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چکیده
یکی از شاخصهای اصلی توسعه در دنیای امروز دستیابی به هر دو بعد عینیی و ههنیی رفیاه
اجتماعی است .چرا که دیگر تنها ابعاد عینی به تنهایی تأمین کننده نیازهای افراد نیستند و توجیه
به ابعاد ههنی به علت تاثیر مستقیمی که بر کیفیت زندگی انسان دارند نیز اهمییت وییژهای یافتیه
است؛ بنابراین مشکالتی هم که ایین بعید از رفیاه اجتمیاعی را دچیار خدشیه مییکننید و نهایتیا
رسیدن به آن را به تعویق می اندازند دغدغه بسییاری از برنامیه رییزان و سیاسیتگذاران اسیت .از
جمله این مشکالت ،تغییرات و نوساناتی است که آنومی اجتماعی در جامعیه بوجیود مییآورد.
به همیین دیییم مقاییه حابیر بیه سینه

رفیاه ههنیی و تیاثیر آنیومی اجتمیاعی بیر آن در مییان

شهروندان جوان شهر تهران میی پیردازد .چیارچون نییری ایین ت قییق بیر پاییه نیرییات تیونی
فیتزپتریک برای رفاه ههنی و مسنر و روزنفلد برای آنومی اجتمیاعی اسیت .پیژوه

حابیر از

نوع پیمایشی بوده و از تکنیک پرسشنامه برای گردآوری دادهها ،با حهم نمونه آماری 144نفیر
* نویسنده مسؤول

kabiri.1367@yahoo.com
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استفاده شده است .در این پژوه

از شیوه نمونهگیری تصادفی خوشهای چند مرحلهای در بیین

جوانان  92-41سای ه ساکن شهر تهیران اسیتفاده نمیودیم .همننیین جهیت آزمیون فربییههیا از
آمارههای دیسامرز،گاما و جهت ت لیم دادهها از ت لیم رگرسیون که در نیرمافیزار spssتعبییه
شده است استفاده نمودیم .نتایج ت قیق نشان مییدهید کیه متغییر آنیومی اجتمیاعی و ابعیاد آن
(بیمعنایی ،بیقدرتی و بتوارگی پول) دارای تیأثیر معکیوس و کاهنیده بیر مییزان رفیاه ههنیی
میباشند .یعنی هر چقدر میزان آنومی اجتماعی و ابعادش در جامعه افزای

پییدا کنید از مییزان

رفاه ههنی کاسته میشود.
واژههای کلیدی :آنومی اجتماعی ،جوانان ،رفاه اجتماعی ،رفاه ههنی.

مقدمه و بیان مسأله
«رفاه اجتماعی مهموعه سازمان یافتهای از قوانین ،مقررات ،برنامهها و سیاسیتهیایی اسیت
که در قایب موسسات رفاهی و نهاد های اجتماعی بیه منییور پاسیخگویی بیه نییاز هیای میادی و
معنوی و تأمین سعادت انسان ارائه می شود تیا زمینیه رشید و تعیایی او را فیراهم آورد» (زاهیدی
اصم .)41 :4924 ،رفاه اجتماعی از جمله موبوعاتی است کیه بخی

قابیم تیوجهی از انیر ی،

زمییان و دغدغییه مسییلویین سیاسییی و برنامییه ریییزان اجتمییاعی را در جوامی گونییاگون بییه خییود
اختصاص میدهد و در شمار مقویه هایی است کیه بویور مسیتقیم بیا زنیدگی روزمیره میردم در
ارتباط بوده و از این جهت نقوه تالقی عموم شهروندان با حاکمیت به شمار می رود .امیا آننیه
که باید توجه ویژهای به آن داشت این است که رفاه تنها وجهیی اقتصیادی نیدارد ،بلکیه وجیوه
متعددی از نیازها را در بر میگیرد .این مفهوم در دو بعد عینی و ههنی به کار برده میشیود کیه
در گذشته بیشتر بر بعد عینی آن تاکید شده است ،ویی از آنها که ابعاد عینی مثم داشیتن شیغم،
درآمد و ...به تنهایی تأمین کننده نیازهای افراد نبوده اسیت (هییدی و همکیاران ،)19 :9442 ،
یذا توجه به رفاه ههنی از قبیم امنیت ،ربایت شیغلی،احسیاس آرامی  ،کیاه

اسیترس و...بیه

علت تاثیر مستقیم آن بر کیفیت زندگی انسان اهمیت ویژه ای یافتیه اسیت (ایکسیاندروا:9441 ،
 .)22تا جایی کیه دبلییو آی تومیاس معتقید اسیت کیه "ادراک غییر واقعیی از موقعییت واقعیی
پیامدهای واقعی دارد" .بدین ترتیب احساس و ادراکی کیه فیرد از موقعییت خیود دارد اگرچیه
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وجهی ههنی دارد ،اما برون فکنی شده و پیامدهایی عینی واقعی را در بر میگیرد .بدین معنا که
امکانات ساختاری و عینی چگونه در فرد احساس رفاه ،شادکامی ،ربایت و خوشیبختی ایهیاد
می کنند .این احساس اگر چه در ساختار روانی فرد تهربیه مییشیود و میاهیتی ههنیی دارد ،امیا
م صویی ساختاری و اجتماعی است.
از سوی دیگر جامعه انسانی بر اساس نییم اجتمیاعی و بواسیوه هنهارهیای اجتمیاعی اداره
میشود ،هنهارهای اجتماعی ایگوهیا و شییوه هیای تعییین کننیده رفتیار ،در کین

متقابیم مییان

انسانها هستند که پیروی از آنها موجب تعادل و نییم در جامعیه مییگیردد .چناننیه هنهارهیا
قدرت تنییم کنندگی خود را بر رفت ار اجتمیاعی افیراد جامعیه از دسیت داده و افیراد نسیبت بیه
هنهارهای موجود بیتفاوت شوند جامعه دچار وبعیت آنومیک مییشیود (رفیی پیور.)4922 ،
مرتون نیز معتقد است که جامعه برای همه افراد یک ایگوی زندگی مناسب را تعیین و در آنهیا
درونی میکند .اما وسایم دستی ابی به ایین اهیدار را در اختییار همگیان بیه صیورت برابیر قیرار
نمیدهد و همین مسأیه ریشه بروز آنومی در جامعه است؛ که به بروز ناهنهاریهای اجتمیاعی و
در پی آن کاه

احساس رفاه در جامعه منهر میشود .با توجه بیه شیرایح حیاکم بیر جامعیه و

رشد روزافزون مسایم آنومیک در میان جوانان ،مقایه حابر به دنبال بررسی رفاه ههنیی و تیاثیر
آنومی اجتماعی بر آن است.در واق سوال ت قیق این است کیه آییا هیر گونیه تغیییر در آنیومی
اجتماعی به بروز تغییر در میزان رفاه ههنی جوانان منهر میشود؟ به عبارت دیگر آیا با افیزای
و یا کاه

آنومی اجتماعی در جامعه ،میزان رفاه ههنی نیز افزای

و یا کاه

مییابد؟

رهیافتهای نظری
برای سازماندهی چارچون نییری ت قییق ،ابتیدا نیرییات مربیوط بیه رفیاه ههنیی و آنیومی
اجتماعی را مورح و در پایان هر بخ

