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 مطالعة عوامل مرتبط با احساس آنومی فردی در میان دانشجویان
 (مطالعة موردی دانشجویان دانشگاه تهران)
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 25/7/92: تاریخ پذیرش          12/3/92: تاریخ دریافت

 چکیده
خرد، توجه ترین مباحث مطرح در مدیریت مسائل  شناسی عواطف، یکی از مهم براساس جامعه

رو، احساس آنومی فردی که از عوامل تأثیرگذار در  از این. به احساس افراد جامعه است

فردی این پژوهش به بررسی میزان آنومی . شود نیازمند مطالعه است های افراد محسوب می کنش

رگ، های فردینبرگ، لیدنب در این تحقیق از نظریه. پردازد می دانشجویان دانشگاه تهراندر میان 

. سازمانی در چارچوب نظری تحقیق استفاده شده است نظریة بیگانگی اجتماعی سیمن، نظریة بی

بندی  گیری طبقه به صورت نمونه( نفر 122)روش این تحقیق پیمایشی است و نمونة تحقیق 

پردازش و تجزیه و تحلیل آماری اطالعات با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی . انتخاب شد

های تحقیق  یافته. انجام شده است( رگرسیون چند متغیره , های همبستگی ل بر آزمونمشتم)

 36متوسط و  7/67درصد دانشجویان تحت مطالعه پایین،  7/31دهد احساس آنومی  نشان می

نتایج حاکی از . درصد باالست که نشانگر احساس آنومی متوسط رو به باالی دانشجویان است

قدرتی، سرمایة  یافته، بی اعتماد اجتماعی، اعتماد فردی، نهادی و تعمیمآن است که عواملی چون 

که بین این عوامل و   ند، به طوریا اجتماعی و رضایت از زندگی با احساس آنومی مرتبط

قدرتی که رابطة مثبتی با  به جز متغیر احساس بی. احساس آنومی فردی همبستگی وجود دارد

بین مشارکت . تغیرها رابطة منفی با متغیر وابسته دارنداحساس آنومی فردی دارد، بقیة م

بر . ای وجود ندارد اقتصادی و احساس آنومی فردی رابطه -اجتماعی، جنسیت، پایگاه اجتماعی

قدرتی و اعتماد فردی بیشترین اهمیت را در تبیین  اساس مدل رگرسیونی، متغیرهای احساس بی

 . اند احساس آنومی فردی داشته

قدرتی، اعتماد اجتماعی، سرمایة اجتماعی،  آنومی فردی، احساس بی :کلیدی های واژه

 . مشارکت اجتماعی
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 مقدمه و طرح مسئله
اجتماعی یا  ای آنومی مسئله. اند آنومی از مسائلی است که جوامع مدرن با آن دست به گریبان

امدرن نیز انتقال یافته تنها درمانی روشن نیافته، بلکه به دوران پس بیماری جامعة مدرن است و نه

شناسان با ترسیم تاریخ جوامع بشری، از ابتدایی تا مدرن، روند ساختار  برخی جامعه. است

برخی . اند دانسته« آنومیک شدن»و روند فرهنگ را به سوی « ای شدن ذره»اجتماعی را در جهت 

اند  سخن گفته در شخصیت افراد در جامعة مدرن [آنومی فردی]« شده آنومی درونی»دیگر از 

رسد این مورد اخیر در میان جوانان ایرانی مصداق  به نظر می(. 192:3119زاده و کوثری، رجب)

سردرگمی جوانان در انتخاب روش و الگوی زندگی، عدم رعایت حقوق متقابل در . دارد

ینده، رسد، عدم اطمینان نسبت به آ دار نمی عدالتی در جامعه و اینکه حق به حق جامعه، تصور بی

ساالری و  بازی و رشوه، عدم شایسته شیوع کارهای خالف عرف و قانون در جامعه همانند پارتی

شود،  تر می عدم توجه به استعداد و قابلیت افراد، احساس اینکه جامعه روز به روز متشنج

ها و  بینی درست موفقیت ناامیدی از ساختار حکومتی در حل معضالت مردم، عدم پیش

هدف و ناامیدی جوانان از رسیدن به زندگی بهتر  های اقتصادی و نهایتاّ بی فعالیت ها در شکست

سو و شکاف مضاعف بین آرزوها و اسباب دسترسی و تحقق آرزوها از سوی  و مطلوب از یک

های  هنجاری در زمینه دیگر، معرف ابعاد مختلف شرایط بحران اجتماعی و ظهور آنومی و بی

این . گیری احساس ناامیدی در بین جوانان جامعه است اسی و شکلاجتماعی، اقتصادی و سی

  (.3119مرجایی،)توان به احساس آنومی تعبیر کرد  احساس ناامیدی را به نوعی می

. اند ریزان اجتماعی بر مطالعة رفتار جوانان تأکید داشته گذاران و برنامه همواره سیاست

انواده و احساس استقالل بیشتر، به دنبال انتخاب سلطة خ دانشجویان به دلیل جداشدن از نفوذ و

ها و انتخاب  رسد نسل جوان امروز در پذیرش ارزش به نظر می. الگوهایی برای زندگی خودند

این احساس آزادی . بیند های اجتماعی نمی الگوهای رفتاری، خود را تابع قیدوبندها و محدودیت

کند که سیری  نیست، این نگرانی را ایجاد مینفسه امری منفی و مذموم  نسل جدید هر چند فی

ای  های مشترک جامعه عارضه گرفتن نسل جوان از ارزش فاصله. معقول و معتدل نپیماید

به جامعه است که الزم است مطالعه و تحقیق شود  رسان ناخوشایند و وضعیتی آسیب

وانان نیازمند ریزی اجتماعی در خصوص ج ، زیرا هر گونه برنامه(957: 3117کردزنگنه، )

 . های آنان از شرایط موجود است شناخت دقیق مسائل و شرایط مختلف اجتماعی و برداشت
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خصوص جوانان دانشجو  رو، شناخت وضعیت احساسی و مقتضیات ذهنی جوانان به از این

از . ندا کنندة کنش نماید چرا که احساسات تعیین بسیار مهم می اند که سازندگان فردای جامعه

امکان بررسی معنای ذهنی افراد درگیر در ( آنومیا)دیگر، مطالعة آنومی در سطح فردی طرف 

توان با بررسی آنومی در سطح فردی، تجلیات  بدین ترتیب می. سازد شرایط آنومیک را فراهم می

افراد شناخت و به معیاری برای تبیین انحرافات  های شرایط اجتماعی را در احساسات و استنباط

در این مقاله تالش بر آن است تا با (. 3151گیویان،)و رفتارهای ناهمنوا دست یافت  اجتماعی

های پژوهش، تصویری از احساس آنومی فردی در میان دانشجویان ارائه گردد و  استناد به یافته

 . عوامل تأثیرگذار بر ایجاد این احساس تحلیل و تبیین شوند

 واکاوی نظری
های نابسامانی،  ط و پیوندهای استوار فرد با جامعه تحت عنوانخوردن تعادل در رواب هم به

