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طیبه فریادی ،کارشناسي ارشد ،گروه علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز ،تبريز ،ايران
چکیده
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پيمايشي انجام شده و جامعۀ آماری آن دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي تبريز است که  919نفر از آنها بترای مطالعته انتختا
انتخا

شتدهاند روش
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ميدهند ميزان همنوايي دانشجويان با هنجارهای اجتماعي در سطح باال قرار دارد همچنين نتايج تحليل استنباطي نشان دهندۀ آن است که متغير
دينداری اثر مستقيم و مثبتي بر همنوايي دانشجويان با هنجارهای اجتماعي داشته است؛ در حالي کته اثتر متغيتر ميتزان بيگتانگي اجتمتاعي بتر
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مقدمه و بیان مسئله

همهخواهانته تستليم باشتند ،تعهتد و پايبنتدیشتان در رعايتت

افراد در زندگي اجتماعي روزمترۀ ختود خواستته يتا ناخواستته

هنجارها و قواعد زندگي جمعي بيشتر خواهد بود بنتا بته نظتر

کارهتتای بستتياری را انجتتام متتيدهنتتد کتته در راس تتای قتتوانين

چلبي« ،وجتود ميزانتي از نظتم اجتمتاعي بترای هتر جامعتهای

اجتماعياند؛ درواقع ،اعضای جامعته آنهتا را بتهمنزلتۀ هنجتاری

ضروری و الزم به نظر ميرسد که ابراز اين نظم همان همنتوايي

اجتماعي پذيرفتتهانتد وجتدان بشتری يتا افتراد جامعته بيشتتر

اجتماعي است» (کفاشتي و همکتاران )771 :7923 ،ناهنجتاریهتای

هنجارها را تعريف متي کننتد؛ ايتن تعريتف بتا هتدف زنتدگي

رفتاری ازجمله عواملي اند که بهتدريج نظم اجتمتاعي را مختتل

اجتماعي آرامتر و مرفهتر صورت متيپتذيرد در مقابتل ،متردم

مي کنند؛ بنتابراين ،بررستي و شتناخت علتل ناهنجتاری در هتر

جامعه هرگونه کجروی و ناهنجاری و ناهمنوايي بتا آن را متانع

اجتمتتاعي متتيتوانتتد در تصتتحيح رونتتد جامعتتهپتتذيری و نظتتم

رفتتاه و آرامتتش زنتتدگي اجتمتتاعي ختتود متتيداننتتد و آن را

اجتماعي مؤثر باشد (نتانوای )773 :7921 ،انتزوا و جامعتهگريتزی

نميپذيرند خانواده اولين پنجرۀ ارتباطي فترد بتا جهتان ختار

حالتي است که فرد احساس ميکند بتا ارزشهتا و هنجارهتای

است و به طور معمول نخستين تجربته هتای اجتمتاعي افتراد در

جامعه بيگانه شده است؛ يعني شخص احساس ميکند با کستي

خانواده اتفاق ميافتد به اين ترتيب ختانواده مهتمتترين واحتد

يتتا جمعتتي ارتبتتاط نتتدارد (ستتتوده )11 :7923 ،در صتتورتي کتته

انتقالدهنتدۀ ارزشهتا و هنجارهتا بته افتراد استت و نيازهتا و

دلبستگي به افراد و نهادهای اجتماعي يکي از شيوههتايي استت

خواستههای جامعه را به آنها ميآموزد و ايتن شتناخت ،آنهتا را

که فرد خود را ازطريق آن به جامعه پيوند ميدهد ضعف چنين

به گزينش شيوۀ رفتاری معين و باورکردن شخصيتشان رهنمتون

پيوندهايي موجب ميشود فرد ختود را در ارتکتا کژرفتتاری

مي کند ارتباط انسانها اساس شتکلگيتری جامعتۀ انستاني بته

آزاد بداند (ستوده )7923 ،مهمتترين سترمايۀ هتر جامعته نيتروی

معنای واقعي است (ساروخاني )27 :7927 ،همتانگونته کته اميتل

انساني آن جامعه است و از ميتان آن ،نيروهتای جتوان ازجملته

دورکيم با تأکيد زياد خاطر نشان کرده است ،همبستگي و انستجام

دانشجويان از قشرهای بسيار مهم و يکي از منابع هنجارفرستت

گروهي و اجتمتاعي ،در جريتان فراينتد جامعتهپتذيری صتورت

تلقي ميشوند مسيرهای پژوهش و ارتقا و پيشرفت جوامتع بتا

متتيگيتترد (ريوتتتورت )39-32 :7925 ،هنجارهتتا راهنمتتای همتتۀ

پويايي و شادابي اين قشر مهم فراهم ميشود و اگتر زمينته هتا و

فعاليتهای انسان در جامعهاند و تعيين متيکننتد فترد در شترايط

بسترهای الزم فراهم نشود ،ي

بيماری و مسئلۀ مهم اجتمتاعي

گوناگون چه رفتتاری را بايتد يتا نبايتد داشتته باشتد کژرفتتاری

به نام «بيگانگي اجتماعي» سبب آسيبپتذيری آن خواهتد شتد

پديدهای است که به طريقي با انتظارهتای مشتتر اعضتای يت

«ازنظر هربرت بلومر ،يت

جامعه سازگاری نتدارد و بيشتتر افتراد آن را ناپستند و نادرستت

آشکار پيدا نخواهتد کترد مگتر آنکته بتهمنظتور تتداوم حيتات

و

اجتماعي آن جامعه ،تصميم به شناسايي آن مسئله گرفتته شتود»

ميدانند جامعه افرادی را که با ارزشهتا و هنجارهتا هماهنت

همساز باشند« ،سازگار» يا «همنوا» و کساني را کته بترخالف آنهتا

مستئلۀ اجتمتاعي در جامعته وجتود

(بخارايي)03 :7939 ،

رفتار کنند« ،ناسازگار» يا «ناهمنوا» ميخواند؛ درواقع ،کستاني کته

روا احساس آنومي ميان افراد جامعه موجب ازکارافتتادن

با هنجارهای جامعه همنوا هستند« ،بهنجتار» شتمرده متيشتوند و

معيارها و هنجارهای همگاني و بته دنبتال آن رشتد و گستترش

آنان که همنوايي ندارند« ،نابهنجار» نام ميگيرند (ستوده)90 :7923 ،

فردگرايي غيراخالقي ميشتود بتروز مشتاجرههتا و درگيرهتای

نبودن همنوايي اجتماعي يتا تتأثير متغيرهتای تأثيرگتذار در

افتتراد در حتتوزههتتای فتتردی و غيرفتتردی متتيتوانتتد ناشتتي از

کاهش آن ،عامل عمتده در شتکلگيتری رونتد فترار از نظتم و

رن باختن معيارهای اخالقي ،قواعد ازکارافتاده و قاعدهگريتزی

ترتيبات عام اجتماعي است افراد هرقدر نستبت بته مشتترکات

افراد جامعه باشد؛ اينها ويژگيهتای جامعتهای استت کته در آن

فرهنگتتي و آرمتتاني ختتود همبستتته و در برابتتر ارزشهتتای

هنجارها تضعيف شدهاند پديداری چنتين پنداشتتي در ذهنيتت

بررسي تأثير دينداری و بيگانگي اجتماعي بر همنوايي دانشجويان با هنجارهای اجتماعي مورد مطالعه :دانشجويان دانشگاه آزاد تبريز
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تبريز با هنجارهای اجتمتاعي چقتدر استت و آيتا دينتداری و
بيگانگي اجتماعي بر آن تأثيرگذار است يا خير

ضابطه و قاعدهای را برنميتابد ،در نظرش هنجارها تنظيمکننتدۀ
رفتار ،مبهم و ناکارآمدند ،به خزيدن در کنج انزوا تمايتل دارد و

