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 تبیین ابعاد آنومی و عوامل اجتماعی موثر بر آن 

 (ی متوسطه استان ایالمدانش آموزان دوره: مورد مطالعه)

 ، رضا اسماعیلی ، فریدون وحیدا عشرت خوشبخت
 

 01/9/99: تاريخ پذيرش  9/3/99: تاريخ دريافت

 چکیده 
 اجتماعياي  مسئله آنومي. اند گريبان به دست آن با مدرن جوامع كه است مسائلي از آنومي
 نيز پسامدرن دوران به نيافته، بلكه روشن درماني تنها نه و است جامعة مدرن بيماري يا

فرهنگي، اجتماعي، )پژوهش حاضر به  تبيين جامعه شناختي ابعاد آنومي . است يافته انتقال
يق پيمايش روش كار در اين تحق. پردازدنوجوانان دختر استان ايالم مي(اقتصادي، سياسي

ي آماري تمامي نوجوانان  جامعه. باشد ها نيز پرسش نامه مي است و تكنيك جمع آوري داده
مشغول 69-69ي دوم در سال تحصيلي  مدرسه متوسطه 111دختر استان ايالم است، كه در

نفر بعنوان نمونه انتخاب  444نفر است و از اين تعداد  6449تعداد آنها . باشند به تحصيل مي
اي و سپس براي انتخاب افراد از  اي چند مرحله براي تعيين مدارس بصورت خوشه. اندشده

مطالعه )تبيين جامعه شناختي ابعاد آنومي . اي متناسب استفاده شده است نمونه گيري طبقه
 :فرضيه مطرح شد، كه نتايج زير بدست آمد 19در قالب ) موردي نوجوانان دختر استان ايالم

هاي مستقل در تحليل رگرسيوني، بر اساس روش پيش رونده طي سه پس از ورود متغير
. دار بوده اندمرحله با متغيرهاي احساس نابرابري، نگرش به آينده و اعتماد بين فردي معني

 . باشد مي( 121/4)اعتماد بين فردي-(212/4)نگرش به آينده-(414/4)احساس نابرابري 

ختر، اعتماد بين فردي، نگرش به آينده و احساس ابعاد آنومي، نوجوانان د: واژگان كلیدي

 نابرابري اجتماعي 
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 مقدمه

 معضل اين. است افكنده سايه انساني جوامع تمامي بر كه است جهاني عمده يها بحران از آنومي امروزه
 به خود با را جنايت و جرم روزافزون افزايش ديگر سوي از وها  خانواده پاشيدگي هم از سو يك از اجتماعي
 فراواني يها نگراني آن با مواجهه يها شيوه و( آنومي ابعاد بروز)بحران اين كه طوري به. است آورده همراه
 اي جامعه هيچ در كه آنجا از. است آورده وجود به جامعه مجريان و ريزان گذار، برنامه قانون افراد براي را
 بسا چه آنومي ظهور و بروز علل زمينه در ژوهشبرد، پ ميان از را بروزآنومي امكان مطلق طور به توان نمي

 از پيشگيرانه اقدامات. (14: 1146ابرندآبادي ) باشد جوامع براي جرم ازدياد از جلوگيري براي راهگشايي
 دو به بسا چه و است جرم مقابل در جامعه واكسيناسيون منزلة به اجتماعي ناهنجاري و آنومي آمدن بوجود
 جرم، دربارة وقوع از پس و جرم مخرب آثار افزايش از پيشگيري و جرم ققتح از قبل پيشگيري صورت
 جواني جمعيت كه است كشورهايي از يكي ما كشور. (29: 1149اسكيدمور )پذيرد  صورت وجامعه مجرم
 است امر اين ي دهنده نشان رقم دهد، اين مي تشكيل سال 16 زير سنين را آن افراد از نيمي وحدود دارد
 انتقال ويژه به و مفيد بهينه، اشتغال پرورش و آموزش و شده جدي توجه جامعه از قشر اين هب بايد كه

 شود مي ياد پذيري جامعه عنوان به آن از كه موضوعي كند؛ مي پيدا ضرورت فرهنگي هاي ارزش و هنجارها
 با دارند يفهوظ پژوهشي و علمي مراكز راستا دراين. (64-46: 2446شيخي ) شود  مي جامعه دوام سبب و

 از بيش پديده اين عواقب به نسبت را ها وخانواده آموزش مسئولين و سازي، مردم آگاه مهم رسالت به توجه
 . (49: 1166جهانبگلو )باشند  رهنمون پيش

 هم و كرده پيدا بيشتري شده، آزادي خارج خانه چارچوب از اعصار ديگر اززنان بيش حاضر عصر زنان
، آنومي ابعاد ميزان بررسي و حاضر پژوهش انجام، اند، بنابراين شده واقع بسيار يها آسيب درمعرض چنين
، ساالر مرد ديار اين دختران بين در همه از مهم تر و ساالر پدر و سنتيي  جامعه يك ميان در هم آن

 ريناهنجا از پيشگيري جهت در راهبردهايي وها  راهكاري  ارايه با توان مي كه بوده حياتي و ضروري
 معضالت و مسايل از بسياري از، جامعه هنجارهاي و سازگار الگوهاي انتخاب براي آنان راهنمايي و جوانان
 . (99: 1146دوركهايم )آورد  عمل به جلوگيري. و خانوادگي يها نزاع، قتل، خودكشي نظير اجتماعي

 طرح مساله
 بيشتر انسجام اين هرچه و گردد مي تماعياج وفاق و انسجام باعث افراد وسيله به جامعه يها هنجار رعايت

 زندگي تاريخ اما، دهد مي سوق مختلف ابعاد در پيشرفت و توسعه سوي و سمت به را جامعه باشد، قطعا
 رعايت را جامعه يها ارزش و هنجارها جامعه افراد تمام و نيست چنين هميشه كه دهد مي نشان انسانها
 تبعيت عدم و ناهنجاري بحث در اما، است ناپذير اجنتاب و دارد وجود جامعه در ييها ناهنجاري و، كنند نمي

 از تبعيت عدم اين كه زماني. است مهم بسيار جامعه در ناهنجاري شدت و ميزان، جامعه افراد از تعدادي
 1مونچ)كشاند  مي نابودي و سقوط سوي به را جامعه، رود فزوني به رو جامعه بر حاكم هنجارهاي و مقررات
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 هم ايران ما دركشور. شود مي بيشتر جامعه شدن تر پيچيده با هنجارها رعايت عدم واين. (24-94: 2446
 ريسك قدرت بودن باال و كشور جمعيت بودن جوان به توجه با اما، است ناپذير اجتنابها  ناهنجاري اين