هنجاری، ابتدا به تعریفی  قبل از پرداختن به معنی بی. سازمانی و آنومی مطرح است بیگانگی، بی

ای که  ای است در ذهن اعضای گروه؛ اندیشه هنجار همانا اندیشه»: شود از هنجار اشاره می

کند اعضا یا آدمیان دیگر، تحت شرایط  ان کرد که مشخص میتوان آن را به شکل حکمی بی می

گولد و )« رود معین بهتر است چه بکنند و یا انجام چه کاری از آنان انتظار می

 (.231،3119:کولب

هنجاری  توان گفت به طور کلی سه معنای متمایز از بی با توجه به معنی کلی هنجار، می

 :آید برمی

 ه فرد خود را منحرف و متمرد در برابر قوانین بیابد؛سازمانی شخصیت، آنچنانک بی 

  شرایط و وضعیتی اجتماعی که در آن هنجارها در تنازع با یکدیگرند و افراد به سختی

 ها و توقعات متناقض محیط اجتماعی آشتی و سازگاری پدید آورند؛  توانند بین خواسته  می

 وضع یا شرایطی اجتماعی که فاقد هنجار باشد. 

 :ساروخانی)دهد که شرایطی از این قبیل تحقق یافته باشند  هنجاری رخ می بی زمانی

91،3152): 

 عدم جذب کامل افراد در درون نظام اجتماعی 
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 های سریع، تنازع  کاهش قدرت هنجارها و قوانین به دالیلی نظیر انقالب، دگرگونی

 .درونی هنجارها و جزآن

 (: 5:3252میچل،)نویسد  می شناسی المعارف جامعه دایرهدانکن میشل در 

کار  ای به اصطالح آنومی را نخستین بار امیل دورکیم برای نشان دادن موقعیت اجتماعی

در جامعة بهنجار شرایط زیر . برد که در آن امکان کسب رضایت و بهزیستی وجود ندارد می

 :حاکم است

 ندا رفتارها تحت سلطة هنجارهای اجتماعی. 

 سازند یکپارچه و غیرمتناقض می هنجارهای اجتماعی نظامی. 

 یگانگی ذهنی فرد در جامعة آنومیک از نظر اخالقی به دیگران وابسته است و خود را در

 .داند با آنان می

  برای کسب لذت در زندگی مرزها و حدود روشنی وجود دارد، بنابراین فرد آزاد نیست

 .که برای ارضای تمایالتش هرکاری خواست بکند

هنجاری عبارت است از هرگونه شرایط و  توان گفت بی های فوق می یتمبا توجه به آ

افراد در این شرایط از نظر روحی و . هایی که در آن هنجارها در تضاد با یکدیگرند موقعیت

 . اخالقی با یکدیگر ارتباط ندارند و برای کسب لذات مرزها و حدود روشنی وجود ندارد

گسیختگی  راد به درستی صورت نگیرد، امکان بروز نظامشدن اف ای اجتماعی هرگاه در جامعه

حل معضالت ناتوان باشد،  وجود دارد یا زمانی که شعور عمومی جامعه در مقابل یافتن راه

ها و  در چنین شرایطی عدم کارکرد درست نقش .بحران آنومی دامنگیر جامعه خواهد شد

تماعی و ایجاد نوعی آنومی فردی و های اجتماعی، موجب نرسیدن به اهداف فردی و اج پایگاه

 . شود گسترش آن در سطح جامعه می

سازمانی بر  نظریة بی. سازمانی است هنجاری نظریة بی های مهم مطرح در بحث بی از نظریه

شرایط ساختاری تأکید دارد که نقطة مقابل اعتماد، مشارکت و به طور کلی سرمایة اجتماعی 

شود و مشارکت در جامعه کم و اعتماد  اجتماعی تضعیف میهای  شرایطی که در آن شبکه. است

 -دهد دو مؤلفة اصلی سرمایة اجتماعی سازمانی اجتماعی نشان می نظریة بی. نیز اندک است

کنند که این فرایند از طریق سازوکار کنترل  با کجروی و جرم ارتباط پیدا می -اعتماد و مشارکت

 (. 917:9223یلد،میسنر و روزنف)افتد  اجتماعی اتفاق می
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و کالن ( فردی)توان استنباط کرد آنومی در دو سطح خرد  شده می با توجه به مباحث مطرح

بنابراین، آنومی هم در ارتباط با رفتار افراد در جامعه در . مطرح است( ساختاری و اجتماعی)

ای که در  تماعیکار رفته است و هم در ارتباط با شرایط اج برابر قوانین و هنجارهای اجتماعی به

دلیل دوران گذار، در بسیاری از موارد،  آن هنجارهای متناقض وجود داشته باشد یا اساساً به

توان گفت آنومی فردی متأثر  به بیان دیگر، می(. 317:3117معیدفر، )هنجاری وجود نداشته باشد 

وند، نفوذ های اجتماعی از هم گسیخته ش تنظیم  هرگاه شیرازة»: از آنومی اجتماعی است

اش را از دست خواهد داد و افراد جامعه  های فردی، دیگر کارایی کنندة جامعه بر گرایش نظارت

در این موقعیت، آرزوهای فردی دیگر با هنجارهای . به حال خودشان واگذار خواهند شد

 (. 329:3161کوزر،)« مانند شوند و در نتیجه، افراد بدون راهنمای اخالقی می مشترک تنظیم نمی

شود هنگامی که  از طرف دیگر، آنومی در بسیاری از موارد با مفهوم بیگانگی همراه می

گسیختگی فرد را از جمعی که  هنجارها قدرت حفظ وفاداری عمومی را ندارد و احساس از هم

به تعبیری، نوعی تجربة از دست . آید وجود می به آن تعلق داشته دور کند، از خود بیگانگی به

اس هویت و تالش برای یافتن شکل جدیدی از هویت فرهنگی در جامعه است دادن احس

شود، وابستگی و احساس تعلق  هنگامی که فرد دچار حالت آنومیک می(. 351:3216استین، برین)

گریزد  ها می پذیرد و از آن دهد، هنجارهای گروهی را سرمشق نمی خود را به گروه از دست می

برد؛ زیرا هنجار  سر می هنجاری و کژهنجاری به تر در کم یا دقیق هنجاری، و برای مدتی در بی

دهد،  البته، تمام هنجارها را از دست نمی. یابد تا جایگزین هنجارهای پیشین سازد مطلوبی نمی

یابد  سازد و همسان می کشد و کمتر خود را با دیگران همنوا می ولی خودش را کنار می

زند، دیگر  میک به اخالقیات حاکم و خاستگاه آن پشت پا میانسان آنو(. 322:3119شیخاوندی،)

انسان . بیند اعتقادی به جمع جامعة خویش ندارد و خود را مجبور به تبعیت و پیروی از آن نمی

