
  
  
  
  

  زنان  بر آنومی اجتماعی تأثیر کاهش سرمایه اجتماعی
  ساکن شهر تهران

  *اعظم پاك خصال 
  4/12/1394:   تاریخ پذیرش   24/5/1394:تاریخ دریافت

  
  چکیده

 اجتماعی و اعمال و يها ی و نابسامانها نظمی  اجتماعی به مطالعه بیآنومی
 و نیز شرایطی را گردد یطبیعی تلقی م که در اجتماع غیر پردازد یرفتاري م

 که اصول و هنجارهاي ارزشمند جامعه مورد بی دهد یمورد بررسی قرار م
 در جامعه آنومی اجتماعی در دوران کنونی ردیگ یتوجهی و یا تخطی قرار م

 در این میان.  اجتماعی از جمله زنان استيها گروهما متوجه همه قشرها و 
 بیشترياز اهمیت مختلف ن گروه اجتماعی به دالیل در میان ایعارضه پذیري 
چرا که این موضوع هم به نقش و کارکرد زنان در امور . برخوردار است

انحرافات اجتماعی و فرهنگی ارتباط دارد و هم با توجه به افزایش ، تربیتی
 آن براي پیامدهاي اخیر تبعات و يها سالدر میان دختران جوان در اجتماعی 
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ي بیشتري را ها ینگران  در نهایت در کلیت اجتماعیاي جامعه وسایر قشره
به که  با توجه به این مسأله در این مقاله سعی بر این است . استهمراه داشته

بررسی آنومی اجتماعی زنان ساکن در شهر تهران با توجه به نقش سرمایه 
 شاملی که ه اجتماعیسرما هاي اساس شاخص نی برا.اجتماعی در آن بپردازیم

 يها مشارکتو ) سرمایه اجتماعی شناختی (یاجتماع يها تیحمااعتماد و 
 .دنریگ یم قرار یبررس مورد، باشد یم) سرمایه اجتماعی ساختاري (یاجتماع

 نظریه فشار  وي کنترل اجتماعی و پیوند اجتماعیها هینظر در این پژوهش از
سال ساکن در  18-40 جامعه آماري این پژوهش زنان .استفاده شده است

روش این پژوهش پیمایشی است و پرسشنامه ابزار اصلی . شهر تهران است
 روش نمونه گیري  از طریقها نمونه. گردآوري اطالعات مورد نیاز است

، دو از مناطق،  نفر400با  ي برابرا نمونهبا حجم ، يا مرحلهي چند ا خوشه
 از طریق ها دادهلیل تجزیه و تح. اند شدهانتخاب  هشت و شانزده شهر تهران

. انجام گرفته است تحلیل همبستگی و تحلیل چندگانه چون ي مختلفیها آماره
 که بین تمام ابعاد سرمایه اجتماعی با آنومی دهد یمنتایج بدست آمده نشان 

  .اجتماعی زنان رابطه معنادار معکوسی وجود دارد
، د اجتماعیاعتما، مشارکت اجتماعی، سرمایه اجتماعی: ي کلیديها واژه

  زنان، آنومی اجتماعی، حمایت اجتماعی
  

  طرح مسأله
روند رو به رشد مهاجرت به شهرها و فقدان منابع کافی حیانی و نیز کاهش استاندارد 

ي اجتماعی متعددي را در مراکز بزرگ شهري موجب ها  زندگی، مشکالت و آسیب
تعادل، سستی و تزلزل به عالوه گسترش فقر شهري ، توسعه شهرنشینی نام.  شده است

 در اقتصاد ها  ارکان اخالقی، افزایش نیروي کارغیر ماهر روستایی در شهرها و جذب آن
 استهاي اجتماعی را در شهرها آشکار کرده غیر رسمی شهر، اولین نمودهاي آسیب

اشناس از جمله عوارض شرایط نوین در فضاهاي جدید شهري ن). 5: 1380بواندیا، (
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خبري و نداشتن امنیت روانی یا  گی اجتماعی، انزواي اجتماعی، بیماندن، بیگان
اند که از اوایل قرن بیستم موجبات دل مشغولی ودهبهایی  هاي اجتماعی از پدیده پشتوانه

شناسان   هنگامی که جامعه).Thorns, 2002: 2 (را سبب  شده استشناسان  بیشتر جامعه
 جوامع صنعتی و در حال توسعه مورد تأمل کالسیک دغدغه تنزل روابط اجتماعی را در

و مطالعه قرار دادند به این نتیجه دست یافتند که متغییرهایی چون تنزل روابط 
اجتماعی، گذار از ساختار سنتی به ساختارهاي  جدید  تقسیم کار فزاینده و تخصصی، 

اً بر گسترش آنومی اجتماعی خصوص... عقالنیت مفرط، سلطه روزافزون بروکراسی و
 نتیجه چنین شرایط ناپایداري که در 1به اعتقاد زیمل. در جوامع شهري بسیار موثر است

روابط و کاهش اعتماد اجتماعی در جامعه خصوصاً زندگی شهري بوجود آمده است 
هاي منجر به افول سرمایه اجتماعی شده که در نتیجه کاهش سرمایه اجتماعی، آسیب

از دیدگاه پیر بوردیو سرمایه اجتماعی . کننددا میاجتماعی و جرایم مختلف گسترش پی
 حاصل جمع منابع بالقوه و بالفعلی دانست که نتیجه مالکیت، شبکه بادوامی از «را باید 

 »روابط نهادینه شده بین افراد و به عبارت ساده تر، عضویت در یک گروه است
 از ناشی نیز اجتماعی مشکل یک عنوان به آنومی میان، این در ).67: 1383پور،  شارع(

هاي  شی دیگر به نا بسامانیبخ و شتابان هاي دگرگونی به آن از بخشی که است شرایطی
 هنجارها، حاکمیت در ضعف دلیل به آنومیک، شرایط در.موجود در جامعه مربوط است

 به التزام عدم روشن، هنجارهاي فاقد ییها  عرصه آمدن پدید حتی و ها آن میان تعرض
 اجتماعی رفتارهاي راهنماي بخوبی الگوها و آید می پدید اجتماعی و القیاخ قواعد

ند؛ به عبارت دیگر، در این شرایط، اختالل، تعارض، ناپایداري هنجارها و در نیست
در ضمن، گرایش به رفتارهاي . هنجاري بوضوح قابل مشاهده است ، بیها  برخی زمینه

گیري جامعه باثبات و   و اقتصادي و شکلنابهنجار از مسائلی است که توسعه اجتماعی
ریزي و پیشرفت  سازد و هرگونه برنامه دور از تنش و انحرافات را غیرممکن می

                                                
1. Simmel  
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مفهوم  ).12: 1386 شیانی و محمدي، (سازد اجتماعی و اقتصادي را با خطر مواجه می
سرمایه اجتماعی به طور خالصه شامل سرمایه و منابع حاصل از نهادها، روابط و 

نجارهایی است که کنش متقابل اجتماعی جامعه را به لحاظ کمی و کیفی شکل ه
این مفهوم به دلیل ماهیت و محتوایی که دارد از این پتانسیل برخوردار است . دهد می

 حوزه ها  هاي مختلف به کار گرفته شود، که یکی از آن هاي نظري در حوزه تا در تحلیل
رتی که عناصر این مفهوم به خوبی مورد بررسی آنومی اجتماعی است بنابراین در صو

قرار گیرد و در یک قالب منسجم مدون گردد، قادر است تا به خوبی در شناخت و 
ها مؤثر واقع شده و راهکارهاي مناسبی را در بحث پیشگیري در تحلیل آسیب

هاي اجتماعی همچنین ماهیت پیچیده آسیب). 3: 1384 چلبی، (اختیارمان قرار دهد
کند تا در برخورد و شناخت با تجدید و تکمیل نظریات موجود، با اتکا به جاب میای

 1از این منظر سرمایه اجتماعی،. تر سازیمهاي نوین، دایره شناخت خود را گستردهیافته
به عنوان ابزار اساسی قابلیت و کارایی باالیی در تبیین و توضیح مسائل و مشکالت، از 