 حياتي و مهم بسيار اننوجوان بين در ويژه به ناهنجاري شدت و ابعاد به توجه، جامعه از قشر اين پذيري
 . (191-116: 1166دوركيم )است 
 تاكيد با و آموزان دانش خصوص به جوانان ذهني مقتضيات و احساسي وضعيت رو، شناخت اين از
 كنندة تعيين احساسات كه چرا، نمايد مي مهم اند، بسيار جامعه فرداي سازندگان كه دختر برنوجوانان بيشتر
 درگير افراد ذهني معناي بررسي امكان( آنوميا) فردي سطح در آنومي عهديگر، مطال ازطرف. اند كنش

 سطح در آنومي بررسي با توان مي ترتيب بدين. (21: 1142زاده  رجب)سازد  مي فراهم را آنوميك درشرايط
 تبيين براي معياري به و شناخت افراد يها استنباط و احساسات در را اجتماعي شرايط فردي، تجليات

 . (2441 1مائومه) يافت دست ناهمنوا رفتارهاي و اجتماعي تانحرافا
 بيماري يكي  منزله به توان مي را شود، آنومي نگاه آنوميي  پديده به شناسانه جامعه ديدي با اگر
 به و شناخت را آن ابتدا بايداي  بيماري هر با مبارزه براي مسلماً. شود معالجه بايد كه نمود تلقي اجتماعي
 چنان. نمود پيشگيري عارضه اين دوباره بروز از و داد نجات را بيمار برد، سپس پي آن پيدايش هاي زمينه
 پذير آسيب اقشار از يكي عنوان به «نوجوان قشر» شود، لذا تلقي اجتماعي آسيب و عارضه يك آنومي چه

 . (14: 2441سيرز )اند  شده دچار آن به نوعي به يا هستند عارضه اين به ابتال معرض در جامعه
، ايالم استان نوجوانان بين در و اجتماعي طبقات بين در اجتماعي مسئله يك عنوان به كجروي
 بر را بيشماري و نامطلوب اثرات گاه و گذاشته تاثير خانواده ساختار بر دختر نوجوانان بين در بخصوص
 بيان را موضوع اين سيبرر و مطالعه ضرورت و پديده، اهميت اين روزافزون افزايش. است نهاده جاي
 . (49-12: 1149كردزنگنه )نمايد  مي

 خود عامل همين، گردد مي تر وسيع آن وابعاد شده تر گسترده روز به روز اجتماعي يها نابساماني امروزه

 بين در بخصوص ناهنجاري بروز سبب مختلفي عوامل. شود ها مي شكني قانون وها  بزهكاري انواع بروز باعث

متفاوت  خانواده ساختار و نوع، جامعه فرهنگ، پذيري جامعه نوع به توجه با كه گردد مي جوانان و نوجوانان

 آنها پذيري جامعه نامناسب و مطلوب نا روند به توان مي نوجوانان بين در مهم بسيار عوامل از باشد، اما مي

 نقش آن ايجاد در، جامعه لفمخت يها نهاد توجهي بي وها  خانواده مشكالت، درآن كه فرايندي، كرد اشاره

 عوامل ابتدا بايست مي متفاوت ابعاد درها  ناهنجاري اين رفع براي بنابراين. (194: 2441 2سيگل)دارد  اساسي

 بر همواره جامعه مختلف يها نهاد وها  سازمان. گيرد قرار بررسي مورد و شده شناخته انهاي  آورنده بوجود

 شده تاسيس زيادي يها نهاد هم خصوص همين در و دارند و داشته تاكيد نجوانا و نوجوانان رفتاري  مطالعه

 در را جوانان و ن نوجوانا اهميت خود واين اند گرفته نظر در آنان براي را متنوعي و مختلف يها برنامه و اند

 جنس زا گروهي برروي تاكيدها وها  ريزي برنامه اين اگر حال. (214: 1169كرلينجر )دهد  مي نشان جامعه
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، شود مي برابر چندين آنها بودن اجرايي ضرورت و اهميت، باشد آتي سالمي  جامعه سازندگان و آينده مادران

 يك تربيتي  وظيفه و شده آينده مادران كه هستند دختر نوجوانان اين، ايران گذار حال دري  جامعه در كه چرا

، نوجوانان براي ريزي برنامه در ضعف و اشكال ونهگ هر براين بنا. دارند عهده بر را مطلوب و سالم شهروند

 به روز سيكل اين كند، بلكه مي بيشتر جامعه در را آنومي انواع بروز سرعت تنها نه دختر نوجوانان بخصوص

، كشور نقاط ساير مانند هم ايالم استان كه گفت توان مي، فوق مباحث به توجه با. شود مي هم تر معيوب روز

 داراي فرهنگي نظر از ايالم استان كه اين به نظر و است بهتر فرداي سازندگان اين، ناننوجوا وضع نگران

 نامطلوب صورت در تواند اي مي قبيله و قومي تنوع وهمين شده تشكيل متفاوتي يها قوميت از و بوده تنوع

 در را زيادي مشكالت، اجتماعي و رفتاري يها ناهنجاري بروز آن تبع وبه نوجوانان پذيري جامعه بودن

 قطعا، باشد دختر نوجوان ويك نبوده مردان جنس از كننده تخطي اين واگر آورد بوجود مختلف يها حوزه

 خود يا قتل به منجر حتي و بوده تر شديد بسيار، شود مي گرفته نظر در خاطي فرد اين براي كه تصميماتي

 . (91-49:  1144ادگار )گردد  مي هم كشي

 و بودن هماهنگ و شدهاي  ويژه توجه پرورش و آموزش به ايران در توسعه پنجم ات اول يها برنامه در

 و آموزشي يها زمينه در الزم اصالحات و اجرايي آموزش، كار بازار يها نياز با اجرايي يها برنامه تطبيق

 درتدوين زني اكنون. است بوده برخوردار سزايي به از اهميت. و متعهد و سالم انساني نيروي تربيت و درسي

 و مطلوب وند شهر تربيت و پرورش و آموزش به توجه، قبلي يها برنامه ادامه در و توسعه ششمي  يرنامه

 كه است اين حاضر تحقيق آوري نوي  جنبه بنابراين. باشد مي برخوردار بسزايي اهميت از خانواده اهميت

 تداوم، جامعه در آنومي انواع كاهش و پيشگيري خصوص در جامعه در سالم نسل تربيتي  توسعه بر عالوه

 تواند مي(  بوم و مرز ايني  آينده نسل) نوجوانان بين در دقيق يها آمار با واقعي يها پژوهش و تحقيقات

 مورد در تحقيقات كه زماني خصوص دهد، به سوق پيشرفته و سالمي  جامعه سوي و سمت به را جامعه

 باشد مي قشر ايني  عهده بر آينده نسل پذيري جامعه و بيتتر است كه آينده مادران و كشور جمعيت% 94

 از يها برنامه بهبود و الزم تغييرات روند، تواند مي گروه اين آسيب يا سالمت ميزان وضعيت از آگاهي و

 كمك سالم يها سياست اتخاذ در وفرهنگي اجتماعي ريزان برنامه به و آورد فراهم را شده تعيين پيش

 شناختي جامعه مفهومي  جانبه دو ط ارتبا و نوجوانان بين در آنومي ابعاد بررسي به توجه با. نمايد شاياني

