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چكيده
ماهيت واقعيات پس از دوره جنگ سرد نشان ميدهد ما در عصري زندگي ميکنيم که بيا از جنگ و نزاع بين
کشورها با جنگهاي داخلي ،تروريسم ،گسترش تسليحات هستهاي ،بحرانهاي زيستمحيطي و بحرانهاي
اجتماعي مشخص است .آنومي به عنوان پديد آورنده بحران اجتماعي يکي از مهمترين عوامل تهديدکننده صلح
باالخص در بعد داخلي است .به همين دليل ،پژوها حاضر با استفاده از روش توصيفي  -تحليلي و با تکيه بر
يافتههاي کتابخانهاي و ميداني سعي دارد تا به تحليل تاثير آنومي در وضعيت صلح در ايران بپردازد .سوال اصلي
پژوها عبارتست از اينکه "وضعيت نامساعد ايران از نظر شاخصهاي جهاني صلح ،چگونه از آنومي متاثر
است؟" در اين راستا ،مقاله حاضر در قدم اول تالش دارد پس از بررسي و نقد مدلهاي نظري ارائهشده در زمينه
ارتباط صلح و آنومي و بسﻂ مدل نظري جديد ،به سنجا آنومي در ايران با رويکردي ملي بپردازد .نتايج حاصله
نشان ميدهد که همه قوميتها با کمي تفاوت ،سطح بااليي از آنومي را تجربه ميکنند .در قدم دوم سعي در
کشف علل بروز آنومي در ايران ميشود .مجموعهاي از متغيرهاي اقتصادي و اجتماعي مورد سنجا و نتايج
حاصله در ارائه توصيههاي سياستي مورد بهرهبرداري قرار ميگيرد .در قدم سوم سعي ميشود نتايج حاصل از
سنجا آنومي در کنار نتايج حاصل از سنجا صلح قرار گيرد تا ارتباط دو متغير مورد بررسي دقيقتر قرار گيرد.
نتايج حاصله از اين مطالعه نيز نشان ميدهد که آنومي در ارتباط معناداري با صلح ،باالخص در بعد داخلي است.
واژههاي کليدي :صلح ،آنومي ،فروپاشي کيفيت اجتماعي ،فروپاشي رهبريت ،ايران.
نويسنده عهدهدار مکاتبات
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.1مقدمه
ماهيت جنگ در دهههاي اخير به صورت چشمگيري تغيير يافته است بدين گونه که اگرچه
عمدتاً جنگهاي بين دولتي کاها يافته ولي منازعات درون کشوري به طور قابل توجهي افزايا
يافته است .به بيان اسميت( )2008:3پارادايم جديد "جنگ ميان مردم" است .اغلب جنگهايي
که در قرن حاضر رخ داده است ،منازعات مسلحانه در داخل جوامعي بوده است که از نظر
قوميت ،زبان ،مذهب و يا جغرافيا از همديگر متفاوت هستند( .)Harbom and et al,2006فوريت
ناشي از نسل کشي ،سرکوب ،ظلم و ستم و تروريسم موج جديدي از اقدامات و درخواستها
را سبب شده است و به جستجوهاي فزاينده براي يافتن راههايي جهت حلوفصل و جلوگيري
از منازعات مهلک منجر شده است( .)Cortright,2008:5ديگر صلح به معني فقدان جنگ ،آن
هم ميان کشورها نيست .موضوعات و مباحث جديدي مانند فمنيسم ،عدالت ،بحرانهاي
زيستمحيطي و خشونت مطرح شده است که در بحث صلح بايستي مورد توجه قرار گيرند.
يکي از مهمترين عواملي تهديدکننده صلح ،آنومي1است .در واقع يکي از نتايج آنومي ،تنا و
منازعه است .همچنين از فعاليتهاي تروريستي( ،)Jamieson,1998تغييرات نهادي ،ايدئولوژيکي
و سياسي شديد و همچن ين نابرابري شديد اجتماعي و جرم و جنايت نيز به عنوان عواملي نام
برده ميشود که در بافتار آنومي ظهور مييابد .مفهوم آنومي به خوبي در ادبيات جامعهشناسي
تئوريزه شده است و به صورت "وضعيتي از جامعه"2تعريف ميشود که زماني حس ميشود
که يک سيستم اجتماعي مشخص شروع به فروپاشي کند .چه اين مساله ناشي از تغييرات سريع
اجتماعي و يا ناشي از فقدان توافق بر روي هنجارها و يا بحرانهاي طوالني مدت اجتماعي،
سياسي و اقتصادي باشد ،آنومي در تالقي سيستم اجتماعي و فردي قرار دارد ( Teymoori and

 .)et al,2016:1آنومي داراي دو بعد اصلي است که به صورت ديناميکي در کنا با يکديگر
عمل ميکنند .1 :فروپاشي رهبريت ؛ .2 3فروپاشي کيفيت اجتماعي  4.فروپاشي رهبريت که با
1.Anomie
2.State of Society
3.Breakdown in Leadership
4.Breakdown in Social Fabric
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شاخصهايي همچون مقبوليت و کارايي مشخص است ،جامعه فاقد انتظام1را به ارمغان ميآورد.
فروپاشي کيفيت اجتماعي نيز که با فقدان اعتماد و استانداردهاي اخالقي مشخص است ،از هم
گسيختگي جامعه 2را سبب ميشود .از هم گسيختگي اجتماعي و فقدان انتظام اجتماعي،
هماهنگي يا همان صلح( )Karimi and Hafeznia,2017: 4را به چالا ميکشند.
ايران پس از انقالب اسالمي ،با دگرگوني ساختاري عمدهاي مواجه شد که حاصل آن تغييرات
عميق فرهنگي ،ايدئولوژيکي ،سياسي و اقتصادي هم در حوزه عمومي و هم در حوزه عمل
دولت و ساير نهادهاي جامعه بود .اين تغييرات وسيع و توأم شدن آن با جنگ ،رشد سريع
جمعيت و ساير تغييرات ،فضاي جامعه را کامالً تغيير داد؛ انقالب و جنگ الجرم بر شتاب
مدرنيته و نه مدرنيزاسيون ميافزايند .اين شتاب سريع و تغييرات عمده ،سازگاري با وضع موجود
را طلب ميکند ،عدمسازگاري ،غلتيدن در يک فضاي آنوميک است( Heydari and et al,2012:

 .)3نتايج تحقيقات مختلف نشان ميدهد که ايران به عنوان يکي از کشورهاي در حال توسعه با
آنومي روبهرو است( .)Rajabzadeh and Kosari,2003; Abazari,2002; Safari,2011بسياري
از انديشمندان و صاحب-نظران مسايل اجتماعي بر اين عقيدهاند که شرايﻂ فعلي ايران شرايطي
آشفته است و از «سست شدن نظم اجتماعي و از هم گسيختگي انسجام اجتماعي» و از «پيامدهاي
اجتماعي مخرب و شکافها و تناقضات» حاصل از اجراي سياستهاي اقتصادي در ايران ياد
ميکنند .برخي از صاحبنظران اين شرايﻂ آنوميک را «قوي و رو به تشديد» ميدانند و از
«گسست هاي هنجاري و وخامت اوضاع اجتماعي و ارتباط آن با سو عملکرد اقتصادي» ياد
کردهاند( .)Nayebi,2017:12برخي از محققان ،با طرح نظريه آشفتگي معتقدند که جامعه ايران
رفتاري آشفته از خود نشان ميدهد و سنخ آن ،گذر از جامعه سنتي به جامعه آشفته و نه جامعه
پيچيده ساختمند(مانند جوامع غربي) است(.)Safari,2011:82