توان از آن به عنوان راه حل مشکالت  چنان چه می.  داردهاي اجتماعیجمله آسیب
افول سرمایه اجتماعی اگرچه همه جمعیت کشور را در برابر آثار سوء . اجتماعی نام برد

کند به اعتقاد دهد اما پیامدهاي منفی آن زنان را بیش از مردان تهدید میقرار می
ها، هاي مسئول، خانواده اه نخبگان، دستگ،کارشناسان امروز حاکمیت، دانشگاهیان

نهادهاي مدنی، اجتماعی و مردمی باید به آنومی زنان به عنوان مسأله ملی نگاه کنند 
ریزي براي  پذیري اجتماعی زنان تا حدود زیادي در برنامهشناسایی عوامل آسیب

لذا بر این اساس سوال اصلی . پیشگیري و درمان این معضل اجتماعی راهگشا می باشد
آیا بین میزان سرمایه اجتماعی و آنومی اجتماعی   :ژوهش چنین مطرح می گردداین پ

عبارتی آیا افول سرمایه اجتماعی باعث افزایش آنومی ه زنان رابطه وجود دارد؟ ب
  گردد؟ اجتماعی می

                                                
1. Social Capital 
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  مبانی نظري پژوهش
 با سود جستن از ، اجتماعی و حفظ آنهیسرما، فوکویاما در کتاب خود پایان نظم

 اجتماعی هی پاتنام و همچنین توضیح مشکالت موجود براي سنجش سرمانظریات
،  اجتماعی به عنوان یک ارزش نسبیهیگیري سرما به جاي سنجش و اندازه: نویسد می
یا به عبارت دیگر انحرافات اجتماعی از قبیل میزان جرم  توان نبود سرمایه اجتماعی می

، خودکشی، طرح دعاوي و دادخواهی ،مصرف مواد مخدر، فروپاشی خانواده، و جنایت
فرض بر این است که چون . گیري کرد فرار از پرداخت مالیات و موارد مشابه را اندازه

 ،کند  اجتماعی وجود هنجارهاي رفتاري مبتنی بر تشریک مساعی را منعکس میهیسرما
، افوکویام ( اجتماعی خواهد بودهیانحرافات اجتماعی نیز بالفعل بازتاب نبود سرما

38:1379(.  
تئوري : سرمایه اجتماعی از سه دیدگاه نظري با آنومی ارتباط دارد که عبارتند از

بی سازمانی اجتماعی، تئوري فشار و آنومی اجتماعی که هر یک از آنها به نوعی، رابطه 
   .و آنومی را تبیین می کند) اعتماد، حمایت و مشارکت اجتماعی (بین سرمایه اجتماعی
 ي اجتماعیها  جنبهسازمانی اجتماعی به  نظریه بیدر) ) 1949رابرت مرتون

یک مسئله اجتماعی برخاسته از ساخت  او بیگانگی را به عنوان. کند یمبیگانگی تاکید 
بین اهداف و انتظارات  ناشی از جدایی و عدم ارتباط گیرد و آن را ی ماجتماعی در نظر

 زمانی که نومرتبه نظر . کند یمریف تع بدان اهداف جهت نیل با وسایل نهادینه شده
 دسترس فرد نباشد اختالالت رفتاري بروز پیدا در) هدف و وسیله (دواین  یکی از

 ؛ وقی جامعه کامالً بر فرد کنترل دارد وي نوعی احساس بی قدرتی خواهد کرد . کند یم
و هدف و هنجاراز دید فرد پوچ و بی محتوا است وي نوعی احساس جدایی  ی کهزمان

 و هنجارهاي اجتماعی را ها ارزش انزواي اجتماعی خواهد داشت و زمانی که فرد
به نظر مرتون هر سه جنبه بیگانگی . شود یمدچار نوعی احساس بی هنجاري  نپذیرد

                                                
1. Robert.K.Merton 
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 بی هنجاري و انزوا مجموعاً و یا به صورت منفرد در فرد، یعنی احساس بی قدرتی
کند و  یمجامعه جستجو  ی را در شرایط آنومیکمرتون منبع بیگانگ. تظاهر کند تواند یم

هاي مختلفی  یتموقععقیده دارد که آنومی اجتماعی اثرات متفاوتی بر افراد با توجه به 
 و 62 :1370، یزيتبرمحسنی  (گذارد یم اند کرده در ساختار اجتماعی اشغال ها آنکه 
59(.  

کند که گسیختگی،  بنابراین، تئوري بی سازمانی اجتماعی چارچوبی فراهم می
بنابراین گسیختگی . ریزد ي اجتماعی را که مبناي کنترل جامعه است به هم میها  شبکه

پذیري سرمایه  زند، چون سطوح دسترسیاجتماعی به پیوندهاي اجتماعی آسیب می
 نظر به ).183: 2002روز و کلیر،  (دهد میاجتماعی و تاثیر پذیري جمعی را کاهش 

 سازمان با )مشارکت و اعتماد (اجتماعی سرمایه کلیدي مؤلفه دو هر که رسد می منطقی

 پیوندهاي افزایش ي اجتماعی موجبها  فعالیت در مشارکت. باشد می مرتبط اجتماعی

همچنین، . باشد اجتماعی کنترل براي مبنایی عنوان به تواند می و شده جامعه اعضاي
 نوع یک خود که شود می امعهج اعضاي دیگر نظارت به منجر ها  فعالیت در مشارکت

 تقویت باعث اجتماعی مشارکت باالي سطوح بنابراین،. شود می مشارکت محسوب

 به را خشونت و  میآنو کاهش و شود می اجتماعی سرمایه و ارتقاء اجتماعی سازمان

  ).286: 2001 روزنفلد، و مسنر (دارد دنبال
 که باشد می افراد محلی ياه  مکانیزم اجتماعی، سازمانی بی تئوري در مهم مطلب

. شود می نظمی بی و جرم نوع هر کاهش و ساکنان اجتماعی يها  پیوند باعث افزایش
 بر اجتماعی سازمانی بی تأثیرگذار غیرمستقیم عوامل عنوان به بیشتر ي اجتماعیها  پیوند

  ).375: 2003 ویتزر، و کوبرین (باشد می آنومی میزان
 سازمانی بی تئوري در ریشه آنومی و رمایه اجتماعیس با رابطه 1از نظر پاتنام 

 اجتماعی، يها  شبکه که کند می استدالل پاتنام این تئوري، منطق اساس بر. دارد

 معیارهاي اعمال وي، گفته به این زیرساختارها. هستند اجتماعی سرمایه زیرساختار

                                                
1. Putnam  
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 نقش، الگوهاي ،1فتارير راهنمایان ،ها  براي آن و کرده ممکن را افراد در مثبت رفتاري

 مالی حمایت ایجاد با همچنین آنها،.میکند فراهم شغلی يها  فرصت و آموزشی حامیان

 براي داوطلب افراد و برانگیختن سیاسی قدرت و نفوذ تأمین افراد، براي عاطفی و

 هايشبکه برعکس .انجامدآنومی می و کجروي کاهش به اجتماعی نهادهاي به پیوستن

 میکند رها خود حال را به افراد اندك، انسجام و پایین مشارکت و اعتماد دیده، آسیب

 هايانگیزه  براساسها  آن که را امر این احتمال و کنند هدایت را خودشان رفتار خود تا

: 2004 دیگران، و مسنر (دهد می افزایش کنند، عمل تخریب کننده خود و زودگذر
دهد که دو مولفه اصلی  میتماعی نشان سازمانی اج بطور خالصه تئوري بی). 884

مسنر و  (کند میبا آنومی اجتماعی ارتباط پیدا  )اعتماد و مشارکت (سرمایه اجتماعی
 ).286: 2000روزنفلد، 

هرگاه فرد ارتباطش را با جامعه از دست بدهد ) 1991 (2به اعتقاد ملوین سیمن
کند که عبارتند  از هم متمایز میاو پنج نوع از بیگانگی را . شود دچار ازخود بیگانگی می

 احساس انزواي ، معیاري هنجاري و بی احساس بی ، و ناتوانی قدرتی از احساس بی
   .اجتماعی و جامعه گریزي و احساس تنفر از خود یا جدایی از خویشتن