نیریه منتخبی را که قرار است چارچون نیری ما بر آن

بنا شود ،مورح مینماییم.
دینر 4معتقد است رفاه ههنی شامم تمام ارزیابیهای مثبت و منفیای میشیود کیه میردم در
مورد زندگیشان انهام میدهند .رفاه ههنی شامم ارزیابیهای بازتابی شناختی همنون ربیایت
1 Dinner
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از زندگی،ربایت شغلی ،عالقه ،تعهدات و هم چنین شامم عکس ایعممهیای عیاطفی در برابیر
وقای زندگی همنون شادی یا نیاراحتی اسیت .بنیابراین رفیاه ههنیی ماننید چتیری اسیت بیرای
ارزیابیهای متفاوتی که افراد بر اساس زندگیشان و نوع وقیایعی کیه برایشیان اتفیام مییافتید،
تفسیر میکنند (دینر 9 :9441 ،و  .)9آننه که در تعرییف دینیر حیائز اهمییت اسیت دو جنبیه از
رفاه ههنی است که باید از یکدیگر متمایز گردد :یکیی جنبیه شیناختی کیه معمیو بیه صیورت
ربایت فرد از زندگی تصور میشود و دیگری جنبه عیاطفی کیه معمیو بیه صیورت احسیاس
شادی یا ناراحتی افراد یا تعادل میان احساسات خوشایند و ناخوشیایند در نییر گرفتیه مییشیود
(هزارجریبی و صفری شایی.)92:4924 ،
کنگ زار 4به عنوان یکی از صاحب نیران این حوزه سیعی دارد شیرایح عینیی زنیدگی و
رفاه ههنی افراد و گروه ها را مویرح کنید .او بیه تمیایز بیین بعید "عینیی -ههنیی" و " فیردی-
اجتماعی" اشاره میکند(هزار جریبی و صفری شایی )92:4924،و معتقد است که در ارزیابیهیا
باید شرایح عینی و ارزیابی ههنی افراد را با رفاه واقعی به طور همزمان در نیر گرفت.بنابراین به
خوبی روشن است که شرایح عینی افراد بر شرایح ههنیی آنهیا اثیر گیذار اسیت و نبایید نادییده
گرفته شود.
برونی و پورتا 9رفاه ههنی را به عنوان حایتی از رفاه که هیم شیامم عنصیر شیناخت و عنصیر
دیبستگی است،تعریف میکنند (هزار جریبی و صفری شایی )91: 4924 ،و بیر ایین باورنید کیه
رفاه ههنی از چهار جز تشکیم میشود.4 :عواطف خوشایند؛  .9عواطف ناخوشایند؛  .9قضاوت
درباره زندگی یا سنه

وبعیت زندگی؛ .1ربایت در مورد مسیایم زمینیه ای نیییر ازدواج ،

سالمتی ،اوقات فراغیت و ...در ایین روی کیرد منییور از رفیاه ههنیی ،خوشی ال بیودن اسیت –
رویکرد ارسوویی به شادی – در حیایی کیه مفیاهیمی مثیم ربیایت و نشیاط 9بیشیتر بیه معنیای
احسیاس شیادی اسییت – رویکیرد ییذت گرایانییه – و در قاییب شیادی خییود را نشیان مییدهیید
(بارگاهی .)91 :4929،بدین ترتیب احساس نشاط به احساسات مثبت فرد و ربایت خیاطر او از
زندگی مربوط میشود (آرگایم .)2 :9444 ،موایعیات انهیام شیده نشیان مییدهید کیه نشیاط،
1 Gang zafe
2 Broni & Porta
3 Happiness
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عواطف مثبت ،4تعادل عاطفی 9و ربایت خاطر 9عوامم شخصیتی هستند کیه بیا هیم همبسیتگی
با یی دارند (آرگایم.)41 :9444 ،
راسم 1معتقد است که رفاه ههنی به دریافت های شیخص از خیود و بیین

ههنیی از تهربیه

زندگی خود اشاره دارد .رفاه ههنی ارزیابیهای احساسی و شناختی از افراد را در بر میگییرد و
حایت پیشرفته خوشایند روانشناختی را ارائه می کند .رفیاه ههنیی مفهیومی چنید بعیدی اسیت و
شامم دو حوزه وسی است :رفاه احساسی و کارکرد مثبت .رفاه احساسیی بعیدی از رفیاه ههنیی
است که شامم ادراکها از شادکامی و ربایت از زندگی و تعادل عواطف و احساسات مثبیت
و منفی است .بنابراین رفاه احساسی شامم ساختار سه گانه است :ربیایت از زنیدگی ،احسیاس
مثبت و احساس منفی.بنابراین رفیاه ههنیی بیه واسیوه رفیاه احساسیی و کیارکرد مثبیت تعرییف
میشود و شامم عناصری از شادکامی دریافیت شیده و ربیایت از زنیدگی ،تعیادل احساسیات
مثبت و منفی ،رفاه روان شناختی و رفاه اجتماعی میشود که بی ارتباط بیا رفتیار روزمیره افیراد
نیست ،چرا که احساسات مثبت و منفی از عواملی حاصم میشیوند کیه افیراد در زنیدگی خیود
اعمال میکنند.

تونی فیتزپتریک 1معتقد است ،رفاه «ههنی است پس به احساسات ،ادراکها ،شیناختهیا و
تهارن همان فردی مربوط می شود که وی را موبوع رفیاه قیرار داده اییم» (فیتزپترییک:4929،
 .)92همین اندیشمند رفاهی در ادامه در توجه به هر دو بعد رفاه بر این امر توجه میینمایید .کیه
توجه به این دییم است «تا بتوانیم  )4تشخیص دهیم که چه وقت یکی از اشکال رفاهی بیا یکیی
دیگر از اشکال رفاهی تعارض پیدا می کند و  )9تصمیم بگیریم که کدام شیکم بیرای بهزیسیتی
شخصی مورد نیر ما بهتر است» (فیتزپتریک .)92 :4929،فیتزپتریک با در نیر گیرفتن ایین امیر
که تعریف روشن و کاملی از رفاه را نمیتوان مد نیر داشت و نمیتوان به این پرس

که ،رفیاه

چیست؟ پاسخ آسانی داد و علی رغم قرن ها دست و پنهه نرم کردن اندیشیمندان ،ایین ب ی،،
هنوز به صورت ناقص باقی مانده است این گونه ابراز می دارد که «:آننه از دست ما بر میآیید
1 positive affect
2 Affect balance
3 Satisfaction
4 Rasel
5 Toni Fitzpatrick
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این است که فعال به بررسی چشم اندازهای رفاهی بسنده کنییم :شیادکامی ،تیامین ،ترجی یات،
نیازها ،رهایی  ،است قام و مقایسه نسبی(فیتزپتریک.)94:4924 ،
در این ت قی ق برای بررسی رفیاه ههنیی کیه درک و احسیاس فیرد نسیبت بیه رفیاه خیود را
میسنهد دیدگاه تونی فیتزپتریک انتخان شده است .زیرا او هفت شاخص را برای درک بهتیر
احساس رفاه اجتماعی مورح میکند که عبارتنید از:شیادکامی ،اسیت قام ،تیامین ،ترجی یات ،
نیاز ،مقایسه نسبی و رهایی .این در حایی است که سایر نیریه پردازان این حوزه تنها به ییک ییا
چند شاخص اکتفا نمودهاند .این مفاهیم هیچ یک به تنهایی ما را در درک رفاه یاری نمییکننید
بلکه تمامی آنها در کنار یکدیگر درک رفاه ههنی افراد را مهیا میسازند.احساسات ،تهیارن و
شناخت افراد از این مویفهها پایه های رفاه ههنی افیراد را شیکم مییدهنید .بیرای سینه

رفیاه

ههنییی ،شییاخصهییای آن را از طرییق نیرییات جامعییه شناسییی و روان شناسییی اجتمییاعی تبیییین
مینماییم.
بررسی شادکامیجایگزینی برای اندازه گیری و ارزیابی رفاه ههنی دانسته شده است .ایین
روش ،رفاه را در قایب شاخصهای شادکامی و ربایت از زندگی ارزیابی میکند .برای تبییین
و ت لیم این مفهوم از نیریه جامعیه شیناختی ربیایت از زنیدگی اسیتفاده شیده اسیت .در ایین
موایعه با توجه به دییدگاه رونایید اینگلهیارت میردم وقتیی احسیاس شیادکامیمییکننید کیه از
وبعیت خود ربایت داشته باشند .نقویه مقابیم آن زمیانی آغیاز مییشیود کیه میردم در آننیه
احساس میکنند یا میتوانند داشته باشند نوعی افت را مشیاهده کننید (اینگلهیارت)11 :4929 ،
هر سایه از صدها هزار نفر در نقاط مختلف جهان خواسته میشود تا با پاسخ به سوا تی نییر"با
در نیر گرفتن همه چیز ،در حال حابر تا چه حد از زندگی خود رابیی هسیتید؟ "ییا" بیا در
نیر گرفتن همه چیز ،شما این روزها :بسیار خوش ال هستید ،تا حدی خوش ال هستید یا اساسا
خوش ال نیستید؟"رفاه خود را ارزیابی کنند .معمو به پاسخهای به دست آمده از سیوال اول
شاخص ربایت از زندگی و به پاسخهای سوال دوم شاخص شادکامی اطالم میشود؛ به این
دو شاخص و دیگر شاخصهای مشابه ،شاخصهای رفاه ههنی میگویند.
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تأمین 4به معنای پی