 و اجتماعي و فرهنگي يها سازمان تمام براي تواند مي پژوهش اين تحقيق، نتايج اين در نوجوانان و آنومي

 و پژوهشگران رساي استفاده مورد تواند مي تحقيق نتايج البته، شود واقع مفيد پرورش و آموزش نهاد

 . گيرد قرار نيز ديگرها  سازمان

 اهداف

در بين ( اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي)شناختي ابعاد آنومي هدف اصلي اين پژوهش تبيين جامعه

 . باشدي متوسطه دوم استان ايالم ميآموزان دختر دورهدانش

 :باشداين پژوهش در پي بررسي اهداف جزيي زير نيز مي 
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ي آموزان دختر دورهي بين اعتماد بين فردي و ابعاد آنومي در بين دانشرسي و شناخت رابطهبر -1

 . متوسطه دوم استان ايالم

ي آموزان دختر دورهي بين نگرش به آينده و ابعاد آنومي در بين دانشبررسي و شناخت رابطه -2
 . متوسطه دوم استان ايالم

آموزان دختر س نابرابري اجتماعي و ابعاد آنومي در بين دانشي بين احسابررسي و شناخت رابطه -1
 . ي متوسطه دوم استان ايالمدوره

 

 سواالت تحقیق

 ي متوسطه دوم استان ايالم چگونه است؟ آموزان دختر دورهوضعيت آنومي در بين دانش -1

 چه صورتي است؟ي متوسطه دوم استان ايالم، به آموزان دختر دورهابعاد آنومي در بين دانش -2

 پیشینه تحقیق
 عنوان با پژوهشي 1هبديج. محققان بسياري در سال هاي اخير پژوهش هايي بروي آنومي انجام داده اند

 مبارزه به را هژموني كه پرداخت ييها پديده مطالعه به درآن كه داده انجام ”سبك معناي: فرهنگ خرده“
 غيره، از و پانك، ماد يها گروه كه دهد مي نشان ليسيانگ جوانان فرهنگ از وي موردي مطالعه. طلبد مي
اي  مطالعه 2تايتل. طلبند مي مبارزه به را هژموني دهند مي ارائه كه تصاويري و پوشند مي كه ييها لباس راه
 و داري دين ميزان بين معكوسيي  رابطه كه دريافت و داد انجام ”اجتماعي انحراف و تحريم“ عنوان با را

 همبستگي بررسي با را اجتماعي ساماني بيي  نظريه 1همكاران و فردسون گات. دارد وجود افراد كجروي
 يها داده تحصيالت، با و پاشيده، فقر، بيكاري، درآمد هم از يها خانواده به مربوط بلوك سطح يها داده

مستقل،  متغيرهاي. كردند آزمايش مواد مصرف و شگري، دزدي پرخاي  زمينه در فردي  شده خودگزارش
 به. بود متغير جنس و بزهكاري نوع اساس بر و نبود قويها  رابطه بود، ولي افراد بزهكاريي  دهنده نشان

 بزهكاري اجتماعي و ساماني بي ميزان نوجوانان، بر سال و سن هم همراهان و اجتماعي عالوه، پيوندهاي
 به را اجتماعي ساماني بي ردندك تالش جانسون و جانگ. (1446-1161: 2446 4ونزل)گذاشت  مي تاثير
 توسط مخدر مواد مصرف با را آن ي رابطه و كنند گيري اندازه محله نظمي بي درك اساس بر مستقيم طور

 كه داد نشان چنين هم و كرد مشاهده را داري معني ي رابطه ها آن تحقيق. نمايند آزمايش نوجوانان
 اما كند، مي عمل نظم بي هاي محله در وجوانانن براي حفاظتي عامل يك عنوان به فرد بودن مذهبي
 يادگيري متغيرهاي تأثير تحت همه از تر قوي و اجتماعي پيوند متغيرهاي تأثير تحت بيشتر مواد، مصرف
 مصرف به نسبت مثبت هاي ش نگر دارابودن و كنند مي استفاده مواد از كه همتاياني داشتن. بود اجتماعي
 .(214: 1166رفيع پور )كند  مي گري يانجيم را محله اثرات اكثر مواد،

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
1 Hebdige, 1979 

2 Tittle,1980 

3 Gott fredson , 1991 

4 Wenzel 
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 مبانی نظري تحقیق
 و فني بعد در چه مدرنيزاسيون فرايند چراكه است مدرن دوران به مربوط كه است مسائلي جمله از آنومي
 كالسيك هاي نظريه در. كرد خواهد كمك موضوعي تبيين بر مختلف هاي ديدگاه فرهنگي بعد در چه

 در آنومي.است برده كار به جمعي و فردي سطح دو در را اجتماعي هنجاري يب و آنومي مفهوم دوركيم
 فرد احساسات آن در كه است فكري حالتي نشانگر و هنجاري بي از فردي احساس فردي،نوعي سطح
 اثر بر كه دارد وقوع امكان شرايطي در اجتماعي،آنومي حالت در ؛اما شود مي سنجيده وي خود به نسبت

 نيروي حال عين در و يابد مي بروز مجال فرد و كند مي پيدا مفهوم اجتماعي كار تقسيم و تغييرجمعيتي
 مدرن ي جامعه به مربوط اي پديده اجتماعي آنومي منظر، اين از پس گردد مي تضعيف نيز جمعي وجدان
 ( .1196:1141دوركيم،) است اندك آن وقوع امكان سنتي ي جامعه در كه است
 دوركيم،. كند مي پيدا معني و شكل معين تعاملي حوزه يك در اجتماعي انسجام دوركيم نظر به
 جمعي عاطفه دوركيم، نظر از. نامد مي جمعي عاطفه آيد، مي وجود به تعاملي ميدان در كه را احساسي
 نحو بدين و آيد مي وجود به( غيره و مذهبي و ملي مراسم و اعياد مثل) جمعي مناسك طي اكثراً عميق
  (.144: 1144 غفاري، و ازكيا) كند مي فراهم را اجتماعي انسجام تحكيم و ايشافز موجبات

 فرضیات تحقیق

ي متوسطه دوم استان ايالم آموزان دختر دورهبين اعتماد بين فردي و ابعاد آنومي در بين دانش -1
 . همبستگي معناداري وجود دارد

ي متوسطه دوم استان ايالم ان دختر دورهآموزبين نگرش به آينده و ابعاد آنومي در بين دانش -2
 . همبستگي معناداري وجود دارد

ي متوسطه دوم استان آموزان دختر دورهبين احساس نابرابري اجتماعي و ابعاد آنومي در بين دانش -1
 . ايالم همبستگي معناداري وجود دارد

