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 .مقدمه1

چه بدين گونه که اگر گيري تغيير يافته استهاي اخير به صورت چشمماهيت جنگ در دهه

افزايا ي هاي بين دولتي کاها يافته ولي منازعات درون کشوري به طور قابل توجهجنگ عمدتاً

ايي هاست. اغلب جنگ "گ ميان مردمجن"پارادايم جديد  (2008:3)يافته است. به بيان اسميت

ظر که در قرن حاضر رخ داده است، منازعات مسلحانه در داخل جوامعي بوده است که از ن

ريت . فو(Harbom and et al,2006)قوميت، زبان، مذهب و يا جغرافيا از همديگر متفاوت هستند

 هاکشي، سرکوب، ظلم و ستم و تروريسم موج جديدي از اقدامات و درخواستناشي از نسل

ي فصل و جلوگيروهايي جهت حلرا سبب شده است و به جستجوهاي فزاينده براي يافتن راه

 ديگر صلح به معني فقدان جنگ، آن. (Cortright,2008:5)ده استاز منازعات مهلک منجر ش

هاي هم ميان کشورها نيست. موضوعات و مباحث جديدي مانند فمنيسم، عدالت، بحران

 ي و خشونت مطرح شده است که در بحث صلح بايستي مورد توجه قرار گيرند. محيطزيست

است. در واقع يکي از نتايج آنومي، تنا و  1ترين عواملي تهديدکننده صلح، آنومييکي از مهم

تغييرات نهادي، ايدئولوژيکي  (،Jamieson,1998)هاي تروريستيمنازعه است. همچنين از فعاليت

ين نابرابري شديد اجتماعي و جرم و جنايت نيز به عنوان عواملي نام و سياسي شديد و همچن

شناسي مفهوم آنومي به خوبي در ادبيات جامعهيابد. شود که در بافتار آنومي ظهور ميبرده مي

شود که زماني حس مي شودتعريف مي 2"وضعيتي از جامعه"تئوريزه شده است و به صورت 

کند. چه اين مساله ناشي از تغييرات سريع به فروپاشي  که يک سيستم اجتماعي مشخص شروع

هاي طوالني مدت اجتماعي، اجتماعي و يا ناشي از فقدان توافق بر روي هنجارها و يا بحران

 Teymoori and)سياسي و اقتصادي باشد، آنومي در تالقي سيستم اجتماعي و فردي قرار دارد 

et al,2016:1.)  است که به صورت ديناميکي در کنا با يکديگر آنومي داراي دو بعد اصلي

. فروپاشي رهبريت که با 4فروپاشي کيفيت اجتماعي .2؛ 3فروپاشي رهبريت .1کنند: عمل مي

                                                           

1.Anomie   

2.State of Society   

3.Breakdown in Leadership   

4.Breakdown in Social Fabric  
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آورد. را به ارمغان مي 1هايي همچون مقبوليت و کارايي مشخص است، جامعه فاقد انتظامشاخص

هم از انداردهاي اخالقي مشخص است، فروپاشي کيفيت اجتماعي نيز که با فقدان اعتماد و است

 ،شود. از هم گسيختگي اجتماعي و فقدان انتظام اجتماعيرا سبب مي 2گسيختگي جامعه

 کشند.    را به چالا مي (Karimi and Hafeznia,2017: 4)هماهنگي يا همان صلح

ييرات تغاي مواجه شد که حاصل آن با دگرگوني ساختاري عمده اسالمي،از انقالب  پسايران 

 هم در حوزه عمومي و هم در حوزه عمل ، سياسي و اقتصاديايدئولوژيکي، عميق فرهنگي

ريع شدن آن با جنگ، رشد س دولت و ساير نهادهاي جامعه بود. اين تغييرات وسيع و توأم

 شتاب انقالب و جنگ الجرم بر؛ تغيير داد کامالًجمعيت و ساير تغييرات، فضاي جامعه را 

ا وضع موجود باين شتاب سريع و تغييرات عمده، سازگاري . افزايندمدرنيزاسيون مي مدرنيته و نه

 :Heydari and et al,2012)غلتيدن در يک فضاي آنوميک است ،سازگاريکند، عدممي را طلب

وسعه با تدهد که ايران به عنوان يکي از کشورهاي در حال نتايج تحقيقات مختلف نشان مي .(3

بسياري  .(Rajabzadeh and Kosari,2003; Abazari,2002; Safari,2011)استرو آنومي روبه

 يطيشرا نرايا يفعل طياند که شرادهيعق نيبر ا ياجتماع لينظران مسا-و صاحب شمندانياز اند

 يامدهايپ»و از  «يانسجام اجتماع يختگيهم گس از و يسست شدن نظم اجتماع»از  و است شفتهآ

 ادي رانيدر ا ياقتصاد يهااستيس يحاصل از اجرا «اتا و تناقضهو شکاف مخرب ياجتماع

و از  دانندمي «تشديد و رو به يقو»را  کيآنوم طيشرا نيا نظراناز صاحب يبرخ. کننديم

 ياد «هاي هنجاري و وخامت اوضاع اجتماعي و ارتباط آن با سو عملکرد اقتصاديگسست»

ايران  ن، با طرح نظريه آشفتگي معتقدند که جامعهبرخي از محققا (.Nayebi,2017:12)اندکرده

نه جامعه  آشفته ودهد و سنخ آن، گذر از جامعه سنتي به جامعه رفتاري آشفته از خود نشان مي

 (. Safari,2011:82))مانند جوامع غربي( استپيچيده ساختمند

پايدار در  رسد که وضعيت آنوميک جامعه ايران بيا از هر چيزي در فقدان صلحبه نظر مي

که هر ساله از سوي موسسه  (IEP,2020)هاي جهاني صلحجامعه بازتاب دارد. بر اساس شاخص

                                                           

1.A Dysregulated Society  

2.A Disintegrated Society  
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 12جهاني و  142در رتبه  672/2، ايران با امتياز 2020شود، در سال صلح و اقتصاد منتشر مي

 پله تنزل داشته است. بدون شک اين 5نيز  2019اي قرار داشته است و نسبت به سال منطقه

شود. به همين دليل اين مساله بايستي مورد مساله زنگ خطري براي جامعه ايران محسوب مي

وضعيت بررسي عميق و واقع بينانه قرار گيرد. پژوها حاضر با توجه به عامل آنومي در پي تبيين 

 سوال اصلي پژوها نيز عبارتست از اينکههاي صلح است. نامساعد ايران از نظر شاخص

در  "هاي جهاني صلح، چگونه از آنومي متاثر است؟اعد ايران از نظر شاخصوضعيت نامس"

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.  

 تحقيق روش.2

توصيفي  تتحقيقا عنوو روش، از  ماهيت ظلحا بهو  کاربردي ف،هد ظلحا به حاضرها وپژ

برداري و پرسشنامه است. روش ابزار گردآوري اطالعات شامل فيا. است موردي يا ژرفانگر

)حجم نمونه= ايبرداري ناظر بر بخا ادبيات و مباحث نظري است و از روش پرسشنامهفيا

ني استفاده شده است. پرسشنامه بر اساس طيف ليکرت هاي ميدانفر( نيز براي گردآوري داده 515

دهندگان درخواست شده است با توجه به وضعيت جامعه ايران به امتيازي طراحي و از پاسخ 5

شامل تحليل رگرسيوني کمي) تحليلاز روش  ،يافتهها تحليلو  تجزيه ايبرسواالت پاسخ دهند. 