پردازد و مسئولیت هیچ کس و  شود و تنها به تمایالت خود می آنومیک از نظر ذهنی سترون می

 .پذیرد هیچ چیز را نمی

مسئلة آنومی فردی در قالب بیگانگی مورد توجه بیشتر قرارگرفت  3252و  3262از دهة 

، به طوری که بسیاری از متفکران جدید مفاهیم بیگانگی و آنومی (96:3111شیانی و محمدی، )

برای مثال، اسرول . برند را مترادف با هم، یا یکی را به صورت رونوشتی از دیگری به کار می

دورکیم بیگانگی را مترادف با (. 3221الکس،)داند  نسخة بدلی آنومی می بیگانگی را آلترناتیو و
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واسطة اختالالت  داند که در آن به کلمة آنومی در نظر گرفته و آن را نوعی حالت فکری می

اجتماعی فرد دچار نوعی سردرگمی در انتخاب هنجارها، تبعیت از قواعد رفتاری و احساس 

بیگانگی را مترادف با آنومیا یا ( 3276)نتلر (. 13:3152یزی،محسنی تبر)شود  فتور و پوچی می

سازمانی شخصیتی است  آنومیا در نزد نتلر به مفهوم اختالل، آشفتگی و بی. گیرد آنومی فردی می

های  اجتماعی دارد اشاره که در آن فرد نسبت به برخی جنبه -و به وضعیت یا حالت روانی

 .کند س تنفر میمشخص وجود اجتماعی خویش نوعی احسا

آنومی ویژگی شرایط : نویسند می شناسی فرهنگ جامعهدر ( 3211)آبرکرامبل و همکارانش 

آنومی به مانند . شود اجتماعی است که در آن هنجارهای مسلط بر تعامالت اجتماعی شکسته می

 بیگانگی مفهومی است که شکاف بین تبیینات عمل اجتماعی در سطح فردی را با تبیینات عمل

 . دهد اجتماعی در سطح ساختار اجتماعی، پیوند می

او . کند های اصلی وجود خویش تعریف می سیمن بیگانگی را به مفهوم انفصال فرد از جنبه

معنایی،  قدرتی، بی ند از بیا کند که عبارت پنج معنای مترادف برای بیگانگی شناسایی می

هنجاری، آن را  ن تأکید بر حالت بیسیمن ضم. هنجاری، انزوای اجتماعی و خود بیزاری بی

او معتقد است آنومی در کاربرد سنتی . داند که با مفهوم آنومی دورکیم مرتبط است شرایطی می

کنند  ای که رفتارهای افراد را تنظیم می آن داللت بر وضعیتی دارد که در آن هنجارهای اجتماعی

فتار افراد کاسته شده است ها به عنوان راهنمای ر اند یا از تأثیر آن شکسته شده

کند  سیمن تظاهرات رفتار بیگانه گونه را بدین صورت تعریف می(. 171:3251جاکسون،)

 (:329:3157محسنی تبریزی،)

های اجتماعی و کنش  کند در وضعیت نوعی بیگانگی است که فرد احساس می .قدرتی بی .3

عبارت از این تصور است که  قدرتی به عبارت دیگر، احساس بی. متقابل خود تأثیرگذار نیست

 .تأثیر باشد و نتایج مورد انتظار او را برآورده نسازد دهد عمل او بی فرد احتمال می

کند هیچ راهنمایی برای انتخاب  در این حالت فرد احساس می .معنایی احساس بی .9

 تواند در شود و نمی بنابراین، دچار ابهام و شک و تردید می. سلوک و عقیدة خود ندارد

 . اجتماعی موجود در جامعه وفق دهد -گیری، عقیدة خود را با استانداردهای فرهنگی تصمیم

هنجاری عبارت است از این احساس که برای حصول به اهداف  بی .هنجاری احساس بی .1

کند که فرد  این احساس زمانی بروز می. ابزار و وسایل نامشروع مورد نیاز است  مند، ارزش
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سازد که مورد تأیید جامعه  های هدف رهنمود می هایی او را به حوزه متقاعد شود فقط کنش

 .نیستند

این احساس مبین انفکاک فکری فرد از استانداردهای  .احساس انزوای اجتماعی .9

 . فرهنگی و بیگانگی او از اهداف نظام اجتماعی است

ایی که او ه این حالت عبارت است از احساس ناتوانی فرد در انجام فعالیت .خودبیزاری .7

 .را ارضا کند

قدرتی پدید  گیرد که تحت تأثیر احساس بی ای در نظر می لیندنبرگ آنومی را متغیر وابسته

برد و آن را  فردینبرگ بیگانگی را مترادف با مفهوم نارضایتی به کار می(. 3116کوثری،)آید  می

شود به  فرد سبب می این چنین احساس نارضایتی در. گیرد منبع اصلی فعالیت فرد در نظر می

نوعی احساس انفصال و جدایی از موضوعات پیرامونی میل کند و با هر آنچه قبالً پیوند داشت 

فرد همچنین در چنین حالتی به خود همچون موضوعی خارجی . خود را جدا و منفک ببیند

نگرد و از درون بین خود و این موضوع نوعی احساس کشمکش و تضاد و عدم ارتباط و  می

بیند که  فردی که به احساس نارضایتی دچار است خود را ناتوان از آن می. کند شناخت تصور می

(. 395:3113محسنی تبریزی،)بتواند تغییری در وضعیت خود و شرایط محیطی به وجود آورد 

 .چنین شرایطی بازگوی حاالت آنومی فردی است

نابسامانی فردی از . اسرول استلئو ( آنومیا)دیگر اندیشمند مطرح در حوزة آنومی فردی 

نظر اسرول حالت فکری و درونی است که موجب بروز احساساتی از قبیل ناامیدی نسبت به 

قدرتی  اعتمادی نسبت به مسئوالن و جریان امور، بی اعتمادی نسبت به افراد جامعه، بی آینده، بی

امانی فردی حالتی احساسی لذا، نابس. شود و بدبینی نسبت به وضعیت افراد عادی و معمولی می

و به صورت احساسات متعددی  کند و نگرشی است که کیفیتی خاص را در فرد آشکار می

های  ها و کنش شود و به صورت احساسات متعددی نظیر آنچه اشاره شد، در نگرش متجلی می

ی اسرول بعد از تحقیقات متعدد، مقیاس استانداردی برا (.3262دین، )گردد  فرد متجلی می

 . سنجش نابسامانی فردی تدوین کرد

هنجاری در دو سطح قابل تمیز  طور کلی بی بهتوان گفت  با توجه به مباحث مطرح شده می

  :است
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 هنجاری در سطح فردی؛ نشانگر حالتی فکری است که در آن احساسات فرد نسبت  بی

هایی در سطح فردی  چنین حالتی همراه با اختالفات و نابسامانی. شود به خود وی سنجیده می

