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چكيده
مقدمه و هدف پژوهش :اين مقاله ،به بررسي آنومي اجتماعي و عوامل موثر بر آن در شهر رشت ميپردازد .مسأله
اصلي ،اغتشاش در هنجارها است .اين وضعيت هنگامي رخ ميدهد كه فرد نميتواند انتخاب درستيانجام دهد و با
احساس سردرگمي در انتخاب هنجارها و قواعد رفتاري مورد قبول جمع روبرو ميشود.
اين بررسي ،با استفاده از ديدگاه آنومي مرتون ،انجام گرفته است .از نظر وي ،آنومي به منزله عدم تناسب بين
اهداف پذيرفته شده اجتماعي و راههاي رسيدن به آن ها يا کسب موفقيت است
روش پژوهش :روش اصلي تحقيق ،مبتني بر پيمايش اجتماعي است که با پرسشنامه انجام شده است .شيوه نمونه-
گيري ،خوشهاي چند مرحلهاي است و حجم جمعيت نمونه  500نفر درنظر گرفته شده است.
يافتهها :بررسي ابعاد سه گانه آنومي در شهر رشت نشان ميدهد آنومي در ابعاد سه گانه ،به ويژه در بعد رسمي،
به ميزان زياد وجود دارد .بررسي رفتار آنوميك پاسخگويان نيز گوياي آن است كه  62درصد درجه هنجارشكني
متوسطي دارند.
نتيجهگيري :فرضيه اصلي مرتون که فاصله بين اهداف مقبول اجتماعي و راههاي قانوني رسيدن به آن ،منجر به
آنومي ميشود؛ در اين بررسي نيز تحت عنوان " امکان رسيدن به اهداف" به اثبات رسيده است .همچنين
متغيرهايي مانند اعتماد اجتماعي و رضايت اجتماعي رابطه معکوسي با آنومي دارند .در مجموع سه متغير مذکور،
 15درصد از آنومي را تبيين مي نمايند.
واژگان كليدي :آنومي ،اعتماد ،رضايت اجتماعي ،هنجار ،امکان رسيدن به اهداف (تفاوت بين اهداف و وسايل)

مجيد حسيني نثار ،مصطفي فيض ثابت و صغري شب افروزان

 -اگر آنومي وجود دارد ،در کدام بعد بيشتر است؟

 -1مقدمه
يکي از مسايلي که جوامع مدرن همواره با آن

 -و چه عواملي زمينه ساز ايجاد آنومي هستند؟

دست به گريبان بودهاند و به نظر عدهاي از جامعه
شناسان يکي از مشخصههاي انسان و جامعه مدرن به

 -2تعريف آنومي

شمار ميرود ،آنومي است .آنومي به عنوان يک مساله

اين مفهوم بسيار قديمي است و سابقهي پرفراز و

اجتماعي يا بيماري جامعه مدرن نه تنها درمان روشني

نشيبي را طي كرده است .در زبان يونانيآن را به عنوان

نيافته ،بلکه به دوران پسا مدرن نيز انتقال يافته است .تا

فقدان قانون بهكار ميبردند و بيشتر به بيعدالتي و

آن جا که برخي از جامعه شناسان از «آنومي دروني

فقدان نظم از آن ياد ميكردند و يك مفهوم منفي بود.

شده» در شخصيت افراد در جامعه سخن گفتهاند و

در زبان انگليسي در قرن شانزدهم اين مفهوم دوباره

برخي ديگر با ترسيم تاريخ جوامع بشري از ابتدايي تا

رواج پيدا ميكند .مدتي مورد بحث بود اما بازهم

مدرن ،روند ساختار اجتماعي را به سوي « ذرهاي

بحث فرو مينشيند و دوباره در قرن هفده مورد

شدن» و روند فرهنگ را به سوي «آنوميک شدن» مي

استفاده قرار ميگيرد .در قرون شانزدهم و هفدهم به

دانند.

معناي مثبت به كار ميرود و آن بيتوجهي به قانون

تغييرات سريع و شتابان اقتصادي ،يکي از علل

ازلي و الهياست.

اساسي پيدايش آنومي در جوامع معاصر ،به ويژه در

آنومي مفهومي است که دورکيم براي اولين بار آن

کشورهاي در حال توسعه است .آنومي در اين

را به عنوان شيوهاي فراگير در جامعه شناسي

کشورها ،حاد يا مزمن است و به نوع ،سرعت و شدت

به کاربرد .داستان كاربرد آنومي با «اميل دوركيم» ابتدا

تغييرات اقتصادي و اجتماعي در اين کشورها بستگي

با كتاب «تقسيم كار در جامعه» و بعد در

دارد .از اين رو ،جوامع جهان سوم نظير ايران عموماً

«خودكشي»اش مطرح ميشود .او اين مفهوم را براي

در شرايطي آنوميک ،به صورت حاد يا مزمن ،به سر

ارجاع به وضعيتي به کار برد که در آن ،هنجارهاي

ميبرند .اين شرايط آنوميک غالباً در فرآيند گذار از

اجتماعي ،تسلط خود را بر فرد از دست ميدهند.

جامعه پيش مدرن( سنتي) به مدرن و در نتيجه

دورکيم سعي داشت موقعيتي اجتماعي را نشان دهد

فرآيندهاي سريع و شتابان نوسازي (مدرنيزاسيون)

که در آن امکان کسب رضايت و شادماني نيست

اقتصادي پديد ميآيد که وضعيتي پيچيده وشامل بي-

(گيدنز.)735 :1979 ،

هنجاري ،تعارض هنجاري و ضعف هنجاري است .در

يکي از ترجمه هايي كه برايآنومي بهكار ميرود؛

چنين شرايطي ما با ضعف در اقتدار اخالقي هنجارها

اغتشاش در هنجارها است .اين وضعيت هنگامي رخ

(قواعد) ،تعارض در آن ها و گاهي با عرصههايي فاقد

ميدهد كه فرد نميتواند انتخاب درستيانجام دهد و با

هنجارهاي روشن مواجه هستيم ،به طوري که الگوهاي

يك نوع احساس سردرگمي در انتخاب هنجارها و

هنجاري به خوبي ،راهنماي رفتارهاي اجتماعي

قواعد رفتاري مورد قبول جمع روبرو ميشود .بررسي

نيستند.

