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در بین احساس آنومی اجتماعی جنسیت و برخی متغیر هاي جمعیت شناختی بارابطه 

زاد اسالمی واحد تبریزآنشگاه دادانشجویان

1بهارك باقري زنوز

2دکتر محمود علمی

چکیده
. قانونی استاخالقی، تعلیق قواعد و بیء، خالباشد که حاصل آنمیهنجاري آنومی به معناي شرایط بی

کشور جمعیتمی از جمله مسائل اجتماعی ناشی از دوران گذار در هر جامعه است که البته جوان بودن آنو
رابطه آن با برخیو متغیر وابستهاحساس آنومی در این مطالعه بعنوان. فزایدااهمیت آن میبرزما نی

مطالعهانشجویان اقتصادي د-تأهل و پایگاه اجتماعیمتغیرهاي مستقل از جمله سن، جنسیت، وضع
روش . تفاده شده استشناسانی مانند دورکیم و مرتون اسجامعههايیهدر این تحقیق از نظر. شده است

زآماري دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی تبریامه و جامعهشنها پرسآوري دادهابزار جمعتحقیق پیمایش،
ها از براي آزمون فرضیه. اندي انتخاب شدهاطبقهکه به صورت تصادفیباشدمینفر 385و حجم نمونه 

. استبه کار رفتهLSDوآزمون تعقیبی،آزمون تحلیل واریانس،tبستگی پیرسون، آزمون همضریب 
ان احساس آنومی در بین دانشجویان مورد بررسی درحد زکه میدارداز آنحکایتهاي پژوهش یافته

انشجویان گروه هاي سنی مختلف، دانشجویان دختر و پسر دداري بینمعنیتفاوتمتوسط به باال است و 
ی بین ل از نظر میزان احساس آنومی اجتماعی مشاهده نگردید ولهأو نیز دانشجویان مجرد و مت

اجتماعی مختلف از نظر میزان احساس آنومی اجتماعی –هاي اقتصادي دانشجویان متعلق به پایگاه
- پایگاه اقتصاديبه نومی اجتماعی در بین دانشجویان متعلق احساس آ.تفاوت معنی داري وجود دارد

. استنییپاواقتصادي متوسط-بیشتر از پایگاه اجتماعی، باالاجتماعی 

.ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریزیکارشناس- 1
-E.تبریزواحدالمیشناسی دانشگاه آزاد اساستادیار جامعه-2 mail:drmahmoodelmi@gmail.com

»زن و مطالعات خانواده« 
1389تابستانـ8شماره ـدومسال 
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1389تابستان–شتمشماره ه–زن و مطالعات خانواده ٥٦

تأهل، سن،وضع،جنسیت،اقتصادي-پایگاه اجتماعی،احساس آنومی اجتماعی: واژگان کلیدي
دانشجویان

مقدمه
هنجاري است که در آن افراد قادر نیستند برقاعدگی یا بیآنومی یا آشفتگی اجتماعی، یک وضعیت بی

آنومی یا هواژ. نمایندضا ارتباط برقرار کنند و نیازهاي خود را ار،اساس یک نظام از قواعد مشترك
50شناسی ابتدا توسط امیل دورکیم و سپس با فاصله زمانی بیش از آشفتگی اجتماعی، در متون جامعه

وسیله دانشمندان دیگر دنبال شد و نسبت به هله بأمسبعد از آن، این. گردیدرح طسال توسط مرتون م
گرچه دورکیم و . سترش یافتگر متمایز وطهشرایط زمانی و مکانی و مسائل مطرح شده در آن شرایط، ب

ز اند، اما تعداد زیادي اله کالن اجتماعی مورد توجه قرار دادهأله آنومی را به عنوان یک مسأمس،مرتون
تر این پدیده، یعنی ـ به اقتضاي مسائل کشورشان، به ابعاد جزئیـ باالخص امریکاییدانشمندان

اي در چنین جامعه. اي در حال گذر یا در حال توسعه استایران جامعه. اندکاري پرداختهانحرافات یا تبه
و گسترش شهرنشینی، ها و ساختارهاي سنتی نظیر اجتماعات عشایري و روستایی با فروپاشی نظام

ها، اقوام و ملل متفاوت، اغلب مردم به ویژه تحرکات جمعیتی و اجتماعی و تشدید تعامالت بین فرهنگ
بسیاري از این . اندجوانان در برابر الگوهاي محلی، ملی و جهانی متفاوت و بعضاً متعارضی قرار گرفته

نبود ساختارهاي نوین مدنی و یا عدم یاجوانان با کنده شدن از بنیادهاي سنتی و در شرایط ضعف 
شوند و خود را بین سنت و مدرنیته تکلیفی میتشخیص الگوهاي مناسب، دچار تعارض، سردرگمی و بال

یدایش الزم را براي پدر چنین شرایطی است که آنومی یا نابسامانی اجتماعی زمینه. بینندسرگردان می
تعهدي، فساد ، بیگرایانهگرایی خاصرایی خودخواهانه، جمعهاي روانی، فردگت، سرخوردگیبحران هوی