 يندو ا هر ترکيبو  کمک به نيز نهايي يگيرنتيجه شده است. دهستفاا کيفيو و همبستگي( 

هايي براي کاستن از آنومي و حله راهائاز نتايج پژوها نيز در جهت ار .ددگرمي منجاا هاروش

 شود.   کردن صلح در ايران بهره گرفته ميارتقا و نهادينه

 پيشينه پژوهش. 3

اند ان مختلف سعي کردهاز زماني که موضوع آنومي توسط دورکهايم مطرح شده است، انديشمند

ه و سنجا آنومي در جامعه را گيري آن ارائهايي جهت اندازهاين مفهوم را تئوريزه و شاخص

تسهيل نمايند. اولين قدم در اين زمينه را شايد به نوعي مرتن برداشته است. اگر بخواهيم به 

زيم بايستي به آثار اند، بپرداترين آثاري که از بعد تئوريک به مساله آنومي پرداختهمهم
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گر آثار بعدي در انديشمنداني مانند دورکهايم، مرتن، مسنر و روزنفلد اشاره کرد. اين افراد الهام

 شود. اين حوزه شدند. در ادامه به برخي از اين آثار اشاره مي

آنومي اجتماعي در اسلواکي: تحول و "در طرح پروهشي خود تحت عنوان  1ژوراج شنک -

مقايسه و  2016و  2008، 2001هاي ، آنومي در اسلواکي را در سال(2018)"مقايسه فراملي

سعي کرده است تا ميزان تغييرات در آنومي اجتماعي در اسلواکي را کشف کند. وي همچنين 

کشور ديگر مقايسه کرده است. وي نتايج تحقيق  28نتايج تغييرات آنومي در اسلواکي را با 

ي در اسلواکي با بقيه کشورها را از آن جهت که چارچوبي براي خود را در زمينه مقايسه آنوم

 داند. کند، مفيد ميارزيابي سرعت آنومي در اسلواکي فراهم مي

و اعتبارسنجي مقياسي براي توسعه "اي تحت عنوان در مقاله 2هيالل بشير و رانجان باال -

 هاي قبالًرسي انتقادي شاخصاند با بر، تالش کرده(2018)"گيري آنومي در دانا آموزاناندازه

 21ه بدهند. اين دو پژوهشگر در نهايت ايي را با توجه به نمونه هند ارائهه شده، شاخصارائ

ه کردند و نتايج آموزان در هند ارائکلي جهت اندازه گيري آنومي دانا عامل 3شاخص را در 

 دارد.  (a =.89)يه شده ضريب همساني داخلي بااليتحقيق نيز نشان داد که مقياس ارائ

ر بررسي عوامل موثر اجتماعي د"اي تحت عنوان در مقاله (2012)جوادي و همکارانحسن  -

ان عوامل به بررسي رابطه مي "احساس آنومي اجتماعي در بين دانشجويان دانشگاه آزاد تبريز

نتايج ند. ااجتماعي و احساس آنومي اجتماعي در بين دانشجويان دانشگاه آزاد تبريز پرداخته

عکوس اين پژوها ارتباط همبستگي اجتماعي نظريه دورکيم، نظريه مسنر و کروهن، رابطه م

ات همبستگي اجتماعي و احساس آنومي، ارتباط احساس آنومي با نظارت اجتماعي با نظري

مي و ديويد ريزمن و ايتکينسون و رابرتسون و رابطه معکوس نظارت اجتماعي و احساس آنو

 هاي جامعه پارسونز را تاييد کرد. ي با پذيرفتن ارزشکاها احساس آنوم

ي بررسي عوامل موثر بر آنومي اجتماع"در رساله دکتراي خود تحت عنوان  (2017)رضا مستمع -

به دنبال يافتن پاسخي به اين  ")مورد مطالعه شهر تهران(در خانواده شهري و پيامدهاي آن

                                                           

1.Juraj Schenk    

2. Hilal Bashir and Ranjan Bala  
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آنومي در نهاد خانواده گرديده و آنومي  سوال بوده است که چه عواملي باعث بوجود آمدن

حادث شده چه تأثيري روي بافت و خانواده شهري گذاشته است. نتايج اين تحقيق نشان داد 

ها براثر برخوردها و تضادهاي فرهنگي جامعه چندقوميتي و نبود که آنومي در بين خانواده

 ها بوجود آمده است.  وفاق هنجاري در درون خانواده

پژوهشي در  -آنومي يا آشفتگي اجتماعي"در پژوهشي تحت عنوان  (1999)پوررفيعفرامرز  -

پردازد. نتايج پژوها به بررسي آنومي در شهر تهران مي "زمينه پتانسيل آنومي در شهر تهران

-دهد که متغيرهاي مربوط به سيستم کنترل پليس و دستگاه قضائي نيز همبستگيوي نشان مي

دهند. بدين معني که عدم کارکرد مناسب اين دو سيستم مورد تاييد هاي معني دار نشان مي

بيشتر پاسخگويان بود و اين دو موجب کاها اعتماد و مالحظات و همچنين افزايا رفتار 

شوند. همچنين متغير تحصيالت با متغيرهاي رفتار آنوميک رابطه معنادار مثبتي آنوميک مي

دون معناداري بود. به عبارت ديگر با باال رفتن سطح اي منفي اما بنداشت، بلکه حتي رابطه

هاي مذهبي و رعايت هنجارهاي سنتي کاها تحصيالت، ميزان اعتماد به سيستم و پايبندي

تأثير است يعني نه موجب کاها و نه موجب يابد، در مقابل بر روي رفتار آنوميک بيمي

 گردد. افزايا آن مي

اي خود در دانشگاه کوينزلند استراليا تحت عنوان در رساله دکتر (2016)علي تيموري -

هايي جامع از آنومي لي، شاخصهاي قبتالش کرده است با نقد نظريه "روانشناسي آنومي"

ترين ترين آثار در زمينه آنومي است. مهمه دهد. بايستي اذعان کرد که اين اثر يکي از مهمارائ

هاي اقتصادي آنومي، مشخص کردن شاخص نقاط قوت اين اثر، ترکيب بعد فردي و اجتماعي

يابد و همچنين تعيين شود، تعيين شرايطي که آنومي ظهور ميو اجتماعي که منجر به آنومي مي

 پاسخ هاي افراد و جامعه به آنومي است. 

ها در اين زمينه بر سنجا آنومي دهد عمده پژوهاهمچنان که بررسي آثار مختلف نشان مي

مرکز بوده است و پژوها علمي در زمينه رابطه صلح و آنومي صورت در يک جامعه خاص مت

نگرفته است و به نوعي پژوها حاضر در نوع خود اولين نمونه در اين زمينه است. همچنين 

تالش خواهد  (2016)بسط مدل تيموري الزم به ذکر است، پژوها حاضر از بعد تئوريک براي
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سنجا قرار خواهد گرفت. نوآوري پژوها حاضر، بسط ، مدل حاصله در ايران مورد کرد. نهايتاً

 .و همچنين سنجا رابطه بين آنومي و صلح در ايران است (2016)مدل نظري تيموري

 پژوهش يچارچوب نظر.4

 دهديدوره نشان م ينا يلسوفان. آثار فگردديبرم يالدقبل از م 5به قرن  آنومي مورد در هابحث

 يلرا جوهر شر و دل يکه آنوم يپلوتون يدگاهد .1داشته است.  وجود يعمده از آنوم يرکه دو تعب

حاصل  که دانديم ايينهزم ايرا مساله يکه آنوم يستيسوف يدگاهد .2داند؛ يم ياجتماع يآشفتگ

از  ي. در ادامه به برخشوديجامعه حاصل م ييراترفتار است که از تغ يسنت يهنجارها يفروپاش

 .شوديه ماشار يآنوم ياتنظر ينترمهم

 يمدورکها يآنوم يتئور.4-1

 هاهاي اقتصادي و پيامد اين بحرانيم، در تئوري خود بر اهميت حوزه اقتصاد و بحرانهادورک

 اي درگر نظم و قاعده. اضعف و انحطاط اخالق عمومي تأکيد دارد هاي اجتماعي وبر آشفتگي

حس  و اقتصاد خارج خواهد شد و نوعياز حدود قلمر آن امور اقتصادي ايجاد نشود آثار و نتايج

يم آنچه موجب مسائل هااز نظر دورک. اخالقي در عموم مردم به دنبال خواهد داشت اضمحالل

تعادلي بلکه ناگهاني بودن تغييرات و بي شود نه فقر يا رفاه اقتصاديهاي اجتماعي ميو بحران

تواند با آن انطباق پيدا سان ميکندي صورت گيرد ان چرا که اگر تغييرات به ناشي از آن است

تعادلي شديد شود، و جامعه دچار بي رخ دهدسريع و ناگهاني  تغييرات، که کند؛ اما هنگامي

از . شودهاي اجتماعي ميباعث نارضايتي و آسيب کهتواند خود را با آن تطبيق دهد انسان نمي

هاي اجتماعي، بحران ي اقتصادي وهاو حلقه واسط بين بحران کنندهمتغير تعيين ،يمهانظر دورک

جامعه حد و حدود آرزوها را تعيين و تنظيم  افراد است. در شرايط عادي، يهاآرزوها و خواسته

هاي شود. اما در بحرانافراد نيز حاصل مي رضايت ،و در اين چارچوب اجتماعي کندمي

دهد. ترل را از دست ميقدرت نظارت و کن شوند و جامعهاقتصادي، آرزوها از تعادل خارج مي