 روش مطالعه
 هها  معهرف  از يهك  ههر  هها، بهراي   معهرف  بهه  فاهيمم تبديل از پس. بود خواهد ميداني تحقيق اين در ما روش
تحقيهق،   ايهن  در اطالعهات  گهردآوري  بنابراين، ابزار. شد تدوين نامه پرسش قالب در و تهيه مناسبي هاي گويه
 بهه  مربهوط  وابسته، سهؤاالت  مستقل، متغير متغيرهاي به مربوط سؤاالت بر عالوه آن در كه است نامه پرسش
 خهود  توسط حضوري صورت به ها نامه پرسش كه است ذكر به الزم. است شده اندهگنج نيز اي زمينه متغيرهاي
 كهه  اسهت  ذكر به الزم همچنين. شود مي داده عودت نامه پرسش تكميل از پس و  داده گو پاسخ تحويل محقق
 آوري جمهع  گويان پاسخ از خاص زماني مقطع در اطالعات يعني. است مقطعي نوع از پيمايش اين تحقيق طرح
 زمهان  گذشهت  بها  و اسهت  درست تحقيق اجراي زمان در فقط مقطعي طرح از آمده دست به نتايج كه. شود يم

 اصهطالح  بهه  و عرضهي  يها  مقطعهي  تحقيقات ي زمره در تواند مي تحقيق زماني، اين بعد نظر از. كند مي تغيير
 ايهن  از. گيهرد  مهي  مانجها  (69-69تحصيلي سال) خاص زماني ي برهه يك در كه باشد، چرا توصيفي پيمايش
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. دارد وجهود  شده بندي طبقه شكل به مركزي گرايش و فراواني نوع حسب بر اطالعات گردآوري امكان طريق
ي نوجوانان دختر مشغول  ي آماري ما شامل كليه در اين تحقيق، جامعه. ستا 1پژوهش حاضر، از نوع پيمايشي

هاي  مدرسه در شهرستان 111در 1169-69حصيليباشد، كه در سال ت ي دوم متوسطه مي به تحصيل در دوره
هاي مهورد   داده. باشد اي مي اي چند مرحله روش نمونه گيري، خوشه. باشند استان ايالم به تحصيل مشغول مي

گهردد، در ايهن نهوع نمونهه      اي جمع آوري مي ي نمونه گيري خوشه نظر پژوهش از طريق پرسش نامه با شيوه
ي استان ايالم چند شهرستان را به تصادف انتخاب كهرده و از بهين منهاطق    ها گيري نخست از بين شهرستان

د واز ميهان آن پايهه، يهك كهالس     يها، يك پايه انتخاب گرد آموزشي، يك آموزشگاه وسپس در بين آموزشگاه
ي آموزش و پرورش اسهتان   بر اساس آمار اداره شده وانتخاب شده و تمام دانش آموزان همان كالس انتخاب 

سهپس بها اسهتفاده از    . نفر است6449، حدود 69-69، تعداد نوجوانان دختر استان ايالم در سال تحصيلي ايالم
 ايم اي متناسب از بين دانش آموزان دختر به صورت كامالً تصادفي نمونه انتخاب كرده گيري طبقه روش نمونه

ههاي توصهيفي و    ، از آمهاره ها، با توجه به سطح سهنجش متغيرههاي مهورد بررسهي     براي تجزيه و تحليل داده
ميانگين، ميانه، نما به عنوان شاخص مركزي و پراكندگي، نمودار، جداول توزيع فراواني، رگرسهيون  )استنباطي 

 ها استفاده شده است،  براي تحليل داده( و ضريب همبستگي

 (ابعاد آنومی)تعریف نظري متغیر وابسته  

شود كه در آن فرد احساس بي هنجاري  ، به وضعيتي گفته ميي تحقيق ابعاد آنومي به عنوان متغير وابسته
ي  در اين تحقيق از رويكهرد چهارگانهه  . آيد نموده وحالت گسستگي فقدان اجماع بين فرد و جامعه پديد مي

 بعد آنومي مورد نظر است 4هاي پارسونز،  خرده نظام
  دي تعهد نداشهته وههيچ گونهه    در اين آنومي افراد نسبت به اصول و قواعد اقتصا: آنومي اقتصادي

–ههاي اجتمهاعي    هها و ههدف   مطلوبيتي در پيروي از اين قواعد براي كنشگر وجود ندارد، بين نياز

 (. 14:1141مرجايي،)ندارد  وجود تناسب اهداف اين به رسيدن يها راه و مالي و اقتصادي امكانات

  اقتصادي، )درابعاد متفاوت  تعهد به شرايطي اشاره دارد كه درآن افراد در احساس: آنومي فرهنگي
با بحران مواجه شده و ضعف گفتمان فرهنگي مشهود بوده مسايل ( فرهنگي، اجتماعي و سياسي 
ههاي   مدگرايي، پيهدا شهدن خهرده فرهنهگ    . درحال ضعيف شدن است و بافت ساختاري فرهنگي

بعهد ازآنهومي   هاي ايهن   ي پوشش از مولفه خاص در بين افراد، سبك زندگي وكنش خاص و شيوه
 . (162:1146نادري،) است

  گردد، در  ها و نظام اجتماعي بسيار ضعيف مي در اين نوع آنومي، هنجارها، ارزش: آنومي اجتماعي
توانند مطابق با نظامي از قواعد  قواعد هنجاري آشفتگي را بوجود آورده كه در آن نوجوانان نمي

رضاي نيازهاي خود را ندارند، در نتيجه نظم مشترك ارتباط و تعامل برقرار كنند و توانايي ا
 گيرد اجتماعي و فرهنگي از بين رفته و ناهنجاري اجتماعي در جامعه شكل مي

Maume,MO&Lee,M.R.2003). ( 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
1  Survay 
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  وضعيتي است كه در آن افراد به قواعد سياسي جامعهه التهزام نداشهته وپيهروي از     : آنومي سياسي
التزام يا تعهد، به احساس وظيفهه نسهبت بهه    . كند لوه نميي سياسي براي آنها مهم ج قواعد جامعه

كند و مطلوبيت به احساس مربوط است كه قواعد مناسب  ي سياسي اشاره مي رعايت قواعد جامعه
 .(Ciegel. J. Larry. 2001) توان زندگي اجتماعي را سامان داد هستند و مي

 :(ابعاد آنومی)متغیر وابسته  عملیاتیتعریف 
مقياسي محقق ساخته     از( اقتصادي ،فرهنگي ،سياسي)ش متغير آنومي اجتماعي و ابعاد آن جهت سنج   

  :گويه استفاده  شده است كه عبارتند از  29در فرم مقياس ليكرت متشكل از 
 ؟شود توجه مي( و قرمز  ، زردسبز) هاي شهر به چراغ راهنما   تا چه اندازه حين تردد از خيابان -
با موتور و دوچرخه درپياده رو راه نرفتن  ،نكردن مازدحا) قوانين عبور و مرور  ه مردم شهر،تا چه انداز -

