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چکیده

نقــش نظارت هــای رســمی و نهادهــای انتظامــی در برقــراری نظــم و امنیــت در جامعــه قابــل انــکار نیســت

امــا بــدون توجــه بــه نظارت هــای غیــر رســمی و غیــر نهــادی ایــن امــر محقــق نمــی شــود .امــر بــه معــروف

و نهــی از منکــر در اســام نوعــی مکانیســم غیررســمی نظارت اجتماعــی اســت کــه هــدف آن را مــی تــوان
تحقــق نظــم و امنیــت بوســیله تــک تــک افــراد و متناســب بــا فرهنــگ دینــی در جامعــه دانســت کــه امــروزه
بــا ورود مدرنیتــه بــه جامعــه ایــران ایــن نظــارت بــا چالش هایــی مواجــه شده اســت .ایــن پیمایــش بــا هــدف

ســنجش نگــرش نســل جــوان و بزرگســال شــهر شــیراز نســبت بــه امربــه معــروف و نهــی از منکــر و مطالعــه
عوامــل مرتبــط بــا نگــرش آنــان انجــام شده اســت .نمونــه ی ایــن مطالعــه 600نفــر از جوانان(18-29ســال) و
بزرگســاالن(باالی 40ســال) شــهر شــیراز می باشــند کــه بــا روش نمونه گیــری تصادفــی خوشــه ای انتخــاب

شــده اند و داده هــا بــا ابــزار پرسشــنامه جمــع آوری شده اســت .بــر اســاس نتایــج 15/5درصــد از پاســخگویان
دارای نگــرش منفــی و 69درصــد دارای نگــرش میانــه و 15/5درصــد دارای نگــرش مثبــت نســبت بــه امــر

بــه معــروف و نهــی از منکــر هســتند و نگــرش جوانــان منفی تــر از نگــرش بزرگســاالن می باشــد .متغیرهــای

تحصیــات پاســخگو ،تحصیــات پــدر ،تحصیــات مــادر ،تحصیــات همســر ،رســانه ،و فردگرایــی دارای
رابطــه ی معکــوس و متغیــر ســرمایه ی اجتماعی دارای رابطــه ی مثبــت بــا متغیــر وابســته می باشــند .نتایــج
رگرســیون چندمتغیــره نشــان می دهــد ،متغیرهــای مســتقل در مجمــوع توانســته اند 19درصــد از تغییــرات

متغیــر وابســته را تبییــن کننــد .نتایــج ایــن مطالعــه پیشــنهاد مــی دهــد کــه بــا قوی تــر کــردن پیونــد افــراد بــا

جامعــه و افزایــش احســاس تعلــق مــی تــوان نگــرش و رفتارهــای آن هــا را بــرای نظارت هــای اجتماعــی غیــر
رســمی مســاعد تر کــرد.

کلیدواژه ها :نگرش ،امر به معروف و نهی از منکر ،امنیت ،نسل  ،سرمایه اجتماعی ،فرد گرایی.

 .1دانشیار و عضو هیات علمی بخش جامعه شناسی دانشگاه شیرازmmovahed@rose.shirazu.ac.ir .
 .2استادیار و عضو هیات علمی بخش جامعه شناسی دانشگاه شیراز -نویسنده مسئولmtabbasi@rose.shirazu.ac.ir .
 .3دانش آموخته کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه شیرازzahraqatrani@yahoo.com .
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مقدمه و بیان مساله
مدرنیتــه بــا ارزش هــا و ویژگی هایــی چــون فردگرایــی ،شهرنشــینی ،نســبی گرایی
و ورود گســترده رســانه ها جوامــع را از جهــات گوناگــون و در ابعــاد مختلــف دچــار
دگرگونــی کرده اســت .یکــی از ابعــادی کــه تحــت تأثیــر جریــان مدرنیتــه و خــواص آن
دچــار تغییــرات شده اســت ،روابــط و تعامالت اجتماعــی افــراد می باشــد؛ به طوری کــه
اندیشــمندانی چــون ورث از چیرگــی روابــط غیرشــخصی و رســمی صحبــت می کننــد
و معتقدنــد کــه در جوامــع امــروزی تماس هــای بیــن افــراد زودگــذر و جزئــی بــوده و
بیشــتر وســیله ای بــرای هدفهــای دیگــر هســتند تــا اینکــه بــه خــودی خــود رضایتبخــش
باشــند(گیدنز .)600 :1377، 1و در واقــع نوعــی عقالنیــت و محاســبه گری در روابــط
ظاهرگشــته اســت .در واقــع جوامــع امــروزی در یــک دوره ای از بحــران در روابــط اجتماعی
به سرمی برند(مســعودنیا )152 : 1380،نظــارت اجتماعــی یکــی از انــواع تعامــات و
ارتباطات اجتماعــی بیــن افــراد جامعــه اســت کــه بــه نوبــه ی خــود تحــت تأثیــر مدرنیتــه
قــرار گرفته اســت.
نظارت اجتماعــی کــه دنبالــه فراینــد اجتماعــی شــدن اســت ،بــه ابزارهــا و روش هایــی
اطــاق می شــود کــه بــرای وادار کــردن فــرد بــه انطبــاق او بــا انتظــارات گــروه معیــن یــا کل
جامعــه بــه کار مــی رود .هــرگاه نظــارت اجتماعــی ،در عمــل تحقــق پیــدا کنــد ،رفتــار فــرد
بــا نــوع رفتــار مــورد انتظــار هماهنــگ می شــود .نظارت اجتماعــی بــه صــورت متقابــل نیــز
بیــن افــراد اعمــال می شــود؛ یعنــی مــا بــر رفتــار دیگــران تأثیــر می گذاریــم و در مقابــل،
دیگــران نیــز بــر رفتــار مــا تأثیــر می گذارند(کوئــن .)197 :1381،2می تــوان گفــت نظــارت
اجتماعــی یکــی از ســازوکارهایی اســت کــه هــر جامعــه متناســب بــا فرهنگــی کــه دارد از
آن بــرای حفــظ ارزش هــا و هنجارهــا ،حفــظ امنیــت روانــی و اجتماعــی و تــداوم حیــات
خــود اســتفاده می کند.نظارت اجتماعــی دارای دو صــورت رســمی و غیررســمی اســت.
نظــارت اجتماعــی رســمی توســط تعــداد بســیاری از ســازمان ها و مؤسســات مختلــف درون
جامعــه از جملــه پلیــس و نیروهــای انتظامــی اعمــال مــی شــود و نظــارت غیررســمی غالب ـاً
در گروه هــای نخســتین آشــکار می شــود و در حقیقــت یکــی از کارکردهــای گروه هــای
نخســتین اســت (منظــور از گــروه نخســتین ،خانــواده ،گــروه همســاالن ،گروه هــای
همــکار یــا گروه هــای اجتماعــی کوچــک دیگــر اســت) .بــا توجــه بــه کمرنگ تــر شــدن
گروههــای نخســتین و ارتباطــات بیــن فــردی در جوامــع بــزرگ شــهری امــروزی نقــش
نهادهــای پلیســی و انتظامــی در نظــارت بیشــتر شــده اســت .امــا همچنــان نظارت هــای
غیررســمی اهمیــت بســیار باالئــی دارنــد و بــه حیــات خــود ادامــه می دهنــد و در بســیاری از
1. Giddens
2. Kohen