 ,Nayebi)دنشوميهاي اجتماعي حادث بحران به دنبال اين وضعيت نارضايتي، سرخوردگي و

2017: 15-20). 
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 .تئوري آنومي مرتن  4-2

 هم توان نشانه ازمي شناسياين است که رفتار نابهنجار را از ديد جامعهمرتن فرضيه اصلي 

اجتماعي در جهت رسيدن به  هاي ساختاري شدهشيوه گسيختگي بين آرزوهاي معين فرهنگي و

 کند: مي تعريف گونهرا اين خود نظريه در گانهپنج اجتماعي رفتارهاي مرتن. اين آرزوها دانست

 جامعه(  و فرهنگ در توليد شده نيازهاي اهداف)يعني بين آيد کهمي بوجود : زماني1شکليهم

 .باشد داشته وجود هماهنگي قشري، هر در نيازها( آن ارضاي امکانات)يعني و

 اما شوند، پذيرفته جامعه( از منبعث آيد که اهداف)نيازهايمي بوجود زماني: 2نوآوري 

 نشوند.  آن پذيرفته به دستيابي و طرق امکانات

 نشوند. اهداف پذيرفته اما شوند، پذيرفته امکانات و آيد که ابزارمي بوجود زماني: 3گرامناسک 

 پذيرفته آن به دستيابي امکانات نه و نه اهداف آيد که وقتيمي بوجود زماني :4عزلت گرايي 

 شوند.

 هم  و موجود اهداف هم افراد که است آن قبل نوع شبيه ديگر رفتار نوع يک: 5شورش

 آن در. دارند قبول را ديگري امکانات و اهداف مقابل در اما کنند، نفي را موجود امکانات

 .نامدمي شورش ارفتار ر مرتن اين صورت

 داراي را نآ نوعي به و کند ترعيني را آن آنومي به بخشيدن ابعاد با کندمي بيشتر سعي مرتن

 براي روعمش وسايل هايراه و اهداف سراغ ذهنيت، پيا اين با مرتن. کند پذيريقابليت تجربه

 ماعياجت اهداف ميان تعادل نوعي را پايدار جامعه شاخصه که رودمي پيا آن هدف به رسيدن

 ميان بطهرا اين که شودمي شروع زماني مساله مرتن، نظريات با در واقع و بيندمي فرهنگي و

 سنجا در نوعي به است که اين مرتن کار حُسن اينکه نهايت در .خوردمي هم به ابزار و اهداف

 Javadi and)کندمي اين پديده گيرياندازه به شاياني کمک دارد وبرمي اساسي گام عملي آنومي

et al,2012:2-3.) 

                                                           

1.Conformity   

2.Innovation   

3.Ritualism  

4.Retreatism   

5.Rebellion   
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 تئوري آنومي نهادي مسنر و روزنفلد .4-3

جرم و جنايت و روياي "نوع ديگري از آنومي را در کتاب خود تحت عنوان  1مسنر و روزنفلد

کنند که آنومي نوعي از وضعيت جامعه است و تئوري اند. اين دو عنوان ميه دادهارائ 2"آمريکايي

رفتار انحرافي افراد بسيار بيشتر از آنومي در سطح نهادي کاربرد دارد. در مرتن جهت مطالعه 

کنند و نظريه تئوري آنومي نهادي، مسنر و روزنفلد بحث ساختار اجتماعي مرتن را بازبيني مي

دهند. بر اساس اين نظريه، آنومي به پايه بسط مي-وي را با تاکيد بر ساختار اجتماعي نهاد

هاي اجتماعي و هنجارهاي اخالقي در نتيجه کارکرد نامناسب نهادهاي انسجامي کنترلبي

پايه است و در شرايطي با -اي نهادکند که آنومي پديدهگردد. اين نظريه عنوان مياجتماعي برمي

ترين اين نهادها شوند. مهمکنند، تضعيف ميآنومي باال، نهادهايي که تعادل را در جامعه حفظ مي

نهادهاي اجتماعي دهد که صاد، سياست، خانواده و آموزش. آنومي زماني رخ ميعبارتند از: اقت

کنند، هاي اقتصادي که ظرفيت کنترل آن نهادها را تضعيف مياقتصادي تحت تسلط ارزشغير

وارد است: مانند محدود  برخي از نقدها به اين نظريه(. Messner and Rosenfeld,2001)باشند

 هاي حاصله. محدوديت در تعميم داده بودن به بررسي جنايت و

 ليل روانشناختي از آنومي .تئوري تح4-4

در دانشگاه کوينزلند استراليا است. اين تئوري  (2016)اين تئوري حاصل رساله دکتراي تيموري

مسنر و روزنفلد داشته است. اين سعي در بسط نظريات دورکهايم، مرتن و تئوري آنومي نهادي 

شود، هاي اجتماعي و اقتصادي که منجر به آنومي ميعي در شناسايي شاخصتئوري در ابتدا س

ها عبارتند از: بيکاري، فقر، فساد، فقدان شفافيت، نابرابري و ترين اين شاخصداشته است. مهم

در  يترهبر يو فروپاش ياجتماع يفيتک يفروپاش يعني يدو بعد آنوم ينب يناميکتعامل د.... 

. نحوه پاسخ دادن افراد و جامعه به يابدنمود  توانديتا سطح باال م ييناسطح پ ياز آنوم يفيط

ترين مهم (.Teymoori and et al,2016)گرايي استآنومي نيز از دو طريق اقتدارگرايي و قبيله

                                                           

1.Messner and Rosenfeld  

2.Crime and the American Dream  
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هاي قبلي شناسايي علل آنومي، تعيين شرايط وقوع و نقطه قوت اين تئوري نسبت به تئوري

 نين پاسخ بدان است.   نحوه ظهور آنومي و همچ

 .مدل نظري پژوهش 5-4

 شاخص اصلي است: اعتماد، پايبندي به اخالقيات، مقبوليت و کارايي دولت 4آنومي داراي 

(Teymoori,2016). کنند که کيفيت در يک جامعه از هم گسيخته، افراد اين گونه ادراک مي

ي و پايبندي به اخالقيات در جامعه اجتماعي از هم فروپاشيده و اعتماد و استانداردهاي اخالق

وجود ندارد. اعتماد يکي از اجزاي اصلي سرمايه انساني است که شرطي ضروري براي انسجام 

آميز که براي رفتار اجتماعي، کارايي اقتصادي و ثبات دموکراسي است. روابط پايدار و صلح

ستند. همچنين اعتماد هماهنگ جمعي حياتي هستند، بدون اعتماد در جامعه، قابل حصول ني

 (.Newton,2001)کندتر و صلح آميزتر در جامعه تبديل ميشرايط هابزي را به شرايط مطلوب

 ,Karimi and Hafeznia)پايبندي به استانداردهاي اخالقي نيز يکي از اجزاي سازنده صلح مثبت 

دهد. قرار مي است چرا که اعمال، عقايد، احساسات و هيجانات انساني را تحت تاثير (2017

آموزش صلح  سازي و مخصوصاًترين اصول صلحهمچنين، استانداردهاي اخالقي يکي از مهم

است، زيرا اين استانداردها به معني تمايل به گسترش حوزه انصاف به ديگران، اختصاص منابع 

را تقويت  هايافته، رفاه آنها و اطمينان دادن به اين مساله است که اين منابع اختصاصبراي آن

 (.Opotow and et al,2005:306)خواهد کرد

شود که رهبريت از هم فروپاشيده است. در يک جامعه فاقد انتظام نيز اين گونه ادراک مي

ترين اصول و کيفيات رهبريت مطرح هستند. مقبوليت در ارتباط مقبوليت و کارايي به عنوان مهم

پذيري سنجا مراني در چارچوب مسئوليتمستقيم با صلح و منازعه است و در ادبيات حک

پذير هايي که مسئوليتدهد که دولتنشان مي (2019)هاي موسسه صلح و اقتصادشود. يافتهمي

همچنين، ادراک  .آميزتر هستندها حاکم است، صلحهستند و قانون و نوعي شفافيت در آن

 آميز و نوعياز ابزار خشونت نامشروع و نامقبول بودن دولت از طرف شهروندان، زمينه استفاده

