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 چکیده

یل به این هدف در گام برای ن است. هدف مقالۀ حاضر بررسی رابطۀ احساس آنومی و امکان کنش ارتباطی

ماس هابرنظریۀ کنش ارتباطی  وآنومی شناسی اجتماعی  ی و روانشناخت جامعهبر رویکردهای  اول با تأکید

و ابزار پرسشنامه استفاده شد.  در گام دوم از روش پیمایشتا چارچوب مفهومی تنظیم گردد. تالش شد 

 122حجم نمونه بر پایۀ فرمول کوکران  و ایلهمرحای چند خوشه گیری موجود در مقالۀ حاضرروش نمونه

ضرایب همبستگی بین متغیرهای تحقیق معنادار بود و سال شهر مشهد است.  11از شهروندان باالی  نفر

، معناییاحساس آنومی یعنی بیفرضیات پزوهش مورد تایید قرار گرفتند بدین ترتیب که هر سه بعد 

حاصل از تحلیل  های یافتهنش ارتباطی رابطه معناداری داشتند. وارگی پول با امکان کقدرتی و بت بی

وارگی پول در  وارگی پول( بتقدرتی و بت ، بیمعنایی بی) رگرسیون نشان داد از میان ابعاد متغیر مستقل

وارگی، نقش  به واسطۀ بت قدرتیمعنایی و بیی دارد و دو بعد بیسزای تعیین کنش ارتباطی سهم به

 ی در کنش ارتباطی دارند.ا کننده تعیین

 

 .معناییبی و قدرتیوارگی پول، بیاحساس آنومی، امکان کنش ارتباطی، بت ها:کلیدواژه
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 و بیان مسئله مقدمه

شناسی  های جامعه در حوزه علوم اجتماعی کنش مفهومی است که  همچون میراثی از کالسیک

ر جرح وتعدیل شده است. وبر از انواع پردازان متاخرتر رسیده و در جریان این گذا به نظریه

برد و هابرماس با تاسی از وبر و  کنش سنتی، عاطفی، عقالنی معطوف به هدف و ارزش نام می

گوید که این نوع  تعدیل دیدگاه او از انواع کنش ابزاری و استراتژیک و کنش ارتباطی سخن می

ی در پیوند با کنش ارتباطی قوام یابد و سایر مفاهیم نظر کنش در دستگاه نظری او محوریت می

کنش ارتباطی امری ضروری برای فضای اجتماعی است. کنش ارتباطی در بستر  می یابند.

شود تا عقالنیت حاکم بر این حوزه، ارتباطی باشد نه  یابد و سبب می حوزۀ عمومی تکوین می

د و حتی ناممکن بینکند تا نشان دهد این کنش چگونه آسیب میمی ابزاری. هابرماس تالش 

جهان و استثمار  ابزاری بر زیست شود. به بیان وی در جوامع غربی چیرگی عقلمی

محور و ابزاری با رویکردی مصادره شود. به زعم وی عقل ارتباطی می جهان مانع کنش زیست

کند می  شود. در کنش ارتباطی فرد تالش ارتباطی ناممکن  شود تا کنشمی  گرانه سببکنترل

کند. تمام پروژۀ هابرماس در پی ایجاد امکانی برابر در  ریزی  تباطی روزمره و معمول را پیار

این تعامل است. کنشی دموکراتیزه که طی آن دو طرف به میزانی برابر امکان کنش داشته باشند 

اما مسئلۀ اصلی،  و کسی به هر دلیل تحت تأثیر عامل خاصی، در کنش ارتباطی طرد نشود؛

حقق امکان این کنش است. به بیان دیگر این موانع، باعث انسداد کنش ارتباطی در یک ت موانع

شوند. یکی از موانع مهم، پیدایش احساس در سطح دیگر می فرهنگ شدنسطح و دموکراتیزه

آنومی  آنومی در میان بیشتر افراد جامعه است. به زعم هابرماس پیوندی ارگانیک بین احساس 

 (. 1111، 1ارتباط وجود دارد )هانت و جونز و عدم امکان کنش

این حس میان افراد جامعه موجب از کارافتادن عیارها و هنجارهای همگانی و به  رواج

های افراد  شود. بروز مشاجرات و درگیری می تبع آن، رشد و گسترش فردگرایی غیر اخالقی

رهای اخالقی، قواعدِ باختن معیاتواند ناشی از رنگ فردی می های فردی و غیر در حوزه

آن  ی است که در ا های جامعه ها ویژگی جامعه باشد؛ این گریزی افراد ازکارافتاده و قاعده

های آنان را  کنش هنجارها تضعیف شده است. پدیداری چنین پنداشتی در ذهنیت افراد جامعه

بیند،  رآشوب میتأثیر قرار خواهد داد. فردی که احساس آنومی دارد، اطراف خود را پ  نیز تحت

                                                           
1. Honneth & Hones 
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رفتار مبهم و ناکارآمدند،  ۀکنند تابد، در نظر او هنجارهای تنظیم ای را برنمی هیچ ضابطه و قاعده

اعتماد است. این  چنین فردی به خزیدن در کنج انزوا تمایل دارد و نسبت به جامعه خویش بی

ر حوزۀ عمومی ناکام کند که او را در برقراری تعامل د وارد می احساس، فشاری بیرونی بر فرد

دور از هرگونه  بستری است برای افراد جامعه تا به 1جهانیا زیست عمومی  گذارد. حوزۀ می

بنابراین استیالی چنین حسی در فضای جامعه سبب انسداد  فشار بیرونی به تعامل بپردازند؛

 شود. ماندن حوزۀ عمومی میکنش ارتباطی و عقیم

است   سازد، رخداد شرایطی در جامعه ا دو چندان میآنچه ضرورت بررسی این مساله ر

اعتمادی به نهادها و قوانین و  اجتماعی، بی که افراد آن به دلیل ناکارآمدی هنجارها و عرف

ارتباطی و  اعتمادی در تعامالت با یکدیگر در برقراری کنش ضوابط ساری و جاری در آن، بی

سازمانی نهادینه  معرض فروپاشی ساختارها و بی مانند، جامعه در تعاملی پویا و سازنده در می

های  محور درجامعه، باید زمینه ارتباطی و استدالل هایی است. پس برای برقراری و ایجاد کنش 

رفع  شناسی و ، آسیبکنش ی برقراری این نوع کردن زمینه کرد. فراهم  این نوع کنش را فراهم

تواند در  های ایجادآن می شرط طی باتوجه به پیشارتبا باشد. کنش موانع موجود بر سرراه آن می