1. Rosrnberg
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مــوارد ،مــا مســئولیت نظــارت بــر دیگــران را بــر عهــده میگیریــم؛ زیــرا در خصــوص آن
افــراد بــه خصــوص ،نقــش معینــی را ایفــا می کنیم(کوئــن .)203 :1381 ،بــه همــراه ورود
مدرنیتــه ،سیســتم نظــارت غیررســمی کــه بــر عهده افــراد جامعــه می باشــد دچــار ضعــف
گشته اســت بــه طــوری کــه جوامــع بــا یــک نــوع بی تفاوتــی اجتماعــی رو بــه رو شــده اند
و افــراد تمایــل کمتــری بــه واکنــش نشــان دادن نســبت بــه رفتــار دیگــر اعضــای جامعه نشــان
می دهنــد می تــوان گفــت کناره گیــری افــراد و بی توجهــی آن هــا نســبت بــه محیــط
اطــراف در فرهنــگ اکثــر جوامــع عمومیــت پیــدا کــرده اســت(روزنبرگ 349 :1955،1بــه
نقــل ازنــادری و همــکاران .)30 :1388،ایــن در حالیســت کــه برخــی از افــراد نظــارت را
وظیفــه نهادهــای نظارتــی و انتظامــی جامعــه می داننــد و از زیــر آن شــانه خالــی می کننــد.
جامعــه ایــران کــه یکــی از بنیان هــای فرهنگــی آن را اســام تشــکیل می دهــد دارای
سیســتم نظارتــی خــاص خــود می باشــد کــه در آموزه هــای دینــی از آن بــا نــام امــر بــه
معــروف و نهــی از منکــر یــاد شــده اســت .امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر یکــی از
مهم تریــن دســتورات اجتماعــی اســت و مســلمانان همــواره بــه احســاس مســئولیت در
مقابــل دیگــران و تذکــر دادن بــه یکدیگــر در صــورت مشــاهده عملکــرد نادرســت یــا
انحــراف از اهــداف و تخلــف از وظایــف فراخوانــده شــده اند .در قانــون اساســی نیــز یــک
اصــل بــه آن اختصــاص یافتــه و از ســه بعــد بــه اجــرای ایــن فریضــه نگریســته شــده اســت.
در اصــل هشــتم قانــون اساســی آمــده اســت« :دعــوت بــه خیــر و امــر بــه معــروف و نهــی
از منکــر وظیفــه ای اســت همگانــی و متقابــل بــر عهــده مــردم نســبت بــه یکدیگــر ،دولــت
نســبت بــه مــردم و مــردم نســبت بــه دولت»(جــوان آراســته.)266 :1390 ،
جامعــه مــا نیــز بــه عنــوان یــک جامعــه درحــال گــذار از مظاهــر ســنت بــه اشــکال مــدرن
از تغییــر و تحــوالت ناشــی از جریــان نوســازی مصــون نمانــده و در مکانیســم نظارتــی خــود
دچــار اختــال شده اســت؛ بــه طــوری کــه در ماههــا و ســالهای اخیــر بحــث اجرائی شــدن
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر در جامعــه همــراه شــده اســت بــا حوادثــی کــه نشــان دهنده
تغییــر و تحــوالت نگرشــی و ارزشــی در جامعــه می باشــد .از یــک ســو مخالفت هــا و
مقاومت هایــی کــه در مقابــل انجــام ایــن وظیفــه توســط پلیــس در قالــب طــرح افرایــش
امنیــت اجتماعــی بــا محوریــت امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر شــکل گرفــت و از ســوی
دیگــر ،بــه شــهادت رســیدن و مجــروح شــدن تعــدادی از افــراد عــادی کــه قصــد امــر بــه
معــروف و نهــی از منکــر را داشــته اند در رســانه ها و بخش هایــی از جامعــه خبرسازشــده
و واکنش هــای عمومــی مــردم و حتــی نماینــدگان مجلــس را در پــی داشته اســت .ایــن
امــر تــا جائــی پیش رفته اســت کــه نماینــدگان مجلــس تــاش کردنــد تــا بــا تصویــب