ادبیات نظری پژوهش

نسبت به جامعۀ خودش بتياعتمتاد استت بته قتول هابرمتاس

اميل دورکيم بر اين باور بود که اگتر در جامعتهای «همنتوايي

تشديد چنين احساسي در جامعه بين افراد ستبب انستداد کتنش

اجتماعي»  -نيروی کششي که افراد جامعه را به هم ميپيوندد

متي شتود (طتالبي و همکتاران،

 -قوی باشد ،اعضای آن جامعه به احتمال زياد بتا ارزشهتا و

ارتباطي و عقيمماندۀ حوزۀ عمومي
)02-09 :7932

هنجارهای اجتماعي همنوا ميشتوند؛ ولتي اگتر در جامعتهای

بررسي اجمالي وضعيت همنوايي بتا هنجارهتا و شترايط

همنوايي اجتماعي ضعيف باشد ،ممکن استت متردم بتهستوی

در جامعه به ويژه جامعتۀ دانشتگاهي نشتان متي دهتد

«رفتار مجرمانه» کشيده شوند؛ به بيتان ديگتر ،افترادی کته بتا

قترار

اجتماع خود همنوايي دارند ،به پيتروی از مقتررات آن تمايتل

دارند (شياني و عليمحمتدی )27 :7923 ،و احستاس آنتومي 72/0

دارند؛ در حالي که کسانيکه از اجتماع بريدهاند ،ممکن استت

درصد دانشجويان پتايين 10/0 ،درصتد متوستط و  71درصتد

به نقض آن مقررات تمايل داشته باشند افرادی کته بترخالف

باالستت کته نشتتانگر احستاس آنتومي متوستتط رو بته بتتاالی

هنجارهای ستنتي و معيارهتای ختانوادگي و اجتمتاعي رفتتار

دانشجويان دانشگاه تهران است (دانتش و علتيپتور)259 :7932 ،

کنند ،ازسوی ديگران برای همنوايي بتا هنجارهتای اجتمتاعي

همچنتتين  77/9درصتتد دانشتتجويان دختتتر دانشتتگاه اصتتفهان

زير فشار قرار ميگيرند به اين صتورت کته افتراد نتاهمنوا از

ازخودبيگتتانگي پتتايين 12/1 ،درصتتد از آنهتتا ازخودبيگتتانگي

جامعه طرد يا تمسخر و استهزا ميشوند گروههتای همستاالن

دارند (جهانگيری

و افراد دارای موقعيت مشابه و گروههای مرجتع نقتش مهمتي

و همکاران )23 :7937 ،در همين زمينه ،ميزان بيگانگي اجتمتاعي

در همنتتوايي افتتراد ايفتتا متتيکننتتد (ستتتوده )790-792 :7923 ،از

و بيتفاوتي اجتماعي دانشجويان دانشگاه آزاد مشهد در سطح

ديدگاه دورکيم ،نتيجۀ عمتدۀ نبتود مقتررات اجتمتاعي  -کته

نسبتاً متوستط رو بته بتاال قترار دارد (فوالديتان )720 :7932 ،در

نشان دهندۀ جوامع در حال جهش است ت کتم و سستتشتدن

جامعۀ آماری پژوهش حاضر ،يعني دانشتجويان دانشتگاه آزاد

انسجام و همنوايي آن استت و ايتن همتان چيتزی استت کته

تبريز ،نيز با اقتباس از پژوهش جوادی و همکتاران ()23 :7937

دورکيم با مفهوم «آنومي» بهوضتو آن را بيتان متيکنتد ايتن

ميزان احستاس آنتومي  00/17درصتد و متوستط رو بته بتاال

کلمه که در لغت به معنای نبودِ قتانون استت ،ازنظتر دورکتيم

گزارش شده است باتوجه به اينکته ستاختار جمعيتتي کشتور

ضعيف و کمشدن سلطۀ هنجارهای اجتماعي روی رفتارهتای

به طور عمده نوجوان و جوان اند ،اين نيروهتای جتوانانتد کته

فردی است (ريوتورت )727 :7925 ،دروکيم برای توضيح اينکته

آيندۀ جامعه را رقم مي زنند اگر نيازهتا و خواستته هتای آنهتا

چطور افراد ،هنجارها و ارزشهای اجتماعي را متيپذيرنتد و

برآورده نشود و دچار انتواع آستيب اجتمتاعي بشتوند ،ديگتر

رفتار خود را با آنها تطبيق ميدهند ،از نظريۀ «تصاوير جمعي»

نمي توان آنها را نيروهای مفيد در پيشترفت جامعته بته شتمار

استفاده ميکند و معتقد است در جامعه حاالت ،باورها ،عقايد

آورد؛ بنابراين ،کل هزينههايي که جامعه بترای جامعتهپتذيری،

و ارزشهايي وجتود دارنتد کته بتا استتفاده از ضتمانتهتای

تحصيل و آموزش آنها صرف کرده استت ،بته هتدر خواهنتد

اجرايي  -که مهمتترين آنهتا قتوانين موضتوعه انتد  -بته فترد

رفت در مقالۀ حاضر کوشش مي شود به اين ستؤال هتا پاستخ

تحميل ميشتود و فترد چتارهای جتز پتذيرش ايتن «تصتاوير

داده شود که ميزان همنوايي دانشجويان دانشتگاه آزاد استالمي

جمعي» ندارد از مطالعۀ نظرهتای او چنتين برمتيآيتد کته او

آنومي

نسبت چشمگيری از دانشتجويان در وضتعيت آنوميت

متوسط و  21درصد از آنها ازخودبيگانگي باال
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شخصيت انسان را محصول واکنشهايي ميداند کته ازطريتق