به نظر مي رسد که وضعيت آنوميک جامعه ايران بيا از هر چيزي در فقدان صلح پايدار در
جامعه بازتاب دارد .بر اساس شاخصهاي جهاني صلح( )IEP,2020که هر ساله از سوي موسسه
1.A Dysregulated Society
2.A Disintegrated Society
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صلح و اقتصاد منتشر ميشود ،در سال  ،2020ايران با امتياز  2/672در رتبه  142جهاني و 12
منطقهاي قرار داشته است و نسبت به سال  2019نيز  5پله تنزل داشته است .بدون شک اين
مساله زنگ خطري براي جامعه ايران محسوب ميشود .به همين دليل اين مساله بايستي مورد
بررسي عميق و واقع بينانه قرار گيرد .پژوها حاضر با توجه به عامل آنومي در پي تبيين وضعيت
نامساعد ايران از نظر شاخصهاي صلح است .سوال اصلي پژوها نيز عبارتست از اينکه
"وضعيت نامساعد ايران از نظر شاخصهاي جهاني صلح ،چگونه از آنومي متاثر است؟" در
جهت پاسخ به اين سوال ،ابتدا به سنجا آنومي و سپس بررسي علل آنومي در ايران اقدام
خواهد شد .مرحله نهايي نيز ،به بررسي رابطه ميان آنومي و صلح متمرکز خواهد بود.
.2روش تحقيق
پژوها حاضر به لحاظ هدف ،کاربردي و به لحاظ ماهيت و روش ،از نوع تحقيقات توصيفي
موردي يا ژرفانگر است .ابزار گردآوري اطالعات شامل فيابرداري و پرسشنامه است .روش
فيا برداري ناظر بر بخا ادبيات و مباحث نظري است و از روش پرسشنامهاي(حجم نمونه=
 515نفر) نيز براي گردآوري دادههاي ميداني استفاده شده است .پرسشنامه بر اساس طيف ليکرت
 5امتيازي طراحي و از پاسخدهندگان درخواست شده است با توجه به وضعيت جامعه ايران به
سواالت پاسخ دهند .براي تجزيه و تحليل يافتهها ،از روش تحليل کمي(شامل تحليل رگرسيوني
و همبستگي) و کيفي استفاده شده است .نتيجهگيري نهايي نيز به کمک و ترکيب هر دو اين
روشها انجام ميگردد .از نتايج پژوها نيز در جهت ارائه راهحلهايي براي کاستن از آنومي و
ارتقا و نهادينهکردن صلح در ايران بهره گرفته ميشود.
 .3پيشينه پژوهش
از زماني که موضوع آنومي توسﻂ دورکهايم مطرح شده است ،انديشمندان مختلف سعي کردهاند
اين مفهوم را تئوريزه و شاخصهايي جهت اندازهگيري آن ارائه و سنجا آنومي در جامعه را
تسهيل نمايند .اولين قدم در اين زمينه را شايد به نوعي مرتن برداشته است .اگر بخواهيم به
مهم ترين آثاري که از بعد تئوريک به مساله آنومي پرداختهاند ،بپردازيم بايستي به آثار
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انديشمنداني مانند دورکهايم ،مرتن ،مسنر و روزنفلد اشاره کرد .اين افراد الهامگر آثار بعدي در
اين حوزه شدند .در ادامه به برخي از اين آثار اشاره ميشود.
-

ژوراج شنک1در طرح پروهشي خود تحت عنوان "آنومي اجتماعي در اسلواکي :تحول و
مقايسه فراملي"( ،)2018آنومي در اسلواکي را در سالهاي  2008 ،2001و  2016مقايسه و
سعي کرده است تا ميزان تغييرات در آنومي اجتماعي در اسلواکي را کشف کند .وي همچنين
نتايج تغييرات آنومي در اسلواکي را با  28کشور ديگر مقايسه کرده است .وي نتايج تحقيق
خود را در زمينه مقايسه آنوم ي در اسلواکي با بقيه کشورها را از آن جهت که چارچوبي براي
ارزيابي سرعت آنومي در اسلواکي فراهم ميکند ،مفيد ميداند.

-

هيالل بشير و رانجان باال 2در مقالهاي تحت عنوان "توسعه و اعتبارسنجي مقياسي براي
اندازهگيري آنومي در دانا آموزان"( ،)2018تالش کردهاند با بررسي انتقادي شاخصهاي قبالً
ارائه شده ،شاخصهايي را با توجه به نمونه هند ارائه بدهند .اين دو پژوهشگر در نهايت 21
شاخص را در  3عامل کلي جهت اندازه گيري آنومي داناآموزان در هند ارائه کردند و نتايج
تحقيق نيز نشان داد که مقياس ارائه شده ضريب همساني داخلي بااليي( )a =.89دارد.

-

حسن جوادي و همکاران( )2012در مقالهاي تحت عنوان "بررسي عوامل موثر اجتماعي در
احساس آنومي اجتماعي در بين دانشجويان دانشگاه آزاد تبريز" به بررسي رابطه ميان عوامل
اجتماعي و احساس آنومي اجتماعي در بين دانشجويان دانشگاه آزاد تبريز پرداختهاند .نتايج
اين پژوها ارتباط همبستگي اجتماعي نظريه دورکيم ،نظريه مسنر و کروهن ،رابطه معکوس
همبستگي اجتماعي و احساس آنومي ،ارتباط احساس آنومي با نظارت اجتماعي با نظريات
ديويد ريزمن و ايتکينسون و رابرتسون و رابطه معکوس نظارت اجتماعي و احساس آنومي و
کاها احساس آنومي با پذيرفتن ارزشهاي جامعه پارسونز را تاييد کرد.

-

رضا مستمع( )2017در رساله دکتراي خود تحت عنوان "بررسي عوامل موثر بر آنومي اجتماعي
در خانواده شهري و پيامدهاي آن(مورد مطالعه شهر تهران)" به دنبال يافتن پاسخي به اين
1.Juraj Schenk
2. Hilal Bashir and Ranjan Bala
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سوال بوده است که چه عواملي باعث بوجود آمدن آنومي در نهاد خانواده گرديده و آنومي
حادث شده چه تأثيري روي بافت و خانواده شهري گذاشته است .نتايج اين تحقيق نشان داد
که آنومي در بين خانواده ها براثر برخوردها و تضادهاي فرهنگي جامعه چندقوميتي و نبود
وفاق هنجاري در درون خانوادهها بوجود آمده است.
-

فرامرز رفيعپور( )1999در پژوهشي تحت عنوان "آنومي يا آشفتگي اجتماعي -پژوهشي در
زمينه پتانسيل آنومي در شهر تهران" به بررسي آنومي در شهر تهران ميپردازد .نتايج پژوها
وي نشان ميدهد که متغيرهاي مربوط به سيستم کنترل پليس و دستگاه قضائي نيز همبستگي-
هاي معني دار نشان مي دهند .بدين معني که عدم کارکرد مناسب اين دو سيستم مورد تاييد
بيشتر پاسخگويان بود و اين دو موجب کاها اعتماد و مالحظات و همچنين افزايا رفتار
آنوميک ميشوند .همچنين متغير تحصيالت با متغيرهاي رفتار آنوميک رابطه معنادار مثبتي
نداشت ،بلکه حتي رابطهاي منفي اما بدون معناداري بود .به عبارت ديگر با باال رفتن سطح
تحصيالت ،ميزان اعتماد به سيستم و پايبنديهاي مذهبي و رعايت هنجارهاي سنتي کاها
مييابد ،در مقابل بر روي رفتار آنوميک بيتأثير است يعني نه موجب کاها و نه موجب
افزايا آن ميگردد.

 علي تيموري( )2016در رساله دکتراي خود در دانشگاه کوينزلند استراليا تحت عنوان"روانشناسي آنومي" تالش کرده است با نقد نظريههاي قبلي ،شاخصهايي جامع از آنومي
ارائه دهد .بايستي اذعان کرد که اين اثر يکي از مهمترين آثار در زمينه آنومي است .مهمترين
نقاط قوت اين اثر ،ترکيب بعد فردي و اجتماعي آنومي ،مشخص کردن شاخصهاي اقتصادي
و اجتماعي که منجر به آنومي ميشود ،تعيين شرايطي که آنومي ظهور مييابد و همچنين تعيين
پاسخ هاي افراد و جامعه به آنومي است.
همچنان که بررسي آثار مختلف نشان ميدهد عمده پژوهاها در اين زمينه بر سنجا آنومي
در يک جامعه خاص متمرکز بوده است و پژوها علمي در زمينه رابطه صلح و آنومي صورت
نگرفته است و به نوعي پژوها حاضر در نوع خود اولين نمونه در اين زمينه است .همچنين
الزم به ذکر است ،پژوها حاضر از بعد تئوريک براي بسﻂ مدل تيموري( )2016تالش خواهد
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کرد .نهايتاً ،مدل حاصله در ايران مورد سنجا قرار خواهد گرفت .نوآوري پژوها حاضر ،بسﻂ
مدل نظري تيموري( )2016و همچنين سنجا رابطه بين آنومي و صلح در ايران است.
.4چارچوب نظري پژوهش
بحثها در مورد آنومي به قرن  5قبل از ميالد برميگردد .آثار فيلسوفان اين دوره نشان ميدهد
که دو تعبير عمده از آنومي وجود داشته است .1 .ديدگاه پلوتوني که آنومي را جوهر شر و دليل
آشفتگي اجتماعي ميداند؛  .2ديدگاه سوفيستي که آنومي را مسالهاي زمينهاي ميداند که حاصل
فروپاشي هنجارهاي سنتي رفتار است که از تغييرات جامعه حاصل ميشود .در ادامه به برخي از
مهمترين نظريات آنومي اشاره ميشود.
.4-1تئوري آنومي دورکهايم