 .کند قدرتی را تجربه می است و فرد نوعی احساس ناهنجاری، پوچی و بی

  در  .هنجاری جمعی است هنجاری در سطح اجتماعی؛ نشانگر نوعی اختالل و بی بی

سختی  گیرند و افراد به چنین وضعیتی هنجارهای اجتماعی از بین رفته یا در تضاد و ستیز قرارمی

زوهای خود و انتظارات متناقض جامعه، سازگاری پدید آورند و در نهایت توانند بین آر می

در . کنار دارند د و خود را از عضویت در جامعه برننزبممکن است به رفتارهای نابهنجاری دست 

ها و هنجارهای سنتی  رود و ارزش چنین شرایطی همبستگی و وابستگی فرد و جامعه از بین می

 . دهند هت حمایت از افراد از دست میقدرت و نفوذ خود را در ج

هنجاری وجود داشته باشد، در خطر متالشی شدن  طور گسترده بی ها به هایی که در آن جامعه

گیرند، زیرا اعضای آن جامعه برای نیل به مقاصد مشترک، خطوط راهنما در اختیار  می قرار

هنجاری بیانگر  رت دیگر، بیبه عبا. کنند جهتی می ندارند و اغلب مواقع احساس جدایی و بی

کس قویاً و به طور کافی  ای است که یک سلسله تعارض داشته باشد، هیچ وضعیت جامعه

ها را نپذیرد و خود را ملزم به تبعیت  هنجارها را مراعات نکند، و هیچ فردی به طور گسترده آن

شخص . مردم است هنجار فاقد خط رهبری استواری برای آموزش به جامعة بی. ها نداند از آن

افراد در (. 92:3159ستوده،)هنجار پیروی از خط رهبری را به طور روشن درونی نکرده است  بی

معنایی  گیری، بیگانگی و بی قدرتی، گوشه انگیزگی، بی این شرایط دچار نگرانی، استرس، بی

دی را این حاالت احساس آنومی فر. گردد شوند و گسست بین افراد و اجتماعی آشکار می می

 . دهد بازتاب می

های فردینبرگ و لیدنبرگ، نظریة بیگانگی اجتماعی سیمن و نظریة  در این تحقیق از نظریه

قدرتی، بیگانگی اجتماعی، سرمایة اجتماعی، مشارکت  سازمانی به ترتیب عوامل نارضایتی، بی بی

ه این عوامل در شوند ک اجتماعی، اعتماد اجتماعی، به عنوان متغیرهای مستقل، استخراج می

توان چارچوب  ها را می بنابراین، این نظریه. های مطرح شده، بر آنومی فردی تأثیرگذارند نظریه

همچنین، برای سنجش آنومی فردی از مقیاس استاندارد شدة . نظری تحقیق حاضر قلمداد کرد

 .لئوسرال استفاده شده است
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 مروری بر مطالعات پیشین

« لی بر احساس آنومی فردی در میان جوانان با تأکید بر جنسیتتحلی»ای تحت عنوان  مقاله

های پژوهشی به منظور  ، با استناد به یافته(3112)نوشتة ملیحه شیانی و محمدعلی محمدی 

یابد که  شناسایی احساس آنومی فردی جوانان و برخی عوامل تأثیرگذار بر آن به نتیجه دست می

در وضعیت آنومیک قراردارند، اما این وضعیت به لحاظ  نسبت قابل توجهی از دختران و پسران

دهد احساس آنومی فردی دختران  در بررسی روابط، نتایج نشان می. جنسیت معنادار نیست

متأثر از عوامل فردی و اجتماعی است که حالتی از گسستگی میان فرد و جامعه را بازتاب 

 . دهد می

است تحقیقی که در بخشی از آن به موضوع ، اثری «مشارکت اجتماعی در شرایط آنومیک»

ها و میزان از خودبیگانگی،  این پژوهش در صدد شناخت زمینه. آنومی اشاره شده است

ها  یافته. های ذهنی آن است ها و زمینه هنجاری تفاوتی، انزوای اجتماعی، شناخت انواع بی بی

اند، افراد  و مجرم شناخته شده اند دهد در میان کسانی که دست به مفاسد اجتماعی زده نشان می

تر و متوسط، مجردها، مردها و زنان متأهل بیشتر از دیگران  تر و افراد با تحصیالت پایین جوان

های شهری افراد را بیشتر به سوی  اند و محیط مرتکب مفاسد اجتماعی یا بزهکاری شده

 (.3119توسلی،)دهد  رفتارهای ناهنجار سوق می

نفری از میان  399که با نمونة  «شناسی اجتماعی جوانان آسیب»ن تحقیق دیگری با عنوا

انجام گرفته  3151–52های دولتی غیرعلوم پزشکی تهران در سال تحصیلی  دانشجویان دانشگاه

های تحقیق،  طبق یافته. کند است، دو مفهوم مشارکت فرهنگی و بیگانگی فرهنگی را بررسی می

میزان آنومی اجتماعی در هر . تی متوسط از زندگی دارنددرصد پاسخگویان غیردانشجو رضای 92

درصد در گروه غیردانشجو آنومی  91درصد در گروه دانشجویان و  93: دو گروه باالست

 .اجتماعی باالیی است

در میان دانشجویان دانشکدة علوم اجتماعی  «علل و عوامل مؤثر بر آن: آنومی فردی»

ثر قریب به اتفاق جامعة آماری را دارای احساس آنومی اک. دانشگاه تهران انجام گرفته است

درصد دانشجویان دارای احساس آنومی  12. این میزان در بین دانشجویان متفاوت است. داند می

درصد احساس آنومی فردی  33درصد دارای احساس آنومی فردی متوسط و  72فردی باال، 
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اجتماعی و اقتصادی افراد و احساس آنومی  همچنین، ثابت شده است که بین پایگاه. پایین دارند

 . شود رود، احساس آنومی شدیدتر می هر چه پایگاه اقتصادی باال می. رابطة معناداری وجود دارد

سیدهادی  را« سنجش و بررسی احساس آنومی در میان جوانان»تحقیق دیگری با عنوان 

در این . ساله انجام داد 92 -37ن نفر از جوانا 722در بین  3119 در سال مرجایی در شهر تهران

ها در کسب درآمد،  ازدست دادن شغل، نابرابری)تحقیق احساس آنومی در سه بعد اقتصادی 

شامل عدم رعایت )، اجتماعی (اقدامات خالف عرف و قانون در راستای کسب منافع اقتصادی

شامل )و سیاسی ( حقوق متقابل، شرایط نامطمئن و سردرگمی در انتخاب روش و الگوی زندگی

بررسی ( ساالری، عدم شفافیت دولتمردان در ادارة مملکت نبود احزاب، عدم توجه به شایسته

درصد بیشترین و احساس  21/1دهد احساس آنومی اقتصادی با میانگین  ها نشان می یافته. شد

بوده  11/1و در درجة سوم احساس آنومی سیاسی با میانگین  12/1آنومی اجتماعی با میانگین 

