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دینی ،ناعادالنه بودن قواعد ،فردگرایی ،وسکیوالریزم .در ایو پژوه
هفت بعد در قالب متغیرهای مستق پژوه
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مورد بررسدی قدرار گرفدت .در فرضدیه اول کده بده

شتابان اقتصادی و صنعتی شدن بر احسا
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داد که سطح  Tآماره به میزان  5/23و میدزان سدطح معندی داری در حددود  0/000اسدت .لدذا،
میتوان نتیجه گرفت که ارتباط ایو دو معنادار است .در فرضیه دوم که به بررسی نق
(تعهد) دینی بر احسا

انسدجام

آنومی پرداخته شد ،نتایج نشان داد که میزان آزمدون Tآمداره بده میدزان

 -5/25و میزان سطح معنی داری در حدود  0/051است .لذا ،میتوان نتیجه گرفدت کده ارتبداط
ایو دو معنادار است .در فرضیه سوم که به بررسدی نقد
احسا

احسدا

يیرعادالنده بدودن قواعدد بدر

آنومی پرداخته شد ،نتایج نشان داد که میزان آزمون  Tمعادل  5/55و میزان سطح معنی

داری در حدود  0/051است .لذا ،نتیجه میگیریم که ارتباط ایو دو معناداری اسدت .در فرضدیه
چهارم که به بررسی نق

فردگرایی بر احسا

آنومی سیاسی پرداخته شد ،نتایج نشدان داد کده

میزان آزمدون  Tمعدادل  4/55و میدزان سدطح معندی داری در حددود  0/044اسدت .لدذا ،نتیجده
میگیریم که ارتباط ایو دو معناداری است .در فرضیه پنجم کده بده بررسدی نقد
براحسا

سدکوالریزم

آنومی سیاسی پرداخته شد ،نتایج نشان داد که میزان آزمدون  Tمعدادل  5/13و میدزان

سطح معنی داری در حدود  22/21است .لذا ،میتوان نتیجه گرفت کده ارتبداط ایدو دو معندادار
نیست .در فرضیه ششم که به بررسی نق

پایگاه اجتماعی و اقتصادی بر احسا

آنومی سیاسی

پرداخته شد ،نتایج نشان داد که میدزان آزمدون  Tمعدادل  -5/32و میدزان سدطح معندی داری در
حدود  0/000است .لذا ،میتوان نتیجه گرفت که ارتباط ایو دو معنادار است .در فرضدیه هفدتم
که به بررسی نق

همبستگی سیاسی بر احسا

آنومی پرداخته شد ،نتایج نشدان داد کده میدزان

آزمون Tمعادل  -2/11و میزان سطح معنی داری در حدود  0/025اسدت .لدذا ،مدیتدوان نتیجده
گرفت که ارتباط ایو دو معنادار است .بندابرایو ،بدرای انددازه گیدری متغیدر وابسدته پدژوه
چهار شاخص استفاده شد که عبارتند از :احسا

از

آندومی سیاسدی ،آندومی سیاسدی ،نابهنجداری،

تضاد هنجاری .نتایج تحلی عاملی ،آزمون  Tو خطای استاندارد نشدان مدیدهدد کده :متغیرهدای
رشد شتابان اقتصادی ،انسجام دینی ،در حد متوسط بده بداال ،متغیرهدای ناعادالنده بدودن قواعدد،
فردگرایی و پایگاه اقتصادی– اجتماعی در حد متوسط و میانه ،و متغیر سکوالریزم بسدیار پداییو
تر از حد متوسط بر احسا

آنومی سیاسی شهروندان تاثیرگذار بودند.

واژههاي کلیدي :آنومی سیاسی ،احسا
همبستگی سیاسی ،تغییرات اقتصادی.

يیرعادالنه بودن قواعد ،انسجام دینی ،فردگرایی،

بررسی عوام موثر بر احسا

آنومی (بیهنجاری) سیاسی 5 /

مقدمه و بیان مساله
5

رشد سریع جمعیت ،دگرگونی ساختار اقتصادی  ،اجتماعی ،سیاسی ،بیتناسدبی عمیدق بدیو
توسعه فنی و فرهنگی ،به عبارت دیگر ،توسعه نداموزون در ایدران معاصدر موجدب شدک گیدری
صور نامنظم و بیقاعدگیهایی گردیده که پیامد آن رشد نابهنجاری و انحدراا در شهرهاسدت
(کلدی و رحمانی .)532 :5513 ،شتاب چنیو تحوالت و دگرگدونیهدا در کشدورهای در حدال
توسعه به طور سرنوشتسازی بر شدک گیدری و تشددید مشدکالت اجتمداعی افدراد جامعده ،بده
خصوص جواندان تثثیرگذاشدته اسدت .در ایدو میدان ،آندومی بده عندوان یدض معضد و مشدک
اجتماعی نیز ناشی از شرایطی است که بخشی از آن به دگرگونیهای شتابان و بخد

دیگدر بده

نابسامانی موجود در جامعه مربوط است .شهرها و کالنشهرها با قدرار گدرفتو در مسدیر رشدد و
تحوالت شتابان جهانی شدن 2از یض سدو و رخددادهای مهدم اجتمداعی ،اقتصدادی و سیاسدی و
تغییرات ساختاری ناشدی از آن در دهده هدای اخیدر از سدوی دیگدر بسدتر و زمینده مناسدبی بدرای
وضعیت بحرانی و آنومیض بوده است.
دگرگونیهای پدید آمده در چند دهه اخیدر بده نحدو چشدمگیدری بدر فرماسدیون و تشددید
مشکالت اجتماعی افراد جامعه تثثیرگذار بوده است .که امدروزه در جامعده مشداهده و ملمدو
میشود .از جمله مشکالت اجتماعی و سیاسی ،بیاعتمادی 5و سردرگمی ،گسستگی پیونددهای
اجتماعی ،عدم جذب جوانان در بدنه اجتماع ،عدم مشارکت و انزوای اجتماعی است .به سدخو
دیگر ،جامعه انسانی براسا

نظدم اجتمداعی و بده واسدطه هنجارهدای اجتمداعی اداره مدیشدود.

هنجارهای اجتماعی الگوها و شیوههای تعییوکننده رفتار ،واکن

متقاب میدان انسدانهدا هسدتند

کدده پیددروی از آنهددا موجددب تعددادل و نظددم در جامعدده مددیشددود .چنانچدده هنجارهددا قدددرت
تنظیمکنندگی 4خود را بر رفتار افراد جامعه از دست داده و افراد نسدبت بده هنجارهدای موجدود
بیتفاوت باشند جامعه دچار وضعیتی آنومیض میشود (رفیعپور.)255 :5571 ،

1 economic structure
2 globalization
3 untrust
4 Power regulators
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امروز کشورهای در حال توسعه به عبارتی ،در حال گدذار (گدذار از یدض جامعده سدنتی بده
مدرن) هستند و با بحرانهای شدید سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی روبرو هسدتند ،بدا ایدو مفهدوم
قاب تبییو است .به نظر مدا توسدعه ،صدنعت و پیشدرفت اجتمداعی ،هنجارهدا وارزشهدای سدنتی
تعمیم یافته و مورد قبول عمومی را سست و بیبنیاد و بیاسدا  5مدیسدازد ودر پدی آن آندومی
اتفاق میافتد (رفیعپور.)223 :5571 ،
زمانی که اعتماد و تعهدات متقاب نادیده گرفته شود افدراد از هدیق قاعدده و قدانونی تبعیدت
نمیکنند .و ستیز و کشمک

سراسر جامعه را فرا میگیرد .از نظدر" رابدرت مرتدون"درشدرایط

آنومیض قوانیو و مقررات تعمیم یافته و مورد قبول جامعه از سوی افدراد مدورد تعددی وتعدر
قرار میگیرند و نقض میشوند ودیگر نمی توان براسا

هنجارهای معمول پی

بیندی کردکده

افراد چگونه رفتار خواهند کرد .تبعیت از مقررات موجود صرفاً به خاطر منافع شخصی 2و تر
از تنبیه امکانپذیر میشود (چلپی.)51 :5573 ،
آنومی در کشورهای در حال توسعه همچون ایران ،هم به "اقتدار منبع هنجارهدا" و هدم بده
"تعار

هنجارهای مشروع" که فشدارهای متعدار

بدر فدرد وارد مدیسدازد مربدوط مدیشدود

(اشرفی.)75 :5513 ،
بحرانهای مختلف در دورههای متمادی بخصوص در دولتهای مختلف در کشدور نشدان
میدهند که در بیو وقایع پی

آمده نشانههای (رگههای) آنومی خودنمدایی و بدازی مدیکنندد.

