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مقدمه
اين پژوهش جهت بررسی و شناخت يکی از عوامل چالش برانگیز در فضای جامعۀ سیاسی
دانشجويی ،پديدۀ آنومیسیاسی را مورد توجه قرار داده است .1آنومیيکی از پديدارهای مهم در
ادبیات جامعه شناسی است و در اين پژوهش ،هدف ،بررسی و سنجش آنومیسیاسی در سطح
دانشجويان ايرانی (واحدهای دانشگاه آزاد اسلام ی) بوده ،و شناخت يابی نسبت به مبانی نظری
آن ،و آزمون کمی و تجربی واقعیتهای آن در جامعۀ ايران دلیل ضرورت انجام اين پژوهش و
مطالعات پیش رو بوده است .علاوه بر مطالعۀ آنومیسیاسی در جامعۀ مورد مطالعه ،نقش برخی
متغیرهای مهم و مؤثر بر اين پديده را که برآمده از چارچوب نظری است مورد بررسی قرار
داده ،و با درنظر داشتن اهدافی مانند سنجش و شناسائی آنومیسیاسی ،نگرش قشر دانشجوی
کشور ايران را به کاوش و بررسی نهاده و سعی دارد پاسخ سوالاتی از اين قبیل را جستجو نمايد:
آيا دانشجويان ايرانی دچار«آنومیسیاسی» هستند؟ آيا از لحاظ ويژگیهای زمینهای (سن،
جنس ،رشتۀ تحصیلی) آنومیسیاسی در دانشجويان تفاوت وجود دارد؟ آيا متغیرهايی مانند
اعتماد اجتماعی -سیاسی ،احساس عادلانه بودن قواعد ،اثربخشی اجتماعی-سیاسی ،و فردگرايی
(عدم التزام مدنی) که در آنومیسیاسی مؤثر شناخته میشوند در دانشجويان میزان بالايی را
نشان میدهد؟
گفتار اول  :کليات تحقيق
مرتون معتقد بود ساختار و فضای اجتماعی جوامع آنومیک ،بستر مناسبی را برای افزايش
انحراف اجتماعی فراهم میآورد و اين وضعیت در جوامع موسوم به جوامع توده ای میتواند
خود به آنومی در جامعه دامن بزند (زتومکا99 :1991 ،2؛ نقل از رجبزاده و کوثری .)1032 ،در
واقع ضعف هنجارها در کنترل رفتار افراد جامعه شرايطی را فراهم میآورد که از آن به وضعیت
آنومیک تعبیر میکنند .برخی محققان ايرانی معتقدند جوامع جهان سوم ،نظیر ايران عموماً در
 -1از آنجايی که اجماع نظری در معادل گزينی يک اصطلاح واحد در ترجمه های گوناگونی که از واژۀ آنومی شده (مانند بی
هنجاری ،بی سامانی ،آشفتگی ،اختلال هنجاری و امثال آن) در حال حاضر وجود ندارد ،ترجیحاً در اينن پنژوهش از همنان
واژۀ آنومی که اينگونه نیز اصطلاحی متعارف است استفاده شد.
2. Sztompka
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شرايط آنومیک ،به صورت حاد يا مزمن به سر میبرند (چلبی 1095 ،و رفیع پور )1093 ،اين
نکته از آن روی اهمیت میيابد که در عصر مدرن آگاهی سیاسی از شاخصهای رشد و توسعه
يافتگی شناخته میشود و در نقطه مقابل آن ،مقولۀ آنومیسیاسی ،در بسیاری کشورهای کم
توسعه ،موضوعی مورد تامل شناخته میشود.
آنومیسیاسی با تحولات عظیم اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی در عصر جديد ،بطور چشمگیری
افزايش يافته است و از جمله پديدههای اجتماعی-سیاسی است که جوامع گوناگون با ورود به
دوران مدرن به نوعی با آن مواجه میشوند .برخی معتقدند مساله اجتماعی آنومی در پايان دوران
مدرن در برخی جوامع نه تنها درمان مشخصی نیافته بلکه به دوران مابعد مدرن 1هم منتقل شده
است (مسترويچ1939 ،2؛ نقل از رجبزاده و کوثری .)1032 ،عموماً آنومیسیاسی پیامد رشد
مطالبات سیاسی نوينی است که در ادامۀ جريان نوسازی اقتصادی 0به وجود میآيد ،اما نظام
سیاسی توان پاسخگويی به اين مطالبات را ندارد (هانتینگتون .)13-23:1093 ،حال آنکه به زعم
دورکیم ،دولت در جوامع نوين مظهر وجدان جمعی آحاد مردم بوده و موظف به تنظیم مقررات و
قواعدی برای تنظیم رفتار شهروندان است (.)Giddens,193::192
دورکیم ،انديشمندی که فردگرائی و آنومی را از پیامدهای پیشرفت و تمدن ،از عوارض
خطرناک آن به شمار میآورد معتقد بود که آنومی عبارت است از شرايط درهم و برهم و به هم
ريخته ای که وقتی هنجارهای اجتماعی ضعیف شوند ،از بین بروند يا در تضاد با هم قرار گیرند
هم در سطح فردی و هم در جامعه به وجود میآيد .او به آنومیکه نتايج آن به صورتهای
مختلفی نظیر خودکشی و فردگرائی شديد نمايان بود بهعنوان بحران تمدن اشاره میکرد و آن
را شاهدی بر عدم انسجام جامعه میدانست (دورکیم .)111 :1093 ،از نظر او ،به خصوص در
دوران گذار يا عبور که عموماً به شرايط نوسازی اقتصادی يا سیاسی در جوامع گفته میشود
احتمال آنومیافزايش می يابد .چنانکه تغییر و تحولات گذار از جامعۀ سوسیالیستی به
سرمايه داری در کشور شوروی سابق و اروپای شرقی باعث افزايش آنومی در اين جوامع شد.
تأکید دورکیم در کتاب تقسیم کار اجتماعی (دورکیم )923 :10:3،بر انسجام اجتماعی میان
1. Post-Modern Age
2. Mestrovic
3. Economic Modernization
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گروهها يا اندامها و در کتاب خودکشی (دورکیم )213 :1093 ،بر انسجام اجتماعی فرد و
اجتماعات (خانوادگی ،دينی و سیاسی) بود.
وجود وضعیت آنومیک در هر جامعه ای ممکن است سمت و سوهای گوناگونی داشته باشد
که پیش از اين ،چندی از پژوهشگران ايرانی به جوانب مختلف آن پرداختهاند؛ مانند
آنومیاقتصادی (شیانی و محمدی ،)103: ،آنومیفرهنگی (مظفر و همکاران،)1033 ،
آنومیسیاسی (رجبزاده و کوثری ،)1032 ،آنومیدر میان جوانان (مرجايی ،)1032 ،آنومی در
دانشجويان (گیويان ،)1090 ،آنومیدر مناطق فرهنگی  -اجتماعی ايران (آزاد ارمکی و غیاثوند،
 )1030و نظاير آن .بر اساس نتايج يکی از مرتبطترين اين پژوهشها با مطالعۀ حاضر ،که بر
دهۀ دوم انقلاب اسلامی ( ) 1093-1033متمرکز بود ،جامعۀ ايران وضعیت آنومیک را در
استنتاج نهايی نشان داده است (کوثری .)1033 ،نتايج برخی محققان ديگر نشان میدهد
آنومی موجود در ايران ،تحت تأثیر رشد سريع اقتصادی ،آرزوهای بی حد ،از هم پاشیدگی
هنجارهای سنتی ،و عدم امکان ارضای نیازهای نامحدود به آشفتگی اجتماعی و تضعیف ارزش
ها و هنجارهای رسمی منجر شده است و در اين میان ،افراد تحصیلکرده بیش از گروههای ديگر
دچار حالت آنومیک هستند (رفیعپور .)1093 ،مطالعۀ آنومی اقتصادی در میان جوانان شهر
تهران نیز نشان داده که نسبت قابل توجهی از جوانان در ارزيابی خود ،وضعیت نابسامان و