ايجاد کرده است تا ناکاميهایِ اينجهاني آنان را جبتران کنتد و

فشارهای اجتماعي حاصل ميشوند (کريمي)757 :7921 ،

ناخشنودی و افسردگي آنان را کتاهش دهتد (سترا زاده و پويتافر،

بنتتا بتته نظتتر پارستتونز ،يکپ تارچگي بتته حف ت همنتتوايي

)11 :7921؛ بنابراين ،با آنکه ديويس بر کارکردهای اجتماعي دين

اجتماعي به منزلۀ ارزشي اساسي اشاره دارد کنشهتا ،نخستت

تأکيد دارد ،بته کارکردهتای روانشتناختي آن هتم توجته کترده

بر اين اساس قضاوت مي شوند کته آيتا بتهستوی افتزايش يتا

است نظريهپردازان کارکردگرای بعدی ،مثل يينگتر ،از ديتويس

کتتاهش يکپتتارچگي و همبستتتگي بتتين افتتراد جامعتته کشتتيده

بسيار فراتر رفتند و رويکرد رواني  -اجتمتاعي کتارکردگرايي را

ميشوند يا نه؟ کنش اجتماعي پارسونز پيشفرضي استت کته

طترف محصتول

به طور معمول نشان دهندۀ ي

مطر کردند بر طبق اين رويکرد ،دين از ي

«معيار ارزشتيابي» استت همتۀ

ابعاد و نيازهتای روانشتناختي انستان استت و ازطترف ديگتر،

کنش ها را نميتوان همارزش و در خصتلت ،يکدستت تلقتي

پديدهای است که کارکردهايي برای نظم و ثبات اجتمتاعي دارد

کرد هر عملي که از انسان سر ميزند ،کتم و بتيش مطلتو ،

(هميلتون)250 :7927 ،

مفيد ،مهم و مطتابق بتا استتانداردهايي استت کته در جامعته،

بتته نظتتر ستتيمن واژۀ بيگتتانگي امتتروزه چنتتدان تتتداوم و

به صورت هنجار پذيرفته

شتده استت (نتواف و همکتاران:7929 ،

عموميت دارد که در تبيين هر چيزی بدان رجوع متيشتود او

 )17به نظر پارسونز ،ي

جمع با نتوعي همبستتگي مشتخص

در اشاره به روا و توسعۀ اين مفهوم در جامعتۀ معاصتر ايتن

ميشود که «ويژگي آن نهادينهشدن جهت گيتریهتای ارزشتي

نکته را متذکر ميشود که ساختار بوروکراستي جامعتۀ متدرن

مشتر است» (کوهن)717 :7932 ،

شرايطي را ايجاد کرده است که در آن انسانها قادر بته فراينتد
ميکند کته

نحوه و چگونگي کنترل عواقتب و نتتايج اعمتال و رفتارهتای

به نظر کينگزلي ديويس ،نظم اجتماعي ايجا

اهداف گروهي و ارزشهای غايي ،نستبت بته ختواهشهتا و

خود نيستند نحوۀ کنترل و مديريت جامعه بر سيستتم پتاداش

انگيزههای فردی تقدم داشته باشند ارزشهای غايي بهصورت

اجتماعي بهگونهای است که فرد قادر نيستت ارتبتاطي را بتين

وراثتي به مردم منتقل نميشوند؛ بلکته ايتن ارزشهتا بايتد بتا

رفتار خود و پاداش دريافتت کترده از جامعته برقترار کنتد در

وسايلي به آنان آموخته و حف شوند از آنجا کته ارزشهتا و

چنين وضعيتي است که احستاس بيگتانگي بتر فترد مستتولي

اهداف غايي خواهشهای جسماني را کنترل ميکنند ،بايتد بتا

مي شود و او را به کنش منفعالنۀ ناستازگارانه در قبتال جامعته

قدرت تمام بر افراد مسلط باشتند اعتقتاد بته دنيتای متاورای

سوق ميدهد (فوالديان)722 :7932 ،

طبيعي و دلمشغولي با موجتودات مقتدس ،موجتب چيرگتي

سيمن کوشتيده استت ضتمن ارائتۀ تعريفتي مفهتومي از

هرچه بيشتر اهداف غايي ميشود ديويس چنين ادامه ميدهد:

بيگانگي و مشخص کردن سنخشناسي بيگانگي ،صتور و انتواع

دين به يکپارچگي اجتماعي ،منحصربه فترد و غيرقابتل

تظاهرات رفتار بيگانهگونه را در پنج نوع تمايزپذير زيتر ارائته

«کم

چشمپوشي است» (سرا زاده و پويافر)11 :7921 ،
ازنظر ديويس ،دين بهمنزلۀ ي

قلمرو ماورای طبيعي بترای

دهد که به نظر او از رايجترين و متتداولتترين صتور کتاربرد
مفهومي واژه در ادبيات جامعهشناسي و روانشناسياند:

ايجاد پنتدار جبرگرايتي اخالقتي ضتروری استت ايتن نيتروی

الف) احساس بيقدرتي :عبارت است از احتمال يا انتظار

اخالقي فرد را وادار ميکند براساس ارزشهای اجتماعي رفتتار

تصورشده ازسوی فرد در قبتال بتي تتأثيری عمتل ختويش يتا

کند بهعالوه ،به طور معمول اهداف اجتماعي بعضي از متردم را

تصور اين باور کته رفتتار او قتادر بته تحقتق و تعيتين نتتايج

خشنود نمي کند يا آنان قادر نيستند بهصتورت برابتری بته آنهتا

موردانتظار نيستت و او را بته هتدفي رهنمتون نمتي کنتد کته

دست يابند؛ ازاينرو ،جامعه اهداف متعالي را  -کته بترای همتۀ

براساس آن کنش او تجهيز شده است

افراد ،با هر منزلت اجتماعي ايتندنيتايي ،دستتيتافتني استت -

) احساس انزوای اجتماعي :واقعيتي فکتری استت کته
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در آن فرد نداشتن تعلق و وابستتگي و انفصتال تامتهای را بتا

اجتماعي به اين نتيجه دست يافتند که افراد براستاس «آگتاهي

ارزشهای مرسوم جامعه احساس ميکند در اين حالتت فترد

معطوف بته نظتر» از چرايتي و داليتل وجتودی يت

هنجتار

اعتقاد و باور نازلي نسبت به سازوکار ارزشگذاری و سيستتم

اجتماعي مطلع ميشوند و براساس «آگاهي معطوف به نتيجته»

پاداش اجتماعي دارد و خود را با هر آنچه ازنظر جامعه معتبتر

ميتوانند يت

امتر هنجتاری را تشتخيص دهنتد و از تبعتات

و باارزش است ،همعقيده و همسو نميبيند

رعايت هنجارها يا تخطي از آنها نيز آگاه شوند افراد در زمان

) احستتاس بتتيهنجتتاری :بتته عقيتتدۀ ستتيمن احستتاس
بيهنجاری ،احساس بيقدرتي وضعيتي فکری و ذهنتي استت
که در آن فرد اين احتمال را بهحد زيادی بر ختود مفترو

رويارويي با ي

هنجار بتا ارجتاع بته پيامتدهای احتمتالي آن

(مثبت يا منفتي) ،تصتميم بته کتنش متيگيرنتد از يت

ستو

و

کششهای درونتي مبتنتي بتر لتذتطلبتي يتا جامعتهستتيزی،

متصور ميدارد که تنها کنشهايي فرد را به حوزههتای هتدف

وجودنداشتتتن فرصتتتهتتا و انستتداد راههتتای مشتتروع بتترای

نزدي

دستيابي به اهداف بر همنوايي اجتمتاعي مؤثرنتد و ازستوی

ميکنند که جامعه آنها را تأييد نميکند
د) احستتاس بتتيمعنتتايي :ايتتن شتتکل از بيگتتانگي زمتتاني

ديگر ،مقاومت فرهنگيِ خردهفرهن های گونتاگون در جامعته

و ترديتد

مانند خردهفرهن

جوانان يا طبقتات بتاالی جامعته بتا نتوعي

و ابهام است؛ يعني نمي داند به چه چيز اعتقاد داشته باشد؛ بته

انحراف و تعار

عامدانه با هنجارهای مستلط همتراه استت

عبارتي ،او در تخمين و پيشبيني به نسبت دقيق رفتار ديگتران

(برای بهچالشکشيدن قتدرت حتاکم) کته ايتن مستئله ميتزان

و برآورد عواقب و نتايج رفتار خود با دشواری روبهروست

همنوايي را بهشدت کاهش ميدهد بر اين استاس ،تيت هتای

مشهود است که فرد در باور وعقيدۀ خود دچار ش

ه) احساس تنفر از خويشتتن :ستيمن ميتزان و درجتۀ هتر

گوناگون همنوايي عبارت اند از :همنتوايي متعهدانته ،همنتوايي

رفتاری را براساس پاداشهتای موردانتظتار متيبينتد و هماننتد

مصتتتلحتگرايانتتته ،همنتتتوايي اجبارگرايانتتته و همنتتتوايي

مارکس معتقد است پاداش به طور انحصاری در خود عمل نهفته

عتتادتگرايانتته تي ت هتتای هنجارشتتکني نيتتز عبتتارتانتتد از:

نيست؛ بلکه نسبت به کار ،امری خارجي است بته نظتر ستيمن

هنجارشتتکني غافالنتته ،هنجارشتتکني عامدانتته ،هنجارشتتکني

در دنيای صنعتي ،انسان کار ميکند بدون آنکه به ارزش واقعتي

منفعتتتگرايانتته ،هنجارشتتکني اجبارگرايانتته و هنجارشتتکني

کار خود واقف باشد و از نتايج کار خويش بهرهمند شود نتيجتۀ

عادتگرايانه.

