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  چکیده

 کردیرو هاي اقتصادي در مواجهه با آنومی نهادي با آوري اجتماعی تشکل تاببررسیپژوهش  هدف این

 لیتحلها  داده تحلیلروش و 1400تا  1399آن زمان انجام فی، روش تحقیق کی. استينهاد لیتحل

 انجمنياعضا هیکل شامل قیتحق تیجمع وکیزودی، مصاحبه اپها دادهيگردآور کیتکن. است یمضمون

نهادي و یآنوم هاي شالودهنشان داد  ها یافته. صورت هدفمند انتخاب شدند نفر به 21مذکور است که 

 رییتغ ،در سطح کالن. است یابیرد قابلدو سطح کالن و خرد  موردمطالعه در درهاي ناشی از آن بحران

 یآنوم جادیبه ا انیرانیتازه در ا اتیروح شیدایگذار و پ تیاستقرار جامعه در وضع ن،یادیبن يساختارها

 يرارا ب نهیزمدر موردمطالعه مشترك  يها و آرمان ها ارزشدر تحقق  یابیعدم کام خرددر سطح . دیانجام

 )تحول يجستجو(مشتركبه هدف  یابیدست يکنشگران برا یو قواعد فرهنگ زاراب یناهماهنگ وایمه یآنوم

عمل  انعطاف و پژوهش مشخص شد امکان نیمرتون، در ا برخالف نظریه آنومی .کرد تشدیدرا  یآنوم

يزمان اعضا م همبا توجه به التزا. وجود دارد یفرهنگ يالگو چندایزمان کنشگران در قالب دو  هم

 لتحو يسازگار«يالگو توانیم ،نوآوريوبدعتعالوه  به همنواییو  يسازگار الگويبه  موردمطالعه

آوري اجتماعی خالقانه در  دهنده تاب که نشان مورد ذکر مرتون اضافه کرد يرا به الگوها» خواهانه

 ژوهش، چنانچه پس از وقوع تحول،پ نیشده در ا کشف یو معلول یبر اساس روابط عل. موردمطالعه است

نهیهاي نهاد ارزش ،نشوندرا به وجود آورده بودند محقق  آنومیکه  اي نیافته تحققيها ها و آرمان ارزش

  .مجدد خواهند شد ينهاد یموجب وقوع آنوم عقالنیتنظیراي شده

وري اجتماعیآ ها، هنجارها، تاب ارزش ،هاي اقتصادي آنومی نهادي، تشکل:هاي کلیدي واژه
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  مسئلهمقدمه و بیان 

هاي صنفی و اهداف  نهاد، در کنار مأموریت هایی مردم عنوان سازمان هاي اقتصادي به تشکل

اي از یک فعالیت اجتماعی هستند که تحت تأثیر مسائل مختلف  و مسائل خود، جلوه

مانع اصلی  ها براي رشد و توسعه خود با دو این سازمان.فرهنگی و اجتماعی قرار دارند

موانع بیرونی به شرایط جامعه و ساختارهاي آن ارتباط دارد : بیرونی و درونی مواجه هستند

مرتبط است  1ها دهی درونی خود سمن و موانع درونی به مشکالت ساختاري و سازمان

ها را با شوك  هر یک از این موانع ممکن است این سازمان). 1:1399حاتمی و همکاران، (

  .ها نیز تأثیرگذار است واجه کند که بعضاً حتی بر حیات و تداوم فعالیت آنو خطراتی م

هاي اقتصادي در بعد ساختار  تشکلهاي تأثیرگذار بر فعالیت ترین مؤلفه یکی از مهم

هاي اقتصادي،  هاي اجتماعی و فرهنگی هستند که در تراکم مسائل تشکل درونی، مؤلفه

که مسائل اجتماعی فرهنگی تأثیري بنیادین و  رحالیگیرند؛ د عمومًا مورد غفلت قرار می

هاي اجتماعی و نیز نقشی بارز در بازتولید نظامات درونی دارند که  دراز مدت بر سازمان

گیرند؛ تأثیراتی که در قالب نهادهاي  هاي اقتصادي قرار می پایه توفیق یا شکست تشکل

بینی پذیري رفتار بازیگران  پیشاجتماعی و فرهنگی، موجبات قانونمندي، تنظیم مندي و 

یابندة داخلی و تأثیرات ناشی از آورند و در انطباق با شرایط تغییر تشکلی را فراهم می

هاي الزم براي انعطاف اجتماعی و تداوم  هاي محیط بیرونی، همچنان بنیان تغییرات یا شوك

  .آورند فراهم میهاي اقتصادي گروهی را در تشکل تعامالت درون

عنوان توانایی یک جامعه یا سازمان به مقاومت  توان به پذیري اجتماعی را می افانعط

هاي اجتماعی تعبیر کرد خارجی با استفاده از زیرساخت ]داخلی و یا[هاي  در برابر شوك

بر این اساس بسیاري از ). 12:1396، به نقل از سام آرام و منصوري، 2007باربارا مارتینی، (

توان به  در سطوح خرد و کالن میراها یا عدم توفیق این نوع سازماندالیل عدم ثبات و 

اگرچه بدون استقرار کامل وضعیت . نسبت داد "آنومی نهادي"فقدان بهنجاري نهادي یا 

                                               
نهاد هاي مردم سازمان - 1
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توانند بر مسائل درونی غلبه کرده و مراتب رشد  هاي اقتصادي نمی بهنجاري نهادي، تشکل

  .عضاي خود کنشگري مؤثر داشته باشندو توسعه را طی کرده و در جهت منافع ا

همچنین ممکن است وضعیت نامتعادل ناشی از آنومی، در دوران بعدازآن به تغییر و 

شک این امر، به میزان یا ظرفیت  هاي اقتصادي بینجامد که بی پویایی و بهبود وضعیت تشکل

جامعه  تواند آوري اجتماعی می ها مربوط است؛ چرا که تاب آوري این سازمان تاب

زده را از حالت ناموزونی اجتماعی به حالت موزون اجتماعی برگرداند و آن را در  بحران

آرام و (تعادل جدیدي قرار دهد و کارکردهاي جامعه را در تعادل جدید تداوم بخشد

آوري، استفاده از  هاي مدیریتی افزایش تاب در کنار انواع شیوه).13:1395منصوري، 

هاي  تواند در هدایت تشکل گرایی، می تماعی متخصص تشکلخدمات مددکاران اج

  .اقتصادي از دوره آنومی به دوره ثبات کارکرد مثبتی داشته باشد

هاي مهم اجتماعی اقتصادي قرن اخیر در ایران هستند و  هاي اقتصادي از پدیده تشکل

ها به امر اگرچه تحت تأثیر مسائل کالن جامعه و نیز تحت تأثیر رویکردهاي کالن دولت

اند، اما همچنین حاصل کنش آگاهانه کنشگران بخش  تشکل یابی بخش خصوصی بوده

ها تالش  دار در ایجاد یا توسعه تشکل صورت ارادي و هدف اند که به خصوصی بوده

حاصل این تالش، عالوه بر دستاورد تاریخی حفاظت از مالکیت خصوصی و . اند کرده

ها و مطالباتی در  آرمان ها، ارزش انی و هنجارها،گیري مع تسهیل فعالیت اعضا، شکل

هاي مربوط است که تحقق یا عدم تحقق هریک از موارد یادشده منشأ پیامدهاي  حوزه

ها  یابی روزآمد تشکل ها در حوزه فعالیت اعضا، بلکه حتی در سامان مثبت و منفی نه تن

  .باشد می

ها و هنجارها و یا عدم  تغییر ارزش ترین این نوع پیامدها که مربوط به یکی از مهم

ها را از  است که در مقاطعی این سازمان 1وضعیت آنومی ها است، ها در تشکل تحقق آرمان

رو  ها را با چالش و ابهامات متنوعی روبه حالت تعادل و ثبات خارج کرده و اعضاي آن

در بروز آنومی در ها  ها و آرمان کوشش براي شناخت دقیق چگونگی تأثیر ارزش. سازد می

                                               
1. Anomie
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ها در مواجهه با آنومی و  آوري این سازمان هاي اقتصادي و شناخت وضعیت تاب تشکل

  .است سازمانی، انگیزه اصلی این پژوهش بی

عنوان یکی از  خانگی ایران به انجمن صنایع لوازم مورد مطالعه در این واکاوي،

هاي  ابقه است که شرکتسال س 40کشور با بیش از هاي اقتصادي ترین تشکل قدیمی

هاي اخیر مباحثی تحت عنوان  در سال. خانگی از سراسر کشور در آن عضویت دارند لوازم

نظرها  ها و اختالف خواهی در انجمن مذکور مطرح بوده که موجب برخی آشفتگی تحول

تواند هم  در تشکل شده و نهایتًا منجر به تغییر ساختار مدیریتی و اساسنامه آن شد که می

  .نتیجه و هم عامل وقوع آنومی و داراي پیامدهایی در سطح تشکل اقتصادي مورد نظر باشد

گیري و دستاوردهاي موردمطالعه،  هاي شکل هدف این پژوهش ضمن واکاوي زمینه

در تشکل موردمطالعه است تا  ساز و پیامدهاي آنومی  تالش در جهت شناسایی عوامل زمینه

اعتمادي به  ب آنومی نهادي در اضمحالل انسجام اعضا، بیبا عنایت به پیامدهاي نامطلو

هاي مبادله و از دست رفتن نظم و  ها و همچنین تحمیل هزینه مسئوالن و گردانندگان تشکل

ثبات امورات مدیریتی، فرآیندهاي منتهی به آنومی و نیازهاي بعدازآن و همچنین رویکرد 

در موردمطالعه را مورد شناسایی قرار داده و ها به تغییر و تحول را  اعضاي این نوع سازمان

سازمانی در انجمن موردمطالعه،  نشان دهد در مواجهه با نیروهاي متضاد ناشی از وضعیت بی

ها سازگاري یا مقابله  حل آن اند و راه هاي اقتصادي چه موضعی اتخاذ کرده کنشگران تشکل