هاي اجتماعی با نهادهاي رسمی بر کیفیت یا قوت پیوندنظریه کنترل اجتماعی غیر
ترین صاحب نظر این رویکرد علت همنوایی ، مهم3تراوس هرشی. اردغیررسمی تاکید د

پیوند اجتماعی به .  دانسته استها  افراد با هنجارهاي اجتماعی را پیوند اجتماعی آن
مجموع عوامل محسوس و نامحسوسی که یک جامعه در جهت حفظ معیارهاي خود به 

اد آسیب اجتماعی در راه آنان برد و مجموع موانعی که به قصد جلوگیري از افرکار می
رسد که بین  او به این نتیجه می ).137: 1376ستوده،  (شود دهد، گفته می قرار می

همبستگی اجتماعی و کجروي رابطه وجود دارد در واقع هرچه همبستگی متقابل بین 

                                                
1. Mentors 
2. M. Seeman  
3. T. Hirschi   
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اعضاي جامعه بیشتر باشد امکان اعمال کنترل جامعه براعضا بیشتر خواهد بود و هرچه 
کنترل اجتماعی و پیوندهاي اجتماعی  .ل قوي تر باشد انحراف کمتر خواهد بودکنتر

یعنی عناصر کلیدي سرمایه اجتماعی، عناصر ضروري تئوري پیوند اجتماعی هیرشی 
 طبق این نظریه پیوندهاي اجتماعی تا )Salmi& Kivivuori,2006:126 (.باشندمی

تعهدات متقابل به وجود آورند و مردم را اي از هاي به هم وابستهزمانی مهمند که نظام
ها کنترل کننده و مهار کننده هستند دارد، یعنی این پیوندهاي مجرمانه باز از فعالیت

هاي اجتماعی، بنابراین تولید سرمایه اجتماعی و افزایش آن، به منظور کاهش آسیب
رد و جامعه می هیرشی معتقد است چهار عنصر اصلی که باعث پیوند ف. یابداهمیت می
، )ي اجتماعیها  مشارکت در فعالیت (وابستگی به اجتماع، تعهد، مشغولیت: شود شامل

بر مبناي این نظریه هرچه میزان . اعتقاد و باور داشتن به قواعد اجتماعی می باشد
تر است و وابستگی ، تعهد، مشارکت و باور فرد کمتر باشد پیوندش با جامعه سست

از نظر هرشی خانواده و جامعه .  آسیب پذیري بیشتري خواهد بوداحتمال کجرفتاري و
کند  نظریه فشار  فرض می).Smart, 1997: 112 (دو عامل مهم ایجاد این پیوند هستند

گردد که وقایع پرتنش در خانواده یا محله منجر به احساس منفی و بعداً بزه کاري می
ات اجتماعی همچنین کاهش سرمایه توان گفت که فقدان تعلقبر اساس این تئوري می

شود که افراد در هنگام روبرو اجتماعی هم در جامعه و هم در درون خانواده باعث می
ها غلبه نمایند، در نتیجه احساسات منفی در افراد ایجاد شدن با منابع فشار نتوانند بر آن

  ).12: 1384 چلبی و مبارکی، (.هاي اجتماعی خواهد شدشود که منجر به آسیبمی
توان به عنوان کاهش سرمایه اجتماعی را می از این رو با نظریات بررسی شده،

  .  عامل تاثیرگذار بر میزان آنومی اجتماعی در یک اجتماع، در نظر گرفت
 بر آنومی اجتماعی که در پژوهش اجتماعی سرمایه گذار تأثیر ابعاد از یکی 

اعتماد اجتماعی به . باشد جتماعی میحاضر به آن پرداخت شده است، متغیر اعتماد ا
از عواملی است که زمینه ساز مشارکت و همکاري  عنوان شاخصی از سرمایه اجتماعی

اهمیت اعتماد در روابط و پیوندهاي اجتماعی و خانوادگی به . میان اعضاي جامعه است
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تماعی توان این پدیده را یکی از مهمترین عناصر اساسی سرمایه اج میاي است که  گونه
 در را تعامل و همکاري زمینه که نمود، تلقی امروز به تا انسانیزندگی خانوادگی و 

 در اجتماعی اعتماد کاهش که حالی در دهد؛ می گسترش خانواده و جامعه مختلفِ ابعاد
 رابطه برقراري از ترس نوعی همواره« که گردد می این موجب جامعه در حتی و خانواده

آید که مانع از تداوم و تقویت  اء خانواده و جامعه بوجوداعض بین ناامنی احساس و
گردد که در این صورت  میرابطه و کاهش همکاري و تعامالت اجتماعی و خانوادگی 

ي اجتماعی است ها  فردگرایی و منفعت طلبی که منشاء بسیاري از انحرافات و نابسامانی
به نظر فوکویاما، از یک ). 42-43: 1387 همکاران،باستانی و  (».یابد میدر جامعه رواج 

اي شدن،  اعتمادي باعث فرسایش سرمایه اجتماعی گردیده و به انزوا، ذره سو، بی
انجامد؛ و از سوي دیگر،  گسسته شدن پیوندها و از بین رفتن شبکه روابط بین فردي می

ها، اغلب با پذیرش  با تحریک و برانگیختن افراد و جستجو براي یافتن جانشین
) هاي منحرف و نظایر آن در باندهاي بزهکاري، خرده فرهنگ (هاي غیرقانونی ویته

). 122: 1384زتومکا،  (سازد فرد را از حالت خود خارج کرده و او را از خود بیگانه می
وي، سرمایه . هاي مهم و حیاتی سرمایه اجتماعی است به نظر پاتنام، اعتماد از مؤلفه

کند که به  هاي ارادي و خودجوش معرفی می ایی از انجمنه اجتماعی را به منزله شبکه
کند که بدون اعتماد، اغلب  او بر این نکته تاکید می. اند وسیله اعتماد، گسترش یافته

 1»بولینگ یک نفره«او در کتاب . شود هاي اصلی زندگی روزمره غیرممکن می فعالیت
 ,Torgler( کند عی را حل میکند که صداقت و اعتماد، اختالفات زندگی اجتما بیان می

2007: 4(.  
 حمایت مادي و عاطفی آنومی، بر مؤثر اجتماعی سرمایه هاي مؤلفه از دیگر یکی 

: 1387 علیوردي نیا، (هیرشی در تئوري پیوند اجتماعی و تأثیرش بر آنومی. است
  ).22-23: 1378 رفیع پور، (، و مرتون در بحث آنومی)117

                                                
1. Bowling Alone 
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 است، شده اشاره آن به حاضر پژوهش در که اجتماعی آنومی بر دیگر موثر عامل 
 رسمی هاي شبکه طریق از اي جامعه هر اجتماعی مشارکت .باشد می اجتماعی مشارکت

 م سطحه ها شبکه این از بعضی. شود می شناخته افراد میان ارتباطات غیررسمی و
. کنند مع میاست و شهروندان برخوردار از وضعیت و قدرت برابر را دور هم ج) افقی(

هاي عمودي است که شهروندان را بر اساس روابط نابرابر مبتنی  اما بعضی دیگر، شبکه
ها ترکیبی از روابط عمودي  در اغلب موارد، شبکه. دهد بر سلسله مراتب به هم پیوند می

تر باشد، احتمال  اي متراکم هاي اجتماعی در جامعه هرچه شبکه. شود و افقی را شامل می
اي از  نمونه. وجود دارد که شهروندان بتوانند براي منافع متقابل همکاري نمایندبیشتري 

، پیوندهاي خویشاوندي است که نقش خاصی در )افقی (پیوندهاي مشارکت هم سطح
هاي  حل مسائل جمعی دارند؛ اما در سطح اجتماعی، تقویت همکاري شبکه

) ها ت مشترك در انجمنعضوی (هاي مشارکت مدنی خویشاوندي در مقایسه با شبکه
زند، موجب  هاي اجتماعی را دور می هاي مشارکت مدنی که شکاف شبکه. کمتر است