ادبيات موضوع حاکي از آن است که رويکردهاي

اين مطالعه به بررسي وضعيت آنومي در شهر
رشت ميپردازد و جا دارد به سواالت زير پاسخ دهد:
 -آيا در شهر رشت ،آنومي وجود دارد؟
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متعددي در تعريف آنومي وجود دارد ،به طوري که
تعاريف موجود را به يازده دسته عمده ميتوان طبقه
بندي کرد:
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 -1آنومي به معناي بي هنجاري

در آثار دورکيم ،آنومي به چند معنا به کار رفته

 -2آنومي به مفهوم تعارض هنجارها

است ،آنومي در کتاب خودکشي به معناي انحراف،

 -3آنومي به معناي ضعف هنجارها

اختالل ،پريشاني و آشفتگي است(دورکيم:1960 ،

 -4آنومي به معناي فقدان مشروعيت هنجارها

.)281در جاي ديگر دورکيم آنومي را معادل «آنارشي»

 -5آنومي به مفهوم تعارض ساخت فردي و جمعي

(دورکيم ) 9 :1369 ،و « شر» (همان )10 :ميداند.

 -6آنومي به معناي ضعف انسجام اجتماعي

ازنظر دورکيم آنومي شر است زيرا سبب رنج کشيدن

 -7آنومي به مفهوم احساس بيمعنايي

فرد و جامعه ميشود .آنومي به هم ريختگي يا

 -8آنومي به مثابهي عنصري از اليناسيون

آشفتگي وجدان جمعي يا وجدان مشترک است و
چون آنومي امري مربوط به وجدان جمعي است،

(خودبيگانگي)
 -9آنومي به مثابه ي عدم توازن حقوق و وظايف
 -10آنومي به مثابه ي سرگشتگي در هويت
(بحران هويت)

جامعه و فرد همزمان از آن رنج ميبرند.
دوركيم به طرح اين نكته ميپردازد كه در جوامع
امروزي خواه در سطح جامعه و خواه در سطح برخي

 -11آنومي به مفهوم اختالل هنجاري (کوثري،
.)175 :1384

گروهها معيارها و هنجارهاي سنتي ،وضعيتي در حال
تضعيف دارد ،بيآنكه هنجارهاي جديد جايگزين آن
شود و در حقيقت معيارهايي روشن براي راهنمايي
رفتار وجود ندارد(ممتاز.)52-56 :1387 ،

 -3پيشينه نظري
پيشينه نظري تحقيق با نظريه دورکيم آغاز ميشود
و تا استيون مسنر و ريچارد روز نفلد ادامه مييابد که

 -3-2نظريه آنومي مرتون

در ادامه به طور خالصه بررسي ميشود:

اما از نظر مرتون ،علت جرم در تناقضات ساختار
اجتماعي فرهنگي است .مساله اصلي اين است که

 -3-1ديدگاه دوركيم

برخي از ساختارهاي اجتماعي ،چگونه فشار معيني را

پديده آنومي هم از بعد کالن و هم از بعد خرد،

بر بعضي از افراد جامعه وارد ميکنند تا اين افراد به

مورد بررسي قرار گرفته است .در سطح کالن مهمترين

جاي همنوايي ،ناهمنوا ميشوند؟ مرتون استدالل كرد

افرادي که علل آنومي را بررسي کرده اند؛ اميل دورکيم

كه ناتواني در بهدست آوردن منابع مشروع ،توليد

و رابرت مرتون بودهاند .دورکيم ثروتمندي ناگهاني در

ناكامي (فشار) ميكند و گاهي اوقات منجر به تالش

مقابل فقر را عاملي برون زا ميبيند و معتقد است

براي به دست آوردن آن ها از راه غير مشروع

تحت تأثير اين عامل برخي از اشکال رفتارهاي

ميشود(والش.)1087 :2000 ،

انحرافي مانند خودکشي افزايش مييابد .دليل اين

در ميان عناصر گوناگون ساختار اجتماعي و

ثروتمندي ناگهاني ،تعييرات شتابزده اجتماعي-

فرهنگي ،دو مورد از اهميت بيشتري برخوردار است.

اقتصادي است که موجب از هم پاشيدگي هنجارهاي

اين دو عنصر در تجزيه و تحليل ها تفكيك پذيرند اما

سنتي ،يعني وضعيت سريع آنومي ميشود(:1951

در وضعيتهاي عيني با يكديگر آميختهاند :نخستين

.)247

عنصر شامل هدف ها ،1منظورها و عالقههايي است كه
به وسيله فرهنگ جامعه تعريف و تعيين شده و به
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صورت هدفهاي مشروع براي همه اعضاي جامعه يا

 -3-3نظريه محروميت نسبي جوديت بالو 8و پيتر

بخشي از آن در آمده است.

بالو9

عنصر دوم ساختار فرهنگي ،شيوههاي پذيرفتني

مفهوم محروميت نسبي توسط جوديت بالو 10و

رسيدن 2به اين هدف ها را تعيين ،تنظيم و نظارت

پيتر بالو 11بنيان نهاده شد .اين دو نفر ،مفاهيمي را از

ميكند .هر گروهي ناگزير است هدفهاي فرهنگي

نظريه آنومي با الگوهاي بيسازماني اجتماعي تركيب

خود را با مقرراتي منطبق سازد كه ريشه در نظام رسوم

كردند( بالو و بالو.) 114 :1982 ،براساس اين نظريه،

اخالقي يا نهادها دارد و اين مقررات بيانگر راه و

افراد متعلق به طبقات پايين،زماني كه شرايط زندگي-

روشهاي مجاز حركت به سوي اين هدفها است.

شان را با افراد مرفهتر مقايسه ميكنند ،احساس

اين هنجارها ضرورتاً با هنجارهاي فني و كارآمد يكي

محروميت و ناخرسندي ميكنند .از آنجايي كه طبقه

نيستند.

اقتصادي و نژاد اين افراد عمالً سبب ايجاد بيعدالتي و

تاكيدي كه از نظر فرهنگي بر برخي از هدفها

نا خرسندي ميگردد لذا احساس محروميت ميكنند.