60

قوانینــی جدیــد چگونگــی و نهــاد مســئول امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر را مشــخص
کننــد و قوانینــی را تصویــب کننــد تــا آن هــا را حمایــت کنــد .از ســوی دیگــر ،ماجــرای
اسیدپاشــی های ســریالی در اصفهــان و گمانه زنــی برخــی رســانه ها مبنــی بــر متهــم کــردن
بخش هایــی از جامعــه کــه طرفــدار امــر بــه معــروف هســتند ایــن مســئله را پیچیده تــر و
سیاســی کــرد .ایــن اتفاقــات امــا ،ریشــه در یکســری تغییــر و تحــوالت نگرشــی و ارزشــی
در جامعــه ایــران دارد کــه می بایســت آن هــا را بررســی کــرد و علــل و عوامــل آنــرا یافــت.
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اهداف تحقیق
محققیــن در ایــن مطالعــه بــر آن هســتند کــه نگــرش افــراد را نســبت بــه امربــه معــروف و
نهــی از منکــر بســنجند .از میــان ســه حــوزه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر :نظــارت مــردم
نســبت بــه یکدیگــر ،نظــارت حکومــت نســبت به مــردم و نظــارت مردم نســبت بــه حکومت،
بــه مطالعــه حــوزه نخســت ،یعنــی نظــارت مــردم بــر یکدیگــر پرداختــه شــده اســت .در همین
راســتا ،تــاش شده اســت در وهلــه اول نگــرش دو نســل جــوان و بزرگســال نســبت بــه امــر
بــه معــروف و نهــی از منکــر ســنجیده شــود و از ســوی دیگــر ،عوامــل متفاوتــی را کــه بــا
نگــرش افــراد نســبت بــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر مرتبــط اســت را شناســایی شــود.
از ایــن رهگــذر ،اگــر تغییــر نگرشــی و ارزشــی پیرامــون امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر
صــورت گرفتــه باشــد را مشــخص خواهیــم کــرد و از ســوی دیگــر عوامــل آنــرا خواهیــم
شــناخت.
مروری بر مطالعات پیشین
خرمایــی و عباســی( )1388مطالعــه ای تحــت عنــوان «بررســی مقدماتــی رابطــه ی
جهت گیــری مذهبــی ،جنســیت و نگــرش نســبت بــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر «
بــا اســتفاده از شــیوه پیمایــش و نمونــه ای 281نفــره از دانشــجویان دانشــگاه شــیراز انجــام
داده انــد .بــر اســاس یافته هــا جهت گیری هــای مذهبــی درونــی و بــرون اجتماعــی
پیش بینــی کننــده ی مثبــت نگــرش مثبــت نســبت بــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر
و جهت گیــری مذهبــی درونــی پیش بینــی کننــده منفــی نگــرش منفــی نســبت بــه ایــن
فریضــه اســت .و پســران نگــرش مثبت تــری بــه نســبت دختــران داشــته امــا ایــن تفــاوت
معنــادار نبــوده اســت .بــر اســاس نتایــج ضرایــب پیش بینــی جهت گیری هــای مذهبــی در
پســران و دختــران متفــاوت اســت.
«بررســی میــزان آگاهــی و نگــرش دانشــجویان در زمینــه امــر بــه معــروف و نهــی از
منکــر» نــام مطالعــه ای اســت کــه واعظــی( )1389بــا روش پیمایــش و بــر روی 207تــن از
دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی ایــران انجــام داده اســت.
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براســاس نتایــج نگــرش زنــان نســبت بــه مــردان و مجــردان نســبت بــه متأهــان مثبت تــر
بــوده اســت و بــه طــور کلــی در نگــرش و آگاهــی دانشــجویان نســبت بــه ایــن فریضــه بــاال
بــوده اســت.
« بررســی رابطــه میــزان کنتــرل اجتماعــی و بی نظمــی در بیــن شــهروندان دهدشــت»
نــام مطالعــه انجام گرفتــه توســط احمــدی و همــکاران( )1393می باشــد .ایــن مطالعــه بــا
روش پیمایشــی مقطعــی و غیرآزمایشــی بــر روی  400نفــر از شــهروندان باالتــر از 18ســال
شــهر دهدشــت انجــام شده اســت .بــر اســاس یافته هــای تحقیــق ،میانگیــن نمره هــای
کنترل اجتماعــی بــرروی دامنــه نمره هــا از  17تــا  85برابــر بــا  50/7اســت کــه تقریبــا
برابــر بــا میانگیــن واقعــی( )51اســت  .ایــن یافته هــا نشــان می دهــد میــزان کنتــرل نهادهــای
رســمی و غیررســمی جامعــه در ســطح متوســط اســت و رابطــه ی منفــی و معنــاداری بیــن
کنتــرل اجتماعــی و بی نظمــی وجــود دارد و طــی آن کنتــرل می توانــد 32درصــد از
واریانــس بی نظمــی را تبییــن کنــد.
«تعلــق بــه عنــوان منبــع کنتــرل اجتماعــی غیررســمی در محله هــای شــهری» مطالعــه ای
اســت کــه توســط بوچفیلــد )2009( 1انجــام پذیرفتــه اســت .در ایــن مطالعــه از داده هــای
پــروژه توســعه انســانی محلــی شــیکاگو اســتفاده شــده اســت .نتایــج نشــان می دهــد کــه
روابــط سیســتمی 2و دلبســتگی نگرشــی 3بــه طــور مثبتــی بــا ســطح محلــی کنترل اجتماعــی
در ارتبــاط بــوده اســت و بعــد دلبســتگی محلــی ،4ارتبــاط شــرایط ســاختاری محلــی بــا کنترل
اجتماعــی غیررســمی را توضیــح می دهــد.
جیانــگ و همــکاران( )2010مطالعــه ای را تحــت عنــوان «روابــط کنتــرل اجتماعــی
غیررســمی در محله هــای گوانگــژو چیــن» بــا اســتفاده از داده هــای مربــوط بــه 1196نفــر از
پاســخگویان گوانگــژو چیــن انجــام داده انــد و دریافتنــد کــه ثبات اقامتــی ،5کنتــرل اجتماعی
غیررســمی را در ســطح محلــه افزایــش می دهــد .ســاکنانی کــه دریــک محلــه باثبات تــر
زندگــی می کردنــد بیش تــر مشــتاق بودنــد بااقدامــی جلــوی رفتــار انحرافــی را بگیرنــد.
بــه عــاوه ،کنتــرل اجتماعــی غیررســمی در ســطح محلــه بــا رضایــت از پلیــس مرتبــط بــود.
پترســون و همــکاران )2014(6در مطالعــه ای تحــت عنــوان» پیونــد اجتماعــی ،7انحــراف
جوانــان و جوانــان کــره ای» تــاش می کننــد بــا تحقیــق بــر روی جوانــان کــره ای قابلیــت
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تعمیــم بیــن فرهنگــی نظریــه پیونــد اجتماعــی را آزمــون کننــد .در ایــن مطالعــه از پنــج دوره
داده هــای بررســی پانــل جوانــان کــره ای اســتفاده شده اســت .پیش بینــی مدل هــای پانــل
مختلــف ایــن مطالعــه ،پیونداجتماعــی را بــه عنــوان شــاخص تغییــرات درون و بیــن فــردی در
انحرافــات نشــان داد .نتایــج ایــن مطالعــه بیــان می کنــد کــه تاکیــد بــر آمــوزش و پــرورش
در کــره و نقــش والدیــن در نظــارت بــر فرزندانشــان نقــش مهمــی در کاهــش بزهــکاری
جوانــان کــره ای دارد.
بــه طــور کلــی مطالعــات انجام شــده در مــورد امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر بــه
صــورت پیمایشــی بســیار انــدک اســت؛ و اکثــر تحقیقــات بــه صــورت توصیفــی و از بعــد
فقهــی انجــام گرفته انــد .امــا مطالعــات پیمایشــی داخلــی کــه بــه ایــن موضــوع پرداخته انــد
بیشــتر رابطــه ی متغیــر دیــن داری و متغیرهــای زمینــه ای را بــا نگــرش نســبت بــه امــر بــه
معــروف و نهــی از منکــر مطالعــه کرده انــد .در ایــن مطالعــه ســعی شــده اســت بــه دیگــر
متغیرهــای اجتماعــی و فرهنگــی مرتبــط بــا ایــن موضــوع توجــه شــود .اکثریــت مطالعــات
خارجــی نظــارت اجتماعــی را بــه صــورت متغیــر مســتقل در نظــر گرفتــه و بدنبــال مطالعــه
تأثیــر آن بــر کاهــش انحرافــات بــوده انــد؛ امــا در ایــن مطالعــه امــر بــه معــروف و نهــی از
منکــر بــه عنــوان نوعــی نظــارت اجتماعی-دینــی در جایــگاه متغیــر وابســته قــرار گرفتــه
بطوریکــه نگــرش نســبت بــه آن و عوامــل مرتبــط بــا ایــن نگــرش مــورد بررســی قــرار گرفتــه
اســت.
چارچوب نظری پژوهش
بــرای فهــم امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر و نگــرش نســبت بــه آن ،در بیــن نظریــات
مطرح شــده در حــوزه جامعه شناســی نظریه هــای نظارت اجتماعــی را مــی تــوان مــورد
اســتفاده قــرار داد .از ایــن جهــت کــه امــر بــه معروف و نهــی از منکــر نوعــی نظارت اجتماعی
مطابــق بــا اندیشــه ای دینــی می باشــد و کارکــرد نظارت اجتماعــی را در جامعــه مســلمین
ایفــا می کنــد .نظــارت اجتماعــی فراینــدی اســت کــه از ارزشــها و نگرشــهای افــراد نشــات
مــی گیــرد و در نهایــت بــه عمــل یــا رفتــار نظــارت اجتماعــی و در نهایــت پیامدهــای آن
ختــم مــی شــود ،از ایــن رو بخشــی از فراینــد نظــارت بــه نگرش هــای افــراد بــه امــر نظــارت
برمی گــردد .لــذا بــا توجــه بــه اهمیــت و تاثیــر نگرشــهای افــراد بــر رفتارهــای آن هــا در ایــن
مقالــه از نظریه هــای نظارت اجتماعــی بــرای تبییــن نگــرش نســبت بــه امــر بــه معــروف و
نهــی از منکــر اســتفاده شــده اســت .فرضیــه اصلــی ایــن نظریــه ارضانشــدنی بــودن ماهیــت
انســان اســت .دیــدگاه نظارت اجتماعــی بــر ایــن عقیــده اســت کــه انســانها دارای قابلیــت
بهنجــار بــودن یــا ناهنجــار بــودن هستند(پارســامهر و همــکاران )94 :1391،همچنانکــه در
تعالیــم اســامی انســان اســتعداد رســیدن بــه باالتریــن درجــات را دارد کمــا اینکــه می توانــد

