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چکیده

آنومي به معناي شرايط بيهنجاري و بيقانوني ازجمله مسائل اجتماعي ناشي از دوران گذرا هرجامعه
است .سوال اصلي تحقيق اين است كه «آيا ميان عوامل اجتماعي و احساس آنومي اجتماعي در بين
دانشجويان دانشگاه آزاد تبريز رابطه وجود دارد يا نه؟» «احساس آنومي» در اين تحقيق متغير وابسته و از
طريق بررسي متغيرهاي مستقل عوامل اجتماعي (مشاركت ،طبقه ،همبستگي ،نظارت و شكاف ارزشي)
بررسي مي شود .اين تحقيق از نظريات دوركيم ،مرتون ،پارسونز و  ...استفاده كرده و از روش پژوهش
پيمايشي و نمونه  583نفردانشجو به تفكيك نسبي انتخاب شدهاند .همچنين در آزمون فرضيهها ازضريب
همبستگي پيرسون T-test ،و  Anovaاستفاده شده است .همچنين براي تبيين احساس آنومي بر اساس
متغيرهاي مستقل نيز از رگرسيون چندگانه استفاده شد .ميزان احساس آنومي (متوسط نمره )33/16
مي باشد .در اين تحقيق فرضيه ارتباط همبستگي اجتماعي نظريه دوركيم ،نظريه مسنر و كروهن ،رابطه
معك وس همبستگي اجتماعي و احساس آنومي ،ارتباط احساس آنومي با نظارت اجتماعي با نظريات ديويد
ريزمن و ايتكينسون و رابرتسون و رابطه معكوس نظارت اجتماعي و احساس آنومي ،كاهش احساس
آنومي با پذيرفتن ارزشهاي جامعه پارسونز تاييد شدند.
واژگان کلیدی :آنومي اجتماعي ،عواملاجتماعي ،همبستگي اجتماعي ،نظارت اجتماعي ،طبقه اجتماعي،
شكاف ارزشي ،مشاركت اجتماعي.

 .1کارشناسی ارشد جامعهشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبريز -ايران (نويسنده مسئول).
E-mail: javadi1010@gmail.com

 .2استاديار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبريز ،گروه علوم اجتماعی؛ تبريز -ايران.
 .3استاديار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبريز ،گروه علوم اجتماعی؛ تبريز -ايران.
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مقدمه

در زندگي اجتماعي بشر ،از جمله مسائليكه در هر زماني از تاريخ ،انسان با نوعي با آن برخورد داشته
است مسئله «بيهنجاري» ( )Anomieبوده است .بيهنجاري ميتواند بر حسب مواردي چون نوآوري،
طغيان ،اصالحخواهي اجتماعي و يا رفتارهاي ضد اجتماعي ،تنازع و عدم پذيرش هنجارها ،حكومت
ناگرايي و يا ناهمنوايي منبعث از بيحالي و يا ناشي از خلق و ابداع ،اشكال بسيار گوناگوني به خود گيرد
(بيرو .)61 :6533 ،همچنين به نحوي معيار مشترک بين اعضاي جامعه متزلزل و از بين ميرود مسئلهاي
كه به زعم برخي صاحب نظران ،بيشتر در جوامع در حال گذر است .از سويي هم افرادي كه خود دچار
«احساسآنومي» هستند با رفتارها و برخوردهاي خود در سرايت همين احساس به ديگران و مبتال كردن
آنها به «احساسآنومي» نقش دارند .حال با توجه به اهميت مقوله آنومي و دركنار آن با توجه به اهميت
قشرجوان ،عليالخصوص دانشجويان ،وجود آنومي دراين قشر بايد بيشتر مورد تحليل و بررسي قرار گيرد.
باتوجه به اينكه طيف دانشجو نقش الگو براي ساير جوانان را دارد« .به اعتقاد دوركيم ،وقتي فقدان التزام
اجتماعي به قوانين ،هنجارها و قواعد به وجود آيد ،افراد احساس ميكنند راهنمايي در انتخابهاي خود
ندارند ،درنتيجه حالتي از گسستگي و بيساماني در نظام اجتماعي آشكار ميشود .در حقيقت ،تضعيف
هنجارهاي نظم دهنده به رفتارهاي افراد ،وضعيت آنوميك خوانده ميشود») .(Morrison, 1995: 187لذا
بررسي احساس آنومي دربين دانشجويان براي حل آن بايد جديگرفته شود دراين ميان باتوجه به عواقبي
كه ميتواند در پي ابتال جامعه به آنومي در جامعه پيش بيايد ،با آگاهي به اين مسئله كه رفتارهائي چون
نااميدي ،بيمعنائي ،بياعتمادي به ديگران ومسئولين ازعوارض آنومي است ،لذا بايد دربعد اهميت مسئله،
به اين مورد توجه داشت كه افرادي باچنين خصوصياتي چون در جامعه زندگي ميكنند .چگونه با ديگران
تعامل خواهند داشت و اين كه چ گونه بر افراد ديگر تأثير گذاشته و در آينده چطور افرادي را تربيت و به
جامعه تحويل خواهند داد.
در زندگي اجتماعي ،انسان غالب انحرافها را درشرايط زماني و مكاني تعريف و مشخص كرده است.
لذا انحرافات و مقوالت بيشتر حالت نسبي به خود ميگيرند .در اين ميان «آنومي» كه گاهي «اختالل
اجتماعي» يا به نوعي «بينظمي اجتماعي» نيز خوانده ميشود؛ يكي از رايجترين مفاهيم جامعهشناسي
است كه به علت اهميت آن ،جامعهشناساني نظير دوركيم ،مرتون ،ماركس و  ...درخصوص آن نظريههاي
متعدد علمي بيان كردهاند .هر كدام از نظريهپردازان از منظري و زاويهاي به تعريف ،چگونگي پيدايش و
زمينههاي گسترش آن پرداختهاند .حتي گاه افرادي چون دوركيم در دو اثر خود يعني در «تقسيمكار در
جامعه» يك تعريف از آنومي داده و در اثر ديگر خود «خودكشي» تعريف متفاوت ديگري داده است ،كه
در مطالب بعدي به اين مباحث مفصل تر پرداخته خواهد شد .به نوعي شايد بتوان ادعا كرد كه اين مسئله
نشان از پويايي و در جريان بودن آنومي حكايت دارد .در عرصه جامعهشناسي ،اگر افرادي نظير دوركيم،
«آنومي» را درسطح كالن به كار بردهاند ،درمقابل نظريهپردازاني چون مرتون نيز آنومي را درسطح مياني
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و خرد بررسيكردهاند .درخصوص آنومي و آنوميك اينكه فرد «آنوميك» گذشته را ازدست داده وبه آينده
اميد و اعتقادي ندارد و ناچاراً در لحظه «حال» زندگي ميكند .برخي جامعهشناسان از چنين شرايطي به
عنوان «حالت برزخي» ياد ميكنند و سادهتر اين كه ،انساني از جايي بريده و به جايي نيز هنوز بند نشده
است« .اغلب اوقات حالتآنوميك يك دوره گذراست :شخص تعلق خود را بهگروه خويش ازدست ميدهد
وبراي مدتي فرصت پيوستن بهگروه ديگررا نمييابد»(شيخاوندي .)611 :6581 ،براي درکصحيح شرايط
«بيهنجاري» و «آنوميك» بهتر استكه ابتدا به هنجارهاي جامعه توجه شود .چراكه با شناخت هنجارها:
بيهنجاريها نيز راحتتر قابل شناخت ميشوند .رفيعپور در خصوص هنجار چنين ميآورد« :هنجار يكي
ازمفاهيم مركزي وهستهاي جامعهشناسي است .باوصف اين :درمتون جامعهشناسي و دربين جامعهشناسان
خارجي نيز فضاي مفهوم آن كامالً مشخص و متمايز نشده است .هنجارها دركليه شئون زندگي وجود
دارند و آن قدر زيادندكه حتي يك دانشمند جامعهشناس متبحر و با وقوف نيز به همه آنها و باالخص به
تعدادي از آنها اشراف ندارد .وقتي ما يك دوست يا آشنا را مالقات ميكنيم به او سالم ميكنيم با او
دست ميدهيم و گاه روبوسي ميكنيم .اين قواعد و ضوابط رفتاري همه هنجار هستند.
بطور خالصه هر قسمت از رفتارهاي انسان كه بطور مستقيم يا غيرمستقيم به ديگر انسانها مربوط
مي شود ،مبتني بر هنجار است .از اين فراتر ،در زندگي فردي نيز هنجارها وجود دارد (طرز عبادت فردي،
طرز غذا خوردن و () ...رفيعپور.)638-631 :6533 ،
دوركیم و آنومی