اين امر ،زوال و ازدست رفتن مفهوم واقعي کار و آغاز نفي خود

ميرزايي و همکاران ( )7931به اين نتيجه رستيدهانتد کته

در توليد است در چنين وضتعيتي فترد شتانس و فرصتت الزم

بين پيوند اجتماعي و قانونگريزی رابطۀ معنتادار وجتود دارد

برای خلق و توليد محصولي را نخواهد داشت که او را راضي و

نتيجۀ کلي اينکه هرچقدر فرد پيوندها و شبکۀ اتصال اجتماعي

خرسند کنتد؛ درنتيجته ،بته نتوعي احستاس انزجتار از روابتط

قوی تری با جامعه داشته باشد ،به همتان نستبت قتانونمنتدتر

اجتماعي توليد گرفتار ميشود (وثوقي و ساری)713-725 :7921 ،

خواهد شد
ابراهيمتتيلويتته و همکتتاران ( )7939ادعتتا کتتردهانتتد کتته

ادبیات تجربی پژوهش

نارضايتي اجتماعي ،فردگرايي و رسانه های جمعتي متغيرهتای

پژوهشهای متعدد انجامشده در جوامع مختلف نشان ميدهند

اصلي تأثيرگتذار بتر ايجتاد بيگتانگي اجتمتاعي بتين جوانتان

همنوايي با هنجارهای اجتماعي به عوامل اجتماعي ،اقتصتادی،

 25-95ساله است

فرهنگي ،تربيتي و سياسي بستگي دارد در زير به چنتد نمونته
از اين پژوهشها اشاره ميشود:
صادقيفسايي و امينيان ( )7930در سنخشناسي همنتوايي

ماندگار ( )7932به اين نتيجه رسيد که همنوايي اجتماعي
شهروندان با متغير فعاليتهای مذهبي رابطۀ مستقيم و مثبت و
با متغير بيگانگي اجتماعي رابطۀ معکوس و معنيداری دارد

پژوهشهای راهبردی مسائل اجتماعي ايران ،سال هفتم ،شماره پياپي  ،22شماره سوم ،پاييز 7931
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زارع و اسفندياری ( )7932در پژوهشي ميان دانشآموزان

بررسي رابطۀ بين ميزان و انواع دينداری با متدارای اجتمتاعي

مقطع دبيرستان در مدراس دولتتي شهرستتان ختواف و شتهر

به اين نتيجته رستيدند کته تتأثير ميتزان دينتداری بتر ابعتاد و

بيرجند به اين نتيجه دست يافتنتد کته در ختواف ،متغيرهتای

مؤلفه هتای مختلتف متدارا متفتاوت استت هتر چقتدر افتراد

پايبندی به هنجارهای ديني ،پيوند با خانواده و پيوند با جامعته

ديندارتر باشند ،مدارای آنان نسبت به موضوعاتي مثل مستائل

و در بيرجند متغيرهای فرصتهای خانوادگي ،پيوند با مدرسه

جنسي ،جرم و ارتباط با غيرمستلمانان کمتتر استت همچنتين

و پيوند با جامعه به ترتيب بيشترين تتأثير را بتر هنجارشتکني

نوع دينداری اصلي ترين متغير بترای تبيتين تغييترات متدارای

دانشآموزان داشتهاند

اجتماعي است

مريجي ( )7935نيز نشان داد خانواده و آموزه هتای دينتي

همچنين پژوهشهای متعدد ختارجي در زمينتۀ موضتوع

از عواملي اند که در کاهش انحرافات اجتماعي نقش برجسته و

پژوهش انجام شده است برای مثتال الفيونتدری و همکتاران
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انکارناپذيری دارند مي توان با بهرهگيتری از شتيوۀ صتحيح و

( )2018نشان داده اند که هنجارهای اجتمتاعي بتهطتور ستنتي

تأييدشدۀ تربيت ديني ،رفتار فرزندان را مطتابق بتا ارزشهتای

فعاليتتتهتتای بستتيار مهمتتي در زنتتدگي را شتتامل متتيشتتوند

حاکم شکل داد يا دراثر تدبير بد و سختگيری يا سهلانگاری

هنجارها فعاليتهای اجتماعي را کنترل ميکنند و تأثير زيتادی

در روش تربيت ،راه انحراف و کجروی رفتتاری و نتاهمنوايي

بر همنوايي اجتماعي و توسعه دارند نقض در فراينتد احتترام

فرزندان را در جامعه هموار کرد

به هنجارهتای اجتمتاعي ستبب بتروز اختالفتات اجتمتاعي و

در راستتتای پتتژوهش مريجتتي ،توفيقيتتانفتتر و حستتيني

وجودنداشتن پيشرفت در جامعه ميشود

( )7937به اين نتيجه رسيدند کته بتين همنتوايي اجتمتاعي و

فايلي )2016( 2همنتوايي اجتمتاعي در عتراق را بررستي

بيگانگي اجتماعي جوانان رابطۀ معنتيدار و معکوستي وجتود

کرده و به اين نتيجه رسيده استت کته همنتوايي اجتمتاعي در

دارد و هرچه ميزان همنوايي اجتماعي جوانان در جامعه پتايين

عراق با هماهنگي سه عنصر اساسي يعنتي دولتت ،فرهنت

و

باشد ،ميزان بيگانگي اجتماعي در آنها افزايش مييابد

مذهب به دست آمده است و حف ميشود
9

حيدرنژاد خياوی ( )7935در بررستي رابطتۀ بتين ميتزان

بينمور ( )2010بيان کرده است که احترام به هنجارهتای

همزيستتتي اجتمتتاعي و زمينتتۀ اجتمتتاعي و فرهنگتتي بتتين

اجتماعي مي تواند در ارتقتای عملکترد نظتام اجتمتاعي بترای

دانشآموزان دختر دورۀ پيشدانشگاهي شهر تبريتز نشتان داد

رسيدن به رفاه اجتماعي در جامعه نقش مفيدی بازی کند
2

بين همزيستي اجتماعي و باورهای دينتي ،روابتط ختانوادگي،

يان لي ( )2009ارتبتاط متذهب ،همنتوايي و بهزيستتي

عوامل مدرستهای و حمايتت اجتمتاعي دانتشآمتوزان رابطتۀ

ذهني را در چين معاصر بررسي کرده و به ايتن نتيجته رستيده

مستقيم و معنيداری وجود دارد

است که بين ترجيحتات ريست

و متذهب ،همبستتگي قتوی

وثتتوقي و ستتاری ( )7921نيتتز در پتتژوهش بيگتتانگي

وجتتود دارد عتتالوه بتتر آن باورهتتا و اعمتتال متتذهبي بتترای

اجتمتتاعي جوانتتان شتتهر تهتتران بتته ايتتن نتيجتته رستتيدند کتته

دستيابي به همزيستي ذهني ميان چينتي هتا اهميتت بيشتتری

متغيرهتای عتتدالت اجتمتتاعي و رفتارهتتای ضتتد اجتمتتاعي بتتا

دارد همچنين يافتههای اين مطالعه از نظريتۀ جامعتهشتناختي

بيگانگي اجتماعي رابطۀ معنادار دارند؛ به اين معنتا کته هرچته

انتخا

عقالني برای تبيتين روابتط بتين متذهب ،همنتوايي و

عدالت اجتماعي افتزايش يابتد ،از ميتزان بيگتانگي اجتمتاعي

بهزيستي ذهني حمايت کرده است

کاسته ميشود و هرچه رفتارهای اجتمتاعي افتزايش يابتد ،بتر
ميزان بيگانگي اجتماعي افزوده ميشود
مشابه پژوهش مذکور ،سرا زاده و همکتاران ( )7929در
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1

ول و همکاران )2006( 7در پژوهشتي دربتارۀ دادههتای

جامعۀ آماری پژوهش دربرگيرندۀ همۀ دانشجويان دانشگاه

متتتروپليتن بتته ايتتن نتيجتته رستتيدند کتته افتتراد دارای متتذهب

آزاد اسالمي تبريز در سال  7931است طبتق آمتار اعتالمشتده

مسيحي ،توانايي همنوايي اجتماعي بتاالتری دارنتد همچنتين

ازطرف دانشگاه تعداد دانشتجويان بتالغ بتر  22275نفتر استت

نتايج نشان دادند دينداری و ختودکنترلي تتأثير معنتيداری در

تعداد نمونه براساس فرمول نمونهگيری کوکران برای متغيرهتای

کجرفتاری و وجودنداشتن همنوايي دارند

کمي براساس نتايج مطالعۀ مقدماتي  919نفر برآورد شده است

درنهايت ،ناکامورا در دو پتژوهش جداگانته

(1967

;)1968

واحد تحليل در اين پژوهش دانشجو بوده است

در ژاپن دريافت که رفتارهای افراد عضو در گروه های مذهبي،

NT 2 S 2

Nd 2  T 2 S 2
22810  3.84  0.24

در مقايسه با افراد غيرعضتو ،بتا هنجارهتای جامعته مطابقتت
 363

بيشتری داشته اند و ايتن دستته از افتراد همنتوايي بيشتتری بتا
هنجارها از خود نشان دادهاند
در مجموع براساس نظريه ها و پژوهش های قبلي مي توان
گفت همنوايي اجتمتاعي از عوامتل مختلفتي تتأثير متيگيترد؛
بنابراين ،برای بررسي روابط بين متغيرهای دينداری ،بيگتانگي
اجتمتتاعي بتتا همنتتوايي اجتمتتاعي دانشتتجويان بتتا هنجارهتتا
فرضيههای زير تدوين شده است:
بتتين ميتتزان دينتتداری دانشتتجويان و همنتتوايي آنهتتا بتتا
هنجارهای اجتماعي رابطه وجود دارد