گرایی، جستجوی منافع گروهی و  هایی چون نهادمندی، جمع کردن مولفه تثبیت و درونی

کند.  مندی جامعه کمک سامانای ضروری هستند به ثبات و  همگانی و... که برای هر جامعه

سیم گردند؛ بررسی رابطه اهمیت این امر سبب شد تا اهداف مقاله حاضر به صورت ذیل تر

 ی بین ابعاد احساس آنومی هدف کلی و بررسی رابطه ،احساس آنومی با امکان کنش ارتباطی

داف جزئی مقاله حاضر را وارگی پول( با امکان کنش ارتباطی اه بتقدرتی,  معنایی, بی )بی

 دهند. تشکیل می

  

 تحقیق هپیشین

 را حاضر مساله کنکاش مسیر حاضر موضوع نهزمی در شده انجام های پژوهش مرور و بازبینی

در تحقیقات پیشین هریک از این مقوالت به طور جداگانه و یا در . ساخت تر روشن و هموارتر

 اند. برای نمونه در داخل، تحقیقاتی با موضوع آنومی پیوند با سایر متغیرها بررسی شده

نبوی  ؛1312؛ ارمکی و دیگران، 1312زاده،  ؛ کوثری و رجب1312مرجایی،  ؛1331پور،  رفیع)

                                                           
1 .Life Word حاضر معادل  لهمقا رجهان و جهان زندگي نيز ناميده شده است. لذا اين عبارات دزيستزيست، جهان که گاهي جهانزيست

 .يکديگرند
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( و در خارج نیز با همین عنوان و 2211و 2211؛ حیدری، تیموری و نصیریو 1312و عالمه، 

و  لگه ؛2221بجارنسون،  ؛2211استالوس و فالکو، ) اند انجام شده های متفاوت در قالب

غدغۀ بسیاری از (. همچنین مقولۀ کنش ارتباطی د1112منارد،  ؛2223؛ آدنانز، 2221دیگران، 

؛ ویلیامز و 2221جاکوبسن و استوری،  ؛2212چانگ و جاکوبسن، ) تحقیقات خارجی

 است. (1313خلفخانی،  ؛1313پور، براتعلی) ( و داخلی1111؛ آبروزاس، 2222گوناتونگ، 

شناسانه  از منظری معرفتشدۀ داخلی عمدتاً به بررسی حوزۀ عمومی تحقیقات نوشته

نگر داشته و به بررسی شرایط تحقق امکان ها غالباً رویکردی کالن پژوهشاین  اند. پرداخته

ها نیز به طور خاص امکان  اند. در یکی از پژوهشکنش ارتباطی در سطح نظریه معطوف شده

است  شده   ارتباطی با مختصات ویژۀ غربی بررسی پیوند کلیت جامعۀ دینی ایران و کنش

طور عمده   های خارجی به مقابل پژوهش (. در1333ری، ؛ افتخا1312)عبداللهیان و اجاق، 

اند؛ به عبارت دیگر غالباً بر شرایط امکان و امتناع کرده عمومی را از منظر تجربی بررسی    حوزۀ

اند. به ویژه دانشگاه، به دلیل موقعیت خاص اجتماعی ارتباطی در تجربۀ واقعی پرداخته کنش

است  کوچکـ مورد توجه قرارگرفته های اجتماع جامعه جهانی خاص به دلیل به عنوان زیست

ارتباطی بیشتر در قالب  ها کنش این پژوهش (. در برخی از2222)ویلیامز و گوناتونگ، 

است )لیستاک و  سیاسی بررسی شده  اجتماعی یا مشارکت  نمودهای آن مانند مشارکت

  (.2222؛ بوث، 2222؛ آوری، 2223گرونفالتن، 

های آموزشی نظیر دبیرستان بررسی ی عمدتاً تأثیر آنومی را در محیطهای داخل پژوهش

زندگی تأثیر  اجتماعی و امید به  دهند آنومی چگونه بر نظم اند تا نشانکرده اند. آنها تالشکرده

ها نیز به این مقوله در شرایط ویژۀ سیاسی و اجتماعی ایران به  گذارد. بخشی از پژوهشمی

های اقتصادی خاص پس از انقالب ریزیاند. برای مثال برنامهتوجه کرده پس از انقالب ویژه

پور، ؛ رفیع1312زاده و کوثری، است )رجب گذاشته  چه تأثیری بر شرایط روانی عمومی 

اند )پنجه پور، های جنسی نیز بررسی کردههایی آنومی را از منظر تفاوت (. پژوهش1331

مداری  به تأثیر آنومی بر خودکشی و به ویژه تأثیر آن بر قومهای جدیدتر البته  (. پژوهش1331

(. مسئلۀ شایان 2213؛ 2212اند )حیدری و دیگران،  پرداخته اجتماعی و اقتدارگرایی در حوزۀ

ها اغلب به پیامدهای های آنومی در ایران این است که این بررسی توجه در مورد پژوهش

 اند. کرده توجه موقعیت آنومیک از منظر بزهکاری و جرم
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  آنومی که در سطح فردی تجربه دهد احساس  می  مروری بر منابع نظری و تجربی نشان

کند. احساس  می ارتباطی عمل  شود و تجلی آنومی ساختاری است همواره به عنوان مانع می

تحقق بردن به دام اقتدارگرایی است که مانع شدن یا پناه افتادگی، اتمیزه آنومی بستری برای تک

است. لذا مقالۀ حاضر درصدد سنجش تجربی کنش  مشارکتی، دموکراتیک و ارتباطی رفتار 

 احساس آنومی بر امکان آن است. ارتباطی و بررسی آثار

 

 چارچوب نظری

نظریۀ  پردازان آنومی و های نظریه در این بخش از مقاله تالش شده است تا با اتکا به دیدگاه

بی نظری بیان شود؛ به طوری که پیوند ارگانیک این دو مفهوم کنش ارتباطی هابرماس چارچو

های آنومی، به دو  و ابعاد آن با یکدیگر مطرح شوند. در مقالۀ حاضر با مروری اجمالی بر نظریه

شناختی آنومی که بیشتر از منظر  های جامعه گروه از نظریات توجه شده است؛ نخست، نظریه

های  (؛ دوم، نظریه1331؛ 1311؛ دورکیم، 1121مرتون، ) اندساختاری به این مقوله توجه کرده

اند و بر وجوه معنایی و شناسی اجتماعی که بیشتر از بعد نگرشی به مفهوم آنومی پرداخته روان