1. Durkheim
2. Coser

63
نظارت اجتماعی دینی در دنیای مدرن مطالعه مقایسه ای نگرش نسل جوان و بزرگسال به امر به معروف و نهی از منکر در شهر شیراز

بــه پائین تریــن درجــات حیوانــی هــم برســد .ایــن نظریــه یــادآور می شــود کــه نظــارت در
واحدهــای اجتماعــی شــکل می گیــرد و الزامــا بــه معنــای اعمــال قانــون توســط دولــت و
حکومــت نیســت بلکــه شــامل نظارتــی اســت کــه از بدنــه اجتمــاع شــروع بــه شــکل گیری
می کنــد و در فرآینــد جامعه پذیــری آمــوزش داده و تقویــت می شــود .ایــن نظریه هــا
معتقدنــد فراینــد نظــارت می توانــد احتمــال ارتــکاب بــه خطــا و انحــراف را کاهــش دهــد.
از ســوی دیگــر نظریاتــی هســتند کــه تــم اصلــی آن هــا میــزان همبســتگی و پیونــد فــرد بــا
جامعــه اســت ،بدیــن صــورت کــه هــر چــه گروههــا و افــراد پیونــد مســتحکم تری بــا جامعــه
و ارزشــهای و باورهــای آن داشــته باشــند نــه تنهــا انحــراف کمتــری شــکل می گیــرد بلکــه
می توانــد نگرش هــا و رفتارهــای نظارتــی افــراد را بــه نحــو مثبتــی متاثــر کنــد .مفاهیمــی
چــون همبســتگی اجتماعــی ،فردگرائــی و ســرمایه اجتماعــی کــه بــه نحــوی حاکــی از
میــزان پیونــد و فاصلــه فــرد بــا جامعــه اســت می توانــد نــه تنهــا رفتارهــای نظارتــی بلکــه
نگرش هــای مرتبــط بــا نظــارت اجتماعــی را تبییــن کنــد.
یکــی از نظریه پــردازان جامعه شناســی کــه بــه طــور مبســوط در مــورد نظارت اجتماعــی
و رابطــه آن بــا مفاهیمــی چــون همبســتگی و فردگرائــی نظریاتــی را طــرح کــرده اســت،
جامعــه شــناس فرانســوی امیــل دورکیــم 1اســت؛ نظریــه پــردازی کــه اندیشــه هایش از تبییــن
ســاختارهای اجتماعــی و کالن گرفتــه تــا رفتارهــای فــردی همچــون خودکشــی و یــا حتــی
امــر ذهنــی ای ماننــد دینــداری را شــامل مــی شــود .از نظــر او هــرگاه جامعــه ای ســخت
یکپارچــه باشــد ،آن جامعــه اعضایــش را تحــت نظــارت خــود دارد .بــه نظــر او یکــی از
عناصــر عمــده ی یکپارچگــی ،پهنــه میــدان کنــش متقابــل اعضــای گــروه بــا یکدیگر اســت.
فراوانــی عمــل متقابــل الگــودار ،گــواه بــر درجــه یکپارچگــی ارزشــی گــروه اســت ،یعنــی
نشــان می دهــد کــه اعضــای گــروه در ارزش هــا و باورهایــی ســهیم اند .جمعیت هایــی
کــه درجــه توافقشــان بــاال اســت ،در مقایســه بــا گروههایــی کــه توافــق گروهی شــان
ضعیــف اســت ،رفتــار انحرافــی کمتــری دارند(کــوزر .)190 :1387 ،2او معتقــد اســت کــه در
جوامعــی بــا همبســتگی مکانیکــی ،درجــه باالیــی از نظــارت بــر روی افــراد اعمــال می شــود
امــا همان گونــه کــه اجتمــاع اخالقــی تجزیــه می شــود ضمانت هــای اجرایــی احســاس
عمومــی و قانونــی نیــز بــه موجــب آن تضعیــف شــده و شــالوده انســجام بــه ســوی آنچــه
دورکیــم همبســتگی ارگانیکــی می نامــد تکامــل پیــدا می کنــد .در واقــع بــه مــوازات ایــن
کــه جامعــه بــه ســوی افزایــش در انــدازه ،عــدم تجانــس و پیچیدگــی پیــش مــی رود ،اقتــدار
وجــدان عمومــی و نظــارت اجتماعــی بــر روی رفتــار افــراد کاهــش می یابــد و بــه تعبیــر
دورکیــم جامعــه دیگــر بــه خوبــی گذشــته قــادر نیســت گرایش هــای متباینــی را کــه پیــدا
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می شــوند مهــار کنــد بــه عبــارت دیگــر همان گونــه کــه نظــارت عمومــی تحلیــل مــی رود
می تــوان انتظــار افزایــش را در انحرافــات اجتماعــی داشــت(دورکیم.)318-320: 1369،
بــر اســاس ایــن نظریــه همبســتگی اجتماعــی نقــش اساســی در افزایــش رونــد صعــودی
نظــارت اجتماعــی دارد .درکنــار افزایــش همبســتگی ،هــر چــه حــس تعلــق گروهــی،
مســئولیت اجتماعــی و مشــارکت اجتماعــی باالتــر مــی رود بــه تبــع آن نظــارت اجتماعــی
افزایــش می یابــد .یکــی از مفاهیمــی کــه می توانــد شــاخصی بــرای همبســتگی اجتماعــی
باشــد ســرمایه اجتماعــی 1اســت کــه دارای مولفه هایــی چــون چــون اعتماد اجتماعــی،
مشــارکت اجتماعی و تعلق اجتماعــی می باشــد و بــا ایجــاد شــبکه های ارتبــاط و تعامــات
بیــن گروه هــای مختلــف و ایجــاد اعتماد متقابــل کــه الزمــه هــر کنــش پایــدار اســت،
موجــب تحقــق اهــداف افــراد و گروه هــای مختلــف می شــود و همبســتگی بیــن افــراد را
تقویــت می کند(اســتاد رحیمــی و زالــی.)210-212 :1392 ،
از ســوی دیگــر در جوامعــی کــه همبســتگی ارگانیکــی بــر آن حاکــم اســت و تمایزهــای
اجتماعــی بیــن افــراد ظاهــر می شــود دایــره ی عمــل آن بخــش از هســتی کــه تابــع وجــدان
جمعــی اســت کاهــش می یابد،هرکــس آزاد اســت در مقــدار زیــادی از اوضــاع و احــوال بــه
دلخــواه خویــش فکــر کنــد ،بخواهــد یــا عمــل کنــد و بــه تبــع واکنش هــای جمعــی بــر ضــد
تخطــی از ممنوعیت هــای اجتماعــی تضعیــف می گــردد ،و خصوصــا دامنــه تعابیــر فــردی
فرمان هــای اجتماعــی توســعه ی بیش تــری پیــدا می کنــد(آرون .)365-6 :1381،2درواقــع
بــه مــوازات کاهــش وجــدان جمعــی فردیــت گســترش پیــدا می کنــد و در واقــع جامعــه بــه
ســمت نوعــی فردگرایــی پیــش مــی رود کــه نــه تنهــا انحــراف از ارزشــهای جمعی را تســهیل
می کنــد بلکــه می توانــد نــوع نــگاه افــراد بــه وجــوب نظــارت در جامعــه را نیــز متاثــر کنــد.
در جوامــع دینــی یکــی از نهادهایــی کــه از طریــق وفــاق ارزشــی نقــش مهمــی در
همبســتگی اجتماعــی دارد نهــاد دیــن اســت .دیــن نــه تنهــا از طریــق جامعــه پذیــری دینــی
اهمیــت جامعــه و ارزش هــای آنــرا بــه افــراد می آمــوزد بلکــه نظــارت اجتماعــی را نیــز
تشــویق می کنــد و نگرشــهای موافــق نظــارت را شــکل می دهــد .در اســام ،امــر بــه
معــروف و نهــی از منکــر نیــز بــه عنــوان یــک ارزش ،هنجــار و وظیفــه ی دینــی اســت و مــی
تــوان آنــرا بــه عنــوان یــک کنــش دینــی تبییــن کــرد .براســاس نظریــه ی کارکــردی کــه
دورکیــم دربــاب دیــن دارد می تــوان گفــت امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر یــک کنــش
نظارتــی دینــی اســت و کارکــرد آن حفــظ ارزش هــای جامعــه می باشــد.
امــا دورکیــم ماننــد بســیاری از جامعه شناســان دیگــر معتقــد بــه عرفــی شــدن دیــن
در دنیــای مــدرن اســت .بــه زعــم او توســعه علم در جوامــع ارگانیــک تضعیــف دیــن در
1. Social Capital
2. Aron