22810  .0 / 05  3.84  0.24
2

 :T = 7/31سطح اطمينان  30درصد
 :S2=5/22واريانس متغيتر وابستتۀ پتژوهش براستاس مطالعتۀ
مقدماتي
 D= 5/50حداکثر خطای پذيرفتني
N = 22275
جدول  -1آمار دانشجویان به تفکیک دانشکدههای دانشگاه آزاد
اسالمی واحد تبریز

بين ميزان بيگانگي اجتماعي دانشجويان و همنتوايي آنهتا

تعداد

حجم

دانشجو

نمونه

271

7530

7072

22

دانشکدۀ علوم انساني

7232

2279

9151

03

دانشکدۀ علوم پايه

072

122

7955

27

دانشکدۀ فني و مهندسي 7

2271

7277

1222

33

دانشکدۀ فني و مهندسي 2

2017

312

9093

01

2227

7729

9222

00

دانشکدۀ معماری و هنر

7951

7139

9755

23

جمع

79723

3117

22275

919

نام دانشکده

با هنجارهای اجتماعي رابطه وجود دارد

دانشتتکدۀ ادبيتتات فارستتي و
زبانهای خارجي

میزان دینداری

همنوایی دانشجویان با
هنجارهای اجتماعی

میزان بیگانگی

دانشکدۀ متديريت ،اقتصتاد و

اجتماعی

حسابداری

شکل  -1الگوی مفهومی پژوهش

روششناسی پژوهش
نوع پژوهش مبتني بر پارادايم کمي و روش بتهکاررفتته بترای
گردآوری اطالعات و دادهها روش پيمايشي بوده است
Welch et al.

n

مرد

زن

روش نمونهگيری ،نمونهگيتری احتمتالي بتوده و از بتين
نمونهگيریهای احتمالي بهدليل همگني جامعۀ آماری از روش
نمونهگيری طبقهای تصادفي متناسب استفاده شتده استت؛ بته

1

اين صورت که تعتداد نمونته هتای هتر کتدام از دانشتکده هتا
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2

مطالعتتۀ مقتتدماتي اصتتال و ويتترايش و

برحسب تعداد دانشجويان آنها گزينش شده است دانشکدهای

کرونبتتا در يتت

که تعداد دانشجوی بيشتری داشت تعداد نمونۀ زيتادی بته آن

پرسشنامۀ نهايي برای گردآوری اطالعتات تنظتيم شتد نتتايج

اختصاص داده شده است درنهايت ،داده های گتردآوریشتده

تحليل اعتبتار و پايتايي متغيرهتای پتژوهش نشتان متيدهنتد

با نسخۀ  22نرمافزار  SPSSتحليل شدهاند

پرسشنامه هم اعتبار و هتم پايتايي بتااليي دارد نتتايج تحليتل

ابتتزار گتتردآوری اطالعتتات پرسشتتنامه بتتوده استتت

اعتبار به وسيلۀ تحليل عاملي و تحليل پايايي بته وستيلۀ آلفتای

پرسشنامه ها پس از بررسي اعتبار صوری آنها توسط چند نفتر

کرونبا گويه های هر ي

از متغيرهای مندر در پرسشنامه به

از متخصصان اين حوزه و بررسي پايايي آن به وسيلۀ فن آلفای

شر جدول زير است

جدول  -2نتایج تحلیل عاملی همنوایی اجتماعی و پایایی آن
گویهها

عاملها و مقادیر ویژۀ آنها

آلفای کل

به حقوق ديگران احترام ميگذارم
هنگام عبور از خيابان به چراغ راهنما توجه ميکنم
معتقدم ميتوان با تعديل نظرهای متفاوت در گروه ،به رأی واحد رسيد
در جمع کاری را انجام ميدهم که به نفع جمع باشد

همنوايي عمومي

با پوشش مناسب در سطح جامعه حضور مييابم

0/501

معتقدم مشارکت در برنامههای گروهي موجب تقويت روابط گروهي ميشود
در ارتباط با ديگران در جامعه مؤدبانه رفتار ميکنم
در تعامل با ديگران هميشه خير و صال آنها را در نظر ميگيرم

5/11

موقع شروع کالس ،در کالس حضور مييابم
در گذاشتن وسايلم در جای خود سستي نميکنم

نظم دانشگاهي

سر کالس درس چيزی نميخورم

7/12

در معاشرت با دوستان سعي ميکنم مورد رضايت آنها باشم
طوری لباس ميپوشم که در شأن دانشگاه باشد و جلف نباشد
رعايت رن های مجاز در پوشش نشاندهندۀ وقار و متانت دانشجوست

هنجارهای پوششي

لباسي را که به تيپم بيايد ميپوشم؛ هرچند در شأن دانشگاه نباشد

7/927

به تذکرات اطرافيان دربارۀ نحوۀ پوشش ،اهميت چنداني نميدهم
مقدار آزمون کايزر ماير برای کفايت نمونهگيری ()KMO

5/107

آزمون بارتلت و معنيداری آن

(7322/0)5/555

مقدار واريانس تبيينشده

01/3
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جدول  -3نتایج تحلیل عاملی متغیر دینداری و پایایی آن
عاملها و مقادیر ویژۀ آنها

گویهها

آلفای کل

اگر ما امر به معروف و نهي از منکر را تر کنيم فساد همهجا را پر ميکند
در روز قيامت به اعمال و رفتار ما دقيقاً رسيدگي ميشود

بعد اعتقادی

قرآن کالم خداوند است و هرچه ميگويد حقيقت محض است

2/51

کسي که به خدا ايمان دارد از مرگ نميهراسد
گاهي احساس ميکنم به خدا نزدي

شدهام

بدون اعتقادات ديني احساس ميکنم زندگيام پوچ و بيهدف است
بعضي وقتها احساس ترس از خداوند به من دست ميدهد

بعد عاطفي

بايد با پديدۀ بدحجابي با قاطعيت مبارزه کرد

7/ 17

5//117

هميشه نمازم را ميخوانم و نميگذارم قضا شود
بيشتر اوقات روزههايم قضا ميشود
در مراسمهای مذهبي (مولودی و عزاداری) شرکت ميکنم
سعي ميکنم در نماز جماعت مساجد شرکت کنم
به قرائت کتا

آسماني قرآن کريم عالقۀ زيادی دارم

بعد مناسکي
7/79

مقدار آزمون کايزر ماير برای کفايت نمونهگيری ()KMO

5/192

آزمون بارتلت و معنيداری آن

(7971/2)5/555

مقدار واريانس تبيينشده

10/92

جدول  -4نتایج تحلیل عاملی متغیر بیگانگی اجتماعی و پایایی آن
عاملها و مقادیر ویژۀ آنها

گویهها

آلفای کل

من احساس ميکنم ازخودم بيگانه هستم و احساس واقعي به باورهای خويش ندارم
احساس ميکنم تسلط چنداني بر مسير زندگي ندارم
من احساس ميکنم با ارزشها و هنجارهای جامعۀ خود بيگانه نيستم
توانايي غبله بر مشکالت در زندگي حال و آينده را در خود نميبينم