  حلی بهینه بوده است؟ و یا اتخاذ راه

ها  هاي اقتصادي از منظر ساختار و قرارگیري این سازمان ت کلی تشکلبا توجه به شباه

تواند در سطح خرد  رسد نتایج این مقاله می هاي فرهنگی اجتماعی مشابه، به نظر می در زمینه

هاي  ها و در سطح کالن توسط اتاق هاي داخلی تشکل ریزي ها و برنامه گذاري در سیاست

ها جهت  ورزي براي کمک به اصالح و فعالیت بهینه تشکلمعادن و کشا صنایع، بازرگانی،

هاي اقتصادي  سازمانی مضاعف و یا هدایت جریانات تغییر در تشکل جلوگیري از بروز بی

  .برداري قرار گیرد ها مورد بهره وسوي تکامل این سازمان به سمت
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در  بر این اساس مقاله حاضر با توجه به گستردگی معنایی و اهمیت موضوع آنومی

خانگی ایران را  در نظر دارد پدیده آنومی در انجمن صنایع لوازمجامعه امروز ایران،

هاي اقتصادي به چه  موردمطالعه قرار داده و به این سؤال پاسخ دهد بروز آنومی در تشکل

هاي مربوط به آن  ثباتی افتد و رویکرد اعضا در مواجهه با این پدیده و بی دالیلی اتفاق می

آمده سازگاري داشته و با  صورت منفعالنه با وضعیت پیش آیا کنشگران تشکلی بهچیست و 

آوري خالقانه  هاي تازه یافته و تاب حل صورت خالقانه راه اند و یا به وضع موجود کنار آمده

  اند؟ داشته

و هنجارهاي مشترك موجب ها که هنگام آنومی، گسست از ارزش همچنین ازآنجایی

ها،  بینی کرد افراد، گروه توان پیش شود، می ت اختالفات میبروز تعارضات و شد

ها یا راهکارهاي مددکارانه براي گذر از  اجتماعات و جوامع درگیر آنومی نیازمند حمایت

هاي اقتصادي مبتال  بر این اساس در این پژوهش بحث کمک به تشکل. دوره آنومی هستند

براي .گیرد شکلی نیز موردبحث قرار میت –به آنومی از طریق خدمات مددکاري اجتماعی 

  :دستیابی به اهداف این پژوهش، سؤاالتی به شرح زیر طراحی شدند

گرفته و از کجا به کجا رسیده است؟ انجمن چگونه شکل-1

نیافته انجمن کدام ها  یافته و تحقق هاي بنیادین تحقق ها، هنجارها و آرمان ارزش-2

شوند؟ مسائلی میها باعث چه  هستند و وجود یا فقدان آن

مطرح  "خواهی تحول"یا  "تغییر "هاي اخیر در انجمن مباحثی تحت عنوان در سال-3

یک از موارد زیر بوده  عنوان یک عضو در این خصوص کدام رویکرد شما به.بوده است

طرفدار یا اهل بدعت و نوآوري ) اید؟ ب نوا بوده با انجمن سازگار و هم) الف: است

از مسائل مربوط به این مورد دوري کرده و برکنار ) اید؟ ج مقررات بودهتابع ) اید؟ پ بوده

اید؟ طرفدار یا عامل شورش بوده) اید؟ د بوده

هایی داشته باشد؟ انجمن آینده باید چه ویژگی-4
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  پیشینه تجربی

هایی با اهداف فرهنگی، اجتماعی و  که اصوًال سازمان رغم آن هاي اقتصادي به تشکل

صد سال در ایران سابقه فعالیت دارند، اما کمتر موضوع  و بیش از یکاقتصادي بوده 

اند؛ بر این اساس در جستجوهاي  شناسی بوده هاي علمی خاصه در حوزه جامعه پژوهش

آوري در برابر  صورت مستقیم با موضوع این مقاله یعنی تاب محققین، اصوالً پژوهشی که به

ها و نیز در  شد تأثیر پدیده آنومی در سازمان آنومی مرتبط باشد، به دست نیامد و تالش

  :شود جوامع مختلف موردمطالعه قرار گیرد که برخی از موارد مربوط به شرح زیر ارائه می

  

  مطالعات پیشین داخلی) الف 

یآنومطراحی الگوي  "در پژوهشی با عنوان ) 1400(وحدتی و بازگی سلگی

عامل اصلی در 9"ري تفسیري فازيساختا يساز مدلسازمانی با رویکرد ترکیبی 

سازمانی  در بخش کمی، مدل آنومیها آن.را شناسایی کردندسازمانی  آنومی گیري شکل

که در کردند ساختاري تفسیري فازي طراحی  يساز مدلدر چهار سطح با استفاده از روش 

چهارم  سازمان در سطحآنومی گیري شکلدر  مؤثرعامل اصلی  عنوان بهآن سوء مدیریت 

  .مدل جاي گرفت

ابهام هنجاري و ناتوانی در انگیزش کارکنان در سطح سوم، عدم ثبات مدیریت، 

ضعف در مدیریت عملکرد، ناکارآمدي سیستم ارتباطات و عدم برخورداري سازمان از 

هاي سیستم مدیریت دولتی و امنیت شغلی باال در  ظرفیت تغییر در سطح دوم و ناکارآمدي

در انتصاب  ساالري یستهشاي گرفتند که این امر ضرورت توجه به سطح یک مدل جا

سازد که پیرو آن از طریق طراحی سیستم  مدیران سطوح مختلف سازمانی را آشکار می

 یجادکنندهابا عوامل  تر یشبتوان مقابله هر چه  مدیریت منابع انسانی کارآمد و اثربخش می

  .در سازمان را متصور بودآنومی

و عملکرد  يا حرفهاخالق "در پژوهش خود با عنوان ) 1400(مکاراناکبري و ه

محدود به عوامل  ها تنها  موفقیت سازماننتیجه گرفتند  "پایدار در صنعت مواد غذایی
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بر  يا مالحظه قابلتأثیراتاي  ملموس نبوده، بلکه عوامل ناملموسی مانند؛ اخالق حرفه

ها،  مشخص گردید تمامی فرضیه این تحقیق رد .هاي تجاري دارند عملکرد پایدار بنگاه

اي بر هر یک از ابعاد عملکرد  هر یک از ابعاد فردي و سازمانی اخالق حرفه تأثیرمبنی بر 

 95در سطح معناداري ) پایداري محیطی، پایداري اقتصادي و پایداري اجتماعی(پایدار 

  .درصد مورد تائید قرار گرفتند

مروري بر رابطه میان سرمایه "اي با عنوان  در مقالهنیز ) 1399(احسانی و همکاران

بین نتیجه گرفتند  "سازمانی و آنومی سازمانی در صنعت بانکداري ایران اجتماعی و فرهنگ

هاي اجتماعی و آنومی هاي اجتماعی و فرهنگی سازمانی ارتباط مستقیم و بین سرمایه سرمایه

  .رابطه معکوس وجود دارد 

فرآیندهاي تغییرات "در مقاله خود با عنوان ) 1398(اران رضایی بحرآباد و همک

ي اخیر عنوان کردند این ها سالارزشی ایرانیان در  با اشاره به تغییرات "فرهنگی ایرانیان

تغییرات به دنبال ایجاد دوگانگی میان پرورش اجتماعی اولیه و ثانویه و بروز ناهماهنگی 

هاي زیسته او صورت گرفته و  ها و واقعیت ارزش هاي فرد و نیز شناختی بین برخی از ارزش

هاي سنتی و مذهبی به سمت مدرن و عرفی  ها و نگرش جهت این تغییرات از سمت ارزش

اند از مقایسه عناصر فرهنگی سنتی و مدرن و  عوامل مهم این تغییرات عبارت. استشدن 

غییر منابع شناختی و نیز ت ی،اجتماعهاي محیطی و  مشاهده تضادها و تناقض ،ها آنحامالن 

رسمی  و یررسمیغهاي  هاي مهم زندگی فرد همچنین از برخی کنترل دیگري مؤلفه

عنوان عوامل بازدارنده تغییرات فرهنگی در فرد  اجتماعی و ترس از مجازات یا طرد شدن به 

  .یاد کرد

الگویی از آنومی سازمانی و عوامل "در پژوهش ) 1396(مظلومی و همکاران

عدم التزام به هنجارها، : کردندسازمانی شناسایی  بعد براي آنومی پنج "ادکننده آنایج

ها نشان یافته. بودن هنجارها، ابهام در هنجارها، و فقدان هنجاردر هنجارها، ضعیف ضتعار

سازمانی  اهمیت متغیرهاي نهادي در ایجاد فضاي آنومیک، متغیرهاي درون عالوه بر دهدمی

  .دارند شمتعددي نیز نق
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در پژوهش خود با عنوان تحلیل شبکه ذینفعان محلی در ) 1395(قربانی و همکاران

منطقه گرگو شهرستان (هاي طبیعی مدیریت پایدار اکوسیستمآوري راستاي تقویت تاب

گذاري و اجراي  ریزي، سیاست مابین ذینفعان محلی را در برنامه الگوي روابط فی) بویراحمد

و اجراي مدیریت پایدار منابع بررسی آوري کتی جهت تحلیل تابموفق مدیریت مشار

ها و  ها به عرف اند تقویت اعتماد و مشارکت در بین افراد و پایبندي آن کرده و نشان داده

آوري جامعه در  تواند منجر به افزایش سرمایه اجتماعی و در نتیجه تاب هاي محلی می سنت

  .هاي طبیعی گردد یت پایدار اکوسیستمهاي محیطی در راستاي مدیر برابر تنش

ها روندها و عوامل مؤثر بر تغییر ارزش"در پژوهشی با عنوان ) 1389(وثوقی و اکبري

ها نیز در  با توجه به تغییرات سریع در ابعاد مختلف زندگی بشر طی سالیان اخیر، ارزش "

ر حال تغییر هستند و ها در کشورهاي مختلف د ارزش .اند شدهابعاد مختلف دچار تغییراتی 

ها میان تمام کشورها  براي جهت و سرعت دادن تغییرات ارزش را یعامالبته الگوهاي 

  .توان یافت نمی

  

