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چكیده
جامعه برای برقراری و شکلگیری خود ،به ناچار به نظمی ،از سويی طبیعی و از سويی
قراردادی روی میآورد که از فرهنگپذيری و جامعهپذيری نشأت میگیرد ،و برای در کنار
هم زيستن ،چارهای جز اطاعت از اين نظم نیست .به همین سبب ،مردم همنوايی با
هنجارهای اجتماعی را پیشه میکنند و به همان میزان ،تخطی از قواعد اجتماعی در درون
تمام جوامع مشکلساز و مشکلآفرين است .تعرض طرفین قرارداد اجتماعی به حقوق
يکديگر ،موجب اخالل در روابط آنها میشود و موانعی را برای ايجاد نظم و امنیت
اجتماعی ايجاد میکند .به همین منظور ،تحقیق حاضر ،برای سنجش میزان تعهد شهروندان به
نظم اجتماعی ،به بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر آن میپردازد .محققین برای
سنجش تعهد به نظم اجتماعی ،از سه شاخص اصلی :التزام به قانون ،التزام افراد به رعايت
حقوق شهروندی و اعتماد به ديگران استفاده کردهاند ،زيرا اعتقاد بر اين است برايند اين سه
مؤلفه ،متغیر وابسته ما را میسازد .روش تحقیق اين پژوهش از نوع پیمايش بوده ،که تعداد
 ۳8۴نفر از جمعیت  18-6۴ساله شهر تهران را با استفاده از فرمول کوکران ،به عنوان جامعه
نمونه انتخاب و با ابزار پرسشنامه مورد کاوش قرار داده است .پايايی سؤاالت تحقیق از
طريق آلفای کرونباخ با مقدار متوسط  ۰/8۲8مورد تأيید قرار گرفته است .نتايج پژوهش
رابطه بین میزان تعهد به نظم اجتماعی را با میزان باورهای دينی ،باورهای اخالقی ،احساس
نا امنی ،مشارکت اجتماعی ،احساس بیعدالتی ،جنسیت ،تحصیالت و سن پاسخگويان را
تأيید میکند و اين رابطه با وضعیت تأهل مورد تأيید قرار نگرفت.
واژگان کلیدی :نظم ،تعهد به نظم اجتماعی ،الزام به قانون ،حقوق شهروندی ،اعتماد
اجتماعی ،عوامل اجتماعی – فرهنگی
 1نويسنده رابط؛ پست الکترونیکیskazemipour@gmailcom :
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مقدمه
استقرار و شکلگیری جامعه ،به ناچار به نظمی از سويی طبیعی و از سوی ديگر قراردادی نیاز
دارد که از سنتها ،آداب و رسوم ،ملیت و مذهب ريشه میگیرد .برای در کنار هم زيستن و با
هم زندگی کردن چارهای جز اطاعت از اين نظم نیست« .هدف قانون (به معنای قاعدة الزامآور
جمعی) ،تنظیم روابط اجتماعی و مهمترين عنصر تعیینکننده نظم اجتماعی به شمار میآيد»
(عبدالهی .)8۴ :1۳8۰ ،بیشتر مردم در اکثر اوقات ،همنوايی با هنجارهای اجتماعی را پیشه
میکنند .زندگی اجتماعی هم به همین سبب ،معموالً الگويی نسبتاً منظم و قابل پیشبینی دارد .با
اين وجود ،همانقدر که اعضای جامعه از هنجارها پیروی میکنند ،به همان میزان هم تخطی و
سرپیچی از قواعد اجتماعی در درون تمامی جوامع و اجتماعات انسانی ،مشاهده میشود
(رابرتسون .)1۵6 :1۳7۴ ،1در همین راستا ،موضوع ناهنجاریها و کجرویها ،هر روز در جامعه
جوان ما ابعاد وسیعتری به خود میگیرد .به رسمیت شناختن ،تضمین و رعايت حقوق و
آزادیهای اساسی آحاد جامعه از اصول اصلی و مهمی است که در تحقق نظم و امنیت اجتماعی
نقش بسیار مهمی ايفا می کند .اين امر مستلزم پايبندی به قراردادهای اجتماعی و انجام تعهدات
دولت در برابر مردم و ايجاد رابطه منطقی مبتنی بر محبت و عالقه بین مردم و دولت خواهد بود
که در نهايت ضامن امنیت جامعه نیز میشود.
در يک جامعه سامانيافته مبتنی بر قانون ،وجود نظم و امنیت اجتماعی اساسیترين عامل
توسعه و رشد فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی به شمار میرود ،که بدون رعايت حقوق و
آزادی های فردی ،تحقق آن دشوار خواهد بود .چنانچه افراد جامعه نسبت به رعايت حقوق خود
مطمئن باشند ،نسبت به اجرای تکالیف و تعهدات خويش در مقابل جامعه کوشا خواهند بود،
وانگهی اگر حکومت ،حقوق و آزادیهای فردی را محترم نشمارد ،افراد جامعه نیز متقابالً خود
را موظف به رعايت مقررات اجتماعی نخواهند دانست و در نتیجه نظام اجتماعی و نظم و
امنیت عمومی مختل میشود.
تعرض طرفین قرارداد اجتماعی به حقوق يکديگر ،موجب اخالل در روابط آنها میشود و
موانعی را برای ايجاد نظم و امنیت اجتماعی ايجاد میکند .تنظیم اين رابطه ،از وظايف دولت
است که در چارچوب قانون متبلور میشود .فقدان نظم ،باعث غیرقابل پیشبینی شدن امور
1 Robertson
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میگردد .در وضعیت شديد بینظمی ،به واقع آنچه هابز 1در مخیله خود پرورده ،يعنی وضع
طبیعی پیش میآيد .در حالتهای خفیفتر هم ،عالوه بر کاهش امنیت و بروز نگرانی گسترده،
امنیت وجودی نیز از میان میرود ،زيرا به تعبیر گیدنز ۲يکی از پايههای امنیت ،وجود احساس
تداوم در اشیاء و اشخاص است (قاسمی.)۳7 :1۳8۴ ،
بسیاری از مطالعات ،نشان داده که نگرش مردم ايران نسبت به قانون يا همان هنجارهای
رسمی و میزان پايبندی به آن بسیار ضعیف است .معیدفر میگويد :که مردم ايران اگرچه به نفس
قانون اعتماد و اعتقاد فراوانی دارند ،لیکن عمدتاً نسبت به قوانین جامعه با ترديد مینگرند و
ضمناً معتقدند که هموطنانشان به قوانین جاری کشور پايبند نیستند و به قیمت بسیار ناچیزی،
حاضر میشوند قوانین را ناديده بگیرند (معیدفر .)1۳8۵ ،با پذيرش اين مسئله که تعهد به نظم
اجتماعی در جامعه ما کمرنگ شده ،توجهی به علتيابی آن نشده است ،به همین دلیل ضروری
است که در کنار طرح مسئله ،به ريشهيابی آن نیز پرداخته شود .از اين رو ،اين مطالعه ،عوامل
اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر آن را مورد بررسی قرار میدهد تا با شناخت اين عوامل ،به
راهکارهای عملی و مؤثری برای باال بردن میزان تعهد به نظم اجتماعی در جامعه برسیم.

ادبیات پژوهش
تعریف تعهد و تعهد اجتماعی
بلومبرگ ۳معتقد است که تعهدات در جريان شکل گیری روابط متقابل افراد به وجود میآيد و
عاملی برای تشخیص میزان پیوستگی ،استحکام و چگونگی و محتوای روابط است .تعهد يک
انگیزش درونی هويت افراد در موقعیتهای اجتماعی گوناگون و نشانه وفاداری آنها به رفتاری
ثابت است که به انتظارات ديگران از آن موقعیت پاسخ میدهد ،و باعث سازگاری فرد با
موقعیت خود میشود .اين انگیزش از يک سو به اعمال قبلی افراد و از سوی ديگر با ارزيابی
آنان از نتايج آن نوع رفتار مرتبط است .درک آشکار و صريح مبادالت اجتماعی که به وسیله
توافق افراد و گروه ها ،صرف نظر از برخی امور برای کسب اموری ديگر که بر اساس عهد و
پیمان شکل گرفته .و وارد نظام کنشهای اجتماعی شدهاند ،به صورت کلی تعهد نامیده میشود
(میلز1988 ،۴؛ به نقل از پرچمی.)6 :1۳7۴ ،
1 Hobbes
2 Giddens Anthony
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حس تعلق اجتماعی فرآيندی است که طی آن ،مسئولیت پذيری و اعتماد اجتماعی افزايش
میيابد و به مشارکت میانجامد .همچنین با تنظیم روابط اجزای هر نظام ،به کاهش پیچیدگی
روابط اجتماعی منجر شده و رفتار ديگران را پیش بینی پذير میکند .اين امر باعث افزايش
اعتماد اجتماعی و به دنبال آن ،افزايش احساس امنیت اعضای جامعه و کاهش ناهماهنگی
شناختی و سرانجام ،ثبات رفتار اعضای جامعه میشود و همبستگی و انسجام و حس وفاداری
به جامعه را افزايش میدهد .در نتیجه افراد به دلیل وابستگی به جامعه خود ،آمادگی ايثار و
فداکاری برای آن را پیدا خواهند کرد .بنابراين ،میتوان حس تعلق اجتماعی را يکی ازمبانی مهم
احساس مسئولیت اجتماعی و ارکان تصمیم گیری فرد درباره تنظیم روابط مناسب و ثمربخش با
جامعه دانست.
زمانی که فرد ی حس تعلق اجتماعی خود را به منطقه سکونتش از دست میدهد ،به آن
مکان اهمیت نمیدهد و ناگزير ،منطقه را ترک میکند و رابطه دوطرفه بین فرد و جامعه از بین
میرود .با کاهش حس تعلق ،روحیه منفعت طلبی شخص تقويت میشود و فرد فقط به منافع
شخصیاش میانديشد (ناطق پور .)1۳8۳ ،چنین وضعیتی به تدريج ،آشفتگی و بینظمی و ازهم
گسیختگی اجتماعی را به دنبال میآورد و باعث میشود جامعه شرايط توسعه و توسعه يافتگی
را در خود به وجود نیاورد .در وضعیت فعلی ،لزوم پرداختن جدی به موضوع تعلق اجتماعی
بیشتر از گذشته احساس میشود ،زيرا از سويی جوامع شهری امروزی دچار مشکالتی از قبیل
مسئولیت پذير نبودن ،اختالل روابط اجتماعی ،رعايت نکردن نظم اجتماعی و افزايش
بیاعتمادی اجتماعی شده است.