؛ شار و مک کلوسکی، 1121سیمن،  ؛1121؛ دین،1122روانی آنومی تأکید دارند )سرول، 

 (.1131 1راشینگ و 1122

و حاالتی  هنجاری اشاره دارد ( آنومی حالتی ذهنی است که به بی1122) از نظر سرول

مانند احساس بریدگی از اجتماع، ناامیدی، جدایی، بیگانگی از نهادهای اجتماعی و احساس 

کند که از دیگران فاصله داشته و به  در این حالت فرد احساس می گیرد.قدرتی را در بر می بی

دهندۀ  آنومی را یکی از اجزای تشکیل (1121و سیمن ) (1121) 2دیگران تعلق ندارد. دین

معنایی،  قدرتی، بی مؤلفه دارد: بی 2دانند. به زعم آنان ازخودبیگانگی  می 3ازخودبیگانگی

آنومی حالتی ذهنی است که سه  به عبارت دیگر، غریبگی؛خودگیری و با هنجاری، کناره بی

جدایی از استانداردهای گروهی و احساس  مؤلفه دارد: تشویش یا اضطرابی دردآور، احساس

خوان در  ناهم از منظر دین این حالت با چیزی که کارن هورنای تعارض عناصر هدفی. بی

های متعارضی  مانند فردی که در شخصیت خود با بهنجاری نامد، مشابه است؛ شخصیت می

شدن در امور قروبروست، همانند تعهد به قواعد مسیحیت از یک سو و فشاری که برای موف
                                                           

1. Rushing 
2. Dean 

3. Alienation 
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هستۀ مفهوم آنومی را ( 1122) 1کلوسکی کند. شار و مک دنیوی از سوی دیگر حس می

اخالقی در جامعه است. دانند. به بیان دیگر احساس آنومی احساس بی احساس خال اخالقی می

اند. چنین فردی در فضایی کنندۀ رفتار ضعیف و مبهمهنجار، هنجارهای تنظیم برای فرد بی

( 1131) 2پایین است و اخالق وضعیتی آشفته دارد. راشینگ« فشار هنجاری»کند که  می زندگی

کند؛ نخست، فقدان وفاق یا توافق پایین در مورد هنجارهای از دو منظر به آنومی توجه می

که در این حالت سخن از یک جامعه یا فرهنگ آنومیک در میان است.  غالب جامعه است؛

های فردی است. در این حالت افرادی که به لحاظ روانی از نظم  رشدوم، بروز آنومی در نگ

شوند. تأکید راشینگ بیشتر بر این  هنجار دیده می اند، به عنوان بی هنجاری مسلط بیگانه شده

 بعد آنومی است.

شناختی مرتون و دورکیم به آنومی است اما در  نگاه جامعه در مقالۀ حاضر تأکید عمده بر

رویکردی ( قدرتی وارگی پول و بیمعنایی، بت قدرتی و بی بی) احساس آنومیشناسایی ابعاد 

شناسی اجتماعی نیز بهره گرفته شد. در این بخش از  های روان تلفیقی اتخاذ شده و از نظریه

پردازان آنومی به فهم انتقادی  خوردن فهم کارکردگرایانۀ نظریهشود تا گره مقاله تالش می

ارتباطی و حوزۀ عمومی مشخص شود. دغدغۀ دورکیم، مرتون و هابرماس در مورد کنش 

پردازان آنومی و هابرماس به نوعی غلبۀ عقالنیت ابزاری بر جهان معنایی کنشگران بود.  نظریه

زمانی که دورکیم در کتاب خودکشی و تقسیم کار اجتماعی از آنومی به عنوان بحران سخن 

گیری پیوندهای اجتماعی و مشارکت  مانع شکل گفت مسئلۀ اساسی وی این بود که آنومی می

گیری فردگرایی اخالقی است. دورکیم در نسبت جامعه و فرد، به این مسئله  و در مجموع شکل

پرداخت که فروپاشی اخالقی جامعه، مانع تحقق مدنیت و دموکراسی است )حیدری و  می

جهان دارد با و زیستعمومی تمایزیافته   هابرماس و فهمی که از حوزۀ(. 1312سرحدی، 

فردگرایی اخالقی نسبت دارد. هابرماس در  دغدغۀ دورکیم در مورد انسان اجتماعی و

اش  کند که نمایندگان اصلیی نظام و زیست جهان به سنت کارکردگرایی نظر میگذاریزتما

ما هایی دارد ا (. اگرچه هابرماس بر دورکیم نقد111: 1312کرایب، ) هستند پارسونزدورکیم و 

شود و خود را به  یشرو محسوب میپجهان، دورکیم برای او یک کند در فهم زیست اعتراف می
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داند، چرا که دورکیم مانند هابرماس در پی بازسازی مفهوم آزادی، انسجام و  او مدیون می

 .(2221؛ پیکرینگ، 1111اقتدار اخالقی در جامعه است )هابرماس، 

 جهان و سیستم با فهم دورکیم از جامعۀ زیست از این حیث فهم هابرماس از رابطۀ

(. مسئلۀ چیرگی عقل ابزاری بر 1333ارگانیک و وضعیت آنومیک نسبت دارد )ریتزر، 

جهان و امتناع کنش ارتباطی، محصول چیرگی عقل  جهان، جداکردن فرد از زیست زیست

نقل از منارد،  به ؛1121)مشترک دورکیم، مرتون  ابزاریِ مبتنی بر سودمداری است که مسئلۀ

است.  یگانگی مارکس قابل تشخیصازخودب( بوده و در مفهوم 1311( و هابرماس )1122

بر وارگی پول یکی از بسترهای رفتارهای مبتنی  معتقد است بت آنومیکردن مرتون در تئوریزه

ی خودکشی و تقسیم کار نیز معتقد است ها کتابی است؛ دورکیم در خودخواه

انسجام  حرص و ولع انسان در وضعیت آنومیک بستری است که مانع شدنِ افسارگسیخته

شود. غلبۀ عقالنیت ابزاری  یمگیری اخالق مسئولیت در انسان جامعۀ مدرن  اجتماعی و شکل

 به اشکال مختلف مورد انتقاد متفکران کارکردگرایی آمریکایی از پارسونز تا مسنر و روزنفلد

نظام اقتصادی بر سایر های خردهنفلد چیرگی ارزشنیز بوده است. از نظر مسنر و روز

برد. آنها این وضعیت را آنومی  های جامعه، در عمل انسجام اجتماعی را از میان می نظام خرده