  مطالعات پیشین خارجی) ب

آوري و ساختارهاي فرصت  مقایسه تاب"در پژوهشی با عنوان ) 2017(1موتونگویزو

به این نتیجه رسیده است که این "هاي غیردولتی آفریقاي جنوبی و زیمبابوه در سازمان

ها انعطاف الزم را داشته و ماهیتی سیال و سازگار دارند و در  ها در برابر چالش سازمان

  .دهند هاي خود را تغییر می ها، براي بقا تنظیمات و برنامه هنگام مواجهه با بحران

را تغییرات اجتماعی و آنومی عمومی؛ چ"طی پژوهش ) 2018(و همکاران 2ژنهوآ

بین تغییرات دریافتند  "توسعه اقتصادي باعث کاهش اعتماد اجتماعی در چین شده است

بر اساس نظریه . منفی اقتصادي و اجتماعی منفی و جرم و جنایت اموال ارتباط وجود دارد

نهادي، در این پژوهش این فرضیه آزمایش شد که ارتباط بین تغییر و جنایت به دلیل  آنومی

                                               
1. Mutongwizo Tariro
2. Zhenhua Su
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هاي جنایی از وزارت کشور  با استفاده از داده. یراقتصادي استغجتماعی،قدرت نهادهاي ا

هاي  برآورد مدل برايOLSاز رگرسیون روسیه و شاخص تغییرات اقتصادي و اجتماعی

نتایج . استفاده شد وتحلیل تجزیهعنوان واحد  به) نفر 78(روسیهمقطعی با استفاده از مناطق 

اقتصادي بر دو روش مختلف سرقت ز تغییرات اجتماعیهیچ تأثیري ا آوري شگفتبه طرز 

حمایت بسیار محدودي از فرضیه تأثیر مستقیم نهادهاي اجتماعی بر جنایت  ها تننشان نداد، 

مبنی بر تعدیل تأثیر تغییرات بر جرم و جنایت  اي فرضیهبدیهی است هیچ . شدمشاهده 

  .وجود ندارد

غییرات اجتماعی و آنومی؛ یک مطالعه ت"در مقاله ) 2010(و همکاران 1رووهوآي

 30در  یه توضیح تنوع آنومی بر پابا استفاده از نظریه انتقالی اجتماعی عنوان کردند  "ملی

مانند (يساختارکشور جان به این نتیجه رسیدند تغییرات سریع سیاسی اجتماعی در سطح 

ت اجتماعی را مختل یکپارچگی و مقررا ، )گذار سیاسی از توتالیتاریسم به دموکراسی

همچنین نتایج نشان داد در مانند . دهد یمکند و سطح ناهنجاري را در بین افراد افزایش  می

با موقعیت اقتصادي و اجتماعی فرد در جامعه رابطه معکوس  آنومی  ،مرتونی آنومنظریه 

  .دارد

، تغییرات اجتماعی"در پژوهش خود با عنوان ) 2005(و پریدمور 2سانگوون کیم

توسعه اقتصادي باعث مطرح کردند  "آنومی نهادي و جرائم شدید در روسیه در حال انتقال

در واقع با ظهور سریع . استمنجر به کاهش اعتماد اجتماعی شده  کاهش آنومی

تدریج از بین رفته و سازوکارهاي جدید ادغام  هنجارهاي اجتماعی به یزاسیون،مدرن

ار نشده است که همین مسئله منجر به ایجاد ناهنجاري طور کامل برقر اجتماعی هنوز به

  .چین شده است در یعموماجتماعی 

آنومی، تغییرات اجتماعی و "اي با عنوان  نیز در مقاله) 2002(3جون گوننار برنبورگ

کند  از نظریه مرتون فراروي می یبرال،لاین مقاله با استفاده از نگاه انتقادي به جامعه "جنایت

                                               
1. Ruohui Zhao
2. SangWeon Kim & WilliamAlex Pridemore
3. Jon Gunnar Hernburg
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دن مفهوم اقتصاد بازار متالشی شده یک مفهوم محوري در نهادگرایی پوالنی و و با آور

و تغییرات اجتماعی معاصر را به هم پیوند و برخی از  آنومی یت،جنایم،دورک

هاي ارتباط جنایت با فرایندهاي سطح اجتماعی را به شیوه دورکیمی و نه  محدودیت

  .دهد مرتونی مورد بحث قرار می

  هومیچارچوب مف

انسانی بر اساس نظم اجتماعی و  جامعه.شناسی و جامعه مدرن است از مباحث جامعه آنومی 

هاي الگوها و شیوهاجتماعی هنجارهاي .شود میهنجارهاي اجتماعی اداره واسطه  به

ها موجب تعادل و ها هستند که پیروي از آنرفتار، در کنش متقابل میان انسانکننده  تعیین

خود را بر رفتار افراد جامعه  کنندگی تنظیمچنانچه هنجارها قدرت . ددگر ه مینظم در جامع

شوند جامعه دچار وضعیت تفاوت بی از دست داده و افراد نسبت به هنجارهاي موجود

ثباتی و عامل  شک بروز این پدیده منشأ بی که بی) 211:1387رفیع پور، (شود میآنومیک 

ها و  ارضات و اختالفات ناشی از گسست از ارزشبحران است که به دلیل تشدید تع

هنجاري وارد کند  هنجارهاي قبلی ممکن است جامعه را به وضعیت ناموزون اجتماعی و بی

  .که بعضاً نیازمند مداخالت مددکاران اجتماعی است

در دو سطح خرد و کالن توسط جامعه شناسان مختلف از جمله دورکیم و  آنومی

و مسنر و روزنفلد نیز از میان جامعه شناسان معاصر مطالعات و  مرتون بررسی شده است

را در سطح کالن  زعم دورکیم که آنومی  به. هاي ارزشمندي در این خصوص دارند بررسی

دهد که به نحوي معیار مشترك بین اعضاي جامعه  سازمانی زمانی رخ می بررسی کرده، بی

دورکهایم معتقد بود ). Durkheim, 1984: 301(متزلزل شده و یا از بین رفته باشد

وضعیت آشفته گذار جامعه پیشامدرن به مدرن است و جوامعی که درحال عبور از  آنومی

ها پاسخگوي نیازهاي جدید جامعه  وضعیت سنتی به مدرن هستند و هنجارها و قوانین در آن

.شوند سازمانی می نیست، بیشتر دچار آنومی یا بی
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یابد و افراد  ان انتظام از طریق هنجارها به شدت کاهش میدر این گونه جوامع میز

کند  در کتاب تقسیم کار دورکهایم عنوان می. به رعایت هنجارها ندارند جامعه نیز التزامی

آنومی شکلی از ناهنجاري ناشی از تقسیم کار است که به واسطه تحول از همبستگی 

تر رایج در جوامع صنعتی به ارمغان مکانیکی جوامع ساده به همبستگی ارگانیکی پیجیده 

هنجاري در نوسان شدید  از نظر او همچنین بی). Durkheim, 1984: 301(آمده است 

تأثیر قاطعی  شود، اقتصادي که منجر به گردآوري ناگهانی ثروت یا از دست دادن آن می

یرا موجب دهد؛ ز دارد و فرآیند انطباق اجتماعی و اطاعت از قوانین و عرف را کاهش می

ایجاد  شود و در میان افراد جامعه نوعی سردرگمی هاي اجتماعی می تغییر ناگهانی ارزش

  .کند می

پاشیدگی  زده اجتماعی اقتصادي موجب ازهم به تعبیر دورکیم تغییرات شتاب

به عبارتی هر نوع تغییري که نظام ). Durkheim, 1951: 247(شود هنجارهاي سنتی می

. شود می الشعاع قرار دهد و یا آن را از بین ببرد، موجب آنومی تارزشی جامعه را تح

شده، چنانچه  جامعه، گروه، سازمان و یا هر واحد اجتماعی دیگري که دچار آنومی

تواند به سالمت از  داشته باشد، می] آوري مناسبی و در واقع تاب[ظرفیت تغییر  ]انعطاف و[

ورت ممکن است واحد اجتماعی مبتال به آنومی، این دوره گذار عبور کند؛ در غیر این ص

  .سیر قهقرایی شود] از هم گسیختگی و[دچار 

معادل فساد و انحراف اخالقی در نظر  را با مفهومی  طور خالصه دورکیم آنومی به

ضابطگی نسبی در جامعه یا  هنجاري ناظر بر وضع بی گرفت و معتقد بود وضعیت بی می

) هنجارها(قواعد اجتماعی ه در آن است و در این وضعیت،کنند هاي ترکیب برخی گروه

در این . بینند آور نیست و عامالن مطلوبیتی در پیروي از هنجارها نمی براي عامالن الزام

شوند و در نتیجه افراد بدون  موقعیت آرزوهاي فردي دیگر با هنجارهاي مشترك تنظیم نمی

کوزر، (کند  خود را دنبال میراهنماي اخالقی مانده و هرکسی اهداف شخصی 

192:1368.(  
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تواند  هنجاري را در سطح خرد مطالعه کرده، آنومی می از نظر مرتون نیز که بی

خواهی اجتماعی، حکومت ناگرایی و یا  برحسب مواردي چون نوآوري، طغیان، اصالح

ی به خود اشکال بسیار گوناگون حالی و یا ناشی از خلق و ابداع، ناهمنوایی منبعث از بی

معتقد بود جامعه براي کلیه اعضاي خود یک الگوي مناسب  مرتون .)16:1375بیرو، (گیرد

کند، اما وسایل دستیابی به این  زندگی را تعیین کرده و آن الگو را در افراد درونی می

