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 چکیده

 افراد. سازد می درگیر خود با را افراد تک تک که. است جامعه در ساختاری مسائل از بیگانگی خود از

 جامعه يا اند شده طرد جامعه وسیله به يا هستندکه روانی و روحی های بیماری دچار بیگانه ازخود

 انسانی کلی طور به و داده سوق نشینی انزوا و گرايی پوچ به را انسان و داده دست از را هنجارهايش

 . است آورده بار به منفعل

 تحقیق ابزار و پیمايش تکنیک میدانی، روش از استفاده با پژوهش اين در موضوع اهمیت به توجه با

 جوانان بیگانگی ازخود بر مؤثر اجتماعی عوامل که هستیم اصلی سؤال اين به پاسخ دنبال به پرسشنامه

 عنوان به آنان نفر 033 تعداد که باشد میخلخال  نشینجوانان شهر حاضر پژوهش آماری جامعه کدامند؟

 .است گرفته قرار بررسی مورد نمونه حجم

 اعتماد چون متغیرهايی رابطه تحلیل و بررسی به پژوهش اين اصلی سؤال به پاسخگويی جهت در

 متغیرهای عنوان به اجتماعی -اقتصادی پايگاه و دينداری اجتماعی، انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی،

 تحقیق نتايج. شد پرداخته وابسته متغیر عنوان بهجوانان  ودبیگانگیازخ میزان با آن رابطه و مستقل

. دارد وجود معناداری و مستقیم رابطه وابسته متغیر با مستقل متغیرهای تمامی بین که است ان از حاکی

 .باشد می متوسط متغیرها اين تمامی در رابطه شدت
 

شهر  اجتماعی، انسجام اجتماعی، مشارکت ،اجتماعی اعتماد ،اجتماعی بیگانگی خود از: کلید واژه ها

 خلخال.
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 مقدمه

 عمده و اصلی مفاهیم از يکی عنوان به و داند می لغت فرهنگ واژگان دشوارترين از را آن ويلیامز ريموند که بیگانگی واژه

 در ای گسترده طور به ،(52: 0731 تبريزی، محسنی) گرديده مطرح اجتماعی شناسی روان و شناسی روان شناسی، جامعه

 و روانی فشارهای پیرامونی، های واقعیت جريانات، به نسبت ها واکنش و ها کنش انواع و اشکال از تبیینی برای انسانی علوم

  .است عجین سخت امروز اجتماعی زندگی با و( 522: 0731 ستوده،) رود می کار به اجتماعی تحمیالت

 گیری جهت بلکه نیست، اقتصادی ساختار از ناشی تنها داده، آن به مارکس هک محدودی معنی برخالف خودبیگانگی از پديده

 بررسی. شود می محسوب آن از جزئی تنها اقتصادی ساختار و بوده انسان کمین در که است ای گسترده عینی و ذهنی

 دهه ويژه به گذشته دهه چند در. است شناختی جامعه ای مسأله گذار، حال در ای جامعه عنوان به ايران جامعه در بیگانگی

 گرايی سنت با برخورد در نوگرايی شد، سنتی هنجارهای و ارزشی نظام تضعیف باعث اجتماعی سريع های دگرگونی که چهل

 می را آن نتیجه که کرد ايجاد جامعه در را ای دوگانه وضعیت باشد، جديدی فرهنگی هويّت و مفاهیم ايجاد به قادر اينکه بدون

 (.31: 0737 قائدی، و ايمان) دانست اجتماعی بیگانگی توان

 لیکن اند، شده مطرح اجتماعی زندگی شرايط با متناسب فکری نیازهای اقتضای به بیگانگی های نظريه و مفهوم کلی طور به

 های نظريه به که جائی تا است؛ انسان در بیمارگونه و نامطلوب حالت و وضع توضیح ها نظريه همة مشترك و محوری عنصر

 اجتماعی نظام و انسان به شود می تعريف آنها واسطة به بیگانگی که هايی ويژگی شود، می مربوط بیگانگی شناختی جامعه

 حاکم های ناسازگاری تبیین و بررسی مصروف شناسان جامعه تالش از بخشی بايد موضوع اين به توجه با بنابراين .است مربوط