 ؟كنند را در پياده روهاي شهر رعايت مي.. ( .و
 ؟را قبول داريد.. .و هارعايت نوبت در پمپ بنزينها و  تا چه اندازه وضعيت خريد نان از نانوايي -
 ؟باشد هاي جامعه مي در سطح شهر متناسب با ارزش..( .لواروش روسري،)ه اندازه طرز پوشش بتا  -
توان گفت فردا چهه اتفهاقي خواههد     بينيد به طوري كه نمي ها را تا چه اندازه در جامعه مي بي نظمي -

  ؟افتاد
ي مها بهدتر    وضهعيت جامعهه   ،گهذرد  هر قدر از عمر انسهان مهي   :تا چه اندازه با اين جمله موافقيد كه -

 ؟شود مي
تهالش   مال خودشان نيسهت، ...( و روشنايي معابر پارك،)ا چه اندازه مردم در محافظت از امكاناتي ت -

 ؟كنند مي
تها چهه انهدازه     ،« توان به هركس اعتماد نمود اي بي رحم شده است كه نميزمانه به اندازه» : جمله -

 ؟مورد قبول شماست
 ؟دهيد آينده عالقه نشان مي ي دورهتا چه اندازه به شركت در انتخابات رييس جمهوري در  -
 ؟كنيد تا چه اندازه مسايل سياسي كشور را دنبال مي -
توجه شهده  ...( افراد اليق و تحصيل كرده مجرب و) به شايسته ساالري  ،دولت فعلي درتا چه اندازه  -

 ؟است
 هماهنگي وجود دارد؟حرف و عمل سياست مداران بين تا چه اندازه  -

( جوانان و زنهان  ) هاي داده شده به مردم  ا چه اندازه دولت فعلي توانسته است وعدهدر حال حاضر ت -
 ؟را عملي كند

با توجه به توسعه  صنعت و ارتباطهات در جههان امهروز،الزم    »  زير موافقيد؟ي  تا چه ميزان با جمله -
  .« ي جهاني ادغام شود ي ايران در جامعهاست كه جامعه

 ؟دانيد ل ميومسؤ...( تغذيه و مسكن، زمين،)تورم را در به وجود آوردن  كشور  تا چه اندازه مجريان -
 ؟دانيد تا چه اندازه استفاده از تلفن همراه را نامناسب مي -
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 ؟شود تا چه اندازه در سطح جامعه استخدام شدن از طريق پارتي بازي انجام مي -
 ؟كنند جوانان تالش مي والن در جهت رفع مشكالتئتا چه اندازه مس ،به نطر شما -
 ؟زند تا چه اندازه در جامعه پول حرف اول را مي -
 ...(ي راه رفهتن و  نهوع پوشهش،نحوه  )تا چه اندازه مردم را متمايهل بهه اسهتفاده از الگوههاي غربهي       -

 ؟بينيد مي
.. ( .مهاهواره و )  خهارجي ههاي   رسهانه استفاده از تا چه اندازه صدا و سيما را در تمايل مردم به سمت  -

 ؟دانيد مقصر مي
 ؟دانيد تا چه اندازه استفاده از اينترنت  را نامناسب مي -
 ؟دانيد نامناسب ميدر انجام معمول درون شهري هاي شخصي را  تا چه اندازه استفاده از ماشين  -
ما به عنوان نسل سوخته، سوختيم، منصهفانه نيسهت كهه از    ؟ ه ميزان با اين جمله موافق هستيدجتا  -

 .اي متولد شود ن به بعد بچهاي
فهراهم  ..( .اخبار و موسيقي، فيلم،)هاي جوانان را در حوزه  تا چه ميزان صدا و سيما توانسته است نياز -

 ؟نمايد

 اعتماد بین فردي 
 4جهت سنجش متغير اعنماد بين فردي از مقياسي محقق ساخته در فرم مقياس ليكرت متشكل از    

 .شده است  گويه به شرح ذيل استفاده 
 .اين روزها اغلب  دوستان در قيد قول و قرارهاي خود نيستند -
 .توان دوست صميمي پيدا كرد به سختي مي -
  .توان اعتماد كرد به افراد غريبه نمي -
 .توان به ديگران اعتماد كرد امروزه كمتر مي -

 نگرش به آینده 
گويه بهه   4ر فرم مقياس ليكرت متشكل از جهت سنجش متغير نگرش به آينده از مقياسي محقق ساخته د

 .شرح ذيل استفاده  شده است 
 .شود همه چيز روز به روز بهتر مي -
 .در آينده، رويدادهاي خوبي در زندگيمان اتفاق خواهد افتاد -
 . مطمئن هستم كه شرايط زندگيم بهتر خواهد شد -
 .كنم تبديل اين از بهتر به را آينده ام توانم مي -

  نابرابري احساس 
 .گويه به شرح ذيل استفاده  شده است  9جهت سنجش متغير ااحساس نابرابري از 

 .است مقررات و قانون طبق بر ما، ادارات در مردم با كارمندان برخورد نحوه ي -
 .زنند مي دور را قانون راحتي به جامعه اين در دارند، پارتي اصطالح به كه افرادي -
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 .كنند مي اجرا ي پايين طبقه افراد براي فقط را قانون مجريان، -
 .برابرند قانون مقابل در افراد همه واقعاً ي ما، جامعه در -
 .نشوند هم مجازات و بگيرند ناديده را قانون توانند مي راحتي به قدرت، صاحبان -
فراد وجود ي ما، از لحاظ برخورداري از حقوق و امتيازات قانوني، تفاوتي بين ا به نظرم، در جامعه -
 .ندارد

 هاي مستقل تحقیق  متغیر

 اعتماد بین فردي 
 بهين  روابهط  بهه  بخشهيدن  عمق و تداوم–گسترش -هاي مهم انسان در جهان خاكي، ايجاد يكي از رسالت

 بزرگتهرين . هسهتند  مهر   هنگهام  تا تولد بدو از ما زندگيي  مولفه مهمترين فردي بين روابط. است فردي
 روابهط  بسهتر  در مگر كند نمي رشد انسان يها مندي توان از يك هيچ. است ماندن تنها، انسان براي تنبيه
 . هاي خود برسند اط زماني موثر است كه هر دو طرف به خواستهارتب. فردي بين

 نگرش به آینده 
وضعيت جرم و انحرافات اجتماعي، اعتيهاد،  )به طرز تلقي نوجوانان دختر استان ايالم نسبت به اوضاع اجتماعي 

 كهردن  پيهدا –هها   قيمهت  افهزايش –ي طبقات  بيشتر شدن فاصله)ي اوضاع اقتصادي  ، آينده. (دامه تحصيل وا
 . دارد اشاره. ( و راستگويي -تظاهر–تقلب )ي اوضاع اخالقي  ، آينده. (ي مسكن و تهيه– نظر مورد شغل

 احساس نابرابري اجتماعی 
شهده انهد و آنهها را اشهغال     به صورت اجتماعي تعريهف   هايي اشاره دارد كه هاي بين افراد جايگاه به تفاوت
 . كند ها و امتيازات دچار نابرابري مي ها، افراد را به لحاظ حقوق پاداش همين تفاوت در جايگاه. اند كرده