تعریف نظم و بینظمی
از نظر فیرکانت 1اساس حفظ وحدت درونی ،داشتن نظم اجتماعی است ،پس از نظر محتوا،
نظم داشتن به معنای پذيرش هنجارهای معینی از طرف اعضای گروه نیز هست (روزنباوم،۲
 .) 88 :197۳چلبی ،نظم اجتماعی را ترکیب و نفوذ متقابل مشبک آرمانی .هنجاری ،تعاملی و
فرصتی میداند ،به بیان ديگر نظم اجتماعی نتیجه نفوذ متقابل مجموعههای مشترک آرمانی و
هنجاری با شبکههای فرصتی و تعاملی کنشگران فردی و جمعی است (چلبی.)۳6 :1۳7۵ ،
1 Fircant
2 Rosen Boum
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تنهايی ،نظم را به معنای برقرار کردن مقررات و هنجارها و اجرای هنجارها و وجود ضمانت
اجرايی برای اجرای هنجارها میداند .اگر جامعه منظم نباشد نشانگر عدمرعايت هنجارها در آن
جامعه است .تعادل نیز عالوه بر اينکه حالتی ساختی دارد ،در عین حال رابطه متعادل و متوازن
روانشناختی را بین اجزای ساختی مشخص میکند ،يعنی آيا رعايت هنجارها به شکلی متعادل و
متوازن است يا خیر؟ (تنهايی .)۲۵ :1۳71 ،نظم در ديدگاه هايک ،توصیف وضعیتی از امور است
که در آن ،عناصر متعددی از انواع متفاوت ،در چنان ارتباطی با يکديگر هستند که میتوانیم با
شناخت برخی از عناصر زمانی يا مکانی تشکیل دهنده مجموعه ،پیش بینیهای صحیحی درباره
بقیه ارائه داده يا حداقل پیش بینیهايی انجام دهیم که بخت زيادی برای درست از کار درآمدن
آنها وجود دارد .واضح است که هرجامعه ای بايد نظمی به اين معنا داشته باشد .چنین نظمی
بدون اينکه عامدانه ايجاد شده باشد وجود خواهد داشت (هايک.)1۳8۰ ،1
و در آخر ،نظم در مقابل بینظمی ،به معنای آشفته ،درهم ،نابسامان قرار میگیرد و در لغت
به معنای آراستن و ترتیب دادن است (دهخدا .)1۳۲۵ ،نظم عبارت است از نوعی پیوند و
همکاری بین اجزای يک مجموعه در راستای تحقق هدفی معین ،به گونهای که هريک از اجزاء،
مکمل ديگری بوده و فقدان هر جزء موجب فقدان اثر مطلوب و هدف مورد نظر مجموعه
میشود (سبحانی تبريزی .)7۳ :1۳7۵ ،پس به طور کلی هر آنچه ،مقابل نظم قرار گیرد ،معادل
بینظمی تلقی میشود.

نظریه جامعهشناسان کالسیک
ماکس وبر

2

وبر در کار کالسیک خود درباره مفاهیم اساسی جامعه شناسی ،وقتی درباره نظم و نظم مشروع
درجامعه ،صحبت میکند می گويد :در واقع جهت گیری و تطبیق رفتار انسان ها با يک نظم
اجتماعی و رعايت آن به طبع با انگیزه های بسیار متفاوت صورت می گیرد .اما اين واقعیت که
در کنار انگیزه های ديگر ،نظم اجتماعی ،حداقل از نظر بخشی از مردم به عنوان رفتاری خوب
و سرمشق گرفته و با احساس وظیفه درونی در نظر گرفته می شود که بايد رعايت شود .طبعاً
اين شانس و احتمال را افزايش میدهد که رفتار براساس آن تطبیق داده و جهتگیری شود،
1 Von Hayek
2 Weber, Max
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به عبارت ديگر ،حداقل ،بخشی از رفتار انسان ها مبتنی بر هنجارهای درونی است که انسان را
از درون موظف می سازد تا آن هنجارها را رعايت کند و اين يک علت اساسی نظم اجتماعی
است .وبر در ادامه میگويد :آن گونه نظم اجتماعی که صرفاً مبتنی بر انگیزههای عقالنی
هدف مند باشد ،عمومأ بسیار ناپايدار است .انسان رفتار خود را با آن نوع نظم مبتنی بر آداب و
رسوم تطبیق می دهد که در اکثر موارد رفتار درونی او را تعیین میکند (وبر197۳ ،؛ به نقل از
رفیعپور.)۲18 :1۳87 ،
وبر هنگامی که به ضمانت مشروع نظم اجتماعی میپردازد در واقع هنجارهای درونی و
بیرونی را مشخصتر و آنها را نیز دستهبندی میکند .او معتقد است که نظم اجتماعی از دو
طريق به دست میآيد:
الف .کامالً درونی و از طريق:
-

کامالً احساسی و عاطفی :يعنی انسانها از طريق پیوندهای احساسی ،خود را وقف يا

موظف به پیروی از هنجارها میبینند.
-

عقالنی ارزشی :در پی اعتقاد به اعتبار مطلق ارزشهای عقالنی و به عنوان نهايیترين

ارزشهايی که انسان موظف است از آنها پیروی کند ،مانند ارزشهای مثبت از آداب و رسوم
يا ارزشهای ديگر.
-

مذهبی :در پی اعتقاد به ارتباط بین رفتار صادقانه و پیروی از فرائض (از يک طرف) و

کسب موهبات الهی (از طرف ديگر) .يعنی انسان برای کسب موهبات الهی و مورد عنايت قرار
گرفتن از جانب او ،از دستورات و هنجارها پیروی میکند
ب .از طريق انتظارات از پیامدهای خاص بیرونی:
به طور مثال از طريق حفظ يا کسب منافع و انتظارات خاص (وبر197۳ ،؛ به نقل از
رفیعپور.)۲18 :1۳87 ،

امیل دورکیم

1

دورکیم معتقد است که به منظور تبیین پديدههای اجتماعی ،توصیفها و تبیینهای
جامعهشناختی میبايست شامل دو عنصر اساسی باشد :علل پديدههای اجتماعی ،کارکرد

1 Dorkheim
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پديدههای اجتماعی .او در توصیف و تبیین انحرافات اجتماعی بر مفهوم آنومی تأکیده کرده و
اين اصطالح را اولین بار درکتاب «تقسیم کار اجتماعی» به کار برده است .از نظر دورکیم،
«آنومی» به وضعیتی در يک جامعه اطالق میشود که در آن ،هنجارهای اجتماعی نفوذ خود را بر
رفتار فرد از دست بدهند (گیدنز.)۵9۰ :1۳7۴ ،
در واقع آنومی اشاره به نوعی بیسازمانی ،اختالل ،اغتشاش ،گسستگی ،بیهنجاری در نظام
جمعی دارد .دورکیم در کتاب تقسیم کاراجتماعی ،به تفصیل بیان میدارد که اجتماعات ،بهطور
طبیعی گسترش يافته و از ماهیتی به طور نسبی ساده و غیرمرکب ،به صورت پیچیده تبديل
میشوند .اولین شرطی که دورکیم بدان اشاره میکند انسجام مکانیکی است که در آن افراد
جوامع براساس شباهتها و همانندیها ،گرد هم میآيند.
هنجارها اشاره به سیستم پاداشها و مجازاتهايی میکنند که اجرای اصول و قواعد رفتاری
جامعه را تضمین مینمايند .زيرا زندگی اجتماعی در صورت وجود نظمی خاص امکانپذير
است .در روابط متقابل ،انسانها الزم میدانند که رفتار طرف مقابل را به طور کلی پیشبینی کنند
تا به موازات آن اعمال خود را تنظیم نمايند .در حقیقت آنها هنجارهايی را شناخته و برپايه آن
فرض میکنند که ديگران هم آنان را مراعات خواهند کرد .عدول از چنین قواعد و عدممتابعت
از چنین هنجارهايی را دورکیم «نابهنجاری» مینامد .مثالً او نوعی خودکشی را که ناشی از
نوسانات و اختالالت اجتماعی است« .خودکشی بیهنجاری» مینامد .به عقیده دورکیم ،حدود
خواستههای فرد در جامعه ،تابع هنجارهای خاصی است و از طريق اين ضوابط است که شخص
میتواند تمايالت ،خواهشها و خواستههای خود را محدود و در حدی معتدل و عملی تنظیم
کند .در صورتی که هنجارهای جامعه دچار شکستگی و گسستگی (آنومی) شوند و وضع
نابسامانی پیش آيد ،فرد ديگر قادر نیست رابطه منطقی بین خود و جامعه برقرار و در متابعت از
قوانین ،هدف ها و رفتار خود راتنظیم کند .در چنین شرايطی است که فرد ضوابطی برای رفتار
خود ندارد و در حالت نابسامانی بسر میبرد .اين نابسامانی در رفتار و کنش او متجلی و
منعکس است و احتمال اينکه فرد در چنین شرايطی دست به رفتاری بزند که از نظر اجتماعی
هنجارشکنی و انحراف شناخته شود زياد است .بنابراين براساس اين تئوری ،عدموفاق در مورد
هنجارهای اجتماعی و عدميگانگی و يا همبستگی اجتماعی ،عامل بروز انحراف است .در واقع
انحراف پاسخ و واکنشی به لجام گسیختگی اجتماعی است و هر چه میزان بیهنجاری و
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عدموفاق در مورد هنجارها بیشتر شود انحراف و کجروی نیز افزايش میيابد (محسنی تبريزی،
.)۵۴ :1۳8۳