 . ترین رنج و نگرانی جوانان شرایط اقتصادی است مهم. است

 را فیروز« های بروز آن در شهر کرمانشاه بررسی پتانسیل آنومی و زمینه»پژوهشی با عنوان 

جامعة آماری این پژوهش، تمامی مردان سرپرست خانوار ساکن در محالت . انجام داد امجدیان

 :ش نشان می دهدهای پژوه یافته. شهر کرمانشاه است

در شهر کرمانشاه، هنجارهای رسمی و پس ( عدم رعایت هنجارها)بیشترین میزان آنومی . 3

 .رسمی است و هنجارهای غیررسمی کمترین میزان آنومی را دارند از آن هنجارهای نیمه

 . میزان تمایل به رفتار آنومیک در بین پاسخگویان در حد متوسطی قراردارد. 9

متغیرهای مربوط به شرایط آنومی بر مبنای چارچوب نظری مطالعه با  رابطة اغلب. 1

روی سه متغیر « وضعیت اقتصادی»ابتدا، ارزیابی ذهنی از . یکدیگر و با رفتار آنومیک تأیید شد

این سه متغیر اخیر، خود بر . گذارد تأثیر می( هدف، تحمل وضعیت و امید به آینده)کلیدی 

همچنین، کاهش اعتماد و . ش مالحظات اجتماعی تأثیر دارندکاهش اعتماد اجتماعی و کاه

تأثیر . گذارند های رفتار آنومیک اثر می مالحظات در کنار عوامل دیگر، بر برخی گویه

عدم . های مذهبی در افزایش اعتماد اجتماعی و کاهش تمایل به آنومی محرز شد بندی پای

موجب کاهش اعتماد اجتماعی و افزایش کارکرد مناسب سیستم کنترل پلیس و دستگاه قضایی 

احساس وجود نابرابری اقتصادی و اجتماعی موجب کاهش . شود تمایل به آنومی در جامعه می

 . شود اعتماد اجتماعی و افزایش تمایل به رفتار آنومیک می
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را نادری و دیگران در بین « سنجش چندبعدی احساس آنومی در بین جوانان»پژوهش 

 نمونة حجم روش پژوهش حاضر با روش پیمایشی و با. ر اردبیل انجام دادندشه 92-37جوانان 

 نتایج .متناسب صورت گرفته است مطبق گیری شیوة نمونه از گیری بهره با نفر 129 آماری

فرهنگی،  گمگشتگی نفس، عزت آینده، به نگرش بین معنادار رابطة مبین آماری های آزمون

متغیرهای ) اجتماعی نامناسب روابط و خانواده گسیختگی دینی، پایبندی نابرابری، احساس

 نگرش 7/1لیزرل  افزار نرم در رگرسیونی مدل برآورد نتایج .است( وابسته متغیر)آنومی  و (مستقل

 گسیختگی و آنومی های واریانس بر اثرگذاری و قدرت تبیین بیشترین دارای را آینده به منفی

 بین از همچنین، .دهد می نشان جوانان آنومی در وضعیت رتأثی ترین پایین دارای را خانوادگی

 اقتصادی آنومی و میزان بیشترین آنومی فرهنگی های زمینه شدید موجودیت آنومی، سطوح

 .شده است ارزیابی جوانان بین در میزان کمترین

 شناسی تحقیق روش
ای بررسی متغیرها، در این تحقیق به لحاظ مفهومی از روش مطالعة اسنادی و از حیث تجربی بر

ابزار گردآوری اطالعات . ها از روش پیمایش استفاده شده است تحلیل و آزمون فرضیه

 ةابتدا پرسشنامدر این تحقیق برای احتساب روایی بدین صورت عمل شد که . پرسشنامه است

ی و ا های چندگزینه پایایی پرسش 3و با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ شدآزمون  تحقیق پیش

پس از اصالحات الزم . محاسبه شد شدندهایی که در قالب طیف لیکرت سنجش  نیز پرسش

در  .به دست آمدها  لفای کرونباخ آنآآوری شد و  نهایی جمع ةها از طریق پرسشنام داده اًمجدد

، اعتماد نهادی ،یافته های اعتماد فردی، اعتماد تعمیم مقیاس کهپایایی محاسبه شده  ،مجموع

 روایی به ترتیبشد،  و رضایت از زندگی را شامل می قدرتی و احساس آنومی فردی بی احساس

پردازش و تجزیه و تحلیل آماری اطالعات با . اشتندد 19/2، 61/2، 53/2، 15/2، 77/2، 62/2

( های همبستگی، رگرسیون چندمتغیره مشتمل بر آزمون)استفاده از آمار توصیفی و استنباطی 

الزم به توضیح است که جامعة آماری این تحقیق تمامی دانشجویان دانشگاه . انجام شده است

ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــ
گیری یا  ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که انسجام درونی ابزار اندازه برای احتساب روایی مقیاس. 3

توان با اطمینان از  روایی درونی دارند و می 7/2از  های با ضریب بیش معموالً مقیاس. کند ها را محاسبه می مقیاس

 (.59:3117کالنتری،)آنها استفاده کرد 
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بندی شده و با استفاده از فرمول کوکران و به تعداد  گیری طبقه نمونه به روش نمونه. تهران است

 .نفر انتخاب شد 122

 ی تحقیقها فرضیه

 .قدرتی و احساس آنومی فردی رابطه وجود دارد بین بی -

 .ردی و احساس آنومی فردی رابطه وجود داردبین اعتماد ف -

 .بین اعتماد تعمیم یافته و احساس آنومی فردی رابطه وجود دارد -

 .بین اعتماد نهادی و احساس آنومی فردی رابطه وجود دارد -

 .بین اعتماد اجتماعی و احساس آنومی فردی رابطه وجود دارد -

 .طه وجود داردبین مشارکت اجتماعی و احساس آنومی فردی راب -

 .بین سرمایة اجتماعی و احساس آنومی فردی رابطه وجود دارد -

 .بین رضایت از زندگی و احساس آنومی فردی رابطه وجود دارد -

 .اقتصادی و احساس آنومی فردی رابطه وجود دارد -بین پایگاه اجتماعی -

 .بین جنسیت و احساس آنومی فردی رابطه وجود دارد -

 متغیرها تعریف مفاهیم و

به اعتقاد اسرول، آنومیا حالتی فکری و درونی است که موجب احساساتی از قبیل . آنومی فردی

اعتمادی نسبت به مسئوالن و  اعتمادی نسبت به افراد جامعه، بی ناامیدی نسبت به آینده، بی

. گردد قدرتی و بدبینی نسبت به وضعیت افراد عادی و معمولی در فرد مبتال می جریان امور، بی

گردد و  لذا، نابسامانی فردی حالتی احساسی و نگرشی است که کیفیتی خاص در فرد آشکار می

در اینجا به منظور سنجش احساس آنومی فردی  .شود به صورت احساسات متعددی متجلی می

 (:962:  3113ببی، )از مقیاس اسرول در قالب طیف لیکرت به صورت زیر استفاده شده است 

 گویند، افراد عادی و متوسط آیندة خوبی ندارند ه برخی مردم میبرخالف آنچ. 