اختالل در نظم و کنترل اجتماعی، تخریب منابع و پایمال شدن منافع ملی، ی ونکاخالقی، هنجارش
انسان اصوالً ). 159: 1375عبداللهی، (آوردگرایی پدید میخشونت واحساس عدم امنیت، نارضایتی و برون

ها از طریق نروابط اجتماعی انسا. هاي دیگر استتولد نیازمند انسانهنگامموجودي اجتماعی و از 
تر و محدودتر بودند و میزان در جوامع کوچک و ابتدایی هنجارها مشخص. ندشوهنجارها تنظیم می

ها و طبقات و تر بود اما در جوامع مدرن و پیچیده به دلیل وجود تمایز میان گروهها بیشآنبینهمنوایی
شود، گوناگونی تر شده و میزان پیروي از آنها هم کمتر میهاي مختلف، هنجارها متنوععلق به گروهت

در همه جوامع نظم اجتماعی . گرددتر هنجارها میخود باعث تنوع بیش،در جوامع بزرگها خرده فرهنگ
کسانی هم هستند شود و در عین حال و نظارت اجتماعی به اشکال گوناگون رسمی و غیررسمی دیده می

به نظر دورکیم نقض هنجارها و کجرفتاري هرچند در همه جوامع اتفاق . کنندکه هنجارها را نقض می
ي مدرن با همبستگی ارگانیکی است که عمدتاً در قالب حالت آنومی افتد شکل مدرن آن خاص جامعهمی

هاي گرایشي جامعه بر ت کنندهکه نفوذ نظارشودآنومی به شرایط اجتماعی اطالق می«. شودظاهر می
از نظر ). 191: 1368کوزر،(ندشومیرها افراد جامعه به حال خود و دهدمیاش را از دست فردي کارآئی
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٥٧...ه جنسیت و برخی متغیر هاي جمعیت شناختی بارابط

تضعیف ،که با هنجارهاي جدیدي جایگزین گردندآندورکیم، در جوامع امروز معیارهاي سنتی بی
ها و ضوابط تضعیف نظارتیاوز، از میان رفتنامرهايآنومیک در جامعهشرایط علت اصلی . شوندمی

: 1373گیدنز،(اجتماعی اتفاق افتاده استاخالقی فراهم آمده از سوي مذهب است که در نتیجه پیشرفت 
ثبات و قوام دارند تحت انسجام مکانیکیکهایم غالباتکامل، اجتماعات به نظر دورهدر مراحل اولی).744

اشتراك پایهابط انسانی بروشود و رسیم کار اجتماعی و تخصص دیده میدر این نوع جوامع حداقل تق
یابد تقسیم کار اجتماعی توسعه میتدریجا . امیلی مذهبی استوار استهاي سنتی و بنیادي فافراد در ارزش

کند و در نتیجه انسجام اجتماعی براساس گیرد و نوع روابط انسانی تغییر میها شکل میو تخصص
دورکهایم . یابدتحقق می،نامدوابستگی متقابلی که دورکهایم آن را انسجام اورگانیک میهمبستگی و

بوده و وجدان و مکانیکیاز نظر انسجام اجتماعی از نوع ،معتقد است که غالب جوامع انسانی در تاریخ
ی شدن در نعتصرشد تکنولوژي همراه با . ها به شدت استقرار و استمرار داشته استروح جمعی در آن

کار اجتماعی در اثر نظر ساختاري تغییر داد و تقسیماین جوامع را از چهرهی از جوامع بشري تدریجابرخ
ها و نظر در داوريفخه به سیستم ارزشی و هنجاري نو و تجدیدجنه تنها لزوم تو،تخصصی شدن امور

. هاي انسانی در اجتماع شدن فعالیتبلکه منجر به متنوع شد،هاي سنتی و روح جمعی را طلب کردارزش
هاي متعدد و تفکیک شده همراه با نظام اجتماعی و اخالقی جدیدي مبتنی بر منافع و ارزشدر نتیجه

. هاي مرتبط و در عین حال داراي وابستگی درونی در کارکرد شکل گرفتنقش
را بر زندگی طبیعی و جمعی مده دورکهایم این بود که تأثیرات تقسیم کار اجتماعی عیکی از اهداف 

رغم توجه وافر دورکهایم به چگونگی انتقال اجتماعات از حالت انسجام علیبا این همه. نشان دهد
به نظر دورکهایم انسجام اورگانیکی داراي . به اورگانیک، وي از چنین تغییري خشنود نیستمکانیکی

جوامع ،چه در وضعیت اورگانیکی. ی آن استثباتو بیاي است که همان تزلزل عمدهضعف درونی و ذاتی 
اي عاطفی و احساسی فیمابین حالتی از زوال و از دست دادن همبستگی، یکپارچگی، اعتماد و پیونده

لزلدورکهایم علت چنین تز. گردددر ارکان جامعه مشاهده میزلزلو نوعی تکند اعضاي خود را حس می
به انسجام اورگانیک مکانیکیکه انتقال جامعه از حالت انسجام او معتقد است : داندرا واضح و بدیهی می

ها و کار، ارزشنظمی گردد و با وسع گرفتن تقسیمشود که جامعه دچار نوعی عدم انتظام و بیسبب می
ي فردي همراه با و در عوض منافع منفرد و متنوع و تفکیک شدهشود هنجارهاي اجتماعی تدریجاً ناپدید 