نظریه بیهنجاری مرتن

1

مرتن شاگرد پارسونز ،مهمترين نظريهپرداز کارکردی – ساختاری است که نقش بزرگی در
بسط و توسعه آنومی در جامعهشناسی معاصر دارد .مرتن تحت تأثیر دورکیم بوده و بر مسئله
ساخت هنجاری و تأکید بر آرزوها و امیالی که هنجارها ،آنها را مورد تأکید قرار میدهند و
باعث خودگرايی میشود ويا به بیهنجاری تأکید دارد (مرتن .)6۵ :1968 ،در واقع میتوان
گفت که مرتن نظريهای را وضع میکند که براساس آن همه رفتارها ،اعم از راست رفتاری و يا
کژرفتاری ،معلول و محصول ساختارهای اجتماعی و فرهنگی در نظر آمده است.
مرتن در مقاله کوتاهی در مجله جامعهشناسی آمريکا ،تحت عنوان «ساخت اجتماعی و
بیهنجاری» ،پايهها و ارکان يک نظريه عمومی کژرفتاری را پیريزی نموده و سپس آن را
درکتاب خود به نام «نظريه اجتماعی و ساختار اجتماعی» توسعه داد .او نخست میان سه عامل
اصلی که در نظريه آنومی دورکیم به طور محدود و پنهانی مطرح شده بود تمیز گذاشت و آنها
را آشکار ساخت:
اول :هدفهای فرهنگی ۲يا خواستها و اشتیاقهايی که فرهنگ جامعه به اعضای خود
آموخته است .اين عامل يکی از اجزای ساخت فرهنگی است.
دوم :قواعد رفتار اجتماعی که وسايل مشروع برای نیل به هدفهای فرهنگی را معین ساخته
و افراد جامعه را مکلف میسازد تا برای رسیدن به هدفها ،راههايی را دنبال کنند و از وسايلی
بهره گیرند که قواعد رفتار اجتماعی معین کرده است.
سوم :توزيع واقعی وسايل و فرصتها برای به دست آوردن هدفهای فرهنگی ،به شیوهای
مشروع و همساز با قواعد اجتماعی .اينها را میتوان وسايل نهادی شده نامید .آنها جنبهای يا
جزيی از ساخت اجتماعی هستند که اوضاع و احوال عینی و واقعی عمل اجتماعی را تعیین
میکنند (اشرف.)6۲ :1۳8۳ ،

1 Merton Robert K
2 Culture Goals
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به نظر مرتن احساس واقعی سرخوردگی ،درماندگی ،بیعدالتی ،به تنهايی از هیچ يک از اين
عوامل برنمیخیزد ،بلکه از روابط خاص میان آنها پديد میآيد .به زعم مرتن بريدگی میان
اهداف ،قواعد و وسايل نهادی شده ممکن است به دو صورت پديد آيد:
.1

به خاطر وسعت يافتن شتابان هدفها

.۲

به واسطه محدود شدن تعريف راههای مشروع برای دست يافتن به آنها

لکن برای گسیختگی میان اهداف و وسايل ،هیچ کدام از اين جنبههای فرهنگی و اجتماعی
الزم نیست دگرگون شوند .اگر توزيع واقعی امکانات و فرصتها ،دگرگون شود (همچون زمان
رکود اقتصادی) رفتارهای همساز با قواعد اجتماعی که زمانی موجب نیل به اهداف میشده
است ديگر فرد را به پاداشهايی که در انتظار آنهاست رهنمون نمیکند .بدين ترتیب کنش
متقابل میان اين متغیرها که ساخته و پرداخته شرايط اجتماعی است موجب ناراحتی و فشار بر
فرد میشود (همان.)171 :
1

۲

مرتن معتقد است که در يک جامعه منظم ،اهداف و ابزار يا شیوهها در هماهنگی و
يگانگی و تطابق به سر میبرند ،هم پذيرفته شده هستند و هم دراختیار افراد جامعه قرار دارند.
عدمتطابق ،زمانی ظاهر میشود که تأکیدی ناموزون بر اهداف و يا ابزار يا شیوههای دستیابی به
هدف بشود (مرتن.)1۵7 :1968 ،

کارل مارکس

3

مارکس معتقد بود ،انسانها طی نبردشان با طبیعت و تأمین معیشت ،از طريق کار دستهجمعی،
سازمانهای اجتماعی ويژهای را پديد میآورند که با شیوههای تولید خاصشان هماهنگ باشند.
همه اين شیوههای سازمان اجتماعی ،به جز آن شیوههايی که در نخستین مرحله کمونیسم
ابتدايی رايج بودند ،با نابرابری اجتماعی مشخص میشوند .همین که جوامع بشری از حالت
جماعتهای اساساً بدون تمايز بیرون میآيند ،تقسیم کار به پیدايش قشربندی اجتماعی
میانجامد ،يعنی به پیدايش طبقاتی از مردم ،که بر اثر دسترسیهای متفاوتشان به وسايل تولید
و قدرت اجتماعی ،از يکديگر متمايز میشوند .باتوجه به کمیابی نسبی منابع ،هر اندازه اضافه
1 goals
2 means
3 Marx Karl
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محصولی که انباشته گردد ،به دست کسانی خواهد افتاد که از طريق سلب مالکیت وسايل تولید
از ديگران ،تسلط به دست آورده باشند .اما اين تسلط هرگز همچنان بالمنازع نخواهد ماند.
به همین دلیل است که تاريخ جامعه بشری ،تاکنون ،تاريخ نبرد طبقاتی بوده است .گرچه
مارکس را میتوان يک تکاملی انديش تاريخی دانست ،اما نبايد او را به اشتباه يک انديشمند
معتقد به تکامل تک خطی بینگاريم .او به دوره های رکود نسبی در تاريخ بشری به ويژه در
جوامع شرقی ،به خوبی آگاه بود و میدانست که دورههايی در تاريخ وجود دارند که با وقفه و
توازن موقتی طبقاتی مشخص میشوند.
مارکس پس از مرحله آغازين کمونیسم ابتدايی ،چهار شیوه تولید عمده و پیاپی را در تاريخ
نوع بشر در نظر گرفته بود :تولید آسیايی ،باستانی ،فئودالی و بورژوايی .هريک از اين شیوههای
تولید از رهگذر تناقضها و تنازعهای پرورده در دل نظام پیشین پديد میآيند .به اعتقاد او« :هیچ
سامان اجتماعی تازهای پديدار نمیشود ،مگر آن که پیش از آن ،همه نیروهای تولیدی موجود در
بطن سامان پیشین تحول يافته باشند؛ و روابط تولیدی نوين و برتر هرگز پديد نمیآيد ،مگر آن
که شرايط مادی وجود اين روابط ،دردل جامعه قديم به خوبی پرورانده شده باشند».
تنازعهای طبقاتی ويژه هر شیوه تولید خاص ،به پیدايش طبقاتی میانجامند که ديگر
نمیتوانند در چارچوب نظم موجود ،منافعشان را تأمین کنند ،در اين ضمن ،رشد نیروهای
تولیدی به آخرين حدود روابط تولیدی موجود میرسد .هرگاه که چنین لحظهای فرا رسیده
باشد ،طبقات جديدی که باز نماينده اصل تولیدی نوينی هستند و در زهدان سامان موجود
پرورانده شدهاند ،شرايط مادی مورد نیاز برای پیشرفت آينده را میآفرينند .به هر روی« ،روابط
تولیدی بورژوايی ،فرجامین صورت تنازع در فراگرد اجتماعی تولید» است .هرگاه که اين
آخرين نوع روابط تولید متنازع از سوی پرولتاريای پیروز برانداخته شود« ،ماقبل تاريخ بشری به
پايان خواهد رسید» و اصل ديالکتیکی که بر تکامل پیشین بشر حاکم بود ،ديگر از عملکرد باز
خواهد ايستاد و در روابط انسانها ،هماهنگی ،جانشین ستیزه اجتماعی خواهد شد( .کوزر،1
 )91-91 :1۳78مارکس با تحلیل دگرگونیهای اجتماعی ،دگرگونیها را در رابطه با دو دسته از
عوامل ،مورد بررسی قرار میدهد :نیروهای برونی که خارج از سیستم قرار دارند (مثل اثرات
محیطی ،اقلیم يا اشاعه ،گسترش تکنیک و آگاهیها) و نیروهای درونی که توسط سیستم
1 Coser Lewis A
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اجتماعی ،در درون خود سیستم و از کارکردهای آن پا میگیرند .اين از ويژگیهای سیستم
اجتماعی است که در درون خود ،نیرویهايی را بوجود میآورد که باعث دگرگونیها و تبديل
آن میشوند (وثوقی.)۲۴6 :1۳71 ،
از نظر مارکس نظم پذيری تحت تأثیر سلطه طبقه حاکم شکل میگیرد زيرا ارزشهای حاکم
بر جامعه چیزی جز ارزشهای طبقه مسلط نیست .مارکس معتقد است صاحبان قدرت ،همواره
مطلوبیت نظم را از اين منظر می نگرند که ثبات نظم در جامعه ،عامل مهمی در حفظ قدرت آنان
است ،در حالیکه تودههای محروم ،خواستار برهم زدن نظم موجود و خلق دنیايی جديد هستند.
مارکس معتقد است نابرابریهای طبقاتی عامل اصلی بینظمی است و هنگامیکه فرد چنین
احساسی داشته باشد سعی در مقابله با وضعیت حاکم بر جامعه مینمايد و اين موضوع در
کالنشهرها شدت بیشتری پیدا میکند (ساوج.)۵1 :1۳8۰ ،

تالكوت پارسونز

1

پارسونز هسته اصلی نظم را در کم و کیف انسجام هنجاری میبیند که مبتنی بر اصول مشترک
ارزشی در جامعه است .به بیان دقیقتر در مرحله اول ،حل مسئله نظم منوط است به تنظیم
هنجاری روابط بین واحدها بر مبنای اصول مشترک ارزشی ،که از طريق نهادينه شدن اجتماعی
و فرهنگی میسر می شود ،البته بسیاری بر اين باورند که راه حل نظم را تنها در نظام هنجاری ،آن
طور که پارسونز میبیند نبايد محدود کرد ،بلکه بايد در نظام رابطهای جامعه نیز ،آن را جست و
جو نمود (چلبی.)1۴-1۵ :1۳7۵ ،
تالکوت پارسونز ،با الهام از اين نگرش برای مسأله نظم اجتماعی چهار ضرورت کارکردی
را مطرح مینمايد که عبارتند از:


انطباق با محیط اجتماعی



هدف يابی و پی جويی اهداف نظام اجتماعی



انسجام اجتماعی در جامعه



حفظ الگوهای فرهنگی و تداوم آنها در جامعه (خورشیدی.)1۳9۰ ،

او مسائل اجتماعی از جمله نظم را در دو سطح خرد و کالن میبیند .در سطح خرد میگويد
که فرد و تعامل ،دو عنصر سازنده و نقش آفرين هستند ،يعنی افراد بايد باشند و آنها ضمن ايجاد
1 Parsons
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تعامل (اظهاری) با يکديگر به تشکیل اجتماع و عنصر کلی «ما» بپردازند و بدين گونه ،يک اجتماع
تشکیل شود ،ايشان برقراری نظم خُرد را مشروط به چهار عنصر؛ «همفکری مشترک»» ،همگامی
مشترک»» ،همدلی مشترک» و در نهايت «همبختی مشترک» میداند (چلبی.)17 :1۳8۴ ،