فرضیات تحقیق
فرضیــه  :1بیــن فردگرایــی جوانــان و بزرگســاالن بــا نگــرش نســبت بــه امــر بــه معــروف
و نهــی از منکــر رابطــه وجــود دارد.
فرضیــه  :2بیــن میــزان ســرمایه اجتماعــی جوانــان و بزرگســاالن بــا نگــرش نســبت بــه امــر
بــه معــروف و نهــی از منکــر رابطــه وجــود دارد.
فرضیــه  :3بیــن میــزان اســتفاده از رســانه در جوانــان و بزرگســاالن بــا نگــرش بــه امــر
بــه معــروف و نهــی از منکــر رابطــه وجــود دارد.
فرضیــه  :4بیــن ســطح تحصیــات جوانــان و بزرگســاالن بــا نگــرش بــه امــر بــه معــروف
و نهــی از منکــر رابطــه وجــود دارد.
فرضیــه  :5بیــن ســطح تحصیــات مــادر جوانــان و بزرگســاالن بــا نگــرش نســبت بــه امــر
بــه معــروف و نهــی از منکــر رابطــه وجــود دارد.
فرضیــه  :6بیــن ســطح تحصیــات پــدر جوانــان و بزرگســاالن بــا نگــرش نســبت بــه امــر
بــه معــروف و نهــی از منکــر رابطــه وجــود دارد.
فرضیــه  :7بیــن ســطح تحصیــات همســر جوانــان و بزرگســاالن بــا نگــرش نســبت بــه
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر رابطــه وجــود دارد.
فرضیــه  :8بیــن نگــرش نســل جــوان و بزرگســال نســبت بــه امــر بــه معــروف و نهــی از
منکــر تفــاوت وجــود دارد.
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جامعــه ی مــدرن را بــه دنبــال دارد .زیــرا ،دیــن فقــط دســتگاهی از اعمــال و عبــادات نیســت،
بلکــه دیــن در ضمــن دســتگاهی از اندیشــه ها اســت کــه موضــوع آن تبییــن کــردن جهــان
اســت و اندیشــه ی علمــی چیــزی جــز شــکل کامل تــری از اندیشــه ی دینــی نیســت .از نظــر
اکثــر نظریــه پــردازان کالســیک جامعــه شناســی همچــون دورکیــم پــس طبیعــی بــه نظــر
می رســد کــه هرچــه علــم توســعه یابــد ،اندیشــه ی دینــی بیش تــر کنــار بــرود (دورکیــم،
.)593-5 :1383
بنابرایــن بــر اســاس ایــده کلــی طــرح شــده در ایــن بخــش ،از یکســو هرچــه میــزان پیونــد
فــرد بــا جامعــه بیشــتر باشــد بــه احتمــال بیشــتری نگرشــهای مثبــت بــه نظــارت اجتماعــی
دارد و از ســوی دیگــر هــر چــه بیشــتر از مظاهــر مدرنیتــه همچــون علــم و تحصیــات ،شــهر
نشــینی و اســتفاده از رســانه های مــدرن برخــوردار باشــد نگرشــهای منفی تــری بــه نظــارت
اجتماعــی همچــون امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر دارد.
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روش تحقیق
ایــن پژوهــش بــا رویکــردی کمــی و بــا اســتفاده از روش پیمایــش انجــام شده اســت.
جامعــه ی آمــاری ایــن مطالعه تمامی جوانان  29-18ســال و بزرگســاالن باالی  40ســال شــهر
شــیراز می باشــد کــه مطابــق بــا سرشــماری ســال 1390جمعــا  908276نفربوده اند(مرکــز
آمــار ایــران .)1391،حجــم نمونــه بــر اســاس فرمــول کوکــران  600نفــر تعییــن شــد .افــراد
نمونــه بــا تکنیــک نمونه گیــری خوشــه ای چنــد مرحلــه ای1انتخــاب شــدند .بدیــن صــورت
کــه ،در تمامــی مناطــق شــهر شــیراز چنــد بلــوک و از هــر بلــوک تعــدادی خانــوار و در
نهایــت آزمودنی هایــی بطــور تصادفــی انتخــاب شــدند .تعــداد  600مــرد و زن جــوان و
بزرگســال ( 300زن و  300مــرد) پرسشــنامه را تکمیــل کرده انــد .ابــزار گــردآوری دادههــا
در ایــن مطالعــه ،پرسشــنامه بوده اســت کــه از ابزارهــای محقق ســاخته (بــرای ســنجش
نگــرش بــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر) و دیگــران (شــاخص های فردگرائــی و
ســرمایه اجتماعــی) اســتفاده شده اســت .بــرای دســتیابی بــه اعتبــار ابــزار ســنجش از اعتبــار
صــوری بهــره گرفته شــده و پرسشــنامه (بــه خصــوص شــاخص نگــرش) توســط تعــدادی از
اســاتید جامعه شناســی مــورد بررســی و تأییــد قــرار گرفــت .بــرای اطمینــان از پایائــی ابــزار
ســنجش ،در مطالعــه مقدماتــی و نهایــی ضریــب آلفــای کرونبــاخ بــرای هریــک از طیف هــا
محاســبه شــد و مقــدار آن بــرای طیف هــای نگــرش نســبت بــه امــر بــه معــروف و نهــی از
منکــر بــا  32گویــه  ،0/96فردگرایــی بــا  11گویــه  0/68و ســرمایه ی اجتماعــی بــا  20گویــه
 0/86بوده اســت.
متغیــر وابســته « نگــرش نســبت بــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر» بــوده اســت .در
مطالعــه حاضــر امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر بــه همــان معنــای عــام و شــناخته شــده
آن در جامعــه در نظــر گرفتــه شــده اســت ،دعــوت دیگــران بــه انجــام کارهــای نیــک و
شایســته و برحــذر داشــتن آن هــا از کارهــای بــد و ناشایســت .از آنجایــی کــه نگرش هــا
بــه وســیله عقایــد و باورهــا تقویــت می شــوند (عامــل ادراکــی) و اغلــب احساســات قــوی
(عامــل احساســی) را کــه بــه نــوع خاصــی از رفتــار (عامــل حرکتــی) منجــر می شــود ،جــذب
می کنند(اوپنهایــم ،)17 :1375 ،2شــاخص ســنجش نگــرش نســبت بــه امــر بــه معــروف و
نهــی از منکــر ،بــر اســاس ســه بعــد شــناختی( 11گویــه) ،احساســی( 9گویــه) و تمایــل بــه
عمــل( 12گویــه) بــه وســیله ی یــک طیــف لیکــرت و در ســطح فاصلــه ای ســنجیده شــده
اســت .در بعــد ســوم نگــرش کــه همــان تمایــل بــه عمــل اســت بــه نوعــی خصیصــه رفتــاری
نظــارت اجتماعــی را نیــز شــامل مــی شــود .برخــی متغیرهــای مســتقل مطالعــه نیــز بــه شــرح
زیــر می باشــند:
1. Mutistage cluster Sampling
2. Oppenheim