آگاهی از این امر است که اوباع و احوال یک فرد در آینده نزدیک

دستخوش نابسامانی نخواهد شد (فیتزپتریک.)94 :4924 ،در دیدگاه فیتزپتریک؛ شخصی که از
وبعیت اشتغال و مسکن برخوردار است به روشنی از وبیت رفاه بهتری از شخصی قرار دارد
که فاقد ایمنی و امنیت خاطر باشد .در زمینه احساس امنیت از نیریات جامعه شناسی مو ر و
چلبی استفاده شده است .بر اساس دیدگاه چلبی امنیت جهانی (بهداشت) ،اقتصادی (کسب
درآمد) ،گروهی و فکری از زیر مهموعههای امنیت هستند که ت قق آنها باع ،احساس امنیت
میشود (چلبی.)21 :4922 ،از سوی دیگر مو ر امنیت را با تامین ایمنی و اطمینان خاطر برای
رشد در برابر گرسنگی ،بی ماری و همننین توانایی پاسداشت یا دف تهدید از هر عنصری
میداند که افراد یک جامعه را به همدیگر مرتبح میسازد (نویدنیا.)14 :4929 ،
اقتصاددانان عبارت ترجی ات 9را برای اشاره به انتخانهایی به کیار مییبرنید کیه افیراد در
موقعیتهای مختلف انهام میدهند ،به ویژه در سبک و سنگین کردن(داد و ستد) انتخانهیای
مختلف و مواردی که برای آنها اهمییت دارد ،ماننید غیذا ،پیول ،زمیان ،آبیرو و ....اگیر افیراد
نگرش نف شخصی داشته باشند ،فقح نگران دریافتهای شخصی خواهند بیود .بیا وجیود ایین،
ت قیقات تهربی در دو دهه اخیر نشان داده که بسیاری از افراد نگران دریافتیهای دیگیران نییز
هستند .در برخی شرایح ،افراد میخواهند تا مخارجی را برای کاه

درییافتی دیگیران در نییر

گیرند(حسادت یا تنبیه) .در شرایح دیگری ،همان افراد منابعی را بیرای افیزای

درییافتی افیراد

پرداخت میکنند(ایثار ییا تشیویق) .ایین در حیایی اسیت کیه از نگیاه فیتزپترییک شخصیی کیه
ترجی ات

ت قق یافته است ،از شخصی که آرزوهای

بیرآورده نشیده اسیت از رفیاه بیشیتری

برخوردار است .شاخص ترجی ات در این ت قیق از دیدگاه نیریهپرداز برجسته دییدگاه مبادییه
(جورج هومنز) در نیریات جامعه شناسی گرفته شده است .اساسیترین فرض نیریه مبادیه ایین
است که افراد رفتارهایی را کیه در قبیال انهیامشیان ،پیاداش مییگیرنید ،تکیرار مییکننید و از
رفتارهایی که قبال هزینه زیادی برای آنان دربر داشته است پرهیز میکنند .درایین نیرییه ،رفتیار
اجتماعی عبارت است از مبادیه یا عملی م سوس ییا نام سیوس ،تیوام بیا میزانیی از پیاداش ییا
1 security
2 preferences
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هزینه ،که دستکم بین دو فرد رخ میدهد .پس افراد برای ترجی ات خود بیا توجیه بیه اصیول
نیریه مبادیه دست به انتخان میزنند و ترجی یات خیود را مشیخص میینماینید .از آن جیا کیه
ترجی ات بیه عنیوان یکیی از چشیم انیدازهای رفیاهی بسییار مهیم اسیت ،ییذا سیاسیتگیذاران
اجتماعی همواره باید بر ترجی ات افراد آگاهی داشته باشند .چرا که رفاه جمعی خود نماییانگر
رفاه ههنی افراد است و رفاه ههنی افراد خود میتواند ت ت تاثیر انتخانهایی باشید کیه جامعیه
برای او مهیا میسازد.
نیاز 4ظاهرا چیزی را توصیف میکند که به طبیعت انسانها مربوط است و برورت بیشیتری
از ترجی ات دارد و بنابراین ،کمتر فردگرایانه است (ظاهرا نیازها عمومیترنید و وجیه اشیتراک
بیشتری از خواستهها دارند) (فیتزپترییک .)99 :4924 ،فیتزپترییک نییاز را بیه سیه بخی

تقسییم

میکند :ایف) نیازهای اساسی؛ ن)نیازهای غیر اساسی؛ ج) ترجی ات .در اینها نیازهای اساسیی
را میتوان به رفاه مربوط دانست (فیتزپتریک .)91 :4924 ،در این ت قییق نیازهیا را بیا توجیه بیه
نیریات مازیو 9بررسی مینماییم .مازیو نیازهای انسان را به صورت سلسیه مراتبیی در پینج طبقیه
یعنی نیازهای فیزیویو یک ،ایمنی ،عشق و م بت ،عزت نفس و خودشیکوفایی جیا داده اسیت.
ایده م وری این نیریه این است که نیازهای انسانی از ی یا رشید و تسیلح بیر رفتیار ،ترتییب
سلسله مراتبی دارند .یعنی هر چه نیاز در مرتبه پایینی تر سلسله مراتب قرار داشیته باشید ،زودتیر
در فرایند آشکار می گردد .به م ض اربای نیازهای هر سوح ،نیازهای سوح با تر مسلح شده
و م ور فعاییت موجود زنده را به خود اختصاص میدهند ،به عبارت دیگر به میزانیی کیه ییک
نیاز اربا میشود به همان نسبت از قدرت انگیزش آن کاسته میشود و بر اهمیت نییاز بیا تر از
آن افزوده می شود .او معتقد است نیازها در افراد مختلف متفاوت و نسبیانید .بنیابراین نیازهیای
هیچ کسی در تمام موارد و به طور کامم اربا نشده و هیچ کس ،تاکنون به رفاه کامیم نرسییده
است (هزارجریبی و صفری شایی.)12 :4924 ،
است قام 9به نقوه ای متعادل بین مشارکت و پاداش د یت دارد .یعنی هر چه یک فرد میثال
در امر سرمایه گذاری ،بیشتر سهام بخرد باید سود بیشتری هم ببرد ،اگیر غییر ایین رخ دهید بیی
1 need
2 Maslow
3 title
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عدایتی در جامعه به وجود میآید (فیتزپتریک .)91 :4924 ،در زمینه رفاه و بعد میورد توجیه میا
یعنی رفاه ههنی ،زم می نماید که به بررسی است قام افراد در نیریه برابری و عیدایت از منییر
فرد توجه داشته باشیم.
4

پرنفوهترین نیریه معاصر درباره عدایت تالش برای ترکیب شیماری از معیارهیای عیدایت
مادی ت ت ایده قرارداد است .جان راویز( )4224معتقد است که اصول تعیین نهادهیای اساسیی
یک جامعه که در وبعیت منصفانه ای -به ی ا رویه ای _ انتخان میشوند "موقعییت اویییه"
و صائب ترین اندیشههای شهودی ما درباره چیستی که عدایت نیز آن را تایید میکنید عبارتنید
از:
 -4هر شخص باید حقی برابر با گسترده ترین نیام کلی آزادیهای اساسی داشته باشید کیه
قابم مقایسه با نیام مشابه آزادی برای همه است.
 -9نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی باید چنان سامان یابد کیه هیم (اییف) بیشیترین نفی را
برای م رومترینها داشته باشد و (ن) هم به مقام و موقعیتهایی تعلق گیرد که همگان بیه آنهیا
دسترسی داشته باشند و فرصتهای برابر منصفانه برای رسیدن به آنها فراهم باشد (راویز:4224 ،
.)914
نیریه برابری 9برای اویین بار توسح استیسی آدامز عنوان شد و بر این پایه استوار اسیت کیه
اشخاص میخواهند با آنها به عدایت رفتار شود .در این تلوری برابری به عنوان باوری که آیا بیا
ما در ارتباط با دیگران به انصار رفتار شده اسیت تعرییف مییشیود (اییوانی و بهرامیی:4922 ،
 .)449تلوری برابری طی فرآیند چهار مرحلهای شکم میگیرد :نخست شخص چگونگی رفتیار
اجتماع را با خود ارزیابی میکند سپس چگونگی رفتار اجتماع را با دیگران میورد داوری قیرار
می دهد .بعد از ارزیابی ن وه برخورد اجتماع با شخص و دیگری در نهایت نتیهه ارزییابیهیا بیا
یکدیگر مقایسه میشود و شخص موقعیت خود را با موقعیت دیگری مقایسه میکند کیه نتیهیه
این مقایسه برای شخص ممکن اسیت احسیاس برابیری ییا نیابرابری باشید (یهسیائیزاده:4929 ،
.)444
1 justice
2 equity theory
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انسانها نوعا قادر و مایم به قضاوت های مولق نیستند ،بلکیه عمیدتا در مقایسیه بیا م ییح
اطرار ،گذشته و یا انتیاراتشان نسبت به آینده قضاوتهیای خیود را بنیا مییکننید .بنیابراین
همیشه به تفاوتهای موجود از سووح ایدهآیی که در ههن دارند (سوح آرزو) حساس هستند
و به آن واکن