دوركيم «آنومي» را در سطح كالن ميبيند و بيهنجاري را چنين تعريف ميكند :هرگاه شيرازه
تنظيمهاي اجتماعي ازهم گسيخته گردند ،نفوذ نظارتكننده جامعه برگرايشهاي فردي ،ديگر كارآيياش
را از دست خواهد داد و افراد جامعه به حال خودشان واگذار خواهند شد كه چنين وضعيتي را بيهنجاري
ميخوانند .اين اصطالح به وضع بيضابطگي نسبي در كل جامعه يا در برخي از گروههاي تركيب كننده
آن راجع است .در اين موقعيت ،آرزوهاي فردي ديگر با هنجارهاي مشترک تنظيم نميشوند و در نتيجه،
افراد بدون راهنماي اخالقي ميمانند و هركسي تنها هدفهاي شخصياش را دنبال ميكند(كوزر:6535 ،
.)611
رفتارهاي اجتماعی پنجگانه در نظریات مرتون

مرتون رفتارهاي اجتماعي پنجگانه در نظريات خود به با توضيحات زير (جدول شماره  )6تعريف مي-
كند:
همشكلي ) :(Conformityاين رفتار اجتماعي وقتي بوجود ميآيدكه بين اهداف (يعني ،نيازهاي توليد
شده در فرهنگ و جامعه) و امكانات (يعني ارضاي آن نيازها) در هر قشري ،هماهنگي وجود داشته باشد.
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نوآوري ) :(Innovationوقتي فقط اهداف (نيازهاي منبعث از جامعه) پذيرفته شوند ،اما نه امكانات و
طرق دستيابي به آن ،كه مرتون آن را «نوآوري» مينامد.
مناسكگرا ) :(Pitualismدر جائيكه ابزار و امكانات پذيرفته ميشوند ،اما نه اهداف .مرتون آن رفتار
را پيروي و رعايت عادات و رسوم مينامد.
عزلتگرايي ( :)Retreationوقتي هردو (هم اهداف و هم امكانات دستيابي به آن) نفي شوند ،مرتون
آن رفتار را عزلت گزيدن يا بيتفاوتي ([ )Apathyبيدردي -بياعتنايي] مينامد.
شورش ) :(Rebellianيك نوع رفتار ديگر شبيه نوع قبل آن است كه افراد هم اهداف موجود و هم
امكانات موجود را نفي كنند ،اما در مقابل اهداف و امكانات ديگري را قبول دارند .در آن صورت مرتون
اين طبقه را شورش مينامد.
جدول شماره ( :)1ماتریس رفتارهاي نابهنجار
ابزار و راه رسيدن به هدف

اهداف فرهنگي

انواع تطبيق رفتار

Institution alizaed Means

Culture Goals

Modes of Adeption

+

+

conformity

همشكلي

-

+

In novation

نوآوري

+

-

Ritualism

-

-

Retreation, Apathy

+

+

Rebellion

رعايت كردن
بيتفاوتي ،عزلت
شورش

منبع( :رفيعپور.)151-116 :6533 ،

مرتون بيشترسعي ميكند با ابعاد بخشيدن به آنومي آن را عينيتربكند و به نوعي آن را داراي قابليت
تجربهپذير بكند .مرتون با اين پيش ذهنيت سراغ اهداف و راههاي وسايل مشروع براي رسيدن به آن
هدف پيش ميرود كه شاخصه جامعه پايدار را نوعي تعادل ميان اهداف اجتماعي و فرهنگي ميبيند و در
واقع با نظريات مرتون ،مسئله زماني شروع ميشود كه اين رابطه ميان اهداف و وسايل به هم ميخورد.
در نهايت اينكه حُسن كار مرتون اين استكه به نوعي در سنجش عملي «آنومي» گام اساسي برميدارد
و كمك شاياني به اندازهگيري آن ميكند.
آنومی در نظریههاي سیمن