. توسل به ابزار کنديخشونت از طرف شهروندان جهت حصول به اهداف را فراهم م ينا يهتوج

دولت  ييکارا .کنديتقابل/ تضاد دولت و مردم را هموار م ينهاز طرف شهروندان زم يزآمخشونت
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 Karimi)صلح است خوب مطرح است که در ارتباط با ياز اصول حکمران يکيبه عنوان  يزن

and Musavi Shafaee,2018 .)يعحاکم است که منابع به صورت منصفانه توز يزمان ييکارا 

 هايدولت قرار دارند و نهادها و ارگان يتتحت حما يافراد جامعه به نوع يو تمام شونديم

با توجه مردم هستند و از منابع موجود به نحو احسن و  يازهايقادر به برآورده ساختن ن لفمخت

 هاييستمدر س ينقا موثر ييکارا(. Sheng,2009)شودياستفاده م يآت يهانسل يازهايبه ن

 ينو هرگونه اختالل در ا (Karimi and Musavi Shafaee,2018)دارد يخدمات عموم هئارا

پژوها را  يمدل نظر (1)است. شکل (IEP,2019)صلح مثبت يهبر عل يممستق يديتهد ينهزم

 .دهدينشان م
 پژوهش يمدل نظر (:1)شكل

 
آورد.  يرا به ارمغان م يآنوم ي،و اجتماع ياقتصاد ياسي،س يمدل، اختالل در کارکردها يندر ا

و فقدان انتظام  ياجتماع يختگيکه شامل از هم گس يابديبه دو شکل در جامعه ظهور م يآنوم

تنا  يجادصلح و ا يدتهد تاًيو نها يانسان يازهاين يناختالل در تام يت،وضع يناست. ا ياجتماع

 ياسي،س يسبب اختالل در کارکردها يزمنازعه و تنا، خود ن يد. تشدشوديو منازعه را سبب م

و  يمدل، آنوم ين. در واقع بر اساس اکنديم ينهرا نهاد يآنوم يتاشده و نها يو اجتماع ياقتصاد

 .کننديرا بازساخت م يکديگرمنازعه 

 هاي پژوهش يافته.5 

 اي: بسط مدل سنجش آنومي هاي کتابخانهيافته .1-5

هاي سنجا آنومي، بايستي اشاره کرد که سه اندازي وسيع براي درک روشه چشمدر جهت ارائ

نجا آنومي در سطح فردي مرتبط رويکرد اصلي در اين زمينه وجود دارد: رويکرد اول با س
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عنوان وضعيتي از آنومي به رويکرد دوم با سنجا  (؛Durkheim,2014; Merton,1968)است

و رويکرد سوم نيز با تلفيق دو رويکرد اول ( MacIver,1950; Srole,1956)جامعه مرتبط است

در  (. 2017and et al,Teymoori)داندمي 1و دوم، آنومي را حس و درک از وضعيت جامعه

شي شود که يک سيستم اجتماعي مشخص شروع به فروپامي حسزماني  رويکرد سوم آنومي

کند. چه اين مساله ناشي از تغييرات سريع اجتماعي باشد و يا ناشي از فقدان توافق بر روي مي

هاي طوالني مدت اجتماعي، سياسي و اقتصادي باشد، آنومي در تالقي هنجارها و يا بحران

 سيستم اجتماعي و فردي قرار دارد. 

 شناسي،در حوزه جامعه ه شده است.تعددي جهت سنجا آنومي تابحال ارائپژوها هاي م

 ومسنر  ه دهد.ارائاولين فردي بود که تالش کرد ابزاري براي سنجا آنومي  (1968)مرتن

ر حوزه شناسان بودند که براي اين امر اقدام کردند. ددومين گروه از جامعه (2001)روزنفلد

تالش  (1962)رو ائلمو (1975)، تي وان(1973)، فيشر(1956)روانشناسي نيز افرادي مانند سرول

رکيب با ت (2016)تيموري و همکاران، کردند، ابزاري براي سنجا آنومي ارايه دهند. اخيراً

اين  شناختي اقدام به بسط مدلي براي سنجا آنومي کردند.رويکردهاي روانشناختي و جامعه

ررسي کشور جهان مورد ب 28نفر در  6112مدل نظري در پيمايشي با جامعه آماري مشتمل بر 

وايي و پايايي از ر 0.88قرار گرفت و نتايج نيز نشان داد که سواالت پرسشنامه با آلفا کرونباخ 

وپاشي فر"هاي ه شده توسط اين پژوهشگران شامل شاخصارائ الزم برخوردار بوده است. ابزار

فروپاشي "شود( و )با اعتماد و استانداردهاي اخالقي مورد اجماع سنجيده مي"کيفيت اجتماعي

قياس اين م (1) شود( است. جدول)با مقبوليت و کارآيي دولت سنجيده مي"هبريت در جامعهر

 دهد. گيري آنومي را نمايا مياندازه

 

 

 

 

                                                           

1.Perception of State of Anomie   
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 گيري آنومي از نظر تيموري و همكاران(: مقياس اندازه1جدول)

 فروپاشي رهبريت در جامعه فروپاشي کيفيت اجتماعي

اخالقي واضحي براي  کنند که استانداردهايمردم فکر مي

 پيروي در جامعه وجود ندارد.

 دارد.دولت در راستاي رفاه مردم گام برمي

هر کس فقط به فکر خودش است و مردم به افراد ديگري که 

 کنند.نيازمند کمک هستند، ياري نمي

 دولت مشروع است.

اغلب مردم به درستي يا اشتباه بودن يک امر توجهي ندارند و 

 و کارکرد توجه دارند.فقط به هدف 

 کند.دولت از قدرت به صورت مشروع استفاده مي

سياستمداران نسبت به مسائل و مشکالت مردم آگاه  دانند به چه کسي بايد اتکا و اعتماد کنند.مردم نمي

 هستند.

کنند که صداقت هميشه مفيد نيست و عدم اغلب مردم فکر مي

 امور مفيد باشد. تواند در پيشبردصداقت بعضي مواقع مي

 ها و قوانين دولت کارآمد هستند.سياست

 بعضي از قوانين منصفانه نيستند. مردم به همکاري و تعاون معتقد هستند.

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

 (2016)شده از طرف تيموري و همکاران هارائمولفه  12مولفه به  4اي، ابخانهبا انجام مطالعات کت

تر، دو سوال به فروپاشي کيفيت اجتماعي و دو سوال نيز به فروپاشي افزوده شد. به عبارتي دقيق

اند. در بخا فروپاشي مشخص شده( 2) ( در جدول*)که با عالمت رهبريت در جامعه افزوده شد

 "هاي غيرقانوني جهت رسيدن به اهدافميزان توسل مردم به روش"دو مولفه  کيفيت اجتماعي،

خويشاوندساالري و حزب "و در بخا فروپاشي رهبريت نيز دو مولفه  "تحمل و بردباري"و 

اضافه گرديد.  "هاي دولت از تئوري توهم توطئهمتاثر بودن سياست"و  "ساالري از طرف دولت

 نمايا داده است.  (2)مولفه است که در جدول 16با حاصل کار، ابزار سنجا آنومي 
 گيري آنومي (: مقياس اندازه2جدول)

 (BL)فروپاشي رهبريت در جامعه  (BSF)فروپاشي کيفيت اجتماعي 

کنند که استانداردهاي اخالقي واضحي براي پيروي در مردم فکر مي

 جامعه وجود ندارد.

 دارد.دولت در راستاي رفاه مردم گام برمي

هر کس فقط به فکر خودش است و مردم به افراد ديگري که 

 کنند.نيازمند کمک هستند، ياري نمي

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

 به هدف و کارکرد توجه دارند.

-دولت از قدرت به صورت مشروع استفاده مي

 کند.

سياستمداران نسبت به مسائل و مشکالت مردم  کسي بايد اتکا و اعتماد کنند. دانند به چهمردم نمي

 آگاه هستند.

کنند که صداقت هميشه مفيد نيست و عدم اغلب مردم فکر مي

 تواند در پيشبرد امور مفيد باشد.صداقت بعضي مواقع مي

 ها و قوانين دولت کارآمد هستند.سياست

 بعضي از قوانين منصفانه نيستند. ستند.مردم به همکاري و تعاون معتقد ه

هاي غيرقانوني در رسيدن به اهداف خود مردم اغلب به روش

 *زنند.دست مي

هاي دولت متاثر از تئوري توهم اغلب سياست

 توطئه است.

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

 *را ندارند.

ها معتقد به دولت در توزيع فرصت

 .*ويشاوندساالري و حزب ساالري استخ

دهد که سواالت پرسشنامه از روايي و پايايي الزم نتايج از آزمون آلفا کرونباخ نشان مي

 چگونه دهدمي نشان که است پايايي ضريب نوعي کرانباخ آلفاي ضريببرخوردار هستند. 