آنومیک جامعه را به تصوير می کشند و در حالتی از گسستگی میان خود و جامعه قرار دارند.
اين احساس آنومی اقتصادی آنها متاثر از عوامل فردی ،خانوادگی ،نگرشها و حالات سردرگمی،
بدبینی و بی اعتمادی در جوانان ارزيابی شده است (شیانی و محمدی .)1030 ،نتايج يافتههای
اين پژوهش منطبق با نظريههای جامعه شناختی به ويژه آرای دورکیم و مرتون نشان داده
است که احساس آنومی اقتصادی ،در حقیقت ،عدم تناسب نیازها و اهداف و امکانات مالی و
اقتصادی و راه های دستیابی به آن اهداف بوده که در شخصیت جوانان درونی شده است.
در مبانی نظری ،نظر دورکیم در باب آنومیسیاسی مورد بحث و تفسیر است .آنومیسیاسی
در نظر او ،آنومیجامعۀ سیاسی يا به تعبیر امروزين ،آنومی دولت-ملت است .به زعم او،
آنومیسیاسی هنگامی رخ میدهد که رابطۀ دولت -شهروند در جامعۀ سیاسی برهم خورده باشد.
به بیان ديگر ،آنومی سیاسی عبارت از وضعی است که قواعد با هنجارهای جامعۀ سیاسی بهويژه
قوانین اساسی که حقوق و وظايف متقابل دولت و شهروندان را مشخص میسازند ،ديگر برای
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کنشگران (دولت و شهروندان) الزام آور نیستند و پیروی از آنها مطلوبیتی ندارد و نتیجۀ چنین
وضعی آنومیسیاسی است (رجبزاده و کوثری .)01 :1031 ،زيرا از نظر دورکیم سه سطح يا
سه نوع قابل توجه جامعه يا اجتماع وجود دارد :جامعۀ خانوادگی ،جامۀ دينی و اصناف و حرف
و جامعۀ سیاسی .جامعۀ سیاسی 1تعبیری است که آشکارا از سنت فلسفه سیاسی غرب ملهم
است و فهم آن ممکن نمیشو د مگر آن که به آن سنت توجه شود .اين آنومی سیاسی است،
چون در سطح جامعۀ سیاسی کل جمعیت يا تودۀ مردم را متأثر میسازد .ديگر انواع آنومی ،تا
ا ين حد در تمام سطوح و ابعاد ،جامعۀ سیاسی را متأثر نمیسازد .ضمن آنکه در مفهوم جامعۀ
سیاسی دو عنصر نقش اساسی دارند :دولت و مردم .در تمثیل خود دورکیم ،دولت به جای عقل
(اراده) است و مردم به جای قلب (ايده) .اگر چه ،بدون کارکرد قلب ،مغز نمیتواند به حیات
خود ادا مه دهد ،اما اين مغز است که همۀ امور بدن را تنظیم و هماهنگ میکند .کار اصلی
دولت که «اندام تفکر» و «اندام مدنی عدالت» به شمار میآيد ،اين است که شهوات و
خواستههای نامحدود مردم را مهار کند و حدی بر آنها تعیین نمايد .درست به همین دلیل
است که درک دورکیم از مف هوم دولت يک دستگاه اجرايی به مفهوم امروزی آن نیست.
دولت،اندامی است که مظهر وجدان جمعی است و کار آن حراست از قواعد ،به ويژه قواعد
حقوقی ،می باشد .بدين علت دورکیم در مقدمۀ دوم تقسیم کار از «آنومیاخلاقی و حقوقی» که
جامعه را فرا گرفته است (دورکیم )9 :10:9 ،سخن میگويد .اين آنومی ،سیاسی است چون
قواعد بهويژه قواعد حقوقی که دولت اند ام حفظ و حراست از آنهاست اقتدار خود را در برابر
خواسته ها و امیال سرکش مردم از دست دادهاند .آنومیسیاسی ارزشهای مربوط به قدرت را
که در برخی شرايط به شدت از سوی مردم دستیابی به آنها تعقیب میشود ،در بر میگیرد.
به بیان ديگر ،به حقوق و تکالیف متقابل شهروندان و دولت که جلوۀ آن در قانون اساسی است،
مربوط میگردد .همچنین معطوف به دولت يا حکومت که قواعد و قوانین با ترتیبات نهادی را
برای تنظیم اين خواستهها يا نیازها وضع کرده است ،است و کل تودۀ مردم را در بر میگیرد ،نه
فقط بخشی از ساختار اجتماعی را .مردم به تبع نقش شهروندی که نقشی سیاسی است ،با
دولت بهعنوان سوی ديگر اين رابطه ،در تعامل هستند.
1. Political Society
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بنابراين ،آنومیسیاسی «آنومیجامعۀ سیاسی» است و اينگونه تعريف میشود :حالتی که در
آن قواعد جامعه سیاسی برای کنشگران الزام آور نیستند و پیروی از آنها مطلوبیتی برای ايشان
ندارد .از نظر دورکیم و به تبع شوپنهاور (دورانت11: :1051 ،؛ تافه1099 ،؛ نقل از کوثری،
 ،) 1033انسان موجودی دوگانه است ،موجودی مرکب از اراده و ايده (تصور) .ايدهها يا تصورات
فردی افکار ،انديشهها و مفاهیم جمعی هستند که در فرد درونی شدهاند (دورکیم:10:9 ،
 .)131 -135از نظر پارسونز مسأله اساسی برای دورکیم «نظم اجتماعی» است و از اين رو برای
رسیدن به آن «وفاق هنجاری» را طرح میکند (آرون92 :10:0 ،؛ و پارسونز19:3 ،؛ نقل از
کوثری .)1033 ،پارسونز براين باور بود که وفاق يا وجود «پیکره ای مشترک از قواعد» در حالت
آنومی از بین می رود و در نتیجه بی نظمی اجتماعی پديد میآيد .اما وجود قواعد مشترک يا
وفاق هنجاری مشکل ارادۀ ستمگر و فزون طلب بشر را حل نمیکند .برای آنکه افراد در جامعه
رفتار اخلاقی داشته باشند« ،وجود» قواعد کافی نیست بلکه قواعد بايد درست و عادلانه باشند.
دورکیم به جای تأکید بر وفاق هنجاری ،بر عدالت تأکید میورزد (.)Mestrovic, 1939:12
عدالت است که جامعۀ جديد را گرد هم نگه می دارد و نه وفاق هنجارها؛ زيرا در رابطۀ اخلاقی
جديد نوعی قرارداد بین فرد و جامعه وجود دارد؛ جامعه وظیفه پرورش فردگرايی جمعی را دارد
و فرد هم وظیفه دارد تا «اراده» خودخواهانه اش را محدود سازد .موضوع اصلی تقسیم کار
اجتماعی در واقع عدالت است نه نظم اجتماعی؛ «وظیفۀ پیشرفته ترين جوامع ،پیشبرد عدالت
است» (دورکیم )110 :10:9 ،و «همچنان که اقوام گذشته به ايمانی مشترک نیاز داشتند تا
بتوانند به بقای خود ادامه دهند ،ما ،اقوام دنیای کنونی ،نیز به عدالت نیازمنديم» (همان،
 .)111در پايان اين کتاب نیز عدالت را درمان اصلی آنومی میداند؛ «پس ،کاری که بايد کرد
اين است که اين آنومیرا از میان برداريم و راهی بیابیم که اندامهای اجتماعی موجود که هنوز
حرکاتشان با يکديگر هماهنگ نشده است ،به نحوی با هم سازگار و هماهنگ گردند و با کاهش
يافتن هر چه بیشتر نابرابریهای خارجی ،که سرچشمۀ شرند ،عدالت بیشتری در روابط ما بین
اين اندام ها به وجود آيد» (همان .)105 ،از نظر دورکیم ،راه حل خواستههای اساسی در
محدود کردن خواستههای سیری ناپذير و آنومی ،عدالت است (دورکیم .)10:9 ،بنابراين،
نابرابریهای اجتماعی و طبقاتی است که به نظر دورکیم سرچشمۀ «تعارضهای همیشگی» و
«شورشهای دايمی در تاريخ» است.
111