نشان میدهند .رابرت تدگار در نیریه م رومیت نسبی 4خود بر این باور اسیت

که چناننه در راه دستیابی افراد بیه اهیدار و خواسیتههایشیان میانعی ایهیاد شیود ،آنیان دچیار
م رومیت نسبی میشوند و نتیهه طبیعی و زیستی این وب  ،آسیب رساندن به منبی م رومییت
است .بدین ترتیب م رومیت نسبی یعنی درک تفیاوت مییان انتییارات ارزشیی و توانیاییهیای
ارزشی افراد.اما چگونه می توان به متغیر روانی م رومیت نسبی دست یافیت؟ در پاسیخ بیه ایین
و در پردازش نیریه م رومیت نسبی ،تدگار خود بمن اشاره به ههنی بیودن ایین متغییر

پرس

در مثالهایی که برای آن ارائه میکند ،به متغیرهای کالن و ساختاری اشیاره دارد(سیام دیییری،
 )41 :4929تدگار بمن اشاره به ههنی بودن فربیه خود معتقد است که« :مردم ممکن است بیه
طور ههنی با توجه به انتیاراتشان احساس م رومیت کننید ،امیا ییک نیاظر عینیی آن را نیازمنید
تلقی نکند ،به همین ترتیب کسانی که در وبعیتی به سر میبرند که از دید ناظر حیداعالی فقیر
با م رومیت مولق است ،آن را ناعاد نه یا چاره ناپذیر قلمداد نکنند» (تدگار.)11 :4922 ،
آزادی 9نیز مانند برابری ،هم یک مفهوم و هم یک اصم اسیت و در هردومعنیا ،حیول ایین
پرس ی

م ییوری میییچرخیید« :آزادی یییک فییرد چگونییه بییا آزادی یییک جم ی سییازش پییذیر

است؟»(فیتزپتریک .)21 :4924 ،یکی از نیریه پردازان مهم این حوزه آمارتیاسین اسیت .نیرییه
سن درباره رفاه معوور به آزادی است .او متغیر مهم در رفاه را آزادی افیراد مییدانید .بیر ایین
اساس هرگاه به آزادی توجه نشود ،رفاه اجتماعی(در هر دو بعد عینی و ههنی) کاه

مییابید.

ب  ،او از قابلیت آغاز مییشیود و معتقید اسیت -4:قابلییت نیوعی آزادی اسیت -9.قابلییت ییا
توانمندی برای افراد آزادی میآورد (هاکیری .)49 :4924،در دییدگاه آمارتیاسین آزادیهیای
گوناگون به منیور توسعه (توسعه رفاه) نق

م وری و فراگیری دارند .این آزادیهیا فیراوان و

بی شمارند ،اما مهمتیرین و برجسیتهتیرین آنهیا را مییتیوان بیا  1عنیوان کلیی مشیخص کیرد:
1 relative deprivation
2 freedom
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-4فرصتهای اقتصادی (شیامم حیق مایکییت ،بیازار آزاد ،افیزای

درآمید ،توییید ،مصیرر و

مبادیه کا های اقتصادی)  -9آزادیهای سیاسی (امکان بررسی عملکیرد و انتقیاد از مسیلو ن،
آزادی بیان و موبوعات و در یک کالم دموکراسی)  -9ترتیبات و تسیهیالت اجتمیاعی (بهبیود
وب زندگی ،آموزش ،بهداشت)  -1تضمین شفافیت (درجهی آشکاری امور و حق افشیاگری
که در نهایت از فساد جلوگیری میکنند)  -1امنیت حمایتی (حمایت از آسیبپذیران مثم فقیرا
و بیکاران و .)...نکتهای که نباید فراموش کرد همبستگیهای بسیار قدرتمند بیین ایین آزادیهیا
است(.نوری نایینی.)119-119 :4929 ،
آنومی اجتماعی :بوور کلی در ادبیات جامعیه شناسیی دو مفهیوم پیردازی کلیی از آنیومی
وجود دارد :یکی فقدان وفام یا درجه توافق پایین در مورد هنهارهای مسلح جامعه،که در این
حایت ما در مورد جامعه یا فرهنگ بی هنهار ص بت میکنیم و با سوح کالنی از ت لیم سر و
کار داریم .رویکرد دیگر بر نگرشهای فردی تأکید دارد .از این منیر اشخاصی که به ی یا
روان شناختی از نیم هنهاری بیگانه شدهاند (یا آن را رد میکنند) به عنیوان بیی هنهیار دییده
میشیوند (موریسیون و سیاییکیتور .)91 :4221 ،مویابق نییر دورکییم ییک جامعیه آنومییک،
جامعهای است که قواعد رفتار (هنهارها) در آن شکسته شده ییا در طیول دورهای از تغیییرات
سری کارآمدی خود را از دست بدهند .آنومی ،کارکرد کنتیرل اجتمیاعی جامعیه را بیعیف
میکند (سایگم .)421 :4222 ،هر جامعیه تیالش دارد تیا اهیدار و آرزوهیای میردم خیود را
م دود کند اگر جامعهای آنومیک شود نمیتوانید برخواسیتهیا وآرزوهیای جامعیهی خیود
اعمال کنترل کند؛ در این جامعه موایبات افراد پایان ندارند ،در این شرایح اطاعت از قوانین بیا
دشواری صورت میگیرد و بروز رفتارهیای جیایگزین در بیین افیراد ،ماننید جیرم و ان یرار،
اجتنان ناپذیر است(همان منب ) .دورکیم مینویسد «:این طبیعت بشری نیسیت کیه م یدودهی
تغییر پذیر بروری نیازهای ما را تعیین میکند یعنی نیازها تا جایی که بیه فیرد بسیتگی دارنید
نام دود هستند .اگر نیروهای نیم دهندهی بیرونی نباشند  ،توانایی احساس ما به خیودی خیود
سیری ناپذیر و نام دود است (کوزر و روزنبرگ  .)21: 4922،در حایی که دورکیم آنومی را
م صول بروز تغییرات سری در جامعه میبیند ،مرتون به بررسی این مسیأیه در حیایتی نسیبتا بیا
ثبات در جامعه میپردازد و به جای تأکید بر تغییرات به مسأیه اهدار و وسایم دست یابی بیه
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اهدار میپردازد .مرتون بر این باور است که ان رار (کژرفتاری) برای این پی

میآید کیه

جامعه دستیابی به برخی اهدار را تشویق میکند ،ویی وسایم بروری بیرای رسییدن بیه ایین
هدرها را در اختیار همه اعضای جامعه قرار نمیدهد در نتیهه برخی افراد یا باید هیدرهیای
خاصی را برگزینند و یا برای رسیدن به اهدافی که فرهنیگ جامعیه شیان تهیویز کیرده ،بایید
وسایم نامشروعی را بکارگیرند (ستوده .)492:4929 ،بدین ترتیب از نگاه مرتون آنومی حاصم
شکافی است که بین اهدار فرهنگی و وسایم دستیابی به این اهیدار پیی

مییآیید .وسیایم

دست یابی به این اهدار فرهنگیی توسیح سیاختار اجتمیاعی تعییین مییشیوند .در ایین حاییت
هنهارهای پذیرفته شده با واقعیت اجتماعی در ستیزند و ممکن است فرد برای دست ییابی بیه
اهداف