یافته های توصیفی
از تعــداد نمونــه ی آمــاری 50درصد از پاســخگویان در نســل جــوان ( )18-29و 50درصد
دیگــر از پاســخگویان در نســل بزرگســال ( 40ســال و باالتــر) قــرار دارند50.درصــد از
پاســخگویان  ،زن و 50درصــد مــرد می باشــند65 .درصــد از پاســخگویان نســل جــوان مجــرد
و 35درصــد متأهــل هســتند در حالیکــه در بیــن نســل بزرگســال تنهــا 10/7درصــد مجــرد و
 89/3درصــد متأهــل می باشــند .میانگیــن تحصیــات در نســل جــوان 14/13ســال و در
نســل بزرگسال12/84ســال می باشــد .میانگیــن تحصیــات پــدر در نســل جــوان 9/28ســال
و در نســل بزرگســال 6/42ســال اســت و مــادران نســل جــوان به طــور میانگیــن 8/44ســال
و مــادران نســل بزرگســال 5/38ســال ســواد دارنــد .میانگیــن تحصیــات همســر نســل جــوان
13/41ســال و در نســل بزرگسال12/43ســال اســت .شــاخص هویــت طبقاتــی پاســخگویان
کــه در  5طبقــه باالی بــاال ،باالی روبه پاییــن ،متوســط روبه بــاال ،متوســط روبه پایین و
پاییــن تفکیــک شده اســت نشــان می دهــد بیش تریــن درصــد پاســخگویان( 50/3درصــد
1. Cozma
2. Coleman
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میــزان اســتفاده از رســانه ها :منظــور میــزان اســتفاده پاســخگو در طــول یــک
هفتــه از رســانه هایی چــون تلویزیــون ،ماهــواره ،رادیوهــای ایرانــی و خارجــی ،اینترنــت،
روزنامــه ،مجلــه ،کتــاب ،ســی دی و موبایــل می باشــد .ایــن متغیــر توســط یــک طیــف
لیکــرت بــا  10گویــه و در ســطح ســنجش فاصلــه ای مــورد ســنجش قــرار گرفــت.
فردگرایــی :فردگرایــی ترجیــح فــرد بــه مســتقل بــودن ،منحصــر بــه فــرد بــودن ،ادامــه
دادن بــه روابــط تنهــا زمانــی کــه ســود بیــش از هزینــه اســت ،تعقیــب کــردن اهــداف فــردی
در مقابــل اهــداف اجتماعــی و مقاومــت دربرابــر اطاعــت از هنجارهــای گــروه را نشــان
می دهد(کزمــا .)11 :2011 ،1ســطح ســنجش ایــن متغیــر در ســطح فاصلــه ای می باشــد
کــه بــرای ســنجش ایــن متغیــر از مقیــاس  11گویــه ای بــکار رفتــه در مطالعــه ی معیدفــر و
صبــوری خسروشــاهی ( )1389اســتفاده شده اســت.
ســرمایه اجتماعــی :ســرمایه اجتماعــی شــامل جنبه هــای گوناگــون ســاختار اجتماعــی
اســت کــه کنــش جمعــی و روابــط میــان افــراد جامعــه را ترویــج و تشــویق می کنــد.
ســرمایه اجتماعــی بــا توقــع تأثیــر متقابــل درون شــبکه هایی اســت کــه بــه وســیله اعتمــاد
و اشــتراک در ارزش هــا مشــخص می شــوند(کلمن .)99 :1988 ،2ایــن متغیــر در ســطح
فاصلــه ای بــا اســتفاده از مقیــاس ســرمایه  اجتماعی 20گویــه ای مطالعــه ایمــان و جالئیــان
بخشــنده( )1389و در ســه بعــد اعتماداجتماعــی مشــارکت اجتماعی و تعلق اجتماعــی مــورد
ســنجش قــرار گرفتــه اســت.
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نســل جــوان و  43/3درصــد نســل بزرگســال) خــود را عضــو طبقــه متوســط رو بــه بــاال
می داننــد .از نظــر قومیــت اکثــر پاســخگویان( 84/3درصد)فــارس هســتند.
بــر اســاس نتایــج منعکــس شــده در جــدول شــماره15/5 ،1درصــد از افــراد دارای نگــرش
منفــی و 15/5درصــد دارای نگــرش مثبــت هســتندو بیــش از نیمــی از پاســخگویان یعنــی
69درصــد ،دارای نگــرش میانــه نســبت بــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر می باشــند.
تفکیــک نتایــج بــر حســب نســل نشــان می دهــد کــه بیش تریــن درصــد پاســخگویان در
طبقــه ی میانــه متمرکــز شــده اند به طوریکــه 67/0درصــد جوانــان و 71/0درصد بزرگســاالن
دارای نگــرش میانــه هســتند امــا بررســی درصدهــای مربــوط بــه نگــرش مثبــت و منفــی نشــان
می دهــد نســل جــوان نســبت بــه نســل بزرگســال نگــرش منفی  تــری داشــته اند .به طوریکــه
نســبت جوانانــی کــه در طبقــه ی نگــرش منفــی قــرار دارنــد بیــش از نســبت بزرگســاالن
اســت درحالیکــه در طبقــه ی نگــرش مثبــت درصــد جوانــان کمتــر از بزرگســاالن می باشــد.
ایــن رونــد در هــر ســه بعــد شــناختی ،تمایل به عمــل و اساســی نگــرش مشــهود اســت و
ایــن مســئله نمایانگــر تفــاوت بین نســلی افــراد جامعــه در ارزش هــا و نگرش هــا می باشــد.