نظریه پردازان نوین
آنتونی گیدنز

1

گیدنز معتقد است ،در کانون نظم اجتماعی ،مفهوم اعتماد قرار دارد و اين اعتماد است که نظمی
پايدار را شکل می دهد .او در بحث از اعتماد ،به تفاوت آن در جوامع سنتی و مدرن اشاره
میکند و معتقد است در جوامع مدرن اعتماد حالتی انتزاعی پیدا کرده است ،زيرا وجه عمده اين
نوع اعتماد در جوامع مدرن پايبندیهای بیشکلی است که در نظامهای تخصصی معنا پیدا
میکند (گیدنز.)11۳ :1۳8۳ ،
گیدنز در ديدگاه اصالت ذهن يا عاملیت ،پديدههای اجتماعی را حاصل افعال آدمیان میداند
و آدمیان عامالنی هستند که ،ارزش ،اعتقاد ،هدف ،معنی ،امرونهی و احتیاط و ترديد بر افعالشان
حکومت میکند (لیتل .)6۳ :1۳7۳ ،به ديگر سخن ،انسانها موجوداتی هستند که دارای علم و
نیت هستند و رفتار آنها مبتنی بر دلیل و سنجش و ارزيابی عاقالنه و محاسبه گرانه است ،اين
ديدگاهی سوژه محور است .پذيرش نظريه اصالت عاملیت در علوم اجتماعی پیامدهای
گوناگونی را در پی دارد:
اول؛ اينکه نظم اجتماعی با نظم طبیعی تفاوت دارد ،زيرا در نظم اجتماعی نسبت و اراده و
آگاهی ،عامل مهم است ولی در نظم طبیعی ،اوصاف ثابت و عینی و قانون طبیعی حاکم بر آنها
مهم است.
ديگر؛ اينکه ،نیت مند بودن ،ارادی بودن و عالمانه بودن پديدههای اجتماعی راه را برای
نحوهای خاص از تبیین درعلوم اجتماعی باز میکند که در علوم طبیعی ممکن نیست .در اين
صورت بسیاری از پديدههای اجتماعی حاصل عملهای هدفمند و مقصد دار است .به عبارتی با
آگاهی از اينکه انسانها چه خواستهای دارند و اعتقادات آنها چیست و از عملشان چه هدفی
دارند ،میتوان به فهم و تبیین عمل آنها پرداخت (لیتل.)69 :1۳7۳ ،۲
1 Giddens Antony
2 Little Mix
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از نظر گیدنز ،تولید يا بناساختن جامعه ،کار ماهرانهای است که اعضای جامعه انجام
میدهند .اما اين کار تحت شرايطی انجام میگیرد که نه کامالً عمدی است و نه کامالً از جانب
آنها درک میشود .کلید فهم نظم اجتماعی به کلیترين معنای اين واژه نه درونی شدن ارزشها
بلکه تغییر روابط میان تولید و بازتولید زندگی اجتماعی به دست کنشگران سازنده آن است ،اما
هر باز تولیدی ضرورتاً تولید نیز هست و بذر تغییر در هر عملی است که در بازتولید هر شکل
نظم يافته زندگی اجتماعی مشارکت میکند (گیدنز.)1۰۳ :1۳8۰ ،

پیر بوردیو

1

در انديشه بورديو نیز احساس نابرابری افراد در جامعه ،نقش مهمی در کاهش نظم اجتماعی
دارد .او معتقد است ،نابرابریهای ساختاری ،نظم اجتماعی را مختل نموده و زمینه الزم برای
اعمال خشونت آشکار و پنهان و نمادين را فراهم میسازد ،در اين حالت ،سبک زندگی خاصی
بر افراد تحمیل میشود در حالیکه در توسعه متوازن ،الگوهای کنش و کردار همسو و هماهنگ
بوده و نظم اجتماعی ،منطقی درونی پیدا میکند (قاسمی.)۳8 :1۳8۴ ،
در وضعیت بیهنجاری ،هنجارهای اجتماعی ،اقتدار آمرانه و جنبه مطلوب خود را از دست
داده و مديريت اخالقی الزمه را نمیتوانند اعمال کنند و در نتیجه افراد نمیتوانند جهت رفتار
خويش را تعیین کنند .در واقع بیهنجاری ،وضعیت اجتماعی ويژه ايست که در آن هنجارها و
معیارهای اجتماعی دچار پريشانی شده و يا آنکه با يکديگر ناهمساز گرديده و فرد برای
هماهنگشدن با آنها دچار سردرگمی و سرگشتگی میشود .لذا فرد در وضعیتی قرار میگیرد که
به درون خويشتن خود پناه برده و بدبینانه ،همه پیوندهای اجتماعی را نفی میکند .در نتیجه کلیه
اختالالت ،نابسامانیها ،کج رفتاریها و آسیبهای اجتماعی ،پیامدهای هنجاری ،بیگانگی و
بازبینی ،نظارت و کنترل اجتماعی ناکافی است (محسنی تبريزی.)۴۳ :1۳7۰ ،

تراویس هیرشی

2

تراوس هیرشی علت همنوايی افراد با هنجارهای اجتماعی را پیوند اجتماعی آنها دانسته است.
وی مدعی است که پیوند میان افراد و جامعه ،مهمترين علت همنوايی و عامل اصلی کنترل
1 Bourdieu Pierre
2 Hirschi, T

 176مطالعات جامعهشناختی دوره  ،25شماره یک ،بهار و تابستان 1397

رفتارهای فرد است و ضعف يا نبود آن موجب اصلی ناهنجاری است (صديقسروستانی:1۳9۰ ،
 .)۵۲افراد به علت کنترل رفتار و تمايالتشان به وسیله عوامل درونی و بیرونی ،از قوانین پیروی
میکنند ،درنتیجه زمانی افراد کنش همنوايانه نشان میدهند که از هر دو جنبه درونی و بیرونی
کنترل شوند .درحقیقت قدرت کنترل درونی و بیرونی بر افراد ،موجب اطاعت از قانون و
همنوايی می شود .با افزايش خودکنترلی افراد ،زمینه همنوايی با هنجارها و قوانین نیز در آنها
افزايش میيابد .در حالی که کنترل غیررسمی از سوی خانواده ،دوستان و افراد ديگر جامعه،
زمینه پیروی کردن افراد از قوانین را فراهم میکند.
درصورت محکم بودن پیوند اجتماعی در جامعه ،کنترل بر فرد نیز شدت میيابد و افراد
به راحتی از قوانین سرپیچی نخواهند کرد .از سوی ديگر براساس رويکرد نظری عدالت
رويه ای ،وقتی مردم در زندگی روزمره با شیوه های اعمال قانون در جامعه روبه رو میشوند،
درصورت عادالنه دانستن اين رويه ها ،اين موضوع بر رفتار بعدی آنها درباره رعايت قانون
مؤثر خواهد بود .درواقع فرسايش سرمايه جامعه ،منجر به تضعیف پیوندهای عینی و ذهنی
میان کنشگران اجتماعی ،بی اعتمادی افراد نسبت به جامعه ،کاهش تعهد ،همبستگی و
مشارکت اجتماعی و هدايت کنش ها به سوی نفع شخصی و فردگرايی خواهد شد .در چنین
شرايطی هنجارهای مسلط جامعه به چالش کشیده شده و نظم اجتماعی سست میشود
(صادقی فسايی و امینیان.)1۳9۳ :
بنابراين نظارت اجتماعی میتواند يکی از عوامل و منابع مهم اجتماعی شدن و همنوايی با
جامعه باشد .هر گاه فردی نتواند رفتار پذيرفتنی و شايسته يک موقعیت را از خود نشان دهد ،ما
او را شخص منحرف میشناسیم .اگر اين گونه انحرافات خارج از نظارت معیارهای اجتماعی
ادامه يابد ،جامعه با تهديد از همگسیختگی روبهرو میشود .با کاربرد ابزارهای نظارت اجتماعی،
جامعه میتواند بزهکاران را زندانی کند و يا به دلیل ابتالی آنها به بیماری روانی و يا اعتیاد در
بیمارستان روانی و ترک اعتیاد بستری سازد .گذشته از اين نظارت رسمی ،نظارتهای غیررسمی
ديگری چون طرد گروه نیز میتواند به عنوان روشهای مؤثر نظارتهای اجتماعی به کار آيند.
(همان.)9۰ :
هیرشی معتقد است که وابستگی به جامعه دارای چهار عنصر اصلی است:
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( )1عالقه
کسانی که عالقه به ديگران دارند به رفاه و احساسات آنها حساس بوده و مايلند با مسئولیت
عمل کنند .بالعکس کسانی که چنین عالقهای ندارند ،نگران اين نیستند که روابط اجتماعی خود
را به خطر اندازند و لذا بیشتر احتمال دارد که دزدی کنند يا مواد مخدر استعمال نمايند.
( )2تعهد
احساس بدهکاری يا دينی که مردم نسبت به جامعه دارند و هر چه سرمايهگذاری افراد در
تحصیالت ،سوابق شغلی ،خانه و ساير دارايی های بیشتر باشد ،دلیل بیشتری دارند که با جامعه
همنوا باشند تا که بتوانند دستاوردهای خود را حفظ نمايند .لذا خطر ارتکاب جرم کمتر میشود.
( )3مشغولیت
مشغولیت ،مشارکت دائم در فعالیتهای غیرانحرافی است .درگیری در امور زندگی روزمره ،وقت
زيادی نیاز دارد و خود باعث محدود شدن رفتار میشود .افراد بیکار و بیهوده ،وقت بیشتری برای
هنجارشکنی دارند ،در حالی که کسی که کار میکند ،خانواده تشکیل داده و سعی میکند در حرفه
خود موفق باشد ،وقت و انرژی اضافی برای ارتکاب جرم ندارد (ممتاز.)1۲۲ :1۳8۵ ،
( )4ایمان – عقیده
هیرشی معتقداست که میزان اعتقاد افراد به هنجارهای اجتماعی و رعايت قوانین متفاوت است.
هر چه اعتقاد در فرد ضعیفتر باشد ،بیشتر احتمال دارد که هنجارشکنی کند .کسانی که وفاداری
ضعیفی به اعتقادات اخالقی جامعه دارند ممکن است بیشتر تمايل داشته باشند که ارزشهای آن
را ناديده گرفته و از هنجارهای اجتماعی انحراف ورزند .هیرشی اضافه میکند که معتقد نیست
افراد کجرو از اعتقادات اجتماعی معمول بیاطالع هستند ،اما مسئله میزان قوت و ضعف اين
اعتقادات ،و رابطه آن با معنی اين اعمال نزد افراد کجرو است .در نتیجه هرچه افراد کمتر اعتقاد
داشته باشند که بايد از هنجارها و قوانین پیروی کنند بیشتر احتمال دارد که منحرف شوند
(همان.)1۲۲ :
در هر حال کنترل و نظارت اجتماعی ،ابزار مهمی در تثبیت هنجارهای اجتماعی محسوب
شده و میتواند مانع بروز و پیدايش هرگونه انحراف بشود .در واقع اگرکسی خود را در معرض
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ديد مستقیم ديگران احساس کند و به ارزشهای فیمابین معتقد باشد به خود اجازه نخواهد داد
مرتکب خالف و بزه گردد .به تعبیر ديگر میتوان گفت کنترل اجتماعی منجر به يکپارچگی
بیشتر جامعه شده و اقتدار ناشی از يکپارچگی ،خود عامل بسیار مؤثری در پیشگیری از انحراف
و بزهکاری است (محسنی تبريزی.)91-9۰ :1۳8۳ ،