دست به رفتارهای ان رافی بزند .مرتون چهار نوع رفتار ان رافی را کیه ممکین اسیت

در این فرآیند پدید آیند به این شیرح بیر مییشیمرد بیدعت  ،کنیاره گییری، 4شیعائرگرایی 9و
سرکشی( 9مرتن.)491 :4212 ،
نیرات آیبرت کوهن 1در مورد عوامم اجتماعی مؤثر بر بروز رفتار ان رافیی تقریبیا همیان
عواملی هستند که در مقایه مرتون درسال  4292بیان شدهاند کوهن معتقد است که پسران طبقه
پایین اهدار طبقه متوسح را میپذیرند ویی امکانات رسیدن به این اهدار را از طریق وسایلی
که از نیر جامعه مقبویند ندارنید و بنیابراین بیر مبنیای میالک سینه

طبقیه متوسیح قضیاوت

میشوند گویی که باید ارزشهای طبقهی متوسح را بدست آورد اما پسران طبقه پایین جهیت
عملی نمودن اهدار طبقهی متوسح مهیا نیستند ،از این رو بوور میداوم از کسیب منزیتیی کیه
هنهارهای طبقه متوسح مولون میداند احسیاس م رومییت مییکننید (حییدری و همکیاران،
.)1 :4924
رابرت اگنیو 1نیریهای را ارایه داد که به تلوری عمومی فشار معرور است .این تلوری در
سوح خرد به بررسی( (GST1اثرات فشار بر فرد میپردازد .در حایی کیه مرتیون تیالش دارد
1 Retreatism
2 Ritualism
3 Rebellion
4 Albert cohen
5 Robert agnew
6 General strain theory
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تفاوتهای طبقاتی را در میزان جرم تبیین نماید اگنیو تالش دارد تا نشان داد که چیرا افیرادی
که احساس تن

و فشار میکنند به احتمال بیشتری رفتارهای مهرمانیه دارنید (سیایگم:4222 ،

 .)422از نیر اگنیو رفتارهای مهرمانه نتیهه مستقیم حیا ت عیاطفی منفیی  -خشیم ،ناکیامی و
هیهانات زیان آور هستند .این حا ت عاطفی منفی از چهیار منبی فشیار ناشیی مییشیوند کیه
عبارتند از :فشار ناشی از شکست در پیشبرد اهیدار ،فشیار ناشیی از شیکار بیین انتییارات و
آننه که حاصم شده فشار ناشی از ،از دست رفتن م یرکهیایی کیه بیرای فیرد جنبیه مثبیت
دارند ،فشار ناشی از وجود م رکهایی که برای فرد جنبهی منفی دارند (سیایگم-24 :4222 ،
.)422
جدیدترین نسخه تلوری آنومی مربوط به نیرات استیون مسنر و رینیارد روزنفلید اسیت.
تلوری آنها یک رویکرد سوح کالن از تلوری آنومی است و نیرییهی آنیومی نهیادی ()IAT
نامیده میشود و رفتارهای بید اجتمیاعی را تیابعی از اثیرات فرهنگیی و نهیادی در جامعیهی
آمریکایی میبیند (سایگم.)422-24 :4222 ،
موابق این نیریه جرم در جوامعی اتفام میافتد کیه تیوازن نهادهیای آن بیر هیم خیورده و
ارزشهای اقتصادی به سایر نهادهای غیر اقتصادی وارد شدهاند .در این حایت تعادل نهادهیا بیر
هم خورده و وبعیت رفاهی افراد نیز دچار نابسامانی میگردد که خود در ههین کنشیگران نییز
عامم آنومیک ایهاد میکند و تغییراتی در درک و احساس کنشگر در رابویه بیا احسیاس رفیاه
خود شکم میدهد .از نیر این دو ،آنومی به این خاطر گسترش یافتیه اسیت کیه نهادهیایی کیه
میباید تأکید مفرط بر موفقیت مایی را کنترل کنند (خیانواده وآمیوزش و پیرورش) تضیعیف
شده و خود حامم ارزشهای اقتصادی گشتهاند (سایگم .)422-24 :4222 ،در چنین جیوامعی
که اقتصاد نهاد مسلح است ارزشهای فرهنگی ،موفیق شیدن بیه هیر وسییله ممکین را تشیویق
میکنند .چهار ارزش فرهنگی عمده که مورد تأکید هستند ،عبارتند از :پیشیرفت ،فردگراییی،
جهانگرایی و بت وارگی پول .یذا در ت قییق حابیر بیرای سینه

مییزان آنیومی اجتمیاعی از

نیریات مسنر و روزنفلد استفاده نمودیم و ایین متغییر را بیا سیه بعید بییمعنیایی و بییاعتمیادی،
بیقدرتی و بت وارگی پول مورد بررسی قرار دادهایم.
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فرضیههای تحقیق
 بین آنومی اجتماعی با میزان رفاه ههنی افراد رابوه وجود دارد. بین بی معنایی و بی اعتمادی با میزان رفاه ههنی افراد رابوه وجود دارد. بین بی قدرتی با میزان رفاه ههنی افراد رابوه وجود دارد. بین بت وارگی پول با میزان رفاه ههنی افراد رابوه وجود دارد.مدل تحقیق

روش تحقیق
در پژوه

4

حابیر بیه ی یا مفهیومی از روش موایعیۀ اسینادی و از حیی ،تهربیی بیرای

بررسی متغیرها و چگونگی توزی آنها در جامعه از روش پیمایشیی 9اسیتفاده کیردهاییم .جامعیۀ
آماری در این پژوه

عبارت است از کلیۀ جوانان  92-41سال زن ومرد در سال  4924کیه بیه

صورت دائم در شهر تهران سکونت داشتهاند .برای تعیین حهم نمونه نییز از فرمیول کیوکران و
1 Documentary Study
2 survey
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جدول کرجس و مورگان استفاده شده است .بیا اسیتفاده از ایین فرمیول حهیم نمونیه  921نفیر
برآورد گردید که برای با بردن دقت نمونهگیری آن را به  144نفر افزای

دادهایم.

همننین از روش نمونهگیری تصادفی خوشیهای چنید مرحلیهای اسیتفاده کیردهاییم ،بیدین
صورت که شهر تهران در ابتدا به سه بخ

شمال  ،مرکز و جنون شیهر تقسییم و از هیر بخی

هشت «بلوک» انتخان گردید ،سپس از هر بلوک تعدادحدود  41پرسشنامه ،و در مهموع 144
پرسشنامه جم آوری شده است .واحد ت لیم نیز در این ت قیق ،فیرد اسیت و سیوح ت لییم آن
خرد است .ابزار گردآوری دادهها در این ت قیق ،پرسشنامه م قق ساخته توأم با مصاحبه اسیت.
برای کسب روایی ابزار میورد اسیتفادت ت قییق حابیر و انوبیام تعرییف عملییاتی متغییر میورد
اندازهگیری از روش اعتبار صوری و م توایی استفاده شیده اسیت.همننیین بیه منییور م اسیبۀ
پایایی ابزار ت قییق از روش پاییایی همپیا و مهمتیرین شیاخص آن یعنیی آیفیای کرانبیاخ سیود
جستهایم.
تعریف مفاهیم
آنومی اجتماعی :چناننه در جامعه هنهارها قدرت تنییم کنندگی خیود را بیر رفتیار افیراد
جامعه از دست داده و افراد نسبت به هنهارهای موجود بی تفاوت شوند جامعه دچار وبیعیتی
آنومیک میشود (رفی پور.)29 :4922 ،
در عملیاتی سازی آنومی آن را به سه بُعد  -4بی معنایی و بیی اعتمیادی  -9بیی قیدرتی -9
بت وارگی پول تقسیم نمودیم که در سوح سنه

رتبهای مورد اندازه گیری قرارگرفته است.