سيمن از خود بيگانگي را در اشكال پنجگانه از زاويه منظرهاي فرهنگي ،اجتماعي و رواني بررسي
ميكند كه يكي از معادلهاي آن آنومي است .الزم به ذكر استكه اشكال پنجگانه وي به نوعي وسيله و
شاخص سنجش احساس آنومي ميباشدكه از سوي خيلي از محققان مورد استفاده قرار ميگيردكه در اين
قسمت از تحقيق از اشكال و معادلهاي مذكور پنجگانه بيشتر به مقوله آنومي پرداخته ميشود« .امروزه
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معادلهاي گوناگون ازخود بيگانگي بيشترين مباحث مربوط به مناسبات انساني را در علوم اجتماعي دارد.
تحقيق درباره افراد «مطرود»« ،حاشيهنشين»« ،وسواس»« ،بيهنجار» و «گوشهنشين» همه بر پايه
فرضيه از خود بيگانگي در علوم اجتماعي معاصر انجام ميشود(».كوزر و ديگري.)113-118 :6538 ،
سوابق و پیشینه تحقیق

 در تحقيقي با عنوان«آنومي در تهران» كه توسط پيران صورت گرفته است كه نتايج به اين شرحبوده است :آن چيزي كه ما در اين تحقيق به دست آورديم اين استكه ميزان آنومي در بين جوانان مورد
مطالعه ما نسبتاً باال است .يعني احساس سردرگمي و اغتشاش بين هنجارها كامالً مشهود است و اين
منجر به هويتهاي متكثر و چهرههاي متنوع در عرصههاي مختلف شده است.
ميبينيمكه  31/3درصد آنومي شديد 13/1 ،درصد آنومي متوسط 63/1 ،درصد آنوميضعيف داشتهاند
ولي هيچ موردي را كه فقدان آنومي را گزارش كنيم ،ندارد .در زمينه آنومي اجتماعي  11/1درصد ،در
زمينه آنومي سياسي  ،13/3در زمينه آنومي فردي  33/1درصد آنومي داشتند .اين كه آنومي اقتصادي
مهمترين مشكل بروز آنومي در جوانان است كه به پوالريزاسيون جامعه مربوط ميشود(پيران .)6581 ،در
تحقيق مشابه ديگركه در تهران عملي شده است با عنوان «عوامل اجتماعي مؤثر بر آنومي دربين دانش-
آموزان» چنين نتايجي به دست آمده است :در جمعبندي نهائي با توجه به فرضيههاي تحقيق ميتوان
گفت كاهش ارتباط با خانواده ،پائين بودن پايگاه اقتصادي -اجتماعي ،افزايش تفاوتهاي ارزشي بين
والدين و فرزندان ،پائين بودن ميزان مشاركت اجتماعي دانشآموزان در فعاليتهاي اجتماعي و نارسائي
نظارت اجتماعي دروني و بيروني مانع دروني شدن ارزشها و هنجارهاي اجتماعي شده و موجب آنومي،
آشفتگي و بينظمي اجتماعي ميگردد.
همچنين در بعد معيني سنجش آنومي ،كه با رعايت هنجارهاي رسمي در سطح مسئوالن ،قانون و
برخي ادارات مورد ارزيابي قرار گرفته است ،نشان داد كه  % 11از پاسخگويان معتقدند قوانين در سطوح
مختلف رعايت نميشود ،اما اكثريت قابل توجهي از پاسخگويان هنجارهاي غيررسمي را رعايت كردهاند
(پنجهپور.)6586 ،
 در تحقيقي كه توسط مسعود كوثري انجام گرفته است با عنوان «بررسي عوامل مؤثر بر احساسبيهنجاري سياسي درشهروندان تهراني» نتايج زير بدست آمده است :در اين تحقيق براي سنجش متغير
وابسته (آنومي سياسي) از چهار شاخص استفاده شده است :احساس آنومي سياسي ،آنومي سياسي،
بيهنجاري و تعارض هنجاري .ميانگين مشاهده شده (واقعي) در سه شاخص از چهار شاخص (احساس
آنومي سياسي ،بيهنجاري ،تعارض هنجاري) بيش از حد متوسط و حاكي از احساس آنومي سياسي قابل
توجه شهروندان و در شاخص آنومي سياسي اندكي كمتر از حد متوسط است .بررسي ضرايب همبستگي

مطالعات جامعهشناسی ،سال چهارم ،مشاره چهاردهم ،هبار 9019

03

دو به دو (پيرسون) وجود روابط معنادار بين متغيرهاي مستقل و وابسته تحقيق را نشان ميدهد(كوثري،
.)6586
 همچنين در تحقيق رفيعپور با موضوع «آنومي يا آشفتگي اجتماعي -پژوهشي در زمينه پتانسيلآنومي در شهر تهران» نتايج مرتبط با موضوع اين تحقيق به شرح ذيل است:
متغيرهاي مربوط به سيستم كنترل پليس و دستگاه قضائي نيزهمبستگيهاي معنيدار نشان ميدهند
بدين معنيكه عدم كاركردمناسب اين دو سيستم موردتاييد بيشترپاسخگويان بود و اين دو موجب كاهش
اعتماد و مالحظات و همچنين افزايش رفتار آنوميك ميگرديدند .جالب توجه است كه متغير تحصيالت با
متغيرهاي رفتار آنوميك رابطه معنيدار مثبتي نداشت ،بلكه حتي رابطهاي درجهت منفي )(r= -0.0480
اما بدون معنيداري بود .به عبارت ديگر با باال رفتن سطح تحصيالت ،ميزان اعتماد به سيستم و پاي-
بنديهاي مذهبي و رعايت هنجارهاي سنتي كاهش مييابد در مقابل بر روي رفتار آنوميك بيتأثير است
يعني نه موجب كاهش و نه موجب افزايش آن ميگردد(رفيعپور.)6538 :
تعاریف مفاهیم