هاي مشارکت اجتماعی بخش  تري شده و بدین ترتیب انواع شبکه همکاري گسترده
روابط متقابل میان منابع . دهد مهمی از ذخیرة سرمایۀ اجتماعی یک جامعه را تشکیل می

هاي مشارکت که خود تقویت کننده و  یعنی اعتماد، هنجارها و شبکهسرمایۀ اجتماعی، 
ها یعنی عهدشکنی،  نبود این ویژگی. هاي جامعه مدنی است باشد، از ویژگی افزاینده می

هاي باطل  نظمی و نابسامانی، در حفظ دوره بی اعتمادي، فریب، بهره کشی، انزوا، بی
  ).285: 1380 اتنام،پ (کنند نیافتگی یکدیگر را تشدید می توسعه

به نظر .  سرمایه اجتماعی را به وسیله کارکردش تعریف نموده است1جیمز کلمن
شود که روابط میان اشخاص به شیوه اي تغییر  میاو سرمایه اجتماعی هنگامی ایجاد 

بنابراین سرمایه اجتماعی عبارت است از قدرت و توانایی «. یابد که کنش را آسان سازد
سرمایه « 2ازدیدگاه پیر بوردیو).176: 1385 سعادت، (»راري ارتباط با هممردم براي برق

                                                
1. Coleman  
2. Bourdieu  
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اجتماعی حاصل جمع منابع بالقوه و بالفعلی است که نتیجه مالکیت شبکه بادوامی از 
 ,Fild( »باشد میتر عضویت در یک گروه  روابط نهادي شده بین افراد و به عبارت ساده

روابط « :باشد میتماعی داراي دو بعد اصلی  سرمایه اج1 از نظر پاکسون).15 :2003
این تعریف از سرمایه . ي ذهنی بین همان افراد از سوي دیگرها  عینی میان افراد و پیوند

گیرد که کلمن بر آن تاکید نموده بود و هم  میاجتماعی هم روابط بین افراد را در بر 
همچنین . )Paxton, 2002: 256 (»اینکه این روابط باید مبتنی بر اعتماد و مثبت باشد

نظیر  سرمایه اجتماعی وجوه گوناگون سازمان اجتماعی،« اعتقاد دارد که 2رابرت پاتنام
توانند با تسهیل اقدامات هماهنگ کارایی جامعه  میست که ها  هنجارها و شبکه اعتماد،

 مجموع از که عناصري کلی طور به). 5: 1384 همکاران، چلبی و  (»را بهبود بخشند
 استخراج اجتماعی سرمایه يها  شاخص عنوان به توان می شده ذکر نظریات و عاریفت

 يها  مشارکت و) شناختی اجتماعی سرمایه (اجتماعی يها  حمایت و اعتماد: شامل کرد،
 .باشد می) ساختاري اجتماعی سرمایه (اجتماعی

 نگه عاملی ابهمث به و اجتماعی سرمایه يها  مؤلفه و ابعاد از یکی عنوان به اعتماد
 اي جامعه هر اجتماعی يها  گروه و قشرها در باید که است ییها  ارزش زمرة در دارنده
 و ها  شاخص مهمترین از یکی همچنین متغییر این. شود منتشر و تقویت ایجاد،

بسیاري از فیلسوفان اجتماعی « .هزیستی اجتماعی استب و سالمت مؤثر نشانگرهاي
باشد، اعتماد  میقدند که اعتماد، پایه اساسی نظم اجتماعی نظیر هیس و توکویل معت

 که است این اساسی ایده. دهد می افزایش را انسجام  ي اجتماعی را کاهش وها  تنش
ي ها  گیري شبکه راه با شکلهم اجتماعی نهادهاي به آنها اعتماد و یکدیگر به افراد اعتماد

همچنین بر مت جسمی و روانی افراد و تواند اثرات مثبتی بر سال میاجتماعی سودمند 
سه نوع اعتماد قابل شناسایی و ). 4-5: 1388 شارع پور، (»کارایی نظام داشته باشد

                                                
1. Paxton 
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، اعتماد اجتماعی یا اعتماد تعمیم 1اعتماد بین فردي یا اعتماد به افراد آشنا«: بررسی است
  ).7: همان (» و نهادهاها  اعتماد مدنی یا اعتماد به سازمان ،2یافته

معتقدند شرکت کردن در جامعه از طریق مشارکت ) 2000 (3واندرمن و فلورین 
 و سالمت دهنده نشان و دارند آرمان زندگی براي افراد  رساند که میاین مفهوم را 

ي اجتماعی، ها  کند که مشارکت در جنبش می نیز استدالل 4گامسون. است افراد بهزیستی
.  و نشان دهنده فرصتی براي درك خود استگیرد میرشد هویت شخصی را در بر 

 فرصت بسط روابط افرادمشارکت در جامعه به « )1999 ( و همکاران5طبق نظر هوگی
هاي مختلف اجتماعی  اجتماعی با افرادي غیر از خانواده و همساالن را در موقعیت

د و کند تا یک درك درست نسبت به خود و دیگران پیدا کنن میدهد و به آنها کمک  می
-Cicognani,etal, 2007: 99( »از این طریق هویت اجتماعی خود را تقویت نمایند

100(  
یی است که از ها  کند شامل حمایت میهر ارتباطی که فرد در زندگی خود برقرار 

کند و همه اینها مستقیماً سالمت او را تحت  میخانواده، دوستان و یا جامعه دریافت 
ات نشان داده اند که مشارکت اجتماعی پایین و فقدان حمایت مطالع. دهند میتأثیر قرار 

 ووسها   )Herzog et at, 2002: 606 (اجتماعی اثرات منفی روي سالمت افراد دارد
داند که پیوندهاي عاطفی،  میحمایت اجتماعی را نوعی مبادله بین فردي «) 1981(

گیرند  میبی دیگران را در بر ي موثر ابزاري، ارائه اطالعات، اظهار نظر و ارزیاها  کمک
هم با تأکید بر ادراکات ذهنی فرد، حمایت اجتماعی را ) 1981 (شافر، کوین و الزاروس

ي فرد از اینکه تا چه حد یک تعامل یا الگوي ها   یا ارزیابیها  داند از ارزشیابی میعبارت 
  ).136: 1384رستگار خالد، (تعامالتی براي وي سودمند است 
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 اعتماد اوالً، زیرا شود؛ می اجتماعی سرمایه تخلیه موجب آنومی ،ها  ئوريت بنابراین
 را یکدیگر رفتارهاي بتوانند افراد و باشد محکم هنجارها که گیرد می زمانی شکل

 و مشارکت سطوح اگر اعتماد، از عاري محیط در دیگر، سوي از کنند؛ پیشبینی
 کاهش باعث اجتماعی آنومی. است ظارانت قابل آنومی پیدا کنند کاهش روابط هاي شبکه

 به قوي تعهد. شود می رفتارها بر مسلط هنجارهاي تضعیف طریق از اجتماعی سرمایه
 شکل متقابل يها  کنش نتیجه در و شده متقابل اعتماد باعث افزایش هنجاري نظم

 تردید و شک همدیگر به مردم وقتی عکس، بر. شد تبعیت خواهد ها  هنجار از و گرفته
 & Mesner (کرد اعتماد توان مین معکوس بطور هنجارها قدرت به نسبت باشند، اشتهد

Rozenfeld, 2000: 287(   
  

  چارچوب نظري پژوهش
 کاهش سرمایه ریتأث خود در باب سؤاالتدر این پژوهش به منظور پاسخگویی به 

یه از خود نظر، مرتون، یرشیه، اجتماعی برآنومی اجتماعی زنان از نظریات رابرت پاتنام
هریک از نظریه پردازان فوق . بیگانگی ملوین سیمن و نظریه فشار استفاده شده است

 اند ندادهموضوع سرمایه اجتماعی و آنومی را به طور مستقیم موضوع کار خود قرار 
ي اجتماعی مورد ها يناهنجارضمنی اشکالی از اي  هبلکه سرمایه اجتماعی و به گون

سرمایه اجتماعی وجوه گوناگون سازمان  «کهاعتقاد دارد تنام پا.  بوده استها آنبحث 
 ، با تسهیل اقدامات هماهنگتوانند یم که هاست شبکه و هنجارها،  اعتمادرینظ، اجتماعی