دورکهايم ،در تئوري خود بر اهميت حوزه اقتصاد و بحرانهاي اقتصادي و پيامد اين بحرانها
بر آشفتگيهاي اجتماعي و ضعف و انحطاط اخالق عمومي تأکيد دارد .اگر نظم و قاعدهاي در
امور اقتصادي ايجاد نشود آثار و نتايج آن از حدود قلمرو اقتصاد خارج خواهد شد و نوعي حس
اضمحالل اخالقي در عموم مردم به دنبال خواهد داشت .از نظر دورکهايم آنچه موجب مسائل
و بحرانهاي اجتماعي ميشود نه فقر يا رفاه اقتصادي بلکه ناگهاني بودن تغييرات و بيتعادلي
ناشي از آن است چرا که اگر تغييرات به کندي صورت گيرد انسان ميتواند با آن انطباق پيدا
کند؛ اما هنگامي که تغييرات ،سريع و ناگهاني رخ دهد و جامعه دچار بيتعادلي شديد شود،
انسان نميتواند خود را با آن تطبيق دهد که باعث نارضايتي و آسيبهاي اجتماعي ميشود .از
نظر دورکهايم ،متغير تعيينکننده و حلقه واسﻂ بين بحرانهاي اقتصادي و بحرانهاي اجتماعي،
آرزوها و خواستههاي افراد است .در شرايﻂ عادي ،جامعه حد و حدود آرزوها را تعيين و تنظيم
ميکند و در اين چارچوب اجتماعي ،رضايت افراد نيز حاصل ميشود .اما در بحرانهاي
اقتصادي ،آرزوها از تعادل خارج ميشوند و جامعه قدرت نظارت و کنترل را از دست ميدهد.
به دنبال اين وضعيت نارضايتي ،سرخوردگي و بحرانهاي اجتماعي حادث ميشوند( Nayebi,
.)2017: 15-20
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.4-2تئوري آنومي مرتن

فرضيه اصلي مرتن اين است که رفتار نابهنجار را از ديد جامعهشناسي ميتوان نشانه از هم
گسيختگي بين آرزوهاي معين فرهنگي و شيوههاي ساختاري شده اجتماعي در جهت رسيدن به
اين آرزوها دانست .مرتن رفتارهاي اجتماعي پنجگانه در نظريه خود را اينگونه تعريف ميکند:
 همشکلي 1:زماني بوجود ميآيد که بين اهداف(يعني نيازهاي توليد شده در فرهنگ و جامعه)
و امکانات(يعني ارضاي آن نيازها) در هر قشري ،هماهنگي وجود داشته باشد.
 نوآوري  2:زماني بوجود ميآيد که اهداف(نيازهاي منبعث از جامعه) پذيرفته شوند ،اما
امکانات و طرق دستيابي به آن پذيرفته نشوند.
 مناسکگرا 3:زماني بوجود ميآيد که ابزار و امکانات پذيرفته شوند ،اما اهداف پذيرفته نشوند.
 عزلت گرايي 4:زماني بوجود ميآيد که وقتي نه اهداف و نه امکانات دستيابي به آن پذيرفته
شوند.
 شورش 5:يک نوع رفتار ديگر شبيه نوع قبل آن است که افراد هم اهداف موجود و هم
امکانات موجود را نفي کنند ،اما در مقابل اهداف و امکانات ديگري را قبول دارند .در آن
صورت مرتن اين رفتار را شورش مينامد.
مرتن بيشتر سعي ميکند با ابعاد بخشيدن به آنومي آن را عينيتر کند و به نوعي آن را داراي
قابليت تجربهپذيري کند .مرتن با اين پيا ذهنيت ،سراغ اهداف و راههاي وسايل مشروع براي
رسيدن به آن هدف پيا ميرود که شاخصه جامعه پايدار را نوعي تعادل ميان اهداف اجتماعي
و فرهنگي ميبيند و در واقع با نظريات مرتن ،مساله زماني شروع ميشود که اين رابطه ميان
اهداف و ابزار به هم ميخورد .در نهايت اينکه حُسن کار مرتن اين است که به نوعي در سنجا
عملي آنومي گام اساسي برميدارد و کمک شاياني به اندازهگيري اين پديده ميکند( Javadi and
.)et al,2012:2-3
1.Conformity
2.Innovation
3.Ritualism
4.Retreatism
5.Rebellion
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.4-3تئوري آنومي نهادي مسنر و روزنفلد

مسنر و روزنفلد1نوع ديگري از آنومي را در کتاب خود تحت عنوان "جرم و جنايت و روياي
آمريکايي"2ارائه دادهاند .اين دو عنوان ميکنند که آنومي نوعي از وضعيت جامعه است و تئوري
مرتن جهت مطالعه رفتار انحرافي افراد بسيار بيشتر از آنومي در سطح نهادي کاربرد دارد .در
تئوري آنومي نهادي ،مسنر و روزنفلد بحث ساختار اجتماعي مرتن را بازبيني ميکنند و نظريه
وي را با تاکيد بر ساختار اجتماعي نهاد-پايه بسﻂ ميدهند .بر اساس اين نظريه ،آنومي به
بيانسجامي کنترل هاي اجتماعي و هنجارهاي اخالقي در نتيجه کارکرد نامناسب نهادهاي
اجتماعي برميگردد .اين نظريه عنوان ميکند که آنومي پديدهاي نهاد-پايه است و در شرايطي با
آنومي باال ،نهادهايي که تعادل را در جامعه حفظ ميکنند ،تضعيف ميشوند .مهمترين اين نهادها
عبارتند از :اقت صاد ،سياست ،خانواده و آموزش .آنومي زماني رخ ميدهد که نهادهاي اجتماعي
غيراقتصادي تحت تسلﻂ ارزشهاي اقتصادي که ظرفيت کنترل آن نهادها را تضعيف ميکنند،
باشند( .)Messner and Rosenfeld,2001برخي از نقدها به اين نظريه وارد است :مانند محدود
بودن به بررسي جنايت و محدوديت در تعميم دادههاي حاصله.
.4-4تئوري تحليل روانشناختي از آنومي

اين تئوري حاصل رساله دکتراي تيموري( )2016در دانشگاه کوينزلند استراليا است .اين تئوري
سعي در بسﻂ نظريات دورکهايم ،مرتن و تئوري آنومي نهادي مسنر و روزنفلد داشته است .اين
تئوري در ابتدا سعي در شناسايي شاخصهاي اجتماعي و اقتصادي که منجر به آنومي ميشود،
داشته است .مهمترين اين شاخص ها عبارتند از :بيکاري ،فقر ،فساد ،فقدان شفافيت ،نابرابري و
 ....تعامل ديناميک بين دو بعد آنومي يعني فروپاشي کيفيت اجتماعي و فروپاشي رهبريت در
طيفي از آنومي سطح پايين تا سطح باال ميتواند نمود يابد .نحوه پاسخ دادن افراد و جامعه به
آنومي نيز از دو طريق اقتدارگرايي و قبيلهگرايي است( .)Teymoori and et al,2016مهمترين

1.Messner and Rosenfeld
2.Crime and the American Dream
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نقطه قوت اين تئوري نسبت به تئوري هاي قبلي شناسايي علل آنومي ،تعيين شرايﻂ وقوع و
نحوه ظهور آنومي و همچنين پاسخ بدان است.
.4-5مدل نظري پژوهش

آنومي داراي  4شاخص اصلي است :اعتماد ،پايبندي به اخالقيات ،مقبوليت و کارايي دولت
( .)Teymoori,2016در يک جامعه از هم گسيخته ،افراد اين گونه ادراک ميکنند که کيفيت
اجتماعي از هم فروپاشيده و اعتماد و استانداردهاي اخالقي و پايبندي به اخالقيات در جامعه
وجود ندارد .اعتماد يکي از اجزاي اصلي سرمايه انساني است که شرطي ضروري براي انسجام
اجتماعي ،کارايي اقتصادي و ثبات دموکراسي است .روابﻂ پايدار و صلحآميز که براي رفتار
هماهنگ جمعي حياتي هستند ،بدون اعتماد در جامعه ،قابل حصول نيستند .همچنين اعتماد
شرايﻂ هابزي را به شرايﻂ مطلوبتر و صلح آميزتر در جامعه تبديل ميکند(.)Newton,2001
پايبندي به استانداردهاي اخالقي نيز يکي از اجزاي سازنده صلح مثبت ( Karimi and Hafeznia,

 )2017است چرا که اعمال ،عقايد ،احساسات و هيجانات انساني را تحت تاثير قرار ميدهد.
همچنين ،استانداردهاي اخالقي يکي از مهمترين اصول صلحسازي و مخصوصاً آموزش صلح
است ،زيرا اين استانداردها به معني تمايل به گسترش حوزه انصاف به ديگران ،اختصاص منابع
براي آنها و اطمينان دادن به اين مساله است که اين منابع اختصاصيافته ،رفاه آنها را تقويت
خواهد کرد(.)Opotow and et al,2005:306

در يک جامعه فاقد انتظام نيز اين گونه ادراک ميشود که رهبريت از هم فروپاشيده است.
مقبوليت و کارايي به عنوان مهمترين اصول و کيفيات رهبريت مطرح هستند .مقبوليت در ارتباط
مستقيم با صلح و منازعه است و در ادبيات حکمراني در چارچوب مسئوليتپذيري سنجا
ميشود .يافتههاي موسسه صلح و اقتصاد( )2019نشان ميدهد که دولتهايي که مسئوليتپذير
هستند و قانون و نوعي شفافيت در آنها حاکم است ،صلحآميزتر هستند .همچنين ،ادراک
نامشروع و نامقبول بودن دولت از طرف شهروندان ،زمينه استفاده از ابزار خشونتآميز و نوعي
توجيه اين خشونت از طرف شهروندان جهت حصول به اهداف را فراهم ميکند .توسل به ابزار
خشونتآميز از طرف شهروندان زمينه تقابل /تضاد دولت و مردم را هموار ميکند .کارايي دولت
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نيز به عنوان يکي از اصول حکمراني خوب مطرح است که در ارتباط با صلح است( Karimi