تعريف نظری

عوامل اجتماعي :عليت اجتماعي شامل مواردي ميشود كه ميتوان برخي از عناصر يا عوامل حيات
اجتماعي را حائز نقش علت دانست ميتوانيم از عليت اجتماعي ،در معناي مجموعهاي از عوامل اجتماعي،
كه جمعاً جهت بروز پديدهاي ،الزم و كافي هستند ياد كنيم(بيرو.)516 :6533 ،
طبقه اجتماعي :در محدوده يك جامعه يا اجتماع معين از لحاظ ميزان قدرت ،درآمد ،ثروت يا حيثيت
و يا تركيب آزادانهاي از اين عناصر ،به نسبت در رديف يكديگرند(گولد.)313-318 :6531 ،
آنومي (بيهنجاري) :حالتي از عدم هنجاربندي يا بيريشگي است كه در صورت عدم همخواني
چشمداشتهاي فرهنگي با واقعيتهاي اجتماعي پديد ميآيد(كوئن.)131 :6533 ،
آنومي (آنوميا) :حالتي است كه موجبات بروز احساساتي از قبيل نااميدي نسبت به آينده ،بياعتمادي
نسبت به افراد جامعه ،بياعتمادي نسبت به مسئوالن ومجريان امور و بيقدرتي درافراد است).(Dean: 196
نظارت اجتماعي :همه راهها و شيوههايي كه براي واداشتن افراد به رعايت چشمداشتهاي جامعه به
كار برده ميشود(همان.)135 :
مشاركت اجتماعي :شركت فعال در يك گروه را ميرساند كه به فعاليت اجتماعي انجام شده نظر دارد
(بيرو.)133 :6533 ،
همبستگي اجتماعي :همبستگيگروهي به معناي آن استكه گروه وحدت خود را حفظكند و با عناصر
وحدتبخش خويشتن تطابق و همنوائي يابد(همان.)111 :
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ارزش :در واقع ارزش توانائي يك شيء (انديشه ،چيز يا شخص) در ارضاي يك ميل ،يك نياز ،يك
تمناي انسان است(همان.)113 :
شكاف ارزشي :اينكه ارزشهاي مسلط جامعه به مرور زمان از اعتبار ساقط ميشود و جاي آن را
ارزشهاي جديدي كه نسل جوان به آن رغبت نشان ميدهد ميگيرد.
تعاریف عملیاتی

نظارت اجتماعي :به دو صورت نظارت بيروني (كنترلهاي رسمي مانند نظارت از طرف ماموران
راهنمايي رانندگي) و نظارت دروني (مانند تعهدهاي مذهبي).
مشاركت اجتماعي :از طريق فعاليت و مشاركت دانشجو در گروههاي دانشجويي و گروههاي دوستان
سنجيده شده است.
طبقه اجتماعي :ازطريق شاخصهاي (منزلتشغلي ،سطح تحصيالت وميزان درآمد والدين) طبقهبندي
ميشود.
همبستگي اجتماعي :احساس تعلق خاطر افراد به عناصر وحدتبخش و همنوا كننده در جامعه ،با
شاخصهاي (ديني ،ارتباط با افراد ديگر ،حساس بودن نسبت به مسائل جامعه).
شكاف ارزشي :به تفاوت گونههاي ارزشي (اقتصادي ،حقوقي ،اخالقي ،سياسي ،فرهنگي و ديني) ما
در اين تحقيق به بررسي شكاف ارزشي در مورد ارزشهاي اقتصادي ،فرهنگي و ديني پرداختهايم.
احساس آنومي :براي اندازهگيري احساس آنومي نزد پاسخگويان از گويههاي استاندارد شده لئواسرول
استفاده كردهايم .از جمله نااميدي نسبت به آينده ،بياعتمادي به افراد جامعه ،بياعتمادي به مسئوالن و
مجريان امور ،بيقدرتي.
اهداف تحقیق

هدف اين تحقيق بررسي احساس آنومي اجتماعي و ارتباط آن با عوامل اجتماعي از جمله :همبستگي
اجتماعي ،نظارت اجتماعي ،طبقه اجتماعي ،شكاف ارزشي ،مشاركت اجتماعي درميان دانشجويان دانشگاه
آزاد اسالمي واحد تبريز ميباشد.
فرضیات تحقیق

 .6بين ميزان مشاركت اجتماعي و ميزان احساس آنومي در بين دانشجويان رابطه وجود دارد.
 .1ميان ميزان همبستگي اجتماعي و ميزان احساس آنومي در بين دانشجويان رابطه وجود دارد.
 .5احساس آنومي اجتماعي در بين دانشجويان با توجه به ميزان نظارت اجتماعي متفاوت ميباشد.
 .1احساس آنومي اجتماعي در بين دانشجويان با توجه به طبقه اجتماعي آنان متفاوت ميباشد.
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 .3احساس آنومي اجتماعي در بين دانشجويان با توجه به شكاف ارزشي آنان متفاوت ميباشد.

شکل شماره ( :)1مفهومی رابطه احساس آنومی با عوامل اجتماعی

ابزار و روش

جامعه آماری

جامعه آماري تحقيق حاضركليه دانشجويان دختر و پسر مقطع كارشناسي دانشگاه آزاد واحد تبريز
ميباشد كه براساس آخرين آمار دانشگاه ،تعداد دانشجويان در سال تحصيلي  15511 ،6581-83نفر
ميباشد.
حجم نمونه آماری

نمونه آماري در اين تحقيق تعداد  n=583نفر از دانشجويان دختر و پسر است كه به صورت نمونه-
گيري از نوع روش تصادفي استفاده ميشود.
تعیین اندازه نمونه آماری

براي تعيين حجم نمونه از فرمول كوكران استفاده شده است.
N=15511
 اندازه جامعه آماريt=6/11
 ضريب اطمينان %13p=1/13
 احتمال وجود صفت دقت احتمالي مطلوب d=1/11n=583
 اندازه نمونه آماريروش نمونهگیری

شيوه نمونهگيري دراين تحقيق بصورت نمونهگيري مطابق با تفكيك دانشكده و جنسيت پاسخگويان
انجام گرفته است .ابتدا بعد از تعيين تخصيص يافته براي هركدام از دانشكدهها ،بصورت تصادفي در ميان
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دانشجويان دختر وپسر دانشكدههاي مختلف توزيع وجمعآوري شده است .الزم بهذكر است جهت تسهيل
درامور و رعايت روش علمي ،ابتدا بر اساس تعداد دانشجويان هر دانشكده نسبت به تعداد كل دانشجويان
دانشگاه ،حجم نمونه تحقيق حاضر را در هريك از دانشكدهها مشخص كرده و در مرحله بعد ،براساس
تعداد دانشجويان پسر و دختر هر دانشكده نسبت جنسيتي ،حجم نمونه تعيين شده است.
ابزار گردآوری دادهها

در اين تحقيق براي اندازهگيري متغيرها ،جمعآوري دادهها و برخي اطالعات الزم از پرسشنامه
استفاده شده است .همچنين براساس چارچوب نظري تحقيق و پيشينه سواالت به صورت بسته طراحي
شده است .سواالت براساس اهداف آنها بصورت چهار گزينهاي و همچنين  3گزينهاي (طيف ليكرت) و
در سطوح اندازهگيري (اسمي ،رتبهاي و فاصلهاي) طراحي شده است.
روش تجزيه و تحلیل دادهها