احساسی

جهت گیری

جوان

بزرگسال

کل

منفی

52
3/17

36
% 12

88
% 7/14

متوسط

203
% 7/67

215
% 7/71

418
% 7/69

مثبت

45
% 15

49
% 16/3

94
% 15/7

منفی

50
% 16/7

35
% 11/7

85
% 14/2

متوسط

218
% 72/7

212
% 70/7

430
% 71/7

مثبت

32
% 10/7

53
% 17/7

85
% 14/2

منفی

53
% 17/7

29
% 9/7

82
% 13/7

متوسط

205
% 68/3

220
% 73/3

425
% 70/8

مثبت

42
% 14

51
% 17

93
% 15/5

نگرش کلی

متوسط

201
% 67

213
% 71

414
% 69

مثبت

40
% 13/3

53
% 17/7

93
% 15/5

جــدول شــماره -2توزیــع فراوانــی و درصــد پاســخگویان بــر حســب میــزان
اســتفاده از رســانه ها را نشــان می دهــد .بــر اســاس داده هــای ایــن جــدول از کل
پاســخگویان17/8درصد بــه میــزان کــم و 65/3درصــد بــه میــزان متوســط و 16/8درصــد
بــه میــزان زیــادی از رســانه ها اســتفاده می کننــد .مقایســه ی دو نســل نشــان می دهــد کــه
میــزان اســتفاده از رســانه ها در بیــش از نیمــی از پاســخگویان( )% 65در هــر دونســل در
حــد متوســط می باشــد امــا بــه طــور کلــی می تــوان گفــت میــزان اســتفاده ی بزرگســاالن
از رســانه ها کم تــر از جوانــان می باشــد.
جدول  -2توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب استفاده از رسانه های جمعی
میزان استفاده از رسانه

                    نسل
        جوان

     مجموع
    کل

      بزرگسال

فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد
کم

44

14/7

63

21

107

17/8

متوسط

195

65

197

65/7

392

65/3

زیاد

61

20/3

40

13/3

101

16/8

جــدول  3توزیــع فراوانــی و درصــد فردگرایــی پاســخگویان را بــه تفکیــک نســل نشــان
می دهــد .یافته هــای جــدول حاکــی از ایــن اســت کــه نســبت بیشــتری از پاســخگویان از
نظــر فردگرائــی دارای جهت گیــری میانــه هســتند( 68/5درصــد) .امــا مقایســه ی دو نســل
ایــن مســئله را روشــن می کنــد ،کــه نســبت جوانانــی کــه جهت گیــری فردگرایانــه باالئــی
دارنــد بســیار بیــش از جهت گیــری بزرگســاالن اســت(24/3درصد در مقابــل  10درصــد)
و بدیهــی اســت کــه جهت گیــری فردگرایانــه پائیــن بــرای جوانــان کمتــر از بزرگســاالن
اســت(10درصد در مقابــل 18/7درصــد) بنابرایــن بــا توجــه بــه نمــرات کلــی ،جوانــان
جهت گیــری فردگرایانه تــری را در زندگــی اجتماعــی خــود دنبــال می کننــد .ایــن امــر
حاکــی از تغییــرات نگــرش و ارزشــی جوانــان و بزرگســاالن اســت کــه می توانــد بســیاری
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منفی