 .)and Musavi Shafaee,2018کارايي زماني حاکم است که منابع به صورت منصفانه توزيع
ميشوند و تمامي افراد جامعه به نوعي تحت حمايت دولت قرار دارند و نهادها و ارگانهاي
مختلف قادر به برآورده ساختن نيازهاي مردم هستند و از منابع موجود به نحو احسن و با توجه
به نيازهاي نسلهاي آتي استفاده ميشود( .)Sheng,2009کارايي نقا موثري در سيستمهاي
ارائه خدمات عمومي دارد( )Karimi and Musavi Shafaee,2018و هرگونه اختالل در اين
زمينه تهديدي مستقيم بر عليه صلح مثبت( )IEP,2019است .شکل( )1مدل نظري پژوها را
نشان ميدهد.
شكل( :)1مدل نظري پژوهش

در اين مدل ،اختالل در کارکردهاي سياسي ،اقتصادي و اجتماعي ،آنومي را به ارمغان مي آورد.
آنومي به دو شکل در جامعه ظهور مييابد که شامل از هم گسيختگي اجتماعي و فقدان انتظام
اجتماعي است .اين وضعيت ،اختالل در تامين نيازهاي انساني و نهايتاً تهديد صلح و ايجاد تنا
و منازعه را سبب ميشود .تشديد منازعه و تنا ،خود نيز سبب اختالل در کارکردهاي سياسي،
اقتصادي و اجتماعي شده و نهايتا آنومي را نهادينه ميکند .در واقع بر اساس اين مدل ،آنومي و
منازعه يکديگر را بازساخت ميکنند.
.5يافتههاي پژوهش
 .5-1يافتههاي کتابخانهاي :بسط مدل سنجش آنومي

در جهت ارائه چشماندازي وسيع براي درک روشهاي سنجا آنومي ،بايستي اشاره کرد که سه
رويکرد اصلي در اين زمينه وجود دارد :رويکرد اول با سنجا آنومي در سطح فردي مرتبﻂ
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است()Durkheim,2014; Merton,1968؛ رويکرد دوم با سنجا آنومي به عنوان وضعيتي از
جامعه مرتبﻂ است( )MacIver,1950; Srole,1956و رويکرد سوم نيز با تلفيق دو رويکرد اول
و دوم ،آنومي را حس و درک از وضعيت جامعه1ميداند( .)Teymoori and et al,2017در
رويکرد سوم آنومي زماني حس ميشود که يک سيستم اجتماعي مشخص شروع به فروپاشي
مي کند .چه اين مساله ناشي از تغييرات سريع اجتماعي باشد و يا ناشي از فقدان توافق بر روي
هنجارها و يا بحران هاي طوالني مدت اجتماعي ،سياسي و اقتصادي باشد ،آنومي در تالقي
سيستم اجتماعي و فردي قرار دارد.
پژوها هاي متعددي جهت سنجا آنومي تابحال ارائه شده است .در حوزه جامعهشناسي،
مرتن( )1968اولين فردي بود که تالش کرد ابزاري براي سنجا آنومي ارائه دهد .مسنر و
روزنفلد( )2001دومين گروه از جامعهشناسان بودند که براي اين امر اقدام کردند .در حوزه
روانشناسي نيز افرادي مانند سرول( ،)1956فيشر( ،)1973تي وان( )1975و ائلمور( )1962تالش
کردند ،ابزاري براي سنجا آنومي ارايه دهند .اخيراً ،تيموري و همکاران( )2016با ترکيب
رويکردهاي روانشناختي و جامعهشناختي اقدام به بسﻂ مدلي براي سنجا آنومي کردند .اين
مدل نظري در پيمايشي با جامعه آماري مشتمل بر  6112نفر در  28کشور جهان مورد بررسي
قرار گرفت و نتايج نيز نشان داد که سواالت پرسشنامه با آلفا کرونباخ  0.88از روايي و پايايي
الزم برخوردار بوده است .ابزار ارائه شده توسﻂ اين پژوهشگران شامل شاخصهاي "فروپاشي
کيفيت اجتماعي"(با اعتماد و استانداردهاي اخالقي مورد اجماع سنجيده ميشود) و "فروپاشي
رهبريت در جامعه"(با مقبوليت و کارآيي دولت سنجيده ميشود) است .جدول ( )1اين مقياس
اندازهگيري آنومي را نمايا ميدهد.

1.Perception of State of Anomie
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جدول( :)1مقياس اندازهگيري آنومي از نظر تيموري و همكاران
فروپاشي کيفيت اجتماعي

فروپاشي رهبريت در جامعه

مردم فکر ميکنند که استانداردهاي اخالقي واضحي براي

دولت در راستاي رفاه مردم گام برميدارد.

پيروي در جامعه وجود ندارد.
دولت مشروع است.

هر کس فقﻂ به فکر خودش است و مردم به افراد ديگري که
نيازمند کمک هستند ،ياري نميکنند.
اغلب مردم به درستي يا اشتباه بودن يک امر توجهي ندارند و

دولت از قدرت به صورت مشروع استفاده ميکند.

فقﻂ به هدف و کارکرد توجه دارند.
مردم نميدانند به چه کسي بايد اتکا و اعتماد کنند.

سياستمداران نسبت به مسائل و مشکالت مردم آگاه
هستند.

اغلب مردم فکر ميکنند که صداقت هميشه مفيد نيست و عدم

سياستها و قوانين دولت کارآمد هستند.

صداقت بعضي مواقع ميتواند در پيشبرد امور مفيد باشد.
مردم به همکاري و تعاون معتقد هستند.

بعضي از قوانين منصفانه نيستند.

()Source: Teymoori and et al, 2016:27

با انجام مطالعات کتابخانهاي 4 ،مولفه به  12مولفه ارائهشده از طرف تيموري و همکاران ()2016

افزوده شد .به عبارتي دقيق تر ،دو سوال به فروپاشي کيفيت اجتماعي و دو سوال نيز به فروپاشي
رهبريت در جامعه افزوده شد که با عالمت(*) در جدول ( )2مشخص شدهاند .در بخا فروپاشي
کيفيت اجتماعي ،دو مولفه "ميزان توسل مردم به روشهاي غيرقانوني جهت رسيدن به اهداف"
و "تحمل و بردباري" و در بخا فروپاشي رهبريت نيز دو مولفه "خويشاوندساالري و حزب
ساالري از طرف دولت" و "متاثر بودن سياستهاي دولت از تئوري توهم توطئه" اضافه گرديد.
حاصل کار ،ابزار سنجا آنومي با  16مولفه است که در جدول( )2نمايا داده است.
جدول( :)2مقياس اندازهگيري آنومي
فروپاشي کيفيت اجتماعي ()BSF

فروپاشي رهبريت در جامعه ()BL

مردم فکر ميکنند که استانداردهاي اخالقي واضحي براي پيروي در

دولت در راستاي رفاه مردم گام برميدارد.

جامعه وجود ندارد.
هر کس فقﻂ به فکر خودش است و مردم به افراد ديگري که
نيازمند کمک هستند ،ياري نميکنند.

دولت مشروع است.
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اغلب مردم به درستي يا اشتباه بودن يک امر توجهي ندارند و فقﻂ

دولت از قدرت به صورت مشروع استفاده مي-

به هدف و کارکرد توجه دارند.

کند.

مردم نميدانند به چه کسي بايد اتکا و اعتماد کنند.

سياستمداران نسبت به مسائل و مشکالت مردم
آگاه هستند.

اغلب مردم فکر ميکنند که صداقت هميشه مفيد نيست و عدم

سياستها و قوانين دولت کارآمد هستند.

صداقت بعضي مواقع ميتواند در پيشبرد امور مفيد باشد.
مردم به همکاري و تعاون معتقد هستند.

بعضي از قوانين منصفانه نيستند.

مردم اغلب به روشهاي غيرقانوني در رسيدن به اهداف خود

اغلب سياستهاي دولت متاثر از تئوري توهم

دست ميزنند.

*

توطئه است.

اغلب مردم تحمل شنيدن نظرات طرف مقابل در بحث و حل مساله
را ندارند.

*

دولت در توزيع فرصتها معتقد به
*

خويشاوندساالري و حزب ساالري است .