براي تجزيه و تحليل دادهها از نرمافزار آماري  spssنسخه  63استفاده شده است .به طوريكه براي
توصيف متغيرهاي كيفي از درصد و فراواني و براي توصيف متغيرهاي كمي از شاخصهاي پراكندگي و
مركزي از قبيل ميانگين ،انحراف استاندارد ،حداقل و حداكثر استفاده شد .براي آزمون فرضيهها نيز از
ضريب همبستگي پيرسون T-test ،و  Anovaاستفاده شده است .همچنين براي تبيين احساس آنومي بر
اساس متغيرهاي مستقل از رگرسيون چندگانه نيز استفاده شده است.
یافته هاي تحقیق

الف) بخش توصیفي

براي توصيف متغيرهاي كيفي از درصد و فراواني و براي توصيف متغيرهاي كمي از شاخصهاي
پراكندگي و مركزي از قبيل ميانگين ،انحراف استاندارد ،حداقل و حداكثر استفاده شد.
 توزيع فراواني منزلت شغلي پدران دانشجويانبراساس اطالعات جمعآوري شده  %3/5از دانشجويان پدرانشان در كارهاي يدي %3/1 ،از كاركنان وسايل
حملونقل %66/6 ،كارگران ماهر %11/1 ،كاركنان دفتري %1 ،نيروهاي مسلح %11/3 ،بازاري %1/1 ،مدير و
 %1/5متخصص حرفهاي بودند.

 توزيع فراواني منزلت شغلي مادران دانشجويانبراساس اطالعات جمعآوري شده  %81/1از دانشجويان مادرانشان خانهدار %1/3 ،آرايشگر %1/8 ،كارگر،
 %5/3بازنشسته %8/1 ،كارمند و  %1/1از مادران نيز متخصص حرفهاي بودند.

 -توزيع فراواني سطح تحصيالت پدران دانشجويان
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براساس اطالعات جمعآوري شده  %1/3از دانشجويان پدرانشان بيسواد %61/1 ،داراي تحصيالت ابتدايي،
 %8/3راهنمايي %61/1 ،متوسطه %11/1 ،ديپلم %1/8 ،فوق ديپلم %61/1 ،ليسانس و  %3/1از پدران داراي
تحصيالت فوقليسانس و باالتر بودند.

 توزيع فراواني سطح تحصيالت مادران دانشجويانبراساس اطالعات جمعآوري شده  %61/3ازدانشجويان مادرانشان بيسواد %16/6 ،داراي تحصيالت ابتدايي،
 %66/1راهنمايي %8/5 ،دبيرستان %56/1 ،ديپلم %3/3 ،فوق ديپلم %8 ،ليسانس و  %6/1از مادران داراي
تحصيالت فوقليسانس بودند.

 توزيع فراواني درآمد خانواده دانشجويان مورد مطالعهبراساس اطالعات جمعآوري شده  %65/3از دانشجويان ميزان درآمدشان كمتر از  111هزارتومان%58/1 ،
بين  111-111هزار تومان %15/3 ،بين  111-111هزار تومان %66/5 ،بين  111-811هزار تومان %8/6 ،بين
 811هزار تا يك ميليون تومان %6 ،بين يك ميليون تا يك ميليون و دويست %1/5 ،بين يك ميليون و دويست تا
يك ميليون و چهارصد هزار تومان %5/1 ،بيش از يك ميليون و چهارصد هزار تومان بوده است.

 توزيع پراكندگي ميزان احساس آنومي در دانشجويان مورد مطالعهبر اساس اطالعات جدول شماره ( )1مالحظه ميشود كه متوسط ميزان احساس آنومي در دانشجويان مورد
مطالعه برابر  33/16±65/13محاسبه گرديدهكه حداقل ميزان بروزخشونت  61/13و حداكثر  13/85ميباشد و
ضريب كجي (چولگي)  sk=1/11استكه بيانگر مثبت بودن توزيع دادههاست .بطوريكه  %13پاسخگويان ميزان
بروز خشونت در خانواده را كمتر از  %13 ،13/85بين  %13 ،31/85-31/61بين  31/61-11/38و  %13نيز بيش
از  11/38اظهار كردهاندكه در مجموع ميتوان گفت ميزان بروز خشونت در خانواده كمتر از حد متوسط ميباشد.
جدول شماره ( :)2توزیع پراكندگی میزان احساس آنومی و متغیرها
انحراف
متغير

ضريب

تعداد

ميانگين

استاندارد

واريانس

كجي

حداقل

حداكثر

چارك

انحراف چارك-

چارك

اول

ها (چاركدوم)

سوم

احساس آنومي

383

33/111

13/43

181/11

11/16

11/16

13/83

43/83

34/11

14/38

همبستگي اجتماعي

383

31/64

16/82

316/13

-0/313

1/38

100

41/86

12/3

63

نظارت اجتماعي

383

61/13

11/43

260/18

-0/686

20

100

60

83

10

شكاف ارزشي

383

43/13

12/81

111/22

0/13

11/16

100

36/3

43/83

30

مشاركت اجتماعي

383

10/30

18/33

344/208

-0/413

0

100

30

12/3

63

 توزيع پراكندگي ميزان همبستگي اجتماعي در دانشجويان مورد مطالعهبر اساس اطالعات جدول شماره ( )1مالحظه ميشود كه متوسط ميزان احساس آنومي در دانشجويان مورد
مطالعه برابر  31/31±63/81محاسبه گرديده كه حداقل ميزان همبستگي اجتماعي  1/58و حداكثر  611ميباشد.
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وضريب كجي (چولگي)  sk=-1/56استكه بيانگرمنفي بودن توزيع دادههاست .به طوريكه  %13پاسخگويان
ميزان همبستگي اجتماعي را در ميان دانشجويان كمتر از  %13 ،11/83بين  %13 ،11/83-11/3بين  11/3-33و
 %13نيز بيش از  33اظهار كردهاند كه در مجموع ميتوان گفت ميزان همبستگي اجتماعي در ميان دانشجويان در
حد متوسط ميباشد.

 توزيع پراكندگي ميزان نظارت اجتماعي در دانشجويان مورد مطالعهبراساس اطالعات جدول شماره ( )1مالحظه ميشودكه متوسط ميزان نظارت اجتماعي دردانشجويان مورد
مطالعه برابر  31/63±61/15محاسبه گرديده كه حداقل ميزان نظارت اجتماعي  11و حداكثر  611ميباشد
وضريب كجي (چولگي)  sk=-1/38استكه بيانگرمثبت بودن توزيع دادههاست .بطوريكه  %13پاسخگويان
ميزان نظارت اجتماعي را كمتر از  %13 ،31بين  %13 ،31-83بين  83-11و  %13نيز بيش از  11اظهار كردهاند
كه در مجموع ميتوان گفت ميزان نظارت اجتماعي باالتر از حد متوسط ميباشد.