  .شود برابر در اختیار همگان قرار داده نمی صورت بهاهداف 

شود؛ چرا که فرهنگ جامعه دستیابی به اهداف  می منجر به پیدایش آنومی مسئلههمین 

وسایل رسیدن به این اهداف در اختیار همگان نیست و در  که درحالیکند؛  را تشویق می

توسط فرهنگ، وسایل نامشروعی را به  یزشدهتجونتیجه برخی افراد براي رسیدن به اهداف 

تیابی به آن اهداف، گیرند که همین شکاف بین اهداف فرهنگی و وسایل دس کار می

کرد با ابعاد  مرتون سعی می).218: 1968مرتون، (شود می ی آنومموجب بروز پدیده 

مرتون . نوعی آن را داراي قابلیت تجربه پذیري کند تر و به ،آن را عینی بخشیدن به آنومی

با  در واقع. داند شاخصه جامعه پایدار را نوعی تعادل میان اهداف اجتماعی و فرهنگی می

خورد  شود که رابطه میان اهداف و وسایل به هم می نظریات مرتون مسئله زمانی شروع می

  ).32:1391جوادي و همکاران، (

جرم و جنایت و "مسنر و روزنفلد نوع دیگري از آنومی را در کتاب خود با عنوان 

جامعه است  کنند آنومی نوعی از وضعیت ها عنوان می آن. اند ارائه داده "رؤیاي آمریکایی

و تئوري مرتون جهت مطالعه رفتار انحرافی افراد بسیار بیشتر از آنومی در سطح نهادي 

در تئوري آنومی نهادي مسنفر و روزنفلد بحث ساختار اجتماعی مرتون را . کاربرد دارد

بر . دهند پایه بسط می -کنند و نظریه وي را با تأکید بر ساختار اجتماعی نهاد بازبینی می

هاي اجتماعی و هنجارهاي اخالقی در نتیجه  انسجامی کنترل این نظریه آنومی به بی اساس

  .گردد کارکرد نامناسب نهادهاي اجتماعی برمی

پایه است و در شرایطی با آنومی باال،  -اي نهاد کند آنومی پدیده این نظریه عنوان می

اند از  نهادها عبارتترین این  مهم.شوند نهادهایی حافظ تعادل در جامعه، تضعیف می
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دهد که نهادهاي اجتماعی  آنومی زمانی رخ می. اقتصاد، سیاست، خانواده و آموزش

تضعیفرانهادهاآنکنترلظرفیتاقتصادي،هاي ارزشتسلطتحتغیراقتصادي

.)9:1400، به نقل از کریمی و همکاران، Messner and Rosenfeld, 2001(کنند، می

دانست که هر  بر پایه اخالقی و مرتون آن را مبتنی بر نظم هنجاري می دورکیم نظم را مبتنی

گونه برداشت  توان این دو به محیط فرهنگی اجتماعی جامعه داللت دارند و از این منظر می

ها و هنجارهاي جامعه در بروز آنومی نقش مهمی دارند و گسست ارزشی  ارزشکرد که 

  .شود هنجاري می ورهاي مشترك و بیهنجاري در جامعه باعث از بین رفتن با

  

سیر تکوین هنجارها -1شکل 

  

با استمرار زندگی . ها در زندگی اجتماعی از اهمیت باالیی برخوردار هستند ارزش

گروهی به مرور انجام یا عدم انجام برخی کارها براي اعضاي گروه با ارزش و مهم قلمداد 

ت بوده و از یک نسل به نسل بعد انتقال شود؛ این نوع امور که مورد پذیرش اکثری می

هاي اساسی در  اي از پنداشت مجموعهها را ارزشولسونا. ها هستند یابند، همان ارزش می

ترین احساسات مشترك نسبت به جهان  داند که تجلی عمیق مورد آن چه پسندیده هستند می

داند که افراد یا  می ها را عقایدي گیدنز نیز ارزش).60:1375چلپی،(در جامعه هستند

ها  ارزش. هاي انسانی در مورد خوب و بد یا مطلوب و نامطلوب بودن امور دارند گروه

و منشأهاي مختلفی دارند مانند  )163:1373گیدنز،(تحت تأثیر فرهنگ و نسبی هستند

  ).162:1387رفیع پور،... (ها و نیازها، هنجارها، کمیابی

توان به نیل به  ي مختلفی دارند که از آن جمله میهاي اجتماعی کارکردها ارزش

هاي مطلوب تفکر و رفتار، ایجاد  همبستگی و ایجاد وحدت در جامعه، تعیین کردن شیوه

هاي  نظم و هماهنگی در تعامالت اجتماعی مردم، راهنمایی مردم در انتخاب و تحقق نقش
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نیز از  1هنجارها). 43: 1382راد، (اعمال کنترل و فشار اجتماعی اشاره کرداجتماعی و

هنجارها سازنده الگوهاي رفتاري افراد بوده و . هستند ها و آنومی  مفاهیم مرتبط با ارزش

بیرو . شود هاي هنجاري انجام می هاي اجتماعی در قالب بایدونبایدهاي سازه کنش و واکنش

دهد جام میداند که راهبري یا هدایت یک رفتار را ان هنجارها را قانون یا اصلی می

  ).249:1363ساروخانی، (

از نظر کوئن نیز هنجارها الگوي رفتار مشترك یا معیارهاي مشترك رفتاري هستند

الزم است رفتارهاي مورد  گیرد، وقتی فرد در گروه یا اجتماعی قرار می). 74:1370ثالثی،(

یم و مرتون، آنومی رسد در نظریات دورک به نظر می. قبول آن گروه یا اجتماع را انجام دهد

هاي آن به نظم جامعه مورد بحث قرار گرفته و خصوصاً در نظریات  بیشتر از منظر آسیب

رسد آنومی را نباید  به نظر میکه دورکیم آنومی معادل انحراف در نظر گرفته شده، درحالی

یا هاي مغفول  لزومًا به معناي انحراف دانست؛ خصوصاً در جایی که جامعه بر تحقق ارزش

ها، در  توجهی به آن هاي مسلط یا بی رفتۀ خود تأکید دارد و با سرپیچی از ارزش ازدست

  .هاي مورد نظر قصد تعدیل یا تغییر دارد جهت تحقق ارزش

گونه موارد ممکن است آنومی جامعه، گروه یا سازمان را در موقعیت نظم  در این

 "انحراف"توان آن را اما لزومًا نمیهایی دارد  قرار دهد که با نظم پیشین تفاوتاي تازه

ها و هنجارهاي مسلط استفاده کرد که  در ارزش "تردید"دانست و شاید بتوان از برچسب 

هاي مورد نظر تردیدکنندگان و  دهی ارزش سازمانی منجر به جایگزینی و سازمان نهایتًا بی

رغم  مرتون، بههمچنین در خصوص نظریه .شود تحول خواهان در نظام ارزشی جامعه می

رسد  گانه، به نظر می 5تأکید وي بر التزام کنشگران به یکی از الگوي هاي فرهنگی 

سردرگمی و بالتکلیفی و یا در جهت کاهش ریسک و افزایش : کنشگران به دو دلیل

زمان بیش از یک الگوي فرهنگی را براي دستیابی به  توانند هم شانس دستیابی به هدف، می

  .کنندهدف خود اتخاذ 

                                               
1. Norms
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آنگیري اصلی جهتیافته نظریه مرتون است که نظریه مسنر و روزنفلد نسخه توسعه

معتقدند ها آن. کند میتوجهاجتماعینهادهايفیمابینروابطبهوبودهکالنسطحدر

وعمدهنهادهايبراقتصادکهاستواقعیتاینباهمسومالی،موفقیتبرفرهنگیتأکید

ها، آنزعم است که بهغالبومسلطسیاست،ومدرسهخانواده،لشامجامعه،مهم در

نهادهااینکهاستآنحاصل،. کند میپیداتداخلنهادهااینمؤثرکارکرداقتصاد باتفوق

ضمانتونمودهتربیتوپذیر اجتماعمناسبطور بهراافرادتانخواهند بودقادردیگر

  ).198:2004کالن و اگنو، (دتعیین نماینانحرافاتبراياجرایی

. با فرآیندهاي قبل و بعد خود ارتباط داردذات نیست و به اي قائم پدیده شک آنومی بی

سازمانی در موردمطالعه را در  اند بی تالش کرده پژوهشگران این مقاله با این نوع نگاه،

می مطالعه شده در بخش چارچوب مفهو اندازي تاریخی و با توجه به نظرات ارائه چشم

جاي نگاه خشک و ایستا به وضعیت آنومی، بروز این پدیده را از منظر تأثیر  کرده و به

و همچنین ) و آینده - وضعیت آنومی-حال  گذشته،(ها و هنجارها در پروسه زمانی ارزش

هاي  تأثیر نهاد اقتصاد بر کارکرد سایر نهادها را مورد بررسی قرار داده و با شناسایی ورودي

علل پیدایش آنومی و الگوي علی معلولی آن را تبیین و قانونمندي تأثیر  آیندهاي مربوط،فر

  .ها و هنجارها را در اجتماعات بشري روشن کنند و تأثر ارزش

  

  شناسی روش

ها از  نوع این پژوهش کیفی و روش گردآوري داده از طریق مصاحبه و روش تحلیل داده

ونی عبارت است از تحلیل مبتنی بر استقراي تحلیلی تحلیل مضم.نوع تحلیل مضمونی است

اي و الگویابی برون  ها و الگوهاي درون داده بندي داده که در آن پژوهشگر از طریق طبقه

در تعریفی دیگر تحلیل تماتیک . یابد اي به یک سنخ شناسی تحلیلی دست می داده

گویند و چه  چه میها  ها است؛ با هدف درك این که داده کدگذاري و تحلیل داده

زمانی که ها است این نوع تحلیل در وهله اول به دنبال الگویابی در داده. دهند اطالعاتی می
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ها به دست آمد باید حمایت موضوعی از آن صورت گیرد و به عبارتی تم از  الگویی از داده

  .)Garbium, 1998: 87(گیرد ها سرچشمه می داده

هاي  هاي متنی، مصاحبه، داده ل مضمونی شامل دادههاي مورد تحلیل در تحلی داده 

هایی که براي تحلیل استفاده  اي متنی هستند؛ به عبارتی داده هاي مشاهده اي و داده مشاهده

اي، اسناد سیاستی و  توانند شامل متن مصاحبه، یادداشت زمینه اند و می شوند، بیشتر کیفی می

شیوه ولکان، شیوه استربرگ، شیوه دپوي و : ردتحلیل تماتیک انواع مختلفی دا. باشند... 