هانتیگتون

1

جامعهشناسان سیاسی نیز به اين موضوع توجه خاص نشان دادهاند ،هانتیگتون بر توسعه
نهادمندی تأکید می کند و معتقد است اگر توسعه چندجانبه نباشد ،میزان مشارکت اجتماعی افراد
در جامعه کاهش پیدا میکند و نظم اجتماعی با اختالل رو به رو میشود.

تد رابرت گر

2

رابرت گر نیز محرومیت نسبی را عامل مهمی در کاهش نظم اجتماعی میداند و معتقداست
عمدهترين عامل مؤثر بر کاهش نظم اجتماعی احساس بیعدالتی افراد در جامعه است (بشیريه،
.)۴8 :1۳8۲

پیشینه پژوهش
در اين مقاله ،به مطالعه و بررسی پژوهشهای داخلی و خارجی پیشین که تا حدودی مرتبط با
موضوع تحقیق بوده ،پرداخته شده ،و از آنجا که تحقیقات زيادی در اين زمینه صورت نگرفته،
به تحقیقاتی که نزديک به موضوع و مسئله ما بوده ،اشاره میشود .تا بتوان عوامل مؤثر بر
عدمتعهد به نظم اجتماعی را شناخت.
پیشینه پژوهش در خارج
کیلی ايروين ۳و همکاران در سال  ،۲۰۰8در مقالهای با عنوان «همدردی و نظم اجتماعی» در
صدد بررسی تأثیر همدردی بر نظم اجتماعی بودند .آنها استدالل کردند که درک و وابستگی
متقابل ،همدردی نسبت به غريبهها را افزايش میدهد .آنها در مقاله خود آوردهاند که بسیاری از

1 Huntington’s
2 Robert Ger
3 Irwin
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تحقیقات پیشنهاد کردهاند که برای ظهور و تداوم نظم اجتماعی ،افراد بايد در جهت منافع
ديگران عمل کنند .نتايج تحقیق آنها نیز نشان میدهد که احساس همدردی ،نفع شخصی را
کاهش میدهد .بنابراين مردم را قادر میکند تا بیشتر به سمت نفع عمومی عمل کنند .آنها نشان
میدهند که بسیاری از موقعیتهايی که برای نظم اجتماعی مشکل سازند ،ممکن است يک راه
حل داشته باشند و آن تضاد بین منافع فردی و جمعی است که در معضالت اجتماعی مستتر و
پنهان مانده است.
هاردين )۲۰۰6( 1در پژوهشی با عنوان «معرفتشناسی اعتماد در سطح جامعه» به اين نتیجه
رسید که نظم اجتماعی بر پايه اعتماد بین افراد استوار شده است و اعتماد نیز خود رابطهای سه
وجهی بین اعتماد کننده ،اعتماد شونده و موضوع مورد اعتماد است . .هاردين در ادامه مطالعات
خود ،اذعان میدارد که مطالعات انجام شده در دنیای غرب با هدف کشف عوامل تأثیرگذار بر
نظم اجتماعی و دستیابی به نوعی تعمیمپذيری در اين زمینه صورت گرفته است .در اين
مطالعات اعتماد اجتماعی به عنوان اصلیترين عامل تأثیرگذار مطرح شده به طوری که محور
عمده مباحث جديد نظم اجتماعی ،بر اعتماد اجتماعی و شکل تعمیم يافته آن تمرکز دارد و اين
اعتقاد وجود دارد که مساوات در فرصتهای اقتصادی و توسعهيافتگی جوامع ،منجر به ايجاد
اعتماد بین افراد و نظم اجتماعی میشود (جالوا .)8۵ :۲۰۰۳ ،و برای مثال به همین دلیل جامعه
آمريکا را در مقايسه با اروپا از اعتماد و نظم بیشتری برخوردار میدانند (اسلینر.)۲۰۰۲ ،
اسلینر )۲۰۰۳( ۲در پژوهشی با عنوان «بنیاد اخالقی اعتماد» ،که در دانشگاه کمبريج آن را
منتشر کرد ،معتقد است ،اعتماد را میتوان دوگونه متفاوت ديد .نخست اعتمادی که آن را خاص
میدانیم و ناشی از تجربه فردی است ،يعنی به فردی اعتماد میشود چون سابقه خوبی دارد ،يا
تصور ما درباره آن فرد خاص به گونهای مطلوب است و دوم اعتماد عام يا اخالقی که به معنی
نگرش مثبت به تمامی انسانهاست و افراد ناشناس را نیز در بر میگیرد ،و اين اعتماد در شکل
دوم است که اهمیت خاصی در جوامع امروزی دارد .او در جمع بندی پژوهش خود با عنوان
«نابرابری ،اعتماد و مشارکت مدنی» به بررسی علت مشارکت افراد درجامعه آمريکا پرداخته و
به اين نتیجه میرسد که مهمترين عامل تأثیرگذار در بیاعتمادی بین افراد و نابسامانی در نظم
اجتماعی ،چیزی جز نابرابری و بیعدالتی نیست به طوری که احساس نابرابری موجب کاهش
1 Hardin, Russel
2 Uslaner, E
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اعتماد تعمیميافته و گسستگی اجتماعی میشود .نگاه دقیق به نتايج اين پژوهش ،نشان میدهد
که موضوع اعتماد اجتماعی در کانون مباحث نظم اجتماعی قرار گرفته است.
ارويسکا و هادسون )۲۰۰۲( 1در مقالهای تحت عنوان «گريز از مالیات ،وظیفه شهری و
شهروند مطیع» ،نشان میدهند قسمت زيادی از جمعیت کشور انگلیس از پرداخت مالیات
چشمپوشی میکنند ،که اين مسئله در میان جوانان و مردان وسیعتر است .نتايج ،همچنین از
اهمیت وظیفه شهری و اطاعت از قانون در جلوگیری افراد از گريز از پرداخت مالیات حمايت
میکند .نتايج نشان میدهد که فرار از مالیات بهعنوان شکلی از قانونگريزی در میان بزرگساالن
کمتر است ،بدين دلیل که آنها احساس میکنند کار اشتباهی است و در بعضی مواقع به دلیل
ترس از عواقب دستگیر شدن ،اين کار را نمیکنند .همچنین نتايج تحقیق نشان میدهد که
قانونمداری و وظیفه شهروندی بر نگرش افراد در حرکت به سمت اعمال قانونگريزانه
تأثیرگذاراست .نتايج تحقیق نشان میدهد که نه تصورات اخالقی فرار و نه ترس از عواقب
دستگیری با موقعیت زناشويی فرد تغییر نمیکند .بلکه تنها احتمال دارد که موقعیت تأهل بر فرار
از مالیات فقط از طريق فرصتهای بیشتری برای فرار که متأهلین دارند تأثیر گذار باشد.
پیتر بالو ) ۲۰۰۲( ۲معتقد است نظم اجتماعی در تبادل اجتماعی شکل میگیرد .او اعتماد
اجتماعی را شاخصه اصلی مبادله اجتماعی می داند و معتقد است در حالیکه در مبادله
اقتصادی افراد براساس يک قرارداد ر سمی توقع مشخصی از منافع مشترک دارند ،در مبادله
اجتماعی افراد اگرچه اين انتظار را در درون ذهن خود دارند ،اما در آن تعهدی آشکار و
صريح وجود ندارد و حتی زمان مشخصی برای جبران آن در نظر گرفته نمیشود ،لذا در
کانون مبادله اجتماعی نیازمند اعتماد هستیم و از نظر ا و همین اعتماد است که در نهابت باعث
پیوند بین افراد و نظم اجتماعی میشود.
الکساندر در سال  ۲۰۰1نیز اعتماد را يکی از نشانههای گفتگوی آزاد و تعامل منطقی در
جامعه مدنی میداند .او بیاعتمادی ،انفعال ،وابستگی و عدمعقالنیت را از شاخصههای جوامع
غیردموکراتیک برمیشمرد .بدين ترتیب از ديدگاه او نظم اجتماعی هم در سطح خرد و هم در
سطح کالن معنا میيابد .البته ريشه اعتقاد الکساندر را میتوان در آرا و انديشههای پارسونز
1 Orviska, M Hudson, J
2 Robertson
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جستجو کرد .زيرا که پارسونز ،اعتماد را ،نگرش يا احساسی مبتنی بر آشنايی و فرهنگ مشترک
میداند که قابل فراگیری است و میتوان آن را جزيی از جامعهپذيری دانست.