ميشود با ميزان تاكيدي كه از نظر هنجارهاي نهادي

در جامعهاي كه نابرابري اجتماعي وجود دارد و به

اعمال ميشود ،تناسبي ندارد .گاهي ممكن است به

وسيله ابزارهاي قانوني شانسهاي پيشرفت افراد گرفته

ارزشهاي مربوط به هدفهاي معين تاكيد شديد و يا

ميشود افراد احساس بياعتمادي به جامعه ميكنند.

استثنايي شود و در همان حالنسبت به ابزارهاي معين

ناكامي مستمري كه از اين دسته از احساسات مربوط

نهادي شده مربوط به كوشش در جهت رسيدن به آن

به عدم كفايت ناشي ميگردد ،سبب ايجاد پرخاشگري

هدف ها ،توجه چنداني نشود .فرضيه اصلي مرتون

و خصومت و نهايتاً جرم و خشونت ميشود .تاثير

اين است كه رفتار نابهنجار را ميتوان نشانه از

نابرابري ،زماني به بيشترين حد خود ميرسد كه افراد

همگسيختگي بين آرزوهاي معين فرهنگي و شيوههاي

فقير به اين اعتقاد برسند كه از توانايي كمتري به

ساختاري شده اجتماعي در جهت رسيدن به اين

منظور رقابت در جامعهاي كه توازني بين قدرت

آرزوها دانست .مرتون معتقد است كه ضعيف شدن

اقتصادي و اجتماعي آن وجود ندارد ،برخوردارند.

آنومي

يعني جامعهاي كه در آن تعادل اقتصادي و قدرت

ارتباط

بين

هدفها

و

هنجارها

به

ميانجامد(كوزر و روزنبرگ 438 : 1378 ،ـ .) 431

اجتماعي به دست افراد مرفه ميافتد و تحت چنين

مرتون پنج واكنش ممكن نسبت به تنش ميان

شرايطي احتمال بيشتري وجود دارد كه افراد نسبتًا فقير

ارزشهاي از نظر اجتماعي پذيرفته شده و وسايل

فعاليتهاي غير قانوني را به منظور مرفه نمودن زندگي

محدود دستيابي به آن ها را تشخيص ميدهد که

شان انتخاب كنند (کينگ.)30 - 35 : 1997 ،

عبارتند از :همنوايي، 3نوآوري ، 4مناسک گرايي،5
انزواگرايي6و شورش( 7گيدنز.) 141 : 1392 ،

 -3-4نظريه عمومي فشار از رابرت آگنيو

در شيوه هاي انطباق مرتون به جز همنوايي باقي

يکي از نظريه پردازاني که نظريه مرتون را بسط

موارد پيامدهايي هستند که حاصل شرايط آنوميک

داد ،رابرت آگنيو 12بود .اگنيو در سال  1992نظريه

مي باشند ،اين چهار حالت از نظر مرتون ،چهار مقوله

عمومي فشار 13را معرفي کرد .اين نظريه از يك

عمده هستند که هر يک انحرافات و مسايل اجتماعي

چارچوب نظري در جرمشناسي سرچشمه گرفته كه

متعددي را توضيح ميدهند.
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در سالهاي اخير مورد بازنگري مفهومي قرار گرفته

 -3-5نظريه آنومي نهادي استيون مسنر و ريچارد

است(کپوويچ و همکاران.)445 :2001 ،

روز نفلد

اين نظريه بر تاثيرات فردي فشار و اين كه چگونه

استيون مسنر 14و ريچارد روز نفلد 15با تاكيد بر

يك فشار شخص را به سمت بزهكاري سوق ميدهد،

نظريه آنومي در سطح كالن ،به رفتار ضد اجتماعي به

مركز دارد .در مقايسه با نظريهي دوركيم و مرتون ،اين

عنوان كاركرد تاثيرات فرهنگي و نهادي در جامعهي

ديدگاه بيشتر به سطح خرد توجه ميكند و اعتقاد دارد

امريكا نگاه ميكنند .مسنر و روزنفلد از نظريهي مرتون

اين ويژگيهاي شخصيتي افراد است كه به واكنش آنها

در مورد ساختار اجتماعي به عنوان چارچوب نظري

در برابر فشار منجر ميشود .بعضي از اين ويژگيها

کارشان استفاده ميکنند و نظريه آنومي

فرد را به سمت بزهكاري و جرم به عنوان راهي براي

مطرح ميکنند.

تسكين اين فشارها سوق ميدهد»(نش: :2002 ،
.)2آگنيو ميکوشد با استفاده از نظريههاي استرس،

نهادي16

را

از اين ديدگاه آنومي به اين دليل وجود دارد كه
نهادهايي مثل سازمانهاي خيريه يا مذهبي ،ضعيف يا

انصاف /عدالت ،ناکامي– پرخشگري ،يادگيري

مهجور شدهاند .روزنفلد و مسنر در تبيين نظريه خود،

اجتماعي و نظريه عواطف اين موقعيتها را دسته

نهادهاي گوناگوني نظير اقتصاد ،خانواده ،سياست و

بندي کند از نظر آگنيو فشار ميتواند سه منشاء داشته

آموزش را مورد توجه قرار ميدهند .آنها پي بردند که

باشد:

در جامعه آمريکا ،نهاد اقتصاد نسبت به ساير نهادها از

 -1فشاري كه ناشي از عدم موفقيت در دستيابي به
اهداف با ارزش از نظر اجتماعي است.