 1 به کرانباخ آلفاياند. اگر شده همبسته به يکديگر مناسب به نحو مجموعه، يک در اجزاء
 کرانباخ سواالت داد، آلفاي است. نتيجه آزمون نشان بيشتر دروني سازگاري پايايي باشد، نزديکتر

 هستند.   برخوردار الزم پايايي پرسشنامه از سواالت نتيجه در است و 75/0 با برابر

 هاي ميداني يافته.2-5

  سطح باال يا سطح پايين؟ آنومي در ايران: .1-2-5

آمده است. عدد  (3)( در جدول515)حجم نمونه= نجا آنومي در ايرانحليل نتايج حاصل از ست

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

 
 

N Mean Std. Deviation  

BSF 2.10 3.62 67 ترکمن F (6,508)= 2.56 

P=0.019 
 2.13 3.51 54 بلوچ

 2.36 3.62 75 فارس

 2.02 3.86 129 ترک

 1.81 3.69 55 عرب
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 1.95 3.64 58 لر

 1.80 3.80 77 کرد 

  2.05 3.71 515 کل 

BL 1.58 3.50 67 ترکمن F (6,508)= 

8.96, p<0.001 
 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 

PAS 2.23 3.56 67 ترکمن F (6,508)= 

6.57, p<0.001 
 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

د کر  77 3.82 1.74 

  2.15 3.74 515 کل 

است. در بعد فروپاشي  3.74دهد، ميزان آنومي کل در ايران با نشان مي (3همچنان که جدول)

است.  3.78و در بعد فروپاشي رهبريت نيز برابر با  3.71کيفيت اجتماعي، ميزان آنومي برابر با 

است. به طوري که ميزان آنومي کل به ترتيب  هاي مختلف، متفاوتالبته اين ميزان در بين قوميت

ها ها، لرها، بلوچها، عربها، کردها، فارسها عبارتند از: ترکاز بيشترين به کمترين براي قوميت

ها و کمترين ميزان آن در ها. به عبارت ديگر بيشترين ميزان ميل به آنومي در بين ترکو ترکمن

 ها مشاهده شد.بين ترکمن

ها به ترتيب در بين اجتماع پاشي کيفيت اجتماعي، بيشترين ميزان آنومي در بين قوميتدر بعد فرو

بيشترين ها و در بعد فروپاشي رهبريت نيز ها و بلوچها، فارسها، لر، ترکمنها، کردها، عربترک

ها لوچها، بها، لرها، عربها، کردها، فارسترکها به ترتيب در اجتماع ميزان آنومي در بين قوميت
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 شود. ها مشاهده ميو ترکمن

اگر در جامعه نوعي اجماع مبني بر اينکه کيفيت اجتماعي از هم فروپاشيده است، صورت گيرد 

گردد و اگر نوعي اجماع مبني بر اينکه نوعي فروپاشي جامعه دچار نوعي از هم گسيختگي مي

شود. در شرايطي انتظام ميدر رهبريت جامعه وجود دارد، صورت بگيرد جامعه دچار نوعي عدم

کنند. که هر دو بعد حاضر باشند، اين دو به صورت تعاملي يکديگر را تشديد و بازساخت مي

 ,Teymoori and et alشود )ميتشديد اين دو بعد با يکديگر منتج به آنومي گسترده در جامعه 

د متغير فروپاشي کيفيت در بعدهد که نتايج حاصل از سنجا آنومي در ايران نشان مي (.2017:6

است؛ اين مساله  3.78و در بعد فروپاشي رهبريت نيز برابر با  3.71اجتماعي ميزان آنومي برابر با 

 ( است.   3.74دهد که جامعه ايران دچار نوعي آنومي سطح باال )نشان مي

 هاي اقتصادي و اجتماعي با آنومي در ايران رابطه شاخص.5-2-2

ناگهاني بودن تغييرات و اند علت آنومي را در از متخصصان تالش داشته فارغ از اينکه برخي

گسيختگي بين آرزوهاي معين فرهنگي و  هم از، در (Durkheim,2013)تعادلي ناشي از آنبي

و يا در  (Merton,1968)اجتماعي در جهت رسيدن به اين آرزوها هاي ساختاري شدهشيوه

هاي اقتصادي، در نتيجه تحت تسلط قرار گرفتن ارزش نهادهاي اجتماعي غير اقتصاديتضعيف 

اند تا ، برخي از متخصصان نيز در تالش بوده (Messner and Rosenfeld,2001)جستجو کنند

رابطه بين متغيرهاي اجتماعي و اقتصادي را با آنومي کشف کنند تا بتوانند قبل از وقوع آنومي 

 ن پديده اقدام کنند. سطح شديد و بحراني به پيا بيني و کنترل اي

است.  (2016)مطالعات صورت گرفته توسط تيموري ،ترين اقدامات در اين زمينهيکي از تازه

کشور، به بررسي رابطه بين نتايج حاصله با  28وي در پيمايشي پس از سنجا آنومي در 

نتيجه هاي اين محقق، پردازد. بر اساس يافتهمتغيرهاي اقتصادي و اجتماعي اين کشورها مي

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 

هاي ا بر دادههاي رسمي بلکه با اتکها و البته نه با اتکاي بر دادهآنومي هستند. ملهم از اين يافته

هاي اقتصادي و اجتماعي هاي مرتبط با شاخصها، اقدام به جمع آوري دادهحاصله از پرسشنامه
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ها است، زيرا خود افراد اقدام به دهندگان شد. نقطه قوت اين اقدام، قابل اطمينان بودن دادهپاسخ

هاي آنومي اني با دادهها همپوشاني قابل اطميناند و اين دادهمنعکس کردن اين اطالعات کرده

هاي اقتصادي و اجتماعي که تالش شد از جامعه آماري کسب شود عبارت ترين دادهدارند. مهم

بودند از: ميزان تحصيالت، سن، شغل، اميد به زندگي، بعد خانوار، نوع مسکن، دسترسي به 

يج حاصل از وسايل ارتباطي و حمل و نقل، دسترسي به تسهيالت مسکن و دسترسي به غذا. نتا

هاي مختلف به شرح ذيل هاي حاصل از آنومي در بين قوميتها با دادههمبستگي بين اين داده

است: در جمعيت مورد بررسي، بين سن و متغيرهاي آنومي ارتباط معناداري وجود ندارد اما 

 در اقوام بلوچ و فارس ارتباط معکوس و معناداري مشاهده شد، به طوري که( 4)مطابق جدول

 يابد. با افزايا سن، ميزان آنومي کاها مي
 ارتباط بين سن و متغيرهاي آنومي(: 4)جدول

BSF BL PAS  
r, p-value r, p-value r, p-value 

 کل جمعيت 0.63 ,0.02- 0.77 ,0.013- 0.59 ,0.024-

 ترکمن 0.08 ,0.21 0.07 ,0.22 0.39 ,0.10

 وچبل 0.04 ,0.27- 0.01 ,0.32- 0.21 ,0.17-

 فارس 0.02 ,0.26- 0.12 ,0.18- 0.01 ,0.28-

 ترک 0.41 ,0.07- 0.03 ,0.18- 0.64 ,0.04

 عرب 0.25 ,0.15 0.11 ,0.21 0.86 ,0.02-

 لر 0.72 ,0.05 0.53 ,0.08- 0.45 ,0.09-

 کرد 0.73 ,0.04 0.83 ,0.02 0.85 ,0.02

ختلف رابطه هاي مقوميتهمچنين، بين متغيرهاي آنومي و تحصيالت در کل جمعيت و در 

هاي مختلف بين متغيرهاي آنومي و درآمد در کل جمعيت و در قوميت (.p>0.05)وجود نداشت

ها بين آنومي و درآمد رابطه معکوس وجود داشت رابطه وجود نداشت، اما در اجتماع عرب

(P=0.026 , r= - 0.30.)  آنومي در کل رابطه معکوس و معناداري بين اميد به زندگي و متغيرهاي

اي که هر چه اميد به زندگي کمتر باشد، آنومي نيز بيشتر خواهد جمعيت وجود داشت به گونه

(. همچنين، بين نوع 5)جدول ها و ترکمن ها برقرار بودها، عرببود. اين رابطه در اجتماع ترک

اع لرها ها رابطه معناداري معناداري وجود نداشت، به جز اجتممسکن در کل جمعيت و قوميت
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( به صورت 79/3 ± 55/1)ت اجتماعي در افراد با مسکن ملکيکه در آن، ميانگين فروپاشي کيفي