 از يکی بتوانند تا است اخالقی قواعد نشدن درونی و اجتماعی های سازمان و نهادها گسل کارکردهای جامعه، و فرد روابط بر

 اجتماعی نهادهای درسطح غیرکارآمد و نامطلوب کردن اجتماعی و افراد درسطح ناموفق پذيری جامعه بارز و مهم نتايج و آثار

 ها، ارزش باورها، نظام از فرد انفصال مبین و ررفتهکا به هنجاری بی با مترادف که را فرهنگی و اجتماعی بیگانگی يعنی کننده،

 بیگانگی به توجه بنابراين(. 52: 0733 زکی،)کنند شناسايی -است جمعی انتظارات و فرهنگی اهداف عمل، الگوهای و هنجارها

 که اجتماعی های پديده از يکی عنوان به خود از تنفر و فرهنگی تنفر انزوا، هنجاری، بی معنايی، بی قدرتی، بی نظیر آن ابعاد و

 .است ناپذير اجتناب و مهم امری شده، شناخته اجتماعی مسأله و معضل يک عنوان به ها فرهنگ اکثر در

 

 مبانی نظری

 مهم شايد شد. شناسی جامعه وارد هگلیان جوان و 1هگل ازطريق ويژه به آلمانی گرايانه آرمان فلسفه خودبیگانگی از از مفهوم

 در کارگران است که اعتقاد اين بر مارکس باشد. مارکس نظرية شده، مطرح خودبیگانگی از باب در تاکنون ای که نظريه ترين

 در که است معتقد وی واقع در دانند. عینی می و مستقل موجوديتی دارای را آن و شوند می خودبیگانه محصول از تولید فراگرد

 اند کرده تولید خودشان که محصولی برای و برند می ياد از پیدايش محصول عامل عنوان به را خود کارگران تولید، فراگرد خالل

 نمی کارگزاری مانند را خود انسان که است اين خودبیگانگی از خصوص در مارکس منظور .شوند می قائل مستقل موجوديتی

 رو و برتر را اين عوامل و اند گانهبی برايش او خود و ديگران طبیعت، جهان بلکه کند، عمل جهان از خويش بر پايه درك که بیند

؛ برگرفته از 108: 8731باشند )کوزر و روزنبرگ،  او خالقیت برای ای وسیله توانند می اينها که حالی در داند؛ می خود روی در

 (. 860-868: 8730فتحی و محمدی، 

مورد کااليی شدن روابط انسانی از طريق  با مشاهده همگرايی ايده های مارکس در 3از نظريه پردازان مکتب فرانکفورت 2لوکاچ

بت وارگی »پول و بازار و نظريات وبر درباره نفوذ عقالنیت به ترکیب آنها پرداخت. وی با وام گرفتن از تحلیل مارکس درباره 

ارگی را از دو (. لوکاچ نتايج فرايند شیء و811: 8331، مفهوم شیء وارگی را به جای از خودبیگانگی به کار برد )ترنر، «کاالها
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جهت ذهنی و عینی دنبال می کند. از جهت عینی، کااليی شدن يعنی در افتادن به شیء وارگی يا طبیعت ثانوی که نمود و 

ظاهر جامعه سرمايه داری را تشکیل می دهد و روابط واقعی را پنهان می سازد. از جهت ذهنی نیز شیء وارگی به معنای بیگانه 

 (.88: 8731د و منفعل شدن و محبوس شدن در همان طبیعت ثانوی است )اباذری، شدن انسان ها از کار خو

نسبت به راه حل هگلی لوکاچ در مورد معنای شیء وارگی و عقالنیت بسیار بدگمان بودند. آنها تأکید می  5و هورکهايمر 4آدرنو

در اين فرآيند يک نوع دوگانه گرايی  انسان به وسیله گسترش عقالنی شدن محدود می شود.« جهت ذهن گرايانه»کردند که 

بین دنیای ذهنی و واقعیت پديده های مادی ايجاد می شود که از ديد آنها تئوری انتقادی بايد اين دوگانه گرايی را نشان دهد 

 -888: 8331و تحلیل کند که چگونه اين عقل ابزاری روح انسانی را مورد تجاوز قرار داده و موجب بیگانگی او می شود )ترنر، 

881.) 