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فصلنامه مطالعات سياسي؛ سال سوم ،شماره  ،11بهار 1931

چارچوب نظری اين پژوهش متکی بر ديدگاه دورکیم در مورد آنومی سیاسی قرار گرفته است
و از ترکیب متغیرهای تأثیرگذار در نظريۀ وی و برخی متغیرهای مستخرج از پیشینۀ تجربی و
پژوهشی بیان شده شاخصهای آنومیسیاسی و عوامل مؤثر بر آن طراحی شدهاند .دورکیم در
بحث علل پیدايش آنومی ،به مسآلۀ «فردگرايی» پرداخته و طی آن بر فردگرايی افراطی که
محصول گسیختگی پیوند میان فرد و اجتماع است و موجبات شر را فراهم میسازد اشاره کرده
است (دورکیم .)1093 ،او با در نظر داشتن مضرات «فردگرايی افراطی» يا خودخواهانه ،که
موجبات تضعیف التزام افراد نسبت به هنجارهای اجتماعی -سیاسی و به عبارت بهتر ترجیح
منافع فردی بر منافع جمعی را فراهم میآورد آن را از عوامل مهم در پیدايش آنومیتلقی میکرد.
آنومیاز نظر دورکیم ،همیشه با خودخواهی مرتبط است و به تعبیر ديگر ،فردگرايی خودخواهانه
که به معنای ترجیح منافع فردی و گروهی بر منافع جمعی و جامعۀ سیاسی است ،به آنومیمنجر
میشود .زيرا در اين نوع فردگرايی که افراد در پی ارضای هرچه بیشتر خواستهها و شهوات سیری
ناپذير خود هستند ،التزامیبه قواعد اخلاقی وجود ندارد.
او آنومیسیاسی را همچنین عبارت از وضعی میدانست که قواعد با هنجارهای جامعۀ
سیاسی به ويژه قوانین اساسی که حقوق و وظايف متقابل دولت و شهروندان را مشخص
می سازند ،ديگر برای کنشگران (دولت و شهروندان) الزام آور نیستند و پیروی از آنها مطلوبیتی
ندارد .متغیرهايی مانند فردگرايی (عدم التزام مدنی) و عادلانه بودن قواعد برگرفته از اين
رويکرد دورکیم در تحلیل عوامل مؤثر بر آنومیسیاسی هستند.
متغیر مهم ديگری که در اين پژوهش در ارتباط با آنومی سیاسی مورد مطالعه قرار گرفته
است ،اثربخشی اجتماعی -سیاسی است .1ساث ول معتقد است که هر قدر افراد جامعه سطح
بالايی از احساس عدم اثر بخشی در فرايندهای اجتماعی -سیاسی را تجربه کنند ،احتمال
بیشتری برای بیهنجاری از مسائل اجتماعی وجود دارد .فعالیت سیاسی ممکن است از احساس
شايستگی و برتری ،يا به عبارت بهتر اثر بخشی و اين احساس که «فعالیت سیاسی فردی بر
فرايند سیاسی تأثیر دارد يا میتواند داشته باشد ،ناشی شود» (هولندر .)033 :1093 ،محتوای
رفتارگرايانۀ برخی قضايای نظريۀ دال ( )1930نیز بیانگر آن بود که چنانچه افراد اين تصور را
1. South Well
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داشته باشند که در صورت انتخاب منتخبان ،هیچ چیز عوض نخواهد شد ،تمايل به مشارکت
نخواهد داشت .بر مبنای يکی از مهمترين قضايای وی ،اگر افراد بدانند که نمیتوانند در
سیاست منشأ اثر شوند و با وجود درگیری و عمل سیاسی نتواند منشا تغییراتی گردند بیتفاوت
خواهند شد .به عبارتی هرچه احساس فرد در مورد میزان کارآيی سیاسی خويش ضعیفتر
باشد به همان نسبت کمتر ممکن است در سیاست وارد شود.
همچنین است نظريۀ سیمن ( )Seeman,1959:930-991در باب بی قدرتی ،که از يکسو به
معنای عدم توانايی اقتصادی و محرومیت نسبی و اجتماعی و از سويی ديگر به معنی عدم
خلاقیت فردی و آزادی عمل در حیطههای مربوط به او باشد .فرد در چنین وضعیتی احساس
میکند که در وضعیتهای اجتماعی اثر گذار نیست و يا تصور اين را دارد که عمل و کنش
ورزی او بی تأثیر است و نمیتواند نتايج مورد انتظار او را به بار آورد .پس افراد بهتدريج تصور
بیاثری و عدم اثرگذاری در جامعه را درونی میکنند و میآموزند يا به عبارت بهتر ،جامعه پذير
میشوند .اينگونه است که لوين مفهوم بیگانگی سیاسی -اجتماعی را نیز متأثر از آن میداند که
افراد خود را به عنوان بخشی از روند سیاسی ،اجتماعی جامعه به شمار نیاورده و اين باور را
می يابند که عقیده و رأی آنان در امور اجتماعی ،مسبب هیچگونه تغییری نمیشود (لوين،
229-209 :1992؛ به نقل از محسنی تبريزی .):3 :1093 ،اين نوع بیگانگی را «بیگانگی در
خود فعال» خواندهاند و اين معنا را دارد که انسانها در رابطه با دنیای خودشان منفعل و تسلیم
میشوند ،و اجازه میدهند دولت بر آنها حکمفرمايی کند .افراد منفعل احساس میکنند در
زندگی شخصی خود و در جامعه بی قدرت هستند (شارون.)90 :1032 ،
از جمله ويژگیهای مردم در ارتباط با مشارکت ،استنباط و دريافت آنها از قابلیت اثرگذاری
بر سیاستمداران و نظم سیاسی است که گاه به کارايی سیاسی 1نیز تعبیر میشود .احساس
بیاثری يا بی قدرتی ،در نقطه مقابل احساس کارايی قرار میگیرد و به معنای فرايندی است که
طی آن فرد در عرصههای اجتماعی و سیاسی احساس میکند که تلاشهايش به هدفی معطوف
نخواهد شد و هر فعالیت وی محکوم به شکست است .بنابراين دچار نوعی درماندگی 2میشود
که در اثر فرايند يادگیری ،آموخته شده و دست از هرگونه کوششی بر میدارد .اين نوع
1. Political Efficacy
2. Helplessness
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درماندگی آموخته شده يا اکتسابی 1زمانی در فرد به وقوع میپیوندد که فرد میآموزد هیچ
الگوی رفتاری که بتواند بر محیط مؤثر واقع شود وجود ندارد .احساس بی قدرتی يا عدم
اثرگذاری جامعه پذير شده ،به دنبال خود احساس بی اعتمادی به همراه میآورد و بی اعتمادی
نوعی عادت شناختی است که طی آن افراد روابط اجتماعی میان خود را با عدم صداقت ،عدم
حمايت و خودخواهی تفسیر میکنند (.)Ross, 2331: 593
از سوی ديگر ،در زمینۀ فرهنگ مدنی ،2آلموند و وربا ( )19:0به اين نتیجه دست يافتهاند
که اعتماد به يکديگر ،شرط اصلی تشکیل روابط ثانوی است که خود بر مشارکت مؤثر است .از
سوی ديگر گمسون )19:3( 0و پیج )199:( 1در مورد اعتماد به حکومت بر اين باورند که
شهروندانی که از سطوح پايینی از اعتماد نسبت به حکومت برخوردارند ،به آسانی در
فعالیتهای اعتراض آمیز مشارکت میکنند و در برابر نظام بسیج میشوند (پاتنام:1035 ،5
 )295و (کلمن .)153 :1099 ،:بر اين باورند که اعتماد افراد را به همکاری وا میدارد و
خصوصاً در جوامعی که در آن مردم اطمینان به عدم سوء استفاده از اعتمادشان میيابند ايجاد
مبادلات و ارتباطات اجتماعی احتمال و مجال بیشتری میيابد .به هرحال اعتماد به هم ،مبنای
ايجاد روابط ثانويه ای قرار میگیرد که پیش شرط مهمیبرای مشارکت سیاسی مؤثر در
دموکراسیهای وسیع پايدار میباشد (اينگلهارت.)1090 ،
برخی نويسندگان ،فرهنگ سیاسی در جوامع دموکراتیک و جوامع سنتی و غیردموکراتیک
را مورد مطالعۀ تطبیقی قرار دادهاند .به نظر آنها در نظامهای دموکراتیک ،مجاری اولیه جامعه
پذيری در فرد احساسی از اعتماد نسبت به ديگران و روابط انسانی ايجاد میکنند ،اما مجاری
ثانويه در متن اين اعتماد کلی ،نسبت به نهادهای سیاسی احساسی از بدگمانی در افراد به
وجود میآورند ،و ضرورت محدود کردن قدرت را تعلیم میدهند .در مقابل ،در فرهنگهای
سنتی ،مجاری جامعه پذيری اولیه ،احساسی از بی اعتمادی نسبت به ديگران و روابط انسانی
1. Learned Helplessness
2. Civil culture
3. Gamson
4. Paije
5. R.D. Putnam
6. J.Colman
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در فرد ايجاد می کنند ،در حالی که مجاری ثانويه از آنها انتظار دارند تا نسبت به نهادها و
رهبران سیاسی ايمان کامل داشته باشند (بشیريه.)130: 1031 ،
مطالعات متعدد صورت گرفته وجود بی اعتمادی در جامعۀ ايران را از دهۀ  1093به بعد
نشان میدهند .چنانکه پژوهشی ملی در سال  ،1099نشان دهندۀ گسترش شاخصهای بی
اعتمادی و بدبینی ،کاهش احساس همبستگی و پیوند اجتماعی ،افزايش احساس بی عدالتی
اجتماعی ،افزايش بی اعتمادی سیاسی در رعايت ملاک شايستگی و کاردانی ،کاهش قابل
ملاحظۀ احساس تأثیرگذاری سیاسی ،کاهش در نرخ علاقه مندی سیاسی ،افزايش بی اعتمادی
به احزاب سیاسی و عملکرد آنها ،کاهش احساس امید اجتماعی و غیره بوده است(بشیريه،
 .)133 :1031همچنان که پژوهش رفیعپور ( )1093نشان داد اعتماد مردم به مسوولین در
چهار مقطع ( 1091 ،10:5 ،105:و  )1090به شدت دچار کاهش شده است (غیر از مقطع
اول تا دوم که جامعۀ ايرانی افزايش اعتماد را نشان داده است) .پژوهش ديگری (صداقتیفرد و
محسنی تبريزی ) 1039 ،در سطح شهر تهران نشان داده است که بی اعتمادی اجتماعی در
شهروندان تهرانی در میزانی بالاتر از حد متوسط وجود دارد .همچنین ،پژوهشهای صورت
گرفته بر روی اعتماد سیاسی که به رابطه مردم و دولت می پردازد ،حکايت از روند نزولی
اعتماد سیاسی در ايران از اول انقلاب تاکنون دارد (پناهی و شايگان .)13: :103: ،مطالعۀ
شايگان نیز نشان دهندۀ آن است که اعتماد سیاسی از اول انقلاب اسلامیدر ايران ،تاکنون فراز
و نشیب و در بیشتر مواقع سیر نزولی داشته است (شايگان.)150 :1039 ،
بنابراين متغیرهای احساس اعتماد اجتماعی -سیاسی و احساس اثربخشی اجتماعی-سیاسی
از تحلیلهای پیشین بهعنوان عوامل دخیل در آنومی سیاسی استنباط شدهاند .بهمنظور
عملیاتی کردن متغیرها و ايجاد پل ارتباطی معقولی بین چارچوب نظری و فرضیهها ،الگويی
نظری-تبیینی تدوين شد که البته مدلی فرضی است که با استعانت از اطلاعات تجربی اعتبار
آن مورد آزمون قرار گرفت.
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عدم اثربخشی اجتماعی-سیاسی