بيقدرتي

از دست کساني مانند من کار مفيدی برای جامعه برنميآيد

1/332

زندگي دانشگاهي را پوچ و بيهدف ميبينم
آينده را تيره و تار ميبينم
زماني که کاری انجام ميدهم به پيامدهای آن اعتنايي ندارم
من احساس ميکنم نميتوانم به اهداف موردانتظار خودم در آينده دست يابم

5/22

آيندۀ شغلي خود را مبهم و غيرواضح ميبينم
از شرايط حاکم بر زندگي خودم متنفرم

بيمعنايي

با درنظرگرفتن همۀ چيزها ،معموالً فکر ميکنم شکست خوردهام

7/112

ای کاش ميتوانستم احترام بيشتری برای خودم قائل شوم!
در البهالی چر های زندگي موجودی بيارزشم
از اينکه در کنار دوستان هستم ،احساس خوبي دارم
بيشتر دوست دارم تنها باشم

انزوای اجتماعي

به جمعي که تعلق دارم ،اطمينان چنداني ندارم

7/227

مقدار آزمون کايزر ماير برای کفايت نمونهگيری ()KMO

5/252

آزمون بارتلت و معنيداری آن

(9271/211)5/555

مقدار واريانس تبيينشده

19/29

از شرايط زندگي خود متنفر هستم
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یافتههای پژوهش

 05/92 ،11/32و  22/21درصد بتوده استت؛ بنتابراين ،ميتزان

يافتههای توصيفي متغيرهای پتژوهش ماننتد ميتزان دينتداری،

دينداری و ميزان همنوايي دانشجويان با هنجارهتای اجتمتاعي

ميتتزان بيگتتانگي اجتمتتاعي و ميتتزان همنتتوايي بتتا هنجارهتتای

در سطح باال و ميزان بيگانگي اجتماعي در سطح متوسط قترار

اجتماعي نشان مي دهند ميانگين دينداری ،بيگانگي اجتماعي و

دارد بقيۀ اطالعات در جدول زير ارائه شده است

همنوايي اجتمتاعي بتا هنجارهتا بتين دانشتجويان بته ترتيتب

جدول  -5نتایج تحلیل آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
میزان همنوایی با هنجارهای اجتماعی

شاخصها

میزان دینداری

میزان بیگانگی اجتماعی

تعداد نمونه

923

993

992

ميانگين

22/72

02/90

00/25

ميانگين درصدی

22/21

05/92

11/32

انحراف معيار

2/3

71/2

2/71

خطای استاندارد ميانگين

5/23

5/01

5/20

حداقل

01

22

97

حداکثر

752

759

12

دامنۀ تغييرات

22

13

27

نتايج آزمون مقايسۀ ميانگين ميزان همنتوايي دانشتجويان

دانشجويان کارشناسي بوده است درنهايت ،بررستي وضتعيت

با هنجارهای اجتماعي برحسب متغيرهای زمينهای نشان دهندۀ

همنوايي دانشجويان با هنجارهای اجتماعي برحسب وضتعيت

موارد زير است :نخست ،ميانگين همنوايي دانشجويان پسر بتا

اشتتتغال نشتتان داد مي تزان همنتتوايي شتتاغالن بتتا هنجارهتتای

هنجارهای اجتماعي در مقايسه با دانشجويان دختر بته مراتتب

اجتماعي در قياس بتا دانشتجويان بيکتار بتهطتور معنتيدار و

بيشتر بوده است و اين ميزان اختتالف در ستطح اطمينتان 33

چشمگيری بيشتر بوده است و اين ميتزان اختتالف ( )2/72در

درصد اختالف معنيداری تلقي ميشود؛ زيرا سطح معنيداری

سطح اطمينان  33درصد اختالف معنيداری است

آزمون تفاوت ميانگين از ستطح معنتيداری  5/57کوچت تتر

نتتتايج تحليتتل همبستتتگي بتتين متغيرهتتای همنتتوايي

بوده است؛ بنابراين ،جنسيت يکتي از عوامتل تعيتينکننتده در

دانشجويان با هنجارهای اجتماعي و متغيرهای ميزان دينتداری

ميزان همنوايي دانشجويان با هنجارهتای اجتمتاعي محستو

و ميزان بيگانگي اجتماعي نشان ميدهند بين ميزان دينداری و

ميشتود دوم ،ميتانگين همنتوايي دانشتجويان بتا هنجارهتای

همنوايي دانشجويان با هنجارهای اجتماعي همبستگي مستتقيم

اجتماعي برحسب وضعيت تأهل معنيدار نبوده استت ستوم،

و مثبت قوی وجود دارد؛ به عبارت ديگر ،اگر ميزان دينتداری

ميزان همنوايي دانشجويان بتا هنجارهتای اجتمتاعي برحستب

دانشجويان افزايش يابد ،ميتزان همنتوايي آنهتا بتا هنجارهتای

سطح تحصيالت يکستان نبتوده و اختتالف مشتاهدهشتده در

اجتماعي نيز باال ميرود و بر عکس؛ بنابراين ،متيتتوان گفتت

سطح اطمينان  33درصد معنيدار بوده است؛ به عبارت ديگتر،

دانشجويان با دينتداری بتاال ،همنتوايي بتاال و دانشتجويان بتا

ميانگين همنوايي دانشجويان کارشناستيارشتد بتا هنجارهتای

دينداری پايين ،همنوايي پاييني با هنجارهای اجتمتاعي دارنتد؛

اجتمتتاعي بتتهطتتور معن تيداری بيشتتتر از مي تانگين همنتتوايي

در حالي کته نتتايج بتهدستتآمتده در زمينتۀ ميتزان بيگتانگي
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اجتماعي متفاوتتر است؛ به بيان ديگر ،بتين ميتزان بيگتانگي

اجتماعي ميشود همچنين تحليل همبستگي با سطح اطمينتان

اجتماعي و ميزان همنوايي دانشجويان با هنجارهای اجتمتاعي

 30درصد نشاندهندۀ وجود همبستگي مثبتت و مستتقيم بتين

همبستگي معنيدار معکوس و منفي مشاهده شده است به اين

سن و ميزان همنوايي دانشجويان با هنجارهای اجتماعي است

معنتتي کتته هرگونتته افتتزايش در ميتتزان بيگتتانگي اجتمتتاعي

با افزايش سن دانشجويان ميزان همنوايي آنهتا بتا هنجارهتای

دانشجويان سبب کاهش ميتزان همنتوايي آنهتا بتا هنجارهتای

اجتماعي بهبود پيدا ميکند

جدول  -6نتایج آزمون تفاوت میانگین میزان همنوایی دانشجویان با هنجارهای اجتماعی برحسب متغیرهای زمینهای
گروهها
جنسيت*
وضعيت تأهل*
تحصيالت**
وضعيت اشتغال**
* با فر

میانگین
پسر

20/39

دختر

22/20

مجرد

22/71

متأهل

29/02

کارشناسي

22/31

کارشناسيارشد

21/01

شاغل

21/52

بيکار

22/32

برابری واريانس گزارش شده است؛ زيرا لونز معنيدار نبود ** با فر

تفاوت میانگین

مقدار

سطح معنیداری

T

9/12

9/213

5/555

5/013

5/051

5/179

-9/311

-9/032

5/555

2/72

2/20

5/555

نابرابری واريانس گزارش شده است؛ زيرا لونز معنيدار بود

جدول  -7نتایج تحلیل همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش با همنوایی دانشجویان با هنجارهای اجتماعی
متغیرها
همنوايي دانشجويان با هنجارهای اجتماعي