نتايج از آزمون آلفا کرونباخ نشان ميدهد که سواالت پرسشنامه از روايي و پايايي الزم
برخوردار هستند .ضريب آلفاي کرانباخ نوعي ضريب پايايي است که نشان ميدهد چگونه
اجزاء در يک مجموعه ،به نحو مناسب به يکديگر همبسته شدهاند .اگر آلفاي کرانباخ به 1
نزديکتر باشد ،پايايي سازگاري دروني بيشتر است .نتيجه آزمون نشان داد ،آلفاي کرانباخ سواالت
برابر با  0/75است و در نتيجه سواالت پرسشنامه از پايايي الزم برخوردار هستند.
.5-2يافتههاي ميداني
.5-2-1آنومي در ايران :سطح باال يا سطح پايين؟

تحليل نتايج حاصل از سنجا آنومي در ايران(حجم نمونه=  )515در جدول( )3آمده است .عدد
 1نمايانگر کمترين ميزان آنومي و عدد  5بيانگر باالترين ميزان آنومي است.
جدول( :)3نتايج حاصل از سنجش آنومي در ايران ()N= 515

F (6,508)= 2.56
P=0.019

Std. Deviation

Mean

N

2.10

3.62

67

ترکمن

2.13

3.51

54

بلوچ

2.36

3.62

75

فارس

2.02

3.86

129

ترک

1.81

3.69

55

عرب

BSF
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=)F (6,508
8.96, p<0.001

=)F (6,508
6.57, p<0.001

1.95

3.64

58

لر

1.80

3.80

77

کرد

2.05

3.71

515

کل

1.58

3.50

67

ترکمن

1.79

3.64

54

بلوچ

1.81

3.76

75

فارس

1.31

4.04

129

ترک

1.76

3.67

55

عرب

1.40

3.72

58

لر

1.31

3.84

77

کرد

1.61

3.78

515

کل

2.23

3.56

67

ترکمن

2.25

3.58

54

بلوچ

2.59

3.68

75

فارس

1.82

3.94

129

ترک

2.03

3.68

55

عرب

2.03

3.68

58

لر

1.74

3.82

77

کرد

2.15

3.74

515

کل

BL

PAS

همچنان که جدول( )3نشان ميدهد ،ميزان آنومي کل در ايران با  3.74است .در بعد فروپاشي
کيفيت اجتماعي ،ميزان آنومي برابر با  3.71و در بعد فروپاشي رهبريت نيز برابر با  3.78است.
البته اين ميزان در بين قوميتهاي مختلف ،متفاوت است .به طوري که ميزان آنومي کل به ترتيب
از بيشترين به کمترين براي قوميتها عبارتند از :ترکها ،کردها ،فارسها ،عربها ،لرها ،بلوچها
و ترکمنها .به عبارت ديگر بيشترين ميزان ميل به آنومي در بين ترکها و کمترين ميزان آن در
بين ترکمنها مشاهده شد.
در بعد فروپاشي کيفيت اجتماعي ،بيشترين ميزان آنومي در بين قوميتها به ترتيب در بين اجتماع
ترکها ،کردها ،عربها ،لر ،ترکمنها ،فارسها و بلوچها و در بعد فروپاشي رهبريت نيز بيشترين
ميزان آنومي در بين قوميتها به ترتيب در اجتماع ترکها ،کردها ،فارسها ،لرها ،عربها ،بلوچها
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و ترکمنها مشاهده ميشود.
اگر در جامعه نوعي اجماع مبني بر اينکه کيفيت اجتماعي از هم فروپاشيده است ،صورت گيرد
جامعه دچار نوعي از هم گسيختگي مي گردد و اگر نوعي اجماع مبني بر اينکه نوعي فروپاشي
در رهبريت جامعه وجود دارد ،صورت بگيرد جامعه دچار نوعي عدمانتظام ميشود .در شرايطي
که هر دو بعد حاضر باشند ،اين دو به صورت تعاملي يکديگر را تشديد و بازساخت ميکنند.
تشديد اين دو بعد با يکديگر منتج به آنومي گسترده در جامعه ميشود ( Teymoori and et al,

 .)2017:6نتايج حاصل از سنجا آنومي در ايران نشان ميدهد که در بعد متغير فروپاشي کيفيت
اجتماعي ميزان آنومي برابر با  3.71و در بعد فروپاشي رهبريت نيز برابر با  3.78است؛ اين مساله
نشان ميدهد که جامعه ايران دچار نوعي آنومي سطح باال ( )3.74است.
.5-2-2رابطه شاخصهاي اقتصادي و اجتماعي با آنومي در ايران

فارغ از اينکه برخي از متخصصان تالش داشتهاند علت آنومي را در ناگهاني بودن تغييرات و
بيتعادلي ناشي از آن( ،)Durkheim,2013در از هم گسيختگي بين آرزوهاي معين فرهنگي و
شيوههاي ساختاري شده اجتماعي در جهت رسيدن به اين آرزوها( )Merton,1968و يا در
تضعيف نهادهاي اجتماعي غير اقتصادي در نتيجه تحت تسلﻂ قرار گرفتن ارزشهاي اقتصادي،
جستجو کنند( ، )Messner and Rosenfeld,2001برخي از متخصصان نيز در تالش بودهاند تا
رابطه بين متغيرهاي اجتماعي و اقتصادي را با آنومي کشف کنند تا بتوانند قبل از وقوع آنومي
سطح شديد و بحراني به پيا بيني و کنترل اين پديده اقدام کنند.
يکي از تازهترين اقدامات در اين زمينه ،مطالعات صورت گرفته توسﻂ تيموري( )2016است.
وي در پيمايشي پس از سنجا آنومي در  28کشور ،به بررسي رابطه بين نتايج حاصله با
متغيرهاي اقتصادي و اجتماعي اين کشورها ميپردازد .بر اساس يافتههاي اين محقق ،نتيجه
آزمون رگرسيون چندمتغيره بين متغيرهاي اقتصادي و اجتماعي با آنومي نشان داد که متغيرهاي
اقتصادي و اجتماعي کشورها شامل فقر ،نابرابري و بيکاري در ارتباط مستقيم با سطح باالي
آنومي هستند .ملهم از اين يافتهها و البته نه با اتکاي بر دادههاي رسمي بلکه با اتکا بر دادههاي
حاصله از پرسشنامهها ،اقدام به جمع آوري دادههاي مرتبﻂ با شاخصهاي اقتصادي و اجتماعي
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پاسخ دهندگان شد .نقطه قوت اين اقدام ،قابل اطمينان بودن دادهها است ،زيرا خود افراد اقدام به
منعکس کردن اين اطالعات کردهاند و اين دادهها همپوشاني قابل اطميناني با دادههاي آنومي
دارند .مهمترين دادههاي اقتصادي و اجتماعي که تالش شد از جامعه آماري کسب شود عبارت
بودند از :ميزان تحصيالت ،سن ،شغل ،اميد به زندگي ،بعد خانوار ،نوع مسکن ،دسترسي به
وسايل ارتباطي و حمل و نقل ،دسترسي به تسهيالت مسکن و دسترسي به غذا .نتايج حاصل از
همبستگي بين اين دادهها با دادههاي حاصل از آنومي در بين قوميتهاي مختلف به شرح ذيل
است :در جمعيت مورد بررسي ،بين سن و متغيرهاي آنومي ارتباط معناداري وجود ندارد اما
مطابق جدول( )4در اقوام بلوچ و فارس ارتباط معکوس و معناداري مشاهده شد ،به طوري که
با افزايا سن ،ميزان آنومي کاها مييابد.
جدول( :)4ارتباط بين سن و متغيرهاي آنومي
BSF
r, p-value
-0.024, 0.59

BL
r, p-value
-0.013, 0.77

PAS
r, p-value
-0.02, 0.63

0.10, 0.39

0.22, 0.07

0.21, 0.08

ترکمن

-0.17, 0.21

-0.32, 0.01

-0.27, 0.04

بلوچ

-0.28, 0.01

-0.18, 0.12

-0.26, 0.02

فارس

0.04, 0.64

-0.18, 0.03

-0.07, 0.41

ترک

-0.02, 0.86

0.21, 0.11

0.15, 0.25

عرب

-0.09, 0.45

-0.08, 0.53

0.05, 0.72

لر

0.02, 0.85

0.02, 0.83

0.04, 0.73

کرد

کل جمعيت

همچنين ،بين متغيرهاي آنومي و تحصيالت در کل جمعيت و در قوميتهاي مختلف رابطه
وجود نداشت( .)p>0.05بين متغيرهاي آنومي و درآمد در کل جمعيت و در قوميتهاي مختلف
رابطه وجود نداشت ،اما در اجتماع عرب ها بين آنومي و درآمد رابطه معکوس وجود داشت
( .)P=0.026 , r= - 0.30رابطه معکوس و معناداري بين اميد به زندگي و متغيرهاي آنومي در کل
جمعيت وجود داشت به گونه اي که هر چه اميد به زندگي کمتر باشد ،آنومي نيز بيشتر خواهد
بود .اين رابطه در اجتماع ترکها ،عربها و ترکمن ها برقرار بود(جدول  .)5همچنين ،بين نوع
مسکن در کل جمعيت و قوميتها رابطه معناداري معناداري وجود نداشت ،به جز اجتماع لرها
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که در آن ،ميانگين فروپاشي کيفيت اجتماعي در افراد با مسکن ملکي( )3/79 ± 1/55به صورت
معناداري باالتر از افراد با مسکن استيجاري ( )3/43±2/25بود (.)t(56)= -2.174, p=0.04
جدول( :)5رابطه بين اميد به زندگي و متغيرهاي آنومي
BSF