عمومی   جهان و حوزۀ وضعیتی است که در آن کنشگر از زیست آنومینامند. لذا  نهادی می

گیرد و مطابق ادبیات خودخواه قرار میبُرد چرا که در این وضعیت در حالتی خودسر و  می

 گریزد. هابرماس از کنش ارتباطی می

( 1132همچنین معرفت و تعلقات بشری ) ( و1311نظریۀ کنش ارتباطی ) هابرماس در

تحریف  ،کند. ویژگی مشترک این دو دسته موانع بر دو دسته موانع درونی و بیرونی تأکید می

دن حقیقت ارتباطی است. موانع بیرونی مانند ایدئولوژی، مند ارتباط و وارونه جلوه دا نظام

داند و بیرون  های ایدئولوژیک را حقیقت محض می سازد که گزاره گریز را برمیای ارتباط سوژه

ها و حاالت  بخش و آزاد ندارد. موانع درونی نیز سندرومها امکان گفتگوی رهایی از این گزاره

ته تجلیات ساختار در حاالت روانی فرد است. تحریف روانشناختی ناخودآگاه است که الب

مند، مفهومی است که هابرماس از فروید به عاریت گرفته است. موانع درونی و بیرونی  نظام

شوند. خودفریبی، در قالب رابطۀ موجب خودفریبی نیز می، مند ارتباط عالوه بر تحریف نظام

بیند، قابل رفع  ای می را چنین رابطه جو رماندکه هابرماس رابطۀ روانکاو و  آل گفتگویی ایده

های درونی باشد، موانع بیرونی  ها و وسواس تواند اسیر تکانش است. به همان نسبت که فرد می
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و رهایی  توانند مانع گفتگو و رهایی شوند. خودمختاریشوند نیز می که بر سر سوژه آوار می

ی مثبت روشنگریابد. نگاه هابرماس به  یمروشنگری تحقق  مد نظر هابرماس، در قالب عقل

بیند. برخالف وی آدورنو راه رهایی را تنها در عبور  است و آن را دارای قابلیت برای رهایی می

( عقل روشنگری را در بازگشت به اسطوره 1311دید و هم نظر با هورکهایمر ) از کاپیتالیسم می

سفۀ قرن نوزدهم و خصوصاً کانت جدا هابرماس را از متفکران و فال کرد. چیزی کهتحلیل می

های درونی سوژه، بلکه در دل  کند این است که هابرماس ردپای این خرد را نه در پتانسیل می

کند تا حقوق فرد را در دل جامعه تحقق  بیند. لذا وی از جامعه دفاع می تاریخ و جامعه می

نی فردیت مد نظر هابرماس جز در هایی داشته باشد. یع بنابراین شاید با دورکیم قرابت؛ بخشد

یب نگاه هابرماس به جامعه و نسبتِ جامعه با ترت ه اینبای عقالنی ممکن نیست. درون جامعه

گیرد. هابرماس مدافع جامعه  و عاملیت/ ساختار قرار می های رایج فرد/ جامعه فرد ورای دوگانه

و نظریۀ  و تعلقات بشری در آثار معرفتا )بخش ر ییرهاعمومی است و عقالنیت   و حوزۀ

به این گیرد.  اش در نظر می جهان و در بستر تاریخیدر دل جامعه و زیست (کنش ارتباطی

کند تا بین معرفت و رهایی  مطرح می 1ای در مورد عالئق برسازندۀ معرفت منظور او نظریه

ر پی ارتباط برقرار کند. تعلق معطوف به چیرگی بر طبیعت، در قالب کنش استراتژیک د

کردن طبیعت است. این وجه از عقل روشنگری مورد تأکید پیشینیان مکتب فرانکفورت  منقاد

گرفته از وبر است. هابرماس نیز در کنار عقل ابزاری و در نیز بود و همان عقل ابزاریِ وام

گاه این نوع  اشاره دارد. به زعم وی حوزۀ عمومی تجلی تکمیل دیدگاه وبر به عقالنیت ارتباطی

 نظیر قلمرویی از زندگی اجتماعی است که در آن چیزیعمومی   حوزۀ»از عقالنیت است. 

 این قلمرو زندگی اجتماعی آن (.222: 1311)هابرماس، « تواند شکل بگیرد افکار عمومی می

آیند تا از مسائل عمومی و امور همگانی بحث و گفتگو  که افراد خصوصی گرد هم می گاه

گیری حوزۀ عمومی، دست کم، مستلزم وجود آزادی بیان و  که شکل. با اینیابدکنند، فعلیت می

ها و  جویانه است، لزوماً به وجود نهادها، تشکلگردهمایی و گفتگوی داوطلبانه و مشارکت

ها و ... را به قلمرو ها، کافه ها، میدان ها، خیابان توانند پارک ها وابسته نیست. مثالً افراد می انجمن

ها برای تجمع و مباحثه  تماعی و عرصۀ تحقق حوزۀ عمومی بدل کنند و از این مکانزندگی اج

پیرامون امور عمومی و برخی اوقات اقدام به عمل اجتماعی بهره بگیرند؛ اما جامعه مدنی، 

ها و سازمان های  ها و انجمن بخشی از حوزۀ عمومی است که به خود در قالب تشکل
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ح خود را نهادینه ساخته است. بنابراین، حوزۀ عمومی عرصۀ اجتماعی شکل داده و به اصطال

شود اما جامعۀ مدنی به قلمروهایی از  واسط میان فرد خصوصی و دولت سیاسی مربوط می

یافته و نهادمندند و در آن افراد در قالب  بیش ساختوکند که کم عمومی اشاره می  حوزۀ

یابند. از دیدگاه هابرماس، آنچه برای  میهای خودگردان سامان  های خودجوش و انجمن تشکل

است که دسترسی به آنها  گیری و تثبیت حوزۀ عمومی و جامعه مدنی ضرورت دارد این  شکل

برای همگان ممکن باشد و آزادی افراد در مشارکت فعاالنه در آنها به رسمیت شناخته شود و 

و بازار )قدرت و اجبار از یک  تحریفگرانه و مخل دولت، بوروکراسی از همه مهمتر از مداخلۀ

 (.1311سو و پول از سویی دیگر( مصون باشند )هابرماس، 

ای فرهنگـی و   از منظر هابرماس حوزۀ عمومی بیش از آنکه امری سیاسـی باشـد، حیطـه   

جهان فرهنگی کنشگران ریشه دارد. این حوزه  عمومی در زیست  ادبی است. به بیان دیگر حوزۀ