برای مثال :میتوان به حمالت به تجمعدات قدانونی توسدط گدروههدای فشدار ،حملده بده دفداتر و
نشددریات و مطبوعددات ،قتدد هددای زنجیددرهای برخددی از نویسددندگان ،توسدد بدده شددیوههددای
خشونتآمیز ،5برگزاری دادگاه مطبوعات بدون حضور هیثت منصفه ،سرکوب 4خشدونتآمیدز
جنب

دانشجویی (واقعه کوی دانشگاه) برخدورد تعدار

آمیدز نیروهدای انتظدامی بدا تجمعدات

قانونی و يیرقانونی ،عدم رسیدگی سریع به وضعیت بازداشت شدگان سیاسی برخالا تصدریح
قانون اساسی اشاره دارد (رجبزاده .)53 :5512 ،به بیان دیگر ،آنومی سیاسی همزمدان بده همده
1 Unfounded
2 personal interests
3 violent
4 repression

آنومی (بیهنجاری) سیاسی 3 /

بررسی عوام موثر بر احسا

عددامالن سیاس دی در سددطوم مختلددف بدداز مددیگددردد .برگددزاری اجتماعددات و راهپیمدداییهددا و
متینگهای به ريم عدم مجوز قانونی ،درج مطالبی در روزنامهها و جراید که مخالف صریح بدا
برخی از مبانی قانون اساسی یا دیگر قوانیو کشور دارد .التزام گزینشی 5به برخی از اصول قانون
اساسی از جمله مواردی است کده مدیتدوان بده عندوان مصدادیق "عددم التدزام "2ایدو عدامالن و
بازیگران سیاسی و اجتماعی یاد کرد ،اما به نظر میرسدد ایدو عددم التدزام و ایدو تعدار هدا در
شرایط کنونی تشدید شده است (کوثری.)21 :5512 ،
آنومی سیاسی در اجتماعدات ،موقعیدتهدای خداص فرهنگدی ،اجتمداعی و اقتصدادی و سیاسدی
دارای سددطوم مختلفددی اسددت ،بددا توجدده بدده دامندده بدداالی قومیددتهددا ،فرهنددگهددا و شددرایط و
موقعیتهای مختلف اقتصادی وسیاسی در استانهای مختلف کشدور ،تمرکدز ایدو پدژوه
روی استان ایالم و نیز گروههدای سدنی مشدخص اسدت .شدرایط حسدا

بدر

سیاسدی و اجتمداعی و

اقتصادی استان ایالم امروز ضروری میسازد که بده آندومی اجتمداعی بده طدور (عدام) و آندومی
سیاسی که یکی از مهمتریو انواع آنومی است به طور (خاص) توجه شود .به دالید تداریخی بدا
توجه به تثثیرگذاری" میکرو سیستم سیاست بر دیگر میکرو سیستمهای اجتماعی ایو ضدرورت
و اهمیت پژوه

را مضاعفاً دو چندان میسازد.

حال سوال ایو است آیا ایالم جامعهای آنومیض است ،در صورت وجود آنومی سیاسی چگونده
میتوانیم آن را تبییو کرد .اعتقاد بر ایدو اسدت کده چندیو پدیددهای در ایدالم وجدود دارد و بدر
اسا

مالحظات نظری میتوان گفت؛ آنومی در جامعهای وجود دارد که دارای شرایطی باشد؛

در حال گذربوده و شهرنشینی در آن در حدال گسدترش باشدد ،شهرنشدینان در معدر

تحدر

اجتماعی فزاینده 5بوده ورشد اقتصادی را تجربه کدرده باشدند .ندر آسدیبهدای اجتمداعی بداال
باشد ،مهاجرت های روستایی آهنگی شتابان داشته باشدند ،جامعده دچدار بیگدانگی سیاسدی ،بدی
تفاوتی اجتماعی وفرهنگی باشند ،رفتار افراد خودخواهانه باشد ،نشداط وامیدد بده زنددگی جدای

1 Selective engagement
2 deregulation
3 Increasing social mobility
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خود رابه افسردگی ،نارضایتی و ناخرسندی بدهدد ،بدیو نسد هدا ،تعدار

و شدکاا ارزشدی و

هنجاری 5باشد.
ادبیات مفهومی آنومی
آنومی از کلمه "آنومیای" مشتق شده که با ارجاع دادن به صفت "آنومدو " بده معندی بدی
قانونی آمده است .در چنیو برداشتی "نومو " یعنی قانون نوشتاری و آنومو

یعنی بیقدانونی

(قاسددمی ،1 :5511 ،و آلددو و آنددویو .)54-53 :5317 ،2بدده اعتقدداد آسددتوالد ،نومددو  ،هنجددار
( )normeاست هم از نظر توصیفی و هم از نظر نقطه نظر چشم اندازی که فرا مینهد (اسدتوالد،
25-22 :5331بدده نق د از آلددو و آنددویو) .در دوران نددوزایی (رنسددان ) واژه" آنامددالو " در
ممالض انگوساکسون به هر وضعیت بی قانونی ( )illegalیا (بددون قاعدده) ،اطدالق شدده اسدت
(همان .)11-17 ،بنابرایو با فرارسیدن قرون وسطی ایو واژه متحول شد و سپ

از آن بده مددت

چند قرن به یض هدا به کار رفت ،اما در قرن هفدهم ،نوافالطونیان ،مفهوم آنومی را در جنبده
مذهبی به کار بردندو به تدریج در قرن نوزدهم ،فالسدفه اجتمداعی فرانسده ،بددیو مفهدوم جنبده
اخالقی دادند (استوالد .)11-17 :5331 ،از قرن ندوزدهم بده بعدد جامعده شناسدان آن را بده کدار
بردند و تا کنون در ادبیات معاصر بر مبنای سه انگاره (رویکرد) اساسی جهت گیری شده اسدت
که عبارتند از:
 -5تئوری جامعه شناسی – روانشناختی حوزه آمریکا -2 ،رویکدردی کده مسدتقالً مبندی بدر
داللتهای ارزشی از آنومی جدید است -5 .اظهار نظرهایی راجع به نظریات معاصدر از آندومی
جدید .در مورد اول نق

رابرت مرتون ( )5370حدایز اهمیدت اسدت زیدرا او در زمینده سداختو

تئوری آنومی -که در اثر معروف
سزایی دارد (رو

" ساختار اجتماعی و آنومی" مدنعک

گردیدده – سدهم بده

کو ،217 :5310 ،5به نق از قاسمی .)1-7 :5512 ،کدارمرتون در ایدو زمینده

ترکیبی از نظریات "تالکوت پارسونز"و"التون مایو" است که متاثر از دورکدیم ( )5317بودندد:

1 Gap values and norms
2. Allen And unwin ,1986, Anamie, History and meaning,
3. Roscoe. C. H, (1960) Durkheim in American Sociology ohio-university.
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در ایو زمینه " زیمو " از سه معنای مرتبط با آنومی نام میبرد که عبارتندد از-5 :بدی معندایی 5و
آن زمانی است که شخص نمی داند به چه چیدزی اعتقداد داشدته باشدد یعندی حدداق معیارهدای
فردی برای تصمیم گیری مشدخص فدراهم نیسدت .بده اعتقداد "کدارل مانهدایم " علدت ایدو امدر
افزای

عقالنیت کارکردی با تاکید بر تخصص و تولید است (همان -2 .)7-1 :انزوا ایو مفهوم

بیشتر در توصیف نق

روشنگری به کار رفته شده اسدت ،کده در ایدو وضدعیت روشدنفکران از

معیارهای فرهنگ عامه جدا میشوند (همان -5 .)1 ،از خود يریبگی :2زمانی ایو وضعیت پی
میآید که شخص خود را بیگانه احسا

کرده و نسبت به خدود يریبده مدیشدود (روزنبدر

و

کوزر ،453 :3571 :به نق از قاسمی .)5512 ،بنا بر ایو ،آنومی یا (بی هنجاری  /بی قدانونی) در
یض جامعه نشان دهنده وجود بحران و سر گردانی در میان مردم است.
مبانی نظري پژوهش
بسیاری از مطالعاتجامعه شناسدی (هدری  ،2002وکانسدی)55-7 : ،2003نشدان دادندد کده
هنگامی که یض آنارشیسم (هرج و مرج طلبی) اجتمداعی بده وجدود مدیآیدد سدطح آدمکشدی
( )homocideافزای

مییابد و یض ح

بیگانگی با جامعه به افراد دسدت مدیدهدد و موجدب

آنومی در جامعه میشود( .ریرا" .)27 :2052 ،مسنر و روسدنفیلد" ()2000اذعدان داشدتهاندد کده
بحث تفاوت در میان مل مختلف در بحث جرم و جنایت پیشینه ای معادل پیددای
ارزیابی کمی ایو تفاوتها با آمار اخالقی قرن نوزدهم آياز شد .مارک

جدرم دارد.