هیرشی معتقد است چهار ). 5: 1384، همکارانچلبی و  (»کارایی جامعه را بهبود بخشند
، تعهد، وابستگی به اجتماع:  شاملدنشو یمعنصر اصلی که باعث پیوند فرد و جامعه 

اعتقاد و باور داشتن به قواعد اجتماعی ، )ي اجتماعیها تیفعالمشارکت در  (مشغولیت
مشارکت و باور فرد کمتر ، تعهد، بر مبناي این نظریه هرچه میزان وابستگی. باشد یم
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ر  بیشتاش پذیري  است و احتمال کجرفتاري و آسیبتر سستباشد پیوندش با جامعه 
به  .رشی خانواده و جامعه دو عامل مهم ایجاد این پیوند هستندیاز نظر ه. خواهد بود

بی هنجاري و انزوا مجموعاً ، نظر مرتون هر سه جنبه بیگانگی یعنی احساس بی قدرتی
مرتون منبع بیگانگی را در شرایط . تظاهر کند تواند یم و یا به صورت منفرد در فرد

 و عقیده دارد که آنومی اجتماعی اثرات متفاوتی بر افراد ندک یمجامعه جستجو  آنومیک
 گذارد یم اند کرده در ساختار اجتماعی اشغال ها آني مختلفی که ها تیموقعبا توجه به 

به اعتقاد سیمن هرگاه فرد ارتباطش را با جامعه از . )62 و 59 :1370، يزیتبرمحسنی (
از بیگانگی را از هم متمایز  ج نوعو پنا. شود یمدست بدهد دچار ازخود بیگانگی 

، ياریمع  بی هنجاري و بیاحساس، ی و ناتوانیقدرت  از احساس بیاند عبارت که کند یم
احساس انزواي اجتماعی و جامعه گریزي و احساس تنفر از خود یا جدایی از 

 که وقایع پرتنش در خانواده یا محله منجر به کند یم نظریه فشار فرض .خویشتن
 گفت که فقدان توان یم بر اساس این تئوري .گردد یممنفی و بعداً بزه کاري احساس 

تعلقات اجتماعی همچنین کاهش سرمایه اجتماعی هم در جامعه و هم در درون 
 غلبه ها آن که افراد در هنگام روبرو شدن با منابع فشار نتوانند بر شود یمخانواده باعث 

ي ها بیآس که منجر به شود یمراد ایجاد در نتیجه احساسات منفی در اف، نمایند
  .اجتماعی خواهد شد
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 ينظر مدل

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  

 

  

 کاهش سرمایه اجتماعی

 آنومی اجتماعی

بیگانگی از خود،بی معنایی،انزواي 
 جاري و بی قدرتیاجتماعی،بی هن

کاهش میزان مشارکت 
 اجتماعی

کاهش میزان 
حمایت عاطفی و 

 مادي

کاهش میزان اعتماد 
 اجتماعی
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  ي پژوهشها هیفرض
 فرضیه کلی

 .زنان رابطه وجود دارد بین میزان سرمایه اجتماعی و آنومی اجتماعیکه  رسد یمبه نظر 

  ي جزییها هیفرض
زنان رابطه معنـادار   آنومی اجتماعیبین میزان اعتماد اجتماعی و   که  رسد    یمبه نظر   
 .وجود دارد

بین میزان حمایت عاطفی و آنومی اجتماعی زنان رابطه معنـادار           که  رسد    یمبه نظر   
  .وجود دارد
بین میزان حمایت مادي و آنومی اجتماعی زنـان رابطـه معنـادار      که  رسد    یمبه نظر   
  .وجود دارد
 آنومی اجتماعی زنـان رابطـه معنـادار    بین میزان مشارکت اجتماعی وکه رسد    یمبه نظر   
  .وجود دارد

  
  تعریف نظري و عملیاتی متغیر وابسته

  :آنومی اجتماعیتعریف نظري 
قواعـد  ،  اي است کـه در آن       جامعه،  )آنومیک (جامعه بی هنجار  ،  طبق نظر دورکیم  

 بـه ) Siegel, 2003: 192 (شکسته شده و یا نادیده انگاشته شده اسـت ) هنجارها (رفتار
آنومی وضعیتی اجتماعی است کـه ویژگـی بـارز آن از هـم پاشـیدگی        ،   آبرکرامبی نظر

میان  شکاف موجود، مفهوم آنومی. معیارهاي حاکم بر روابط و تعامالت اجتماعی است    
تفسیر عمل اجتماعی در سطح فردي را با تفسیر آن در سطح ساختار اجتماعی با پیوند                

                                                
1. Abercrombie 
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ـ  ). 14: 1386، شیانی و محمدي (کند یپر م،  ها  میان آن  ، يهنجـار  یو از دیدگاه مرتـون ب
  .)Puffer, 2009: 213 (فقدان وسیله قانونی براي دسترسی به اهداف مشروع است

اجتماعی در این پژوهش با توجه به نظریات ملوین سیمن،   هاي آنومی شاخص
د و تنفر از خو(پنداشت منفی و تنفر و بیگانگی از خود،  -1: هرشی و مرتون عبارتند از

دیگران، عدم ارزش قائل شدن براي خود، عدم احساس ارزشمندي، عدم احساس لذت 
 عدم همکاري(احساس انزواي اجتماعی  -2از زندگی و احساس عقب بودن از دیگران 

 دوري دادن، ترجیح را تنهایی زندگی، در نشاط احساس عدم امور، انجام در دیگران با
) جامعه هاي فعالیت در مشارکت عدم و دیگران نظر از اهمیت احساس عدم ازدوستان،

عدم تـأثیر بـر رویدادهاي جامعه، عدم توانایی در انجام امور، ( احساس بی قدرتی -3
عدم داشتن اعتماد به نفس در انجام کارها، عدم تسـلط بـر زندگی، ناتوانی در برابر 

و   هنجارهاي رسمیتفاوتی در برابر هنجاري و بی بی -4) رمشکالت و اعتقاد بر تقدی
هاي جامعه، عدم اهمیت  عدم رسیدن به اهداف بر طبق هنجارها و ارزش(غیررسمی 

پیروي از هنجارها و ارزشهاي جامعه، رسیدن به اهداف از راه غیر قانونی، رعایت قانون 
عدم اعتقاد بـه دیگران، عدم امید به (معنایی   احساس بی-5) به خاطر ترس از مجازات

  .)معنایی نسبت به دنیا و نامشخص بودن آینده معنا بودن زندگی، احساس بی آینده، بی
  

  متغیر مستقل يها مؤلفه عملیاتینظري و تعریف 
، ها سرمایه اجتماعی را در اجزایی چون شبکه پاتنام :مفهوم سرمایه اجتماعی
ی توانند با تسهیل اقدامات هماهنگ کارای گرفت که می هنجارها و اعتماد در نظر می

او شبکه را خاستگاه دو مؤلفه دیگر سرمایه اجتماعی یعنی . جامعه را بهبود ببخشند
از نظر پاتنام روابط اجتماعی و تعامالت افراد با . داند اعتماد و هنجارهاي همیاري می

  ).Putnam, 2002: 6 (شوند ترین جزء سرمایه اجتماعی معرفی می یکدیگر از بنیادي
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  تعریف عملیاتی اعتماد
, ها بهیغر، یی شامل اعتماد به آشنایانها راي سنجش اعتماد در پرسشنامه سئوالب

  .ران و مسئولین دولتی در نظر گرفته شده استااعتماد به سیاستمد
 در این پژوهش حمایت اجتماعی شامل :تعریف عملیاتی حمایت اجتماعی

  .باشد یم مالی  وحمایت فکري، احساسیحمایت 
 گویه شامل 6 قیطر شاخص از نی ا:اجتماعیتعریف عملیاتی مشارکت 

 و ها اتحادیه، ها باشگاه، ي داوطلبانهها انجمن و ها گروهعضویت و حضور فعال زنان در 
  .در مقیاس طیف لیکرت ارزیابی گردیدو ي مذهبی و مشارکت در امور جامعه ها گروه