احساس بیمعنایی یا احساس بیاعتمادی :بنیر سیمن این شکم از بیگانگی زمیانی مشیهود
است که فرد در باور و عقیده دچار ابهام و تردید و شک است .یعنی نمیداند که به چه اعتقاد
داشته باشد و در تصمیم گیریها عقییده خیود را بیا اسیتانداردهای موجیود در جامعیه خیوی
چگونه توبیق دهد .به عبارتی وی در تخمین و پیی

بینیی باینسیبه دقییق رفتیار دیگیران و نییز

برآورد عواقب و نتایج رفتار خود با دشواری روبروست .این مفهوم از طریق گویههیای زییر در
قایب طیف ییکرت اندازهگیری شده است:
 -4میتوانم به اظهار نیرهای مقامات عایی رتبه کشور اعتماد کنم.
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 -9این که برای رف مشکالت خود به مسلو ن نامه بنویسیم هیچ فایدهای ندارد چون آنهیا
به فکر مردم نیستند.
 -9امروزه اوباع مردم ،از هر ی ا  ،روز به روز بدتر میشود.
 -1به نیر من بیشتر مصوبات مهلس در جهت رفاه مردم تصویب میشوند.
 -1اکثر ماموران دویتی (افرادی که در ادارات هستند) به فکر مشکالت مردم عادی نیستند.
 -1بعضی وقتها واقعا نمیدانم که معنای زندگی چیست.
 -2با توجه به آیندهای که پی

رو داریم به دنیا آوردن یک بنه ظلم در حق آن بنه است.

 -2به نیر من همه چیز نسبی اسیت هییچ معییار قوعیی وجیود نیدارد کیه بتیوانیم مویابق آن
زندگی کنیم.
احساس بی قدرتی :عبارت اسیت از احتمیال و ییا انتییار متصیوره از سیوی فیرد در قبیال
بیتاثیری عمم خوی

و یا تصور این باور که رفتار او به ت قق و تعین نتایج مورد انتیار نبوده

و وی را به هدفی که براساس کن

او تههییز گردییده رهنمیون نکیرده اسیت .ایین مفهیوم از

طریق گویههای زیر در قایب طیف ییکرت اندازهگیری شده است:
 -4ما ت ت کنترل نیروهایی هستیم که هیچ اختیاری در مقابله با آنها نداریم.
 -9هیچ کس نمیداند که از او و زندگی

چه انتیاری میرود.

 -9هرکس باید تقدیر م توم خود را بپذیرد.
 -1این وبعیت اجتماعی – اقتصادی (طبقیاتی) انسیانهاسیت کیه سرنوشیت آنهیا را تعییین
میکند و نمیتوان از آن فرار کرد.
 -1به نیر من دنیا آنقدر سری تغییر میکند که تصمیمگیری در مورد مسایم روزمیره بسییار
سخت است.
 -1احساس میکنم جهان اطرافم در حال فرو ریختن و نابودی است .
 -2مهم نیست که مردم چقدر در زندگی خود تالش میکنند چیون هییچ چییز ارزشیمندی
وجود ندارد که به خاطر آن تالش کنیم.
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بتوارگی پول :در واق نوع خاصی از پیشرفت گرایی (آرزوی موفق شدن)است که همان
موفقیت پویی و اقتصادی است .پول و ثروت عمدهترین میالک سینه

موفقییت هسیتند .ایین

مفهوم از طریق گویههای زیر در قایب طیف ییکرت اندازهگیری شده است:
 -4برای پول درآوردن دیگر راه درست و غلوی وجود ندارد فقیح بعضیی راههیا آسیانتر و
بعضی سخت تر هستند.
 -9اگر پول کافی به هرکس بدهید دست به هر کاری میزند.
 -9تنها هدر من از درس خواندن و دانشگاه رفتن رسیدن به یک شغم پر درآمد است.
 -1از هر قانونی که دیم بخواهد پیروی میکنم.
 -1مهمترین مسأیه زندگی پول است.
رفاه ههنی :این مفهوم به احساسات ،ادراکها ،شناختها و تهارن فردی مربوط مییشیود
که او را موبوع رفاه قرار دادهایم .در واق رفاه ههنی به خویشتن فرد بستگی دارد و به تفسیری
که از وبعیت خود منعکس مینماید ،توجه میکند.
شادکامی :از عواطف و هیهاناتیست که فرد تهربیه مییکنید و در بیر گیرنیده احساسیات
مثبتی چون یذت ،آرام  ،حس جریان داشتن وشیفتگی در زندگی است و بیر تصیمیم گییری،
افکار واعمال فرد تاثیر میگذارد .در واق میتوان گفت شادکامی ترکیبی اسیت از ربیایت از
خود ،ربایت عمومی و توانایی یذت بردن از زندگی .این مفهیوم از طرییق گوییههیای زییر در
قایب طیف ییکرت اندازهگیری شده است:
-4اگر خواسته باشید وبعیت ا ن خود را یا  1سال پی

مقایسه کنیید احسیاس شیادکامیو

سرزندگی در شما چقدر بهتر شده است؟
-9شما در زندگی تا چه اندازه احساس آرام

میکنید؟

-9شما تا چه اندازه از پیشامدها و روندهای زندگی خود رابی هستید؟
-1فکر میکنید که کارها و فعاییتهای شما تا چه اندازه نتیهه بخ

بوده است؟

-1شما تا چه اندازه احساس خوبی از زندگی کردن دارید؟
-1شما در خودتان تا چه اندازه انر ی و توان برای انهام کارهای نو و جدید میبینید؟
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-2وقتی رویدادهای گذشته خود را مرور میکنید ،تا چه اندازه احساس شادی و خوش ایی
به شما دست میدهد؟
-2از نیر روحی و روانی تا چه اندازه خود را سرحال و آماده میبینید؟
-2تا چه اندازه به زندگی خود عشق میورزید؟
-44در مهموع فکر میکنید تا چه اندازه توانستهاید به آن ربایت و خوشبختی که دوسیت
دارید ،برسید؟
امنیت :به معنای درامان بودن از خوراتی(خورات ناشی از نیام اجتمیاعی ییا طبیعیی) اسیت
که ممکنه در آینده زنیدگی فیرد را تهدیید کننید .بیه عبیارت دیگیر احسیاس امنییت رهیایی از
هرگونه تشوی