معتقد است که جوامع متمدن امروز موجب آسايش عموم افراد خود شده اند. گاهی ممکن است نیاز واقعی فرد توسط  6مارکوزه

رسانه ها غیرضروری جلوه داده شود و انسان ها را به چیزی عادی و بی ارزش مبدل سازد که نتیجه اين عمل از خودبیگانگی 

از ديگر نظريه پردازان حلقه انتقادی، در  7هابرماس (.11: 8717برگرفته از ايمان و قائدی،  18: 2876انسانهاست )مارکوزه، 

: 8733نظريه خود تحت عنوان کنش ارتباطی، دو مفهوم جهان زيست و سیستم را در برابر يکديگر قرار می دهد )پیوزی، 

ست بر حسب عالئق سیستم سیاسی و اقتصادی مسلط به نظر او در دوران جديد حوزه های وسیعی از جهان زي (.812 -813

شده اند. به نظر او، دو فرآيند عقالنیت )عقالنیت ابزاری و عقالنیت بوروکراتیک(، فرآيند تکنیکی بسیار نیرومند تر بوده و حتی 

. اين حالت تفاهم و فرآيند ارتباطی را در خود جذب و نابود کرده است که نتیجه آن پیدايش آگاهی و فرهنگ ابزاری بوده است

ارتباط عقالنی و بین االذهانی را تضعیف می کند و در نتیجه عرصه عمومی رو به زوال می رود و عقالنیت ارتباطی تحت سلطه 

سیستم قرار می گیرد. نتیجه اين سلطه بر جهان زيست تفوق عقالنیت علمی و فنی بر ديگر جنبه ها و کاهش عقل عینی بر 

: 8731ست رفتن معنا، تزلزل در هويت جمعی و نهايتاً تشديد بیگانگی در جامعه منجر شده است )هوالب، عقل ابزاری به از د

 (.6و 8

از منظر ديگری به اين مسئله می نگرد. او بیگانگی را حالتی می داند که در آن، شخص خود را غريبه حس می  8اريش فروم

د را مرکز عالم و خالق اعمال خود نمی داند؛ بلکه او در دست اعمال و کند و از خود بیگانه می شود. در اين حالت انسان خو

 ،نتیجه آن محکوم است. او از آنها اطاعت و يا حتی ستايش می کند. به نظر وی بايد علت های بیگانگی را در نهادهای اجتماعی

 (.8361از جمله بوروکراسی سازمانی، مالکیت و غیره  جستجو کرد )مارکوس، 

فرهنگی جستجو می کنند؛ اما هريک از نقطه نظر خاص  –علت های بیگانگی را در ساختارهای اجتماعی  10مرتن و 9دورکیم

خود به اين مسئله می نگرند. بدين معنا که دورکیم به رابطه فرد و جامعه توجه می کند؛ و مسأله ی نابسامانی را مطرح می 

کانیکی به ارگانیکی شتاب گرفته و سبب تضعیف ارزش ها می شود م -کند که در زمان انتقال جوامع از انسجام اجتماعی

(. پیامدهای اين امر می تواند به گسترش اخالق فردی به جای اخالق جمعی و در نهايت به بیگانگی ختم 8383)پاپنهايم، 

ست. بدين معنی که شود. محور بحث در اين ديدگاه، ارزيابی کارکرد نهادها در جهت حفظ و گسترش تعادل و نظم اجتماعی ا

 (.8311هرگونه بحرانی می تواند باعث بروز مشکالت جدی در تعادل نظام گردد )رانی، 

مرتن نیز بیگانگی را نوعی انحراف تعريف می کند. کوشش اولیه و هدف عمده مرتن جهت توضیح بیگانگی، کشف اين واقعیت 

معه اعمال فشار می کنند تا آنها را به رفتاری غیرهمنوا وادار بود که چگونه بعضی ساختارهای اجتماعی بر برخی اشخاص در جا

(. برای مرتن بی سازمانی اجتماعی به عنوان انبوهی از سوء کارکردهای اجتماعی در نظر گرفته می 816: 8361نمايند )مرتن، 
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. تضاد بین تعهدات و 2 ،. تضاد بین عالئق و ارزش ها8شود که چهار منبع اين بی سازمانی اجتماعی به طور خاص شامل: 

برگرفته از ايمان و قائدی،  802: 8318. ارتباط اجتماعی ناقص می باشد )گردرز، 1 و . جامعه پذيری ناقص7 ،پايگاه نقش

8717 :17.) 