پیشینه پژوهش در ایران
ترکان ( ،)1۳91در پژوهش خود ،تحت عنوان «عوامل قانونگرايی شهروندان در شهر يزد» ،به
اين نتايج دست يافت ،که بین سن و تحصیالت و طبقة اجتماعی و قانون گرايی رابطة معنی دار
وجود دارد؛ اما بین جنس و وضعیت شغلی افراد و قانونگرايی رابطة معنی دار وجود ندارد.
همچنین ضريب همبستگی پیرسون بین متغیرهای اساسی تحقیق نشان میدهد بین دينداری،
سرماية اجتماعی ،نگرش به قانون ،نظارت اجتماعی ،عدالت توزيعی و قانونگرايی رابطة مستقیم
و معنی دار و بین آنومی و قانونگرايی رابطة معکوس و معنی دار وجود دارد.
پوراسماعیلی ( ،)1۳9۰در پژوهشی با عنوان «اخالقگرايی نه قانونگذاری» ،معتقد است
نقش باورهای اخالقی در ايجاد و ثبات و نظم درجامعه به مراتب بیش از قوانینی است که مردم
نسبت به آنها پذيرش قلبی ندارند و توصیه میکند در اين زمینه بايد مسائل فرهنگی بیش از
پیش مورد توجه قرار گیرد.
مرضیه موسوی خامنه ( ،)1۳9۰در تحقیق خود تحت عنوان «رابطه عمل در حوزه عمومی و
میزان تجربه حس شرم به مثابه اخالق اجتماعی» ،بر نقش نیرومند اخالق تأکید گذارده و آن را
متمايز از باورهای دينی می داند .به عقیده او باورهای اخالقی حتی در جوامعی که دينی نیستند
میتواند عامل مهمی در جهت انسجام اجتماعی و برقراری نظم تلقی شود.
حسین راغفر ( )1۳89در مقاله «کاستیهای علوم اجتماعی در شکلگیری يک نظريه جامع
عدالت اجتماعی» ،معقتد است ،نقش باورهای اخالقی در ايجاد و ثبات و نظم درجامعه ،به
مراتب بیش از قوانینی است که مردم نسبت به آنها پذيرش قلبی ندارند و توصیه میکند در اين
زمینه بايد مسائل فرهنگی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
عباس کاظمی و محمد رضايی ( )1۳88در جمعبندی پژوهش خود تحت عنوان »شهر
بیانضباط و محدوديت ظهور شهروندی در ايران» ،ضمن بحث حول نتايج يک تحقیق درباب
نظارت و کنترل در جامعه نشان میدهند شهر بیانضباط در ايران از خصايصی چون احساس
بیهنجاری در میان شهروندان ،عدماحساس نظارت و کنترل ،بیاعتمادی به نهادهای انضباطی و
احساس عدمقطعیت قانون برخوردار است .سپس براساس چنین شاخصهايی به مؤلفههايی از
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عقالنیت در زندگی روزمره میرسند که متناسب با شهر بیانضباط است که شهر بیانضباط قبل
از هرچیز متأثر از سازمان اجتماعی جامعهای است که به چنین بیانضباطی دامن میزند.
سوسن باستانی و همکارانش ( )1۳86در پژوهشی با عنوان «سرمايه اجتماعی شبکه و
جنسیت» ،معتقد است که مردان به دلیل ارتباط بیشتر با محیط بیرونی و به تبع آن برخورداری از
فعالیتهای اجتماعی بیشتر و قرار گرفتن در موقعیتهای شغلی و اجتماعی بهتر ،نسبت به زنان
امکان بیشتری برای گسترش پیوندهای اجتماعی دارند و اين موضوع هم به لحاظ تعداد افرادی
که با آنها ارتباط دارند و هم به لحاظ نوع و ماهیت و ويژگیهای آن افراد با زنان تفاوت
معناداری دارد .زنان بیشتر نقش تأمین حمايتهای عاطفی دارند و در حالی که مردان نقش
عمدهآی در حمايتهای عملی ايفا میکنند .در عین حال آنچه مهم است اين است که مرد يا زن
بودن درجامعه موقعیتهای متفاوتی را برای افراد فراهم میسازد و با توجه به جنسیتی بودن
جامعه ،نقش مردان در تأثیرگذاری بر فعالیتهای اجتماعی بیش از زنان است زيرا آنها به جای
انجام امور عاطفی دست به اقدامات عملی میزنند.

چارچوب نظری پژوهش
پس از مطالعات و تحقیقات در آثار جامعهشناسان کالسیک و متأخر در زمینة نظم اجتماعی ،از
میان متفکران کالسیک ،نظريات وبر ،دورکیم ،مرتن ،مارکس و پارسونز حائز اهمیت هستند و از
میان نظريهپردازان معاصر نیز ،گیدنز ،بورديو ،هیرشی ،هانتیگتون ،تدرابرت گر و فوکو به اين
مباحث يعنی نظم اجتماعی پرداختهاند که محققین توسط آنها مسئله تعهد به نظم اجتماعی را
تبیین میکنند .براساس آنچه گفته شده متغیرهايی که برای آزمون از چارچوب تئوريکی منتخب،
استخراج شدهاند ،عبارتند از :احساس ناامنی ،باورهای مذهبی ،باورهای اخالقی ،مشارکت
اجتماعی و احساس بیعدالتی است.

فرضیههای پژوهش
پس از مطالعه و بررسی ادبیات و مبانی نظری پژوهش ،فرضیات زير استخراج گرديد:
 بین میزان تعهد به نظم اجتماعی و متغیرهای مستقل (میزان احساس ناامنی ،باورهای مذهبی،باورهای اخالقی ،مشارکت اجتماعی و احساس بیعدالتی) رابطه معنا دار وجود دارد.
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 بین میزان تعهد به نظم اجتماعی و متغیرهای زمینهای (جنس ،تحصیالت و و ضع تأهل)تفاوت وجود دارد.
 -بین میزان تعهد به نظم اجتماعی و سن پاسخگويان رابطه معنادار وجود دارد.

روش تحقیق
اين پژوهش از حیث هدف جزء پژوهشهای کا ربردی قرار دارد ،زيرا بدنبال شناسايی عوامل
اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر تعهد به نظم اجتماعی در شهر تهران است .از نظر شیوه گردآوری و
تحلیل مطالب نیز جزء پژوهشهای توصیفی -علی میباشد .برای گردآوری اطالعات مورد نیاز،
از روش مطالعه کتابخانهای و نیز پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است .جامعه آماری در
اين پژوهش ،شهروندان  18-6۴ساله ساکن شهر تهران هستند که با استفاده از فرمول کوکران
 ۳8۴نفر در نمونه قرار گرفتند .برای نمونهگیری از روش نمونهگیری خوشهای استفاده شده
است ،بدين ترتیب که از  ۲۲منطقه شهر تهران ،بصورت تصادفی طبقهای ۳ ،منطقه را از شمال،
مرکز و جنوب انتخاب کردهايم که شامل مناطق  1۲ ،۳و  18میباشد ،سپس از میان آنها ۳
حوزه را برگزيديم و از میان  ۳حوزه  1۰بلوک بصورت تصادفی انتخاب شد و از هر بلوک
بصورت تصادفی تعدادی خانوار انتخاب گرديدند که در آخر نیز برای انتخاب افراد نمونه آنها
را به صورت تصادفی ساده برگزيدهايم ،و پرسشنامه مورد استفاده در اين پژوهش شامل ۵8
پرسش بوده است.

روایی و پایایی ابزار تحقیق
در اين پژوهش برای حصول روايی قابل قبول ،معتبرترين شاخصهای گردآوری شده از میان
شاخصهای موجود در پرسشنامههای قبلی انتخاب شده است و از نظر اساتید ،در مقام
متخصص اين حوزه نیز استفاده شده است ،مبنی بر آنکه آيا سؤاالت طرحشده میتواند عوامل
مؤثر بر میزان تعهد به نظم اجتماعی را مورد سنجش قرار دهد يا خیر .همچنین بمنظور بررسی
پايايی ابزار تحقیق از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده ،که نتايج آن در جدول زيرارائه شده
است .چنانکه مالحظه میشود به غیراز التزام به قانون ضريب آلفای کرونباخ تمامی شاخصها
بیش از  ۰/7میباشد و بیانگر پايايی باال گويه است.
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جدول  : 1ضريب آلفاي کرونباخ متغيرهاي تحقيق

شاخص
التزام به قانون
رعایت حقوق شهروندي
اعتماد به دیگران
شاخص تعهد به نظم اجتماعی
باورهاي دینی
مشارکت اجتماعی
احساس ناامنی
باورهاي اخالقی
احساس بی عدالتی
کل گویه ها

تعداد گویه ها
5
10
10
25
12
6
7
7
5
62

ضریب آلفاي کرونباخ
0.657
0.735
0.736
0.704
0.784
0.824
0.768
0.810
0.833
0.828

یافتههای پژوهش
در اين بخش ابتدا يافتههای توصیفی به طور اجمالی بیان میشود و به منظور بررسی رابطه میان
متغیر وابسته با متغیرهای مورد بررسی پژوهش ،تالش میشود تا از آزمون همبستگی و رگرسیون
استفاده شود .به همین منظور ابتدا با استفاده از آزمون همبستگی وجود رابطه میان دو متغیر نشان
داده شده ،سپس با استفاده از آزمون کای اسکوير به بررسی کیفیت و شدت رابطه میپردازيم.
الف .آمار توصیفی متغیر وابسته (تعهد به نظم اجتماعی)
در اين مطالعه شاخص تعهد به نظم اجتماعی از طريق سه متغیر ،التزام به قانون ،رعايت حقوق
شهروندی و اعتماد به ديگران مورد سنجش قرار گرفته است .نتايج بدست آمده به شرح جدول
 ۲نشان میدهد که ۳۰/۲ ،درصد پاسخگويان به میزان بااليی ملزم به رعايت قانون بوده۴6/6 .
درصد از آنها به میزان متوسطی التزام به قانون داشته و  ۲۳/۲درصد از افراد به میزان کمی ملزم
به قانون بودهاند ۲۳/7 .درصد پاسخگويان در حد خیلی زياد حقوق شهروندی رعايت
میکردهاند ۴9/9 .درصد به میزان متوسط و  ۲6/8درصد از افراد به میزان پايینی به رعايت
حقوق شهروندی میپردازند .از نظر اعتماد به ديگران ۳۰/۲ ،درصد به میزان باال ۴۳/۵ ،درصد به
میزان متوسط و  ۲6/۳نیز به میزان پايینی به ديگران اعتماد داشتهاند .میانگین نمره هر سه متغیر
فوق در حد متوسط است ،ولی میزان التزام به قانون در بین پاسخگويان ،بیشتر از اعتماد به
ديگران بوده و اعتماد به ديگران هم بیشتر از رعايت حقوق شهروندی میباشد.
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جدول  : 2توزيع جمعيت نمونه بر حسب شاخص کلی ميزان تعهد به نظم اجتماعی و شاخصهاي آن

میزان

التزام به قانون

رعایتحقوقشهروندي

اعتماد به دیگران

تعهد به نظم اجتماعی

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

باال

116

30/2

91

23/7

116

30/2

103

26/8

متوسط
پایین
کل
میانگین

179
89
384

46/6
23/2
100

190
103
384

49/5
26/8
100

167
101
384

43/5
26/3
100

179
102
384

46/6
26/6
100

2/.7

1/96

2/03

1/99

از تلفیق نتايج سه متغیر فوق ،شاخص تعهد به نظم اجتماعی ساخته شد که بر اساس نتايج
بدست آمده ۲6/8 ،درصد پاسخگويان به میزان بااليی به نظم اجتماعی متعهد هستند۴6/6 .
درصد به میزان متوسط و  ۲6/6درصد از افراد نیز به میزان پايینی تعهد به نظم اجتماعی دارند.
میانگین نمره تعهد به نظم اجتماعی ،نیز بیانکننده نزديکی آن به عدد (( ۲معادل  )1/99يعنی در
حد متوسط میباشد.