و نگرانی و به معنای آسودگی خیال است .این مفهوم از طریق گویههیای زییر

در قایب طیف ییکرت اندازهگیری شده است:
 -4تا چه اندازه نسبت به متناسب بودن درآمد و هزینههای خانواده خود در آینده خوشیبین
هستید؟
 -9نسبت به اشتغال خود در آینده چقدر احساس اطمینان و اعتماد دارید؟
 -9نسبت به اشتغال فرزندان(در صیورت داشیتن فرزنید) در آینیده چقیدر احسیاس اطمینیان
دارید؟
-1تا چه اندازه نسبت به تهیه مسکن برای فرزندانتان اطمینان دارید؟
 -1به نیر شما مال و اموال مردم در جامعه ما تا چه اندازه در امان است؟
 -1در شرایح فعلی ،مردم تا چه اندازه میتوانند بیدون نگرانیی در کیار و فعایییت اقتصیادی
سرمایه گذاری کنند؟
 -2در حال حابر تا چه اندازه میتوانید بدون ترس و نگرانی از مسیوو ن و میدیران انتقیاد
کنید؟
 -2برای برطرر کردن نیاز های مادی تیان تیا چیه انیدازه خیود را بیی نییاز از کمیک میایی
دیگران میدانید؟
ترجی ات ارزشی :عبارت است از مییزان اهمییت و ارج یتیی کیه افیراد بیرای هیر ییک از
آرزوهای خود قائ لند .به عبارت دیگیر اینکیه افیراد کیدام ییک از آرزوهیای خیود را بیر سیایر
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آرزوها مقدم می دانند و حابرند هزینه بیشتری را بابت بدست آوردن آن بپردازند ،بییان کننیده
ارزشی است که افراد برای هر یک از ترجی یات خیود قائیم مییشیوند .ایین مفهیوم از طرییق
گویههای زیر در قایب طیف ییکرت اندازهگیری شده است:
 -4به چه میزان ر ِیم غذایی را که دوست دارید ،دارا هستید؟
 -9تا چه حدی پوشاکهایی را که ترجیح میدهید ،میپوشید؟
 -9چناننه اهم موایعه هستید ،تا چه اندازهای کتانهای مورد موایعه تان ،کتانهای میورد
عالقه شما هستند؟
 -1چناننه اهم تماشای فیلم هستید،فیلمهایی که مشاهده میکنید ،بیه چیه مییزان فییلمهیای
مورد عالقهتان هستند؟
 -1چناننه به موسیقی عالقه دارید ،این موسییقیهیایی کیه گیوش مییدهیید تیا چیه انیدازه
توقعات شما را برآورده میکند؟
است قام :به معنای شایستگی و صالحیت دریافت پاداش است.این احسیاس زمیانی حاصیم
میشود که بین مشارکت فرد در جامعه و پاداشی که دریافت میکند تعادیی برقیرار باشید .چیرا
که در این معنا فرد پاداش است قاقی خود را در مقایسه با دیگران که غایبا هم ردییف او هسیتند
برآورد میکند .این مفهوم از طریق گویههای زیر در قاییب طییف ییکیرت انیدازهگییری شیده
است:
 -4با توجه به سعی و تالشیی کیه در زنیدگی دارمن آننیه را کیه انتییار داشیتهام بیه دسیت
آوردهام.
 -9در مقایسه با افراد هم سوح خودم رشد و پیشرفت خوبی در زندگی داشتهام.
 -9آننه را که حقم بوده به آن رسیدهام.
 -1با توجه به میزان ت صیالتم شغم مناسبی را بیه دسیت آوردهام ییا موملینم کیه بیه دسیت
خواهم آورد.
 -1در مهموع به نیر من امروزه افراد براسیاس ییاقیت هیا و شایسیتگیهیایشیان عهیده دار
مشاغم شدهاند.
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آزادی :این مفهوم به معنای برخورداری انسان از حقوم طبیعی و فوری خود ،بدون مداخلیه
دیگران(آزادی ا جتماعی)؛ و حیق مشیارکت در امیور اجتمیاعی و سیاسیی و تشیکیم احیزان و
اجتماعییات(آزادی سیاسییی)؛ و حییق انتخییان شییغم؛ حییق مایکیییت شخصییی ،آزادی کسییب و
کییار(آزادی اقتصییادی)؛ و آزادی در پییذیرش عقیییده ،آزادی قلییم و موبوعییات (آزادیهییای
فکری) است ،این مفهوم از طریق گویههای زیر در قایب طیف ییکرت اندازهگیری شده است:
 -4امکان بررسی عملکرد و انتقاد از مسو ن را دارم.
 -9در کشورمان امور به دست مردم اداره میشود.
 -9احساس میکنم که در جامعیه ،موبوعیات و رسیانه مییتیوان بیا آزادی نییرات خیود را
مورح کرد.
 -1حقوم مایکیت و کسب و کار در ایران رعایت میشود.
 -1توییدکنندگان کشور ما ،در تویید کا ها ،به صورت آزادانه عمم میکنند.
 -1مردم در مصرر کا هایی که دوست دارند م دودیتی ندارند.
 -2اطالعات خرید و فروش کا در دسترس همه افراد است.
 -2در جامعه ما ،افراد فرصتهای مناسبی برای پیشرفت در اختیار دارند.
 -2وبعیت آموزش در کشور ما ،افراد را به سمت بروز استعداد ها هدایت میکند.
 -44وبعیت بهداشتی جامعه ما ،افراد را سایم و توانمند میکند.
 -44واقعیت این است که مردم و مسلو ن به خوبی ریشه مشکالت را میدانند.
 -49اخالیگران و مفسدین اقتصادی به راحتی شناسایی میشوند.
 -49اقشار آسیب پذیر مانند بیکاران و فقرا مورد حمایت قرار میگیرند و بیه امکانیات زم
برای پیشرفت دسترسی دارند.
مقایسه نسبی (م رومیت نسبی) :مفهوم م رومیت نسبی به معنای تفاوت بین میزان توقعیات
و میزان تواناییها تعریف میشود ،میزان توقعات به نوبه خود بیه معنیای کا هیا و وبی زنیدگی
است که مردم اعتقاد دارند ،است قام آن را دارند و میزان تواناییها به معنیای کا هیا و وبیعی
است که مردم فکر میکنند توانایی به دست آوردن و حفظ آن را دارند .ایین مفهیوم از طرییق
گویههای زیر در قایب طیف ییکرت اندازهگیری شده است:
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 -4منزیت و موقعیت خانوادگی
 -9ثروت و دارایی(خانه ،اتومبیم و)..
 -9میزان ت صیالت خودتان
 -1برخورداری از یک زندگی آرام و راحت
 -1میزان تفری ات
 -1میزان درآمد
اربای نیاز :این مفهوم در اینها بیه معنیای تیامین نیازهیای اساسیی اسیت .نیازهیای اساسیی
چیزهایی هستند که با توجه به قوانین طبیعت ،حقایق زیست م یویی و حقیایق سیاختمان انسیان
در مقوعی از زندگی ،برای زندگی عاقالنه و مستقم ییک فیرد بیروریانید .ایین نییازهیا وجیه
اشتراک تمام انسانها و عیام و فراگیرنید .ایین مفهیوم از طرییق گوییههیای زییر در قاییب طییف
ییکرت اندازهگیری شده است:
-4وبعیت تغذیه
 -9وبعیت پوشاک
 -9وبعیت مسکن
 -1وبعیت اوقات فراغت
 -1وبعیت آسای

خاطر

-1وبعیت شرایح ازدواج یا اگر متاهم هستید وبعیت ادامه زندگی زناشویی
 -2وبعیت احترام دوستانتان به شما
 -2وبعیت احترام جامعه به شما
 -2وبعیت اشتغال مناسب
 -44وبعیت آموزشهای زم
 -44وبعیت رسیدن به اهدافتان.
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یافتههای پژوهش
جامعۀ آماری این ت قیق  144نفر از افراد  41-92سایۀ ساکن شهر تهران هستند ،که از ایین
میان حدود  11/1درصد آن را زنیان و  11/1درصید آن را میردان تشیکیم مییدهنید؛ بیشیترین
فراوانی در گروه سنی  42-41سال است 99/9.درصد افراد با مدرک ت صیلی «دیپلم» بیشیترین
سهم مدارک ت صیلی را به خود اختصاص دادهاند در حایی کیه  9/1درصید افیراد بییسیواد و
مابقی افراد دارای سایر مدارک ت صیلی هستند 19 .درصد جامعۀ آماری ت قییق «مهیرد» و 12
درصد نیز «متأهم» هستند .بی

از چهار پنهم %21جوانان مورد موایعه وبعیت آنومی و از هیم

گسیختگی اجتماعی را در سوح متوسوی ارزیابی کردهاند و حدود  %49/9ابیراز داشیتهانید کیه
فضایی که در آن زندگی میکنند کامال آنومیک است .همننین پاسخ آنها به ابعیاد آنیومی نییز
به شرح زیر است:
جدول  -1توزیع فراوانی درصدی ابعاد آنومی اجتماعی
ابعاد

پایین

متوسح

با

بیمعنایی و بیاعتمادی

1/9

21

44/2

بیقدرتی

9/2

22/9

2

بتوارگی پول

9/4

24/1

41/9

نتایج جدول  4نشان میدهد پاسخگویان به هر سه بعد آنیومی اجتمیاعی ،در سیوح متوسیح
بیشترین پاسخ را دادند.این نشان از این است که در جامعیه میورد ت قییق بسییاری از جوانیان بیا
وبعیت نیمه آنومیک روبرو هستند .از آنها که آنیومی بسیتر نابسیامانیهیا و کهیرویهیا را بیه
وجود میآورد پس نمیتوان به این مسأیه بی توجه بود و از آنها که مشت نشیانه خیروار اسیت
پس با تعمیم این نتیهه به جامعه باید به سرعت در جهت کاه

آنومی برنامهریزی کنییم و بیی

تعادیی نهادها را به سوح تعادل نزدیک کنیم.
وبعیت رفاه ههنی افراد مورد پژوه

نیز با توجه به نمره اکتسابی از میزان احساس خود به

هفت شاخص مورح شده در زیر نشان میدهد که تعیداد کثییری از افیراد احسیاس رفیاه ههنیی
متوسوی را در ههن خود تهربه میکنند ،در حایی که تعیداد کمیی احسیاس رفیاه ههنیی بیا و
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پایینی را ابراز داشتهاند .این امر توسعه مورد انتییار و نییز جامعیه رفیاهی میورد نییر مسیلو ن و
برنامهریزان را ت قق نخواهد داد.
جدول  -2توزیع فراوانی درصدی شاخصهای رفاه ذهنی
شاخصها

پایین

متوسح

زیاد

احساس است قام

44/9

24/1

2/9

احساس م رومیت

92/1

12/9

49/9

شادکامی

49/9

22/1

2/4

دستیابی به ترجی ات

12/9

19/9

2/1

اربای نیاز

99/1

19/1

9/2

احساس رهایی

41/2

14/1

99/2

احساس امنیت

94/2

12/1

2/2

تحلیل دادهها:
جدول  -3آزمون فرضیههای تحقیق
آماره دی سامرز،گاما وسوح معناداری
فربیه ها
فربیۀ اول :بین آنومی اجتماعی با میزان رفاه
ههنی افراد رابوه وجود دارد.
فربیۀ دوم :بین بی معنایی و بی اعتمادی با میزان
رفاه ههنی افراد رابوه وجود دارد.
فربیۀ سوم :بین بی قدرتی با میزان رفاه ههنی
افراد رابوه وجود دارد.
فربیۀ چهارم :بین بت وارگی پول با میزان رفاه
ههنی افراد رابوه وجود دارد.