از خودبیگانگی به معنای بی قدرت سازی و حذف خودآگاهی کنشگران است. بورديو فرهنگ را عامل يگانه  11پیر بورديو زعم به

قلمداد می کند و می گويد دولت و نهادهای وابسته به آن نظیر دانشگاه ها اين نقش را در دو حوزه مرتبط به هم ايفا می ساز 

 کند.

به  که مشابه يا واحد يابانه وارزش شناختی ساختارهای تحمیل و . حوزه ساختارهای شناختی و ارزش يابانه: تلقین8

 منجر می شود.« قیهمنواگرايی اخال»و « همنواگرايی منطقی»

به همنوايی بی واسطه ساختمان های ذهنی و الگويابی  که مشترك تفکر و درك . حوزه ادراکی و رفتاری: قالب بندی2

 (.36 – 800: 8713رفتارهای واحد يا مشابه می انجامد )ستوده، 

 .دارد وجود نقش آفرينی اين برای عملی راهکار دو

 شامل که ديوان ساالری نظام و محاسباتی، ارتباطی، زبانی، حقوقی، قوانین تمامی ن سازیيکسا :فرهنگی بازار . يگانه کردن8

 آموزشی می شود. برنامه های و آيین نامه ها دستورالعمل ها،

 در ارثی ويژگی های و سن، استعداد جنس، نظیر پارامترهايی حسب بر فرد به منحصر کنشگران . طبقه بندی: طبقه بندی2

 -  881: 8330آموزشی، تربیتی، اداری و حقوقی مکتوب اند )کاالبرس،  فرايندهای در که ش ساخته شده ایازپی قالب های

811.) 

سیمن پنج زمینه اصلی را که مفهوم بیگانگی در آنها کاربرد دارد را مورد بررسی قرار داده است. اين پنج زمینه عبارتند از: 

هنجاری، احساس انزوای اجتماعی و احساس غريبگی با خود )با بیگانگی  احساس بی قدرتی، احساس بی معنايی، احساس بی

مصطفوی راد و ديگران،  ؛810-818: 8713؛ حسنی، 70: 8711، ؛ زکی813-813: 8711از خود( )حاجی میمندی، 

است  بیشتر فرادا بین در بیگانگی تر پايین افراد سن هر چقدر که است اين به معتقد نیز با نگاهی خرد 12ساتسول (.11: 8713

 نیز آن موضوعات به نسبت بیگانگی باشند؛ تر بدبین سیاسی -های اجتماعی موضوع به نسبت افراد که چقدر هر همچنین و

 (.808: 2007شود )ساتسول،  می بیشتر

 

 فرضیات پژوهش

 رابطه وجود دارد. جوانان شهرنشین خلخالبین میزان اعتماد اجتماعی و میزان از خودبیگانگی  -

 رابطه وجود دارد. جوانان شهرنشین خلخالبین میزان مشارکت اجتماعی و میزان از خودبیگانگی  -

 رابطه وجود دارد. جوانان شهرنشین خلخالبین میزان انسجام اجتماعی و میزان از خودبیگانگی  -

 رابطه وجود دارد. جوانان شهرنشین خلخالبین میزان دينداری و میزان از خودبیگانگی  -

 رابطه وجود دارد. جوانان شهرنشین خلخالاجتماعی خانواده و میزان از خودبیگانگی  -بین پايگاه اقتصادی -

 

 روش تحقیق

 بررسی مورد مسأله با برخورد نوع از لحاظ و است کمی تحقیقی شده، تحلیل و آوری جمع داده های نوع اساس بر حاضر تحقیق