هم به اطالعدات ملدی

جددرم و جنایددت در دوره نظددام سددرمایه داری (کاپیتددال) اشدداره دارد( .اسددتیون)25 :2000 ،در
دهههای اخیر یض مؤلفه خاص از عالقه و بررسی ما تثخر وجود دارد .همچنیو تفاوتهدایی در
ادبیات ایو بحث وجود دارد .یض یافته خاص که با پایداری قاب قبولی همراه اسدت ایدو اسدت
که نسبتهای باالی آدمکشی به سطوم نابرابرای و ناعدالتی ( )injusticeدر توزیع درآمدها باز
میگردند( .استیون .)25 :2000در واقع براسا

نظریه دورکیم ،واقعیتهای اجتماعی ،موضدوع

جامعده شناسدی هسدتند .واقعیدات اجتمداعی ( )social factبایدد مسدتق از مدوارد بیولدوژیکی و
1 meaninglessness
2 alienation
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روانشناسی مورد مطالعه قرارگیرند .واقعیدات اجتمداعی مدیتوانندد بده عندوان الگوهدای رفتداری
تعریف شوند که قادر به بررسی قدرت افراد هستند .آنها هدایت و کنترل افراد در شک گیدری
نورمها را بر عهده دارند (فرانض.)52 :2003 ،
مؤلفه کالسیض جامعه شناسی در بحث آنومی یض ابدزار مفهدومی بدرای در

رابطده بدیو

ساختار اجتماعی-فرهنگی و رفتار منحرا است .مرکزیت نسخههای متفاوت نظریه آنومی ایدو
فرضیه است که انسانها موجود است نورم گرایدی هسدتند .مدردم براسدا
سنتهای مشتر

تعداریف مشدتر

و

کار میکنند .برای یض توسعه بزرگتر در زندگی اجتماعی ،افراد و احسدا

خاصی وجود دارند که اخالق را میسدازند (گوندار .)1 :2002 ،امدا دیددگاههدای آندومی یدض
شک واحد از نظریه نیستند .هرچند که دورکیم معموالًسنت اجتماعی نظریه آندومی را بررسدی
میکند اما مؤلفه او در مورد آنومی در جامعه شناسی آمریکایی به خوبی تغییر میکند( .گوندار،
 .)3-1 ،2003در

دورکیم از آنومی ناشی از ديديه و نگرانی او در مورد جهت گیدریهدای

اساسی مدرن و جامعه صنعتی بود .دورکیم بحث میکند که ویژگیهای خاص جوامدع صدنعتی
مخصوصاً در بحث فعالیتهای اقتصادی یدض مؤلفده مدنظم اسدت .مؤلفده اجتمداعی کالسدیض
آنومی یض ابزار مفهومی برای در

رابطه بدیو سداختار اجتمداعی-فرهنگدی و رفتدار منحرفانده

است .مرکزیت نسخههای مختلف نظریههای آنومی با ایو پی
موجود استانداردی هستند (گونار)25 :2002اخیراً« ،نیکو

فر

همراه است کده انسدانهدا

پاسا » اشاره دارد که تفداوت بدیو

نظریان آنومی و مرتون تفاوت محیطهای اجتماعی را نشان میدهند .بنابرایو دورکیم بدی ریشده
بودن رشد صنعتی را نشان میدهد .مرتون در مقاب ایو نیروها را بعدد از رسدمی سدازی بررسدی
میکند (گونار .)25 :2002 ،تاکنون تمرکز برایو بوده است کده چگونده نظریده رسدمی آندومی
فراتر از نظریات مرتون بوده است (گونار .)25 :2002 ،مرتون بر روی تفداوتهدای بدیو اخدالق
اهداا جهانی ساختارهای فرصتهدای ندابرابر تمرکدز کدرده اسدت .در ایدو دیددگاه ،سداختار
اجتماعی یض الگوی اجتماعی از روابدط انسدانی اسدت .ایدو بده توزیدع مؤلفدههدای اجتمداعی-
اقتصادی اشاره دارد .در مقاب " مسنر و روزنفلد" برروی ساختار اجتماعی به عندوان تعدادل بدیو
ادارات جامعه متمرکز شده اندد .بدا توجده بده روش" پارونیدان" ،ایدو پژوهشدگران سداختارهای
اجتماعی را به عنوان الگوهدای پایددار روابدط بدیو مدردم مفهدوم سدازی نمدیکنندد ،امدا روابدط
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ساختاری بیو الگوهای پایدارهم وجود دارند .بدا توجده بده ایدو مدوارد ،ایدو دو نظریده بدر روی
ساختار اجتماعی در یض حالت اجتماعی متمرکز شدهاند و ساختار اجتماعی یض در
دارد که از اهمیت ویژهای برخوردار است .چگونگی در

عمدده

ساختار اجتماعی یدض مؤلفده مهدم

برای توضیح هر نظریه است( .گونار .)20 ،2003 ،در نظریده اداری ،آندومی پروسدههدایی طبقده
بندی میشوند که براسا

آنها مرتون سطوم فرهنگی را شناسایی مدیکندد" .مسدنر و روزنفلدد

"دیدگاه مرتون در مورد نق

توزیع ناعادالنه از شرایط در تغییدر آندومی بده جدرم و آدمکشدی

نادیده میگیرند .بنابرایو نظریه «اداری-آنومی» ادعا دارد کده در سدطح فدردی ،اخدالق آندومی
یض شرط کافی برای فشار آنومی است .همدانطور کده در بداال مشداهده کدردیم ،ایدو مؤلفده از
آنومی با توجه به مؤلفه دورکیم از خودکشی در آنومی بسیار مهم است .نقطه اوج ایدو روش از
بنابرایو ،ایو مؤلفه از آنومی بسیار مهم است( .دورکیم .)5337 ،اخیراً"نیکدو

پاسدا

"اشداره

داشته است که تفاوتهای بیو نظریههای آنومی دورکیم و مرتون محیطهای اجتماعی متفداوتی
از ایو پژوهشگران را نشان میدهد .بنابرایو دورکیم بدی ریشده بدودن سدریع صدنعتی در جامعده
فرانسه را در طول چرخ

قرن نشان میدهد و میبیند که نیروها بده عندوان منبدع اصدلی آندومی

مدنظر هستند .او بحث میکند که رشد سریع صنعتی با رشد اند

اخالق همدراه بدوده اسدت و

آنومیهای بی نهایتی را تداعی میکند .در مقاب  ،مرتدون ،ایدو نیروهدا را بعدد از رسدمی شددن
معرفی میکند .در نتیجه او آنها را به عندوان مؤلفدههدای نرمدال بررسدی مدیکندد کده بدر روی
چگونگی مشاهده فرهنگ و به عنوان منبع پایدار آنومی تمرکز کردهاند (گونار.)23 :2055 ،
چارچوب تئوري آنومی (نابهنجاري)
ارکان و اجزای آنومی سیاسی مطرم در ایو پژوه
پژوه

متشک از برایندد دیددگاههدای نظدری

عبارتند از

وحدت و انسجام سیاسی
همبستگی و پاره پارهگی در نظم اجتماعیایدو خدود امدری طبیعدی اسدت کده در جامعدهای
راکد ،نس ها تفاوت زیادی با یکدیگر نداشته و نس های جدید بدا تفداوت بسدیار اندد

رفتدار

اجدادشان را دنبال خواهند کدرد و در جامعدهای کده شداهد رشدد اسدت نسد ندویو بده شدکلی
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متفاوت از نس گذشته خود زندگی کند .جامعه اول مسلماً یض جامعه بدون انقطاع است ،ولی
نمیتوانیم از چشم انداز گفتمان فعلی کلیه جوامعی را که در حالت کام هستند ،بریده تشدریح
و تبییو کنیم (مارکز .)555 :5374 ،در جامعه ایستا و بدون تحر  ،نس قدیم موفق میشود بده
وسیله فرایند جامعه پذیری ارزشها ،هنجارها و نمادها را بدون تغییر محسدو

بده نسد جدیدد

انتقال دهند .در جوامع کانونی شاهد دو گونده تجربده هسدتیم -5 .در کشدورهای کدامالً توسدعه
یافته (برنامه ریز) تحوالت درون زا بوده و نس جدید ابتدا دستمایه نس گذشدته را گرفتده و در
ال دروندی شدده
مرحله بعد ماحصد خدود را بده آن اضدافه کدرده و بده اصدطالم تغییدرات کدام ً
میشودو به دنبال ایو فرایند نهادها تغییر میکنند -2 .در جوامع پیرامدونی یدا کشدورهای جهدان
سوم (برنامه پذیر) وضع به گونه دیگری است .نسد گذشدته بخشدی از نسد جدیدد را بدا خدود
همراه ساخته و با تغییرات اند
بخ

قالبهای فکری و رفتاری خودرا بده آن منتقد مدیکندد ولدی

دیگری از نس جدید که با توجه به قدمت تحوالت وسعت آن متفاوت است از پدذیرش

امتناع میکند" .نس قدیم" برای همراه ساختو نس نویو از دکتر یوهای مختلفی که در اختیار
دارد استفاده کرده و در ایو راستا نهادهای اجتماعی را بسیج مینماید .نهادهای مذکور از لحظه
تولد تا مر

نس جدید را همراهی میکنند .مهم تریو آنها عبارتند از -5 :خدانواده -2 ،گدروه

همساالن -5نهادهای آموزشی -4رسدانههدای جمعدی -3حکومدت -1سدازمانهدای اقتصدادی و
کاریدر یض فرآیند طبیعی از تحوالت اجتماعی جامعه پذیری یض فرآیند زنجیرهایی بوده و
فرد تازه متولد شده در یض خط تولیدی يیر گسسته ،ساخته و پرداختده شدده و بدرای بدر عهدده
گرفتو نق هایی که جامعه از او انتظاردارد آماده میشود (دورکدیم  .)532 :5513هدر کددام از
نهادهای مذکور بخشی از کار را بر عهده میگیرند و در یض کلیت ،هویدت فدردرا مدیسدازند.
مثالخانواده بدا همکداری رادیدو و تلویزیدون و مدرسده و در سدازگاری بدا یکددیگر ارزشهدا و
هنجارها را به کود

انتقال میدهند.