عدم اعتماد اجتماعی-سیاسی

آنومی سیاسی

احساس ناعادلانه بودن قواعد
متغیرهای زمینهای
(سن،جنسیت ،رشته تحصیلی)

فردگرایی(عدم التزام مدنی)

گفتار دوم :روش تحقيق
روش اين پژوهش از نوع زمینه يابی با اهداف تبیین و کشف بوده است .در اينگونه
پژوهشهای موسوم به پیمايش ،جمعیتهای کوچک و بزرگ را با انتخاب و مطالعۀ نمونههای
منتخب از آن جامعهها برای کشف میزان نسبی شیوع ،توزيع ،و روابط متقابل میان متغیرها
مورد بررسی قرار میدهد (کرلینجر .):5 :109: ،ابزار اين پژوهش ،پرسشنامه حضوری محقق
ساخته بود که پس از طی مراحل خاص و با گويههايی از نوع طیف لیکرت با گزينههای مدرّج
پنج قسمتی (از کاملاً مخالف تا کاملاً مو افق) ،بر مبنای وارسی صحت و سقم فرضیات مطروحه
طراحی گرديد و برای آزمون مقدماتی (پیش آزمون و اعتبارسنجی ابزار) مورد استفاده قرار
گرفت.
بهمنظور آزمون تجربی چارچوب نظری ،کشور ايران بهعنوان محدودۀ جغرافیايی جامعه
آماری اين پژوهش شناخته شده و به جهت تحديد جمعیت آماری شامل کلیه دانشجويان در
حال تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی در سال  1033-1039بر اساس آخرين آمار اعلام شده بود
که تعداد آن 1/133/333 ،نفر برآورد شد .1براساس فرمول واريانس نظری ،حجم نمونه با

1- Available in : http://www.iau-tnb.ac.ir/tabid/1611/Default.aspx
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ضريب اطمینان  95درصد با بهرهگیری از فرمول زير برآورد و بهترتیبی که در ذيل آن درج
شده است محاسبه شد.