 اهداف و فرضیات

 1روایی -1
يهابي  در ايهن شهيوه، ارز  . اسهتفاده شهده اسهت    2نامة تحقيق از روش اعتبار سازه براي بررسي اعتبار پرسش

هاي حاصل از تحقيق، نتايج  براساس داده. گيرد سنجش برحسب مطابقت آن با انتظارات نظري صورت مي
به بيان ديگر الگوي روابط بين متغيرها با انتظارات نظري و . اين تحقيق با تحقيقات گذشته همخواني دارد

 . پيشينة پژوهشي هماهنگ است و مؤيد اعتبار سازه بررسي مدنظر است
معنا كه ما در اين تحقيق نظر متخصصهان    بدين. چنين در اين تحقيق از اعتبار صوري نيز استفاده شده استهم 

 . ايم اند، سود جسته ايم و در فرايند تحقيق از افرادي كه در اين زمينه كار كرده را نيز در نظر گرفته

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
1 Validity 

2 Consruct Validity 
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 1پایایی -2
ههاي بهين    آزمون شد و بعد از استخراج داده نفر پيش 14نامه بين در اين تحقيق براي تعيين پايايي، پرسش

 . آلفاي كرونباخ گرفته شد( نامه پرسش 444)هاي تحقيق  و داده( نامه پرسش 14)آزمون  پيش
 : در تحقيق حاضر نتايج آزمون كرونباخ آلفا بصورت زير است

 نتایج آزمون كرونباخ آلفا . جدول شماره 

 ضریب آلفا كرونباخ تعداد گویه شاخص

 62/4 29 يآنوم

 694/4 4 اعتماد بين فردي

 416/4 4 نگرش به آينده

 649/4 9 احساس نابرابري اجتماعي

 

 ها یافته

 هاآزمون نرمال بودن داده
. باشهد  چولگي معياري از تقارن يا عدم تقارن تابع توزيع مي. شود ها آزمون مي ابتدا چولگي و كشيدگي داده

ي صفر و براي يك توزيع نامتقارن با كشيدگي به سمت مقادير بهاالتر  براي يك توزيع كامالً متقارن چولگ
. چولگي مثبت و براي توزيع نامتقارن با كشيدگي به سهمت مقهادير كهوچكتر مقهدار چهولگي منفهي اسهت       

به عبهارت ديگهر كشهيدگي معيهاري از بلنهدي      . نشان دهنده ارتفاع يك توزيع است kurtosisكشيدگي يا 
كشيدگي مثبت يعنهي  . باشد مي 1م است و مقدار كشيدگي براي توزيع نرمال برابر منحني در نقطه ماكزيم

 . قله توزيع مورد نظر از توزيع نرمال باالتر و كشيدگي منفي نشانه پايين تر بودن قله از توزيع نرمال است

 ها آزمون نرمال بودن داده . جدول شماره 

 Kurtosis(كشیدگی) Skewness(چولگی) 

 119/4 914/4 آنومي

 699/4 961/4 اعتماد بين فردي

 629/4 241/4 نگرش به آينده

 964/4 699/4 احساس نابرابري اجتماعي

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
1 Reliability 
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يعني از لحاظ كجي متغيرها نرمهال  . قرار دارد( -2، 2)ها در بازه  مقدار چولگي مشاهده شده براي متغير
دههد توزيهع    ايهن نشهان مهي   . قهرار دارد ( -2، 2)مقدار كشيدگي نيز در بازه . بوده و توزيع آن متقارن است

 . متغيرها از كشيدگي نرمال برخوردار است

ويلهك يها   -ها، از آزمهون شهاپيرو   پس از بررسي عادي يا نرمال بودن كشيدگي و يا چولگي توزيع داده
 . ها اطمينان حاصل گردد شود تا از نرمال بودن داده اسميرنوف استفاده مي-آزمون كولموگروف

ها نرمال است را در سطح  كه توزيع داده ها ما فرض صفر مبتني بر اين سي نرمال بودن دادههنگام برر
بدست آيد، در اين صورت دليلهي   49/4بنابراين اگر آماره آزمون بزرگتر مساوي . كنيم تست مي% 9خطاي 

هها   وزيع دادهبه عبارت ديگر ت. كه داده نرمال است، وجود نخواهد داشت براي رد فرض صفر مبتني بر اين
 :شود هاي آماري به صورت زير تنظيم مي براي آزمون نرماليته فرض. نرمال خواهد بود

H0  :نرمال است، هاي مربوط به هر يك از متغيرها توزيع داده . 
H1  :نرمال نيست، هاي مربوط به هر يك از متغيرها توزيع داده . 

تابع توزيع تجمعي مشاهده شده با تابع توزيهع  ف به مقايسه واسميرن-اي كولموگروف آزمون تك نمونه
به عبارتي ديگر در اين آزمون، توزيع يك صفت در يهك نمونهه بها    . پردازد تجمعي نظري در يك متغير مي

 . شود توزيعي كه براي آن جامعه مفروض است، مقايسه مي

 ها آزمون نرمال بودن داده . جدول شماره 

 
Kolmogorov-Smirnov 

Statistic Sig. 

 924/4 192/4 آنومي

 962/4 121/4 اعتماد بي فردي

 921/4 249/4 نگرش به آينده

 942/4 194/4 احساس نابرابري اجتماعي

براي تصهميم گيهري در مهورد    . كنند ها از توزيع نرمال تبعيت مي، توزيع داده1بر اساس جدول شماره 
باشد،  -69/1و + 69/1كنيم اگر مقدار آن بين  يسميرنوف توجه م-نرمال بودن توزيع، به مقدار كالموگروف

كه به مقدار سطح معنهي داري توجهه    توان به نرمال بودن توزيع حكم كرد يا اين درصد اطمينان مي 69با 
 . گر نرمال بودن توزيع است باشد نشان 49/4كنيم كه اگر بزرگتر از  مي

 توصیف داده ها و متغیرهاي پژوهش
درصد  94بيش از . دهد واني پاسخگويان را برحسب پايه تحصيلي نشان ميتوزيع فرا 4جدول شماره 

 . دهد تشكيل مي( دردصد  2/16)پاسخگويان را پايه سوم و بقيه را پايه اول 



 

 

 

 

 

 169 ... تبيين ابعاد آنومي و عوامل اجتماعي موثر بر آن  / خوشبخت، وحيدا، اسماعيلي

 

 

 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب پایه تحصیلی .4جدول شماره 
 پایه تحصیلی فراوانی مطلق درصد فراوانی نسبی درصد فراوانی تجمعی

1/16  2/16  اول 196 

144 4/94  سوم 241 

 جمع 444 144 ---

درصد  9/11. دهد ، توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب رشته تحصيلي را نشان مي9جدول شماره 
درصد  1/9درصد فني و 9/14درصد رشته تجربي،  4/46درصد رشته انساني،  22پاسخگويان رشته رياضي، 
 . نيز كار و دانش بوده اند