مذهب ،فردگرايی دينی و سكوالريزاسیون
سکوالریسم عقیدهای است ،مبنی بر جدا شدن نهادهدای حکومدت و کسدانی کده بدر مسدند
دولت مینشینند ،از نهادهای مذهبیو مقامهای مذهبی .ایو تفکر به صورت کلی ریشه در عصر
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روشنگری در اروپا دارد .مفاهیمی مانند جدایی دیو از سیاست ،جددایی کلیسدا و حکومدت در
آمریکا ،و الئیسیته در فرانسه بر پایه سکوالریسم بنا شدهاند .اهدداا و اسدتداللهدا بدرای قبدول
سکوالریسم بسیار گستردهاند .در الئیسیته اروپایی بحث گردیده که سکوالریسدم یدض جندب
به سوی مدرنیته و دور شدن از ارزشهای دینی است .برخی استدالل میکنند کده سکوالریسدم
در آمریکا بیشتر به حفظ دیو ازحکومت پرداخته و در زمینه اجتماعی کدمکدار تدر بدودهاسدت.
(توسلی .)221-223 :5511 ،امروزه وقتی از سکوالریسم به عنوان یض آموزه (دکتریو) سدخو
میگویند ،معموالً مقصود هر فلسفهایست که اخالق را بددون ارجداع بده جزمیدات (دگدمهدای)
دینی بنا میکند و در پی ارتقای علوم و فنون بشری است .موافقیو سکوالریسم "بر ایدو باورندد
که گرای

به سمت سکوالریسم و به دنبال آن دوری از دیدو در دولدتهدای سدکوالر ،نتیجده

اجتناب ناپذیرعصر روشنگری است ،که در آن گرای

عمدومی جامعده بده سدوی علدم و خدرد

سوق پیدا کرد و از دیو دورتر شد .از طرا دیگر" ،مخالفیو سکوالریسم" بدا ایدو باورندد کده
یض دولت سکوالر ،خود مشکالت زیادی را معرفی میکند ،بدون آنکه بتواند راه حلدی بدرای
مشکالت اصلی ،مانند آزادی عقاید فردی و مذهبی ارائه دهد.
يگانگی دينی و بیهنجاري
دولت در جوامع مدرن آنچندان بدی
خوی

از آن مجدرد واز فدرد دور ودر بندد مقتدرانده محدض

است که بتواند زمینه الزم برای یکپارچده شددن فردواجتمداع را فدراهم کندد و بداالخره

مذهب نیز قادر نیست با حذا عل عمیق بشر به نابسامانی و نابهنجاری پایان دهد ،چون گرچده
تا حدودی تصفیه میشود ،ولی نق
میخواهند که از شهوات خوی

اجبار اجتماعی خوی

را از دست میدهندد ادیدان از فدرد

بگذرند ولی قادر به تعیدیو تکلیدف یدا اقواعدد کده انسدان در

زندگی يیر دینی اش باید از آن تبعیت کند ،نیسدتند و لدذا در چندیو شدرایط بحراندی دورکدیم،
نوعی انضباط (دیسیپلیو) گروهی را میجوید که میبایست در حکم اندام ،یکپدارچگی مجددد
فرددر گروه باشد وباید افراد رضایت دهند که امیال و شدهوات سدیری ناپدذیر خدود را کداه
دهند ونسبت به فرامیو و قواعدی که هداهای ممکو ووسای مشروع برای رسیدن به آنهدارا
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تعییو میکند ،مطیع باشند پ

تنهدا گدروه اجتمداعی قدادر بده تسدهی جدذب افدراد در اجتمداع

گروههای حرفهای و یا به قول خود دورکیم گروه صنفی است (نوابخ .)540 :5511 ،
سكوالريزاسیون و بی هنجاري
دومیو عنصری که دورکدیم( کدوثری)535 :5515 ،در تحلید رابطده دیدو و آندومی بده آن
توجدده دارد ،رابطدده سکوالریزاسددیون و آنددومی اسددت .در ایددو قسددمت بیددن

دورکددیم در ایددو

موردبحث قرار میدهیم .نخست باید گفت که دورکیم با ایو اندیشه رایج کده (بررسدی آزاد)

5

یا رشد علوم طبیعی (تجربی) سبب ضعف باورهای دینی شده ،کامالً مخالف است .زیرا به نظدر
دورکیم جای علت و معلول در ایو برداشت عو
پیدای

شدده اسدت؛ ضدعف باورهدای دیندی سدبب

بررسی آزاد و رشد فلسفه و علوم تجربی شدده اسدت ،نده بدر عکد  .دورکدیم دو ندوع

تحلی از دیو و رابطهی آن با آنومی ارائه داده است -5 :تحلی انسدجامی -2 ،تحلید انتظدامی.
تحلی انتظامی دیو هنگامی است که از روابط اخالق و دیو ،به عنوان مهمتریو پشتوانه اخدالق،
یا دیو و آنومی یاد میکند .در ایو تحلی  ،در اثر تقسیم کار اخالق دینی تضعیف شده اسدت و
دارد آرام آرام جای خود را به اخالق يیردینی (سکوالر) میدهد که دورکیم از آن بدا عندوان"
فرد" یاد میکند .ازدیدگاه دورکیم درست در ایو دوران گذر از اخالق دینی به اخالقدی

کی

يیردینی یا کی

فرد است که آنومی پدید میآید .زیرا اخالق دینی دارد تضدعیف مدیشدود و

اخالق جدید (يیردینی) یا کی

فرد نیز هنوز کامالً استقرار نیافته است .بنابرایو ،ندوعی ضدعف

اخالقددی ( )moral weakeوجددود دارد کدده از نظددر دورکددیم منشددث آنددومی اسددت .در بحددث
سکوالریزاسیون و آنومی به ایو جنبه از تحلی دیو توسط دورکیمپرداخته شده است.
فردگرايی خودخواهانه و بیهنجاري
دورکیم اندیشمندیاست که" فردگرایی و آندومی" را از پیامددهای پیشدرفت و تمددن ،واز
عوار

خطرنا

آن به شمار میآورد ،معتقد است که آنومی عبارت است از شرایط درهدم و

برهم و بهم ریخته ای که وقتی هنجارهای اجتماعی ضعیف میشوند و از بیو مدیروندد و یدا در
1 libre Examen/ Free inquiry

بررسی عوام موثر بر احسا

آنومی (بیهنجاری) سیاسی 55 /

تضاد با هم قرار میگیرند هم در سطح فردی و هم در سطح جامعه بوجود میآیند .او به آنومی
که نتایج آن به صورتهای مختلفی نظیر خودکشی و فردگرایدی شددید نمایدان بدود بده عندوان
بحران تمدن اشاره میکند و آن را شداهدی بدر عددم انسدجام اجتمداعی مدیدانسدت (دورکدیم،
 .)4 :5571بر اسا

بین

دورکیم و به تبع شوپنهاورانسان موجدودی دوگانده اسدت؛ موجدودی

مرکب از اراده و ایده (تصور) .اراده به تعبیر او در خودکشی «مغا

بیانتهای شهوات انسدانی»

است (دورکیم )235 :5332 ،و تصورات فردی افکار ،اندیشهها و مفاهیم جمعی هسدتند کده در
فرد درونی شدهاند( .دورکیم  )514 -3 :5513مفاهیمی چون دولت ،فردگرایی و دموکراسی از
جمله ایو مفاهیم یا اندیشههای جمعی هستند .انسان دوگانه از تقابد اراده و ایدده شدوپنهاور بده
دست آمده است و همان گونه که ایو تقاب در هر یدض از مدا بده عندوان یدض فدرد یدا موجدود
انسانی وجود دارد در جامعه نیز ایو تقاب بیو اراده مدردم ( )will peopleو اراده دولدت کده از
نظر دورکیم «اندامی برای اندیشه و تفکر است» ،وجود دارد 5.همان طور کده در فدرد تصدورات
بر اراده و خواستهی افراد قید و بند میگذارندد و آن را محددود مدیسدازند ،دولدت نیدز انددامی
است که نمایندهی تصورات جمعی است و وظیفه آن محدود ساختو و مانع عنان گسیخته شدن
اراده مردم است که شهرت فدزونطلبدی و اشدتیاق بده الیتنداهیدر آندان وجدود دارد« :وظیفدهی
نخست و اصلی اقدرت اداری یا دولت مواظبت در محترم شدمرده شددن اعتقادهدا ،سدنتهدا و
اعمال جمعی است ،یعنی میکوشد تا از وجدان عمومی در برابر دشمنان داخلدی و خدارجیاش
دفاع کند .پ

قدرت اداری بدینسان به نماد ،به مظهر زندهی وجدان عمومی در چشدم همگدان

تبدی میشود .از آن جا که قدرت مذکور ... ،چیزی جز مشتقهای از نیدروی درو نبدود وجددان
عمومی نیست ناگزیر از همان خواص برخوردار است( » ...دورکیم)37 -1 :5513 ،
غیر عادالنه بودن اصول قواعد
طبق بین

پارسونز مسثله اساسی بدرای دورکدیم نظدم اجتمداعی ( )Social orderاسدت و از

ایو رو برای رسیدن به آن وفاق هنجاری را طرم میکندد .امدا ،بده نظدر دورکدیم وجدود قواعدد
مشتر