ل و مباحثه که چندان متأثر از منزلت افـراد نیسـت و فضـای برابـری     فضایی است برای استدال

 ها و مباحثـات حـوزۀ   آورد؛ همین فضا موجب شد که استدالل برای استدالل و مباحثه پدید می

هـا، ایـن حـوزه    گرفتن ارتباطات و رسانهعمومی از زیر یوغ کلیسا و دولت خارج شود. با قوت

فردی  بازاندیشی در خود شد و افکار عمومی با ویژگی منحصربهدارای تأملی انتقادی با ویژگی 

که در جهان مدرن داشت، متولد شد. هابرماس مدعی است تولـد بـورژوازی و چیرگـی عقـل     

هـا بـا اتصـال بـه منطـق ایـدئولوژیکِ کـنش         عمومی را رو به انحطاط برد. رسانه  ابزاری حوزۀ

شناسـی و   از امر سیاسی گرفته تا ذوق زیبـایی  ها استراتژیک و سودمدارِ عقل ابزاری همۀ حیطه

هنری را تسخیر کردند. در این نقطه، هابرماس وامدار اندیشـۀ آدورنـو و هورکهـایمر در مـورد     

(. ایـن تسـخیر در قالـب    1311ای اسـت )هورکهـایمر،    سـازی و فریـب تـوده   صنعت فرهنـگ 

 دست زد.  کردن افراد ای مند ارتباطات و حاشیه ایدئولوژی به تحریف نظام

گفته نئولیبرالیسم به یـک ایـدئولوژی فراگیـر     1ای با یوهان آرناسون در مصاحبه هابرماس

 گوید: گذارد. او می شدن نیز اثر می مبدل شده است و بر روند جهانی
خواهی دموکراتیک به نفع آزادسـازی اقتصـادی اسـت. یعنـی      هستۀ ایدئولوژیک نئولیبرالیزم، کاهش تدریجی مشروطه»

زدایـی اجبـاری    کنندگان با فرایند نظـم  شهروندان با خودمختاری فردی تولیدکنندگان و مصرف گزینی خودمختاری سیاسیجای

های بازندگان و برندگان است بلکه تمایز و افتراقـی   بازار به جای تنظیم سیاسی. این کار نه تنها موجب افتراق ساختار فرصت

انی کـه هـیچ نقشـی در    کنند و کسـ  آورد که در بازی ]سرمایه[ ایفای نقش می د میفزاینده در شرایط واقعی زندگی کسانی پدی

 «.هایی از جمعیت گذاردن بخشکردن و کنارای یعنی حاشیهبازی ندارند، 
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تواند کاربردی جدی داشته  این نوع نگاه برای جوامع در حال توسعه خاصه ایران می

مختلف اقتصادی، اجتماعی،  های طهشدن در حیباشد. از یک سو باید گفت روند جهانی

تواند  فرهنگی و سیاسی که با توجه به ادبیات تحقیق با مدرنیته و دموکراسی فاصله دارد، می

شاید بتوان در مورد جوامع در  عمومی پدید آورد. بحرانی دو چندان در کنش ارتباطی و حوزۀ

یک سو تحت استثمارِ  حال توسعه فرضیۀ هابرماس را چنین بسط داد که این جوامع، از

اند و از سوی دیگر تحت استثمار ساختار نامتوازن نئولیبرالیزم غربی. ایدئولوژی سیاسی و سنتی

بر  های جهانی و تحمیل الگوهای اقتصادی و فرهنگی، ای این جوامع در نظام موقعیت حاشیه

 .عمومی و کنش ارتباطی این ممالک پیامدهای مخربی دارد  جهان و حوزۀزیست

  گیری حوزۀ عللی را به عنوان موانع شکلتوان مجموعه با این شرح، در آثار هابرماس می

توان در عوامل اقتصادی )در قالب مالکیت خصوصی(،  ها را می عمومی مطرح کرد، این علت

شناختی )عقالنیت ابزاری و  رابطۀ دولت و جامعۀ مدنی(، عوامل معرفت)عوامل سیاسی 

و ایدئولوژی( و عوامل فرهنگی )مختصات تاریخی و فرهنگی جامعه( های شناسایی  شیوه

گنجد؛ لذا به منظور تحدید و  پرداختن به این موانع در قالب یک مقاله نمی بندی کرد؛ که دسته

تدقیق موانع، آنومی به عنوان مانعی مهم بر سر راه کنش ارتباطی لحاظ شد. همان طور که 

صر ساختاری در ذهنیت افراد است که قالب احساس آنومی آنومی تجلی عنا پیشتر مطرح شد؛

شناسی  شناسی و سرول از منظر روان گیرد. زمانی که دورکیم و مرتون از منظر جامعه می

، 1بریدن از اجتماع حس نظیر گویند، طیفی از حاالت درونی اجتماعی از این مقوله سخن می

 گیرند را در نظر می 1قدرتی اعی و احساس بی، بیگانگی از نهادهای اجتم3، جداافتادگی2ناامیدی

دهد در فهم هابرماس، امکان کنش  مرور منابع نظری و تجربی نشان می(. 1122، 2)سرول

ارتباطی از یک سو به شرایط عینی و ساختاری و از دیگر سو به موانعی مقید است که 

روشنگری »عروف کانت داند. هابرماس با نظر به مقالۀ م هابرماس آنها را موانع درونی می

ها محصول  کند. این نابالغی نابالغی درونی را به عنوان مانع کنش ارتباطی تلقی می «چیست؟

این منطق را  دادن به منطق عقل ابزاری است؛ کهعدم قبول مسئولیت در قبال اجتماع و تن
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ی توصیف کرد. بر این اساس و با اتکا به قدرت و بی معنایی وارگی پول، بیتوان با بت می

 شود.های نظری فوق مدل نظری زیر ترسیم می دیدگاه
 

 

 

 
 

 . مدل نظری تحقیق1شکل 

 فرضیات

 رسد بین احساس آنومی با امکان کنش ارتباطی رابطۀ معنادار وجود دارد. به نظر می -

 رتباطی رابطۀ معنادار وجود دارد.معنایی با امکان کنش ا رسد بین احساس بی به نظر می -

  قدرتی با امکان کنش ارتباطی رابطۀ معنادار وجود دارد. رسد بین بی به نظر می -

 وارگی پول با امکان کنش ارتباطی رابطۀ معنادار وجود دارد.رسد بین بت به نظر می -

 