ها و مشکالت فردي و گشتگی متظاهر گردد و زمینه را جهت بروز آسیبی و گماحساس پریشان
هاي فرد در جامعه دورکهایم حدود خواستهبه عقیده). 56: 1370تبریزي، محسنی(سازدهاجتماعی آماد

ها و تواند تمایالت، خواستهاز طریق این ضوابط است که شخص میتابع هنجارهاي خاصی است و
ي جامعه دچار هادر صورتی که هنجار. خود را محدود و در حدي معقول و عملی تنظیم کندهاي خواهش

اي منطقی شوند و وضع نابسامانی پیش آید، فرد دیگر قادر نیست رابطه) آنومی(شکستگی و گسستگی
چنین در . خود را تنظیم نمایديهاها و کنشو در متابعت از قوانین، هدفکندبین خود و جامعه برقرار

این نابسامانی در . برداست که فرد ضوابطی جهت رفتار خود ندارد و در حالت نابسامانی به سر میوضعی

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

1389تابستان–شتمشماره ه–زن و مطالعات خانواده ٥٨

دست به رفتاري بزند که از نظر حالتیکه وي در چنین و احتمال اینشودمیرفتار و حاالت او متجلی 
رفتار ممکن است به صورت در حد نهایی این . زیاد است،اجتماعی هنجارشنکی و انحراف شناخته شود

مدیریت صحیح ه از قواعد اخالقی و نحوهتثبات اجتماعی به نظر دورکهایم برخاس. خودکشی بروز کند
ي کنترلی و فقدان چنین ضابطه. جامعه استياجتماعی و منوط به چگونگی اعمال کنترل  بر اعضا

ي و اجتماعی و نیز عدم تشکل هنجاري اجتماعی در هر دو سطح فردمدیریت اخالقی، در بروز بی
یکی در سطح : دهددورکهایم دو نوع آنومی را تمیز می. کندگروهی و اجتماعی نقش اساسی ایفا می

هنجاري آنومی در سطح فردي یا آنومیا نوعی احساس فردي از بی. فردي ودیگري در سطح اجتماعی
چنین حالتی . شودوي سنجیده میاست و نشانگر حالتی فکري که در آن احساسات فرد نسبت به خود

به قدرتی را نوعی احساس ناهنجاري، پوچی و بی، در سطح فردي یهایهمراه با اختالالت و نابسامانی
هنجاري جمعی است آنومی در سطح اجتماعی یا آنومی اجتماعی نشانگر نوعی اختالل و بی. همراه دارد

زمانی که توازن اجتماعی وجود . شودمیی سنجیدهکه در آن احساسات فرد با توجه به سیستم اجتماع
نیز فاقد ي الزم جهت تنظیم رفتار خود و تطبیق آن با معیارهاي اجتماعی مقرر وفرد فاقد وسیله،ندارد

فرد ممکن است دست به رفتاري در چنین حالتی. احساس حمایت جمعی و پشتیبانی اجتماعی است
اجتماعی اطالق وضعنومی را به مرتون نیز آ. ز عضویت جامعه خلع کنددر نهایت خود را ا،هنجار زده ناب

هاي ها هنجارهاي اجتماعی فاقد کارآیی الزم باشند و تأثیر خود را بر رفتار بخشکه در آنکندمی
شود که وقتی هنجارهاي وسیعی از افراد جامعه از دست بدهند به عبارت دیگر آنومی به فشاري گفته می

که چه این).140: همان(آیده با واقعیت اجتماعی در ستیز قرار گیرند بر رفتار افراد وارد میپذیرفته شد
شود از نظر دورکیم یافته یعنی آنومی میعواملی موجب تضعیف یا ناکارآمد شدن هنجارهاي تعمیم

د از نظر دهسازد و در پی آن آنومی رخ میبنیاد میپیشرفت اجتماعی هنجارهاي سنتی را سست و بی
هاي اجتماعی بدون در نظر گرفتن شرایط و امکانات اجتماعی ارزشمتوازن بر اهداف و مرتون تأکید نا

به نظر .سازدموجبات شرایط آنومیک را فراهم میسازد و کارآمد میاست که هنجارهاي اجتماعی را نا
هاي اخالقی و باید تنظیمپیشرفت اقتصادي براي تنظیم روابط اجتماعی کافی نیست بلکه «دورکیم

دورکیم ). 52: 1385ممتاز، (»تا حقوق و وظایف افراد مشخص شودقواعد هنجاري مناسب شکل گیرند 
داند در نتیجه در جامعه سست شدن همبستگی اجتماعی و پیوندهاي گروهی میپیامد شرایط آنومیک را 

وي پیامدهاي ).365: 1364آرون، (یدآاین شرایط بحران اجتماعی و از هم پاشیدگی اجتماعی پیش می
دیگر این شرایط را دور شدن احساس شادي، نشاط و سعادت و خوشبختی از افراد جامعه، سرگردانی 

تحوالت ساختاري که در جمعیت، ). 28: 1367بیرو، (داندافرادو شیوع تنازع و کشمکش در جامعه می
هاي فکري تنشو آید وجود میهاي جامعه باقتصاد و الگوهاي مصرف و سطح زندگی و تحصیالت اعض