یا وفاق هنجاری مشک ارادهی ستمگر و فزونطلب بشر را ح نمیکندد .بدرای آنکده
1 Kenneth Thompson, from mile Durkheim, London Routledge, 1999, p. 152
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افراد در جامعه رفتار اخالقی داشته باشند (وجود قواعد) کافی نیست ،بلکه قواعد باید درسدت و
عادالنه باشند« :وجود قواعد به تنهایی کافی نیست ،زیدرا گداهی اوقدات خدود ایدو قواعدد منشدث
شرند» (دورکیم )533 :5513 ،و میافزاید « ...وجود قواعد کافی نیست ،الزم اسدت کده قواعدد
مذکور درست و عادالنه باشند( » ...دورکیم .)454 :5513 ،بنابرایو ،دورکیم به جدای تثکیدد بدر
وفاق هنجاری بر عدالت تثکید میورزد .عدالت است که جامعه جدید را گردهم نگده مدیدارد
و نه وفاق هنجارها .زیرا ،در رابطه اخالقی جدید نوعی قرارداد (میثاق) بیو فرد و جامعده وجدود
دارد :جامعدده وظیفدده پددرورش فردگرایددی جمعددی را دراد و فددرد هددم وظیفدده دارد تددا «اراده»
خودخواهانهاش را محدود سازد .موضوع اصلی تقسیم کار اجتماعی در واقدع عددالت اسدت نده
نظم اجتماعی ...« :وظیفه پیشرفتهتریو جوامع پیشدبرد عددالت اسدت»( .دورکدیم )455 :5513 ،و
«هم چنانکه اقوام گذشته به ایمانی مشتر

نیاز داشتند تا بتوانند به بقای خدود ادامده دهندد ،مدا،

اقوام دنیای کنونی ،نیز به عدالت نیازمندیم» (دورکیم .)454 :5513 ،در ایو کتداب نیدز عددالت
( )justiceرا درمان اصلی آنومی میداند« :پ  ،کاری که باید کرد ایو است که ایو آندومی را
از میان برداریم و راهی بیابیم که اندامهای اجتماعی موجود ،کده هندوز حرکاتشدان بدا یکددیگر
هماهنگ نشده است ،بهنحوی با هم سازگار و هماهنگ گردند و با کاه

یافتو هر چده بیشدتر

نابرابریهای خارجی ،که سرچشمهی شرند ،عدالت بیشتری در روابط مدا بدیو ایدو انددامهدا بده
وجددود آیددد»( .همددان .)451-453 :امید دورکددیمدر خودکشددی (رجددب زاده )243 :5512 ،نیددز
آنومی را نوعی تخطی از «قانون عدالت» میداند« :اگر انسانها احسا

میکردند در گذشتو از

حد مشخص شده ،محق هستند ،هرگز راضی نمیشدند که خواسدتههایشدان را محددود سدازند،
اما ،به دالی باال ،نمیتوانند ایو قانون عدالت را به خود بقبوالنند».
مدل تحلیلی تحقیق
با توجه بده متغیرهدا (مسدتق  /وابسدته) کده از نظریده آندومی دورکدیم و از آثدار وتصدنیفات
مختلف او مستخرج گردید ،مدلی نظری برای تبییو و تشریح آنومی سیاسی ساخته شدده اسدت.
طبق دیا گرام شماره ()4-5نکته قاب ذکر درایو مدل ایو است که ما به لحاظ سطح سنج
پیمای

در

میدانی (مشاهده مشارکتی مستقیم) فقط به متغیرهای بعداز تغییدرات نوسدازی اقتصدادی
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(دگرگونی سریع اقتصادی) اقتصادی ونوسازی سیاسدی (تغییدرات سیاسدی) مدورد مطالعده قدرار
میدهیم .در ایو زمینه نکته که خیلی الزامی است ایو اسدت کده کد متغیرهدای عامد  /مسدتق
تحقیق عالوه بر فرایند نوسازی اقتصادی وسیاسی تحت تدثثیر متغیرهدای دیگدری نیزهسدت کده
مجال پرداختو به آن الزم نیست با توجه به ایو مدل علی 5فرضیههدای تحقیدق را بده شدرم زیدر
تدویو میکنیم:
 -5بهنظر میرسد انسجام سیاسی بر احسا

آنومی سیاسی شهروندان تثثیر معکو

 -2به نظر میرسد یکپارچگی دینی بدر احسدا

دارد.

آندومی سیاسدی شدهروندان تدثثیر معکدو

دارد.
 -5به نظر میرسد احسا

يیرعادالنه بودن قواعد بر احسا

آنومی سیاسی شهروندان تثثیر

مستقیم دارد.
 -4به نظر میرسد فردگرایی بر احسا
 -3به نظر میرسد سیکوالریزم بر احسا

آنومی سیاسی شهروندان تثثیر مستقیم دارد.
آنومی سیاسی تثثیر مستقیم دارد.

 -1به نظر میرسد پایگاه اقتصادی و اجتماعی بر احسدا

آندومی سیاسدی شدهروندان تدثثیر

مستقیم دارد.
-7به نطر می رسد که رشدد شدتابان اقتصدادی بدر احسدا

آندومی سیاسدی شدهروندان تداثیر

مستقیم دارد.

1 -causal model
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شكل  -1مدل تئوري آنومی (بی هنجاري) سیاسی

روش و نوع پژوهش
در ایدو پدژوه  ،ندوع پدژوه
فرضیههای پژوه

حاضربررسدی زمیندهای (پیمایشدی) اسدت کده بدا اصدول و

حاضر سازگاری دارد .ابزار گدردآوری اطالعدات در ایدو روش پرسشدنامه

است .نوع پرسشنامه مورد اسدتفاده در ایدو پدژوه

پرسشدنامه اسدتاندار دشدده اسدت کده اکثدر

پرس های آن به صورت بسته مدون شدهاند .جامعه آماری پژوه

حاضدر (براسدا

آخدریو

آمار اعالم شده ازسوی فرماندداری و اسدتانداری اسدتان ایدالم در سدال  )5530کد شدهروندان
51سال به باال (اعم از زن ومدرد) اسدتان ایدالم دقیقداً  457452نفدر هسدتند کده در ایدو پدژوه
شهروندان ایالمی نامیده میشوند .شیوه انجام آزمونهای آماری و به دسدت آوردن آمدارههدای
الزم تددابعی از نددوع دادههددای پددژوه

هسددتند و از آن جددا کدده بیشددتر متغیرهددای ایددو پددژوه

(مخصوصا متغیروابسته و اکثر متغیرهای مستق ) در سطح فاصله ای هستند ،آزمونهدای آمداری
تا سطح رگرسیون را میتوان برای آنهدا انجدام داد .آزمدونهدای آمداری بده کمدض بسدته ندرم
افزاری  SPSSصورت گرفته است.
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تجزيه و تحلیل دادههاي پژوهش
جدول  -1آمار مربوط به سطح انحراف استاندارد و واريانس متغیرهاي مستقل
پژوهش
احسا

پایگاه

همبستگی

سکیوالریزم

فردگرایی

اجتماعی و

(انسجام)

یا (دنیوی

(نفع

يیرعادالنه

اقتصادی

سیاسی

شدن)

شخصی)

بودن قواعد

دینی

414

414

414

414

414

414

414

0

0

0

0

0

0

0

2871 .

31050 .

25276 .

274136 .

28282 .

26763 .

32855 .

2. 951

3. 30062

2. 68688

2. 975413

3. 00642

2. 84494

3. 49250

8. 933

10. 894

7. 219

8. 857

9. 039

8. 094

12. 198

واریان

15. 00

15. 00

14. 00

14. 00

15. 00

11. 00

13. 00

محدوده

18. 00

20. 00

10. 00

13. 00

13. 00

15. 00

21. 00

حداق

33. 00

35. 00

24. 00

27. 00

28. 00

26. 00

34. 00

حداکثر

آمار مربوط به سطح انحراا استاندارد و واریان

انسجام

رشد شتابان

(تعهد)

اقتصادی و
صنعتی شدن

متغیرهای مستق پژوه

شددتابان اقتصددادی و صددنعتی شدددن ،انسددجام (تعهددد) دینددی ،احسددا

سطح اعتبار
داده گم

N

شده
میانگیو خطای
استاندارد
انحراا استاندارد

که شام رشدد

يیرعادالندده بددودن قواعددد،

فردگرایی سکوالریزم (دنیوی شدن) ،همبستگی سیاسی وپایگاه اجتماعی و اقتصادی نشان داده
است که سطح انحراا استاندارد و واریان
برخورداد بوده است.