 (.t(56)= -2.174, p=0.04) بود (43/3±25/2)معناداري باالتر از افراد با مسکن استيجاري 

 رابطه بين اميد به زندگي و متغيرهاي آنومي(: 5)جدول

 BSF BL PAS 

 r, p-value r, p-value r, p-value 

 0.001> ,0.17- 0.03 ,0.09- 0.001> ,0.17- کل جمعيت

 0.03 ,25.- 0.38 ,10.- 0.01 ,30.- ترکمن

 0.008 ,0.23- 0.03 ,0.19- 0.02 ,0.20- ترک 

 0.01 ,32.- 0.14 ,19.- 0.03 ,29.- عرب

ترسي به غذا در کل )تعداد افراد( و دسمتغيرهاي آنومي و اندازه خانوادهارتباط معناداري بين 

در کل جمعيت بين دسترسي به  (.p>0.05)هاي مختلف مشاهده نشدکشور و در بين قوميت

الخصوص متغير فروپاشي کيفيت اجتماعي رابطه مثبت وسايل ارتباط جمعي و آنومي و علي

 ها، رابطه مثبتي بين آنومي و متغيرهاي آن با دسترسي به وسايلوجود داشت؛ در اجتماع فارس

 (.p>0.05)ها اين رابطه معنادار نبود( ولي در بين ساير قوميت6)جدولجمعي وجود داشت ارتباط

جتماعي در کل جمعيت بين دسترسي به تسهيالت مسکن و آنومي و متغير فروپاشي کيفيت ا

هاي مختلف معنادار (، اما اين رابطه در بين قوميت7)جدولرابطه معناداري وجود داشت

 (.p>0.05)نبود
 ارتباط بين دسترسي به وسايل ارتباط جمعي و متغيرهاي آنومي (:6)جدول

 BSF BL PAS 

 r, p-value r, p-value r, p-value 

 0.03 ,09. 0.43 ,03. 0.02 ,09. کل جمعيت

 0.001 ,37. 0.019 ,27. 0.001 ,36. فارس
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 رابطه بين دسترسي به ملزومات رفاهي و متغيرهاي آنومي (:7)جدول

 BSF BL PAS 

 r, p-value r, p-value r, p-value 

 0.03 ,09. 0.49 ,03. 0.03 ,09. کل جمعيت

آمده است. به طور  10تا  8نتايج حاصل از مدل بندي رگرسيوني متغيرهاي آنومي در جدول 

 هاي آن است.کلي، اميد به زندگي از بارزترين عوامل موثر در کاها آنومي و مولفه
 فروپاشي کيفيت اجتماعيبندي رگرسيون خطي چندگانه براي يج مدلنتا(: 8)جدول

 p-value ضريب استاندارد شده خطاي معيار ضريب  

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

 0.001>  0.86 34.3 عرض از مبدا 

 0.001> 0.17- 0.23 0.94- اميد به زندگي 

 0.019 0.10 0.41 0.96 وسايل ارتباطي 

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

 0.001>  1.7 37.46 عرض از مبدا 

 0.003 0.35- 0.63 1.93- اميد به زندگي 

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

 0.001>  2.32 30.78 عرض از مبدا 

 0.07 0.19- 0.44 0.79- سن 

 0.007 0.30 1.14 3.18 وسايل ارتباطي 

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

 0.001>  2.07 34.84 عرض از مبدا 

 0.005 0.24- 0.46 1.13- اميد به زندگي 

 0.054 0.16 1.02 1.98 وسايل رفاهي 

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

 0.001>  1.67 36.58 عرض از مبدا 

 0.03 0.29- 0.65 1.43- اميد به زندگي 

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

 0.001>  1.13 30.92 عرض از مبدا 

 0.03 0.27 1.5 3.26 تملک خانه 
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، متغير اميد به زندگي رابطه معکوس و دسترسي به وسايل ارتباط جمعي (8مطابق نتايج جدول)

ز، در اجتماع ارتباط مستقيم با فروپاشي کيفيت اجتماعي در ايران دارند. به صورت خاص ني

ها سن و دسترسي به وسايل ارتباطي، در ها، اميد به زندگي، در اجتماع فارسها و عربترکمن

ها اميد به زندگي و دسترسي به تسهيالت مسکن و در اجتماع لرها نيز نوع مسکن اجتماع ترک

 در ارتباط معکوس يا مستقيم با فروپاشي کيفيت اجتماعي است. 

 بندي رگرسيون خطي چندگانه براي فروپاشي رهبريتنتايج مدل (:9)جدول

 p-value ضريب استاندارد شده خطاي معيار ضريب  

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

 0.001>  0.41 31.21 عرض از مبدا 

 0.03 0.09- 0.17 0.37- اميد به زندگي 

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

 0.001>  2.85 32.29 از مبداعرض  

 0.07 0.21 0.37 0.68 سن 

 03. 26.- 0.87 1.9- دسترسي به غذا 

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

 0.001>  1.49 32.4 عرض از مبدا 

 0.01 0.32- 0.61 1.5- سن 

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

 0.001>  1.26 27.5 عرض از مبدا 

 0.02 0.25 0.85 1.92 وسايل ارتباطي 

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

 0.001>  1.4 33.82 عرض از مبدا 

 0.03 0.15- 0.22 0.40- سن 

 0.03 0.18- 0.28 0.61- اميد به زندگي 

 0.08 0.16- 0.52 0.90- ارتباطي وسايل 

 0.30 0.20 0.69 1.52 وسايل رفاهي 

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

 0.001>  1.90 29.56 عرض از مبدا 

 0.07 0.24 0.37 0.70 سن 

 0.07 0.23- 0.60 1.08- اميد به زندگي 
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دهد که متغير اميد به زندگي نشان مي (9)نتايج حاصل از مدل بندي فروپاشي رهبريت در جدول

ها است. به صورت خاص نيز، در اجتماع ترکمندر ارتباط معکوس با فروپاشي رهبريت در ايران 

ها سن، ها دسترسي به وسايل ارتباطي، در اجتماع ترکسن و دسترسي به غذا، در اجتماع فارس

ها نيز اميد به زندگي، دسترسي به وسايل ارتباطي و تسهيالت رفاهي مسکن و در اجتماع عرب

عکوس و يا مستقيم است. الزم به ذکر سن و اميد به زندگي با فروپاشي رهبريت در ارتباط م

هاي فروپاشي کيفيت اجتماعي و فروپاشي رهبريت ارتباط معناداري با متغيرهاي است مولفه

 هاي کرد و لر نشان ندادند.   اقتصادي و اجتماعي در قوميت

 بندي رگرسيون خطي چندگانه براي متغير آنومينتايج مدل(: 10)جدول

استاندارد ضريب  خطاي معيار ضريب  

 شده

p-value 

 R-square= 0.03, adj R-square= 0.03 کل جمعيت

 0.001>  1.25 65.23 عرض از مبدا 

 0.001> 0.17- 0.33 1.32- اميد به زندگي 

 0.03 0.09 0.59 1.26 ارتباطي وسايل 

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

 0.001>  5.93 74.6 عرض از مبدا 

 0.07 0.20 0.75 1.35 سن 

 0.01 0.29- 0.91 2.34- اميد به زندگي 

 0.04 0.24- 1.73 3.64- دسترسي به غذا 

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

 0.001>  2.74 66.45 عرض از مبدا 

 0.02 0.30- 1.13 2.61- سن 

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

 0.001>  3.47 60.22 عرض از مبدا 

 0.05 0.21- 0.66 1.32- سن 

 0.006 0.31 1.71 4.86 ارتباطي وسايل 

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

 0.001>  2.51 67.19 عرض از مبدا 
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 0.001 0.29- 0.56 1.96- اميد به زندگي 

 0.01 0.20 1.24 2.98 وسايل رفاهي 

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

 0.001>  2.56 68.22 عرض از مبدا 

 0.01 0.31- 0.99 2.42- اميد به زندگي 

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

 0.001>  1.63 60.16 عرض از مبدا 

 0.056 0.25 2.16 4.23 تملک خانه 

عکوس و ، متغير اميد به زندگي در ارتباط م(10)بر اساس نتايج مدل رگرسيوني در جدول

دسترسي به وسايل ارتباط جمعي و ارتباطي در ارتباط مستقيم با آنومي در ايران هستند. به 

ها سن، اميد به زندگي و دسترسي به غذا، در اجتماع صورت خاص نيز، در اجتماع ترکمن

ها اميد به ها سن و دسترسي به وسايل ارتباطي، در اجتماع ترکها سن، در اجتماع فارسبلوچ

ها اميد به زندگي و در اجتماع گي و دسترسي به تسهيالت رفاهي مسکن، در اجتماع عربزند

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.