کند، تعادل هاي مختلف اجتماعی هر روز به صورتی بروز و ظهور پیدا میها و گروهو سیاسی که در نسل
هاي اخالقی تحملبه نظر دورکیم زندگی بدون وجود الزام). 28: 1375پور، رفیع(زندجامعه را برهم می

اي در هر جامعه). 325: 1386سلیمی و داوري، (انجامدپدیده آنومی میشود و به شکل گیري ناپذیر می
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٥٩...ه جنسیت و برخی متغیر هاي جمعیت شناختی بارابط

با توجه به اینکه در هر جامعه، . ولی میزان و نوع آن حائز اهمیت است،وجود آنومی انکارناپذیر است
ت و مرجع عنوان قشر هنجارفرسند و به وشدانشجویان از جمله قشر آگاه و فعال جامعه محسوب می

ي وجود آنومی و کم و کیف آن در ها در زمینههستند، آگاهی از نظرات و احساس آنداراي اهمیت 
تحقیقهدف اصلی این.استدر مقایسه با سایر گروه هاي اجتماعی داراي اهمیت زیاديجامعه، 

.استا برخی متغیرهاي فردي و اجتماعیباحساس آنومی اجتماعی در رابطهو تحلیل توصیف 
: عبارتندتحقیق اهداف جزئی . باشدمیتبریز واحده آزاد اسالمیدانشگادانشجویان 

دختر و پسرتعیین احساس آنومی اجتماعی در بین دانشجویان-
و احساس آنومی اجتماعی در بین دانشجویانسنمیانتعیین رابطه -
هلأمجرد و متاحساس آنومی اجتماعی در بین دانشجویانتعیین  -
متعلق به پایگاه هاي اجتماعی اقتصادي مختلفاجتماعی در بین دانشجویاناحساس آنومیتعیین -

مبانی نظري و پیشینه تحقیق
دورکیم کانون توجه خود را تغییر ساخت اجتماعی از حالت انسجام مکانیکی به انسجام اورگانیکی 

ن آن خاص شکل مدر،افتدرفتاري هرچند در همه جوامع اتفاق میو بر این عقیده است که کجدادهقرار
عمدتاً در قالب حالت آنومی به عنوان یک بیماري مدرن ظاهر ورگانیکی است جامعه مدرن با انسجام ا

در اینجا . شده استآن واقعیعنی رشد سریع اقتصاد مدرن بدون رشد نیروهاي تنظیم کننده. شودمی
هاي اخالقی و بلکه باید تنظیمتوسعه اقتصادي براي تنظیم روابط اجتماعی درنظام کار کافی نیست،

بنابراین موضوع اصلی . قواعد هنجاري مناسب نیز شکل گیرند تا حقوق و وظایف افراد مشخص شود
. رفتاري، ساخت جامعه و تأثیر آن بر فرد استله کجأمورد توجه دورکیم در ارتباط با مس

انسان از دیدگاه دورکیم 
از یک طرف به عنوان فرد در کنار نیازهاي بیولوژیکی . اسی دارددورکیم معتقد است که انسان دو بعد اس

این دو حالت در تضاد با یکدیگر به . و غرایز خود قرار دارد و از طرف دیگر جامعه او را احاطه کرده است
. انسان اگر بخواهد اهداف اخالقی را دنبال کند ناچار است به غرایز خود لطمه وارد سازد. برندسر می
دورکیم معتقد است که . سازدانسان را محدود میدر حالی که جامعه مرتبا انسان تغییرناپذیر هستند غرایز 

گیرند، اما اعمال عقالنی ما مبتنی بر علل شهود و امیال خودخواهانه از ساخت فردي انسان سرچشمه می
نفع . ضاد کامل هستندهاي فردي در تهاي اجتماعی با نیازهاو ضرورتنیازها و ضرورت. اجتماعی هستند

ناچار است در ،انسان اگر بخواهد پیشرفت کند و تمدن را توسعه دهد. جمعی و نفع فردي یکسان نیستند
پس . البته این اطاعت باعث تکامل و آزادي انسان خواهد شد. مقابل فشار وجدان جمعی تسلیم شود

جامعه ،ري است و سرپیچی از آنسرکوب نمودن امیال خودخواهانه براي پیشرفت تمدن اجتماعی ضرو
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1389تابستان–شتمشماره ه–زن و مطالعات خانواده ٦٠

بنابراین دورکیم انسان را داراي اراده ). 136: 1368کوزر، (دهدهنجاري سوق میرا به طرف آنومی یا بی
. گرفتدانست، بلکه او را تحت تأثیر رابطه دیالکتیکی خود با جامعه در نظر میآزاد نمی

رفتاريساخت جامعه آنومی و کج
یعنی ساختی که متشکل از . خود بودبهه دورکیم داراي انسجام مکانیکی یا خودجامعه سنتی از دیدگا

. در این ساخت تقسیم کار ساده است، اما یگانگی گروهی قوي است. کم و بیش هم شکل استياجزا
. آیدبر مبناي وفاق اجتماعی پدید میهگر است کقانون جوامع سنتی قانون سرکوب