019/1:

S 2Z 2
= (27 / 79) 2 (1 / 96) 2 = 772 / 57  3 / 84 = 2967 / 9

2
8/5
d
5
5
170 / 03 
170 / 03 
100
100

n

برای نمونهگیری از نوع خوشهای چند مرحلهای ،نخست فهرست تمام واحدهای دانشگاه
يادشده شناسايی و تهیه شد که در اين مرحله تنها واحدهای دانشگاهی در سطح ايران مدنظر
قرار گرفتند و مراکز دانشگاهی ،واحدهای مجازی و الکترونیک دانشگاه آزاداسلامی و واحدهای
مستقر در خارج از ايران مانند آکسفورد انگلستان و اماراتمتحده عربی از فهرست مقدماتی
حذف شدند .سپس تمام واحدهای دانشگاه يادشده به تفکیک منطقۀ جغرافیايی به پنج منطقه
دستهبندی و در مرحله بعد ،با بهرهگیری از قرعه کشی تصادفی يک واحد دانشگاهی از هر
منطقه برگزيده شد .دانشگاههای منتخب بهترتیب منطقههای يادشده عبارت از جدول زير
بودند:
جدول  -1دانشگاههای نمونه بر اساس منطقۀ جغرافيایی
موقعيت جغرافيایی
منطقۀ شمال استان تهران (شمال شرقی  -شمال غربی)

تعداد

انتخاب دانشگاه بطور تصادفی
 -دانشگاه آزاد اسلامیواحد آستارا

دانشجو 1

تعداد نمونه

2 12/333

:3

 -دانشگاه آزاد اسلامیواحد گچساران

0 11/333

:2

منطقۀ مرکز ايران

 -دانشگاه آزاد اسلامیواحد تهران شمال

1 13/333

132

منطقۀ شرق ايران

 -دانشگاه آزاد اسلامیواحد بیرجند

5 9/333

53

منطقۀ غرب ايران

 -دانشگاه آزاد اسلامیواحد ايلام

: 12/333

:3

26/000

 050نفر

منطقۀ جنوب ايران (جنوب شرقی -جنوب غربی)

جمع کل:

 - 1ارقام يادشده میانگین تعداد دانشجو در سال تحصیلی  1033- 39دانشگاههای ياد شده است و بهمنظور
سهولت محاسبات ،ارقام گرد شده است.
2. http://www.iau-astara.ac.ir
3. http://www.iaug.ac.ir
4. http://www.iau-tnb.ac.ir
5. http://www.iaubir.ac.ir
6. http://www.ilam-iau.ac.ir
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در تعريف عملیاتی ،متغیر وابستۀ اين پژوهش از دو منظر ناظر و عامل سنجیده شد .از منظر،
ناظر هنگامی که فرد در مورد التزام حکومت قضاوت (ارزيابی) کرده و به اصطلاح نقش ناظر را بر
عهده داشته است ،و به عنوان عامل ،در مورد التزام خود به اصول قانون اساسی و ديگر قوانین
اجتماعی نظر داده است .احساس آنومیسیاسی باور بهعدم التزام حکومت و مسئولان به قواعد
جامعۀ سیاسی (قانون اساسی) است .در سنجش التزام حکومت به قانون اساسی ،قضاوت
پاسخگويان در مورد حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان ،پرسش شد .آنومی سیاسی ،به منزلۀ
عدم التزام هنجاری در نظر گرفته شد و در آن ،التزام (احساس وظیفه نسبت به رعايت قواعد
جامعۀ سیاسی) ،مطلوبیت (احساس اينکه قواعد مناسب هستند و میتوانند زندگی اجتماعی را
سامان دهند) ،و قواعد جامعۀ سیاسی (قواعد اساسی که به منظور تعريف رابطۀ (حقوق و وظايف)
متقابل دولت و شهروندان وضع شده و مورد قبول بیشتر اعضای جامعۀ سیاسی يا دولت -ملت
قرار گرفته است) مورد نظر قرار گرفت .التزام مدنی 1به معنای آن است که فرد در جامعه بهعنوان
عنصری فعال و هدفمند ،خود را در قبال مسائل ديگران بهطور هنجارمند مسئول و موظف تلقی
کرده و بنابراين میکوشد به مسائل خود ،و ديگران توجه نشان دهد (مک لگان و نل.)0: :1099 ،
در واقع التزام مدنی ،به تلقی فرد از خود بهعنوان عنصری موظف و متعهد در انجام فعالیتهای
اجتماعی و توجه به همنوعان و مسائل و مشکلات اجتماعی اطلاق میشود .اين مفهوم دارای دو
بعد است :تعلق سیاسی و شرکت در اجتماع سیاسی .منظور از تعلق سیاسی ،ابراز غرور ،علاقه و
وفاداری به جامعۀ سیاسی است .منظور از شرکت در اجتماع سیاسی ،مشارکت در روابطی است
که فرد را به جامعۀ سیاسی پیوند میدهد .به بیان ديگر ،مشارکت سیاسی مشارکت در
فعالیتهايی است که شهروند را در حکومت سهیم میکند.
سارانتاکوس 2مینويسد « يک سنجه در صورتی دارای اعتبار محتوايی است که کلیۀ ابعاد
ممکن موضوع پژوهش را پوشش دهد» ( .)Sarantakos,1993:99در اعتبار (روايی) سنجی
1
سنجهها از روش اعتبار محتوا 0استفاده شد .در گام بعد ،برای بهرهگیری از گونۀ اعتبار صوری
1. Social Commitment
2. Sarantakos
3. Content Validity
4. Face Validity
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پژوهش ،پرسشنامه طراحی شدۀ آغازين در اختیار تعدادی از متخصصان قرار گرفت تا با
گردآوری ارزيابی و داوری آنها مشخص شود که ابزار سنجش پژوهش تا چه اندازه قابلیت آن را
دارد که متغیرهای مدنظر در اين پژوهش را مورد سنجش قرار دهد .در راستای پايايی سنجی
پرسشنامه در پیش آزمون ،نتايج روش آلفای کرونباخ در مورد متغیرهای مستقل و وابسته،
گويای آن بود که ضريب پايايی هر يک از متغیرها بالاتر از  93درصد و میانگین آن حدود 92
درصد بوده که اين امر نشان دهندۀ دقت يا پايايی مطلوب و مناسبی در جهت سنجش
متغیرهای مورد بررسی است.
گفتار سوم :یافتههای تحقيق
نمونه شامل  10/3درصد مرد و  55/:درصد زن بوده و میانگین سن پاسخدهندهها حدود
 21سال بوده است .از میان اين افراد 21/5 ،درصد متاهل 99/1 ،درصد مجرد 9 ،درصد ،درصد
طلاق گرفته بودهاند .به لحاظ رشته تحصیلی نیز 11/5 ،درصد در گروه علوم انسانی13/0 ،
درصد علوم پايه 25/3 ،درصد فنی  -مهندسی و  9/2درصد علوم پزشکی قرار داشتهاند.
آنومی سیاسی مهمترين و اصلی ترين متغیر اين مطالعه بود که مقیاس سنجش آن از
ترکیب شاخصهايی چند ساخته شد تا بالاترين و پايینترين سطح آنومی سیاسی سنجیده
شود .با در نظر گرفتن جدول شماره  2آنومی سیاسی در سطحی بالاتر از حد متوسط قرار
داشته است .به بیان ديگر ،آراء پاسخگويان نشاندهندۀ وجود حد بالايی از آنومیسیاسی است.
در بخش توصیف متغیرهای مستقل اصلی که براساس مبانی نظری و پیشینۀ تجربی اين
پژوهش ،به عنوان عوامل مؤثر بر آنومی سیاسی شناخته شده بودند يافتههای زير بدست آمد.
متغیر اثربخشی اجتماعی  -سیاسی ،که متشکل از  11گويه با طیف لیکرت و حداقل نمره
 15/11و حداکثر نمرۀ  1/59بهترتیب ،بالاترين و پايینترين سطح اثر بخشی اجتماعی -سیاسی
را نشان می داد در سطحی کمتر از متوسط قرار داشته است .متغیر اعتماد اجتماعی -سیاسی،
متشکل از  10گونه که با طیف لیکرت و حداقل نمره  2/20و حداکثر نمرۀ  5به ترتیب،
بالاترين و پايینترين سطح اعتماد اجتماعی -سیاسی را نشان میداد ،در سطحی نزديک به
متوسط قرار داشته است .متغیر ناعادلانه بودن قواعد با  11گويه از نوع لیکرت و حداقل نمره
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 1/90و حداکثر نمرۀ  1/90بهترتیب ،بالاترين و پايینترين سطح متغیر ناعادلانه بودن قواعد را
نشان داد که تحلیلها نشان می دهد در سطحی نزديک متوسط قرار داشته است و متغیر
فردگرايی تشکیل شده از  12گويه از نوع لیکرت با حداقل نمره  1/12و حداکثر نمرۀ 1/00
به ترتیب ،بالاترين و پايین ترين سطح فردگرايی را نشان داد و با در نظر گرفتن يافتههای آن،
فردگرايی را در سطح متوسط نشان داده است.
جدول  -6نمودار  -1شاخصهای توصيفی و هيستوگرام مربوط به توزیع نمرات مربوط به متغير آنومیسياسی
50

30

20

10
Std. Dev = 1.82
Mean = 13.10
N = 349.00

50
9.