 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رشته تحصیلی .5ماره جدول ش

 درصد فراوانی نسبی فراوانی مطلق رشته تحصیلی
درصد فراوانی 

 معتبر
 درصد فراوانی تجمعی

 9/11 9/11 9/11 49 رياضي

 9/11 22 22 44 انساني

 1/41 4/46 4/46 166 تجربي

 4/61 9/14 9/14 42 فني

 144 1/9 1/9 29 كار و دانش

 -- 144 144 444 معج

  

همانگونهه كهه مشهاهده    . دههد  توزيع فراواني پاسخگويان برحسب سهن را نشهان مهي    9جدول شماره 
، 16درصهد آنهها    9/11، سن 19درصد آنها  4/41ساله بوده اند، سن  19درصد پاسخگويان  1/19شود،  مي
 . سال بوده است 16درصد آنها  1/1و سن  14درصد آنها  1/6سن 

 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سن .6اره جدول شم

 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی معتبر درصد فراوانی نسبی فراوانی مطلق سن

 1/19 1/19 1/19 99 ساله19

 94 4/41 4/41 196 ساله19

 9/46 9/11 9/11 129 ساله16

 4/64 1/6 1/6 16 ساله14

 144 1/1 1/1 9 ساله16

 ----- 144 144 444 جمع

بر اساس جدول شماره فوق، . دهد توزيع فراواني پاسخگويان برحسب آنومي را نشان مي 6جدول شماره 
 . اند درصد داراي آنومي باال بوده 4/14درصد متوسط و  96درصد پاسخگويان داراي آنومي پايين،  1/24
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 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب آنومی .7جدول شماره 
 آنومی فراوانی مطلق درصد فراوانی نسبی رصد فراوانی معتبرد درصد فراوانی تجمعی

 پايين 66 1/24 1/24 1/24

 متوسط 224 96 96 1/41

 باال 69 4/14 4/14 144

 جمع 444 144 144 --

 

درصد پاسخگويان  16. دهد توزيع فراواني پاسخگويان برحسب اعتماد بين فردي را نشان مي 4جدول شماره 
 . اند ماد بين فردي باال برخوردار بودهدرصد از اعت 46درصد متوسط و  14فردي پايين،  داراي اعتماد بين

 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب اعتماد بین فردي .8جدول شماره 
درصد فراوانی 

 تجمعی

درصد فراوانی 

 معتبر

درصد فراوانی 

 نسبی

فراوانی 

 مطلق

اعتماد بین 

 فردي

 پايين 94 16 16 16

 متوسط 119 14 14 91

 باال 169 46 46 144

 جمع 444 144 144 ---

درصد پاسخگويان  1/14. دهد توزيع فراواني پاسخگويان برحسب نگرش به آينده را نشان مي 1نمودار 
 . اند درصد نيز از نگرش به آينده بااليي برخوردار بوده 4/44درصد متوسط و  41از نگرش به آينده پايين، 

 

 
 

 فراوانی پاسخگویان برحسب نگرش به آینده توزیع . نمودار
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درصهد   9/19. دههد  توزيهع فراوانهي پاسهخگويان برحسهب احسهاس نهابرابري را نشهان مهي         2نمودار 
درصد نيز از احساس نابرابري پهايين   1/14درصد متوسط و  1/91پاسخگويان داراي احساس نابرابري باال، 

 . اند برخوردار بوده

 
 نی پاسخگویان برحسب احساس نابرابريتوزیع فراوا . نمودار 

 آزمون فرضیات تحقیق
ي متوسطه دوم استان آموزان دختر دورهبين اعتماد بين فردي و ابعاد آنومي در بين دانش: فرضيه يك 

 . ايالم همبستگي معناداري وجود دارد

 اعتماد بین فردي  -
 د بین فردينتایج ضریب همبستگی بین ابعاد آنومی و اعتما .9جدول شماره 

 نام ضریب مقدار ضریب سطح معنی داري نتیجه

 آنومي -219/4 444/4 .رابطه معني دار است

 آنومي اقتصادي -241/4 444/4 .رابطه معني دار است

 آنومي اجتماعي -149/4 444/4 .رابطه معني دار است

 آنومي فرهنگي -221/4 444/4 .رابطه معني دار است

 آنومي سياسي -291/4 444/4 .رابطه معني دار است

 
توان نتيجه گرفت كه بهين ابعهاد    تأييد شده است و مي H1با توجه به نتايج بدست آمده، فرضيه آماري 

اي كه اين رابطه معنهادار و معكهوس بهوده    به گونه. آنومي و اعتماد بين فردي رابطه معني داري وجود دارد
 . طه استسطوح معناداري نشانگر معنادار بودن راب. است
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ي متوسطه دوم استان آموزان دختر دورهبين نگرش به آينده و ابعاد آنومي در بين دانش: فرضيه دوم 
 . ايالم همبستگي معناداري وجود دارد

 نتایج ضریب همبستگی بین ابعاد آنومی و نگرش به آینده .1 جدول شماره 

 نام ضریب مقدار ضریب سطح معنی داري نتیجه

 آنومي -162/4 444/4 . ر استرابطه معني دا

 آنومي اقتصادي -296/4 444/4 . رابطه معني دار است

 آنومي اجتماعي -162/4 444/4 . رابطه معني دار است

 آنومي فرهنگي -212/4 444/4 . رابطه معني دار است

 آنومي سياسي -144/4 444/4 . رابطه معني دار است

توان نتيجه گرفت كه بهين ابعهاد    تأييد شده است و مي H1ماري با توجه به نتايج بدست آمده، فرضيه آ
اي كه اين رابطهه معنهادار و معكهوس بهوده     به گونه. آنومي و نگرش به آينده رابطه معني داري وجود دارد

 . سطوح معناداري نشانگر معنادار بودن رابطه است. است
 

ي متوسطه آموزان دختر دورهدر بين دانشبين احساس نابرابري اجتماعي و ابعاد آنومي : فرضيه سوم 
 . دوم استان ايالم همبستگي معناداري وجود دارد

 
 نتایج ضریب همبستگی بین ابعاد آنومی و احساس نابرابري اجتماعی .  جدول شماره 

 نام ضریب مقدار ضریب سطح معنی داري نتیجه

 آنومي 461/4 444/4 . رابطه معني دار است

 آنومي اقتصادي 244/4 444/4 . سترابطه معني دار ا

 آنومي اجتماعي 161/4 444/4 . رابطه معني دار است

 آنومي فرهنگي 244/4 444/4 . رابطه معني دار است

 آنومي سياسي 916/4 444/4 . رابطه معني دار است

ين ابعهاد  توان نتيجه گرفت كه به  تأييد شده است و مي H1با توجه به نتايج بدست آمده، فرضيه آماري 
اي كه اين رابطه معنادار و مستقيم به گونه. آنومي و احساس نابرابري اجتماعي رابطه معني داري وجود دارد