برتري بيشتري نسبت به ساير نهادها برخوردار است.
برتري عاليق اقتصادي ،كنترل اجتماعي غير رسمي

 -2حذف وقايع با ارزش از نظر اجتماعي مثل از

را كه به وسيلهي خانواده ،كليسا و مدرسه اعمال

دست دادن دوستان نزديك ،مرگ اقوام ،تعليق از

ميشود ،تضعيف ميكند .اين نهادها توانايي نظم

مدرسه يا اخراج از شغل( وينفري و آبادينسکي،

بخشيدن به رفتارها را از دست دادهاند و در عوض

.)169 :2003

بستري براي تبليغ موفقيت مادي ميشوند .براي مثال

 -3فشار به عنوان تجربهي محركهاي منفي شامل

مدارس بر مبناي انتقال دانش ارزيابي نميشوند بلكه

تجربياتي مثل سوءاستفادهي جنسي از كودكان،

بر حسب توانايي پرورش دانشآموزان براي كسب

قرباني شدن در يك واقعهي جنايي ،تنبيههاي

مشاغلي با حقوق باال ،ارزيابي ميشوند(شرمن:1992 ،

لفظي يا جسماني است( .ممتاز.)78 :1387 ،

.)648

«نوع اصلي فشاري كه در جرم رخ ميدهد،
فشاري است كه از لحاظ اقتصادي به فرد وارد ميآيد،

 -4چارچوب نظري تحقيق

بنابراين اكثر جرمها و بزهكاريها اين تنش حاصل از

در اين تحقيق از ديدگاه مرتون جهت بررسي

فشار را به شيوهاي تسكين ميدهند كه درآمدي را در

وضعيت آنومي استفاده ميشود .مرتون دامنهي مفهوم

بر داشته باشد» (نش و اندرسون.)30 :2002 ،

آنومي دوركيم را در سال  1938به نقش فرهنگ و
ساختار اجتماعي محدود ميکند و تفاوتهاي فردي را
به طور كامل ناديده ميگيرد .مرتون اين تصور را کـه
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جدول :1خالصه نظريه هاي آنومي
نظريه و نظريه پرداز
نظريه آنومي اميل دورکيم

علت آنومي

اثر -سال
تقسيم کار1893-

جوامع نوين در معرض نابساماني قرار دارند ،زيرا گوناگوني فرهنگي

خودکشي1897-

آنان باعث درهم ريختگي هنجارها و ارزشها ميشود و مردم بدون
خطوط راهنماي اخالقي روشن رها ميشوند

نظريه آنومي رابرت مرتون

ساختار اجتماعي و

ضعيف شدن ارتباط بين هدف ها و هنجارها به آنومي يا بيهنجاري

آنومي1938-

ميانجامد .تعارض اهداف و وسايل ميتواند فشار ساختاري براي
آنومي و ديگر انحرافات اجتماعي ايجاد کند

نظريه محروميت نسبي

هزينه نابرابري :ساختار

افراد متعلق به طبقات پايين،زماني كه شرايط زندگي شان را با افراد

جوديت بالو و پيتر بالو

شهري و جرم هاي

مرفهتر مقايسه ميكنند ،احساس محروميت و ناخرسندي ميكنند

خشونت آميز 1982-
نظريه عمومي فشار رابرت

بررسي تجربي نظريه

اين ديدگاه بيشتر به سطح خرد توجه مي كند و اعتقاد دارد اين

آگنيو

عمومي فشار-

ويژگيهاي شخصيتي افراد است كه به واكنش آنها در برابر فشار منجر

1992

ميشود.

آنومي نهادي استيون مسنر

جرم و روياي

ارزش مادي ندارد ،محدود ميكند ( .براي مثال به دست آوردن احترام،

و ريچارد روز نفلد

آمريکايي1994 -

كافي نيست) .از اين ديدگاه آنومي به اين دليل وجود دارد كه نهادهايي
مثل سازمانهاي خيريه يا مذهبي ،ضعيف يا مهجور شدهاند.

انسان مـوجودي با کششهـاي رام نشدنـي است،

از افراد جامعه وارد ميکنند که اين افراد به جاي

نفـي ميکند و اين را بيشتر شبيه کاريکاتوري از انسان

همنوايي ،ناهمنوا ميشوند؟

ميداند .از نظر مرتون برخالف تصور هابزي از انسان،

از نظر مرتون انحراف يا کجروي ،زماني شکل

ريشه انحراف انسانها از قواعد اجتماعي ،نه در ذات

ميگيرد که اهداف فرهنگي به شدت مورد تاکيد است

آنان بلکه در ساختارهاي اجتماعي است .از اين رو ،از

و روشهاي دستيابي به آن اهداف فقط تحت تاثير

نظر مرتون به جاي اين که بپرسيم چرا افراد همنوا

هنجارهاي فني قرار دارند تا هنجارهاي نهادي .از

ميشوند ،بايد بپرسيم که چرا آنان ناهمنوا ميشوند(

جملهي اخير سه نکته قابل تشخيص است:
 -1شرايط آنوميک وقتي پديدار ميشوند که بين

مرتون.)672-682 : 1938 ،
در مقايسه نظريه مرتون با دورکيم ،مرتون بيشتر به

اهداف و وسايل تطابقي وجود ندارد.

بخش پاياني فرايند آنومي نظر دارد ،يعني « پس از

 -2مرتون براي تفاوت قايل شدن بين هنجارهاي

برخورد فقر و ثروت و ايجاد احساس نياز شديد ،اگر

مشروع (از نظر فرهنگي مورد تاييد) و نامشروع

امکانات و راههاي رسيدن به اهداف ،محدود باشد؛

از دو واژهي هنجارهاي فني (هنجارها ،روشها و

آنومي در مقياسهاي متفاوت به وجود مي

وسايل کارآمد از نظر افراد ولي از نظر فرهنگي

آيد»(مرتون.)218 :1968،

نامشروع) و هنجارهاي نهادي (هنجارها و روش-

مساله اصلي ديدگاه مرتوناين است که برخي از
ساختارهاي اجتماعي ،چگونه فشار معيني را بر بعضي

24

هاي مورد تاييد از نظر فرهنگي ولي نه ضرورتاً
کارآمد براي افراد) استفاده ميکند.
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 -3در نظريهي مرتون ،آنومي به معناي بيهنجاري

در اين بررسي ،از پرسشنامه براي جمع آوري

نيست ،زيرا در حالت آنومي ،به هر حال

اطالعات استفاده شده است .البته قبل از تدوين

هنجارهاي اجتماعي وجود دارند :هنجارهاي

پرسشنامه ابتدا با استفاده از تكنيك مصاحبه باز با

نهادي مشروع هستند ،ولي کارآمد نيستند و

مردم ،اطالعاتي پيرامون موضوع مورد نظر جمعآوري

هنجارهاي فني کارآمد هستند ولي ضرورتاً

شد ،به نظر ميرسد كه با استفاده از مصاحبه ميتوان تا

مشروع نيستند .بنابراين هنجارهاي اجتماعي

حدودي از دغدغههاي مردم آشنا شد و چارچوب يك

وجود دارند ولي اين هنجارها براي عدهاي از

پرسشنامه را پيريزي كرد .پس از تهيه پرسشنامه اوليه،

افراد ،فاقد کارآيي و در نتيجه فاقد مشروعيت

پايايي و اعتبار آن بررسي شد و سپس پرسشنامه

هستند.