 ای است ای که در پیش داریم، به دنیا آوردن بچه کار غیرعاقالنه با آینده. 

 امروز را دم غنیمت شمار و به فردا نیندیش. 

 داند روی چه کسی حساب کند این روزها آدم نمی. 

  دهند عادی نمیاکثر کارمندان دولت اهمیتی به مشکالت مردم. 
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توان منابعی تعریف کرد که  مفهوم سرمایة اجتماعی را به طور کلی می. سرمایة اجتماعی

این منابع که از طریق اجتماعی شدن . کنند اند و کنش جمعی را تسهیل می میراث روابط اجتماعی

جتماعی های ا هایی از پیوند شوند در برگیرندة اعتماد، هنجارهای مشارکتی و شبکه حاصل می

است که موجب گرد آمدن افراد به صورتی منسجم و باثبات در داخل گروه به منظور تأمین 

در این مقاله سرمایة اجتماعی با دو مؤلفة آن یعنی (. 959:3119زاهدی،)گردد  هدفی مشترک می

 .اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی سنجش شده است

ید شده یبر انتظارات و تعهدات اکتسابی و تأرد دااعتماد اجتماعی داللت  .اعتماد اجتماعی

 ها و نهادهای اجتماعی دارند به لحاظ اجتماعی که افراد نسبت به یکدیگر و نسبت به سازمان

یافته و  در اینجا اعتماد در قالب سه سنجة اعتماد بین فردی، اعتماد تعمیم(. 327:3222پاکستون،)

 (.329:3119قلو،زاهدی و اجا) ه استشداعتماد نهادی سنجش 

که  هاست السیبه معنای اعتماد به افراد خانواده، خویشان، دوستان و همک .اعتماد فردی

 .گیری شده است طیف لیکرت اندازه بر اساسافراد  درمیزان آن 

شود که از  اعتماد به بیگانگان یا افراد کمتر آشنای اجتماع را شامل می .یافته اعتماد تعمیم

 :تگیری شده اس در قالب طیف لیکرت اندازه های زیر طریق گویه

 کنند اکثر مردم در معامله با دیگران انصاف را رعایت می. 

 کنند بسیاری از مردم فقط به منافع خود فکر می. 

 اند که روی کمک شما  ند از این جهت دوست شما شدها اغلب کسانی که با شما دوست

 .اند حساب بازکرده

 ؟دیکن عتماد میها ا تا چه اندازه به غریبه 

های  بینی و اطمینان افراد نسبت به عملکرد نهادها و گروه خوشبازگوی  .اعتماد نهادی

های  از نهادها و گروه شماریبرای سنجش این معرف میزان اعتماد افراد برای . است اجتماعی

 ،جمع نمرات افراد شاخص سپس، با استفاده از. شدطیف لیکرت سنجیده  از طریقاجتماعی 

اعتماد اجتماعی از جمع باالخره نمرة  .ها محاسبه شده است هر یک از آزمودنیعتماد نهادی ا

اجزای اعتماد  محاسبه شد کهیافته و اعتماد نهادی  نمرات اعتماد بین فردی، اعتماد تعمیم

 (.399:3111پور و دیگران،  علی)شوند  محسوب میاجتماعی 
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های ارادی داللت دارد که از  سته از فعالیتمشارکت اجتماعی به آن د .مشارکت اجتماعی

کنند و به صورت مستقیم یا  ها اعضای یک جامعه در امور محل زندگی خود شرکت می طریق آن

مصداق (. 321:3162 محسنی تبریزی،)ند ا مستقیم در شکل دادن به حیات اجتماعی خود سهیمنا

منظور از . استهای غیردولتی  ها و سازمان انواع انجمن شرکت در چنین مشارکتیعملیاتی 

ها یا صاحب مسئولیت بودن در  های غیردولتی، عضویت، انجام دادن فعالیت مشارکت در سازمان

برای سنجش میزان مشارکت از مقیاس چاپین در این تحقیق . است (NGO) غیردولتی یسازمان

کمک مالی،  .1یت، انجام فعال .9 عضویت، .3 :زیر است های استفاده شده است که حاوی مقوله

های  نمرهها  که به ترتیب به هریک از مقوله( 3112:میلر)صاحب مقام و مسئولیت بودن  .9

هایی که فرد با  مجموع سازمان ها از با جمع کردن این نمره .داده شده استتخصیص  3،9،1،9

 .شده است، نمرة مشارکت اجتماعی او تعیین دارد ها ارتباط آن

احساس ذهنی فرد است که او یا دیگر افراد امثال او از مهار پیامدها و  قدرتی بی .قدرتی بی

به نقل از یزدان  3269رابرت،)شوند  کنترل رویدادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی عاجز می

قدرتی  قدرتی دانشجویان از مقیاس بی در این تحقیق برای سنجش احساس بی .(3116پناه،

نوشتن نامه به مقامات دولتی »: ی این مقیاس به شرح زیر استها گویه. سیمن استفاده شده است

توانیم جریان رویدادهای  امثال من می. رسد ای ندارد، چون کسی به داد آدم عادی نمی نتیجه

کنم ما از وسایل کافی برای  من فکر می. جامعه را تغییر دهیم، به شرطی که خودمان بخواهیم

در برخورد با تحوالت جامعه، بیش از پیش احساس . اریمها برخورد جلوگیری از افزایش قیمت

اندیشم خود را با آن بیگانه حس  وقتی در مورد ساخت سیاسی کشورم می. کنم ناتوانی می

های فشار داخلی و  های کافی و مناسبی برای مقابله با گروه کنم از روش احساس می. کنم می

تواند  اگر هم بخواهد، با شرایط فعلی نمی کنم آدمی مثل من حتی فکر می. خارجی برخورداریم

سازند، نه صاحبان  این افراد جامعه هستند که آیندة جامعه را می. در جامعه تأثیری داشته باشد

کند که کدام نامزد انتخاباتی و از چه جناحی پیروز  کنم فرق چندانی نمی من فکر می. قدرت

توانند با مشارکت اجتماعی  قدم افراد جامعه میمن معت. شود، زیرا هیچ چیز تغییر نخواهد کرد می

 «.و سیاسی به بهبود شرایط اجتماعی کمک کنند

رضایت از زندگی داللت بر خرسندی یا پذیرش اوضاع و احوال  .رضایت از زندگی

به عبارت دیگر، رضایت از زندگی اساساً . ها و نیازهای افراد دارد زندگی و تحقق خواسته
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در این تحقیق رضایت فرد از زندگی (. Healy,2005)اش است  یت زندگیارزیابی فرد از کیف

های گوناگون همچون محل سکونت، خانواده، وضعیت  بازتاب مجموعة رضایت وی در زمینه

 . مسکن، امکانات زندگی، رشتة تحصیلی و رضایت از زندگی در کل در نظر گرفته شده است

اند که جزء  اقتصادی -پایگاه اجتماعی مل جنسیت،شا ای متغیرهای زمینه .ای متغیرهای زمینه