Somers' d = -4/244
Gamma= -4/144
Sig=4/444
Somers' d = -4/419
Gamma= -4/199
Sig=4/444
Somers' d = -4/942
Gamma= -4/122
Sig=4/444
Somers' d = -4/419
Gamma= -4/949
Sig= 4/449
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بر اساس نتایج جدول  9فربیه اول تایید میگردد زیرا بیین مییزان احسیاس آنیومی و رفیاه
ههنی رابوۀ معنادار و معکوسی وجود دارد؛ یعنی هرچه میزان احساس آنومی اجتمیاعی جوانیان
بیشتر باشد ،میزان رفاه ههنی آنها کاه

مییابد و برعکس .فربیۀ دوم نیز تایید میگردد ،زیرا

بین میزان احساس بی معنایی و بیاعتمادی با رفاه ههنیی نییز رابویه معنیادار و معکوسیی وجیود
دارد .به این معنا که هرچه میزان احساس بی معنایی و بی اعتمادی در جوانان بیشتر شود ،مییزان
رفاه ههنی آنها کاه

می یابد و برعکس .فربیۀ سوم را هیم تاییید میینمیاییم زییرا یافتیههیای

ت قیق و مقدار برایب رابوه معنادار و معکوسی را بین این دو متغیر نشان میدهد یعنیی هرچیه
میزان احساس بی قدرتی در جوانان بیشتر باشد ،میزان رفیاه ههنیی آنهیا نییز کیاه

میییابید و

برعکس .فربیۀ چهارم نیز تایید میگردد ،زیرا رابوه معنادار و معکوسیی را بیین ایین دو متغییر
نشان میدهد .یعنی هرچه میزان احساس بت وارگیی پیول در جوانیان بیشیتر باشید ،مییزان رفیاه
ههنی آنها کاه

مییابد و برعکس زیرا زمانی که بت وارگی پول (ارزشهای اقتصادی) تمام

زندگی افراد جامعه را ت ت پوش

خیود قیرار مییدهید سیایر ارزشهیای انسیانی را کمرنیگ

می کند و دیگر جایی برای پرداختن به عوامم غیر مادی وجود نخواهد داشت و این امیر باعی،
می گردد که شاید تنهیا بخشیی از رفیاه عینیی افیراد تیأمین شیود و رفیاه ههنیی کیمرنیگ تیر و
کمرنگتر گردد.
جدول  -4بررسی نتایج مربوط به میزان رابطه هربعد آنومی اجتماعی با متغیر رفاه
ذهنی
مدل
بیمعنایی و

برایب استاندارد نشده

برایب استاندارد
شده

B

خوای استاندارد

Beta

آماره t

مقدار
Sig

4/442

4/991

4/924

1/124

4/444

بیقدرتی

4/219

4/999

4/942

1/994

4/444

بتوارگی پول

4/249

4/949

4/929

1/224

4/444

بیاعتمادی
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با توجه به نتایج جدول  ،1سهم نسبی هر متغیر نشان میدهد که رابوه سه متغیر بیمعنیایی و
بیاعتمادی ،بیقدرتی و بیتوارگیی پیول بیا رفیاه ههنیی معنییدار اسیت .همننیین متغییرهیای
بیمعنایی و بییاعتمیادی بیا بیریب رگرسییونی ( )4/924و بییقیدرتی بیا بیریب رگرسییونی
( ،)4/942به ترتیب بیشترین ارتباط را با متغیر رفاه ههنی داشتهاند .به عبیارت دیگیر هیر ییک از
این متغیرها بر اساس رتبه اثرگذاری میتوانند منهر به تغییر و نوسان در میزان رفیاه ههنیی افیراد
شوند.
نتیجه گیری
ت قیقات متعددی (نک ،رفی پور ،4922گیوییان،4922مرجیایی 4924و  )...نشیان دادهانید
که پتانسیم آنومی اجتماعی ودیگر انواع آنومیها (مانند اقتصادی و سیاسیی کیوثری)4924،در
ایران با است و از این رو توجه به این شرایح آنومیک ،بروری است.به خصوص کیه مسیایم
اجتماعی جوانان اییران نییز بیا ت یو ت جهیانی شیدن ودگرگیونیهیای اجتمیاعی و اقتصیادی
متفاوت گردیده و جوانان به ی ا اعتقادات ،ارزشهیا و نگیرشهیا بیا نسیمهیای پیشیین خیود
متفاوتند.از طرفی در کشور ما و در ت قیقات انهام شده در داخم کشور (و حتی در برنامههیای
توسعه پی ریخته شده تا سیاستهای اجرایی و برنامه ریزیهای سازمانی) هییچ گیاه بیرای رفیاه
ههنی به عنوان هدر ارزش قائم نشدهاند .این مهم است که جایگاه مسلوی را به کیفیت غایت
گرایانه یا ابزاری رفاه ههنی بدهیم که بیر ایین مبنیا معیارهیای انیدازه گییری و ارزییابی مویرح
میشود .در حایی که در نگاه ابزاری رفاه ههنی را برحسب مولوبیت میزانی کیه موجیب بهتیر
شدن تصمیمها و کن ها و یا راههای که باع ،اداره ییک کشیور مییشیود ،میینگرنید میورد
قضاوت قرار میدهند .غایت گرایان برای کارایی رفاه ههنیی اهمییت وییژه ای قائیم هسیتند و
خود رفاه ههنی برای آنها نوعی غایت و هدر اسیت و آن را نیوعی عمیم فعیال مییداننید در
مواردی هم رفاه ههنی را به عنوان یک واقعییت کیه در بردارنیده صیفات مشخصیه ابیزاری و
هدر است در نیر میگیرند.این پژوه

ناظر بر همین نگاه دو بعدی بیه رفیاه ههنیی بیود کیه

ایبته بعد غایت نگری و نیز در نیر گیری رفاه ههنی به عنوان هدر و تعایی(که خیود بیه نیوعی
بخشی از توسعه است) بیشتر مورد توجه قرار گرفیت .بنیابراین هیدر ایین مقاییه سینه

رفیاه
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ههنی و تاثیر آنومی اجتماعی بر آن است .بر این اساس یافته های ت قییق نشیان داد کیه آنیومی
اجتماعی و ابعاد آن یعنی بیمعنایی و بیاعتمادی ،بتوارگیی پیول و بییقیدرتی بیا مییزان رفیاه
ههنی رابوه ای معنیادار و معکیوس دارنید .بیدین معنیا کیه هیر گونیه تغیییر و نوسیان در آنیومی
اجتماعی منهر به تغییر و نوسان در میزان رفاه ههنی افراد میشود.
طبق نتایج حاصم از ت لیم رگرسیون ،از میان ابعاد آنومی اجتماعی بیشترین تاثیر را بُعد بی
معنایی و بی اعتمادی بر میزان رفاه ههنی جوانان داشته است این مسیأیه حیاکی از آن اسیت کیه
بیشترین برنامه ریزیها و سیاستگذاریها باید در جهت کاه
گیرد .در نتیهه برای کاه

بیمعنایی و بیاعتمادی صیورت

آنومی اجتماعی در میان جوانان ،پیشنهاد میشود طبق یافتههیا و بیا

توجه به اینکه عملکرد سازمانها و مسلو ن است که در رشد این بیمعنایی و بی اعتمیادی میوثر
است بنابراین مسلو ن ارگانهای گوناگون باید با عملکردهای مثبت و توأم بیا صیداقت خیود،
مدبرانه اعتماد جوانان را نسبت به خود و عملکردهایشان جلب کنند تا نه تنهیا آنیومی اجتمیاعی
را کاه

دهند ،بلکه متعاقب آن میزان رفاه ههنی را نیز افزای

دهند.
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