ک مورد استفاده در اين پژوهش پیمايش می باشد. در مطالعه میدانی، برای جمع تکنی. است میدانی ای مطالعه آن به ورود و

آوری اطالعات مورد نیاز از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. پیش از آغاز پیمايش، پرسشنامه ابتدايی مورد آزمون اولیه قرار 

                                                           
11 . Pierre Bourdieu 
12  .Southwell 
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جامعه آماری اين مطالعه کلیه نهايی تنظیم شد.  رطرف و پرسشنامهگرفت و با استفاده از نتايج به دست آمده، نقايص موجود ب

 جوانانمی باشد. از آنجا که به طور طبیعی امکان مطالعه ديدگاه های تمامی  8731در سال  جوانان ساکن شهر خلخال

شده است و بر اساس آن تعدادی از  برای تبیین نظريات افراد مورد مطالعه استفاده وجود نداشت از شیوه نمونه گیری شهرنشین

نفر( که معرف جامعه آماری تشخیص داده شدند به عنوان نمونه انتخاب و مطالعه شده است. روش نمونه گیری در  700افراد )

تحلیل اين پژوهش شیوه نمونه گیری سهمیه ای و سپس نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. پس از گردآوری داده ها تجزيه و 

انجام گرديد و در اين رابطه برای آزمون فرضیات، تست های آماری متناسب با هر SPSS  آماری استفاده از نرم افزار باآنها 

در اين رابطه جهت اطمینان از اعتبار الزم به مشاوره و بهره گیری از نظرات اساتید و کارشناسان مربوطه  فرضیه بکار گرفته شد.

  خ جهت پايايی پرسشنامه اقدام شده است.و همچنین از آزمون آلفای کرونبا

 

 بررسی آزمون فرضیه ها

 رابطه وجود دارد. جوانان شهرنشین خلخالبین میزان اعتماد اجتماعی و میزان از خودبیگانگی  اول:فرضیه 

 
 .  آزمون پیرسون اعتماد اجتماعی و ازخودبیگانگی1جدول 

 انجام شده است.  01/0و با احتمال خطای  99/0** آزمون پیرسون بدست آمده در سطح اطمینان 

 

ذا بین است، ل 12/1می باشد و چون اين عدد کوچکتر از  157/1محاسبه شده بین دو دامنه که برابر با  sigبا توجه به مقدار 

داری وجود دارد. همچنین با توجه به شدت همبستگی بدست آمده اعی و ازخودبیگانگی همبستگی معنادو متغیر اعتماد اجتم

خودبیگانگی وجود دارد بر  است لذا همبستگی مستقیم و متوسطی بین دو متغیر اعتماد اجتماعی و از 247/0ما که برابر با 

 اين اساس فرضیه ما تايید می شود. 
 

 رابطه وجود دارد. جوانان شهرنشین خلخال: بین میزان مشارکت اجتماعی و میزان از خودبیگانگی دومفرضیه 

 
 مشارکت اجتماعی و ازخودبیگانگیآزمون پیرسون  .2جدول 

 انجام شده است. 01/0و با احتمال خطای  99/0** آزمون پیرسون بدست آمده در سطح اطمینان 

 

است، لذا بین  12/1می باشد و چون اين عدد کوچکتر از  111/1محاسبه شده بین دو دامنه که برابر با  sigبا توجه به مقدار 

داری وجود دارد. همچنین با توجه به شدت همبستگی بدست همبستگی معنا خودبیگانگی دو متغیر مشارکت اجتماعی و از

جوانان خودبیگانگی  است، لذا همبستگی مستقیم و متوسطی بین دو متغیر مشارکت اجتماعی و از 322/0آمده ما که برابر با 

 وجود دارد؛ بر اين اساس فرضیه ما تايید می شود. شهرنشین خلخال
 

 

 

 

 سطح معنا داری بین دو دامنه شدت همبستگی پیرسون

ازخودبیگانگی -اعتماد اجتماعی  0/247 (**)
 302/0  

 سطح معنا داری بین دو دامنه شدت همبستگی پیرسون

1/705 خودبیگانگی از -مشارکت اجتماعی
(**)