 یشناس روش

شهروندان  امعۀ آماری رادر مقالۀ حاضر از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه استفاده شد. ج

به تعداد  1کوکرانفرمول و حجم نمونه با رجوع به  تشکیل دادند سال شهر مشهد 11باالی 

نفر در تحلیل نهایی باقی  321های ناکامل کردن پرسشنامهنفر انتخاب شد که با خارج 122

 .ی استفاده شدا مرحلهی چندا خوشهیری گ نمونهماندند. در مقالۀ حاضر از روش 

 و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. در بحث اعتبار و پایایی از اعتبار صوری

 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق

های بریدن از  شود که احساس به عنوان حالتی ذهنی از آنومی تعریف می که: احساس آنومی

قدرتی را در بر  اجتماع، ناامیدی، جداافتادگی، بیگانگی از نهادهای اجتماعی و احساس بی
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 احساس آنومي

 

 قدرتي يب امکان کنش ارتباطی

 

 پول وارگي بت

 

 معناييبي
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( 2211) برای سنجش احساس آنومی از مقیاس حیدری و دیگران (.1122)سرول،  گیرد می

، (گویه 1)معنایی  مقیاس دارد که عبارتند از بیخرده سؤالی سه 22استفاده شد. این مقیاسِ 

 های این مقیاس پس از مرور تمامی مقیاس گویه(. 2) وارگی پول و بت گویه( 3) قدرتی بی

( ساخته و در ایران اعتباریابی شد. آلفای کلی مقیاس 2223( تا کائو )1122آنومی از سرول )

بود. همچنین آلفای  33/2و در پژوهش حاضر  13/2( 2211در پژوهش حیدری و دیگران )

وارگی  و بت 32/2قدرتی: ، بی12/2معنایی:  ها این گونه به دست آمد: بی مقیاستک تک خرده

 .32/2پول: 

ای و  کنش ارتباطی از منظر هابرماس، مفهومی متمایز از کنش وسیله: نش ارتباطیک

های افراد  استراتژیک است و امکان تحقق آن در بستر حوزۀ عمومی میسر است. زمانی کنش

جامعه ارتباطی خواهند بود که افراد در فضایی مملو از قدرت افقی و فارغ از سلطه، امکان 

جهانی امکان بروز و ن به توافق را تجربه کنند. کنش ارتباطی در زیستگفتگو و مباحثه و رسید

کردن این مفهوم، از یابد که تحت استثمار سیستم قرار نگرفته باشد. برای عملیاتی ظهور می

ها برای ( استفاده شده است. این گویه2221های جاکوبسن ) رفته در پژوهشکار  های بهمقیاس

گویۀ  1اند. برای ادعاهای اعتبار طراحی شده« شرایط گفتگو» و« ادعاهای اعتبار سخن»

های شرایط و فهم و دریافت طراحی شده است. شاخص حقیقت، اقتضا و تناسب، صدق

ها در نظر گرفته  ها و ایده و موقعیت برابر برخورد با گزاره گفتگو، فرصت برابر، آزادی بیان

 نش ارتباطی در حوزۀ عمومی لحاظ شد.گویه برای سنجش ک 11به این ترتیب  شده است.

 

 سیمای آماری پاسخگویان

و  11است. حداقل سن  12/12سال با انحراف استاندارد  11/32میانگین سنی پاسخگویان 

درصد از  1/31درصد زنند.  2/13درصد از پاسخگویان مرد و  1/22سال است.  22 حداکثر

تومان است  هزار 212درآمد پاسخگویان  اند. میانگیندرصد متأهل 2/21پاسخگویان مجرد و 

و باالتر  هزار . حداقل و حداکثر درآمد پاسخگویان به ترتیب سیصد21/2با انحراف استاندارد 

کالس  12از دو میلیون تومان گزارش شده است. میانگین تحصیالت پاسخگویان در حدود 

همچنین میانگین است که بدین معناست که میانگین تحصیالت پاسخگویان دیپلم است. 

 هزار تومان گزارش شده است. 221پاسخگویان  های خانوارهزینه
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 توزیع پاسخگویان بر حسب طبقه ذهنی. 1 جدول

 11/1 میانگین

 11/2 انحراف استاندارد

 3 حداقل

 12 حداکثر

 

جدول فوق مبین میانگین نمره طبقه ذهنی پاسخگویان )ارزیابی آنان از وضعیت طبقاتی 

است  11/1شود میانگین نمره پاسخگویان  ت. همانطور که در جدول مشاهده میاس خودشان(

( است و بدین معنا است 2/1این رقم اندکی باالتر از حدوسط تجربی مقیاس ) 12از حداکثر 

ها  کنند. انحراف استاندارد پاسخکه غالب پاسخگویان خود را در وضع متوسط ارزیابی می

 شود.حاصل می 12که از کسر این اعداد دامنه تغییرات  12و حداکثر  3، حداقل 11/2

 

 متغیرهای مستقل توصیف 

استاندارد، حداقل و حداکثر  میانگین، انحراف زیردر جدول : توصیف احساس آنومی

های متغیر مستقل پژوهش )احساس آنومی( و ابعاد آن بیان شده است. میانگین نمرۀ  نمره

است؛ به این معنا که احساس آنومی  12/22( 112قیاس )احساس آنومی از حداکثر تجربی م

)از  22/23معنایی  های بیوضعیت متوسطی در بین پاسخگویان مورد مطالعه دارد. میانگین نمره

و  11/1با انحراف استاندارد  21/11وارگی پول ؛ بت32/3( با انحراف استاندارد 12حداکثر 

 این ارقام در وضعیت متوسطی قرار دارند. است. 21/2با انحراف استاندارد  22/11 قدرتی بی
 

 آن ابعاد و آنومی احساس حسب بر پاسخگویان توزیع. 2 جدول

 هنجاری احساس بی قدرتی بی وارگی پول بت معنایی بی 

 12/22 22/11 21/11 22/23 میانگین

 22/12 21/2 11/1 32/3 انحراف استاندارد

 31 1 1 1 حداقل

 122 32 33 12 حداکثر
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سؤال سنجش شده است.  13امکان کنش ارتباطی با : امکان کنش ارتباطی توصیف

با  33/12است. میانگین نمرۀ این متغیر در پاسخگویان  12و حداکثر  13حداقل نمرۀ تجربی 