متغیرهای مستق پژوه

از محددوده اسدتانداردی
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جدول  -2بررسی و مقايسه اختالف سطح میانگین متغیرهاي مستقل پژوهش
سطح معنی
داری

F

0. 002

3. 061

0. 78

2. 613

1. 21

2. 470

0. 041

1. 386

0. 65

1. 4138

1. 9

4. 396

0. 26

4. 155

میانگیو

درجه

میانگیو

مربعات

آزادی

مربعات

34. 780

6

139. 121

بیو گروهها

رشد شتابان

11. 361

408

1227. 003

درون گروهها

اقتصادی و

414

1366. 124

مجموع

صنعتی شدن

19. 4138

6

79. 4132

بیو گروهها

7. 653

408

826. 503

درون گروهها

414

906. 496

مجموع

21. 215

6

84. 860

بیو گروهها

8. 588

408

927. 458

درون گروهها

يیرعادالنه بودن

414

1012. 319

مجموع

قواعد

12. 105

6

48. 421

بیو گروهها

8. 736

408

943. 508

درون گروهها

414

4131. 929

مجموع

13. 925

6

55. 6413

بیو گروهها

6. 971

408

752. 867

درون گروهها

414

808. 566

مجموع

42. 708

6

170. 831

بیو گروهها

9. 716

408

1049. 311

درون گروهها

414

1220. 142

مجموع

40. 303

6

112. 25

بیو گروهها

9. 551

408

1049. 33

درون گروهها

414

1161. 58

مجموع

انسجام (تعهد)
دینی
احسا

فردگرایی (نفع
شخصی)
سکیوالریزم یا
(دنیوی شدن)
همبستگی
(انسجام) سیاسی
پایگاه اجتماعی
و اقتصادی

بررسی اختالا میانگیو درون گروهی و بیو گروهی بیو متغیرهدای مسدتق پدژوه

نشدان

داده است که با توجه به آزمون  Fبرگزار شدده و سدطح معندی داری بده دسدت آمدده مدیتدوان
نتیجهگیری کرد که بیو ایو متغیرهدا هدم در سدطح درون گروهدی و هدم بدیو گروهدی ارتبداط
همبسته ای وجود دارد.

بررسی عوام موثر بر احسا

آنومی (بیهنجاری) سیاسی 53 /

نتايج آزمون فرضیات
فرضیه اول پژوهش
آندومی سیاسدی تدثثیر مسدتقیم

به نظر می رسد رشد شتابان اقتصادی و صنعتی شددن بدر احسدا
دارد.

جدول  -3آزمون فرض اول پژوهش
متغیر وابسته

متغیرمستق
رشد شتابان اقتصادی و صنعتی شدن

احسا

سطح معنی داری

آماره t

0/000

5/23

آنومی سیاسی

با توجه به سطح  tآماره به میزان  5/23و میزان سطح معنی داری در حدود  0/000مدیتدوان
نتیجه گرفت که نتایج نشاندهنده معناداری آزمون مربوطه و نق
آنومی سیاسی میباشد .پ

صنعتی شدن بر احسا

نمونه آماری در ایو پژوه

موثر رشد شتابان اقتصدادی و

به عبارتی میتوان اظهار داشت که بده نظدر

رشد شتابان اقتصادی و صنعتی شدن بر احسا

آنومی مدوثر بدوده

است.
تحلیل رگرسیون:
جدول  -4بررسی تاثیر هريک از عوامل رشد شتابان اقتصادي و صنعتی شدن بر
احساس آنومی سیاسی (آزمون رگرسیون خطی)
آزمون برابری

آزمون تی

واریان ها
تعل
F

سطح
معناداری

t

درجه

سطح

تفاوت

تفاوت

آزادی

معناداری

میانگیو

انحراا

0/33فاصله اطمینان
حد
پاییو

حد باال

برابری
واریان
نابرابری
واریان

0/535

0/000

5/23

455

0/000

-0/0532

0/751

-5/43

5/45

-0/023

23/521

0/005

-0/0532

0/133

-5/53

5/52
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در تحلی رگرسیون به ایو نتیجه رسیدیم که سطح معنی داری بدست آمدده معدادل 000 .0
که به همراه میزان  tجدول ،در مقایسه با سطح معنی داری و آزمون تی جدول اسدتاندارد سدطح
متعارا و همبستهای را نشان مدیدهدد ،مدی تدوان اظهدار داشدت کده ایدو آزمدون فرضدیه تائیدد
میگردد.
فرضیه دوم پژوهش
به نظر میرسد انسجام دينی بر احساس آنومی تأثیر معكوس دارد.
جدول  -5آزمون فرض دوم پژوهش

متغیر وابسته

متغیرمستق
احسا

انسجام (تعهد) دینی

سطح معنی داری

آماره t

0/051

-5/25

آنومی سیاسی

با توجه به سطح tآماره به میزان  -5/25و میزان سطح معنی داری در حدود  0/051میتدوان
نتیجه گرفت که نتایج نشان دهنده معناداری آزمون مربوطه و نق
احسا

آنومی سیاسی میباشد .پ

موثر انسجام (تعهد) دینی بر

به عبارتی میتوان اظهار داشت که به نظر نمونه آمداری در
آنومی موثر بوده است.

ایو انسجام (تعهد) دینی بر احسا
تحلیل رگرسیون:

جدول  -6بررسی تاثیر هريک از عوامل انسجام (تعهد) دينی بر احساس آنومی
(آزمون رگرسیون خطی)
آزمون برابری

آزمون تی

واریان ها

تعل
F

سطح
معناداری

t

درجه

سطح

تفاوت

تفاوت

0/33فاصله اطمینان

آزادی

معناداری

میانگیو

انحراا

حد باال

حد پاییو

برابری
واریان
نابرابری
واریان

0/034

0/051

-5/25

455

0/152

0/11

0/134

-5/053

2/535

0/155

52/45

0/055

0/11

0/145

-5/543

2/357

آنومی (بیهنجاری) سیاسی 25 /

بررسی عوام موثر بر احسا

در تحلی رگرسیون به ایو نتیجه رسیدیم که سطح معنی داری بدست آمدده معدادل 051 .0
که به همراه میزان تی جدول ،در مقایسه با سطح معنی داری و آزمون tجدول اسدتاندارد سدطح
متعارا و همبستهای را نشان مدیدهدد ،مدی تدوان اظهدار داشدت کده ایدو آزمدون فرضدیه تائیدد
میگردد.
فرضیه سوم پژوهش
يیرعادالنه بودن قواعد بر احسا

به نظر میرسد احسا

آنومی سیاسی تثثیر مستقیم دارد.

جدول  -7آزمون فرض سوم پژوهش
متغیرمستق
احسا

متغیر وابسته
احسا

يیرعادالنه بودن قواعد

سطح معنی داری

آماره t

0/051

5/55

آنومی سیاسی

با توجه به سطح tآماره به میزان  5/55و میزان سطح معنی داری در حدود  0/051مدیتدوان
نتیجه گرفدت کده نتدایج نشدان دهندده معنداداری آزمدون مربوطده و تداثیر مثبدت نقد
يیرعادالنه بودن قواعد بر احسا

احسدا

آنومی سیاسی است.

تحلیل رگرسیون:
جدول  -8بررسی تاثیر هريک از عوامل احساس غیرعادالنه بودن قواعد بر احساس
آنومی سیاسی (آزمون رگرسیون خطی)
آزمون برابری
واریان ها

تعل
F

برابری واریان
نابرابری واریان

آزمون تی

5/744

سطح
معناداری
0/051

t

5/55
2/11

درجه

سطح

تفاوت

تفاوت

0/33فاصله اطمینان

آزادی

معناداری

میانگیو

انحراا

حدپاییو

حد باال

0/005

-5/33

0/15

-5/25

-0/111

0/001

-5/33

0/11

-5/54

-0/333

455
/311
21
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در تحلی رگرسیون به ایو نتیجه رسیدیم که سطح معنی داری بدست آمده معادل  051 .0که
به همراه میزان tجدول ،در مقایسه با سطح معنی داری و آزمون تی جدول استاندارد سطح
متعارا و همبستهای را نشان میدهد ،میتوان اظهار داشت که ایو آزمون فرضیه تائید
میگردد.
فرضیه چهارم پژوهش
به نظر میرسد فردگرایی بر احسا

آنومی سیاسی تثثیر مستقیم دارد.

جدول  -9آزمون فرض چهارم پژوهش
متغیر وابسته

متغیرمستق
احسا

فردگرایی (نفع شخصی)

سطح معنی داری

آماره t

0/044

4/55

آنومی سیاسی

با توجه به سطح tآماره به میزان  4/55و میزان سطح معنی داری در حددود  0/044مدیتدوان
نتیجه گرفت که نتایج نشان دهنده معناداری آزمون مربوطه و نقد
شخصی) بر احسا

مدوثر بعدد فردگرایدی (نفدع

آنومی سیاسی است.

تحلیل رگرسیون:
جدول  -11بررسی تاثیر هريک از عوامل فردگرايی بر احساس آنومی سیاسی
(آزمون رگرسیون خطی)
آزمون برابری

آزمون تی

واریان ها
تعل
F

برابری واریان
نابرابری واریان

5/51

سطح
معناداری
0/044

t

درجه

سطح

تفاوت

تفاوت

آزادی

معناداری

میانگیو

انحراا

0/33فاصله اطمینان
حد
پاییو

حد باال

4/55

455

0/000

-5/37

0/35

-2/05

-0/23

2/23

21/025

0/002

-5/55

0/53

-2/23

-0/025

بررسی عوام موثر بر احسا

آنومی (بیهنجاری) سیاسی 25 /

در تحلی رگرسیون به ایو نتیجه رسیدیم که سطح معنی داری بدست آمدده معدادل 044 .0
که به همراه میزان  tجدول ،در مقایسه با سطح معنی داری و آزمون تی جدول اسدتاندارد سدطح
متعارا و همبسته ای را نشان میدهدد ،مدی تدوان اظهدار داشدت کده ایدو آزمدون فرضدیه تائیدد
میگردد.
فرضیه پنجم پژوهش
به نظر میرسد سکوالریزم براحسا

آنومی سیاسی تثثیر مستقیم دارد.