اصالح شده و نهايي جهت اجرا و جمع آوري
اطالعات تهيه گرديد.

 -5فرضيه ها
 هرچه فاصله بين اهداف و وسايل رسيدن به آنبيشتر باشد (امکان رسيدن به اهداف کمتر باشد)؛
آنومي اجتماعي بيشتر است.

 -6-1جامعه ي آماري ،حجم نمونه و ش يوه نمون ه
گيري
جامعه آماري تحقيق کليه ساکنان  18سال و بيشتر

 بين رضايت اجتماعي و آنومي اجتماعي رابطهمنفي وجود دارد.

شهر رشت است .حجم نمونه در اين تحقيق و
بر اساس مطالعات قبلي محقق در شهر رشت و با

 بين اعتماد اجتماعي و آنومي اجتماعي رابطهمنفي وجود دارد.

توجه به دقت و بودجه تحقيق و تعداد
پرسشگراني كه بتوانند كار پرسشگري را به
درستي انجام دهند 500نفر تعيين شد .شيوه

 -6روش تحقيق

نمونهگيري

پژوهش

از

نوع

نمونهگيري

روش اين تحقيق از نوع پژوهش پيمايشي است« .

خوشهاي 17چهار مرحلهاي است .ابتدا جامعهي

پيمايش غالباً با تعيين افرادي كه نماينده و معرف گروه

آماري به محالت مختلف شهر رشت تقسيم شد.

مورد بررسياند (نمونه) و طرح سواالتي كه بايد از

مجموعاً  12محله انتخاب شد و  5پرسشگر

آنها پرسيده شود ،آغاز ميشود»(بيكر.)24 : 1394 ،

آموزش ديده انتخاب شدند تا کار جمعآوري
اطالعات را در اين  12محله انجام دهند .دومين

نمودار :1مدل پژوهش (محقق ساخته)

مجله مديريت فرهنگي /سال نهم /شماره بيست و نهم /پائيز 1394

25

مجيد حسيني نثار ،مصطفي فيض ثابت و صغري شب افروزان

مرحله انتخاب خيابانها و كوچههاي اين محالت بود.

کار دارند و تابع قواعد آن سازمان ها هستند 10 .گويه

براي اين كار ابتدا بر اساس نقشه شهر رشت محدوده

به شرح زير ،به سنجش اين متغير مي پردازد:

محالت مشخص شد .از آنجا كه در خيابانهاي اصلي

 -اگر يكي از مسئوالن برجسته ،دستوري براي كمك

شهر عموماً مغازهها وجود دارند و نمونهها يك دست

به فقرا به مسوول پايينتر بدهد ،به حرفش عمل

هستند و تنوع الزم را ندارند ،بنابراين براي تحقيق

نميكنند.

مناسب نبودند و از زمينه نمونهگيري حذف شدند .به
همين خاطر ،خيابانهاي فرعي و كوچهها به طور

 وقتي يك قانون وضع ميشود ،ميتوان به اجراي آناميدوار بود.

تصادفي انتخاب شدند .مرحلهي سوم انتخاب بلوک و

 -قانون در مورد همه يكسان اجرا نميشود.

چهارمين مرحله تعيين پاسخگويان نمونه از بين

 -زماني که تصادفي اتفاق ميافتد ،پليس بالفاصله سر

خانوارها بود .دراين مرحله به شيوهي تصادفي از هر
پنج منزل ،يكي انتخاب و نمونه مورد نظر تعيين مي
شد ،در صورتي كه نمونه انتخاب شده در منزل نبود و
يا تمايل به مصاحبه نداشت ،منزل بعدي انتخاب مي-
شد.

صحنه حاضر ميشود.
 در مدارس دولتي  ،موقع ثبت نام هر قدر زورشانبرسد ،ميگيرند.
 در بيمارستانهاي دولتي ،بدون پول ،كار آدم راهنميافتد.
 -براي استخدام در ادارات ،داشتن ضوابط مهم است و

 -6 -2تعريف مفاهيم :مفاهيم اصلي تحقيق به شـرح

داشتن پارتي ،فايدهاي ندارد.
 -در ادارات کار مردم را راه نمياندازند.

ذيل است:
هنجار :قواعد و راهنماي رفتار و روابط اجتماعي
است .به تعبير دارندورف« ،گرامر اجتماعي» هستند

 کارمندان اگر رييسشان نفهمد ،به دستور او عملنميکنند.
 -بانکها ،در دادن وام به آشنايان و غريبه ها تفاوتي

( .)26 : 1988
آنومي :منظور از آنومي عدم رعايت هنجارها

نميگذارند.

است .در اين وضعيت هنجارهاي اجتماعي وجود

آنومي غير رسمي :آنومي در هنجارهايي هستند

دارند ولي اين هنجارها براي عده اي از افراد فاقد

که مردم خود براي روابط اجتماعيشان تنظيم کردهاند.

کارآيي و در نتيجه فاقد مشروعيت هستند .آنومي،

اين قواعد يا از قديم وجود داشته است و يا آن که در

وضعيتي اجتماعي است که مشخصه بارز آن ،از هم

زمان کنوني خود به خود (به طور خودجوش) به

پاشيدگي معيارهاي حاکم بر روابط و تعامالت

وجود آمده است(رفيع پور .)63 :1378،در اين مطالعه،

اجتماعي است(ابرکرامبي و همکاران .)17 : 2006 ،اين

سه گويه به سنجش اين متغير ميپردازد:

مفهوم با  16گويه و در سه بعد به شرح زير عملياتي

در اتوبوس ،جوانترها ،جايشان را به مسن ترها
ميدهند.

شده است:
آنومي رسمي :منظور آنومي در هنجارهايي هستند
که از طرف دولت تعيين ميشوند و در نتيجه مردم

اگر در جاده ،ماشين خراب شود يا بنزين احتياج
داشته باشي ،همه کمک ميکنند.