 توزيع پراكندگي ميزان شكاف ارزشي در دانشجويان مورد مطالعهبر اساس اطالعات جدول شماره ( )1مالحظه ميشود كه متوسط ميزان شكاف ارزشي در دانشجويان مورد
مطالعه برابر  13/63±61/81محاسبه گرديده كه حداقل ميزان شكاف ارزشي  61/13و حداكثر  611ميباشد و
ضريب كجي (چولگي)  sk=1/15است كه بيانگر مثبت بودن توزيع دادههاست .بطوريكه  %13پاسخگويان ميزان
شكاف ارزشي را در ميان دانشجويان كمتر از  %13 ،53/3بين  %13 ،53/3-13/85بين  13/85-31و  %13نيز
بيش از  31اظهار كردهاند كه در مجموع ميتوانگفت ميزان شكاف ارزشي درميان دانشجويان كمتر از حد متوسط
ميباشد.

 توزيع پراكندگي ميزان مشاركت اجتماعي در دانشجويان مورد مطالعهبر اساس اطالعات جدول شماره ( )1مالحظه ميشودكه متوسط ميزان مشاركت اجتماعي در دانشجويان مورد
مطالعه برابر  11/31±68/33محاسبه گرديده كه حداقل ميزان مشاركت اجتماعي صفر و حداكثر  611ميباشد .و
ضريب كجي (چولگي)  sk=-1/16است كه بيانگر منفي بودن توزيع دادههاست .به طوريكه  %13پاسخگويان
ميزان مشاركت اجتماعي را در ميان دانشجويان كمتر از  %13 ،31بين  %13 ،31-11/3بين  11/3-33و  %13نيز
بيش از  33اظهار كردهاند كه در مجموع ميتوان گفت ميزان مشاركت اجتماعي در ميان دانشجويان كمتر از حد
متوسط ميباشد.
ب) بخش استنباطي

در اين قسمت نيز براي آزمون فرضيهها از ضريب همبستگي پيرسون T-test ،و  Anovaاستفاده شده
است .هم چنين براي تبيين احساس آنومي براساس متغيرهاي مستقل از رگرسيون چندگانه نيز استفاده
شده است.
 همبستگي بين نظارت اجتماعي و احساس آنوميبراساس اطالعات جدول ( )5و مطابق با آزمون ضريب همبستگي پيرسون مالحظه ميشود كه بين
نظارتاجتماعي و احساس آنومي همبستگي معكوس معنيداري وجود دارد زيرا ضريبهمبستگي پيرسون
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برابر  r=-1/61با سطح معنيداري  p=1/111محاسبه شده است و چون سطح معنيداري از  1/13كمتر
است بنابراين بين دو متغير فوق همبستگي معكوس وجود دارد و طبق معادله رگرسيون خطي ضريب
2

تبييني  R =5است .يعني  5درصد از واريانس احساس آنومي دربين دانشجويان براساس نظارت اجتماعي
تبيين ميشودكه البته اين مقدار درصد بسيار ناچيزي ميباشد.
جدول شماره ( :)3همبستگی بین متغیرها
متغيرها
نظارت اجتماعي

احساس آنومي
-0/113

=r

P=0/000
N=383

شكاف ارزشي

r=0/248
P=0/000
N=383

مشاركت اجتماعي

-0/288
000

P=0/

383
همبستگي اجتماعي

=r

-0/260

=N
=r

P=0/000

383

=N

 همبستگي بين شكاف ارزشي و احساس آنوميبراساس اطالعات جدول ( )5و مطابق با آزمون ضريب همبستگي پيرسون مالحظه ميشود كه بين
شكاف ارزشي و احساس آنومي همبستگي مستقيم معنيداري وجود دارد زيرا ضريب همبستگي پيرسون
برابر  r=1/118با سطح معنيداري  p=1/111محاسبه شده است و چون سطح معنيداري از  1/13كمتر
است بنابراين بين دومتغير فوق همبستگي مستقيم وجود دارد .طبق معادله رگرسيون خطي ضريب تبييني
2

 R =1است .يعني  1درصد از واريانس احساس آنومي در بين دانشجويان براساس شكاف ارزشي تبيين
ميشود كه البته اين مقدار درصد ناچيزي ميباشد.
 همبستگي بين مشاركت اجتماعي و احساس آنوميبراساس اطالعات جدول ( )5و مطابق با آزمون ضريب همبستگي پيرسون مالحظه ميشود كه بين
مشاركت اجتماعي و احساس آنومي همبستگي معكوس معنيداري وجود دارد زيرا ضريب همبستگي
پيرسون برابر  r=-1/188باسطح معنيداري  p=1/111محاسبه شدهاست وچون سطح معنيداري از 1/13
كمتر است بنابراين بين دومتغير فوق همبستگي معكوس وجود دارد وطبق معادله رگرسيون خطي ضريب
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2

تبييني  R =8است .يعني  8درصد از واريانس احساس آنومي در بين دانشجويان براساس مشاركت
اجتماعي تبيينميشود .يعني باافزايش مشاركتاجتماعي دانشجويان ميزان احساسآنومي كاهش مييابد.
 همبستگي بين ميزان احساس آنومي و همبستگي اجتماعيبراساس اطالعات جدول ( )5و مطابق با آزمون ضريب همبستگي پيرسون مالحظه ميشود كه بين
همبستگي اجتماعي و احساس آنومي همبستگي معكوس معنيداري وجود دارد زيرا ضريب همبستگي
پيرسون برابر  r=-1/13با سطح معنيداري  p=1/111بدست آمده است و چون سطح معنيداري از 1/13
كمتر است بنابراين بين دو متغير فوق همبستگي معكوس وجود دارد .طبق معادله رگرسيون خطي ضريب
2