جدول  -11آزمون فرض پنجم پژوهش
متغیر وابسته

متغیرمستق
احسا

سکیوالریزم یا (دنیوی شدن)

سطح معنی داری

آماره t

5/13

22/21

آنومی سیاسی

با توجه به سطح  tآماره به میزان  5/13و میزان سطح معنی داری در حدود  22/21مدیتدوان
نتیجه گرفت که نتایج نشان دهنده عدم رابطه معناداری آزمون مربوطده و نقد
سکیوالریزم یا (دنیوی شدن)بر احسا

يیدر مدوثر بعدد

آنومی سیاسی است.

تحلیل رگرسیون:
جدول  -12بررسی تاثیر هريک از عوامل سكوالريزم بر احساس آنومی سیاسی
(آزمون رگرسیون خطی)
آزمون برابری

آزمون تی

واریان ها

0/33فاصله

تعل
F

برابری واریان
نابرابری واریان

5/33

سطح
معناداری

5/13

t

درجه

سطح

تفاوت

تفاوت

آزادی

معناداری

میانگیو

انحراا

اطمینان
حد

حد

پاییو

باال

22/21

455

5/17

-5/17

0/22

-5/45

-0/51

2/11

21/311

0/000

-5/33

0/55

-5/15

-0/25

 / 24فصلنامه علمی-پژوهشی علوم اجتماعی ،سال دهم ،شماره چهارم ،پیاپی ( ،)53زمستان 5533

در تحلی رگرسیون به ایو نتیجه رسیدیم که سطح معندی داری بدسدت آمدده معدادل 13 .5
که به همراه میزان tجدول ،در مقایسه با سطح معنی داری و آزمون تی جدول اسدتاندارد سدطح
يیر متعارا و يیر همبستهای را نشان میدهد ،میتوان اظهار داشت کده ایدو آزمدون فرضدیه رد
میگردد.
فرضیه ششم پژوهش
آنومی سیاسی تثثیر مستقیم دارد.

به نظر میرسد پایگاه اجتماعی و اقتصادی بر احسا

جدول  -13آزمون فرض ششم پژوهش
متغیر وابسته

متغیرمستق
احسا

پایگاه اجتماعی و اقتصادی

سطح معنی داری

آماره t

0/000

-5/32

آنومی سیاسی

با توجه به سطح  tآماره به میزان  -5/32و میزان سطح معنی داری در حدود  0/000میتوان
نتیجه گرفت که نتایج نشان دهنده معناداری آزمون مربوطه و نق
اقتصادی بر احسا

موثر بعد پایگداه اجتمداعی و

آنومی سیاسی است.

تحلیل رگرسیون:
جدول  -14بررسی تاثیر هريک از عوامل پايگاه اجتماعی و اقتصادي بر احساس
آنومی سیاسی (آزمون رگرسیون خطی)
آزمون برابری
واریان ها

تعل
F

سطح
معناداری

برابری واریان
نابرابری
واریان

آزمون تی

0/51

0/000

درجه

سطح

تفاوت

تفاوت

0/33فاصله اطمینان

آزادی

معناداری

میانگیو

انحراا

حدپاییو

حد باال

-5/32

455

0/005

-5/33

0/15

-5/25

-0/111

2/11

21/311

0/001

-5/33

0/11

-5/54

-0/333

t

بررسی عوام موثر بر احسا

آنومی (بیهنجاری) سیاسی 23 /

در تحلی رگرسیون به ایو نتیجه رسیدیم که سطح معنی داری بدست آمدده معدادل 000 .0
که به همراه میزان tجدول ،در مقایسه با سطح معنی داری و آزمون تی جدول اسدتاندارد سدطح
متعارا و همبسته ای را نشان میدهدد ،مدی تدوان اظهدار داشدت کده ایدو آزمدون فرضدیه تائیدد
میگردد.
فرضیه هفتم پژوهش
به نظر میرسد همبستگی سیاسی بر احسا

آنومی شهروندان تثثیر معکو

دارد.

جدول  -15آزمون فرض هفتم پژوهش
متغیر وابسته

متغیرمستق
احسا

همبستگی (انسجام) سیاسی

سطح معنی داری

آماره t

0/025

-2/11

آنومی سیاسی

با توجه به سطح  tآماره به میزان  -2/11و میزان سطح معنی داری در حدود  0/025میتوان
نتیجه گرفت که نتایج نشدان دهندده معندادار بدودن رابطده و آزمدون مربوطده و نقد
همبستگی (انسجام) سیاسی بر احسا

مدوثر بعدد

آنومی سیاسی میباشد.

تحلیل رگرسیون:
جدول  -16بررسی تاثیر هريک از عوامل همبستگی سیاسی بر احساس آنومی سیاسی
(آزمون رگرسیون خطی)
آزمون برابری
واریان ها

تعل
F

برابری واریان
نابرابری واریان

آزمون تی

0/744

سطح
معناداری
0/025

درجه

سطح

تفاوت

تفاوت

0/33فاصله اطمینان

آزادی

معناداری

میانگیو

انحراا

حد پاییو

حد باال

-2/11

455

0/00

- 5 /3

0/33

-5/23

-0/322

2/11

21/311

0/051

-5/37

0/15

-5/32

-0/435

t
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در تحلی رگرسیون به ایو نتیجه رسیدیم که سطح معنی داری بدست آمدده معدادل 025 .0
که به همراه میزان tجدول ،در مقایسه با سطح معنی داری و آزمون تی جدول اسدتاندارد سدطح
متعارا و همبسته ای را نشان میدهدد ،مدی تدوان اظهدار داشدت کده ایدو آزمدون فرضدیه تائیدد
میگردد.
بررسی تاثیر همه عوامل به طور همزمان بر شیوع (آزمون رگرسیون چندگانه)
جهت بررسی اثر همزمان متغیرهای مستق پژوه

بر متغیر وابسته از رگرسیون چندگانه بدا

روش ( )ENTERبرآورد شده و خالصه نتایج آن در جدول ارائه شده است.
جدول  -17آزمون رگرسیون چندگانه
ضرایب يیر استاندارد

مدل
مقدار ثابت

ضرایب
استاندارد

B

خطای انحراا معیار

بتا

t

sig

5/43

0/42

0/13

0/13

0/17

5/55

0/23

0/53

5/25

0/000

رشد شتابان اقتصادی و صنعتی شدن

0/17

0/24

0/42

5/23

0/000

انسجام (تعهد) دینی

0/33

0/27

0/35

20/25

5/22

يیرعادالنه بودن قواعد

0/32

0/51

0/51

5/55

0/051

عوام فردگرایی (نفع شخصی)

0/41

0/25

0/25

4/55

0/044

سکیوالریزم یا (دنیوی شدن)

0/13

0/23

0/41

22/21

5/13

پایگاه اجتماعی و اقتصادی

0/24

0/55

0/52

23/32

5/55

عوام همبستگی (انسجام)سیاسی

0/52

0/53

0/21

75/11

2/15

میزان احسا

احسا

آنومی

Sig= 0/005

F 3/55

=

Adjusted R2 = 0/55

R2 0/5

=

R= 0/51

بررسی عوام موثر بر احسا

آنومی (بیهنجاری) سیاسی 27 /

نتیجه گیري پژوهش
نتایج نشان داد که بیشتریو آمار توصیفی مربوط به سال تولد نمونه آمداری مربدوط بده سدال
 5511به مقدار  1 .55درصد بوده است .نتایج نشان داد کده بیشدتریو آمدار توصدیفی مربدوط بده
سطح سواد نمونه آماری مربوط با سواد بودن به میزان  500درصد بدوده اسدت .بررسدی جددول
باال در رابطه با آمار توصیفی مربوط به نوع تحصیالت حوزوی نشان داده است که از تعداد ک
 454نفر ،تعداد  23نفر دارای تحصیالت حوزوی بوده اند .بررسی جدول باال در رابطده بدا آمدار
توصیفی مربوط به نوع تحصیالت حوزوی نشان داده است که از تعداد ک  513نفر به اسدتثنای
افراد دارای تحصیالت حوزوی ،بیشتریو تعداد داردگان مدر