 .اند شده  عوامل تأثیرگذار بر آنومی فردی در نظر گرفته

است که افراد در ساختار اجتماعی و اقتصادی جامعه  جایگاهی .اقتصادی -پایگاه اجتماعی

 -یاقتصادی دانشجویان بر اساس شاخص اجتماع -پایگاه اجتماعیبرای سنجش  .کنند اشغال می

شده استفاده پدر تحصیالت، درآمد و شغل  از متغیرهای(  111:3112میلر،)اقتصادی دانکن 

 .است

 های پژوهش یافته

از مجموعة نمونة . سال است 93دست آمده، میانگین سنی افراد پاسخگو  با توجه به نتایج به

زء طبقة متوسط درصد ج 19اقتصادی پایین،  -درصد دانشجویان از پایگاه اجتماعی 7/72آماری 

توزیع فراوانی پاسخگویان بر . اقتصادی باالیی برخوردار بودند -درصد از پایگاه اجتماعی 7/1و 

درصد دانشجویان پاسخگو احساس  7/31دهد  حسب میزان احساس آنومی فردی نشان می

درصد احساس آنومی باالیی داشتند که  36احساس آنومی متوسط و  7/67آنومی پایین، 

 . ندة میزان باالی احساس آنومی فردی در میان دانشجویان استده نشان

های تحقیق با استفاده از دو تکنیک آماری ضریب همبستگی و مقایسة  آزمون فرضیه

دهندة ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای   نشان 3جدول . ها انجام گرفته است میانگین

است که رابطة معناداری بین اعتماد  نتایج حاکی از آن. مستقل و احساس آنومی فردی است

قدرتی، سرمایة اجتماعی و رضایت از زندگی با  یافته، بی اجتماعی، اعتماد فردی، نهادی و تعمیم

 .ای وجود ندارد بین مشارکت اجتماعی و احساس آنومی فردی رابطه. احساس آنومی وجود دارد
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 ای و احساس آنومی فردی هضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای مستقل فاصل. 1جدول 

 معناداری ضریب همبستگی انحراف معیار میانگین همبستگی

ی
س آنومی فرد

احسا
 

96/93 اعتماد اجتماعی  327/1  (**)919/2- 222/2 

95/39 اعتماد فردی  996/9  (**)961/2- 20222 

19/2 یافته اعتماد تعمیم  911/9  (**)125/2- 20222 

15/35 اعتماد نهادی  211/6  (**)991/2- 20222 

29/96 قدرتی بی  166/7  (**)796/2 20222 

29/99 سرمایة اجتماعی  229/2  (**)963/2- 20222 

52/3 مشارکت اجتماعی  565/9  226/2- 355/2 

39/99 رضایت از زندگی  292/9  (**)912/2 20222 

 (. دو دامنه)دار است  معنا 23/2رابطه در سطح  **

یانگین احساس آنومی فردی بر حسب جنسیت دانشجویان با آزمون تفاوت م 9جدول 

ای بین  آمارهای جدول بازگوی آن است که رابطه .دهد مستقل را نشان می tاستفاده از آزمون 

بین  به عبارت دیگر، متغیر جنسیت متغیر پیش. جنسیت و احساس آنومی فردی وجود ندارد

 .احساس آنومی فردی نیست

 tمیانگین احساس آنومی فردی بر حسب جنسیت با استفاده از آزمون مقایسة تفاوت . 2جدول 

 مستقل

 داری سطح معنا Fمقدار  انحراف معیار میانگین فراوانی نام مقوله نام متغیر

 جنسیت
 176/1 65/39 19 زن

319/3 962/2 
 262/9 37/39 337 مرد

 

 -سب پایگاه اجتماعیآزمون تفاوت میانگین احساس آنومی فردی بر ح 1همچنین، جدول 

آمارهای جدول بیانگر عدم . دهد مستقل را نشان می Fاقتصادی دانشجویان با استفاده از آزمون 

 .اقتصادی و احساس آنومی فردی است -ارتباط پایگاه اجتماعی
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اقتصادی با  -مقایسة تفاوت میانگین احساس آنومی فردی بر حسب پایگاه اجتماعی. 3جدول 

 مستقل Fن استفاده از آزمو

 داری سطح معنا Fمقدار  انحراف معیار میانگین فراوانی نام مقوله نام متغیر

 پایگاه اجتماعی ـ

 اقتصادی

 312/1 97/39 332 پایین

 329/1 33/39 69 متوسط 979/2 521/2

 129/1 1/37 35 باال

 

متغیرهای مستقل  از طریق( احساس آنومی فردی)بینی تغییرات متغیر وابسته  به منظور پیش

رگرسیون چندمتغیره   و تعیین سهم هریک از متغیرهای مستقل در تبیین متغیر وابسته از تکنیک

قدرتی در مرحلة  دهد دو متغیر بی نشان می 9نتایج جدول . گام استفاده شده است به به شیوة گام

یین متغیر وابسته اول و متغیر اعتماد فردی در مرحلة دوم به ترتیب میزان اهمیتی که در تب

درصد از  5/97اند  اند و در مجموع این دو متغیر توانسته اند، وارد معادلة رگرسیونی شده داشته

و متغیرهای سرمایة اجتماعی، اعتماد نهادی، )واریانس متغیر وابسته را تبیین کنند و توضیح دهند 

 (.  دان اعتماد تعمیم یافته و رضایت از زندگی از معادله بیرون مانده
 های تحلیل آنومی فردی خالصة مدل. 4جدول 

 ضریب تعیین ضریب همبستگی ها مدل
 ضریب همبستگی

 تعدیل شده 
 داری سطح معنا آزمون واریانس

1 796/2 956/2 951/2 752/57  20222 

2 791/2 927/2 915/2 391/93  20222 

 قدرتی، اعتماد فردی بی. 9قدرتی؛  بی. 3های شمارة  مدل

، این مقادیر استاندار شده و امکان مقایسه و تعیین سهم نسبی هر یک Betaمقادیر براساس 

 معادلة رگرسیون چند متغیره در تحقیق حاضر عبارت خواهد بود از . سازد از متغیرها را فراهم می

 .احساس آنومی فردی=  912/2( قدرتی بی) - 39/2( اعتماد فردی)
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رد متغیرهای مستقل بر آنومی فردیبررسی تأثیر ضرایب استاندا. 5جدول   

 داری سطح معنا Tمقدار  (Beta)ضریب تأثیراستانداردشده (B)ضریب تأثیر غیراستاندارد متغیرها