آمار توصیفی متغیرهای مستقل
در اين مطالعه پنج متغیر :احساس ناامنی ،،دينداری و باورهای مذهبی ،باورهای اخالقی،
مشارکت اجتماعی و احساس بیعدالتی به عنوان متغیرهای مداخله گر در تغییرات تعهد به نظم
اجتماعی در نظر گرفته شدهاند.
يافتههای جدول  ۳حاکی از آن است که  1۳/۳درصد پاسخگويان احساس ناامنی زيادی
داشته ۵۳/9 .درصد به میزان متوسط و  ۳۲/8درصد از پاسخگويان نیز در سطح پايین احساس
ناامنی میکردهاند .میانگین نمره احساس ناامنی کمتر از حد متوسط ( )1/8است .در ادامه
میبینیم که  ۲6/8درصد پاسخگويان دارای میزان دينداری در سطح باال بوده ۴6/۴ .درصد از
آنها ،میزان دينداری ر سطح متوسط داشته و  ۲6/8درصد از پاسخگويان میزان دينداریشان در
سطح پايین بوده است .میانگین اين گويه روی عدد  ۲است يعنی به طور کلی میزان دينداری
پاسخگويان در سطح متوسط میباشد.
در مورد باورهای اخالقی ۲۳/۴ ،درصد پاسخگويان میزان باورهای اخالقی آنها زياد بوده.
حدود  ۴۳/8درصد متوسط ارزيابی شده است و  ۳۲/8درصد میزان باورهای اخالقیشان پايین
بوده است .میانگین به دست آمده از کل گويه  9۰های مربوط به اين متغیر برابر  1/9است و به
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منزله اين است که به طور کلی میزان باورهای اخالقی افراد کمتر از حد متوسط میباشد .در
مورد مشارکت اجتماعی ،يافتهها حاکی از آن است که  ۲6/6درصد پاسخگويان مشارکت
اجتماعی خیلی زياد داشته ۴6/6 .درصد میزان مشارکتشان در حد متوسط بوده و  ۲6/8درصد
از پاسخگويان میزان مشارکتشان در سطح پايین بوده است .عدد میانگین کلی اين شاخص
روی عدد  ۲است و اين يعنی به صورت کلی میزان مشارکت کلی افراد پاسخگو در حد متوسط
است .همچنین يافتهها نشان میدهد که  ۲۲/9درصد از پاسخگويان ،در حد زياد احساس
بیعدالتی میکردهاند ۵6/8 .درصد میزان احساس بیعدالتیشان متوسط ارزيابی شده و ۲۰/۳
درصد از پاسخگويان میزان احساس بیعدالتی خود را پايین اعالم کردهاند .میانگین نمره اين
شاخص روی عدد  ۲/۰۲است يعنی افراد بیشتر از حد متوسط احساس بیعدالتی دارند.
جدول  : 3توزيع درصدجمعيت نمونه بر حسب ميزان شاخص متغيرهاي مستقل

احساس

باورهاي دینی و

باورهاي

مشارکت

احساس

ناامنی

مذهبی

اخالقی

اجتماعی

بیعدالتی

باال

13/3

26/8

23/4

26/6

22/9

متوسط

53/9

46/4

43/8

46/6

56/8

پایین
جمع
میانگین

32/8
100
1/8

26/8
100
2/0

32/8
100
1/9

26/8
100
2/0

20/3
100
2/02

میزان

ج-آمار توصیفی متغیرهای زمینهای
همانطور که در جدول  ۴مشاهده میشود 6۳/6 ،درصد پاسخ گويان مرد و  ۳6/۴درصد زن
بودهاند .از آنجا که مردان بیش از زنان در دسترس بودند و اينکه همکاری بهتری از خود نشان
دادند ،باعث شد نتوانیم به میزان مساوی و نصف به نصف پرسشنامه را پر کنیم و آمار مردان
بیش از زنان شود .بیشترين گروه سنی پاسخگويان در بین افراد  ۳۵تا  ۴۴سال با  ۳7/۵درصد
گزارش شده است .بعد از آن گره سنی  18تا  ۲۴سال با  ۳۰/۵درصد ،گروه سنی  ۲۵تا  ۳۴سال
با  ۲۵درصد ،گروه سنی  ۴۵تا  ۵۴سال با  ۵/۵درصد ،گروه سنی باالی  ۵۵سال با  1/6درصد
تشکیل شده است .حدود  ۴1/1درصد افراد نمونه مجرد ۵۵/۲ ،درصد متأهل 1/8 ،درصد بدون
همسر بر اثر فوت و  1/6درصد بدون همسر بر اثر طالق بودهاند .همانطور که در جدول
مشاهده میشود  ۰/8درصد از افراد نمونه دارای تحصیالت زير ديپلم ۲۳/۲ ،درصد دارای
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تحصیالت ديپلم ۲۴ ،درصد دارای تحصیالت فوق ديپلم ۳1/۳ ،درصد دارای لیسانس1۳/۳ ،
درصد دارای فوق لیسانس و  6/۳درصد دارای تحصیالت دکترا بودهاند .در واقع بیشترين آمار
پاسخگويان مربوط به افراد دارای تحصیالت لیسانس و سپس ديپلم و فوق ديپلم بوده است.
جدول  : 4توزيع فراوانی و در صد پاسخگويان بر حسب ويژگی هاي جمعيتی

ویژگی هاي جمعیتی
جنس

گروههاي سنی

وضعیت تأهل

سطح تحصیالت

فراوانی

درصد

گزینه ها
مرد

244

63/5

زن

140

36/5

سال 18-24
سال 25-34
سال 35-44
سال 45-54
سال 55-64
مجرد
متاهل
بدون همسر بر اثر فوت
بدون همسر براثر طالق
اظهار نشده
زیردیپلم
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
دکترا و باالتر
اظهار نشده

117
96
144
21
6
158
212
7
6
1
3
89
92
120
51
24
5

30/5
25/0
37/5
5/5
1/6
41/1
55/2
1/8
1/6
0/3
0/8
23/2
24/0
31/3
13.3
6/3
1/3

آزمون فرضیههای اصلی پژوهش
در اين بخش از پژوهش ،به منظور بررسی رابطه میان متغیرهای مورد مطالعه ،از آزمون
همبستگی پیرسون استفاده گرديد .درصورتی که سطح معنی داری اين آزمون کمتر از معیار
( )۰/۰۵باشد .نشان از وجود رابطه معنا دار میان دو متغیر دارد .در اين صورت با بررسی ضريب
همبستگی میتوان به جزيیات رابطه پرداخت .درصورتیکه عالمت ضريب همبستگی مثبت باشد
رابطه از نوع مستقیم و عالمت منفی بیانگر رابطه معکوس است.
نتیجه آزمون همبستگی پیرسون متغیر تعهد به نظم اجتماعی و ساير متغیرهای مستقل در
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جدول  ۵ارائه شده است:
جدول  : 5ضرايب تاثير متغير هاي مستقل بر ميزان تعهد به نظم اجتماعی پاسخگويان
متغیر
تعهد به
نظم
اجتماعی

باورهاي دینی و

احساس ناامنی

مذهبی

مشارکت اجتماعی

باورهاي اخالقی

احساس بیعدالتی

ضريب

سطح

ضريب

سطح

ضريب

سطح

ضريب

سطح

ضريب

سطح

پيرسون

معنیداري

پيرسون

معنیداري

پيرسون

معنیداري

پيرسون

معنیداري

پيرسون

معنیداري

0.128

0.007

0.448

0.000

0.295

0.000

0.259

0.000

-0.192

0.000

با توجه به نتايج جدول باال ،میتوان بیان کرد که بین متغیر تعهد به نظم اجتماعی و ساير
متغیرهای مستقل تحقیق ،از جمله ،احساس ناامنی ،باورهای دينی و مذهبی ،باورهای اخالقی،
مشارکت اجتماعی و احساس بیعدالتی در سطح  99درصد اطمینان رابطه معنیداری وجود
دارد .از سوی ديگر ،فقط ضريب همبستگی بین متغیر تعهد به نظم اجتماعی و میزان احساس
بیعدالتی منفی است که نشاندهنده معکوس بودن رابطه میباشد ،با توجه به مثبت بودن ساير
ضرايب همبستگی (پیرسون) ،می توان گفت که رابطه متغیر تعهد به نظم اجتماعی با اين متغیرها
مستقیم است .يعنی هر چه میزان متغیرهای مزبور بیشتر شود ،میزان تعهد به نظم اجتماعی نیز
بیشتر میشود .ولی هر چه احساس بیعدالتی در بین افراد افزايش يابد ،تعهد آنها به نظم
اجتماعی کمتر میشود.

آزمون فرضیههای زمینهای پژوهش
در اين بخش از پژوهش به منظور بررسی رابطه بین متغیر تعهد به نظم اجتماعی و سن
پاسخگويان از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد .نتیجه آزمون همبستگی پیرسون ،در جدول
 6ارائه شده است.
جدول  : 6ضريب همبستگی پيرسون بين دو متغير تعهد به نظم اجتماعی و سن پاسخگويان

متغیر
تعهد به نظم اجتماعی
جمع پاسخگويان

سن پاسخگویان
ضريب پیرسون

0/298

سطح معنی داری

0/000
384

شناسایی مؤلفههای اجتماعی و فرهنگی تأثیرگذار بر تعهد به نظم اجتماعی 189 ...