مروبط بده مددر

لیسدان

بدا

 4 .33درصد بوده است .نتایج نشان داد که بیشتریو آمار توصیفی مربوط به ندوع اشدتغال نمونده
آماری مربوط به افراد شاي به مقدار  2 .43درصد بوده است.
نتایج نشان داد که بیشتریو آمار توصیفی مربوط به درآمدد ماهانده نمونده آمداری مربدوط بده
افراد دارای درآمد یض میلیو ن و چهارصد و دو میلیون تومدان در مداه بده مقددار  7 .20درصدد
بوده است .نتایج نشان داد که بیشتریو آمار توصدیفی مربدوط بده تعدداد اعضدای خدانواده نمونده
آماری مربوط به افراد دارای تعداد اعضای  4نفر به مقدار  2 .23درصد بوده اسدت .نتدایج نشدان
داد که بیشتریو آمار توصیفی مربوط به وضعیت سکونت خانواده نمونه آماری مربوط بده افدراد
دارای وضعیت سکونت منزل شخصی به مقدار  2 .30درصدد بدوده اسدت .نتدایج نشدان داد کده
بیشتریو آمار توصیفی مربوط به نسبت فرد با سرپرست خانواده در نمونه آماری مربوط به افدراد
دارای وضعیت نسبت فرزند بودن با سرپرست به مقدار  2 .55درصد بوده است .نتایج نشدان داد
که بیشتریو آمار توصیفی مربوط به جنسیت افراد شرکت کننده در نمونه آماری مربوط به افراد
دارای جنسیت پسر یا مرد به مقدار  0 .14درصد بوده است .نتدایج نشدان داد کده بیشدتریو آمدار
توصیفی مربوط به نوع شرایط مسکو افراد شرکت کننده در نمونه آماری مربوط به افراد دارای
شرایط مسکو ویالیی بده مقددار  1 .41درصدد بدوده اسدت .نتدایج نشدان داد کده بیشدتریو آمدار
توصیفی مربوط به متراژ مسکو افراد شرکت کننده در نمونه آماری مربوط به افراد دارای متدراژ
مسکو دویست متر مربع به مقدار  0 .53درصد بدوده اسدت .نتدایج نشدان داد کده بیشدتریو آمدار
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توصیفی مربوط به زیربنای مسکو افراد شرکت کننده در نمونه آمداری مربدوط بده افدراد دارای
زیربنای مسکو یکصد و چه متر مربع به مقدار  3 .55درصد بوده است.
آمار مربوط به سطح انحراا استاندارد و واریان

متغیرهای مستق پژوه

شددتابان اقتصددادی و صددنعتی شدددن ،انسددجام (تعهددد) دینددی ،احسددا

که شام رشدد

يیرعادالندده بددودن قواعددد،

فردگرایی (نفع شخصی) ،سکیوالریزم یا (دنیوی شدن) ،همبسدتگی (انسدجام) سیاسدی وپایگداه
اجتماعی و اقتصادی نشان داده است که سطح انحراا استاندارد و واریان
پژوه

متغیدرهدای مسدتق

از محدوده استانداردی برخورداد بوده است .بررسی اختالا میانگیو درون گروهدی و

بیو گروهی بیو متغیرهای مستق پژوه

نشان داده است که با توجه به آزمون  Fبرگدزار شدده

و سطح معنی داری بدست آمده میتوان نتیجه گیری کرد که بدیو ایدو متغیدرهدا هدم در سدطح
درون گروهی و هم بیو گروهی ارتباط همبسته ای وجود دارد.
پیشنهادات پژوهش
پشنهاد پژوهشی
ایو پژوه

درمورد "بررسی عوام موثربراحسا

آندومی (بدیهنجداری) سیاسدی ،مطالعده

موردی ،شهروندان استان ایالم است .از محققیو آینده انتظارمی رود -5به روش تلفیقی (مرتندی
–دورکیمی ) پدیده بی هنجاری رابررسی کنند تا محاسو و معایب آن روشو شود-2 ،تعداریف
و مفهوم سازی از بی هنجاری دارای ابهام وگنگ است با نظریه پردازی و نقدد مدی تدوان دلید
بدروز آندومی رامشدخص کدرد-5 ،عددم تفکیدض مفهدو بدی هنجداری در سیسدتمهدای سیاسددی،
اجتماعی و اقتصادی از همدیگر ،بویژه در تئدوری مدرتو الزم و ضدروری اسدت-4 ،آندومی در
دوسطح کالن و خرد یه صورت جداگانه بررسی شده اند با تئوری پردازی می توان آنهدا بهدم
پیوند داد .لذا ،به طور کلی پیشنهاد می شود که پژوه های بعدی درمورد طیف وسیع تدری از
نظرتندوع نمونده آمداری در نظددر گرفتده شدود اسدتفاده شددود .وسدای ارتبداط جمعدی بخصددوص
تلویزیون و رادیو از جمله عوام مهمدی در ایجداد روحیده مشدارکت در مدردم هسدتند .وسدای
ارتباط جمعی موجب افزای

پدیدهای تحت عنوان تحر

روانی مدی گدردد و در بدیو مدردم

همدلی ایجاد می کند و در نهایت منجر به مشدارکت افدراد مدی گدردد .لدذا ،پیشدنهاد مدیشدود
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درپژوه

آنومی (بیهنجاری) سیاسی 23 /

های آتی ترتیبی اتخاذ گردد تا ایو مولفه نیز از نظر میزان تداثیر گدذاری بدر سدکوالر

شدن جامعه بررسی شود .با توجه به رابطه مستقیم برنامه های ماهواره ای یا به عبارتی ،شبکه های
ماهواره ای که در ایو پژوه
میرود در پژوه

به عنوان یکی از عوام مدرتبط بدا سدکوالر شددن جامعده انتظدار

های دیگری میزان آسیب پذیری افراد ازایو امر مورد پدژوه

قدرار گیدرد.

ونهایتا از طریق برنامههای کارشناسی شده ایو امر به گوش خانوادهها رسانده شود .بدا توجده بده
اینکه نتایج ایو پژوه

نمیتواند از ارتباط شبکه های اجتماعی و فناوری اطالعات بدر سدکوالر

شدن جامعه پشتیبانی کند ،انتظار میرود جهت پیگیری ایو امر و نیز پژوه
هر یض از ایو مولفهها با آیتمهای جزئیتر در پژوه های مشابه مورد پژوه

بیشتر در ایو زمینه
قرار گیرد.

پیشنهاد کاربردي
نتایج پیمای
جامعه افزای

در زمینه تاثیر وضعیت يیرعادالنه بودن قواعد ،فدرد گرایدی و سدکوالر شددن
سهم يیرعادالنه بودن قواعد ،فرد گرایی را در کاه

سکوالر شدن جامعه نشان

میدهد .بنابرایو ،پیشنهاد میشوداز با توجه بده روش هدای واقدع بینانده بتدوان ضدمو حصدول بده
شناختی جامع و فراگیر از وضعیتهدای رفتداری و نگرشدی افدراد بده ایدو مقولده ،راهحد هدایی
کاربردی و عملی تر در ایو زمینه نای آید .تقویت و ترویج آموزه های دینی و رابطهای که ایو
مهم می تواند در فرایند گرای
پیشنهادات ایو پژوه
افزای

به ازدواج در افراد تغییراتی حاصد کندد یکدی دیکدر دیگدر از

است .با توجه به زیداد بدودن سدهم جمعیدت جدوان درجمعیدت کشدور،

سهم مشارکت افراد در اداره کشور و ترسیم چشم انداز مناسدب بدرای برنامده ریزیهدای

فرهنگی و اجتماعی و باالخص در راستای اهداا برنامه توسعه اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگدی،
توصیه میشود که نیازها و اولویتهای ارزشی نس جوان در بعد کدالن مدورد بررسدی و کداوش
علمی قرار گیرندد .تدا ضدمو جلدوگیری از عددم انطبداق سیاسدتهدای فرهنگدی و اجتمداعی بدا
خواستها و اولویتهای ارزشی افراد زمینه های مشدارکت آن در امدور کشدور فدراهم گدردد و
ح

همدلی ،اطمینان و اعتماد متقاب میان سیاستگذاران و حکام سیاسی و افراد افزای

یابد .با

توجه به رابطه قوی ومحکم بیگانگی با برنامه های ماهواره ای ،اوال آسیب شناسی ایدو برنامده هدا
بر مشارکت اجتماعی افراد در برنامه های مختلف تلویزیونی اطالع رسانی گردد ،ثانیا رسانه ها و
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مطبوعات می توانند تاثیرات مثبت مشارکت اجتماعی را در قالب هدایی همچدون سدریال ،تئداتر،
میزگردها با رویکرد تقویت روحیه مشارکت طلبی بر افراد وآحاد جامعه داشته باشدند .برطدرا
نمودن موانع و محدودیتهای جدی در مشارکتهای اجتماعی که می بایست آنها را شناسدایی
و در رفع آنها گام برداشت .آمدوزش و نقد

مهدم مشدارکتهای اجتمداعی و تداثیر آن در بدرون

رفت جامعه از بو بستهای اقتصادی ،اجتمداعی ،فرهنگدی و حتدی سیاسدی بده افدراد بدا توجده بده
تخصص آنها به خصوص در مراکز فنی وآموزشی یکدی دیگدر از پیشدنهادات پدژوه

حاضدر

است .ایجاد نگرش مثبت به مشارکت اجتماعی و جلب اعتماد عمومی افراد نسبت به مسئولیو و
در سطحی دیگر ایجاد اعتماد بیو افراد با عموم شهروندان ضدروری اسدت نسدبت بده عواقدب و
پیامدهای مسائ فرهنگی حسا

بود و متعاقباً مدردم را هدم حسدا

نمدود .نبایدد بدا توجیهداتی

کودکانه نظیر اینکه :به دلی فشارهای اقتصادی ،نباید بر مسائ فرهنگی پافشاری نمدود ،اوضداع
فرهنگی جامعه اسالمی را نابسامان کرد.
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