0
.5
17
0
.5
16
0
.5
15
0
.5
14
0
.5
13
0
.5
12
0
.5
11
0
.5
10

0

50
8.

تعداد
میانگین
میانه
واريانس
انحراف معیار
کمترين امتیاز
بیشترين امتیاز
دامنه تغییرات
کشیدگی
چولگی

50
7.

019
10/39
10/03
0/01
1/32
9/90
13/11
13/03
-3/135
-3/102

40

ANOMI

دامنه تغییرات امتیازاتی که توسط اين پرسشنامه برای آنومی سیاسی وجود دارد  212است
که به  5دسته (بهدلیل استفاده از طیف  5درجهای) تقسیم شده و سپس مشخص شد که
امتیاز کسب شده هر دانشجو از پرسشنامه ،در کدام يک از اين دستهها قرار میگیرد.
جدول  -0دامنۀ تغييرات امتيازات پرسشنامه ،مربوط به متغير آنومیسياسی
خیلی کم

50 - 91/5

کم

91/5 - 109/3

متوسط

109/3 – 133/2

زياد
خیلی زياد

133/2 – 222/:
222/: – 2:5
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جدول توزيع فراوانی آنومیسیاسی (جدول  )1نشان میدهد  3/9درصد دانشجويان مورد
بررسی ،میزان آنومی سیاسی را در حد کم دانستهاند 1:/9 ،درصد در حد متوسط 10/0 ،درصد
در حد زياد و  1/1درصد ،در حد خیلی زياد اعلام کردهاند.
جدول  -4نمودار  -6درصد فراوانی دامنۀ تغييرات امتيازات پرسشنامه و نمودار دایرهای مربوط به فراوانی
نمرات مربوط به متغير آنومیسياسی
GROUP

فراوانی

درصد فراوانی

3
01
1:0
151
1
019

3
3/9
1:/9
10/0
1/1
133

خیلی کم
کم
متوسط
زياد
خیلی زياد
مجموع

kheily ziy ad
1.1%
ziy ad
43.3%
kam
8.9%

motev as et
46.7%

با استفاده از آزمون خی دو نیکويی برازش ،فراوانیهای مشاهده شده برای گروهها مورد
مقايسه قرار گرفت.
جدول  -5مقایسه فراوانیهای مشاهده شده برای گروههای مختلف در دامنۀ تغييرات نمرات متغير آنومی
سياسی
فراوانی مشاهده شده

فراوانی مورد انتظار

کم

01

39/0

متوسط

1:0

39/0

زياد

151

39/0

خیلی زياد

1

مقدار خی دو
درجه آزادی
سطح معنی داری

39/0
223/310
0
3/333
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با توجه به سطح معنیداری  3/333که کوچکتر از  3/31است (جدول  ،)5با اطمینان 99
درصد میتوان گفت بین فراوانیهای مشاهده ش ده تفاوت معنادار وجود دارد و از آنجا که
بیشترين فراوانی مربوط به متوسط و زياد بوده میتوان گفت در دانشجويان مورد بررسی ،میزان
آنومی سیاسی در حد متوسط رو به زياد است.
در بخش استنباطی تحلیلهای دو متغیره و آزمون فرضیهها ،نخست ،به فرضهای مربوط
به متغیرهای زمینه ای پرداخته شده است .در بخش استنباطی قبل از انتخاب آزمون آماری
برای پاسخگويی به سوالات پژوهش ،نرمال يا غیر نرمال بودن دادههای جمعآوری شده،
بهتفکیک متغیرهای مستقل بوسیله آزمون کالموگروف -اسمیرنوف مورد بررسی قرار گرفت.
در مورد اينکه آيا جنسیت دانشجويان بر نظر آنها نسبت به آنومی سیاسی و ابعاد آن تاثیر
دارد؟ برای مقايسه نظرات دانشجويان زن و مرد در مورد هر يک از متغیرها  ،از آزمون  tمستقل
استفاده شد .سطوح معنی داری محاسبه شده برای هر يک از آنها نشان داد که بین نظرات دو
جنس در هیچ يک از مقايسه ها ،تفاوت معنادار وجود ندارد.
در خصوص اينکه آيا رشته تحصیلی دانشجويان ،بر نظر آنها نسبت به آنومی سیاسی و ابعاد
آن تاثیر دارد؟ نتیجه آزمون بیانگر اين مطلب است که در مورد اعتماد اجتماعی سیاسی ،بین
نظر دانشجويان رشتههای مختلف ،تفاوت معنادار وجود ندارد (سطح معنیداری  3/293بزرگتر
از  3/35است) .در مورد اثر بخشی اجتماعی سیاسی ،ناعادلانه بودن قواعد ،فردگرايی و آنومی
سیاسی ،سطح معنیداریهای بدست آمده کوچکتر از  3/31هستند .بنابراين با اطمینان 99
درصد می توان گفت :رشته تحصیلی افراد در نظر آنها نسبت به اين متغیرها تاثیرگذار است.
نمودار زير مقايسه نظرات دانشجويان رشته های مختلف را در مورد هر يک از متغیرها نشان
میدهد.
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نمودار  -0نمودار هيستوگرام مربوط به مقایسه نظرات دانشجویان زن و مرد در مورد هر یك از متغيرها

در مورد فرض وجود رابطه بین سن دانشجويان و نظر آنها نسبت به آنومی سیاسی و ابعاد
آن ،نتیجه آزمون نشان می دهد بین سن دانشجويان و نظر آنها نسبت به اعتماد اجتماعی
سیاسی و اثربخشی اجتماعی سیاسی رابطه معنادار وجود ندارد (سطح معنیداریهای بدست
آمده بزرگتر از  3/35هستند) .اما سطح معنیداریهای مربوط به رابطه سن با ناعادلانه بودن
قواعد ،فردگرايی و آنومی سیاسی ،کوچکتر از  3/35هستند .يعنی با اطمینان  95درصد
میتوان گفت رابطه بین سن و اين متغیرها معنیدار است .همچنین با توجه به اين که ضريب
همبستگیهای بدست آمده در اين سه آزمون منفی هستند ،بايد گفت اين رابطه معنیدار
بدينگونه است که هر چه سن دانشجويان کمتر بوده ،قواعد را ناعادلانهتر ،فردگرايی و آنومی
سیاسی را بیشتر و هر چه سن دانشجويان بالاتر بوده ،ناعادلانه بودن قواعد ،فردگرايی و آنومی را
کمتر می دانستند .رابطه هر يک از متغیرها با سن در نمودارهای زير آمده است.
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جدول  -2جدول معنی داری مدل آنومی سياسی
مجموع مجذورات

درجه آزادی

مجذور ميانگين

F

سطح معنیداری

:2/25:
1353/030
1112/:09

1
023
002

15/5:1
0/232

1/3:3

3/331

رگرسیون
با قیمانده
سطح معنی داری

جدول فوق معنی داری مدل مورد استفاده را بررسی میکند که با توجه به کوچکتر بودن
سطح معنیداری بدست آمده ( )3/331از  ،3/31مشخص میشود مدل مورد استفاده مناسب
است.
جدول  -7سطح معنیداری متغيرهای زمينهای برای پيشبينی آنومی سياسی
متغيرهای پيش بين