براي ارضاي نيازهايشان با سازمانهاي دولتي سر و

26
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اگر در صحنه تصادفي ،فرد يا افرادي مجروح

اعتماد :در فرهنگ جامعه شناسي آکسفورد اعتماد،

شوند ،مردم بالفاصله آن ها را به بيمارستان منتقل

به اطمينان از اعتبار و عملکرد يک شخص يا يک نظام

ميکنند.

تعريف شده است(مارشال .)1998 ،اعتماد اجتماعي در

آنومي نيمه رسمي :آنومي در هنجارهايي که مردم

اين پژوهش ،شامل اعتماد به مردم و مسووالن است.

را به طور مستقيم با دولت مرتبط نميکند ،بلکه مردم،

امكان رسيدن به اهداف :بيانگر ارزيابي ذهني

متقابالً با يکديگر ارتباط دارند و قواعد رابطه بين آنها

افراد از امکان رسيدن قانوني به اهداف مورد قبول آنان

از طريق دولت تعيين ،تنظيم يا نظارت ميشود مانند

ميباشد و با دو سوال در پرسشنامه ،مورد سنجش قرار

هنجارهاي

اقتصادي

و

هنجارها

يا

قواعد

گرفته است.

ترافيک(همان) .گويه زير به سنجش اين متغير مي-
پردازد:

فکر ميکنيد در زندگي تا چه اندازه دررسيدن به
اهداف موفق بودهايد؟

داروخانهها ،داروهاي ناياب را به دوستان و
آشناهايشان ميدهند.

در آينده چه قدر احتمال دارد که به طور قانوني،
کامالً به اهداف مورد نظرخود برسيد؟

موتور سيکلت سواران در پيادهروها رانندگي نمي-

 -6-3روش تجزيه و تحليل اطالعات:

کنند.

اطالعات الزم به وسيلهي پرسشنامه جمع آوري،

رانندگان تاکسي هر چه قدر دلشان بخواهد ،کرايه
ميگيرند.

سپس كدگذاري و وارد كامپيوتر شد و مورد تجزيه و
تحليل و مقايسه قرار گرفت .براي توصيف دادهها از

رضايت اجتماعي :رضايت از نظر لغوي به معناي
خرسند يا خشنود بودن است.ميزان خشنودي و

نمودار و براي بررسي روابط دو متغير از آزمونهاي
آماري استفاده شده است.

احساس مثبت فرد از زندگي اجتماعي است که
موجب پيوستگي ،افزايش فعاليتهاي اجتماعي و

 -6 -4اعتبار و پايايي

همبستگي اجتماعي خواهد شد(زکي.)23 : 1384 ،

پايايي متغيرهاي تحقيق از نوع همارزميباشد.

سنجش رضايت اجتماعي در اين مطالعه ،شامل طرح

اعتبار متغيرها از نوع سازهاي و مبتني بر تحليل عاملي

 4سوال در ابعاد رضايت از شغل ،رضايت از

است .ضرايب آلفاي کرونباخKMO،و معناداري

مسووالن ،رضايت از خانواده و رضايت از درآمد

متغيرهاي تحقيق به شرح زير است:

است.
جدول  :2اعتبار و پايايي متغيرهاي اصلي تحقيق
نام متغير

ضريب آلفا

ضريب

KMO

معناداري

آنومي رسمي

0/ 82

0/ 80

0/ 000

آنومي نيمه رسمي

0/ 75

0/ 77

0/ 000

آنومي غير رسمي

0/ 70

0/ 79

0/ 000

اعتماد

0/ 79

0/ 84

0/ 000

امکان رسيدن به اهداف

0/ 85

0/ 79

0/ 000

مقايسه کلي (محروميت)

0/ 81

0/ 66

0/ 000

رضايت

0/65

0/36

0/000
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حدود  5درصد رضايت اجتماعي کم را ابراز داشته

 -7يافته ها
از ترکيب متغيرهاي آنومي در ابعاد سه گانه

اند .به طور كلي رضايت باالتر از حد متوسط است.

رسمي ،نيمهرسمي و غيررسمي ،شاخص کل آنومي

يکي از مباحث اساسي مرتون ،امکان رسيدن به

اجتماعي(آشفتگي اجتماعي) به دست آمده است.

اهداف مقبول اجتماعي از راه قانوني است که در اين

همان گونه که در جدول  3ديده ميشود ،به آنومي کم،

تحقيق به خوبي مشخص شده که اين امکان در حد

کد  ،3به آنومي متوسط ،کد  2و به آنومي زياد ،کد 1

پاييني است ،به طوري که از نظر  39درصد از نمونهها

اختصاص يافته است .بنابراين ميانگين بيشتر به معناي

امکان اين که در آينده بتوانند از راه قانوني به اهداف

آنومي کمتر ميباشد .بر اين اساس ،بيشترين پتانسيل

مورد نظر برسند ،در حد پاييني است 37 .درصد اين

آنومي به ترتيب در ابعاد رسمي( ،)1/82نيمه

امکان را در حد متوسط وتنها  24درصد در حد زياد

رسمي( )1/91و غير رسمي( )1/97وجود دارد.

ميدانند .ميانگين تفاوت اهداف و وسايل رسيدن به

همچنين شاخص کل آنومي نيز حکايت از عدم پيروي

اهداف از نظر نمونهها در حد زياد است كه عدد 1/11

افراد از هنجارها دارد.

در جدول گوياي اين نكته است.

اعتماد اجتماعي را ميتوان به عنوان يکي از مولفه-

جدول ،4ارتباط بين متغيرهاي مستقل و وابسته

هاي بسيار مهم در بررسي آنومي به حساب آورد .اين

تحقيق را نشان ميدهد .بر اساس مقادير جدول ،بين

شاخص از ترکيب دو بعد اعتماد به مردم و دولت،

اعتماد و آنومي اجتماعي رابطه معنادار و معکوس

تشکيل شده است.نکته قابل توجه اين است که

وجود دارد.قويترين رابطه اعتماد با مولفههاي آنومي

ميانگين نظر پاسخ گوها ،اعتماد کمتر از حد متوسط را

در بعد آنومي رسمي است که معادل  -0/392است.