 000/0 
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 رابطه وجود دارد. جوانان شهرنشین خلخالخودبیگانگی  ماعی در خانواده و میزان از: بین میزان انسجام اجتسومفرضیه 

 
 و ازخودبیگانگیآزمون پیرسون انسجام اجتماعی  .3جدول 

 انجام شده است. 01/0و با احتمال خطای  99/0بدست آمده در سطح اطمینان  ** آزمون پیرسون

  

است، لذا بین  12/1می باشد و چون اين عدد کوچکتر از  111/1محاسبه شده بین دو دامنه که برابر با  sigبا توجه به مقدار 

ن با توجه به شدت همبستگی بدست آمده داری وجود دارد. همچنیهمبستگی معنا خودبیگانگی دو متغیر انسجام اجتماعی و از

جوانان است، لذا همبستگی مستقیم و متوسطی بین دو متغیر انسجام اجتماعی و از خودبیگانگی  742/0ما که برابر با 

 وجود دارد؛ بر اين اساس فرضیه ما تايید می شود. شهرنشین خلخال
 

 رابطه وجود دارد. انان شهرنشین خلخالجو: بین میزان دينداری و میزان از خودبیگانگی چهارم فرضیه
 

 و از خودبیگانگیآزمون پیرسون دینداری .4جدول 

 ام شده است.انج 01/0و با احتمال خطای  99/0** آزمون پیرسون بدست آمده در سطح اطمینان 

 

است، لذا بین  12/1می باشد و چون اين عدد کوچکتر از  111/1 محاسبه شده بین دو دامنه که برابر با sigبا توجه به مقدار 

داری وجود دارد. همچنین با توجه به شدت همبستگی بدست آمده ما که همبستگی معنا و ازخودبیگانگیدينداری دو متغیر 

خودبیگانگی وجود دارد؛ بر اين اساس  و ازدينداری همبستگی مستقیم و متوسطی بین دو متغیر است، لذا  274/0برابر با 

 فرضیه ما تايید می شود. 
 

 رابطه وجود دارد. جوانان شهرنشین خلخالاجتماعی خانواده و میزان ازخودبیگانگی  -: بین پايگاه اقتصادیپنجمفرضیه 
 

 و ازخودبیگانگیجتماعی خانواده ا -آزمون پیرسون پایگاه اقتصادی . 5جدول 

 انجام شده است. 01/0و با احتمال خطای  99/0** آزمون پیرسون بدست آمده در سطح اطمینان 

 

است، لذا بین  12/1می باشد و چون اين عدد کوچکتر از  112/1محاسبه شده بین دو دامنه که برابر با  sigقدار با توجه به م

همبستگی معناداری وجود دارد.  جوانان شهرنشین خلخالخودبیگانگی  اجتماعی خانواده و از -دو متغیر پايگاه اقتصادی

است همبستگی مستقیم و متوسطی بین دو متغیر  742/0بر با همچنین با توجه به شدت همبستگی بدست آمده ما که برا

 وجود دارد؛ بر اين اساس فرضیه ما تايید می شود.  جوانان شهرنشین خلخالاجتماعی خانواده و ازخودبیگانگی  -پايگاه اقتصادی

 

 

 

 سطح معنا داری بین دو دامنه شدت همبستگی پیرسون

1/220 ازخودبیگانگی -انسجام اجتماعی 
(**)

 000/0  

 سطح معنا داری بین دو دامنه شدت همبستگی پیرسون

1/522 ازخودبیگانگی-دینداری
(**)

 000/0 

 سطح معنا داری بین دو دامنه شدت همبستگی پیرسون

1/225 خودبیگانگی از -خانواده اجتماعی -پایگاه اقتصادی
(**)

 000/0  
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 نتیجه گیری

 شده مطرح زندگی اجتماعی شرايط با متناسب فکری نیازهای اقتضای به بیگانگی های نظريه و همان طور که ذکر شد مفهوم

 به که جائی است؛ تا انسان در بیمارگونه نامطلوب و حالت و وضع توضیح ها نظريه همة مشترك و محوری عنصر لیکن اند،