یده شده سنجاي  ه نمر5 متغیرها با استفاده از طیف لیکرت در قالب طیفی تمام
  و4نمره زیاد ، 3تا حدودي نمره ، 2 نمره کم، 1است که به ترتیب خیلی کم نمره 

  .اند داده را به خود اختصاص 5خیلی زیاد نمره 
  

  روش شناسی پژوهش
 به لحاظ مفهومی از روش مطالعه اسنادي و از حیث تجربی براي پژوهشدر این 

ابزار .  پیمایش استفاده شده است از روشها هیتحلیل و آزمون فرض، بررسی متغیرها
 آزمون  مورد پیشپژوهشگردآوري اطالعات پرسشنامه بوده است که ابتدا پرسشنامه 

)Pre-Test (ییایقرار گرفته و با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ پا) Reliability (
هایی که در قالب طیف لیکرت مورد سنجش قرار  اي و نیز پرسش هاي چندگزینه پرسش
ها از طریق پرسشنامه   دادهاًپس از اصالحات الزم مجدد. اند محاسبه شده است گرفته

ها محاسبه گردیده است که در  فاي کرونباخ براي آنآلآوري شده است و  نهایی جمع
 باشد یها در سطح مطلوب م مجموع پایایی محاسبه شده براي هر کدام از پرسش

  ).1جدول شماره (
 ی اسـتنباط  و توصـیفی  آمـار  از اسـتفاده  بـا  اطالعـات  آماري یلتحل و وتجزیه پردازش 
  .است شده انجام) متغیري چند رگرسیون، همبستگی هاي آزمون بر مشتمل(
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 مدل تجربی

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 کاهش سرمایه اجتماعی

 آنومی اجتماعی

  بی معنایی
 

  کاهش میزان اعتماد اجتماعی  کاهش میزان حمایت عاطفی و مادي کاهش میزان مشارکت اجتماعی

 حمایت احساسی،حمایت 
  حمایت مالی وريفک

عضویت و حضور فعال زنان در 
هاي داوطلبانه،  ها و انجمنگروه

ها و گروههاي  باشگاهها، اتحادیه
 مذهبی و مشارکت در امور جامعه

, هااعتماد به آشنایان، غریبه
اعتماد به سیاستمدران و 

 مسئولین دولتی

  انزواي اجتماعی
 

 هنجاري بی

 
  بی قدرتی

 
  )از خود(بیگانگی 

  تنفر از خودو دیگران، 
 ارزش قائل شدن عدم

براي خود، عدم 
احساس ارزشمندي، 

عدم احساس لذت از 
زندگی و احساس 

 عقب بودن از دیگران

ه  عدم اعتقاد ـب
دیگران، عدم امید 

معنا  به آینده، بی
بودن زندگی، 

معنایی  احساس بی
نسبت به دنیا و 
نامشخص بودن 

 آینده

 دیگران با همکاري عدم
 عدم امور، انجام در

 در  نشاط  احساس
 را تنهایی، زندگی
 از  دوري دادن، ترجیح

 احساس عدم دوستان،
 دیگران نظر از اهمیت

 در مشارکت عدم و
 امعهج هاي فعالیت

عدم رسیدن به اهداف 
بر طبق هنجارها و 

هاي جامعه، عدم  ارزش
اهمیت پیروي از 
هاي  هنجارها و ارزش

اهداف  به جامعه، رسیدن
راه غیرقانونی،رعایت  از
ون به خاطر ترس از قان

 مجازات

ر  عدم تـأثیر ـب
رویدادهاي جامعه، 

عدم توانایی در 
انجام امور، عدم 
داشتن اعتماد به 

نفس در انجام 
کارها، عدم تسـلط 
بـر زندگی، ناتوانی 

در برابر مشکالت و 
 راعتقاد بر تقدی
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  پرسشنامهيها  نتایج تحلیل پایایی سنجه-1 جدول

تعداد   ي اصلی تحقیقرهایمتغ  ردیف
  یهگو

ضریب آلفاي 
 کرونباخ

  83/0  5  پنداشت منفی از خود  1
  95/0  5  احساس ناتوانی و بیهودگی وبی قدرتی  3
  71/0  4  بی هنجاري  4
  73/0  4  از خود بیگانگی  5
  76/0  5  جامعه گریزي  6
  84/0  6  احساس محرومیت نسبی  5
  85/0  6  عدم تعهد اجتماعی  6
  75/0  8  مشارکت اجتماعی  7
  89/0  9  ماعیاعتماد اجت  8
  71/0  5  حمایت عاطفی و مادي  9

  
  و روش نمونه گیري و حجم نمونه جامعه آماري

 سال مناطق شهري شهر تهران بنا به گزارش مرکز آمار ایران 40 تا 18جمعیت کل زنان 
 ساله 40 تا 18نفر از زنان  580567 پژوهشجامعه آماري این . باشد یم 3814846

مرکز  (.کنند ی شهر تهران زندگی م16-8-2 که در مناطق دنباش یساکن شهر تهران م
 است احتمالی متناسب باحجماي  هخوشنمونه به روش نمونه گیري ). 1390آمار ایران 

براي .  نفر انتخاب گردیده است376با استفاده از فرمول کوکران و به تعداد که 
نمونه آماري ، ش گمشده و مخدوش بر نتایج پژوهيها جلوگیري از تأثیر پرسشنامه

 22 بر این اساس ابتدا مناطقی از کل مناطق . نفر افزایش یافت400مورد نظر به تعداد 
بدین جهت ابتدا سه . اي انتخاب شدند گیري خوشه گانه شهرداري تهران به منظور نمونه
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شهر تهران که به لحاظ موقعیت متفاوت اقتصادي و اجتماعی تا ه عمدمنطقه از مناطق 
این مناطق عبارت بودند از . انتخاب شدند، اند اي از یک دیگر متفاوت مالحظهحد قابل 

تري  ناحیه کوچک، بزرگه منطق و سپس از هر 16 و منطقه 8منطقه ، 2منطقه 
گو منتهی  هاي تصادفی از خانوارهاي پاسخ گیري و در نهایت کار به انتخاب نمونه نمونه
  .گردید

   نمونهحجم در  حجم در جامعه آماري  مناطق
  130  192792  2منطقه 
  155  203138  8منطقه 
  115  184637  16منطقه 
  400  580567  جمع

  
  ي توصیفی پژوهشها افتهی

  شغل و سطح تحصیالت، توزیع فراوانی جمعیت مورد مطالعه بر حسب وضع تأهل
 54،  درصد جمعیت مورد مطالعه مختص به مجردین8/39،  نفري400از کل نمونه 

زنان سرپرست  مختص  درصد2ها و   درصد مختص مطلقه3، تأهلیندرصد مختص م
بر این اساس مد یا نماي حجم نمونه مربوط به گروه دوم یعنی ، باشد  میخانواده

  .باشد متأهلین می
،  کهدهد گویان نشان می توزیع فراوانی جمعیت مورد مطالعه بر حسب شغل پاسخ

 2/9فرهنگیان ،  درصد8/10آزاد شاغلین بخش ،  درصد5/23محصلین و دانشجویان 
 درصد را 4 درصد و بیکاران 5/17داران  خانه،  درصد35 بخش دولتی. شاغلین، درصد

  .بر این اساس مد یا نما مختص به گروه مشاغل دولتی است. ندا هبه خود اختصاص داد
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 81،  درصد دیپلم38/15 نفر برابر با 60،  درصد زیردیپلم25/10 نفر برابر با 40
 نفر 47 درصد لیسانس و 48/39 نفر برابر با 154،  درصد فوق دیپلم7/20 برابر با نفر

بیشترین فراوانی . اند  درصد در مقطع فوق لیسانس و باالتر درس خوانده5/12برابر با 
  .اند افراد نمونه در مقطع لیسانس تحصیل کرده

 رد مطالعه که میانگین سنی افراد مودهد یمي توصیفی نشان ها شاخص نتیجه -
 سن نیتر نییپا. است) 60/3 (انحراف استاندارد سن پاسخگویان. باشد یمسال ) 30/26(