. حقوق و وظایف افراد معین هستند. دار استجتماعی غیررسمی را عهدهکار نظارت ا،وجدان جمعی
گوید که افراد در جوامع سنتی قربانی ستم گروهی هستند، یعنی فردیت تحت تسلط روح دورکیم می

، 1364ن، ورآو 1368؛ کوزر، 1373گیدنز، (جمعی قرار دارد و به هیچ وجه امکان رشد نخواهد داشت
افتد و با رفتاري یعنی نقض هنجار به ندرت اتفاق میدر این شکل از انسجام کجبنابراین). جلد دوم

به محض اینکه . قانون نوشته شده وجود نداردحالتدر این . سرکوب شدید از جانب جامعه همراه است
دقیقاً زمانی که انسجام مکانیکی . آیدمیوجودبه تر حل قطعیقوانین نوشته شوند یعنی لزوم یک راه

هاي جدید خواند، کارکردها و تخصصتضعیف گردد، یعنی توسعه آنچه دورکیم کارکردهاي تخصصی می
بنابراین روح . حوزه عمل خاص خود را دارندرادهر یک از اف. گیرنددر تقسیم کار اورگانیک شکل می

ها نقشدر انسجام مکانیکی که. ها رشد کنندسازد تا تخصصجمعی بخشی از وجدان فرد را رها می
اي نزدیک میان خصایص ارثی و فردي وجود دارد، اما در انسجام اورگانیک با رابطه،تخصصی نیستند

.تقسیم کار تخصصی باید خصایص و استعدادهاي ذاتی پرورش یابد
گیرند که هاي دیگري شکل میزمینه،آنياما با ضعیف شدن روح جمعی و آزاد شدن فرد از سلطه

ه تا جایی براي مردم عدورکیم معتقد است که اقتدار اخالق در یک جام. آوردرا پدید میامکان کجرفتاري 
به عبارت دیگر، اقتدار . قابل قبول است که این اخالق با شرایط مادي زندگی مطابقت داشته باشد
همواره در حال تغییر و ،اخالقی در صورتی اعتبار خواهد داشت که براي افراد درگیر فعالیت در جامعه

هایی گردند که با استعدادهایشان مطابقت حال اگر افراد مجبور به انجام نقش. با معنی باشد،تحول
آنومیک که بیماري حالتدر). 387-388: 1964دورکیم، (آیدوضعیت آنومیک پیش می،نداشته باشد

بنابراین دورکیم به . شودري فراهم میبه علت تضعیف هنجارها، زمینه مناسب کجرفتا،جامعه مدرن است
تحوالت سریع اجتماعی در انسجام اورگانیک توجه دارد، و با تقسیم کار اجباري که در انسجام اورگانیک 

گسترش تقسیم کار و تضعیف روح جمعی در عین حال که میزانی از آزادي به . پدید آمده مخالف است
انتهاي فرد هاي بیرا در پی داشته باشد و آن سلطه خواستهتواند خطرات دیگري دهد، اما میانسان می

. است
آنومیک که در اثر تغییر و تحول وضعرفتاري در انسجام اورگانیک دو بعد دارد؛ اول منبع اصلی کج

هاي است که اخالق اجتماعی دچار حالت اغتشاش شده باشد، یعنی ارزشحالتیآید و سریع به وجود می
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٦١...ه جنسیت و برخی متغیر هاي جمعیت شناختی بارابط

و روح جمعی نتواند تمایالت بشر را منظم مادي جدید زندگی مطابقت نداشته باشنداخالقی با شرایط
تواند باعث پیشرفت اندیشه و بعد دیگر آن گسترش اهمیت فردگرایی است که در عین حال که می. کند

گیري هنجارهایی گردد کهتواند باعث شکلخالقیت گردد، از جانب دیگر هم تأکید زیاد بر فردگرایی می
در ضمن اینکه فرد ،در حالت دوم به قول کوزر. کنندتوسعه آرزوهاي فردي و محدود نشده را تشویق می

رفتاري کند، یعنی در جامعه وفاق قوي وجود دارد، فرد مرتکب کجهاي جمعی پیروي میاز ارزش
. شودمی

اي تقسیم اگر جامعه. ار داردرفتاري در جامعه مدرن در ارتباط با تقسیم کار قردورکیم معتقد بود که کج
کار نرمال داشته باشد، یعنی همه افراد در شرایط مساوي بتوانند استعدادهاي خود را پرورش دهند و 

رو و در واقع محدود به نوع کجرفتاري کاهش خواهد یافتشغلی متناسب با آن به دست آورند، ارقام کج
تر گردد تر و متمدنجامعه هر چه پیچیده. عی استانقالبی خواهد شد که خود عامل اصلی تحول اجتما

هاي مربوط به آن رها شده و متکی به ذهن، اندیشه و خالقیت خواهد بودتر از جسم و تواناییبیش
هاي اجتماعی در شرایط تقسیم کار اما تضاد میان استعدادهاي کلی و نقش). 319-321: 1964دورکیم، (

آنومی در «با عنوانیپیران در تحقیق. شودرفتاري منتهی میبه کجاجباري باعث ایجاد آنومی شده،
9/15درصد آنومی متوسط و 6/27درصدشان از آنومی شدید، 5/56گوید که از جوانانی می» تهران