اي از این  نسخه) 2005(دپوي و گیلتین. گیلتین، شیوه لوفلند و لوفلند و شیوه میلز و هابز

زمان در  درگیري هم.1: اند که دو مرحله دارد روش مخصوص مطالعات میدانی ارائه داده

 –نگاه از درون متن (تار امیکاستقرایی که در این مرحله محقق بر پیوس –تفکر قیاسی 

ساخت و تدوین مقوالت . 2.کند حرکت می )میدان –نگاه از بیرون متن (و اتیک) میدان

  .گیرد که از طریق فرآیند کدبندي متعارف صورت می

توان مجدد  در ابتدا مفاهیم اولیه و سپس مقوالت در سطح باالتر انتزاع، مقوالت را می

هاي  کشف معانی و تم. 4. یی به سطوح باالتري از انتزاع ارتقا دادبر اساس منطق مقایسه معنا

در این پژوهش از روش .در واقع آماده کردن گزارش تحقیق است: مرحله دوم. زیرین

، تکنیک  1400تا  1399زمان انجام این پژوهش. دپوي و گیلتین استفاده شده است

امل کلیه اعضاي موردمطالعه ها مصاحبه اپیزودیک و جمعیت تحقیق ش گردآوري داده

شده افرادي  هاي انتخاب نمونه. صورت هدفمند انتخاب شدند ها به نفر از آن 21است که 

سال در انجمن داشته و ضمن مشارکت در فعالیت این  5بودند که سابقه عضویت بیش از 

  .گرایی نیز آشنایی دارند طورکلی با مقوله تشکل تشکل، به

اف پژوهش یعنی آنومی در موردمطالعه و اثرات آن بر اعضا و ها بر محور اهد مصاحبه

در فرآیند . تشکل موردمطالعه انجام شد و فرآیند گردآوري داده تا اشباع نظري ادامه یافت

مضمون فراگیر  4مضمون سازمان دهنده و  42مضمون اولیه،  630کدگذاري، تعداد 

و زیر فرآیندهاي مؤثر در وضعیت  تلخیص و بر اساس این مضامین، نتایج شامل فرآیندها
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براي کسب قابلیت اطمینان از تطابق همگونی در . آنومی، در قالبتم هاي اصلی تحلیل شدند

  .نظریه و عرضه توصیفی غنی و ثبت سوابق ممیزي و نظرات خبرگان استفاده شد

  

  

  

  

مدل نظري آنومی منجر به تغییر در موردمطالعه-2شکل

  

  ها یافته

خانگی ایران و نیز  طورکلی سیر تطور انجمن صنایع لوازم شده به رآیندهاي شناساییف

قرار گرفتن انجمن در وضعیت آنومی، تهدید ثبات آن و چگونگی مقاومت انجمن در برابر 

فرآیندهاي الزم یا مورد انتظار اعضا براي تحول هاي ناشی از آنومی و در مرحله بعد شوك

شده در  ها بخشی از مضامین استخراج با توجه به یافته. کشند می در انجمن را به تصویر

  :شود شده در قالب دو سطح خرد و کالن به شرح زیر ارائه می خصوص آنومی شناسایی

  

  کننده آنومی در سطح خرد هاي تبیین بخشی از کدگذاري -1جدول 

متن مصاحبهمفاهیممضمون فرعیمضمون اصلی

  فراگرد تغییر

  

ند درشت فرآی

  خواهی تحول

تغییرات خلقی بین 

  نسلی

ها  ها مثل قدیمی اند و این جوان شده ها عوض آدم

  نیستند که کنار بیایند

درشت فرآیند   فراگرد تغییر

  خواهی تحول

افول اقتدارگرایی در 

  ها تشکل

ها هست که  یک نوع دیکتاتوري پنهان در تشکل

  دهد دیگر براي جامعه امروز جواب نمی

درشت فرآیند   یرفراگرد تغی

  خواهی تحول

هاي فکري  عدم توفیق انجمن در جلب گرایش  صدایی افول تک

  مختلف که امروزه وجود دارند

درشت فرآیند 

  کامیابی

فرآیند ریز

ها ناکامی

ضعف نمایندگی کلی 

  منافع اعضا

ها دنبال  هاي رانتی که در تشکل پیدایش شرکت

  امضاي طالیی هستند نه منافع جمعی

  

  محیط فرهنگی

روند اجتماعی

لتکام

تجدید خواهی تحولآنومی

دهی سازمان

تغییر
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  کننده آنومی در سطح خرد هاي تبیین بخشی از کدگذاري -2جدول 

  متن مصاحبه  مفاهیم  مضمون فرعی  مضمون اصلی

ضعف نمایندگی منافع   ریز فرآیند ناکامی  فرآیند کامیابی

  اعضا

عدم توفیق انجمن در پیگیري منافع 

  اعضا

درشت فرآیند   فراگرد تغییر

  خواهی تحول

من در جهت ضرورت بازسازي انج  تغییر براي رشد

  حفظ آن

  شورش ویرانگر است  ساختار سوزي شورش  ریز فرآیند عقالنیت  فراگرد تغییر

هاي  آسیب به ارزش  ریز فرآیند تحلیل  فراگرد تغییر

  جمعی

  خیانت به پیشکسوتان در جریان تغییر

  

در تکامل : )ایرانخانگی لوازمسیر تحول انجمن صنایع (فرآیند تکامل  -1مضمون 

  .اند یابی دخیل بوده چهار فرآیند عقالنیت، رهبري، رشد تدریجی و هویت موردمطالعه

فرآیند تکامل موردمطالعه -3شکل

  

تهدید تنگناهاي اقتصاد دولتی در بدو انقالب باعث:ریز فرآیند عقالنیت) الف

هاي  هاي خصوصی که کارشان را از دهه مالکیت خصوصی توسط دولت بود و شرکت

در  روع و مراحل رشد را طی کرده و به بلوغ یا تکامل بودند،سی و چهل شمسی ش
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نگري صنعت با  آیندهایده.هاي دولتی قرار داشتند در معرض مصادره 1360ابتداي دهه 

در نظر داشتن منافع استراتژیک بلندمدت بخش خصوصی و مشکل نفوذناپذیري 

محصوالت گازسوز  هاي بزرگ سازنده ها به دولت موجب اتحاد شرکت انفرادي شرکت

ها جزء پیشگامان حرکت  شد و صنعتگران این شاخه تولیدي که اتفاقاً جمعی از آن

شدند، اتاق فکر صنعتگران سازنده وسایل گازسوز را در  تشکلی در کشور محسوب می

  .آن را ثبت کردند 1361گیري از خرد جمعی تأسیس و در سال  براي بهره1360سال 

هاي بخش خصوصی  انجمن در بحبوحه مصادره شرکتتفکر اقتصادي ایجاد   

هاي صنفی در دل این تشکل شد و شوراي سازندگان  توسط دولت، موجب هماهنگی

خانگی ایران نامیده  که امروز انجمن صنایع لوازم(وسایل گازسوز و سیلندر گاز مایع 

مذاکرات هاي دولتی،  از طریق معرفی فراگیر این تشکل در مجامع و سازمان )شود می

صنفی با دولت را در خصوص مصالح این صنعت آغاز کرد و با ایجاد هویت جمعی 

صورت انفرادي در معرض آسیب از سوي اقتصاد دولتی بودند،  هایی که به براي شرکت

  ).هاي عضو عمل کرده است عنوان محافظ و راه بازکن شرکت در طول سالیان طوالنی به

تبار آن به مت انجمن چهار دهه است وقد: ریز فرآیند رشد تدریجی)ب 

عقیده اعضا در حال حاضر نیز بر این است . رسد کنندگان گاز مایع می سندیکاي توزیع

شدن یک شوراي  تبدیل.که صنف گازسوزها در موردمطالعه ریشه و حق تقدم دارند

رشد .شده است کوچک به انجمن ملی بزرگ امروز، در قالب طی مراحلی انجام

تأثیرگذاري نهاد اولیه انجمن خصوصاً در جلوگیري از مصادره ی سازمان انجمن،تدریج

باعث همچنین رشد فرهنگی، صنعتی و تشکلی ها و مذاکرات مثبت با دولت، شرکت

توسعه اهداف انجمن در طول زمان بوده و این تشکل . رشد متقابل صنعت و انجمن شد

ار قرار داده و شروع به عضوگیري از اشتمال تدریجی صنوف مختلف را در دستور ک 

  .خانگی کرد صنوف مختلف و تسري فعالیت تشکل به حوزه انواع لوازم

اهمیت بیشتر انجمن، با افزایش تعداد اعضا محقق شد، اما در جریان رشد تشکل و 

اصطکاك حاصل از تغییر اساسنامه موجب هر بار که دایره فعالیت آن گسترش یافت،
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دا و پنهانی شد و با توجه به قرار گرفتن صنوف مختلف تولید هاي پی بروز تنش