BL

PAS

r, p-value

r, p-value

r, p-value

کل جمعيت

-0.17, <0.001

-0.09, 0.03

-0.17, <0.001

ترکمن

-.30, 0.01

-.10, 0.38

-.25, 0.03

ترک

-0.20, 0.02

-0.19, 0.03

-0.23, 0.008

عرب

-.29, 0.03

-.19, 0.14

-.32, 0.01

ارتباط معناداري بين متغيرهاي آنومي و اندازه خانواده(تعداد افراد) و دسترسي به غذا در کل
کشور و در بين قوميتهاي مختلف مشاهده نشد( .)p>0.05در کل جمعيت بين دسترسي به
وسايل ارتباط جمعي و آنومي و عليالخصوص متغير فروپاشي کيفيت اجتماعي رابطه مثبت
وجود داشت؛ در اجتماع فارسها ،رابطه مثبتي بين آنومي و متغيرهاي آن با دسترسي به وسايل
ارتباط جمعي وجود داشت(جدول )6ولي در بين ساير قوميتها اين رابطه معنادار نبود(.)p>0.05

در کل جمعيت بين دسترسي به تسهيالت مسکن و آنومي و متغير فروپاشي کيفيت اجتماعي
رابطه معناداري وجود داشت(جدول ،)7اما اين رابطه در بين قوميتهاي مختلف معنادار
نبود(.)p>0.05
جدول( :)6ارتباط بين دسترسي به وسايل ارتباط جمعي و متغيرهاي آنومي
BSF

BL

PAS

r, p-value

r, p-value

r, p-value

کل جمعيت

.09, 0.02

.03, 0.43

.09, 0.03

فارس

.36, 0.001

.27, 0.019

.37, 0.001
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جدول( :)7رابطه بين دسترسي به ملزومات رفاهي و متغيرهاي آنومي
BSF

BL

PAS

r, p-value

r, p-value

r, p-value

.09, 0.03

.03, 0.49

.09, 0.03

کل جمعيت

نتايج حاصل از مدل بندي رگرسيوني متغيرهاي آنومي در جدول  8تا  10آمده است .به طور
کلي ،اميد به زندگي از بارزترين عوامل موثر در کاها آنومي و مولفههاي آن است.
جدول( :)8نتايج مدلبندي رگرسيون خطي چندگانه براي فروپاشي کيفيت اجتماعي
ضريب

خطاي معيار

ضريب استاندارد شده

p-value

R-square= 0.04, adj R-square= 0.036

کل جمعيت
عرض از مبدا

34.3

0.86

<0.001

اميد به زندگي

-0.94

0.23

-0.17

<0.001

وسايل ارتباطي

0.96

0.41

0.10

0.019

R-square= 0.12, adj R-square= 0.11

ترکمن
عرض از مبدا

37.46

1.7

اميد به زندگي

-1.93

0.63

<0.001
-0.35

0.003

R-square= 0.15, adj R-square= 0.13

فارس
عرض از مبدا

30.78

2.32

<0.001

سن

-0.79

0.44

-0.19

0.07

وسايل ارتباطي

3.18

1.14

0.30

0.007

R-square= 0.08, adj R-square= 0.06

ترک
عرض از مبدا

34.84

2.07

<0.001

اميد به زندگي

-1.13

0.46

-0.24

0.005

وسايل رفاهي

1.98

1.02

0.16

0.054

R-square= 0.08, adj R-square= 0.07

عرب
عرض از مبدا

36.58

1.67

اميد به زندگي

-1.43

0.65

<0.001
-0.29

0.03

R-square= 0.08, adj R-square= 0.06

لر
عرض از مبدا

30.92

1.13

تملک خانه

3.26

1.5

<0.001
0.27

0.03
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مطابق نتايج جدول( ،)8متغير اميد به زندگي رابطه معکوس و دسترسي به وسايل ارتباط جمعي
ارتباط مستقيم با فروپاشي کيفيت اجتماعي در ايران دارند .به صورت خاص نيز ،در اجتماع
ترکمنها و عربها ،اميد به زندگي ،در اجتماع فارسها سن و دسترسي به وسايل ارتباطي ،در
اجتماع ترک ها اميد به زندگي و دسترسي به تسهيالت مسکن و در اجتماع لرها نيز نوع مسکن
در ارتباط معکوس يا مستقيم با فروپاشي کيفيت اجتماعي است.
جدول( :)9نتايج مدلبندي رگرسيون خطي چندگانه براي فروپاشي رهبريت
ضريب

خطاي معيار

ضريب استاندارد شده

p-value

R-square= 0.009, adj R-square= 0.007

کل جمعيت
عرض از مبدا

31.21

0.41

اميد به زندگي

-0.37

0.17

<0.001
-0.09

0.03

R-square= 0.1, adj R-square= 0.07

ترکمن
عرض از مبدا

32.29

2.85

<0.001

سن

0.68

0.37

0.21

0.07

دسترسي به غذا

-1.9

0.87

-.26

.03

R-square= 0.10, adj R-square= 0.08

بلوچ
عرض از مبدا

32.4

1.49

سن

-1.5

0.61

<0.001
-0.32

0.01

R-square= 0.06, adj R-square= 0.05

فارس
عرض از مبدا

27.5

1.26

وسايل ارتباطي

1.92

0.85

<0.001
0.25

0.02

R-square= 0.10, adj R-square= 0.07

ترک
عرض از مبدا

33.82

1.4

<0.001

سن

-0.40

0.22

-0.15

0.03

اميد به زندگي

-0.61

0.28

-0.18

0.03

وسايل ارتباطي

-0.90

0.52

-0.16

0.08

وسايل رفاهي

1.52

0.69

0.20

0.30

R-square= 0.10, adj R-square= 0.07

عرب
عرض از مبدا

29.56

1.90

<0.001

سن

0.70

0.37

0.24

0.07

اميد به زندگي

-1.08

0.60

-0.23

0.07
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نتايج حاصل از مدل بندي فروپاشي رهبريت در جدول( )9نشان ميدهد که متغير اميد به زندگي
در ارتباط معکوس با فروپاشي رهبريت در ايران است .به صورت خاص نيز ،در اجتماع ترکمنها
سن و دسترسي به غذا ،در اجتماع فارسها دسترسي به وسايل ارتباطي ،در اجتماع ترکها سن،
اميد به زندگي ،دسترسي به وسايل ارتباطي و تسهيالت رفاهي مسکن و در اجتماع عربها نيز
سن و اميد به زندگي با فروپاشي رهبريت در ارتباط معکوس و يا مستقيم است .الزم به ذکر
است مولفه هاي فروپاشي کيفيت اجتماعي و فروپاشي رهبريت ارتباط معناداري با متغيرهاي
اقتصادي و اجتماعي در قوميتهاي کرد و لر نشان ندادند.
جدول( :)10نتايج مدلبندي رگرسيون خطي چندگانه براي متغير آنومي
ضريب

خطاي معيار

ضريب استاندارد

p-value

شده
R-square= 0.03, adj R-square= 0.03

کل جمعيت
عرض از مبدا

65.23

1.25

<0.001

اميد به زندگي

-1.32

0.33

-0.17

<0.001

وسايل ارتباطي

1.26

0.59

0.09

0.03

R-square= 0.18, adj R-square= 0.14

ترکمن
عرض از مبدا

74.6

5.93

<0.001

سن

1.35

0.75

0.20

0.07

اميد به زندگي

-2.34

0.91

-0.29

0.01

دسترسي به غذا

-3.64

1.73

-0.24

0.04

R-square= 0.09, adj R-square= 0.07

بلوچ
عرض از مبدا

66.45

2.74

سن

-2.61

1.13

<0.001
-0.30

0.02

R-square= 0.16, adj R-square= 0.14

فارس
عرض از مبدا

60.22

3.47

<0.001

سن

-1.32

0.66

-0.21

0.05

وسايل ارتباطي

4.86

1.71

0.31

0.006

R-square= 0.11, adj R-square= 0.10

ترک
عرض از مبدا

67.19

2.51

<0.001
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اميد به زندگي

-1.96

0.56

-0.29

0.001

وسايل رفاهي

2.98

1.24

0.20

0.01

R-square= 0.10, adj R-square= 0.08

عرب
عرض از مبدا

68.22

2.56

اميد به زندگي

-2.42

0.99

<0.001
0.01

-0.31

R-square= 0.06, adj R-square= 0.04

لر
عرض از مبدا

60.16

1.63

تملک خانه

4.23

2.16

<0.001
0.056

0.25

بر اساس نتايج مدل رگرسيوني در جدول( ،)10متغير اميد به زندگي در ارتباط معکوس و
دسترسي به وسايل ارتباط جمعي و ارتباطي در ارتباط مستقيم با آنومي در ايران هستند .به
صورت خاص نيز ،در اجتماع ترکمنها سن ،اميد به زندگي و دسترسي به غذا ،در اجتماع
بلوچها سن ،در اجتماع فارسها سن و دسترسي به وسايل ارتباطي ،در اجتماع ترکها اميد به
زندگي و دسترسي به تسهيالت رفاهي مسکن ،در اجتماع عربها اميد به زندگي و در اجتماع
لرها نيز نوع مسکن در ارتباط معکوس يا مستقيم با آنومي است .آنومي ارتباط معناداري با
متغيرهاي اقتصادي و اجتماعي در قوميت کرد نشان نداد.
.5-2-3آنومي :تهديدکننده صلح پايدار در ايران