 . سطوح معناداري نشانگر معنادار بودن رابطه است. بوده است
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 تحلیل رگرسیون چندگانه بر اساس رگرسیون چند متغیره خطی 

مستقل بر روي متغير وابسهته از رگرسهيون چنهد گانهه اسهتفاده      به منظور بررسي تأثير همزمان متغيرهاي 
الزم به يادآوري است كهه روش بكهار   . اي است متغير وابسته در اين مطالعه به صورت شبه فاصله. شود مي

در روش مذكور، ابتهدا آن  . بوده است Forwardها در رگرسيون خطي، روش  گرفته شده جهت تحليل داده
گردد دومهين متغيهر،    گي اش با متغير وابسته از همه قوي تر است وارد تحليل ميمتغير مستقل كه همبست

بهه عبهارتي پهس از    . شود متغيري است كه بعد از متغير اول بيشترين افزايش در ضريب تعيين را باعث مي
ك سومين متغير آن است كه پس از تفكي. متغير اول باالترين مجذور همبستگي را با متغير وابسته داراست

به همهين ترتيهب متغيرههاي    . دو متغير مقدم بر آن، باالترين مجذور همبستگي را با متغير وابسته داراست
 . شوند ديگر كه مجذور همبستگي هر يك از آنها با متغير وابسته بزرگترين است، وارد معادله مي

ا متغير وابسته در تحليل شوند كه رابطه معني داري ب البته در مدل رگرسيوني صرفاً متغيرهايي وارد مي 
اند، در مهدل رگرسهيوني وارد    دومتغيره داشته اند و متغيرهايي كه رابطه معني داري با متغير وابسته نداشته

 . اند نشده

 نتایج و تحلیل رگرسیون چندگانه  
پس از ورود متغيرهاي مستقل در تحليل رگرسيوني، بر اساس روش پيش رونده، طي سه مرحله متغيرهاي 

 . دار بوده اندحساس نابرابري، نگرش به آينده و اعتماد بين فردي معنيا

 متغیرهاي مستقل باقیمانده در مدل رگرسیون چند گانه براي آنومی .  جدول شماره 

 انواع مدل
 ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد نشده

 سطح معنی داري tمقدار 
B Beta 

 444/4 416/12 ---- 991/24 مقدار ثابت

 444/4 446/14 414/4 994/4 احساس نابرابري

 444/4 -241/9 -212/4 -691/4 نگرش به آينده

 442/4 -449/1 -121/4 -214/4 اعتماد

 

پس از ورود متغيرها و استفاده از روش پيش رونده، شش مدل به صورت مرحله به مرحله ايجهاد شهده   
رابري، نگرش به آينهده، گمگشهتگي فرهنگهي، احسهاس     در مدل نهايي متغيرهاي مستقل احساس ناب. اند

ضهريب  12جهدول شهماره   . امنيت اجتماعي، اعتماد بهين فهردي و نظهارت خهانوادگي معنهي دار بهوده انهد       
درصهد   41مدل نهايي توانسته اسهت  . دهد همبستگي چندگانه و ضريب تعيين مدلهاي مختلف را نشان مي

 . تغييرات متغير وابسته را تبيين نمايد
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 نتیجه گیري

 :فرضيه اول
 ابعاد بين كه گرفت نتيجه توان مي و است شده تأييد H¬1 آماري آمده، فرضيه بدست نتايج به توجه با
 بوده معكوس و معنادار رابطه اين كه اي¬گونه به. دارد وجود داري معني رابطه فردي بين اعتماد و آنومي
 . است رابطه بودن معنادار نشانگر معناداري سطوح. است
 : دوم فرضيه
 ابعاد بين كه گرفت نتيجه توان مي و است شده تأييد H¬1 آماري آمده، فرضيه بدست نتايج به توجه با
 بوده معكوس و معنادار رابطه اين كه اي گونه به. دارد وجود داري معني رابطه آينده به نگرش و آنومي
 . است رابطه بودن معنادار نشانگر معناداري سطوح. است
 : سوم فرضيه
 ابعاد بين كه گرفت نتيجه توان مي و است شده تأييد H¬1 آماري آمده، فرضيه بدست نتايج به توجه با
 و معنهادار  رابطهه  ايهن  كهه  اي¬گونهه  به. دارد وجود داري معني رابطه اجتماعي نابرابري احساس و آنومي
 . تاس رابطه بودن معنادار نشانگر معناداري سطوح. است بوده مستقيم

هاي اجتماعي، بايد ابعاد گوناگون آن را مطالعه كرد و متغيرههاي بيشهتري را در    براي شناخت و بررسي پديده
توانند ابعاد محهدودي از يهك    هاي مختلف فقط مي پژوهش. رابطه با مسئله مد نظر همراه با دقت بيشتري سنجيد

ن و متعددي دارد و از مسهائل مختلفهي نيهز تهأثير و     مسئله را بررسي كنند، حال آنكه مسائل اجتماعي ابعاد گوناگو
 . پذيرد تأثر مي

 پیشنهادات
تهري در ايهن    جانبه تبيين ايعاد مختلف آنومي الزم است تحقيقهات بيشهتر و گسهترده    تر و همه براي بررسي دقيق

 : كنيم زمينه صورت پذيرد كه در زير به چند نمونه اشاره مي

 زايش سطح آگاهي ازعلل مختلف بروزآنومي در نوجوانهان بهه   سازي براي فراگير شدن اف  فرهنگ
ههاي راديهويي و    هاي جمعي همچون مطبوعهات، برنامهه   خصوص در بين دختران از طريق رسانه

اي افهراد   كه خود بهه افهزايش سهواد رسهانه    . هاي مختلف تحصيلي، و تلويزيوني، كتب درسي دوره
 . شود منجر مي

 رسد كه  الزم به نظر مي( ابعاد مختلف انومي)بعدي بودن موضوع با در نظر گرفتن پيچيدگي و چند
هاي كيفي ماننهد مشهاهده و    خصوص از روش هاي مختلف به تحقيقاتي صورت بگيرد كه از روش

 . تري از موضوع دست يابيم مصاحبه استفاده شود، تا به درك عميق
 حروم كمهك شهاياني بهه رونهد     وجود مشاورين آگاه در تمامي مدارس ابتدايي به ويژه در مناطق م

 . نمايد صحيح جامعه پذيري و تربيت شهروند مطلوب در جامعه مي
    بررسي و تعيين ميزان تحقق اهداف، بهبود پس از اجرا و توجه به نتايج كهاربردي و پيشهنهادهاي

 . عملي پژوهش حاضر
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 وهها   وامكانهات، راه ا ه ، اهداف، آرمانها ارزش كردن هماهنگ با ارتباط در تر واقعي و توجه بيشتر 
 . درجامعه موجود اهداف به نيل وسايل

 بها  خاص متناظر يها ارزش جمعي، ترويج يها رسانه پيام و در كاركردها، ارتباط، محتوا هماهنگي 
 . خارجي و داخلي يها ظرفيت و حاكم هنجارهاي و وسايل
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