محصول و قطعه در کنار هم و همچنین با توجه به تعدد صنوف سازندگان محصول 

البته در طول زمان و در جریان رشد . بحث تضاد منافع در انجمن ریشه دواند نهایی،

قدرت  یشافزانجر به اولی رشد اعضا م یقطر بهنیز محقق شد و  اعضارشد  ها شرکت

همین مسئله در کنار سایر ابعاد رشد سازمانی تشکل، توسعه خدمات و . انجمن شد

  .موجب رشد سرمایه اجتماعی انجمن شد زنی، ارتقا تدریجی قدرت چانه

خانگی کشور  خانگی ایران بر رشد صنعت لوازم امروزه تأثیر انجمن صنایع لوازم

ها در رشد صنعت  که تعامل مثبت با دولت رسد ازآنجاییکامالً مشهود است و به نظر می

انجمن نیز در این خصوص کارنامه مثبتی از خود برجاي گذاشته و توانسته  اثر دارد،

هاي  ها و توانمندي است با معرفی فراگیر این صنعت به دولت و نشان دادن پتانسیل

نجات دهد و امروز خانگی، آن را از خطر دولتی شدن  بخش خصوصی در صنعت لوازم

ها در انجمن  هاي دولتی فراگیر بخش خصوصی واقعی و حضور حداقلی شرکتحضور

  .مؤید این دیدگاه است

وجود نیروهاي مؤسس براي ایجاد اعتماد اجتماعی، : ریز فرآیند رهبري) ج

ها ضروري و  نهادینه کردن موسسه و جذب نیروهاي داوطلب در بدو تأسیس تشکل

شود و  هاي اقتصادي بسیار پررنگ قلمداد می اندازي تشکل أسیس و راهنقش پیشگامان ت

هاي  رهبري از ضرورت.شوند هاي تشکلی شناخته می عنوان راهبران حرکت این گروه به

هاي جمعی و فرآیندي اثرگذار بر افراد براي مشارکت داوطلبانه  اغلب اشکال حرکت

اگرچه . ري در جریان بوده استدر موردمطالعه از بدو تأسیس، فرآیند رهب.است

 هاي نیک کاال، آبسال، از جمله مدیران شرکت1360بنیانگذاران این تشکل در سال 

بدیل در بنیانگذاري  ، جملگی جزء بزرگان صنعت کشور بوده و نقشی بی...آلیش گاز و

  .اند اندازي موردمطالعه داشته و راه

. بسیار پررنگ بوده است) خلیلی محسن(از آن جمع، مرجعیت یکی از بنیانگذاران

گرایی کرده و سوابق تشکلی او  طورکلی عالقه و وقت بیشتري مصروف تشکل وي به
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. باشد می... هاي دانشجویی و عالقه و همکاري با مصدق، بازرگان و مسبوق به فعالیت

هاي  هاي تشکلی وي در کنار سایر صنعتگران تشکل گراي کشور در دهه دامنه فعالیت

که در بنیانگذاري و مدیریت بیش از ده تشکل بزرگ  نحوي تر شد؛ به لی گستردهمتوا

به ریاست ) شورا(محسن خلیلی در بدو تأسیس انجمن. کشور، نقش اساسی ایفا کرد

بار در انتخابات هیات مدیره سال مسئولیت وي هر 38هیات مدیره برگزیده شد و تا 

  .تجدید شد

) بوتان(ایشانطور قطع اهمیت شرکت به در کنار مرجعیت شخصیت خلیلی،

عنوان یکی از بنیانگذاران انجمن در تقویت بعد رهبري انجمن مؤثر بوده و ازآنجاکه  به

شرکت بوتان شرکتی پیشرو و موفق بوده، اعضاي این تشکل، بنیانگذار آن را همواره 

وابق ارزنده محسن تأثیر س توان گفت  اند؛ بر این اساس می بخش قلمداد کرده فردي الهام

سال رهبري، موجب  38شنوي اعضا از ایشان پراهمیت بوده و طی  خلیلی در حرف

شک در انسجام  گیري جریانی نهادین از اعتماد و احترام شده که این جریان بی شکل

ترتیب حضور این شخصیت، باعث جلب مشارکت داوطلبانه و  این اعضا تأثیر داشته و به

مدت  صنعتگران در این تشکل شده است؛ اگرچه جلوس طوالنی بخش بسیاري از الهام

این تشکل مورد  و عدم چرخش قدرت در دوره آنومی بر مسند ریاست هیات مدیره

  .اعتراض قرار گرفت

هاي  گذاري شرکت هسته اولیه موردمطالعه که با پایه: یابی ریز فرآیند هویت)چ

صورت تدریجی به  ده است، بهش بزرگ و مطرح سازنده محصوالت گازسوز انجام 

خانگی در  شرکت تولید لوازم) 250بیش از (سمتی رفته است که امروز تعداد زیادي

در رشد هویت . هاي کوچک، متوسط و بزرگ در انجمن عضویت دارند مقیاس شرکت

هاي تولیدي، بسیار اثرگذار  پذیرش صنفی انجمن در بین شرکت شک مسئله انجمن، بی

شوراي سابق یا انجمن امروز از محفل همفکري و تعامل طورکلی هویتبه. بوده است

خانگی رفته  چند شرکت بزرگ، به سمت نهاد مدافع طیف وسیعی از تولیدکنندگان لوازم

  .دهندة خدمات مورد نیاز اعضا نیز تبدیل شده است حال به سازمان ارائه که درعین
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  )هاي انجمن هنجارها و آرمان ها، وضعیت تحقق ارزش(فرآیند کامیابی  - 2مضمون 

انجمن در برآوردن نیازهاي موردي ): دستاوردها(ها  ریز فرآیند کامیابی) الف

ها،  نامه مانند متقاعدسازي صندوق ضمانت صادرات در صدور مجوز ضمانت(ها شرکت

 مقابله با سازمانتدوین یا بازنگري استانداردها،، )ها کمک در تهیه آمار مورد نیاز شرکت

ترین  عنوان بزرگ حمایت و تعزیرات با تولیدکنندگان، تولیت برگزاري نمایشگاه به

اعضا با دولت و ایجاد عنوان بستر ارتباطی مناسب و سریع فعالیت به رویداد صنفی،

تعامل بین دولت و صنعتگران موفق بوده و توفیق محدودي نیز در پیوند علم و صنعت 

  .یافته ارزیابی کردند ارتباطات آن را توسعهاین تشکلبر این اساس اعضا .داشته است

هاي موردمطالعه است و  مجموع عوامل یادشده فوق بیانگر رضایت اعضا از فعالیت

هاي خود را محقق  دهد انجمن موردمطالعه در این بخش توانسته است مأموریت نشان می

. بندي شد ها دسته میابیتحت عنوان ریز فرآیند کابر این اساس مقوالت یاد شده،. سازد

هاي خانوادگی حاکم  ارزشهمچنین بر اساس نظر پاسخگویان مشخص شد در انجمن

.احترام پیشکسوتان در این تشکل، یک اصل بوده استبوده و خصوصاً رعایت حرمت و

  .اند ها در ایجاد پیوند و انسجام بین اعضا بسیار مؤثر بوده این نوع ارزش

  

  :ها میریز فرآیند ناکا) ب

هاي بزرگ، دلسردي اعضا به دلیل تفکر  توجه بیشتر انجمن به شرکت: برابري.1

گیري ضابطه  رایج در مورد پیگیري اهداف شخصی توسط هیات مدیره، عدم شکل

در نمایشگاه و رفاقتی  )غرفه(بازي در کارهاي انجمن از جمله گرفتن جا گرایی و پارتی

  .ها بودن امور در تشکل

شکست انجمن در نمایندگی منافع اعضا و تأثیرگذاري : گی منافع اعضانمایند.2

و هاي دولت و دفاع از منافع جمعی، ناتوانی انجمن در شناخت دغدغه اعضا بر سیاست

نفوذ انجمن در  عدم یکلعالوه مسئله  هاي اعضا به توجهی انجمن به خواست کمحتی
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اتوانی انجمن در برآوردن هاي صنعتگران، ن تصمیمات دولت، عدم تحقق خواست

هاي ایشان توسط  هاي اعضا و عدم همکاري اعضا به دلیل عدم تحقق خواست خواست

هاي صنعتگران و عدم پیگیري مؤثر توسط انجمن و  عدم انعکاس بهینه خواستهانجمن،

فقدان منفعت براي اعضا در انجمن که باعث همکاري کمرنگ اعضا با انجمن است،

  .در خصوص پیگیري منافع شخصی و شرکتی و امضاهاي طالیی هایی وجود شائبه

هاي درون صنفی و  فرصت سوزي انجمن در خصوص همکاري:سازي شبکه.3

  .ساماندهی منافع اعضا

وري  عدم توفیق انجمن در مدیریت بهره:ها صنعت و شرکتنیازهاي عمومی.4

ل مسائل عمومیشکست انجمن در حشکست انجمن در توسعه بازار اعضا،انرژي،

توجهی انجمن به نیازهاي اعضا و ضعف انجمن در توسعه صنعت که باعث  کمصنعت،

برگزاري اند شده، ها دانسته و تأکید کرده خنثی بودن وجود انجمن براي شرکت

  .نمایشگاه صرفاً به دلیل درآمدزایی و نه براي اهداف صنفی

عدم رشد ت با تشکل موازي،عدم توفیق انجمن در رقاب:رشد سازمانی انجمن.5

ضعف انجمن در اعتبار نازل بودن منابع انسانی انجمن،ها، انجمن در حد سایر تشکل

کمبود اطالعات اعضا از پرسنل انجمن، رخوت و سستی و دهی به بخش قطعه سازان،

  .ها نتیجه بودن کمیسیون بیها و برنامگی آن خواب بودن پرسنل در دور جدید و بیدر

ضعف انجمن در تعامل با اعضا و ضعف و :سازمانی تباطات مؤثر درونار. 6

  .گسست ارتباط اعضا با یکدیگر

دولت زدگی انجمن و رفتار انفعالی انجمن در قبال :تأثیرگذاري بر دولت.7

شدن  دولت که موجب عدم قدرت انجمن در تأثیرگذاري بر دولت و نهایت تبدیل

  .ولت استانجمن به مرکز بخشنامه پراکنی د

محدود بودن نقش اعضا به انتقال مشکالت :ها گیري مشارکت اعضا در تصمیم.8

  .جاي نمایندگی منافع عمومی و تأکید هیات مدیره بر منافع خود بهو مشارکت در مجامع
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ضرورت کمبود سازوکارهاي دموکراسی در انجمن،:گرایی دموکراسی و کثرت. 9