نشان ميدهد 46 .درصد ،اعتمادشان در حد متوسط

اين رابطه با احتمال صحت  99درصد قابل تعميم به

است و  41درصد اعتماد کمي دارند .ميانگين عددي

جامعه آماري است .ضعيفترين رابطه با آنومي غير

اعتماد  2/27است كه حاكي از اعتماد باالتر از حد

رسمي است .ميزان ضريب پيرسون براي شاخص کل

متوسط است.

آنومي يا آشفتگي اجتماعي برابر  -0/323است.

توزيع درصدي شاخص رضايت اجتماعي در ابعاد

همچنين هر قدر بر ميزان اعتماد اجتماعي افزوده شود

چهارگانه شغل ،درآمد ،خانواده و مسئوالن ،نشانگر آن

از آنومي اجتماعي به ويژه در بعد رسمي کاسته مي-

است که حدود  72درصد از رضايت اجتماعي در حد

شود.

متوسط برخوردارند .حدود  23درصد رضايت زياد و
جدول  :3توزيع درصدي و ميانگين متغيرهاي تحقيق
كم()3

متوسط()2

زياد()1

ميانگين

نام متغير
آنومي رسمي

9

64/2

26/8

1/82

آنومي نيمه رسمي

13

65/2

21/8

1/91

آنومي غير رسمي

20/8

55/4

23/8

1/97

شاخص آنومي

4/8

76/4

19/2

1/85

اعتماد

40/8

46

13/2

2/27

رضايت

4/8

71/8

23/4

1/81

امکان رسيدن به اهداف(تفاوت اهداف و وسايل)

39

37

24

1/11
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جدول  :4آزمون روابط متغيرهاي مستقل و وابسته
آنومي رسمي آنومي نيمه رسمي آنومي غير رسمي شاخص كل آنومي

متغيرهاي مستقل
اعتماد

ضريب پيرسون

-0/396

-0/152

-0/152

-0.323

معناداري

0/000

0/000

0/000

0/000

500

500

500

500

ضريب پيرسون

-0/368

-0/067

-0/184

-0/288

معناداري

0/000

0/133

0/000

0/000

500

500

500

500

ضريب پيرسون

0/183

0/021

0/020

0/098

معناداري

0/000

0/640

0/658

0/029

499

499

499

499

تعداد
رضايت اجتماعي

تعداد
تفاوت بين اهداف و وسايل

تعداد

فرضيه ديگر رابطه بين رضايت اجتماعي و آنومي است که جدول زير نشان ميدهد رضايت اجتماعي با همه
متغيرها به استثناي آنومي نيمه رسمي رابطه کامالً معناداري نشان ميدهد .قويترين ارتباط بين رضايت اجتماعي و
آنومي رسمي است که معادل  -0/368است .يعني هر قدر رضايت اجتماعي بيشتر باشد ،آنومي کمتر است و
برعکس.
فرضيه اصلي مرتون که فاصله بين اهداف مقبول اجتماعي و راههاي قانوني رسيدن به آن منجر به آنومي مي-
شود؛ در اين تحقيق نيز به اثبات رسيده است .همانگونه که در جدول  ،3مشاهده ميشود بين متغير مذکور و
متغيرهاي آنومي رسمي و آنومي کل ارتباط معناداري وجود دارد.
جدول  ،5ارتباط بين متغيرهاي مستقل و وابسته تحقيق را که بر اساس رگرسيون چند متغيره خطي به روش
چندگانه توام( )Enterانجام شده است؛ به طور همزمان ،نشان ميدهد .فرضيه اصلي مرتون که فاصله بين اهداف
مقبول اجتماعي و راههاي قانوني رسيدن به آن ،منجر به آنومي ميشود؛ در اين تحقيق نيز به اثبات رسيده است .به
عبارتي ،هر چه امکان رسيدن به اهداف از راههاي قانوني بيشتر باشد ،آنومي کمتر ميشود .البته شدت ارتباط اين
دو متغير ،بر اساس مقدار بتاي آن که معادل  -0/14ميباشد ،نسبتاً ضعيف است.
بر اساس مقادير جدول ،بين اعتماد و آنومي اجتماعي رابطه معنادار و معکوس وجود دارد که ضريب بتاي آن
معادل  -0/24است .اين رابطه با احتمال صحت  99درصد قابل تعميم به جامعه آماري است .به طور کلي هر قدر
بر ميزان اعتماد اجتماعي افزوده شود از پتانسيل آنومي اجتماعي ،کاسته ميشود.
بر اساس جدول  ،5رابطه کامالً معناداري بين رضايت اجتماعي و آنومي اجتماعي وجود دارد .ضريب بتاي اين
رابطه معادل  -0/22است .يعني هر قدر رضايت اجتماعي بيشتر باشد ،پتانسيل آنومي کمتر و يا رضايت اجتماعي
کمتر باشد ،پتانسيل آنومي بيشتر است .بنابراين هر سه فرضيه اين مطالعه ،به اثبات رسيده است ودر مجموع سه
متغير امکان رسيدن به اهداف ،اعتماد اجتماعي و رضايت اجتماعي 15 ،درصد از تغييرات آنومي را تبيين ميکنند.
بر اساس تحليل رگرسيوني ،معادله استاندارد رگرسيون خطي چندگانه جهت تبيين پتانسيل آنومي به شرح زير
است( :رضايت اجتماعي)(-0/222اعتماد اجتماعي) (-0/244امکان رسيدن به اهداف)  = 4/028-0/141آنومي
اجتماعي
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جدول  :5مدل رگرسيون سه متغيره
مدل رگرسيوني

ضرايب غير استاندارد

ضرايب
استاندارد

معناداري

ضريب تعيين

مقدار

23/078

0/000

0/15

0/001

T

B

خطاي استاندارد

عدد ثابت

4/028

0/175

-

امکان رسيدن به اهداف

-0/100

0/031

-0/141

-3/253

اعتماد اجتماعي

-0/115

0/022

-0/244

-5/294

0/000

رضايت اجتماعي

-0/154

0/033

-0/223

-4/672

0/000

Beta

بررسي ابعاد سه گانه آنومي در شهر رشت نشان

 -8نتيجهگيري
آشفتگيهاي اجتماعي براي اکثر افراد به ويژه در

ميدهد آنومي در ابعاد سه گانه ،به ويژه در بعد

شهرهاي بزرگ ،آشکار است .اين وضعيت در شهر

رسمي ،به ميزان زياد وجود دارد .اين وضعيت مي

رشت نيز به چشم ميخورد و در رفتار طبقات مختلف

تواند براي جامعه آثار مخرب زيادي به همراه داشته

مردم نيز ديده ميشود .در چنين شرايطي افراد به هيچ

باشد ،زيرا افراد به اين نتيجه ميرسند كه قانون در

وجه به يکديگر اعتماد ندارند و دائماً نسبت به هم

مورد همه يكسان اجرا نميشود .كارگزاران قانون نيز

بدگمان هستند .هر کسي به دنبال آن است که به

برخورد يكساني با همگان ندارند .مثالً اگر شخص

اصطالح

قدرتمندي ،تخلف كند؛ به راحتي از چنگال قانون رها

« گليم خودش را از آب بيرون بکشد».