 آنومي: تهديدکننده صلح پايدار در ايران .3-2-5

هاي هاي حاصل از سنجا آنومي در کنار دادهدر جهت بررسي رابطه بين آنومي و صلح، داده

 (11)کشور است. جدول 26حاصل از سنجا صلح جهاني قرار گرفت. جامعه آماري شامل 

 دهد. هاي نمونه براي هر کشور را نشان ميها و ويژگيآمار توصيفي مرتبط با اين داده
 ي و صلح در کشورهاي مورد مطالعهنتايج آنوم (:11)جدول

 
 
 

 کشور 

 متغير وابسته )صلح( متغير مستقل )آنومي(

BSF 

(mean) 

BL 

(mean) 

PAS 

(mean) 

Rank (based 

on PAS 

score)  

IP 

(mean) 

EP 

(mean) 

GPI 

(mean) 

Rank 

(based on 

GPI score) 

 153 3.135 2.364 3.635 1 5.15 5.28 5.03 پاکستان

وبيآفريقاي جن  4.69 5.04 4.87 2 2.964 1.279 2.293 127 

 21 1.53 1.401 1.612 3 4.85 5.37 4.32 لهستان

 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
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BSF: فروپاشي کيفيت اجتماعي; BL: فروپاشي رهبريت; PAS درک از آنومي :     

IP: صلح داخلي; EP: صلح خارجي; GPI: شاخص جهاني صلح 

)Source for PAS data: (Teymoori, 2016: 68); Source for GPI data: (IEP, 2016)( 

پيرسون، آزمون شد. همچنين از ها از طريق ضريب همبستگي همبستگي ساده بين مولفه

ها استفاده شد. با استفاده از سازي رگرسيون خطي نيز جهت ارزيابي ارتباط بين مولفهمدل

صلح مرتبط هاي آنومي، تالش شد به بررسي اين مساله پرداخته شود که آنومي چگونه با داده

هاي صلح در کل است. آزمون همبستگي بين آنومي و صلح نشان داد که صلح داخلي و شاخص

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. 

 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 
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 (N = 26ضريب همبستگي اسپيرمن )ح و آنوميهمبستگي بين اجزاي صل (:12)جدول

 BSF BL PAS 

IP .79 (<.001) .41 (.03) .62 (.001) 

EP .34 (.08) .50 (.81) .19 (.34) 

GPI .77 (<.001) .35 (.07) .58 (.002) 

نشان داده شده است. همچنان که در دو قسمت  (13)نتايج حاصل از رگرسيون خطي در جدول

هاي صلح در ارتباط معناداري با فروپاشي کيفيت اجتماعي هستند ، شاخصاول جدول آمده است

(p-value<0.05 .)ضريب تبيين تعديل  هاي صلح و آنومي نيز بابه عالوه، ارتباط بين شاخص

    (.p-value= .002)معنادار بود 30.شده 

 (N = 26) نتايج حاصل از رگرسيون خطي براي ارزيابي رابطه بين آنومي و صلح (:13)جدول
 Variable Estimate Std. 

Error 

Standardized 

estimate 

p-

value 

R-

square 

Adjusted 

R-square 

IP Constant –2.34 .85 ––– .01 .55 .51 

 BL –.05 .18 –.50 .77   

 BSF 1.06 .24 .77 <.001   

EP Constant .35 .59 ––– .54 .23 .16 

 BL –.15 .12 –.27 .25   

 BSF .42 .16 .58 .02   

GPI Constant –1.27 .65 ––– .06 .53 .48 

 BL –.08 .14 –.11 .54   

 BSF .80 .18 .78 <.001   

GPI Constant –.73 .73 ––– .33 .32 .30 

 PAS .56 .17 .57 .002   

 

دهد که سطح باالي آنومي با خشونت، خطر جنگ و نتايج حاصل از رگرسيون خطي نشان مي

عه همراه است. همچنين نتايج رگرسيون خطي نشان داد که پس از کنترل ضريب تاثير مولفه مناز

طح داخلي و هم فروپاشي رهبريت، فروپاشي کيفيت اجتماعي تاثير مستقيمي در صلح هم در س

 (. p-value <0.05)در سطح خارجي دارد

العه در بررسي اخير نشان ها در نمونه ايران به عنوان يکي از کشورهاي مورد مطنتايج بررسي

هاي صلح در ايران در ارتباط نزديک با آنومي و مولفه فروپاشي داد که صلح داخلي و شاخص

کيفيت اجتماعي است. همچنين، صلح داخلي به صورت معناداري در ارتباط با فروپاشي رهبريت 
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ير مولفه فروپاشي نتايج رگرسيون خطي نشان نيز داد که پس از کنترل ضريب تاثدر جامعه است. 

کيفيت رهبري، فروپاشي کيفيت اجتماعي در ايران تاثير مستقيمي در صلح هم در سطح داخلي 

 .و هم در سطح خارجي دارد

 يلو تحل يهتجز.6

شده در نوشته حاضر خواهد يافته به بحث، ناظر بر پاسخ به سه سوال مطرحبخا اختصاص

کند و اينکه معاصر چه سطحي از آنومي را تجربه ميايران "بود. سوال اول عبارت بود از اينکه 

. در جهت سنجا آنومي در "هاي مختلف متفاوت است يا خير؟آيا اين تجربه در بين قوميت

اي از آنومي حاصل مولفه 16هاي نظري موجود پرداخته شد. سپس مدلي ايران، ابتدا به بسط مدل

هاي ميداني نشان داد يل نتايج حاصل از دادهشد که بر اساس آن به سنجا آنومي اقدام شد. تحل

است. همچنين، در بعد فروپاشي کيفيت اجتماعي  3.74که ميزان آنومي کل در ايران برابر با 

بر اساس تعريفي است.  3.78و در بعد فروپاشي رهبريت نيز برابر با  3.71ميزان آنومي برابر با 

 Teymoori and)عي و فروپاشي کيفيت شدکه از برهم کنا اجماع بر فروپاشي کيفيت اجتما

et al,2017:6 )شود که در ايران با توجه و همچنين با توجه به نتايج آنومي، اين نتيجه حاصل مي

به حاضر بودن هر دو بعد آنومي، اين دو به صورت تعاملي يکديگر را تشديد و بازساخت 

 جامعهده در جامعه شده است. يعني کنند. تشديد اين دو بعد با يکديگر منتج به آنومي گسترمي

 ( است.  3.74)ايران دچار نوعي آنومي سطح باال

چه ارتباطي بين متغيرهاي اقتصادي و اجتماعي با آنومي وجود "سوال دوم عبارت بود از اينکه 

آيا متغيرهاي اجتماعي و اقتصادي توانايي پيا بيني آنومي در ايران را دارند يا "و اينکه  "دارد؟

هاي حاصل از آنومي . نتايج حاصل از همبستگي بين متغيرهاي اجتماعي و اقتصادي و داده"خير؟

هاي بلوچ و نشان داد که بين سن و متغيرهاي آنومي ارتباط معناداري وجود ندارد اما در قوميت

يابد؛ بين متغيرهاي آنومي و تحصيالت و درآمد فارس با افزايا سن، ميزان آنومي کاها مي

ها بين هاي مختلف رابطه وجود نداشت؛ اما در اجتماع عربجمعيت و در بين قوميتدر کل 

آنومي و درآمد رابطه معکوس وجود داشت؛ رابطه معکوس و معناداري بين اميد به زندگي و 

اي که هر چه اميد به زندگي کمتر باشد، متغيرهاي آنومي در کل جمعيت وجود داشت به گونه
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و آنومي  بعد خانوار و دسترسي به غذاد بود؛ همچنين، بين نوع مسکن، آنومي نيز بيشتر خواه

در کل جمعيت بين دسترسي به وسايل ارتباط جمعي و آنومي و رابطه معناداري وجود نداشت؛ 

ها، علي الخصوص متغير فروپاشي کيفيت اجتماعي رابطه مثبت وجود داشت؛ در اجتماع فارس

ي آن با دسترسي به وسايل ارتباط جمعي وجود داشت ولي در رابطه مثبتي بين آنومي و متغيرها

ها اين رابطه معنادار نبود؛ در کل جمعيت بين دسترسي به تسهيالت مسکن و بين ساير قوميت

آنومي و متغير فروپاشي کيفيت اجتماعي رابطه معناداري وجود داشت اما اين رابطه در بين 

 هاي مختلف معنادار نبود. قوميت

فروپاشي کيفيت اجتماعي و فروپاشي رهبريت نيز نشان بندي رگرسيون خطي چندگانه دلنتايج م

داد که متغير اميد به زندگي رابطه معکوس و دسترسي به وسايل ارتباط جمعي ارتباط مستقيمي 

هاي فروپاشي کيفيت با فروپاشي کيفيت اجتماعي در ايران دارند. الزم به ذکر است که مولفه

هاي وپاشي رهبريت ارتباط معناداري با متغيرهاي اقتصادي و اجتماعي در قوميتاجتماعي و فر

آنومي، متغير خطي چندگانه کرد و لر نشان ندادند. در نهايت، بر اساس نتايج مدل رگرسيون 

اميد به زندگي در ارتباط معکوس و دسترسي به وسايل ارتباط جمعي در ارتباط مستقيم با آنومي 

اما، ارتباط معناداري بين آنومي و متغيرهاي اقتصادي و اجتماعي در قوميت کرد،  در ايران هستند.