 20222 119/5 912/2 969/2 قدرتی  بی

 297/2 -972/9 -392/2 -313/2 اعتماد فردی

 گیری نتیجهحث و ب

احث مطرح در مدیریت مسائل خرد، توجه ترین مب شناسی عواطف، یکی از مهم بر اساس جامعه

های  رو، آنومی فردی احساسی است که از عوامل تأثیرگذار در کنش از این. به احساس است

هدف این تحقیق سنجش احساس . شود و نیازمند بررسی و مطالعه است افراد محسوب می

ی تحقیق نشان ها یافته. آنومی فردی در میان دانشجویان و بررسی عوامل مؤثر بر آن است

احساس آنومی  7/67درصد دانشجویان تحت مطالعه احساس آنومی فردی پایین،  7/31دهد  می

درصد احساس آنومی باالیی دارند که نشانگر وضعیت روحی نامساعد دانشجویان  36متوسط و 

درصد دانشجویان دارای احساس آنومی متوسط رو به باالیند و این  7/13است، به طوری که 

 . کننده است جو باشد نگران خواهد مشارکت جامعة دانشگاهی که می برای

های آن در بررسی احساس آنومی فردی از آن جهت مورد  اهمیت سرمایة اجتماعی و مؤلفه

گر در حالت آنومیک  سازمانی یکی از عوامل تبیین توجه است که این متغیر بر اساس نظریة بی

دهد میزان سرمایة اجتماعی در میان  عة حاضر نشان مینتایج توصیفی مطال. جامعه و فرد است

 79درصد پاسخگویان میزان سرمایة اجتماعی پایین و  96دانشجویان به این صورت است که 

سطح پایین سرمایة  دهندة این موضوع نشان. درصد میزان سرمایة اجتماعی متوسطی دارند

تماعی نیز وضعیت مناسبی ندارند، به های سرمایة اج مؤلفه. اجتماعی در میان دانشجویان است

که توزیع میزان شاخص اعتماد اجتماعی در میان دانشجویان مورد مطالعه بدین صورت  طوری

درصد دانشجویان اعتماد اجتماعی  77درصد دانشجویان اعتماد اجتماعی پایین و  97است که 

اجتماعی به عنوان مؤلفة ها بازگوی آن است که میزان مشارکت  همچنین، یافته. متوسطی دارند

درصد دانشجویان مشارکت  7/51که  سرمایة اجتماعی از سطح پایینی برخوردار است، به طوری

 . درصد مشارکت اجتماعی باالیی دارند 7/3درصد متوسط و  31پایین، 
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قدرتی یکی دیگر از متغیرهای مستقل تأثیرگذار مورد مطالعه در این تحقیق  احساس بی

 7/61درصد دانشجویان احساس آنومی پایین،  31دهد  ی توصیفی تحقیق نشان میها یافته. است

 .قدرتی باالیی دارند درصد احساس بی 31درصد متوسط و 

دست آمده روایت جالبی از ارتباط دوسویه بین متغیرهای مستقل و وابستة تحقیق را  نتایج به

یافته  تماعی، اعتماد فردی، اعتماد تعمیمکه ارتباط بین متغیرهای اعتماد اج دهد، به طوری نشان می

و اعتماد نهادی همچنین سرمایة اجتماعی و رضایت از زندگی با احساس آنومی دوسویه و منفی 

به این معنی که هر چه افراد دارای اعتماد اجتماعی، فردی، نهادی و تعمیم یافته، سرمایة . است

از طرف . نومی آنان پایین خواهد بوداجتماعی و رضایت از زندگی باالیی باشند، احساس آ

قدرتی و احساس آنومی فردی وجود  دیگر، ارتباط مثبت و دوسویة نسبتاً باالیی بین احساس بی

قدرتی در افراد باال باشد، احساس آنومی  این ارتباط بیانگر آن است که هر چه احساس بی. دارد

اقتصادی و احساس  -اجتماعیبین مشارکت اجتماعی، جنس، پایگاه . بیشتری خواهند کرد

 . آنومی فردی ارتباطی وجود ندارد

قدرتی و اعتماد فردی بیشترین اهمیت را در  بر اساس مدل رگرسیونی متغیرهای احساس بی

قدرتی مثبت و ارتباط  که ارتباط متغیر احساس بی اند، به طوری تبیین احساس آنومی فردی داشته

رسد افرادی که دارای اعتماد فردی پایین و احساس  ر میبه نظ. متغیر اعتماد فردی منفی است

 .شوند دچار حالت آنومیک می اند آنومی باالیی

های  یافته. کند ها را تأیید می های تحقیقات پیشین و برخی نظریه نتایج این تحقیق یافته

هر چه . پذیرد قدرتی تأثیر می تحقیق نشان داد میزان احساس آنومی فردی از احساس بی

ها با  این یافته. یابد ها افزایش می قدرتی افراد بیشتر باشد، میزان احساس آنومی آن حساس بیا

داند  نظرهای اسرول مطابق است که بیگانگی را آلترناتیو و نسخة بدل آنومی می

های بیگانگی مورد مطالعه  قدرتی یکی از مؤلفه در این تحقیق احساس بی(. 51:3221الکس،)

کند که آنومی را متغیر  را تأیید می( 3255)همچنین، این یافته اعتقاد لیندنبرگ  .قرار گرفته است

 (.3116کوثری،)آید  قدرتی پدید می گیرد که تحت تأثیر احساس بی ای در نظر می وابسته

تر باشند، دچار احساس آنومی بیشتری خواهند  فردینبرگ معتقد است هر چه افراد ناراضی

یق نیز مؤید این است که بین احساس نارضایتی و احساس آنومی رابطة های این تحق یافته. بود

درصد با  91میزان همبستگی بین رضایت از زندگی و احساس آنومی . معناداری وجود دارد
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این بدین معناست هر چه افراد رضایت از زندگی باالیی داشته باشند، . جهت منفی است

 .احساس آنومی فردی پایینی خواهند داشت

سازمانی اجتماعی، افراد اگر سرمایة اجتماعی اندکی داشته باشند، دچار  اساس نظریة بیبر

های تحقیق در جهت تأیید این ادعاست، به طوری که بین  یافته. حاالت آنومیک خواهند شد

جهت منفی نشانگر . وجود دارد -96سرمایة اجتماعی و احساس آنومی همبستگی با میزان 

که هر چه افراد از سرمایة اجتماعی باالیی برخوردار  متغیر است، به طوریارتباط منفی این دو 

 .باشند احساس آنومی اندکی خواهند داشت

مندی  این توان. مندی نظام اجتماعی است ارتقای سالمت روانی در جامعه، شاخص توان

ورت خصوص دانشجویان ص تواند از طریق ارزیابی حاالت روحی و روانی افراد جامعه به می

در همین راستاست که توجه به بسترهای . اند پذیرد که از اقشار تأثیرگذار اجتماعی کنونی

تواند در جهت  ها و ایجاد محیط سرزنده و شاداب اجتماعی برای جوانان می شکوفایی خالقیت

بنابراین، بر شرایط اجتماعی با اعتمادسازی . رشد و تعالی نظام اجتماعی مورد اهتمام قرارگیرد

 . شود جو تأکید می باال و محیط مشارکت
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