ميشود .پارتي بازي و رشوهگيري از جمله آفتهاي

هنگامي که جامعه به اين وضعيت دچار ميشود،
افرادي در طبقات و اليههاي مختلف پيدا ميشوند که

نظام اداري است كه بيانگر عدم رعايت هنجارهاي
رسمي هستند.

با فريب کاري و کاله گذاشتن بر سر ديگران ،رشد

فرضيه اصلي مرتون که فاصله بين اهداف مقبول

ميکنند .اين افراد معموالً با انواع و اقسام کالهبرداري

اجتماعي و راههاي قانوني رسيدن به آن ،منجر به

ها ،رشوه دادن و استفاده از رانتها ،باعث رشد و

آنومي ميشود؛ در اين بررسي نيز تحت عنوان " امکان

تحرک خود و اطرافيان خود ميشوند.

رسيدن به اهداف"به اثبات رسيده است .همچنين

آشفتگي در بعد نيمه رسمي نيز بيش از حد

متغيرهايي مانند اعتماد اجتماعي و رضايت اجتماعي

متوسط است .اما شدت آن از آنومي رسمي كمتر

رابطه معکوسي با آنومي دارند .در مجموع سه متغير

است 54.درصد از پاسخگويان نيز آنومي غير رسمي را

مذکور 15 ،درصد از آنومي را تبيين مينمايند.

در حد متوسط ميدانند كه شامل زير پاگذاشتن

در بعد تحليلي و ارتباط بين متغيرهاي مستقل و

هنجارهايي مانند احترام به بزرگساالن ،دفاع از حق

وابسته نيز ميبينيم كه بين اعتماد و آشفتگي اجتماعي

مظلوم ،كمك به مصدوم و كمك مالي به ديگران

رابطه كامالً معناداري وجود دارد .ضريب پيرسون اين

است .البته آنومي در اين بعد ،ضعيفتر از ابعاد ديگر

رابطه -0/36است .يعني هرچه اعتماد اجتماعي

آن است .شاخص كلي نيز كه از تركيبسه بعد مذكور

افزايش يابد ،از ميزان آنومي ،كاسته ميشود .از آن

ساخته شده است ،نشان ميدهد كه  76درصد آنومي

جايي كه اعتماد اجتماعي در جامعه نسبتاً پايين است،

را متوسط و  19درصد نيز زياد دانستهاند.

ميتوان گفت پتانسيل آنومي نسبتاً بااليي وجود دارد.
بياعتمادي بيشترين رابطه را با آنومي رسمي نشان
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ميدهد .بين اعتماد و رفتار آنوميك نيز رابطه كامالً

دانشگاه سيستان و يلوچستان ،سال دوم ،شماره دوم،

معناداري وجود دارد.

تابستان و پاييز.21-42 :

رضايت اجتماعي با همه متغيرها به استثناي آنومي

کوثري ،مسعود(« )1384آنومي اجتماعي در اجتماعات

نيمه رسمي رابطه کامالً معناداري نشان ميدهد .قوي-

مجازي» فصلنامه مطالعات فرهنگي و ارتباطات ،ش

ترين ارتباط بين رضايت اجتماعي و آنومي رسمي

 2و.3

است که معادل  -0/368است.
با توجه به اين که بيشترين پتانسيل آنومي در بعد
هنجارهاي رسمي بوده است ،بنابراين پيشنهادهايي به
شرح زير ارايه ميگردد:
 )1قوانيني تصويب و اجرا شوند که جنبه پذيرش آن
در جامعه وجود داشته باشد و يا اين که زمينههاي
پذيرش آن از طريق آموزش همگاني ،در جامعه
ايجاد گردد.

کوثري ،مسعود(  )1386نظريه هاي آنومي اجتماعي،
تهران :سلمان.
كوزر ،لوئيس؛ روزنبرگ ،برنارد ( )1378نظريههاي
بنيادي جامعه شناختي ،تهران :نشر ني.
گيدنز ،آنتوني ( )1392جامعه شناسي ،ترجمه منوچهر
صبوري ،تهران :نشر ني ،چاپ پنجم.
ممتاز ،فريده ( )1387انحرافات اجتماعي ،تهران:
شركت سهامي انتشار ،چاپ سوم.

 )2رسانهها به ويژه تلويزيون ،با توليد برنامههاي
فرهنگي ،از تبليغ اهداف مادي به عنوان اهداف
موفقيت ،جلوگيري نمايند.
 )3برقراري نظام شايسته ساالري و فراهم کردن ساز و
کارهاي قانوني و تدارک تسهيالت الزم براي
رسيدن به اهداف مقبول و معقول اجتماعي ،مي
تواند در کاهش آنومي ،نقش موثري داشته باشد.
فهرست منابع
بيکر ،ترز ال( )1394نحوه انجام تحقيقات اجتماعي؛
ترجمه هوشنگ نايبي ،تهران :نشر ني ،چاپ هشتم.
دورکيم ،اميل ( )1369در بار ه تقسيم کار اجتماعي،
مترجم باقر پرهام ،تهران :انتشارات کتابسراي بابل.
رفيع پور ،فرامرز( )1378آنومي يا آشفتگي اجتماعي(
پژوهشي در زمينه پتانسيل آنومي در شهر تهران)
تهران :سروش.
زکي ،محمد علي( « )1384بررسي جامعه شناختي نقش
عوامل اجتماعيف رضايت اجتماعي و عزت نفس بر
موفقيت تحصيلي» مجله علوم تربيتي و روانشناسي
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