 است.  11و حداکثر آن  11 شده حاصلاست. حداقل نمرۀ  11/12انحراف استاندارد 

 امکان کنش ارتباطی حسب بر پاسخگویان توزیع. 9جدول 
 33/12 میانگین

 11/12 انحراف استاندارد

 11 حداقل

 11 حداکثر

 
 آزمون فرضیات

 بین احساس آنومی با امکان کنش ارتباطی رابطۀ معنادار وجود دارد. رسد یمبه نظر  -
 

 . ضریب همبستگی فرضیات پژوهش1جدول 

هنجاریاحساس بی  معنایی بی  قدرتی یب  وارگی پولبت   

 کنش ارتباطی
231/2- ** 

sig= 21/2  

112/2- ** 

sig= 21/2  

112/2- ** 

sig= 21/2  

312/2- ** 

sig=  21/2  

 
استفاده شد. همان طور که در  برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون

است. این ضریب در  -231/2 شود ضریب همبستگی بین دو متغیرجدول باال مشاهده می

که باال رفتن احساس آنومی، امکان کنش ارتباطی  و به این معناستمعنادار است  21/2سطح 

معنایی و  آید. بر این اساس افرادی که فضای آنومیک جامعه موجب بیپاسخگویان پایین می

و کنشی  ای فراتر رفته های وسیله توانند از سطح کنشهدفی آنان شده، به دشواری می بی

 ارتباطی داشته باشند.

 معنایی با امکان کنش ارتباطی رابطۀ معنادار وجود دارد. د بین احساس بیرس به نظر می -

وجود دارد که ( -112/2دهد بین دو متغیر رابطۀ معکوس )آزمون همبستگی پیرسون نشان می

معنایی، امکان  رفتن احساس بیمعنادار است. این رابطه به این معناست که با باال 21/2در سطح 

غلبۀ  معنایی و آید. این یافته شاهدی بر این مدعاست که رخنه بیکنش ارتباطی پایین می

بیش از آنکه در جستجوی  ای پیدا کنند و شود افراد خصلت ذره سبب می انگارانهروحیۀ پوچ
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حوزۀ عمومی با روابط افقی قدرت باشند، در پی یافتن منبع اقتدارند که به واسطۀ قدرت 

 ندگی را مجدداً باز گردانند.رفتۀ زدستعیار آن، معنای از تمام

 قدرتی با امکان کنش ارتباطی رابطۀ معنادار وجود دارد.رسد بین بی به نظر می -

وجود دارد که در  -112/2دهد بین دو متغیر رابطۀ معکوس آزمون همبستگی پیرسون نشان می

امکان کنش قدرتی، رفتن بیمعنادار است. این رابطه به این معناست که با باال 21/2سطح 

معنایی است عنان سرنوشت خود را به  آید. بر این اساس فردی که دچار بیارتباطی پایین می

قدرتی در او پدیدار  داند، لذا حس بیشدۀ تقدیر پوچش میسپارد و خود را مسخپوچی می

اش  های ذهنی داند و دغدغه شود. این شخص خود را حاکم بر سرنوشت و تقدیرش نمی می

ها رقم  گیرد؛ این حس برای او، سکون را در همۀ عرصه شکل می فقدان قدرتش پیرامون

همواره مطیع امر  شود که در آنای عمودی تبدیل می زند و تلقی او از رابطۀ قدرت، به رابطه می

 گیرد.های او پنداشت رابطۀ قدرت افقی با دیگران شکل نمی دیگران است و در نگرش

 .ارگی پول با امکان کنش ارتباطی رابطۀ معنادار وجود داردو رسد بین بت به نظر می -

، در -312/2معکوس و معنادار  دهد بین دو متغیر رابطۀ آزمون همبستگی پیرسون نشان می

وارگی پول، امکان کنش رفتن بت، وجود دارد. این رابطه به این معناست که با باال21/2سطح 

های افراد یعنی در حوزۀ  ها و نگرشسطح کنش وارگی پول درآید. بت ارتباطی پایین می

ذهنیت افراد جامعه عقالنیت ابزاری سیطره پیدا کرده و به بیان وبر کنش عقالنی معطوف به 

های اجتماعی حاکم  گرایانه بر کنشهدف سایر اشکال کنش را به حاشیه رانده و منطقی فایده

ه هدف در بین افراد جامعه عرصۀ ای و عقالنی معطوف ب های وسیله شده است. جوالن کنش

 کند. کنش ارتباطی را محدود می

 

 تحلیل رگرسیون

همبستگی  دارای برای تعیین بیشترین اثربخشی در بین متغیرهای تحقیق، متغیرهایی را که

وارد معادلۀ رگرسیون کردیم تا مشخص کنیم کدام  بودند را با امکان کنش ارتباطیمعنادار 

از  11/2کنند. متغیرهای پژوهش در مجموع  ن کنش ارتباطی را تبیین میمتغیرها بیشترین امکا

دهد در بین ابعاد نشان می ذیلواریانس متغیر وابسته را تبیین کردند. همان طور که جدول 
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وارگی بر امکان کنش ارتباطی بیشترین بت (قدرتی معنایی و بی وارگی، بی بت) احساس آنومی

 تأثیر را دارد.

 متغیرهسیون چند. رگر1جدول 

Model 
 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

T Sig. 
B Std. Error Beta 

(Constant) 212/21 312/2  121/13 .000 

 122/2 311/1- -232/2 112/2 -121/2 معناییبی

 132/2 -/311 -231/2 132/2 -123/2 قدرتی بی

 222/2 2-/231 -232/2 112/2 -111/2 وارگی پول بت

 

 . ضریب تعیین6جدول 

 مدل
 

R R2 R2 تخمین خطای استاندارد مورد قبول 

332/2 113/2 123/2 322/12 

 
 . ضرایب آنوا برای معادلۀ رگرسیون0جدول 

 .F Sig ها مربع میانگین Df ها جمع مربع مدل

 222/2 222/11 22/2321 1 111/12112 رگرسیون

   321/231 321 211/12111 مانده باقی

    321 132/12312 کل

 
قدرتی اثر مستقیمی بر معنایی و بیبا توجه به ضرایب همبستگی و پی بردن به اینکه بی

بر کنش ارتباطی  وارگی پولامکان کنش ارتباطی ندارند مشخص شد این دو متغیر از طریق بت

و متغیر بازگشت وارگی پول به این دبنابراین در معادلۀ تحلیل مسیر ابتدا بت؛ گذارنداثر می

-و معنادار بر بت 133/2قدرتی دارای ضریب بتای معنایی و بی داده شد. نتایج نشان داد بی

 معنادارند.  21/2که هر دو در سطح  232/2قدرتی دارای ضریب بتای وارگی پول است و بی

 

 قدرتیمعنایی و بیوارگی پول به بی. رگرسیون حاصل از بازگشت بت8جدول 

Model 
 ضرایب استاندارد یب غیر استانداردضرا

T Sig. 
B Std. Error Beta 

(Constant) 222/12 232/1  112/13 222/2 

 212/2 211/2 133/2 231/2 212/2 معناییبی

 222/2 312/2 232/2 212/2 212/2 قدرتیبی



                                              23                  ...آنومی احساس تأثیر بررسیو همکاران/  طالبی

 

اگرچه قدرتی معنایی و بیلذا مدل نهایی به صورت زیر ترسیم شد. به این ترتیب که بی

وارگی پول بر کنش ارتباطی اثر غیر  اثر مستقیمی بر کنش ارتباطی ندارند، از طریق بت

 مستقیمی دارند.