 مشاهده نشد.   

هاي جهاني صلح، چگونه وضعيت نامساعد ايران از نظر شاخص"سوال سوم عبارت بود از اينکه 

ايج . در جهت پاسخ به سوال، ابتدا رابطه بين نتايج از سنجا آنومي با نت"از آنومي متاثر است؟

آزمون همبستگي بين آنومي و کشور مورد مطالعه بررسي شد.  26حاصل از سنجا صلح در 

هاي صلح در کل در ارتباط کشور مورد مطالعه نشان داد که صلح داخلي و شاخص 26صلح در 

نزديک با آنومي و مولفه فروپاشي کيفيت اجتماعي است. همچنين، صلح داخلي به صورت 

نتايج حاصل از رگرسيون خطي نيز ا فروپاشي رهبريت در جامعه است. معناداري در ارتباط ب

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 

  در سطح داخلي و هم در سطح خارجي دارد. اجتماعي تاثير مستقيمي در صلح هم 
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ارتباط بين آنومي و صلح پرواضح است در پاسخ به سوال سوم بايستي گفت، با توجه به اينکه 

توان اذعان کرد که وضعيت نامساعد هاي ميداني و استدالل منطقي نيز مويد اين امر بود، ميو داده

درصد از  64که جايي  ي با آنومي است.هاي صلح در ارتباط معنادارايران از نظر شاخص

 86دهندگان معتقد بودند که استانداردهاي اخالقي واضح در جامعه ايران وجود ندارد و پاسخ

درصد پاسخ دهندگان نيز معتقد بودند که در جامعه ايران اعتماد در روابط انساني حاکم نيست. 

درصد  80قبول است و درصد پاسخ دهندگان معتقد بودند که دولت نام 54همچنين 

دهندگان نيز معتقد بودند که دولت از کارايي الزم برخوردار نيست. برآيند اين چهار سخپا

آميز در جهت ثباتي اجتماعي و همچنين توسل به ابزار خشونتشاخص، تهديد صلح پايدار، بي

 .نيل به اهداف و منافع از طرف شهروندان است

  تيياسس هاييهو توص يريگيجهنت.7

هاي اجتماعي است که کيفيت هاي پيا روي صلح پايدار، بحرانترين چالايکي از عمده

برد. هر ها را زير سوال ميزندگي اجتماعي را مضمحل و کارايي، مقبوليت و مشروعيت دولت

بيني و قبل از وقوع آن به حل و فصل اين هاي پيا رو را پياملت و دولتي که بتواند چالا

آميزي را تجربه خواهد کرد، در غير اين صورت با ردازد، شرايط زندگي صلحها بپچالا

 هاي اساسي روبه رو خواهد شد.چالا

ترين عوامل تهديدکننده صلح باالخص در بعد آنومي به عنوان يک بحران اجتماعي يکي از مهم

آنومي در  داخلي است. به همين علت در اين نوشته تالش شد تا در وهله اول اقدام به سنجا

ها با اندک تفاوتي سطح بااليي از ايران با رويکردي ملي شود. نتايج نشان داد که همه قوميت

کنند. در قدم دوم سعي شد به کشف علل بروز آنومي در ايران پرداخته شود. آنومي را تجربه مي

ه ام در ارائاين اقد اي از متغيرهاي اقتصادي و اجتماعي مورد سنجا قرار گرفت. نتيجهمجموعه

گيرد. در قدم سوم سعي شد تا نتايج حاصل از برداري قرار ميهاي سياستي مورد بهرهتوصيه

حاصل از سنجا صلح قرار گيرد تا ارتباط اين دو متغير با يکديگر  جسنجا آنومي در کنار نتاي

ري با صلح، تر قرار گيرد. نتايج حاصله نشان داد که آنومي در ارتباط معنادامورد بررسي دقيق

 باالخص با صلح داخلي است. 
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ه و آنومي، مطالعه حاضر را به ارائ نتايج حاصل از بررسي متغيرهاي اقتصادي و اجتماعي

دهد، به اين اميد که شرايط زندگي صلح آميزي در جامعه هاي سياستي زير سوق ميتوصيه

 حکمفرما شود. در اين راستا مطلوب است:  

 ر جامعه و ارتقاي پايبندي به استانداردهاي اخالقي در جامعه قدم در جهت ايجاد اعتماد د

تواند از طريق آموزش صلح محقق شود. يکي از اصول آموزش صلح برداشته شود؛ اين امر مي

تواند تاکيد بر اعتمادسازي در جامعه و همچنين تقويت پايبندي به استانداردهاي در ايران مي

اي توانند سهم عمدهمختلف مرتبط با فرهنگ سازي نيز مي هاياخالقي باشد. مجموعه ارگان

 در اين زمينه داشته باشند؛ 

 گرا بازتوزيع منابع کمياب، توجه به توسعه اقتصادي پايدار و توجه به سياست خارجي توسعه

 توانند مقبوليت دولت و کارايي آن از ديد مردم را ارتقا دهند؛ مدنظر قرار گيرد. اين سه وجه مي

 اي به تامين نيازهاي همه اقشار جامعه گردد، زيرا تامين نيازها در ارتباط با اميد به جه ويژهتو

دهد؛ اميد به زندگي به عنوان يکي از زندگي است و کيفيت اجتماعي را تحت تاثير قرار مي

ترين يکي از مهمآموزش و توليد ناخالص داخلي سرانه  در کنارشاخص توسعه انساني سه 

 ي دخيل در آنومي است.  متغيرها

 ها به آموزش و آگاهي کافي در مورد وسايل ارتباط جمعي و محتواي پخا شده از طريق آن

ه گردد. همچنان که نتايج نيز نشان داد دسترسي به وسايل ارتباط جمعي درک ئشهروندان ارا

هاي ن آموزشاي از اين مساله در ارتباط با فقدابخشد که بخشي عمدهاز آنومي را ارتقا مي

 الزم در اين زمينه است؛ 

  ارتقاي جامعه، فرهنگ و نهادهاي مدني مدنظر قرار گيرد. فرهنگ مدني قوي، بنيان يک جامعه

شود، هاي صلح سازي در اذهان مردم بنيان گذاشته مدني فعال است. فرهنگ مدني که با ارزش

کنند. به اين طريق، لوگ مشارکت کند که مردم به عنوان يک جامعه در ديافضايي را فراهم مي

هاي مصالحه را توسعه دهد. نبود نهادهاي مدني واسط بين مردم تواند تالشجامعه مدني مي

تواند نظم اجتماعي را برهم کند که اين امر ميو دولت، پتانسيل اجتماعي مردم را سرکوب مي
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يان نهاده شوند و جامعه مدني پذيري بنزند. نهادهاي دولتي بايستي بر پايه شموليت و انعطاف

 .گرا کمک کندتواند به ارتقاي اين سيستم سياسي کثرتمي

 .قدرداني8

 يتوضع يرتأث يزانم يلتحل"اول تحت عنوان  يسندهنو يمقاله حاضر مستخرج از طرح پژوهش

 "(1400)در افق سال صلح در کشور هايدر نامساعد بودن شاخص يرانيجامعه ا يکآنوم

 يپژوهشگاه علوم انسان يمعاونت پژوهش يو معنو يماد هاييتاز حما يسندگاناست، لذا نو

 .و تشکر را دارند يکمال قدردان يو مطالعات فرهنگ
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