در جهت بررسي رابطه بين آنومي و صلح ،دادههاي حاصل از سنجا آنومي در کنار دادههاي
حاصل از سنجا صلح جهاني قرار گرفت .جامعه آماري شامل  26کشور است .جدول()11
آمار توصيفي مرتبﻂ با اين دادهها و ويژگيهاي نمونه براي هر کشور را نشان ميدهد.
جدول( :)11نتايج آنومي و صلح در کشورهاي مورد مطالعه
متغير مستقل (آنومي)

متغير وابسته (صلح)

PAS
)(mean

BL
)(mean

BSF
)(mean

Rank
(based on
)GPI score
153

GPI
)(mean

EP
)(mean

IP
)(mean

3.135

2.364

3.635

Rank (based
on PAS
)score
1

5.28

5.03

پاکستان

5.15

4.69

آفريقاي جنوبي

127

2.293

1.279

2.964

2

4.87

5.04

لهستان

21

1.53

1.401

1.612

3

4.85

5.37

4.32

19

1.482

1.263

1.637

4

4.83

4.92

4.74

مجارستان

38

1.734

1.386

1.967

5

4.80

5.06

4.54

ايتاليا

کشور
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108

2.182

1.357

2.723

6

4.78

5.09

4.47

برزيل

23

1.563

1.463

1.633

7

4.74

5.45

4.04

اسپانيا

50

1.819

1.908

1.761

8

4.68

4.61

4.74

فرانسه

131

2.406

1.912

2.744

9

4.64

4.51

4.77

ايران

32

1.647

1.425

1.902

10

4.63

4.84

4.42

ليتواني

5

1.305

1.125

1.431

11

4.63

5.18

4.10

پرتغال

141

2.569

2.1

2.877

12

4.59

4.41

4.79

هند

28

1.623

1.156

1.936

13

4.53

4.60

4.47

شيلي

10

1.374

1.601

1.221

14

4.41

4.86

3.96

ژاپن

47

1.798

1.322

2.121

15

4.37

4.61

4.12

اندونزي

33

1.682

1.167

2.021

16

4.35

4.29

4.43

مالزي

16

1.44

1.16

1.629

17

4.34

4.44

4.24

بلژيک

104

2.169

1.884

2.476

18

4.14

4.06

4.21

چين

11

1.377

1.206

1.49

19

3.94

4.28

3.59

استراليا

44

1.775

1.874

1.702

20

3.87

4.08

3.69

بريتانيا

12

1.378

1.393

1.374

21

3.80

3.44

4.16

سنگاپور

6

1.311

1.227

1.366

22

3.73

4.03

3.44

کانادا

20

1.5

1.517

1.488

23

3.73

3.69

3.77

هلند

15

1.42

1.305

1.505

24

3.69

3.73

3.65

فنالند

2

1.178

1.15

1.198

25

3.59

3.69

3.48

دانمارک

8

1.367

1.506

1.282

26

3.57

3.46

3.68

سوئيس

درک از آنومي ; PAS:فروپاشي رهبريت ; BL:فروپاشي کيفيت اجتماعي BSF:
شاخص جهاني صلح ; GPI:صلح خارجي ; EP:صلح داخلي IP:
())Source for PAS data: (Teymoori, 2016: 68); Source for GPI data: (IEP, 2016

همبستگي ساده بين مولفهها از طريق ضريب همبستگي پيرسون ،آزمون شد .همچنين از
مدلسازي رگرسيون خطي نيز جهت ارزيابي ارتباط بين مولفهها استفاده شد .با استفاده از
داده هاي آنومي ،تالش شد به بررسي اين مساله پرداخته شود که آنومي چگونه با صلح مرتبﻂ
است .آزمون همبستگي بين آنومي و صلح نشان داد که صلح داخلي و شاخصهاي صلح در کل
در ارتباط نزديک با آنومي و مولفه فروپاشي کيفيت اجتماعي است .همچنين ،صلح داخلي به
صورت معناداري در ارتباط با فروپاشي رهبريت در جامعه است.
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جدول( :)12همبستگي بين اجزاي صلح و آنومي(ضريب همبستگي اسپيرمن )N = 26
PAS

BL

BSF

).62 (.001

).41 (.03

).79 (<.001

IP

).19 (.34

).50 (.81

).34 (.08

EP

).58 (.002

).35 (.07

).77 (<.001

GPI

نتايج حاصل از رگرسيون خطي در جدول( )13نشان داده شده است .همچنان که در دو قسمت
اول جدول آمده است ،شاخصهاي صلح در ارتباط معناداري با فروپاشي کيفيت اجتماعي هستند
( .)p-value<0.05به عالوه ،ارتباط بين شاخصهاي صلح و آنومي نيز با ضريب تبيين تعديل
شده  .30معنادار بود(.)p-value= .002
جدول( :)13نتايج حاصل از رگرسيون خطي براي ارزيابي رابطه بين آنومي و صلح ()N = 26
Adjusted
R-square
.51

Rsquare
.55

.16

.23

.48

.53

.30

.32

pvalue
.01
.77
<.001
.54
.25
.02
.06
.54
<.001
.33
.002

Standardized
estimate
–––
–.50
.77
–––
–.27
.58
–––
–.11
.78
–––
.57

Std.
Error
.85
.18
.24
.59
.12
.16
.65
.14
.18
.73
.17

Estimate

Variable

–2.34
–.05
1.06
.35
–.15
.42
–1.27
–.08
.80
–.73
.56

Constant
BL
BSF
Constant
BL
BSF
Constant
BL
BSF
Constant
PAS

IP

EP

GPI

GPI

نتايج حاصل از رگرسيون خطي نشان ميدهد که سطح باالي آنومي با خشونت ،خطر جنگ و
مناز عه همراه است .همچنين نتايج رگرسيون خطي نشان داد که پس از کنترل ضريب تاثير مولفه
فروپاشي رهبريت ،فروپاشي کيفيت اجتماعي تاثير مستقيمي در صلح هم در سطح داخلي و هم
در سطح خارجي دارد(.)p-value <0.05

نتايج بررسي ها در نمونه ايران به عنوان يکي از کشورهاي مورد مطالعه در بررسي اخير نشان
داد که صلح داخلي و شاخص هاي صلح در ايران در ارتباط نزديک با آنومي و مولفه فروپاشي
کيفيت اجتماعي است .همچنين ،صلح داخلي به صورت معناداري در ارتباط با فروپاشي رهبريت
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در جامعه است .نتايج رگرسيون خطي نشان نيز داد که پس از کنترل ضريب تاثير مولفه فروپاشي
کيفيت رهبري ،فروپاشي کيفيت اجتماعي در ايران تاثير مستقيمي در صلح هم در سطح داخلي
و هم در سطح خارجي دارد.
.6تجزيه و تحليل
بخا اختصاصيافته به بحث ،ناظر بر پاسخ به سه سوال مطرحشده در نوشته حاضر خواهد
بود .سوال اول عبارت بود از اينکه "ايران معاصر چه سطحي از آنومي را تجربه ميکند و اينکه
آيا اين تجربه در بين قوميتهاي مختلف متفاوت است يا خير؟" .در جهت سنجا آنومي در
ايران ،ابتدا به بسﻂ مدلهاي نظري موجود پرداخته شد .سپس مدلي  16مولفهاي از آنومي حاصل
شد که بر اساس آن به سنجا آنومي اقدام شد .تحليل نتايج حاصل از دادههاي ميداني نشان داد
که ميزان آنومي کل در ايران برابر با  3.74است .همچنين ،در بعد فروپاشي کيفيت اجتماعي
ميزان آنومي برابر با  3.71و در بعد فروپاشي رهبريت نيز برابر با  3.78است .بر اساس تعريفي
که از برهم کنا اجماع بر فروپاشي کيفيت اجتماعي و فروپاشي کيفيت شد( Teymoori and