  . سال بوده است40 سال و باالترین سن 18
 میانگین سرمایه اجتماعی در بین افراد مورد پژوهشکه  دهد یم نشان ها یبررس -

  . یعنی در حد کمباشد یم) 34/11(
ي تعیین شده آن در این ها شاخص از تلفیق  در بررسی آنومی اجتماعی که-

 این امر بیانگر  که، بوده است39/41 و واریانس 76/22 نیانگیمپژوهش بدست آمده 
  .وجود آنومی اجتماعی در بین زنان شهر تهران است

  
   نتایج آزمون همبستگی بین متغیر آنومی اجتماعی و ابعاد سرمایه اجتماعی-2جدول 

  متغیر وابسته
  مستقلمتغیرهاي

  آنومی اجتماعی

  سطح معناداري ضریب همبستگی پیرسون تعداد 
  001/0 -313/0 390 اعتماد اجتماعی

  001/0 -361/0 392 حمایت عاطفی و مادي
  001/0 -162/0 392 مشارکت اجتماعی
  000/0 -315/0 398 سرمایه اجتماعی

  
ی بر آنومی اجتماعی  متغیر مستقل اعتماد اجتماعریتأث نتایج حاصل از ،طبق آزمون

 001/0 و سطح معناداري باشد یم -313/0مقدار ضریب پیرسون . باشد یم دییتأمورد 
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 است و به عبارت دیگر افزایش میزان ها آناست که داللت بر همبستگی قوي بین 
 و بین این دو متغیر رابطه معنادار شود یماعتماد اجتماعی باعث کاهش آنومی اجتماعی 

  .اردمعکوسی وجود د
 متغیر مستقل حمایت مادي و عاطفی ریتأث نتایج حاصل از ،همچنین طبق آزمون
ضریب ، با توجه به نتیجه آزمون هبستگی. باشد یم دییتأبر آنومی اجتماعی مورد 

از این رو بین سطح ،  است001/0 يمعنادار  سطح و-361/0همبستگی بدست آمده 
 عبارت دیگر  به.دار منفی وجود داردحمایت اجتماعی و آنومی اجتماعی رابطه معنا

با توجه به همچنین . شود یمافزایش حمایت اجتماعی به کاهش آنومی اجتماعی منجر 
ضریب .  داردریتأثمیزان مشارکت اجتماعی بر آنومی اجتماعی ، نتیجه آزمون هبستگی

بین سطح  از این رو،  است001/0 يمعنادار  سطح و-162/0همبستگی بدست آمده 
به عبارت دیگر . داردوجود کت اجتماعی و آنومی اجتماعی رابطه معنادار منفی مشار

  . کاهش آنومی اجتماعی را درپی دارد،افزایش مشارکت اجتماعی
در مجموع براي آزمون همبستگی بین متغیرهاي سرمایه اجتماعی و آنومی  

دو متغیر یاد شده نتایج نشان داد که بین .  پیرسون استفاده شدrاجتماعی نیز از آزمون 
  .همبستگی معنادار و معکوسی وجود دارد

  
  آنومی اجتماعی تحلیل رگرسیون چند متغیري جهت پیش بینی

  تحلیل رگرسیون گام به گام آنومی اجتماعی زنان
در این تحقیق براي مطالعه سهم و یا تأثیر دو یا چند متغیر مستقل تحقیق بر متغیر 

 روش مورد استفاده .سیون چندگانه استفاده شده استاز رگر) آنومی اجتماعی (وابسته
براي این منظور از بین متغیرهاي . باشد یمدر رگرسیون چند گانه روش گام به گام 

حمایت مادي و اعتماد ، حمایت عاطفی، مشارکت اجتماعی، مستقل چهار متغیر
  .اجتماعی به ترتیب وارد معادله رگرسیونی شدند
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  ل رگرسیون چند متغیرهخالصه مدل تحلی -3 جدول

 متغییر  مدل

R 

ضریب 
 همبستگی

R Square 
ضریب 
 تعیین

Adjusted R   
Square 

 ( تعین ضریب 
)تعدیل شده  

Std. Error 
of the 

Estimat 

 00956/1 209/0 211/0  460/0  مشارکت اجتماعی 1

 02692/1 260/0 267/0 517/0  حمایت عاطفی 2

 03934/1 305/0 317/0 546/0  حمایت مادي  3

 055/1 320/0 336/0 580/0  اعتماد اجتماعی 4

   
. کند یمبینی   در صد نوسانات آنومی اجتماعی را پیش21متغیر مشارکت اجتماعی 

 اما ، درصد افزایش داده است26ن را به ی ضریب تعی،در گام دوم متغیر حمایت عاطفی
متغیر اعتماد . اندرس یم درصد 31ن را به یمتغیر حمایت مادي در گام سوم ضریب تعی

  . درصد افزایش داده است32اجتماعی در گام چهارم ضریب تعین را به 
  

  ضرایب تحلیل رگرسیون چند متغیره گام به گام -4جدول 

  Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

 ُSig. T  B  Std. Error  Beta 
 مدل

 مقدار ثابت  599/0 238/3 125/5 000/0

 مشارکت اجتماعی -184/0 019/0 -067/0 -864/3 000/0

 حمایت عاطفی -235/0 079/0 -376/0 -737/4 000/0

 حمایت مادي -163/0 064/0 -230/0 -648/2 003/0

 اعتماد اجتماعی -132/0 006/0 -010/0 -420/2 000/0
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   گفت که توان یمبا توجه به نتایج به دست آمده از این تحلیل    
) 320/0Adjusted R Square =( درصد نوسانات متغیر وابسته) آنومی اجتماعی زنان (

حمایت مادي و اعتماد ، حمایت عاطفی، به ترتیب توسط متغیرهاي مشارکت اجتماعی
بنابراین خالصه مدل رگرسیون چند متغیره برآورد شده به قرار . شود یماجتماعی تبیین 
   :زیر خواهد بود

نومی اجتماعی زنانآ )حمایت عاطفی ()مشارکت اجتماعی (-184/0 =   – 235/0    

)حمایت مادي( ) اجتماعیاعتماد (163/0 –   – 132/0  

  
  گیري نتیجه

 و زندگی را بخشد یمکه سرمایه اجتماعی به زندگی فرد معنی و مفهوم  در حالی
نان آ، ضعف سرمایه اجتماعی زنان، کند یم و به بهبود زندگی افراد کمک کند یم تر ساده

در که با توجه به نظر فوکویاما باید اشاره کرد . کند یم محروم یادشدهرا از مزایاي 
ي ها هیال نیتر کوچکاعضاي جامعه حتی در ، باشند یمجوامع شهري که در حال گذار 

کردارها و رفتارهاي اجتماعی ،  چون زندگی خانوادگی و زناشویی نسبت به هم،زندگی
تري دارند و این  کمرنگحضور ...  اعتماد و ،ارتباطات،  اداي تعهدات،چون صداقت

ي اجتماعی شهروندان ها هیسرمافقدان و کمرنگی اخالقی و اجتماعی منجر به کاهش 
ي ها بیآسنسبت به هم و نسبت به جامعه شده در نتیجه باعث افزایش آنومی و 

ي وندهایپبا یی ها گروهطبق نظر پاتنام و هیرشی افرادي که عضو . اجتماعی شده است
 و هم چنین داراي حس قوي تعهد و وابستگی نسبت به گروه و نیز اند محکمقوي و 

به علت ترس از شناسایی یا سر در ، باشند یمي خانواده و آشنایان آبروساز یبترس از 
، کمتر احتمال دارد که منحرف و مرتکب خالف شوند، آوردن گروه از رفتارشان
 ،گروه و جامعه، شدن با شرمساري و مذمت از سوي خانوادهبنابراین نگرانی از مواجه 

  . که به سوي انحراف بروندشود یممانع از آن 
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سرمایه اجتماعی مانند سرمایه انسانی و تاکید داشته است گونه که کلمن  همان
د به نروابط اجتماعی اگر حفظ نشو. گردد سرمایه فیزیکی اگر تجدید نشود مستهلک می