ها از طریق ي، ضرورت تمرین دموکراسی در تشکلساالري اقتصاد سوي مردم حرکت به

ها جهت  تنظیم ضوابط رعایت حقوق اعضا و افزایش دموکراسی در این نوع سازمان

ها توسط  ها و اداره تشکل دیکتاتوري پنهان در تشکلبسط دموکراسی در جامعه، وجود

سی و ها، تمرین دموکرا هاي غیردموکراتیک در تشکل افراد خاص، ضرورت منع روش

باز شدن نسبی فضا در انجمن،هاي اخیر و تجارب اولیه اعضا در این خصوص در سال

تأثیر هماهنگ شدن آراي اعضا با آراي ها، تسلط فضاي کلی دیکتاتوري در تشکل

نخبگان جهت حرکت به سمت دموکراسی، فقدان معیار تشخیص آراي نخبگانی در 

مدیره براي اعضاي متقاضی، کاهش  ها، ضرورت باز بودن مسیر عضویت هیات تشکل

ها  گرایی در صورت کنترل صالحیت داوطلبین هیات مدیره درون تشکل عالقه به تشکل

هاي مختلف و در  ها و سلیقه نظارت استصوابی، عدم توفیق انجمن در جلب گرایشو

  .گرایی کثرت توجهی به ارزش واقع بی

به از بین رفتن انجمن در اثر  پاسخگویان ضمن اشاره: خاطر انسجام و تعلق.10

بر عدم نگاه مثبت اعضا هاي اخیر، در بعد درون تشکلی تفرقه در جریان تغییرات سال

خاطر  تعلقطورکلی کاهش بهها و به انجمن و ارکان آن و احساس بیگانگی اعضا با آن

عث ها را با کرده و همچنین در بعد کالن  بین تشکلی، عدم اتحاد تشکل اعضا اشاره

  .اند دانستهها کمرنگی نقش آن

  

  )سیر تغییر در انجمن(فراگرد تغییر  -3مضمون 

شوندگان جز یک مورد،  تأکید کلیه مصاحبه:خواهی درشت فرآیند تحول -الف 

به رسمیت شناخته و تحول شامل طیف متنوعی از مفاهیم در مورد تحول،بر ضرورت

ول و عدم مشاهده میل تغییرات ارزش دانستن تحول، تأکید بر ضرورت بلوغ تح

رادیکال در انجمن، ضرورت حاکمیت دموکراسی حداقلی در انجمن و فقدان فضاي 
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ضرورت بازسازي انجمن براي رشد، ضرورت سازگاري و ، مشارکت واقعی براي اعضا 

خواهی با احترام  ها و تحول تحول و نوگرایی با حفظ اصول و سنتهمنوایی نوآورانه،

هاي انجمن، تغییرات خلقی بین نسلی،  ها و نقش دهی به اعضا در فعالیت به پیشکسوت

  .ها افول اقتدارگرایی در تشکل

صورت قطعی مشاهده  وضعیت آنومی در انجمن به: ریز فرآیند آنومی-الف-الف

در انجمن یک هدف عمومی بوده، لیکن بر اساس نظریه  "تحول"ها  بر اساس دادهشد؛

. اند و وسایل فرهنگی اعضا براي رسیدن به این هدف متفاوت بودهقواعد آنومی مرتون،

هایی غیر از وضعیت سازگاري و  با توجه به نظریه آنومی مرتون به دلیل وجود وضعیت

هاي مورد نظر اعضا براي رسیدن  همنوایی و نیز به دلیل عدم تطابق ابزار و دستورالعمل

  .در انجمن حاکم بوده استهنجاري یا کژرفتاري  به هدف تحول، وضعیت بی

ها  اي بروز آنومی در موردمطالعه عدم کامیابی در خصوص تحقق ارزش دلیل زمینه

اند و علت تشدید کننده  هاي مشترکی است که طی سالیان طوالنی به دست آمده و آرمان

آن نیز مطابق نظریه مرتون، ناهماهنگی ابزار و قواعد فرهنگی کنشگران براي دستیابی به 

با توجه به این که مرتون در نظریه آنومی قواعد .است "تحول"ف مشترك یعنی هد

الگوي سازگاري و همنوایی، بدعت و  5فرهنگی کنشگران را امري مشخص و در قالب 

نوآوري، مقررات گرایی، کناره جویی و شورش بیان کرده است، در این پژوهش 

چند الگوي فرهنگی وجود دارد که زمان کنشگران به دو یا  مشخص شد امکان التزام هم

زمان اکثریت مصاحبه شوندگان به الگوي سازگاري و همنوایی و  با توجه به التزام هم

توان الگوي سازگاري تحول خواهانه را نیز به الگوهاي مرتن  بدعت و نوآوري، می

  .افزود
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  آنومی سطح خرد در موردمطالعه -1شکل 

  
  

روز  به هاي و ضرورت پیش برندگی تغییرات قدرت:ریز فرآیند عقالنیت - ب -الف

ویرانگري  تاریخمندي،نگري در عین اصالح و آینده سازي بین اعضا شبکه،رسانی اهداف

پیشرفت در بی  ، عدمها ساختار سوزي در شورش اعتقاد کلی اعضا مبنی بر ،شورش در ایران

  .دن شورشمردود بو ،ثباتی ساختارها

عدم خوشبینی به روندو چگونگی تغییرات انجمن، :ریز فرآیند تشکیک -پ -الف

ارزش بودن خیانت به  ، برضدمطلوبیت مدیریت تمرکزگراي پیشاتغییرات در انجمن

  .انجمنپیشکسوتان در جریان تغییرات

، قابل توجه بودن منفی اصالحات تهاجمی آثار:ریز فرآیند تحلیل -ت- الف

منابع  کاهش در جریان تغییر، عدول از حرمت پیشکسوتانهاي تغییر از نظر اعضا، هزینه

  .انسجام اعضا در جریان تغییرات و تحلیل انسانی ارزشمند انجمن در جریان تغییرات

  

هاي  نقد و نوآوري روش

تأثیرگذاري

کاري در  پرهیز از سیاسی

هیات مدیره

اي تغییرات مرحله

 ورود افراد جدید به هیات

مدیره

نقش دهی به سایر اعضا

ایجاد منشور اخالقی اعضا

 هاي قبلی و اصالح داشتهحفظ

حفظ عضویت در انجمن

 قوانین+تابعیت از رأي اکثریت

تالش براي همبستگی

 ها و  ارزش+حفظ پیشکسوتان

ها سنت

حفظ ثبات در کادر اجرایی

همسویی

تحمل یکدیگر

 تغییر اساسنامه
تغییر -نظام حکمرانی(

)کلرییس و دبیر

تابعیت از قوانین
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  خواهی در موردمطالعه تحول -5شکل

  

  دهی انجمن درشت فرآیند تجدید سازمان -ب

منفعت سازي بیشتر براي اعضا، دیده :ینه منافعمدیریت بهریز فرآیند -الف  -ب

شدن بیشتر منافع ملی و عمومی در عین تعیین منافع جمعی بر اساس نیازهاي مشترك 

ضرورت وحدت اهداف شخصی و جمعی در انجمن، در جهت مدیریت بهینه منافع،

با  هاي دولتی و مقابله تدوین منشور اهداف جمعی، نمایندگی منافع اعضا در سازمان

به مثابه منافع جمعی، آسیب زایی غفلت از آینده هاي دولتی را هاي سازمان مزاحمت

  .انجمن به مثابه ضرر جمعی، ضرورت همراستایی منافع اعضا و پرسنل تشکل

ارتباط با دولت در جهت تأمین منافع : ریز فرآیند ارتباطات مؤثر -ب -ب

، برضرورت عدم  با مراکز ر انجمنارتباط فراگی ضرورت -صورت مؤثر اعضاي انجمن به

هاي دولت با توجه به دشواري ایجادتقویت باور به  تسلیم انجمن در مقابل بخشنامه

ضرورت رونق اقتصاد از پایین به باال در مسئوالن، ضرورت به کار گرفتن افراد خوشنام 

ات اخیر و در انجمن براي ارتباط با دولت، تحلیل ارتباطات انجمن با اعضا پس از تغییر

تقویت  و از سوي دیگر بر ضرورتارتباط فراگیر با اعضا از یک سو ضرورت تقویت

  .ارتباط اعضا با بدنه اجرایی انجمن

  تشکیک

تحلیل
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انجمن به پژوهش و تحقیق، روي آوردن: ریز فرآیند دانش محوري -پ -ب

خبرداشتن از تحوالت روز دنیا برقراري رابطه با مراکز علمی، ارتقا دانش اقتصادي 

  .یات مدیره و تقویت توان کارشناسی انجمن با استفاده از مشاوران بیرونیه

تعامل بهینه با سایر  شبکه سازي بین اعضا،: ریز فرآیند شبکه سازي -ت-ب

هاي وحدت بین  گیري از زمینه ها در جهت کلی تقویت نظام تشکلی و بهره تشکل

ها و  زاد سازي ظرفیتها براي چانه زنی یا مذاکره با دولت و همچنین آ تشکل

  ).هاي بین تشکلی هاي همکاري پتانسیل

مشارکت اعضا در همه کارهاي  ضرورت: ریز فرآیند مشارکت اعضا -ث - ب 

  .تصمیم گیري هیات مدیره انجمن از جمله

ضرورت افزایش قدرت چانه زنی با دولت : گري ریز فرآیند بهبود مطالبه-ج -ب

اخذ مصونیت تشکلی براي کنترل مسئله گري، هاي مطالبه از طریق تحول در شیوه

  .دولت هراسی بخش خصوصی

ها،  اهمیت منابع انسانی در تشکل:ریز فرآیند بهبود منابع انسانی -چ -ب

گرایی و حفظ نیروهاي  ضرورت استفاده از پرسنل مجرب و داراي بینش و تجربه تشکل

ی انجمن، به کار گرفتن هاي نمادین و انسان زبده و خصوصاً بر محافظت از سرمایه

ها و نیز جلوگیري از  هاي دولتی در انجمن به دلیل انفعال ذاتی دولتی بازنشسته

  .گیري رانت

ضرورت انتخابات : ریز فرآیند انتخاب و فعالیت بهینه هیات مدیره -ح -ب

انتخاب هیات سالم و پرهیز از البی گري، تعیین ضوابط کاندیداتوري هیات مدیره و

ي [ها پذیربودن حضور همه شرکت ترین اعضا، امکان بین موثرترین و فعال مدیره از

هاي کوچک و متوسط در هیات مدیره،  حضور بیشتر شرکتعالقمند درانتخابات و

  .ها نگذاشتن هیات مدیره توسط اعضا تن
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هاي  تعمیق ساخت داخل، اتصال حلقه:ریز فرآیند توسعه صنعت -د -ب