بر روي جوانان، از یمحمدي وشیانی، در تحقیق).1384پیران،(دهنددرصد آنومی ضعیف گزارش می
اعتمادي هاي این تحقیق، بیدهند براساس یافتهاد در میان جوانان خبر میدرصد آنومی زی54وجود 

فی از مننسبت به دیگران، نا امیدي نسبت به آینده،  نارضایتی از زندگی، احساس تبعیض، ارزیابی 
،خاب روش و الگوي زندگیدر انت، تمایل به اقامت در سایر کشورها، سردرگمی جوانانروضعیت کشو

آنومی یا آشفتگی «پور در گزارشرفیع).1384شیانی و دیگران،(دنباشایط آنومیک میمعرف شرههم
دهد که آنومی در تهران تحت تأثیر رشد سریع اقتصادي، پیدایش نشان می» اجتماعی در تهران

سنتی و عدم يحد، از هم پاشیدگی هنجارهاوهاي بیرزهاي ناگهانی، شکاف شدید طبقاتی، آثروت
با . )19: 1378پور،رفیع(موجب تضعیف هنجارهاي رسمی شده است،محدودنانیازهاي امکان ارضاي

طور تجربی ههاي زیر طرح و بدر این بررسی فرضیه،مرتونربرتالهام از نظریات امیل دورکیم و ه
: اندآزمون شده

. وجود داردتفاوت بین سن دانشجویان و احساس آنومی اجتماعی -
.وجود داردتفاوتو احساس آنومی اجتماعی دانشجویان ل ت تأهیبین وضع-
.وجود داردتفاوتو احساس آنومی اجتماعی دانشجویان بین جنسیت -
.وجود داردتفاوتو احساس آنومی اجتماعیدانشجویان اقتصادي -پایگاه اجتماعیبین -
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1389تابستان–شتمشماره ه–زن و مطالعات خانواده ٦٢

تعریف نظري و عملیاتی متغیرها
عی آنومی اجتما

خوانی ریشگی است که در صورت عدم همبیبندي واز عدم هنجارحالتی آنومی اجتماعی 
گیري این براي اندازه. )165: 1383کوئن،(آیدپدید میهاي اجتماعی هاي فرهنگی با واقعیتچشمداشت

ها، استفاده شده است، از جمله این گویهسروللئوهاي استاندارد شده سازه نزد پاسخگویان از گویه
والن و مجریان امور ؤنسبت به مساعتمادياعتمادي نسبت به افراد جامعه، بیآینده، بیناامیدي نسبت به 

االت این سازه ؤپایایی س. نامه سنجیده شده استپرسشگویه در 12باشد که در قالب قدرتی میبیو 
. دست آمده است که مقدار قابل قبولی را نشان داده استهب71/0طبق آزمون آْلفاي کرونباخ 

اقتصادي-ایگاه اجتماعیپ
گیري اندازه.پذیردرا میه تجزیه و تحلیل آماري است کیاقتصادي افراد در مقیاس-بندي اجتماعیگروه

اي هاي شغلی، تحصیلی و درآمد خانواده در مقیاس رتبهبا جمع رتبهزباورماین سازه، طبق معیار نا
.)394: 1384میلر، (محاسبه شده است 

روش شناسی
ها آوري دادهباشد و ابزار جمعروش تحقیق در بررسی حاضر، با توجه به ماهیت تحقیق، روش پیمایش می

آماري شامل دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی جامعه. لیکرت استبر اساس مقیاسپرسشنامه و 
. نفر بود23320، واحداینآمار رسمی اساسبرباشد که تعداد آنها تبریز میواحددانشگاه آزاد اسالمی

گیري نفر تعیین گردیدو شیوه نمونه385جهت تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که حدود 
براي تجزیه و و بود حجم نمونه توجه به اي با گیري تصادفی طبقهآماري، نمونهمتناسب با ماهیت جامعه

هاي آمار توصیفی مانند متغیرها از روشتوصیف راي ب. استفاده گردیدSPSSافزار ها از نرمتحلیل داده
آزمون مقایسه ها از ضریب همبستگی پیرسونمیانگین، واریانس، انحراف معیار و براي آزمون فرضیه

. استفاده گردیدL.S.Dو آزمون تعقیبی Fآزمون تحلیل واریانس ،Tها میانگین

هاي توصیفییافته
نفر 175نفر دانشجوي پسر و 210یآماري مورد بررسده از کل جامعهدست آمهبراساس اطالعات ب) الف

58تأهل، از نظر وضع. شدنددرصد را شامل می5/45و 5/54دانشجوي دختر بودند که به ترتیب حدود 
. مجرد بودند9/84نفر یعنی 327درصد آنان متأهل و 2/15نفر یا 

درصد 5/34نفر یعنی 133سال، 22ه آماري کمتر از درصد نمون2/58یعنی نفر 224ع سنی، ضاز نظر و
دست آمده نشان داد هاطالعات ب. سال داشتند30درصد بیشتر از 9/3نفر معادل 15سال و 22-30بین 