 و نظام انسان به شود می تعريف آنها واسطة به بیگانگی که هايی شود، ويژگی می مربوط بیگانگی شناختی جامعه های نظريه

 است. مربوط یاجتماع

در اين  جوانان شهرنشین خلخالخود بیگانگی اجتماعی در میان  با توجه به اهمیت نقش بررسی عوامل اجتماعی موثر بر از

پژوهش به بررسی و تحلیل رابطه متغیرهايی چون اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی، دينداری و پايگاه 

به عنوان متغیر  جوانان شهرنشین خلخالخودبیگانگی  تغیرهای مستقل و رابطه آن با میزان ازاجتماعی به عنوان م -اقتصادی

 وابسته پرداخته شد. نتايج تحقیق بدين صورت است که:

داری وجود دارد. همچنین با توجه به شدت همبستگی خودبیگانگی همبستگی معنا بین دو متغیر اعتماد اجتماعی و از -

خودبیگانگی  است لذا همبستگی مستقیم و متوسطی بین دو متغیر اعتماد اجتماعی و از 532/1بر با بدست آمده ما که برا

 وجود دارد بر اين اساس فرضیه شماره يک ما تايید می شود. 

داری وجود دارد. همچنین با توجه به شدت همبستگی خودبیگانگی همبستگی معنا بین دو متغیر مشارکت اجتماعی و از -

خودبیگانگی  است، لذا همبستگی مستقیم و متوسطی بین دو متغیر مشارکت اجتماعی و از 705/1ما که برابر با  بدست آمده

 يید می شود.أما ت 5وجود دارد؛ بر اين اساس فرضیه شماره  جوانان شهرنشین خلخال

ا توجه به شدت همبستگی داری وجود دارد. همچنین بخودبیگانگی همبستگی معنا اعی و ازبین دو متغیر انسجام اجتم -

است، لذا همبستگی مستقیم و متوسطی بین دو متغیر انسجام اجتماعی و از خودبیگانگی  220/1بدست آمده ما که برابر با 

 ما تايید می شود. 7وجود دارد؛ بر اين اساس فرضیه شماره  جوانان شهرنشین خلخال

داری وجود دارد. همچنین با توجه به شدت همبستگی بدست آمده خودبیگانگی همبستگی معنا بین دو متغیر دينداری و از -

خودبیگانگی وجود دارد؛ بر اين  است، لذا همبستگی مستقیم و متوسطی بین دو متغیر دينداری و از 522/1ما که برابر با 

 يید می شود. أما ت 2اساس فرضیه شماره 

داری وجود دارد. همبستگی معنا جوانان شهرنشین خلخالبیگانگی اجتماعی خانواده و ازخود -بین دو متغیر پايگاه اقتصادی -

است همبستگی مستقیم و متوسطی بین دو متغیر  225/1همچنین با توجه به شدت همبستگی بدست آمده ما که برابر با 

 ی شود. ما تايید م 2وجود دارد؛ بر اين اساس فرضیه شماره  جوانان شهرنشین خلخالخودبیگانگی  طبقه اجتماعی و از
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Abstract 

Alienation is a structural issue in a society which influences all people. Alienated people face 

psychic illnesses whom either are excluded by society or the society lost all its norms and led 

people toward nihilism and isolation. In this research we try to explore effective cultural and 

social factors on social alienation. The research method is survey with the use of a researcher-

made questionnaire. The statistical population is the youth of Khalkhal city and a sample of 

300 is taken by Cochran’s formula and a disproportionate stratified sampling technique. The 

analysis use a parametric statistics such as Pearson and independent t-test. 

In order to answer the main question of this study is to analyze the relationship between 

variables such as social trust, social participation, social cohesion, religious and social-

economic status as independent variables and its relationship with the youth alienation as the 

dependent variable was analyzed. The results indicate that between all independent variables 

and the dependent variable and there is a significant correlation. All these variables are the 

average intensity of the relationship. 

 
Keywords: Social alienation, social trust, social participation, social cohesion, Khalkhal city 
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