میزان دینداری

سن

میزان بیگانگی اجتماعی

ضريب همبستگي

5/001

-5/25

5/799

سطح معنيداری

5/555

5/557

5/572

تعداد نمونه

992

919

902

از

دارد و بقيه يعني  2/2درصد نيز به متغيتر بيگتانگي اجتمتاعي

در اين پژوهش بترای بررستي ستهم تتأثير هتر يت

متغيرهای دينداری و بيگتانگي اجتمتاعي بتر متغيتر همنتوايي

مرتبط است بر همين اساس مي تتوان گفتت ميتزان دينتداری

دانشجويان با هنجارهای اجتماعي از رگرسيون خطي گامبهگام

مهمترين عامل در همنوايي دانشجويان با هنجارهای اجتماعي

استفاده شده است نتايج به دستآمده از اين رگرستيون نشتان

به شمار ميرود نتايج جدول تحليل واريانس رگرستيوني نيتز

مي دهند هر دو متغير ميزان دينداری و بيگانگي اجتماعي وارد

نشان دهندۀ آن است که دو متغير دينداری و بيگانگي اجتماعي

الگوی برازش رگرسيوني شتدهانتد ايتن متغيرهتا در مجمتوع

توانستتتهانتتد بتتهطتتور معنتتيداری تغييتترات متغيتتر همنتتوايي

 92/1درصد از تغييرات همنتوايي دانشتجويان بتا هنجارهتای

دانشجويان با هنجارهتای اجتمتاعي را تبيتين کننتد همچنتين

اجتمتتاعي را تبيتتين متتيکننتتد از ايتتن ميتتزان  99/1درصتتد از

ضرايب بتای استاندارد متغيرها نشان مي دهنتد دينتداری تتأثير

تغييرات همنوايي به متغير ميتزان دينتداری دانشتجويان تعلتق

افزايشتتي و بيگتتانگي اجتمتتاعي تتتأثير کاهشتتي در همنتتوايي
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واحتد

واحد افزايش در ميزان بيگانگي اجتمتاعي دانشتجويان تقريبتاً

دانشجويان با هنجارهای اجتماعي دارند بته ازای يت

افتتزايش در ميتتزان دينتتداری دانشتتجويان ،همنتتوايي آنهتتا بتتا

 5/227از ميزان همنوايي دانشجويان بتا هنجارهتای اجتمتاعي

هنجارهای اجتماعي جامعه  5/152باال مي رود و به ازای يت

کاسته ميشود

نمودار  -1توزیع نرمال باقیماندههای رگرسیونی
جدول  -8الگوی تبیینی میزان همنوایی دانشجویان با هنجارهای اجتماعی
مقدار دوربین
واتسون
7/210

سطح معنیداری
5/555

مقدار

F

21/029

تغییرات ضریب

خطای استاندارد

ضریب تبیین

ضریب

ضریب

تبیین

برآورد

اصالحشده

تبیین

همبستگی

5/991

1/23920

5/990

5/991

5/522

1/51719

5/927

5/921

الگو

a

7

b

2

5/027
5/127

a. Predictors: (Constant), Religiosity b. Predictors: (Constant), Religiosity, Social Alienation Dependent Variable: Conformity

جدول  -9ضرایب متغیرهای واردشده بر الگوی برازش رگرسیونی
الگو
7

عر

بتا

S.E

تولرانس

VIF

09/737

2/122

-

25/773

5/555

-

-

5/012

5/521

5/027

77/329

5/555

7/555

7/555

01/019

2/172

-

27/721

5/555

-

-

ميزان دينداری

5/023

5/521

5/152

72/219

5/555

5/320

7/571

ميزان بيگانگي اجتماعي

-5/777

5/522

-5/227

-2/119

5/555

5/20

7/571

ميزان دينداری
عر

2

از مبدأ

ضرایب استانداردنشده
B

ضریب استاندارد

مقدار

T

سطح معنیداری

چند همخطی

از مبدأ

نتیجه

همسو با نتيجۀ پژوهش ماندگار ( )7932است توفيقيانفر و

براساس نتايج پژوهش ،تفاوت معنيداری بين ميزان دينداری

حسيني ( )7937نيز با نتايج همسو با اين پتژوهش ،بته ايتن

و همنوايي دانشجويان با هنجارهتای اجتمتاعي وجتود دارد

نتيجه رستيدند کته بتين دو متغيتر همنتوايي بتا هنجارهتای

همچنين بين بيگتانگي اجتمتاعي و همنتوايي بتا هنجارهتای

اجتمتتاعي و بيگتتانگي اجتمتتاعي جوانتتان رابطتتۀ معکتتوس و

اجتماعي رابطۀ معنيدار و معکوس وجتود دارد ايتن نتتايج

معنيدار وجود دارد و همنوايي اجتماعي به ميزان  29درصد

بررسي تأثير دينداری و بيگانگي اجتماعي بر همنوايي دانشجويان با هنجارهای اجتماعي مورد مطالعه :دانشجويان دانشگاه آزاد تبريز