ضرایب بتای استاندارد

t

سطح معنیداری

سن
جنسیت
وضعیت تاهل
رشته تحصیلی

-3/103
-3/303
-3/315
3/13:

-2/215
-3/553
-3/253
0/113

3/325
3/532
3/330
3/331

اين جدول نشان فقط سن و رشته تحصیلی پیشبینیکننده معنیدار برای آنومی سیاسی
هستند .چون سطح معنیداریهای بدست آمده برای آنها کوچکتر از  3/35است و بین اين دو
متغیر نیز رشته تحصیلی بدلیل داشتن ضريب بتای بالاتر ،پیشبینیکننده قویتری نسبت به
سن است.
نتيجهگيری
نخست در مورد متغیر اصلی پژوهش؛ آنومیسیاسی ،جداول توزيع فراوانی و دامنۀ تغییرات
نشان دهندۀ آن بود که  1:/9درصد در حد متوسط 10/0 ،درصد در حد زياد و  1/1درصد ،در
حد خیلی زياد بوده است .از آنجا که بیشترين فراوانی ،میزان متوسط و زياد را نشان میداد
میزان آنومی سیاسی ،از نظر دانشجويان مورد بررسی در حد متوسط رو به بالا ارزيابی شد .به
بیان ديگر ،آراء پاسخگويان نشاندهنده وجود حد بالايی از آنومی سیاسی است و از اين جهت،
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اين استنتاج که بر دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی در دهۀ  1033تا  1093معطوف بوده است،
با نتايج بدست آمده در پژوهش کوثری ( )1033و رجب زاده و کوثری ( )1032که بر
شهروندان تهرانی در دهۀ  1093تا  1033ايران متمرکز بوده است همسو نشان میدهد.
پژوهش اخیر که در دو شاخص کلی احساس آنومیسیاسی و آنومی سیاسی مورد ارزيابی قرار
گرفت نشان داد که جامعۀ ايران بر اساس ارزيابی شهروندان تهرانی در وضعیتی آنومیک است.
اين يافتۀ محققان يادشده با شاخص احساس آنومی سیاسی ،که به ارزيابی در مورد التزام
حکومت و مسوولان به قواعد جامعۀ سیاسی مربوط میشد منفی و نگران کننده بدست آمد .در
پژوهش يادشده يکی از مهمترين عوامل مؤثر بر ارزيابی شهروندان احساس ناعادلانه بودن قواعد
و فردگرايی سیاسی (مسوولان و شهروندان) ،آثار سوء نوسازی اقتصادی (رشد فقر و شکاف
طبقاتی) و بهويژه شکاف بین نوسازی اقتصادی و نوسازی سیاسی (عدم باز بودن ساختار
س یاسی برای پاسخگويی به تقاضاهای نوپديد) بوده که به زعم محققان در پیدايی چنین وضعی
بسیار مؤثر بوده است.
در مبانی نظری اشاره شد که از نظر دورکیم آنومی سیاسی ،آنومی جامعۀ سیاسی يا به
تعبیر امروزين آنومیدولت  -ملت است و هنگامیرخ میدهد که رابطۀ دولت  -شهروند در جامعۀ
سیاسی بر هم خورده باشد .در چنین وضعی ،قواعد با هنجارهای جامعۀ سیاسی بهويژه قوانین
اساسی که حقوق و وظايف متقابل دولت و شهروندان را مشخص میسازند ،ديگر برای کنشگران
(دولت و شهروندان) الزامآور نیستند و پیروی از آنها مطلوبیتی ندارد .مردم به تبع نقش
شهروندی که نقشی سیاسی است ،با دولت بهعنوان سوی ديگر اين رابطه ،در تعامل هستند و
میتوان گفت آنومیسیاسی کل تودۀ مردم را در بر میگیرد ،نه فقط بخشی از ساختار اجتماعی
را ،به حقوق و تکالیف متقابل شهروندان و دولت که جلوۀ آن در قانون اساسی است ،مربوط
میگردد و در سطح جامعۀ سیاسی کل جمعیت يا تودۀ مردم را متأثر میسازد.
از سوی ديگر ،اثر بخشی اجتماعی -سیاسی در اين مطالعه ،در سطحی کمتر از متوسط قرار
داشت که نشانۀ احساس عدم اثربخشی اجتماعی -سیاسی در جامعۀ سیاسی است .عدم اثر
بخشی اجتماعی -سیاسی همانگونه که نويسندگانی مانند ساث ول ( )2330و هولندر ()1093
بر آن تأکید ورزيدهاند ارتباط مستقیمی با آنومی سیاسی دارد .آنها معتقدند؛ تجربه سطح بالای
احساس عدم اثر بخشی در فرايندهای اجتماعی-سیاسی ،احتمال بیشتری برای بیهنجاریهای
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سیاسی و اجتماعی فراهم میآورد .چرا که فعالیت سیاسی از احساس شايستگی و برتری ،يا به
عبارت بهتر اثربخشی و اين احساس که فعالیت سیاسی فردی بر فرايند سیاسی تأثیر دارد يا
میتواند داشته باشد ،ناشی میشود .آن گونه که دال ( )1930و سیمن ( )1959نیز بر اين
باورند که چنانچه افراد اين تصور را داشته باشند که در صورت هرگونه مشارکت سیاسی ،چیزی
تغییر نخواهد کرد ،تمايل به مشارکت نخواهد داشت و اگر افراد بدانند که نمیتوانند در سیاست
منشأ اثر شوند و با وجود درگیری و عمل سیاسی نتواند منشا تغییراتی گردند در فرايندی
آنومیک ،بی تفاوت خواهند شد .نتايج اين پژوهش مؤيد آراء اين دسته از پژوهشگران و نظريه
پردازان است .احساس بی قدرتی يا عدم اثرگذاری به تدريج جامعه پذير شده ،به دنبال خود
احساس بی اعتمادی به همراه می آورد چنانکه طی آن افراد در نوعی عادت شناختی ،روابط
اجتماعی میان خود را با عدم صداقت ،عدم حمايت و خودخواهی تفسیر میکنند (روس،
.)2331
میزان اعتماد اجتماعی  -سیاسی نیز در يافتههای اين پژوهش در سطحی نزديک به متوسط
قرار داشته است ،اين به آن معناست که پاسخگويان ،دارای اعتماد اجتماعی -سیاسی مطلوبی
نبودهاند .انديشمندان حوزۀ اجتماع و سیاست ،همواره آرمان مشارکت يکايک مردم را در فرايند
تصمیمگیری جامعۀ دموکراتیک مورد نظر خود داشتهاند .هدفی که در سايۀ اعتماد اجتماعی -
سیاسی محقق میشود .چنانکه آلموند و وربا ( ،)19:0گمسون ( )19:3و پیج ( ،)199:پاتنام
( ،)1035کلمن ( ،)1099و اينگلهارت ( )1090اشاره کردهاند ،اعتماد اجتماعی-سیاسی مبنای
ايجاد روابط ثانويه است که پیش شرط مهمیبرای مشارکت سیاسی مؤثر در دموکراسیهای
وسیع و پايدار تلقی می شود .اساساً نظريه اعتماد که در حوزه سیاست ،به نظريه اعتماد سیاسی
شهرت دارد ،بر مفهوم اعتماد در جهت اعتنای اجتماعی و سیاسی تاکید ويژه ای کرده است.
مفهوم اعتماد اجتماعی از ارکان نظريهای وسیعتر و کلان تر است که به نام نظريه سرمايۀ
اجتماعی 1شهرت دارد .در واقع ،سرمايۀ اجتماعی وقتی بالا تلقی میشود که اعتماد ،همبستگی
اجتماعی ،و تعهد به منافع اجتماعی در میان مردم بالا باشد ،قانون حرمت داشته باشد و مردم
به حکومت ،قوانین و مجريان آن به ديدۀ حامی و خادم بنگرند .در واقع ،اعتماد به معنای