درصد نمونه آماري مورد مطالعه متعلق به 8/27نفر یعنی 107اجتماعی، -که از نظر پایگاه اقتصادي

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

٦٣...ه جنسیت و برخی متغیر هاي جمعیت شناختی بارابط

درصد 2/7نفر یعنی 28درصد به پایگاه متوسط و 65نفر معادل 250ین، پایاقتصادي-پایگاه اجتماعی
ع پراکندگی میزان احساس آنومی اجتماعی در یاز نظر توز. بودنداقتصادي باال متعلق -به پایگاه اجتماعی

یعنی 6/55دست آمده حاکی است که متوسط این متغیر برابر هبین دانشجویان مورد مطالعه، اطالعات ب
:دهدچگونگی توزیع پراکندگی این متغیر را نشان می)1(جدول . باشدطح متوسط به باال میدر س

توزیع پراکندگی متغیر احساس آنومی اجتماعی:)1(جدول

غیر
مت

داد
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انگ
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اند
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چا

اس احس
3854/131/1817/167/168/958/451/545/64آنومی

هاآزمون فرضیه) ب
همبستگی بین میزان احساس آنومی اجتماعی و سن دانشجویان

و مطابق با آزمون ضریب همبستگی پیرسون، بین سن پاسخگویان و میزان ) 2(براساس اطالعات جدول
33/0داري و سطح معنی-05/0یب همبستگی برابر ضر. احساس آنومی اجتماعی رابطه وجود ندارد

. باشدمی

آزمون ضریب همبستگی متغیرهاي احساس آنومی و سن:)2(جدول
سنمتغیرها

احساس آنومی
05/0-=r

33/0=P

372=N

مقایسه میزان احساس آنومی اجتماعی براساس جنسیت دانشجویان
و دانشجویان 44/13با انحراف معیار 89/55پسر برابر متوسط میزان احساس آنومی اجتماعی دانشجویان 

با F= 24/0)لون(هاواریانسيباشد که مطابق آزمون برابرمی50/13با انحراف معیار 27/55دختر برابر 
دهد واریانس احساس آنومی اجتماعی در بین محاسبه گردیده که نشان میP= 62/0داري سطح معنی

سطح و449/0با واریانس برابر، مقدار tآزمونبا استفاده از. سان استدانشجویان پسر و دختر یک
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1389تابستان–شتمشماره ه–زن و مطالعات خانواده ٦٤

دانشجویان دختر و پسر از نظر میانتفاوتیدهد دست آمد که نشان میهبP= 654/0آزمون داريمعنی
. وجود ندارداحساس آنومی اجتماعی میزان 

مقایسه میزان احساس آنومی اجتماعی در بین دانشجویان:)3(جدول
براساس جنسیت دانشجویان

اشتباه معیار میانگینانحراف معیارمیانگینتعدادجنسیت

پسر
دختر

210
175

89/55
27/55

44/13
50/13

927/0
02/1

مقایسه میزان احساس آنومی 
اجتماعی براساس جنسیت

آزمون لون تست
براي برابري واریانسها

تست- آزمون تی
هابراي مقایسه میانگین

Fداريسطح معنیtداريسطح معنیدرجه آزادي
242/0623/0449/0383654/0با فرض برابري واریانس

مقایسه میزان احساس آنومی اجتماعی براساس وضع تأهل دانشجویان
شود که متوسط میزان احساس آنومی اجتماعی در بین ه میظمالح) 4(براساس اطالعات جدول

با انحراف معیار 45/55و در بین دانشجویان مجرد 43/13معیاربا انحراف50/56دانشجویان متأهل 
محاسبه P=76/0داري با سطح معنیF= 09/0ها زمون برابري واریانسباشد که بر طبق آمی47/13

دهد که واریانس احساس آنومی اجتماعی در بین دانشجویان متأهل و مجرد یکسان گردیده و نشان می
P= 58/0داري با سطح معنی54/0برابر tواریانس برابر مقدار tبا استفاده از . ی با هم ندارداست و تفاوت

. دار نیستدهد احساس آنومی اجتماعی براساس وضع تأهل دانشجویان معنیدست آمده که نشان میهب

مقایسه میان احساس آنومی اجتماعی براساس وضع تأهل دانشجویان:)4(جدول
اشتباه معیار میانگینانحراف معیارمیانگینعدادتوضع تأهل

متأهل
مجرد

58
327

50/56
45/55

43/13
47/13

76/1
745/0

مقایسه میزان احساس 
آنومی اجتماعی براساس

تأهلوضع

آزمون لون تست
براي برابري واریانسها

تست-آزمون تی
هابراي مقایسه میانگین

Fداريسطح معنیtداريسطح معنیيدرجه آزاد
09/0765/0546/0383585/0با فرض برابري واریانس
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٦٥...ه جنسیت و برخی متغیر هاي جمعیت شناختی بارابط

-مقایسه میزان احساس آنومی اجتماعی در بین دانشجویان براساس پایگاه اجتماعی
اقتصادي آنان

با 15/53برابر ، اقتصادي پایین-ان پایگاه اجتماعیمتوسط احساس آنومی اجتماعی در بین دانشجوی
و در 25/13با انحراف معیار 24/56برابر ،اقتصادي متوسط-، در پایگاه اجتماعی25/13انحراف معیار