79

بر بيگانگي اجتماعي جوانان تأثير دارد و اين مطلب گويتای

متتيکنتتد؛ بنتتابراين ،بتترای پيشتتگيری از چنتتين وضتتعيتي

اين است که به ازای هر واحتد افتزايش در ميتزان همنتوايي

مشارکتدادن افراد جامعه به ويژه دانشجويان در فعاليت هتای

اجتمتتاعي 29 ،درصتتد از ميتتزان بيگتتانگي اجتمتتاعي کاستتته

اجتماعي ،اقتصادی ،فرهنگي و سياستي و تقويتت احستاس

ميشود براساس نتايج پژوهش ،ميزان همنوايي با هنجارهای

تعلق به جامعه و باالبردن ميزان پذيرش اجتماعي و اجتنتا

اجتماعي و ميزان دينداری رابطۀ مستقيم و معنتيدار دارنتد

از طرد اجتماعي آنان ضروری بته نظتر متي رستد همچنتين

مريجي ( )7935نيز در پژوهش خود بته ايتن نتيجته رستيده

مي توان برای تنبيه افراد هنجارشکن به جای شترمندهستازی

است که ميتوان با بهره گيری از شتيوۀ صتحيح و تأييدشتدۀ

جداکننده يعني طرد اجتماعي از روشهای غيررستمي ماننتد

ديني ،رفتار فرزندان را مطابق ارزشهتای حتاکم شتکل داد

شرمندهسازی پيونددهنده استفاده کرد

زارع و اسفندياری ( )7932دريافتند کته پيونتد بتا ختانواده،

از ديدگاه نظريهپردازان به ويژه ديويس نيتز ديتن نيرويتي

پيونتتد بتتا جامعتته و پيونتتد بتتا مدرستته تتتأثير بستتزايي در

اخالقي است کته فترد را وادار متيکنتد براستاس ارزشهتای

هنجارشکني افراد دارد وثوقي و ساری ( )7921به اين نتيجه

اجتماعي رفتار کند و اگر هم در مواردی قادر به دستيابي بته

رسيدند که متغيرهتای عتدالت اجتمتاعي و رفتارهتای ضتد

اهداف متعالي خود نشد ،بهواسطۀ اهداف متعتالي کته جامعته

اجتماعي با بيگانگي اجتماعي رابطۀ معنادار دارند الفيوندری

برای همۀ افراد با هر منزلتي ايجاد کرده است ،دچار افسردگي

و همکتتاران ( )2018معتقدنتتد نقتتض در فراينتتد احتتترام بتته

و نااميدی نشود او عالوه بر تأکيد بتر کارکردهتای اجتمتاعي

هنجارهتتای اجتمتتاعي ستتبب بتتروز اختالفتتات اجتمتتاعي و

دين ،به کارکردهای روانشناختي آن هتم توجته کترده استت

پيشرفت نکردن جامعه مي شتود بينمتور ( )2010بيتان کترده

ازنظر دورکيم نيز دين نقش مهمي در کمکردن بيعدالتيهتا و

است که احترام به هنجارهای اجتماعي مي توانتد در ارتقتای

ايجتتاد احستتاس يکپتتارچگي دارد و متتيتوانتتد شتتعلههتتای

عملکرد نظام اجتماعي برای رستيدن بته رفتاه اجتمتاعي در

خودمحوری و خودپرستي را فرونشاند با اين بيتان متي تتوان

جامعه نقتش مفيتدی بتازی کنتد در مجمتوع ،طبتق نتتايج

گفت با وجود دينگريزی در جامعه از همنوايي افتراد نستبت

پژوهش حاضر ،پژوهش هتای پيشتين و نظريته هتای حتوزۀ

به هم کاسته ميشود به نظر دورکتيم بتا کتاهش همنتوايي در

همنوايي و بيگانگي ميتوان گفت اگر در جامعته ای بته ويتژه

جامعه ،ممکن است مردم بهسوی رفتار مجرمانه کشيده شوند؛

ميان جوانان دانشجو بيگانگي اجتماعي شيوع پيتدا کنتد ،در

در اين صورت تمايلي به پيروی از مقررات اجتماعي نخواهند
تمستخر

آن جامعه ميتزان آستيب هتای اجتمتاعي تشتديد متي يابتد و

داشت؛ پس از جامعه طرد متي شتوند يتا در معتر

رفتارهای مطابق با هنجارهای اجتماعي کاهش پيدا مي کند و

ديگران قترار متي گيرنتد دورکتيم معتقتد استت تقستيم کتار

هنجارشکنيها نيز روند صعودی را طي خواهند کترد؛ زيترا

برخالف جوامع سنتي ،به نوعي با پيشرفت بهسوی فردگرايتي

يکي از عوامل اصلي همنوايي با هنجارهای جامعه احستاس

همتراه استت و ايتتن بترخالف اجتمتاعيبتتودن انستان استتت

تعلتتق افتتراد بتته ختتانواده ،دوستتتان و جامعتته و همبستتتگي

سرا زاده و پويتافر ( )7921نيتز کتارکرد ديتن در نظتامهتای

اجتماعي است در شرايط بروز بيگتانگي اجتمتاعي اعضتای

اجتماعي و نقش آن در حف تعادل و نظم اجتماعي را يکي از

جامعه به ويتژه جوانتان نستبت بته جامعته و هنجارهتای آن

حوزههای مهم مطالعاتي در جامعهشناستي ديتن دانستتهانتد و

بيتفاوت مي شوند و احساس بيمعنايي و پوچي در زنتدگي

ميزان تأثير دين و دينداری افراد بر کاهش احستاس آنتومي و

مي کنند اين امر زمينه را برای رفتارهای ناهمنوا با هنجارهتا

جلتتوگيری از بتتروز شتترايط آنوميتت

در جامعتته را بررستتي

تقويت و ميتزان شتيوع رفتارهتای هنجارشتکنانه را تشتديد

کرده اند آنها به اين نتيجه رسيدهاند که هر دو متغيتر احستاس
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آنومي و کجروی با دينداری کتل رابطتۀ معکتوس معنتي داری

دست يافت والدين ميتوانند با آموزش ارزشهتای فرهنگتي

دارند همچنين دينداری ازطريتق کتاهش احستاس آنتومي در

جامعتتۀ ختتود هنجارپتتذيری را در فرزنتتدان تقويتتت کننتتد

افراد ،در کاهش بتروز کجتروی تتأثير دارد ولت و همکتاران

خانوادهها ميتوانند بتا ايجتاد فضتای گترم و صتميمي ستبب

( )2006نيز ذکر کردهاند که مذهب سبب همنوايي بيشتر افتراد

جذ

جوانتان بته محتيط خانته و ختانواده شتوند تتا در دام

با هنجارها ميشود و رفتارهای انحرافي را کاهش ميدهتد در

دوستتتنماهتتا گرفتتتار نشتتوند؛ زيتترا بيشتتتر کجتترویهتتا و

; )1968نيز به اين نتيجه رستيده

ناهنجاریها دراثر فاصلهگرفتن نوجوانان و جوانتان از خانته و

است که عضوشدن در گروههای مذهبي درنهايت همنوايي بتا

خانواده و ارتباط با دوستان نابتا

اتفتاق متيافتتد مستئوالن

جامعه را تقويت مي کند همچنين يان لتي ( )2009باورهتا و

محترم ميتوانند با ايجاد زمينۀ فعاليتهای متذهبي بنيتۀ دينتي

اعمال مذهبي را برای دستيابي به همزيستي ذهني در جامعته

جوانان و خودکنترلي آنان را تقويت کنند

همين راستا ،ناکارامورا

7

(1967

يکي از عوامل مهم قلمداد کرده است در راستای نظريتههتا و
پژوهش های پيشين ،نتايج پژوهش حاضتر نشتان دادنتد ديتن

منابع

يکي از عوامل مؤثر بتر ميتزان همنتوايي افتراد بتا هنجارهتای

ابراهيميلويه ،ع ؛ صحبتيهتا ،ع و رضتاييزاده ،هتت ()7939

اجتماعي است؛ به عبارت ديگر ،هر چقدر ميزان دينداری بتين

«بيگانگي اجتماعي جوانان و عوامل متؤثر بتر آن؛

دانشجويان بيشتر باشد به همان ميزان همنوايي آنها با هنجارها

مورد مطالعه :جوانتان 25تتا  95ستالۀ شهرستتان

باالتر خواهد بتود اگتر سستتي در انجتام اعمتال دينتي بتين

خدابنده» ،بررسي مسائل اجتماعي ايران ،د  ،0ش

دانشجويان وجود داشته باشد ،بستر و زمينته بترای رفتارهتای

 ،7ص 7-71

خالف هنجاری شکل مي گيترد و ممکتن استت هنجارشتکني

بخارايي ،الف ( )7939جامعهشناسي انحرافتات اجتمتاعي در

تشديد شود با اين اوصاف متي تتوان ادعتا کترد کته يکتي از
مهمترين کارکردهای اجتماعي ديتن در جامعته بتهويتژه ميتان

ايران ،تهران :قدياني
توفيقيانفتر ،ع و حستيني ،التف (« )7937بررستي بيگتانگي

دانشجويان تقويت همنوايي آنها بتا هنجارهاستت نهتاد ديتن

اجتماعي جوانان و عوامل مترتبط بتا آن؛ نمونته:

ازطريق برگزاری مراسمهتای مختلتف متذهبي بته همبستتگي

جوانتتان شتتهر ياستتو » ،فصتتلنامۀ مطالعتتتات

زيادی ميکنتد و از پراکنتدگي اعضتای

جامعهشناختي جوانان ،س  ،9ش  ،2ص 20-02

اجتماعي جامعه کم

جامعه و جزيرهایشدن آن پيشگيری مي کند؛ درواقع ،ديتن بتا

جوادی،

؛ علمي ،م و صباغ ،ص (« )7937بررسي عوامتل

ايجاد و حفت وحتدت ،يکپتارچگي و انستجام اجتمتاعي در

مؤثر اجتماعي در احستاس آنتومي اجتمتاعي در

جامعه از بيگانگي اجتماعي افراد و هنجارشکني آنها پيشگيری

بين دانشتجويان دانشتگاه آزاد تبريتز» ،مطالعتات

و افراد را به صتورت هتای مختلتف بته تطبيتق دادن ختود بتا

جامعهشناسي ،د  ،2ش  ،72ص 23-20

هنجارهای اجتماعي جامعه وادار ميکند

جهتتتتانگيری،

به طور کلي ،نتايج پژوهش حاضر نشان مي دهند همنوايي

؛ ابتتتتوترابيزارچتتتتي ،ف ؛ تنهتتتتا ،ف و

ابوترابيزارچي،

(« )7937بررسي رابطتۀ بتين

دانشتتجويان دانشتتگاه آزاد تبريتتز بتتا هنجارهتتای اجتمتتاعي ،از

رضايت از زنتدگي خوابگتاهي و ازخودبيگتانگي

عوامل متعددی تأثير مي گيرد که متيتتوان بتا تقويتت عوامتل

دانشجويان دختر خوابگاهي در دانشگاه اصفهان»،

تأثيرگذار مثبت و کنترل عوامل تأثيرگذار منفي به نتايج بهتری
Nakamura

زن در فرهن
1

و هنر ،د  ،2ش  ،2ص 23-751

بررسي تأثير دينداری و بيگانگي اجتماعي بر همنوايي دانشجويان با هنجارهای اجتماعي مورد مطالعه :دانشجويان دانشگاه آزاد تبريز

حيتتدرنژادخياوی،

( )7935بررستتي رابطتتۀ بتتين ميتتزان

70
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