تبييني  R =3است .يعني  3درصد از واريانس احساس آنومي در بين دانشجويان بر اساس همبستگي
اجتماعي تبيين مي شود .يعني با افزايش همبستگي اجتماعي دانشجويان ميزان احساس آنومي در آنان
كاهش مييابد.
 مقايسه ميزان احساس آنومي در بين دانشجويان براساس طبقه اجتماعي آنانبراساس اطالعات جدول مالحظه ( )5ميشود كه متوسط ميزان احساس آنومي در بين دانشجويان
طبقه اجتماعي پايين برابر  35/63با انحراف استاندارد  ،65/13طبقه متوسط برابر  31/11با انحراف
استاندارد  65/13و در دانشجويان طبقه باال ميزان احساس آنومي برابر  31/53با انحراف استاندارد 61/11
به دست آمده استكه مطابق آزمون تحليل واريانس مقدار  F=5/68با سطح معنيداري  P=1/11محاسبه
گرديده كه نشان مي دهد ميزان احساس آنومي در بين دانشجويان براساس طبقه اجتماعي معنيدار
مي باشد و احساس آنومي در بين دانشجويان طبقه اجتماعي باال بيشتر از ساير گروهها ميباشد.
جدول شماره ( :)4مقایسه میزان احساس آنومی در بین دانشجویان براساس طبقه اجتماعی آنان
تعداد

ميانگين

انحراف استاندارد

حداقل

حداكثر

طبقه
طبقه پايين

106

33/13

13/23

11/16

11/16

طبقه متوسط

230

31/24

13/23

20/83

13/83

طبقه باال

28

31/36

14/12

33/42

83/42

13/43

11/16

كل
گروهها

33/11

383
مجموع مجذورات

درجه آزادي

ميانگين مجذورات

بين گروهها

1141/11

2

360/18

درونگروهها

18403/12

382

161/06

كل

11346/81

384

13/83
مقدار

F

3/181

سطح معنيدار
0/042

مقايسه چندگانه
آزمون

متغير وابسته :آنومي
LSD

سطح اطمينان 0/13
طبقه باال

طبقه پايين

درجه اطمينان

انحراف استاندارد

اختالف

نتايجگروه ( )Jنتايجگروه ()I
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ميانگين)(I-J

-/0461

-1/1260

-/1331

-11/8010

0/046

1/34312

0/021

2/84011

* -3/0863

12208

طبقه متوسط طبقه پايين
طبقه باال

11260

0 /461

0/046

1/34312

* 3/0863

طبقه پايين طبقه متوسط

21101

-8/3618

0/241

2/11116

- 3/1333

طبقه باال

11/8010

0 /1331

0/021

2/84011

* 1/2208

طبقه پايين طبقه باال

8/3618

-2/1101

0/241

2/11116

3/1333

طبقه متوسط

سطح معنيداري آزمون 0/03

تبيين احساس آنومي براساس متغيرهاي مستقل پايگاه اجتماعي-اقتصادي ،نظارت اجتماعي ،شكاف
نسلي ،همبستگي اجتماعي
به منظور تبيين ميزان احساس آنومي براساس مجموع متغيرهاي مستقل از رگرسيون چندگانه به
روش گام به گام استفاده شدكه در نهايت طبق اطالعات جدول شماره ( )3مالحظه ميشودكه در مجموع
 5متغير مستقل مهم درشكل رگرسيوني باقي ماندندكه ضريب همبستگي چندگانه آنها با ميزان احساس
2

2

آنومي برابر  R=1/53با ضريب تبييني برابر  R =1/61و ضريب تبيين خالص برابر  R =1/65ميباشند.
مقدار به دست آمده از اين ضريب بيانگر آن است كه حدود 61درصد از واريانس احساس آنومي توسط
متغيرهاي مستقل موجود در شكل رگرسيوني تبيين ميگردد.
همچنين شكل رگرسيوني تبيين شده براساس آز مون تحليل واريانس ،خطي است زيرا مقدار آزمون F
براي تعيين معنيداري اثر متغيرهاي مستقل بر ميزان احساس آنومي برابر  F=11/33با سطح معنيداري
 P=1/111ميباشد.
جدول شماره ( :)5ضریب همبستگی چندگانه براي تبیین میزان احساس آنومی در بین دانشجویان
شكل

ضريب همبستگي چندگانه

ضريب تبيين

ضريب تبيين خالص

اشتباه معيار برآورد

1

0/261

0/061

0/063

12/123

2

0/331

0/123

0/118

12/103

3

0/361

0/144

0/136

12/464

متغير وابسته :ميزان احساس آنومي در بين دانشجويان
متغيرهاي مستقل موجود در شكل :مشاركت اجتماعي ،شكاف ارزشي ،همبستگي اجتماعي
جدول شماره ( :)6تحلیل واریانس براي آزمون معنیداري شکل رگرسیونی
شكل

مجموع مجذورات

درجه آزادي

ميانگين مجذورات

رگرسيون

1101/61

3

3202/23

باقيمانده

36212/43

318

133/104

كل

11811/13

361

مقدار

F

20/361

سطح معنيداري
0/000
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در مجموع طبق اطالعات جدول شماره ( )3و با توجه به ضرايب بتاهاي استاندارد نشده مالحظه
ميشودكه بامقدار ثابت ( )αبرابر ،31/15مشاركت اجتماعي با بتاي  ،β=-1/66شكاف ارزشي ،β=1/111
همبستگي اجتماعي با بتاي  β=-1/611در تبيين ميزان احساس آنومي سهم معنيداري دارند.
در نهايت با حذف مقدار ثابت آلفا ( )αاز طريق استاندارد كردن مقادير متغيرهاي مستقل مالحظه
ميشود كه به ترتيب مشاركت با بتاي  ،β=-1/11شكاف ارزشي با بتاي  ،β=1/11همبستگي اجتماعي
با بتاي  β=-1/615به ترتيب بيشترين تاثير را درپيشبيني احساس آنومي دربين دانشجويان مورد مطالعه
دارند.
جدول شماره ( :)7ضرایب متغیرهاي مستقل باقیمانده در شکل رگرسیونی به روش گام به گام
ضرايب خام

ترتيب ورود متغيرهاي
مستقل در شكل

B

انحراف استاندارد

مقدار ثابت

16/16

2/263

مشاركت

-0/118

0/031

مقدار ثابت

33/86

3/432

ضرايب استانداردشده

t

Beta

اختالف
ميانگين.