با توجه به جدول باال ،سطح معنی داری اين آزمون برابر  ۰/۰۰۰محاسبه شده است .که اين
مقدار کمتر از معیار ( )۰/۰۵میباشد .بنابراين رابطه معنیداری بین دو متغیر ،تعهد به نظم
اجتماعی و سن پاسخگويان مشاهده میشود .در نتیجه سن پاسخگويان بر میزان تعهد آنها به
نظم اجتماعی تأثیر مستقیم دارد .به عبارتی هر چه افراد به سن باال نزديک میشوند ،تعهد و
التزام آنها به نظم اجتماعی افزايش میيابد.
جدول  : 7بررسی رابطه بين متغير تعهد به نظم اجتماعی و جنس ،تحصيالت و وضعيت تأهل پاسخگويان

تعهد به نظم اجتماعی

متغیر
درجه آزادی

آزمون  Tيا F

سطح معنیداری

جنس

380

-1/793

0/010

تحصیالت
وضع تأهل

379
379

1/219
1/413

0/030
0/239

طبق ارقام جدول  ،7سطح معنی داری  T-testدر بین دو متغیر تعهد به نظم اجتماعی و
جنس ،مقدار  ۰/۰1۰محاسبه شده است که اين مقدار کمتر از معیار ( )۰/۰۵میباشد .بنابراين
می توان بیان نمود که بین دو متغیر جنس و تعهد به نظم اجتماعی تفاوت معنا دار وجود دارد و
میزان تعهد به نظم اجتماعی در زنان کمی بیش از مردان میباشد .بین دو متغیر تعهد به نظم
اجتماعی و تحصیالت ،سطح معنی داری آزمون  Fمقدار  ۰/۰۳۰محاسبه شده است که اين مقدار
کمتر از معیار ( )۰/۰۵است .بنابراين میتوان بیان نمود که رابطه معنی داری و مستقیم بین دو
متغیر تعهد به نظم اجتماعی و تحصیالت پاسخگويان وجود دارد ،بطوريکه هر چه تحصیالت
افراد باالتر میرود ،میزان تعهد و التزام آنها به نظم اجتماعی هم افزايش میيابد .و در مورد
رتبط بین متغیر تعهد به نظم اجتماعی و وضعیت تأهل ،با توجه به جدول باال سطح معنی داری
آزمون مورد بررسی ،مقدار  ۰/۲۳9محاسبه شده است که اين مقدار بیشتر از معیار ()۰/۰۵
میباشد .بنابراين میتوان بیان نمود که رابطه معنی داری بین اين دو متغیر وجود ندارد .يعنی
مجرد و يا متأهل بودن افراد تاثیری در میزان تعهد آنها به نظم اجتماعی ندارد.

نتایج تحلیل رگرسیون
ما در اين تحقیق برای سنجش تأثیر همزمان متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از روش رگرسیون
خطی چند متغیره استفاده کردهايم ،تا مشخص شود که متغیرهای مستقل به طور همزمان چند
درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین میکنند و سهم هر کدام از اين متغیرها چقدر است.
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نتايج بدست آمده نشان میدهد که مقدار ضرايب همبستگی  Rبین متغیر وابسته با متغیرهای
مستقل ،برابر با  ۰/۵69شده و مقدار ضريب تعیین يا  R2برابر با  ۰/۳۲۴شده است .ضريب
تعیین نشان دهنده میزانی از واريانس متغیر وابسته است که توسط متغیرهای مستقل تبیین
میشود ،يعنی متغیرهای مستقل تحقیق (احساس ناامنی ،باورهای دينی و مذهبی ،باورهای
اخالقی ،و تحصیالت) هنگامی که به طور همزمان در رابطه با متغیر وابسته در نظر گرفته
میشوند ،به میزان  ۳۲درصد از تغییرات تعهد به نظم اجتماعی را تبیین میکنند ،و بقیه متغیرها
تأثیر معنی داری نداشتهاند که میتوانند از مدل رگرسیون حذف شوند .نتايج رگرسیون همچنین
نشان میدهد که از میان متغیرهای مستقل ،متغیر میزان باورهای دينی و مذهبی بیشترين مقدار
در تبیین واريانس متغیر وابسته (تعهد به نظم اجتماعی) را دارد.
فرمول معادله همبستگی چند متغیره شاخص تعهد به نظم اجتماعی با متغیرهای مستقل مانده
در معادله به شرح زير میباشد:
( +باورهای اخالقی) ( + ۰/117دينداری)  = 1/178 + ۰/۳۴۴میزان تعهد به نظم اجتماعی
(میزان ناامنی) ( - ۰/۰۴۴تحصیالت) + ۰/۰۰8

نتیجهگیری
در اين مقاله ،میزان تعهد شهروندان به نظم اجتماعی ،به مثابه يکی از مباحث کانونی
جامعهشناسی مورد مطالعه قرار گرفته است ،زيرا بدون نظم ،جامعه دچار نوعی آنومی و يا
آشفتگی اجتماعی خواهد شد .از آنجا که اين واژه مفهومی انتزاعی بوده و برداشتهای مختلفی
از آن میشود ،در قالب سه شاخص تعريف شد :ا .التزام به قانون .۲ ،رعايت حقوق شهروندی و
 .۳اعتماد به ديگران؛ بدين معنا که هر کس اين سه مؤلفه را رعايت کرده و به آن پايبند باشد ،در
نهايت به نظم اجتماعی نیز متعهد خواهد بود .محققین عالوه بر متغیرهای زمینهای ۵ ،متغیر
اصلی را بهعنوان متغیر مستقل اثرگذار بر متغیر وابسته در نظر گرفتهاند :متغیرهای ،احساس
ناامنی ،باورهای دينی و مذهبی ،،باورهای اخالقی ،مشارکت اجتماعی و احساس بیعدالتی.
با توجه به يافتههای به دست آمده از تحقیق ۲6/8 ،درصد از پاسخگويان به میزان باال۴6/6 ،
درصد به میزان متوسط ،و  ۲6/6درصد در حد پايین به نظم اجتماعی متعهد بودهاند .از بین
پاسخگويان  6۳/6درصد مرد و  ۳6/۴درصد زن بودند .علت فزونی مردان ،در دسترس بودن و
همکاری بهتر آنان میباشد .افراد واقع درگروه سنی  ۳۵تا  ۴۴سال نیز بیشترين درصد (۳7/۵
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درصد) پاسخگويان را تشکیل دادهاند .از نظر وضعیت تأهل ،حدود  ۴1/1درصد از افراد مجرد و
 ۵۵/۲درصد متأهل بودهاند .از نظر وضعیت تحصیلی نیز ،بیشترين تعداد مربوط به لیسانسهها و
بعد افراد با مدرک تحصیلی فوق ديپلم میباشد.
يافتههای تحقیق نشان داد ،تعهد به نظم اجتماعی با میزانهای احساس ناامنی ،باورهای دينی
و مذهبی ،،باورهای اخالقی و مشارکت اجتماعی رابطه معناداری مستقیم و با احساس بیعدالتی
رابطه معنادار معکوس دارد .و در مورد متغیرهای زمینهای نیز مشاهده کرديم که بین تعهد به نظم
اجتماعی و جنس پاسخگويان تفاوت وجود دارد ،به طوری که زنان میزان تعهدشان به نظم
اجتماعی بیش از مردان است .بین متغیر تعهد به نظم اجتماعی با سن و تحصیالت تفاوت
معنادار ديده میشود ،ولی با وضعیت تأهل تفاوت معناداری وجود ندارد.
با بررسی جداگانه هر کدام از متغیرهای مستقل و ويژگی خاص ساکنان شهر تهران و با
توجه به نتايج تحقیق ،متغیر احساس ناامنی از ساير موارد تأمل بیشتری نیاز دارد ،زيرا که
کمترين میزان احساس ناامنی در بین افراد ،باعث میشود که آنها اعتمادشان کمتر و در نتیجه
تعهدشان به نظم و قانون نیز پايینتر بیايد؛ و با توجه به تأثیرگذاری امنیت بر عوامل سیاسی و
اقتصادی و فرهنگی ،نتیجه میگیريم هرچه امنیت در جامعه بیشتر شود ،به همان میزان تعهد به
نظم و برقراری قانون نیز باالتر میرود و اين متغیر ،متغیر بسیار حساس و اثرگذاری است و هر
چه محیط امنتر و مناسبتری داشته باشیم ،در واقع رغبت و انگیزه افراد را برای مشارکت در
جامعه و اجتماع افزايش میدهیم و به همان میزان میتوانیم جامعهای منظمتر و متعهدتر داشته
باشیم .مسئوالن بايد بدانند که محیط مناسب و امن برای افزايش مشارکت فردی و اجتماعی
الزم و ضروری است ،زيرا اگر افراد جامعه احساس بیعدالتی و ناامنی داشته باشند ،انگیزه کافی
نیز برای رشد و ارتقای اجتماعی خود نخواهند داشت و در نتیجه با زير پا گذاشتن هنجارهای
اجتماعی و قواعد حاکم بر زندگی شهری ،خواهان رسیدن به اهداف خود هستند و يا با اين کار
نوعی واکنش منفی در برابر اين احساسات ايجاد شدهشان داشته باشند .افراد خود را نیازمند
مشارکت میبینند ،اما زمانی که در تصمیمگیریها نظر آنان مالک قرار نمیگیرد ،خود را از
گروههای اجتماعی خارج کرده ،ديگر مداخله و مشارکتی نیز انجام نمیدهند ،زيرا که ارزش و
جايگاه خود را آن گونه که بايد و شايد درنمیيابند .نابرابریهای موجود نیز از عوامل ديگری
است که باعث کم شدن تعهد به نظم اجتماعی میشود که ساکنان شهر تهران در اجرای قانون و
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در زمینههای مختلف آن را برنمیتابند و نمیپذيرند ،و عکس العمل آنها در برابر چنین
احساسی رفتارهای تقابلی با قانون و نظم است.
پس به طور کلی ،تالش در جهت کاهش بیعدالتی ،از طريق :ايجاد فرصتهای شغلی برابر،
تصويب قوانین در جهت برخورد يکسان با افراد ،کاهش ناامنی از طريق :برقراری امنیت هر چه
بیشتر ،برخورد قاطع با عامالن ايجاد ناامنی در هر مقام و منصبی ،توجه خاص به امنیت زنان و
کودکان ،و افزايش مشارکت اجتماعی از طريق :سهیم کردن افراد در تصمیمات اتخاذی در شهر،
فعال کردن شوراها و انجمنهای شهری ،تقويت باورهای دينی و مذهبی و تقويت باورهای
اخالقی در جامعه ،میتوانیم شاهد شهری با انضباط و ايمن و باکیفیت باشیم.
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