1. Social Capital
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اطمینان بین فردی و اعتماد هنجاری است يعنی فرد به افراد ،مسوولان و نهادهای جامعه
نگرش مثبتی داشته باشد.
در مقايسه نتايج مربوط به اين متغیر ،نتايج مؤيد مطالعات مشابه پیشین بدست آمده است
چنانکه اين پژوهشها ،گسترش شاخصهای بیاعتمادی اجتماعی -سیاسی ،افزايش بیاعتمادی
سیاسی در رعايت ملاک شايستگی و کاردانی ،کاهش قابل ملاحظۀ احساس تأثیرگذاری
سیاسی ،و کاهش اعتماد مردم به مسوولین را از دهۀ  1093به بعد در ايران نشان میدهند
(بشیريه1031 ،؛ رفیعپور1093 ،؛ صداقتیفرد و محسنی تبريزی1039 ،؛ پناهی و شايگان،
 103:و شايگان.)1039 ،
می توان گفت در نقطۀ مقابل انباشت اعتماد و سرمايۀ اجتماعی ،در جامعۀ امروز ايران نوعی
فردگرايی منفی و توام با عدم اعتماد هستیم .پاسخگويان نمونۀ اين پژوهش ،فردگرايی (عدم
التزام مدنی) متوسطی را نشان دادهاند .از جمله موضوعات ی که دورکیم پیوسته به آن پرداخته
است فردگرايی است که آن را يکی از علل آنومی تلقی میکند .منظور وی ،فردگرايی افراطی
است که از نظر او معادل خودخواهی و حاصل گسستن فرد از پیوندهای اجتماعی است .در اين
نوع فردگرايی که افرا د در پی ارضای هرچه بیشتر خواستههای خود هستند ،التزامی به قواعد
اخلاقی وجود ندارد .از نظر او فردگرايی جمعی منشأ آنومی سیاسی است .از اين رو ،منظور او از
آنومیسیاسی حالتی تعريف شد که طی آن ،رابطه بین فرد و دولت برهم خورده و در آن ارادۀ
افراد از تصورات جمعی يا قواعد جامعۀ سیاسی سرپیچی و تخلف میکنند .البته در اينجا،
آنومیسیاسی به معنای«بی هنجاری» نظام سیاسی يا گروههای سیاسی و نظاير آن نیست ،بلکه
نکته اصلی در سرپیچی و تخطی از قواعد و مقرراتی است که دولت نمايندگی آنها را بر عهده
دارد .در اينجا بیش از آن که فقدان هنجارها يا قواعد مسأله باشد ،عدم التزام به آنها ،مسأله
است .بنابراين ،اتفاقاً در اين تعبیر از آنومی ،قواعد موجود است ولی تمايل يا گرايش جمعی به
سرپیچی و تخطی از آنها مشاهده میشود.
متغیر ديگری که براساس مبانی نظری ،بهعنوان يکی از عوامل مؤثر بر آنومی سیاسی
شناخته شد ناعادلانه بودن قواعد است که در سطحی نزديک به متوسط ارزيابی شد و میتوان
گفت مجموعاً ارزيابی پاسخگويان از عادلانه بودن قواعد اجتماعی سطح مطلوبی را نشان
نمیدهد .به زعم دورکیم ،برای آنکه افراد در جامعه رفتار اخلاقی داشته باشند ،وجود قواعد
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کافی نیست ،بلکه قواعد بايد درست و عادلانه باشند .عدالت است که جامعۀ جديد را گرد هم
نگه میدارد و همچنان که اقوام گذشته به ايمانی مشترک نیاز داشتند تا بتوانند به بقای خود
ادامه دهند ،اقوام دنیای کنونی ،نیز به عدالت نیازمندند (دورکیم .)10:9 ،تا آنجا که وی راه
حل خواستههای اساسی در محدودکردن خواستههای سیری ناپذير و آنومی ،عدالت میداند و
آن را درمان اصلی آنومی میداند.
در زمینۀ تأثیر متغیرهای زمینهای بر روی آنومی سیاسی ،بین نظرات دو جنس در هیچ يک
از مقايسه ها ،تفاوت معنادار مشاهده نشد .بین سن دانشجويان و ارزيابی اعتماد اجتماعی
سیاسی و اثربخشی اجتماعی سیاسی آنها رابطه معناداری نبود ،اما رابطه بین سن و متغیرهای
ناعادلانه بودن قواعد ،فردگرايی و آنومی سیاسی ،معنی دار بدست آمد .هر چه سن دانشجويان
کمتر بوده ،قواعد را ناعادلانهتر ،فردگرايی و آنومی سیاسی را بیشتر و هر چه سن دانشجويان
بالاتر بوده ،ناعادلانه بودن قواعد ،فردگرايی و آنومی را کمتر می دانستند.
میتوان گفت چنانچه افراد جامعه دچار آنومیسیاسی باشند تعهد و التزام چندانی را در
خود احساس نخواهند کرد .بهويژه آنکه آنومیسیاسی در جامعه میتواند به فردگرايی و
سودمحوری در مناسبات و تعامل فرد با جامعه منجر شود و سودانديشی شخصی (با مصاديقی
مثل توجه صرف به اهداف مادی فردی ،بی توجهی به امور عمومی (مسايل اجتماعی -سیاسی)،
و عقلانیت محض در به حداکثر رساندن سود شخصی) ،خود بهعنوان عامل مهمی در کاهش
التزام مدنی ،يا وظیفه و گرايش به مشارکت در فعالیتهای اجتماعی -سیاسی مانند
فعالیتهای خیرخواهانه ،انتخابات ،و داشتن تعلق و عضويت در جامعه عمل کند .در پايان،
معادلۀ نظری مطروح در ارتباط با نقش متغیرهای مستقل در آنومیسیاسی و ارتباط آنها با هم
مورد تأيید قرار گرفت.
در عصر مدرن وجود آنومی سیاسی ،در نقطۀ مقابل آگاهی سیاسی ،در بسیاری کشورهای
کم توسعه ،موضوع مورد قابل تاملی است ،اما بررسی پژوهشهای گوناگون تجربی ،بیانگر آن
است که از مجموع هزاران مقاله و کتاب انتشار يافته در باب آنومی ،تعداد مقالههای مربوط به
آنومیسیاسی حتی به تعداد انگشتان يک دست هم نمیرسد و دلايل اين امر ،خود مسآلۀ قابل
تأمل و بحث انگیزی است اما با توجه به اوضاع و جريانهای سیاسی کنونی ايران ،مطالعۀ
موضوع آنومی سیاسی می تواند به درک علت برخی از مشکلات سیاسی کمک کند و فضای
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جديدی را برای پژوهشهايی در حوزه جامعه شناسی سیاسی ما پديد آورد .جامعۀ ايران از دهۀ
دوم انقلاب اسلامی دو جريان نوسازی اقتصادی (سازندگی) و سیاسی (اصلاحات) را پشت سر
نهاد که هريک از اين تغییرات شتابان اقتصادی و سیاسی ،آثار مختلفی بر جامعۀ ايران بر جای
گذاشت (رجبزاده و کوثری .)019 :1032 ،به نظر میرسد يکی از اين آثار ،تشديد آنومی
سیاسی در صحنۀ سیاسی ايران باشد .در نتیجه میتوان گفت دهۀ سوم انقلاب اسلامی شاهد
جريانهای نوينی بوده است که مشخصۀ اصلی آن برخورد آراء و ديدگاههای اصول گرايانه و
اصلاح طلبانه بهويژه در نیمۀ دوم اين دهه بوده که بیش از پیش شرايط احتمالی برخی آنومیها
يا نابسامانی اجتماعی -سیاسی را دامن زده است.
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