22/663

0/000

-3/313

0/000

11/181

0/000

مشاركت

-0/163

0/031

-0/240

-4/811

0/000

شكاف ارزشي

0/226

0/031

0/220

4/431

0/000

مقدار ثابت

31/13

18/3

11/286

0/000

مشاركت

-0/111

0/04

-0/112

-2/111

0/004

شكاف ارزشي

0/224

0/03

0/216

4/431

0/000

همبستگي اجتماعي

-0/122

0/041

-0/113

-2/118

0/003

-0/261

نتیجهگیري

در فصل حاضر به تفسير نتايج حاصل از تحقيق ميپردازيم و همچنين به مقايسه نتايج با نظريات
مربوط به «احساس آنومي» پرداخته و در قسمت آخر فصل پيشنهادهايي مربوط به تحقيق حاضر شده
است .اين تحقيق به منظور تعي ين عوامل (فردي و اجتماعي) براحساس آنومي اجتماعي دربين دانشجويان
دانشگاه آزاد تبريز شروع شد .دراين بررسي منظور از آنوميحالتي را شامل ميشودكه شرايط موجب بروز
احساساتي ازقبيل نااميدي نسبت به آينده ،بياعتمادي نسبت به افراد جامعه ،بياعتمادي نسبت به
مسئوالن و مجريان امور و بيقدرتي در افراد است .هرچند مفهوم آنومي (نابساماني اجتماعي) به معناي
مختلف نيز به كار رفته است .از جمله به معناي «بيساماني شخصي» است .آنچنان كه فرد بيقانون يا
سردرگم ميشود و يا بهمعناي نابساماني اجتماعي است يعني موقعيتهاي اجتماعيكه درآن خود هنجارها
با يكديگركشمكش داشته و فرد به تالشخود براي همسازياش باخواستههاي متناقض به دردسرميافتد
و درنهايت اينكه «آنومي» وضعيتي از اجتماع را شامل ميشود كه همه هنجارهاي آن از بين رفته و
قانون قاعدهاي در كار نيست و خود به خود نظم جامعه نيز از بين رفته است.
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همچنين دوركيم رونقاقتصادي را نيز همانند ركود ميداندكه ميتواند پيامدهايي داشته باشد ،به ويژه
اگر تغييرهاي شرايط بالندگي اقتصادي ناگهاني باشد .تصور بر اين است كه حالت ناگهاني اين تغييرهاي
گسترده آرزوها را فراتر ازامكان تحقق آن آرزوها ميبرد واين هم باعث ميشود دستگاه نظمدهنده جامعه
با مانع روبرو شود .دوركيم در مورد مشاركت اجتماعي و ارتباط آن با آنومي چنين مطرح ميكند كه پهنه
ميدان عمل متقابل اعضاي گروه با يكديگر است .و به نوعي فراواني عمل متقابل الگودار ،گواه بر درجه
يكپارچگي بوده و آن ن يز نشان از توافق باالست كه در چنين صورتي رفتار انحرافي (آنومي) كمتر رخ
ميدهد .در اين ميان اتيكينسون به جنبه كنترل يا نظارت اجتماعي چنين تاكيد ميكندكه ميزان مجازات
براي كارهاي خالف سنگين باشد و همچنين احتمال كشف اعمال خالف نيز باال باشد.
در اين خصوص رابرتسون نيز در نظارتهاي (بيروني و دروني) به جنبه دروني آن تأكيد كرده و چنين
ميآوردكه كنترلهاياجتماعي حتماً الزم نيست ازطريق تأثير و نفوذ مستقيم به اجرا درآيد بلكه با پيروي
از انتظارهاي اجتماعي ،به طور دروني آنها را اجرا ميكنيم.
چنانچه ديويدرايزمن و فرويد نيز مطرح ميكنندكه نظارت اجتماعي ،انسانها را داراي سيستم كنترل
دروني ميدانند و از عوامل مهم كنترل و نظارت دروني مذهب را مطرح ميكنند.
پارسونز نيز در مورد ارزشها و ارتباط آن با آنومي چنين مطرح ميكند؛ زماني كه ارزشهاي نسل
گذشته بصورت الگوهاي فرهنگي پذيرفته شوند زمينه رفتار انحرافي و بيهنجاري (آنومي) از بين ميرود
ولي زماني كه اين ارزشها براي نسلهاي بعدي درحد الگو نبوده و غريب باشد خود به خود زمينه تفاوت
و شكاف ارزش پيش ميآيد كه اين نيز منجر به آنومي شده و زمينه آن را گسترش ميدهد در ارتباط
همبستگي اجتماعي و آنومي رابرتسون از نظريههاي دوركيم چنين استنباط ميكندكه كسانيكه با اجتماع
خود همبستگي دارند ،تمايل به تبعيت از مقررات را دارند .در حالي كه كساني كه از اجتماع خود بريدهاند
ممكن است تمايل به نقص آن مقررات داشته باشند.
رفيعپور نيز با تكرار نظريات كاپالن و پك چنين مطرح ميكند كه عدم موفقيت در روابط اجتماعي با
آنومي ميپردازد.
پیشنهادهاي عملی

 .6با توجه به اينكه مشاركت اجتماعي و احساس آنومي رابطه معكوس دارند .لذا الزم است جهت
كاهش احساس آنومي در بين دانشجويان سعي شود زمينههاي مشاركت آنها در فعاليتهاي گروهي و
جمعي فراهم آيد تا بدين طريق نسبت به كاهش احساس آنومي در جامعه اقدام شود.
 .1با لحاظ اين كه ميزان همبستگي اجتماعي و احساس آنومي رابطه معكوس دارند لذا سعي شود
موانع همبستگي شناسايي و نسبت به رفع آنها اقدام شده و نيز زمينهها و شرايط افزايش همبستگي در
ميان دانشجويان تقويت شود تا بدين طريق آنومي در جامعه را كاهش داد.

بررسی عوامل موثر اجتماعي در احساس آنومي اجتماعي در بني دانشجواين دانشگاه آزاد تربيز

33

 .5اينكه نظارتهاي اجتماعي با افزايش خود زمينههاي احساسآنومي را پايين ميآورد بايدكه نسبت
به اصوليتركردن نظارتهاي اجتماعي اقدام شود و سعيشود بيشتر نظارت به حالت نامحسوس بوده و از
جنبه نظارت دروني نسبت به رغبت دانشجويان به اين بحث اقداماتي صورت پذيرد.
 .1باتوجه به اينكه افزايش شكاف ارزشي بين والدين و دانشجويان خودبهخود باعث افزايش احساس
آنومي ميشود لذا الزم استكه نسبت به يافتن مشتركات ارزشي نسلهاي گذشته وفعلي اقدام و به نوعي
به تقويت آنها پرداخت تا دانشجويان بين ارزشهاي والدين و ارزشهاي خود احساس فاصله و شكاف
نكنند.
 .3به نظر ميرسد بايد كه تحقيقاتي با موضوعات مشابه ولي ژرفنگر براي يافتن برخي موارد جزئي
ولي حساس و بيشتر به صورت ميداني و مشاركت فعال تحقيقاتي انجام گيرد.
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