 )et al,2017:6و همچنين با توجه به نتايج آنومي ،اين نتيجه حاصل ميشود که در ايران با توجه
به حاضر بودن هر دو بعد آنومي ،اين دو به صورت تعاملي يکديگر را تشديد و بازساخت
ميکنند .تشديد اين دو بعد با يکديگر منتج به آنومي گسترده در جامعه شده است .يعني جامعه
ايران دچار نوعي آنومي سطح باال( )3.74است.
سوال دوم عبارت بود از اينکه "چه ارتباطي بين متغيرهاي اقتصادي و اجتماعي با آنومي وجود
دارد؟" و اينکه "آيا متغيرهاي اجتماعي و اقتصادي توانايي پيا بيني آنومي در ايران را دارند يا
خير؟" .نتايج حاصل از همبستگي بين متغيرهاي اجتماعي و اقتصادي و دادههاي حاصل از آنومي
نشان داد که بين سن و متغيرهاي آنومي ارتباط معناداري وجود ندارد اما در قوميتهاي بلوچ و
فارس با افزايا سن ،ميزان آنومي کاها مييابد؛ بين متغيرهاي آنومي و تحصيالت و درآمد
در کل جمعيت و در بين قوميتهاي مختلف رابطه وجود نداشت؛ اما در اجتماع عربها بين
آنومي و درآمد رابطه معکوس وجود داشت؛ رابطه معکوس و معناداري بين اميد به زندگي و
متغيرهاي آنومي در کل جمعيت وجود داشت به گونهاي که هر چه اميد به زندگي کمتر باشد،
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آنومي نيز بيشتر خواهد بود؛ همچنين ،بين نوع مسکن ،بعد خانوار و دسترسي به غذا و آنومي
رابطه معناداري وجود نداشت؛ در کل جمعيت بين دسترسي به وسايل ارتباط جمعي و آنومي و
علي الخصوص متغير فروپاشي کيفيت اجتماعي رابطه مثبت وجود داشت؛ در اجتماع فارسها،
رابطه مثبتي بين آنومي و متغيرهاي آن با دسترسي به وسايل ارتباط جمعي وجود داشت ولي در
بين ساير قوميت ها اين رابطه معنادار نبود؛ در کل جمعيت بين دسترسي به تسهيالت مسکن و
آنومي و متغير فروپاشي کيفيت اجتماعي رابطه معناداري وجود داشت اما اين رابطه در بين
قوميتهاي مختلف معنادار نبود.
نتايج مدلبندي رگرسيون خطي چندگانه فروپاشي کيفيت اجتماعي و فروپاشي رهبريت نيز نشان
داد که متغير اميد به زندگي رابطه معکوس و دسترسي به وسايل ارتباط جمعي ارتباط مستقيمي
با فروپاشي کيفيت اجتماعي در ايران دارند .الزم به ذکر است که مولفههاي فروپاشي کيفيت
اجتماعي و فر وپاشي رهبريت ارتباط معناداري با متغيرهاي اقتصادي و اجتماعي در قوميتهاي
کرد و لر نشان ندادند .در نهايت ،بر اساس نتايج مدل رگرسيون خطي چندگانه آنومي ،متغير
اميد به زندگي در ارتباط معکوس و دسترسي به وسايل ارتباط جمعي در ارتباط مستقيم با آنومي
در ايران هستند .اما ،ارتباط معناداري بين آنومي و متغيرهاي اقتصادي و اجتماعي در قوميت کرد،
مشاهده نشد.
سوال سوم عبارت بود از اينکه "وضعيت نامساعد ايران از نظر شاخصهاي جهاني صلح ،چگونه
از آنومي متاثر است؟"  .در جهت پاسخ به سوال ،ابتدا رابطه بين نتايج از سنجا آنومي با نتايج
حاصل از سنجا صلح در  26کشور مورد مطالعه بررسي شد .آزمون همبستگي بين آنومي و
صلح در  26کشور مورد مطالعه نشان داد که صلح داخلي و شاخصهاي صلح در کل در ارتباط
نزديک با آنومي و مولفه فروپاشي کيفيت اجتماعي است .همچنين ،صلح داخلي به صورت
معناداري در ارتباط با فروپاشي رهبريت در جامعه است .نتايج حاصل از رگرسيون خطي نيز
نشان داد که سطح باالي آنومي با خشونت ،خطر جنگ و منازعه همراه است و همچنين نتايج
رگرسيون خطي نشان داد که پس از کنترل ضريب تاثير مولفه فروپاشي رهبريت ،فروپاشي کيفيت
اجتماعي تاثير مستقيمي در صلح هم در سطح داخلي و هم در سطح خارجي دارد.
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در پاسخ به سوال سوم بايستي گفت ،با توجه به اينکه ارتباط بين آنومي و صلح پرواضح است
و دادههاي ميداني و استدالل منطقي نيز مويد اين امر بود ،ميتوان اذعان کرد که وضعيت نامساعد
ايران از نظر شاخصهاي صلح در ارتباط معناداري با آنومي است .جايي که  64درصد از
پاسخ دهندگان معتقد بودند که استانداردهاي اخالقي واضح در جامعه ايران وجود ندارد و 86
درصد پاسخ دهندگان نيز معتقد بودند که در جامعه ايران اعتماد در روابﻂ انساني حاکم نيست.
همچنين  54درصد پاسخ دهندگان معتقد بودند که دولت نامقبول است و  80درصد
پاسخ دهندگان نيز معتقد بودند که دولت از کارايي الزم برخوردار نيست .برآيند اين چهار
شاخص ،تهديد صلح پايدار ،بيثباتي اجتماعي و همچنين توسل به ابزار خشونتآميز در جهت
نيل به اهداف و منافع از طرف شهروندان است.
.7نتيجهگيري و توصيههاي سياستي
يکي از عمدهترين چالاهاي پيا روي صلح پايدار ،بحرانهاي اجتماعي است که کيفيت
زندگي اجتماعي را مضمحل و کارايي ،مقبوليت و مشروعيت دولتها را زير سوال ميبرد .هر
ملت و دولتي که بتواند چالاهاي پيا رو را پيابيني و قبل از وقوع آن به حل و فصل اين
چالاها بپردازد ،شرايﻂ زندگي صلحآميزي را تجربه خواهد کرد ،در غير اين صورت با
چالاهاي اساسي روبه رو خواهد شد.
آنومي به عنوان يک بحران اجتماعي يکي از مهمترين عوامل تهديدکننده صلح باالخص در بعد
داخلي است .به همين علت در اين نوشته تالش شد تا در وهله اول اقدام به سنجا آنومي در
ايران با رويکردي ملي شود .نتايج نشان داد که همه قوميتها با اندک تفاوتي سطح بااليي از
آنومي را تجربه ميکنند .در قدم دوم سعي شد به کشف علل بروز آنومي در ايران پرداخته شود.
مجموعهاي از متغيرهاي اقتصادي و اجتماعي مورد سنجا قرار گرفت .نتيجه اين اقدام در ارائه
توصيههاي سياستي مورد بهرهبرداري قرار ميگيرد .در قدم سوم سعي شد تا نتايج حاصل از
سنجا آنومي در کنار نتايج حاصل از سنجا صلح قرار گيرد تا ارتباط اين دو متغير با يکديگر
مورد بررسي دقيقتر قرار گيرد .نتايج حاصله نشان داد که آنومي در ارتباط معناداري با صلح،
باالخص با صلح داخلي است.
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نتايج حاصل از بررسي متغيرهاي اقتصادي و اجتماعي و آنومي ،مطالعه حاضر را به ارائه
توصيههاي سياستي زير سوق مي دهد ،به اين اميد که شرايﻂ زندگي صلح آميزي در جامعه
حکمفرما شود .در اين راستا مطلوب است:
 در جهت ايجاد اعتماد د ر جامعه و ارتقاي پايبندي به استانداردهاي اخالقي در جامعه قدم
برداشته شود؛ اين امر ميتواند از طريق آموزش صلح محقق شود .يکي از اصول آموزش صلح
در ايران مي تواند تاکيد بر اعتمادسازي در جامعه و همچنين تقويت پايبندي به استانداردهاي
اخالقي باشد .مجموعه ارگانهاي مختلف مرتبﻂ با فرهنگ سازي نيز ميتوانند سهم عمدهاي
در اين زمينه داشته باشند؛
 بازتوزيع منابع کمياب ،توجه به توسعه اقتصادي پايدار و توجه به سياست خارجي توسعهگرا
مدنظر قرار گيرد .اين سه وجه ميتوانند مقبوليت دولت و کارايي آن از ديد مردم را ارتقا دهند؛
 توجه ويژه اي به تامين نيازهاي همه اقشار جامعه گردد ،زيرا تامين نيازها در ارتباط با اميد به
زندگي است و کيفيت اجتماعي را تحت تاثير قرار ميدهد؛ اميد به زندگي به عنوان يکي از
سه شاخص توسعه انساني در کنار آموزش و توليد ناخالص داخلي سرانه يکي از مهمترين
متغيرهاي دخيل در آنومي است.
 آموزش و آگاهي کافي در مورد وسايل ارتباط جمعي و محتواي پخا شده از طريق آنها به
شهروندان ارائ ه گردد .همچنان که نتايج نيز نشان داد دسترسي به وسايل ارتباط جمعي درک
از آنومي را ارتقا ميبخشد که بخشي عمدهاي از اين مساله در ارتباط با فقدان آموزشهاي
الزم در اين زمينه است؛
 ارتقاي جامعه ،فرهنگ و نهادهاي مدني مدنظر قرار گيرد .فرهنگ مدني قوي ،بنيان يک جامعه
مدني فعال است .فرهنگ مدني که با ارزشهاي صلح سازي در اذهان مردم بنيان گذاشته شود،
فضايي را فراهم ميکند که مردم به عنوان يک جامعه در ديالوگ مشارکت کنند .به اين طريق،
جامعه مدني ميتواند تالش هاي مصالحه را توسعه دهد .نبود نهادهاي مدني واسﻂ بين مردم
و دولت ،پتانسيل اجتماعي مردم را سرکوب ميکند که اين امر ميتواند نظم اجتماعي را برهم
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زند .نهادهاي دولتي بايستي بر پايه شموليت و انعطافپذيري بنيان نهاده شوند و جامعه مدني
ميتواند به ارتقاي اين سيستم سياسي کثرتگرا کمک کند.
.8قدرداني
مقاله حاضر مستخرج از طرح پژوهشي نويسنده اول تحت عنوان "تحليل ميزان تأثير وضعيت
آنوميک جامعه ايراني در نامساعد بودن شاخصهاي صلح در کشور(در افق سال ")1400
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