  .زار و صادراتزنجیره تأمین و توسعه با

بیانیه مأموریت و  داشتن راهبرد استراتژیک،:گرایی ریز فرآیند هدف -ذ -ب

در انجمن، تأکید بر ضرورت تعقیب اهداف واحداهداف مشخص در مطالبه گري و

پیگیري توجه انجمن به رفع مشکالت مشابه اعضا،عمل انجمن بر اساس مسائل اعضا،

هاي دولتی  زنی انجمن با سازمان چانهحوزه مسائل کار وورود به کارهاي اداري اعضا و

  .هاي مشترك مرتبط با کار و بازخوانی و بازنویسی ارزش

  

  گیري نتیجه

هاي بزرگ سازنده لوازم گازسوز از  انجمن موردمطالعه که ابتدا براي محافظت از شرکت

آمده است، در خطر مصادره و دولتی شدن در فضاي اقتصاد دولتی بدو انقالب به وجود 

طول چهار دهه و با تغییر چندباره اساسنامه، امروز به تشکل فراگیر ملی در حوزه صنایع 

خانگی انرژي بر،  هاي سازنده انواع لوازم شده و طیف وسیعی از شرکت خانگی تبدیل لوازم

این تشکل در روند . اند انرژي بر، ظروف و قطعات به عضویت این تشکل درآمدهغیر

هاي فعالیت، در  هاي اقتصادي و اجتماعی در طول دهه ود با توجه به فراز و نشیبتوسعه خ

آوري اجتماعی این سازمان باعث شده  ها و تغییرات نیز بوده اما تاب معرض عدم قطعیت

. است انجمن مذکور وضعیت انطباقی داشته و بتواند خود را با شرایط و تغییرات تطبیق دهد

هایی شوند که  ن دیگري در طول زمان ممکن است دچار چالشها مانند هر سازما تشکل

  .کند ها را تهدید می ثبات این سازمان

ظرفیت انعطاف ها ها آنومی است که اگر این سازمان ثباتی تشکل هاي بی یکی از زمینه

هاي فراوانی  سازمانی را نداشته باشد، دچار آسیب آوري در مقابل تبعات ناشی از بی و تاب

هاي اقتصادي در برابر آنومی یکسان  آوري تشکل و از آنجا که اصوًال دامنه تابشود  می

آوري اجتماعی یک تشکل در برابر  نیست و حتی در طول زمان ممکن است توان تاب
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ها و هنجارهاي جمعی از کارکردهاي انسجام  آنومی در دامنه نوسان قرار گیرد و ارزش

  .بخش خود خارج شوند

ها  رسد فعالیت مددکاران اجتماعی متخصص حوزه تشکل ظر میبر این اساس به ن

هاي  ها را در غلبه بر مسائل ناشی از آنومی یاري دهد و یا اصوًال هزینه تواند این سازمان می

مددکاران در سپهرهاي اجتماعی . هاي اقتصادي کاهش دهد آنومی را براي تشکل

مددکاري . کنند فعالیت می... و هاي اجتماعی  گوناگون مانند خانواده، صنعت، آسیب

هاي اجتماعی مورد نظر قرار داد  توان از منظر آسیب هاي آنومی را می اجتماعی در وضعیت

یا (هاي اقتصادي  عنوان ابزاري براي کاهش پیامدهاي اجتماعی آنومی بر تشکل و از آن به

ها از وضعیت  ناي براي کمک به گذار این سازما و نیز وسیله )هاي مشابه سایر سازمان

  .هاي مشترك استفاده کرد گسست از هنجارها و ارزش

هایی عضو محور هستند که از اجتماع افراد  هاي اقتصادي اگرچه سازمان تشکل

هاي تخصصی،  ها و بینش شوند اما این افراد عمومًا از منظر مهارت صنف تشکیل می هم

اوت دارند که مجموع این فردي و اجتماعی نیز با نسل قبلی خود و حتی یکدیگر تف

صورت مستقیم و غیرمستقیم مانع از استقرار و نهادینه شدن فرهنگ  ها به تغییرات و تفاوت

شود که پیامدهاي آن به شکل انواع  ها می روز در این نوع سازمان تشکلی یکدست و به

  .یابد ها بروز می در تشکل... تعارضات و اختالفات، ناکارآمدي و 

هاي اقتصادي با شناخت و درك اساسی از این  اعی در حوزه تشکلمددکاري اجتم 

ها و هنجارهاي  ها خصوصًا ارزش ها و مسائل فرهنگی اجتماعی مؤثر بر آن نوع سازمان

تواند به رشد و تثبیت الگوهاي ارتباطی و بهبود ارتباطات  هاي اقتصادي، می نهادین تشکل

ش نابرابري و توزیع مشارکت، حفاظت از اعضا و تشکل و نیز ارتباطات بین اعضا، کاه

ها از  و ممانعت از خروج آن) هیات اجرایی+ هیات مدیره+ اعضا(سرمایه انسانی تشکل 

تشکل، محافظت از سرمایه اجتماعی تشکل، شناسایی خألهاي موجود در حوزه اهداف 

در مدیریت تغییر و افزایش کمک کرده و خصوصاً... جمعی، مدیریت تعارض و

  .توجهی داشته باشد تواند تأثیرات قابل آوري اجتماعی میتاب
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حال حاضر رشته دانشگاهی یا مهارتی و یا حتی واحد سازمانی و اداري تحت در

اي تخصصی  تواند حرفه تشکلی وجود ندارد اما این رشته می –عنوان مددکاري اجتماعی 

هاي اقتصادي در نظر  هاي مددکاري متناسب با نیازهاي تشکل مبتنی بر دانش و مهارت

ها و  ها و اعضا در حفظ و تقویت باورها، ارزش گرفته شود که هدف آن کمک به تشکل

هنجارهاي مشترك، خودباوري فردي، گروهی و اجتماعی باشد و موجب ارتقا سطح 

سالمت محیط تشکلی و بهبود کیفیت روابط و رفع اختالفات و مشکالت مجموعه ذینفعان 

  .یکدیگر شامل هیات مدیره، اعضا و پرسنل شود ها با داخلی تشکل

تواند در اموري مانند مشارکت در مسئولیت  تشکلی همچنین می –مددکاري اجتماعی 

هاي فردي و گروهی، مداخله مؤثر در هنگام  ها و اعضا، ارائه مشاوره اجتماعی تشکل

رشته .کند فعالیت... ها و  تعارضات، ارتقا خدمات رفاهی به پرسنل و اعضاي تشکل

تر  ها و در الگوي بزرگ مددکاري اجتماعی تشکلی یا واحدي با همین نام در تشکل

هاي اجتماعی و  تواند شناسایی و پیشگیري از بحران میکلینیک مددکاري اجتماعی تشکلی

فرهنگی را هدف خود قرار داده و براي مسائل فرهنگی و اجتماعی که مانع توسعه و 

  .اي راهکار ارائه دهند صورت حرفه شوند، به ها میپیشرفت و حرکت تشکل
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  منابع

مروري بر رابطه میان "، )1399(.سیاوش ي،محمدمحمود و  ،خدابخشکمیل؛  ی،احسان-

صلنامه ف، "سازمانی در صنعت بانکداري ایران و آنومی یسازمان سرمایه اجتماعی و فرهنگ

  .66-56: 1شماره  ،مطالعات علوم اجتماعی

ي و ا حرفهاخالق "، )1400(.، محسن؛ هوشمند چایجانی، میالد و حاتمی نژاد، محمداکبري-

، پژوهشنامه بازرگانی ،"پژوهشی با رویکرد آمیخته: عملکرد پایدار در صنعت مواد غذایی

.26-1: 98شماره 

  .انتشارات تبیان: تهران. یباقر ساروخان :ترجمه ،یفرهنگ علوم اجتماع،)1366(.بیرو، آلن-

اجتماعی در  مؤثربررسی عوامل "، )1391(.علمی، محمود و صباغ، صمدجوادي، حسن؛-

، شناسی مطالعات جامعه، "احساس آنومی اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز

  .45-29: 14شماره 

.نشر نی:، تهرانشناسی نظم جامعه،)1375(.مسعودی،چلپ-

یل فرا تحل"، )1399(.استانی، سوسن و راد، فیروزحاتمی، خدیجه؛ قاضی نژاد، مریم؛ ب-

نهاد با تأکید بر علل مشارکت افراد در  ي مردمها سازماني صورت گرفته در حوزه ها پژوهش

  .46-23:، سال نهم، شماره دومشناسی اقتصادي و توسعه فصلنامه جامعه، "ها سازماناین 

  .، تهران، انتشارات جانبخشسعه فرهنگیشناسی تو جامعه، )1382(.راد، فیروز و رضایی، امیر-

فرآیند "، )1398(.حسین ،بهروان رامپور و ي،نبواکبر؛ صدر  یعلي،مجدحسن؛  ،بحرآبادرضایی -

فصلنامه  ،")تحلیل روایت تغییرات چند فرد ایرانی در چند دهه اخیر(یرانیاناتغییرات فرهنگی 

.50-57:11شماره  ،پانزدهمال س ، ارتباطاتانجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و 

نشر کتاب : ، تهراناجتماعی هاي ارزشی و تغییر جمع ارتباطوسایل ، )1387. (فرامرز رفیع پور،-

  .افرا

، هاي اجتماعی، پژوهشی درباره پتانسیل آنومی یآشفتگآنومی یا ، )1387(.رفیع پور، فرامرز-

  .تهران، انتشارات سروش

آوري اجتماعی و  تبیین و بررسی مفهوم تاب"، )1396. (سمانه سام آرام، عزت اله و منصوري،-

، شماره ریزي و رفاه و توسعه اجتماعی برنامه، "یري آنگ اندازهي ها شاخصارزیابی تحلیلی 

1 :1-31.  
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