د نشو انتظارات و تعهدات با گذشت زمان ضعیف و ناپدید می. دنرو یتدریج از بین م
ه نیبا بررسی نتایج حاصل از مطالعات در زم. دنزیرا هنجارها به ارتباط منظم بستگی دار

، بی هنجاري، جامعه گریزي، انزواي اجتماعی  از جمله  زنانبرخی مشکالت اجتماعی
شود که نابودي   نشان داده می،یت نسبیپنداشت منفی از خود و محروم، ازخودبیگانگی

مسائل اجتماعی شده از ساز رواج بسیاري  و استهالك سرمایه اجتماعی در ایران زمینه
 .آثار و پیامدهاي مضاعفی را نیز متوجه زنان کرده است، که عالوه بر کل جمعیت

ي وندهایپی که تاکید بر کیفیت یا قوت ررسمیغهمسو با نظریه کنترل اجتماعی 
باید خاطر نشان کرد که پیوندهاي اجتماعی تا ، اجتماعی با نهادهاي غیررسمی دارد

به وجود آورند که مردم را ي از تعهدات متقابل ا وابستهي به هم ها نظام که اند مهمزمانی 
 کنترل کننده و مهار کننده باشند وندهایپیعنی این ، دنداري آسیب زا باز ها تیفعالرا از 

ی سازمان یبد زیرا بر طبق تئوري ني اجتماعی باشها بیآسث کاهش تا بتواند باع
سرمایه اجتماعی نیروي ، سرمایه اجتماعی پایه و اساس کنترل اجتماعی است، اجتماعی

 را نسبت به تحمیل ها گروه و آورد یمجمعی بیرونی را براي تحمیل نظم به وجود 
. سازد یم توانا شان یرسمریغهنجارها و در نتیجه نسبت به افزایش سطوح کنترل 

 که تا حدودي گرفتار جرم و شرایط منفی دیگر افتهین سازماناجتماعات ، بنابراین
  . قادر به انباشت سرمایه اجتماعی الزم نیستندها آن است که نیا دلیلبه ، باشند یم

  
  کاربرديهاي پیشنهاد

عیین شده ي تها شاخصدر بررسی آنومی اجتماعی زنان شهر تهران که از تلفیق 
 این  که. بوده است39/41 و واریانس 76/22 نیانگیم ،آن در این پژوهش بدست آمده

 که مشاهده گونه همان. امر بیانگر وجود آنومی اجتماعی در بین زنان شهر تهران است
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ي سرمایه اجتماعی رابطه معکوس و معناداري با آنومی اجتماعی زنان ها گردید متغیر
ه زنان سرمایه اجتماعی باالتري داشته باشند میزان آنومی کمتري به عبارتی هرچ. دارند

هر چقدر میزان حمایت مادي و عاطفی و حمایت دریافت شده زنان از . خواهند داشت
بطور کلی . ي جامعه بیشتر باشد میزان آنومی اجتماعی آنان کاهش خواهد یافتها گروه

دارند از سطح حمایت اجتماعی در اغلب موارد کسانی که روابط اجتماعی محدودتري 
 از آنجایی که در این پژوهش رابطه معناداري بین بنابراینکمتري نیز برخوردار هستند 

در برنامه که  شود یمحمایت عاطفی و مادي و آنومی اجتماعی وجود دارد پیشنهاد 
 همچنین ایجاد تعامالت زیاد ،ي کالن جامعه به زنان توجه بیشتري شودها يزیر

ي مختلفی را ها تیحمافرد که  شود یمی در روابط فردي و بین فردي باعث اجتماع
ي مختلف زندگی است که ها مهارتدستیابی به این هدف مستلزم کسب . دریافت نماید

 را در بین افراد جامعه تقویت ها مهارت این ،ي تخصصیها کارگروه با ایجاد توان یم
کاهش سرمایه اجتماعی هم در جامعه و که د با توجه به نظریه فشار باید تاکید کر. کرد

 که افراد در هنگام روبرو شدن با منابع فشار نتوانند شود یمهم در درون خانواده باعث 
 که منجر به شود یمدر نتیجه احساسات منفی در افراد ایجاد ،  غلبه نمایندها آنبر 
زم را در اگر زنان حمایت عاطفی و اقتصادي ال. ي اجتماعی خواهد شدها بیآس

خانواده و جامعه دریافت نکنند با روبرو شدن با الگوهاي انحرافی پیرامون خود به الگو 
همچنین با توجه به نظر پاتنام هرچقدر میزان اعتماد . د پرداختن خواهها آنبرداري از 

 به یکدیگر بیشتر باشد - استها ارزشکه شامل عناصري مانند صداقت و رعایت -
از آنجا که یکی از عناصر اصلی سرمایه . ماعی آنان کمتر خواهد شدمیزان آنومی اجت
ي این پژوهش که یکی از عوامل کاهش ها افته و با توجه به یباشد یماجتماعی اعتماد 
 که میزان اعتماد ،موانع موجودکه  ضروري است باشد یماعتماد ، آنومی اجتماعی

.  ظهور اعتماد اجتماعی فراهم آید شناسایی شوند تا زمینهدنده یماجتماعی را تقلیل 
افرادي که به دلیل عدم احساس امنیت و نابرابري در دسترسی به منابع سرمایه اجتماعی 

گیري  ي زندگی اجتماعی کنارهها جنبهاز سطح اعتماد پایینی برخوردارند از برخی 
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تماد  براي جلب اعبنابراین. ي کمتري دارندها يهمکار و دامنه ارتباطات و کنند یم
ي موجود در دسترسی به منابع قدرت ها ينابرابرباید   خاصه زنان شهر تهران،افراد

ترجیح ضوابط بر روابط و ، ارائه اطالعات شفاف از طریق نهادهاي مسئول. کاهش یابد
 باعث افزایش میزان اعتماد زنان تواند یم ، و نیازهاي زنانها توجه مسئولین به خواسته

با توجه به وجود رابطه معنادار و معکوس مشارکت اجتماعی  در پژوهش حاضر. گردد
هرچقدر میزان مشارکت اجتماعی زنان در که  نتیجه گرفت توان یمبا آنومی اجتماعی 
در جهت کاهش آنومی اجتماعی عمل کرده و به کاهش آنومی  جامعه افزایش یابد

و دوستی نسبت  همچنین هرچقدر احساس عشق .شود یماجتماعی در میان زنان منجر 
احساس تعهد نسبت به ، احساس پیوند و تعلق نسبت به افراد جامعه، به افراد جامعه

احساس ، احساس تعهد نسبت به خانواده، احساس دلبستگی نسبت به خانواده، جامعه
   میزان آنومی آنان کاهش خواهد یافت،پیوند و یکی بودن با خانواده در زنان بیشتر باشد

  
  منابع
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 .61شماره ، 16سال ، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،»شخصی

،  محمدتقی دلفـروز   :ترجمه،   مدنی يها  دموکراسی و سنت  ،  )1380 (.رابرت،  پاتنام -
 .انتشارات وزارت کشور
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پژوهشی در زمینه پتانسیل   (ی یا آشفتگی اجتماع   یآنوم ،)1378 (.فرامرز،  رفیع پور  -
 .انتشارات سروش: تهران). آنومی در شهر تهران

 ، فاطمـه گالبـی    :جمـه تر،  اعتماد یک نظریه جامعه شناختی    ،  )1384 (.پیتر،  زتومکا -
 .نشر ستوده

، )جامعه شناسـی انحرافـات     (یاجتماعآسیب شناسی   ،  )1383 (.اهللاهدایت  ،  ستوده -
 .آواي نور: تهران

 .مرکز آمار ایران، )1390 (.سرشماري عمومی نفوس و مسکن -

. »هـا  تخمین سـطح و توزیـع سـرمایه اجتمـاعی اسـتان          «،)1385 (.رحمان،  سعادت -
 .23شماره  ،فصلنامه رفاه اجتماعی

 روهـاي ین بـه  یاجتمـاع  اعتمـاد  بر مؤثر عوامل یبررس ،)1388 (.محمود، شارع پور -
ـ  مجلـه  ،کاربردي یشناس  جامعه)مطالعه موردي استان مازندران (یانتظام  یعلم
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