باشد که بر طبق می62/14با انحراف معیار 37/59برابر ،دانشجویان داراي پایگاه اجتماعی اقتصادي باال
ده و نشان محاسبه گردیP= 04/0داري با سطح معنیF= 18/3طرفه مقدار آزمون تحلیل واریانس یک

،دار بودهاجتماعی معنی- اديدهد که میزان احساس آنومی در بین دانشجویان براساس پایگاه اقتصمی
اقتصادي باال این میزان بیشتر از دو گروه - اي که در بین دانشجویان متعلق به پایگاه اجتماعیگونهب

اقتصادي پایین با -اجتماعیدانشجویان داراي پایگاه LSDمطابق آزمون تعقیبی . باشدمیدیگر 
. دار دارنددانشجویان دو گروه دیگر اختالف معنی

اقتصادي-مقایسه میان احساس آنومی اجتماعی براساس پایگاه اجتماعی:)5(جدول
- پایگاه اجتماعی

حداکثرحداقلانحراف معیارمیانگینتعداداقتصادي

باال
متوسط
پایین
کل

28
250
107
382

37/59
24/56
15/53
61/55

92/14
25/13
25/13
45/13

42/35
83/20
67/16
67/16

42/85
83/95
67/91
83/95

مجموع 
میانگین درجه آزاديمجذورات

دارسطح معنیFمقدار مجذورات

96/1141298/570هابین گروه
89/3042/0 92/6840538207/179هاگروهدرون

89/69547384کل

)I-J((J))I(میانگین اختالفاشتباه معیارداريمعنیسطحدرصد95طمینان فاصله ا
کمتربیشتر

047/0-
063/0-

12/6-
80/11-

047/0
029/0

54/1
84/2

08/3-
22/6-

پایینمتوسط  
پایین
باال

12/6
11/2

047/0
37/8-

047/0
241/0

54/1
66/2

08/3
13/3-

متوسطپایین
باال

80/11
37/8

63/0
11/2-

029/0
241/0

84/2
66/2

22/6
13/3

پایین             باال
متوسط

درصد5داري معنیاختالف میانگین با سطح*
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1389تابستان–شتمشماره ه–زن و مطالعات خانواده ٦٦

و بحثگیرينتیجه
ف هد. تبریز انجام گرفتواحداسالمیاي معرف از دانشجویان دانشگاه آزادبررسی حاضر در بین نمونه

توصیف و شناخت دیدگاه دانشجویان در مورد احساس آنومی اجتماعی در جامعه بود اصلی این مطالعه،
آنومی اجتماعی در جامعه همان گونه که بیان گردید از نظر دانشجویان مورد مطالعه، متوسط احساس

ها مالحظه گردید بر اساس آزمون فرض.دهدباشد که یک نسبت متوسط به باال را نشان میمی6/55برابر
دست همعنی داري بو تفاوتهل رابطهأو وضع تنومی اجتماعی و متغیرهاي سن، جنسکه بین احساس آ

اي نمونه از تنوع کافی برخوردار نبوده هاي سنی مورد مطالعه بنابر اقتضهشاید به این دلیل که گرو. نیامد
هل، أی دختران و پسران اعم از مجرد و متو از طرفقرار داشتندمحدود یک دورة سنیدر و در حقیقت 

واحدي برخوردار ن جمعی نسبتابوده است یعنی از یک وجداجامعه، نگاه یکسانیشان به وضعنگاه
فرضیه دیگري که در اما . از وضع موجود جامعه را منعکس نمودندیکسانیدرك احساس و اند و بوده

اقتصادي دانشجویان مربوط -ماعی و پایگاه اجتماعیبین احساس آنومی اجتتفاوتآزمون شد به بررسی 
اقتصادي متفاوت، دانشجویان -هاي اجتماعیدست آمده نشان داد که در بین پایگاههنتایج ب. شدمی

اقتصادي باال، از میانگین احساسی آنومی اجتماعی باالیی نسبت به –متعلق به پایگاه اجتماعی
–شاید به این دلیل که افراد متعلق به پایگاه اجتماعی . ر بودندهاي دیگر برخوردادانشجویان پایگاه

ولی پایبندي مذهبی کمتري دارند ،دارند ری برخوو درآمد باالیاقتصادي باال گرچه از سطح تحصیالت
شود و در نتیجه توجیهات زیرا با افزایش تحصیالت، قدرت تفکر افراد در بررسی روابط کلی منطقی تر می

وجود هها بنوعی بیگانگی اجتماعی در آنورسدها سطحی و ابتدایی به نظر میبراي آنمعمولی مذهب
و نارضایتی دهدي را رواج میاعتماددهد، بیو هویت ملی را نیز کاهش مییآید که وحدت ارزشمی

عوامل به همه این. بردینیز باال مرا سطح توقعات ، کردهتر بیشراجامعهعمومی از جامعه و مدیران
نیز به تأیید ) 1378(پور رفیعاي در مطالعهچنین نتیجه. زندفزونی احساس آنومی اجتماعی دامن می

. رسیده بود
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٦٧...ه جنسیت و برخی متغیر هاي جمعیت شناختی بارابط
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