 
 تحقیق نهایی. مدل 2شکل 

 

 گیرینتیجه

دغدغۀ اصلی مقالۀ حاضر بررسی رابطۀ آنومی و کنش ارتباطی در بخشی از جامعه ایران بود. 

 سطح در ارتباطی کنش امکان و آنومی احساس ظرن از پاسخگویان دادند نشان حاصله نتایج

آماری و ضرایب همبستگی از معناداری رابطۀ دو متغیر حکایت  های یافته .دارند قرار متوسطی

داشت. بر این اساس، با افزایش نمرۀ احساس آنومی، نمرۀ اکتسابی کنش ارتباطی پاسخگویان 

ر بحث آنومی مالحظه شد که این دو یافت. با رجوع به دیدگاه مرتون و دورکیم د کاهش می

دانستند. شدن افراد و گریز از پیوندهای اجتماعی میمتفکر آنومی را بستری برای خودمحور

دورکیم در کتاب تقسیم کار، عمل انسانی را خودمدارانه و خودخواهانه و آنومی را شرایطی 

وضعیت آنومیک را محصول شود. مرتون نیز ناپذیر میداند که امیال انسان در آن سیریمی

کند. از نظر آنان در این داند که آن را به رؤیای آمریکایی تعبیر میهایی میغلبۀ آرزومندی

بیند. نتیجۀ حاصله تایید فرضیۀ شرایط این انسجام و پیوندهای اجتماعی است که آسیب می

( و 2222ا، آوری )( در کاستاریک2222بوث ) ،این یافته با نتایج تحقیقات اصلی تحقیق است.

در حد فاصل پیوند دو متغیر  ( در آمریکا همسوست.2212ین چانگ و جاکوبسن )همچن

حضور داشتند که در مدل نظری مقاله، با وزن برابر و  مستقل و وابسته، ابعاد متغیر وابسته

مدل ) یکسان در ارتباط با متغیر مستقل ترسیم شدند. این درحالی است که مدل تجربی

معنایی و  های تجربی نشان داد ابعاد بی از شرایط دیگری حکایت داشت. یافته( نیرگرسیو

وارگی پول اثر  بت قدرتی مستقیماً مانع کنش ارتباطی نیستند بلکه این دو متغیر بر همچنین بی
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گیرد و بیشترین تغییرات کنش ارتباطی را رقم  گذارند و این متغیر نقش واسط را برعهده می می

وارگی پول مطابق نظریۀ آنومی نهادی مسنر و روزنفلد و فهم مرتون از توزیع تزند. ب می

ترین وجه بروز آنومی در ساحت اقتصاد و فرهنگ است. به عبارت ها، جدییکسان آرزومندی

ترین نمودهای آنومی است. های اقتصادی و پولی بر فضای فرهنگی از جدیدیگر غلبۀ ارزش

گوید بر مسئلۀ عقل ابزاری رماس از موانع کنش ارتباطی سخن میاز سوی دیگر زمانی که هاب

 اقتصاد سودمدار است. ای دارد. عقالنیت ابزاری همان غلبۀتأکید ویژه

دارانه است افراد را که مشخصۀ وضعیت سرمایه جهانعقالنیت ابزاری و استثمار زیست

ترین نمود عقل ر به عنوان جدیوارگی پول اگشود. بتکند و مانع ارتباط آنها میای میذره

ابزاری تلقی شود )همان طور که وبر، متفکران نسل اول مکتب فرانکفورت و هابرماس 

آنگاه مانع مهم کنش ارتباطی خواهد بود که نتایج مقالۀ حاضر تأییدی بر این ( دانند می

مکان کنش قدرتی با ا های تحقیق از معنادار بودن رابطۀ بی مدعاست. همچنین سایر یافته

کنش ارتباطی مطابق فهم هابرماس نیازمند این است که فرد خود را  ارتباطی حکایت دارد.

 گیری در مراودات بداند. به زعم وی حقیقت امری ارتباطیواجد قدرت اثرگذاری و تصمیم

است، این شرایط پیشاپیش مقید به این  بوده و نیازمند مشارکت فعال طرفین در فرایند مباحثه

که موانع درونی و بیرونی بر ارتباط فرد وجود نداشته باشد؛ این موانع که محصول فشار  است

قدرتی مطابق فهم قدرتی بدهد. احساس بیتواند به فرد احساس بیبیرونی و درونی است می

به مشارکت  از انزوای اجتماعی است. همچنین عقالنیت ارتباطی مقید مرتون از آنومی نمودی

( ضمن 2223لیستاگ و گرونفالتن ) با انزوا رابطۀ معکوس دارد. نتایج تحقیق است و مشارکت

تأیید یافتۀ فوق مؤید این مطلب است که میزان توانمندی افراد در نهادهای دموکراتیک نروژ 

بنابراین توانمندی افراد و ؛ تا چه حد امکان تعامل و ارتباط و مشارکت را باال برده است

افراد را به سوی تعامل و ارتباط در سطحی  ،سرنوشت خود و جامعه احساس تأثیرگذاری در

 کشاند.وسیع می

معنایی با کنش ارتباطی حکایت دارد.  یافتۀ دیگر تحقیق از معنادار بودن رابطۀ احساس بی

معنادار و مبتنی بر اعتماد طرفین است. فضای  کنش ارتباطی نیازمند مشارکت فعال، برابر،

مشارکت و تعامل است. از این حیث معناداری این رابطه مطابق چارچوب  آنومیک مانعی برای

در نهایت اینکه این یافته با نتایج پژوهش  های تجربی قابل تأیید است و نظری مقاله و یافته

 ( در نپال همسوست.2222چن )
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