59
% 19/7

34
% 11/3

93
% 15/5

از اولویت هــای فرهنگــی و رفتــاری آن هــا را از جملــه نگــرش بــه امــر بــه معــروف و نهــی
از منکــر متأثــر کنــد.
جدول  -3توزیع فراوانی و درصد نمره کل پاسخگویان از مقیاس فردگرایی
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جهت گیری
شاخص

نسل

کم

زیاد

متوسط

فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

درصد

فردگرایی

جوان

30

10

197

65/7

73

24/3

بزرگسال

56

18/7

214

71/3

30

10

کل

86

14/3

411

68/5

103

17/2
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جــدول  4توزیــع فراوانــی و درصد ســرمایه اجتماعی پاســخگویان به تفکیک نســل نشــان
می دهــد .همانطــور کــه مالحظــه می شــود ،نســبت پاســخگویانی کــه در حــد بــاالی ایــن
مقیــاس جــا گرفته انــد بیــش از پاســخگویان قرارگرفتــه در حــد پاییــن اســت(23/2درصد
دربرابــر 17درصــد) .در مجمــوع ســرمایه ی اجتماعــی در بیشــتر افــراد()% 59/8در
حــد متوســطی می باشــد .در مقایســه ی دو گــروه بایــد گفــت نســبت جوانــان در حــد
پاییــن و متوســط بیــش از بزرگســاالن اســت .امــا در حــد بــاال نســبت بزرگســاالن بیشــتر
می باشــد .ســرمایه اجتماعــی پائین تــر جوانــان بــه نســبت بزرگســاالن حاکــی از انســجام و
احســاس تعلــق و اعتمــاد پائین تــر آنــان بــه جامعــه و نهادهــای آن اســت .در همــان راســتای
فردگــرا شــدن جوانــان ،ســرمایه اجتماعــی آنــان نیــز کاهــش پیــدا کــرده اســت و مــی توانــد
بی تفاوتــی آن هــا را بــه جامعــه باعــث شــود.
جدول  -4توزیع فراوانی و درصد سرمایه اجتماعی پاسخگویان بر حسب نسل
سطح
شاخص

سرمایه اجتماعی

پایین

باال

متوسط

نسل

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

جوان

53

17/7

186

62

61

3/20

بزرگسال

49

16/3

173

7/57

78

26

کل

102

17

359

59/8

139

23/2

1. - Linear regression
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یافته های استنباطی
در ایــن بخــش بــه آزمــون فرضیــات تحقیــق می پردازیــم .بــرای بررســی فرضیــه اول
تــا هفتــم ایــن پژوهــش از رگرســیون خطــی 1اســتفاده شــده اســت و نتایــج آن در جــدول
شــماره  5بــه تفکیــک نســل آمــده اســت.
نگاهــی گــذرا بــه جــدول نشــان می دهــد کــه از  21آزمــون رگرســیونی کــه بــرای
بررســی رابطــه  7متغیــر مســتقل در ســه بخــش نســل جــوان ،بزرگســال و هــر دو نســل بــا
متغیــر وابســته آمــده اســت ،تنهــا دو آزمــون رد شــده و رابطــه معنــاداری وجــود نداشــته
اســت .تحصیــات مــادر در نســل بزرگســال و تحصیــات همســر در نســل جــوان رابطــه
معنــاداری بــا نگــرش بــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر نداشــتند .ایــن امــر بــه ایــن دلیــل
اســت کــه حــدود  65درصــد از نســل جــوان مجــرد و بــدون همســر بوده انــد و از ســوی
دیگــر حــدود  40درصــد از مــادران نســل بزرگســال بی ســواد و یــا تحصیــات ابتدائــی
داشــته اند نمی توانــد چنــدان تاثیــری بــر نگــرش ایــن نســل داشــته باشــد.
نتایــج آزمــون رابطــه ی فردگرایــی بــا نگــرش نســبت بــه امــر بــه معــروف و نهــی از
منکــر بــه تفکیــک دو نســل نشــان می دهــد کــه ایــن متغیــر دارای بیشــترین شــدت رابطــه و
همچنیــن میــزان تاثیرگــذاری( )B = -0/40 -p> 0/001بــر نگــرش هــر دو نســل بــوده اســت.
بــا توجــه بــه مقــدار ( )R2 = 0/16بــرای رابطــه فردگرائــی و نگــر ش هــر دو نســل ،می تــوان
گفــت کــه فردگرائــی توانســته اســت 16درصــد واریانــس متغیــر وابســته را در هــر دو نســل
تبییــن کنــد؛ امــا ایــن متغیــر شــدت رابطــه ،تاثیــر و میــزان تبیین کنندگــی بیشــتری بــرای نســل
جــوان داشــته اســت .مقادیــر  R2بــرای ایــن دو نســل ،نشــان می دهــد فردگرائــی بــه ترتیــب
17درصــد و 11/8درصــد از نگــرش جوانــان و بزرگســاالن را تبییــن کــرده اســت .باتوجــه بــه
ایــن آمارهــا مــی تــوان چنیــن بیــان کــرد کــه گرچــه ،شــاخصه نســل های بزرگتــر جامعــه
ســرمایه اجتماعــی باالتــر اســت ،شــاخصه جوانــان فردگرائــی آنــان اســت تــا حــد زیــادی
نگــرش آنــان را بــه نظارت اجتماعی-دینــی امــر بــه معــروف تعییــن می کنــد.
آزمــون فرضیــه رابطــه ســرمایه اجتماعــی و نگــرش نیــز حاکــی از تائیــد ایــن رابطــه
بــوده اســت .ســرمایه اجتماعــی بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن متغیرهــای مطالعــه کــه
حاکــی از میــزان تعلــق و انســجام فــرد بــا جامعــه در نظــر گرفتــه شده اســت رابطــه ای
معنــادار بــا نگــرش بــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر داشــته اســت .ایــن تنهــا متغیــری
در ایــن مطالعــه اســت کــه جهــت رابطــه آن بــا متغیــر وابســته مســتقیم بــوده اســت(0/001
> .)B = 0/172 -pبــر اســاس نتایــج متغیــر ســرمایه اجتماعــی رابطــه قوی تــر و تاثیــر بیشــتری
بــر نگــرش بزرگســاالن( )B = 0/177 -p> 0/001داشــته اســت تــا جوانــان (-p> 0/001
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 .)B = 0/158بدیــن معنــا کــه بــه ازاء هــر واحــد افزایــش در ســرمایه اجتماعــی بزرگســاالن
و جوانــان بــه ترتیــب  0/177واحــد  0/172واحــد نگــرش شــان مثبت تــر می شــود .قابــل
ذکــر اســت کــه طبــق نتایــج ایــن مطالعــه میــزان ســرمایه اجتماعی بزرگســاالن باالتــر از
جوانــان و ایــن امــر حاکــی از قــرار گرفتــن بزرگســاالن در شــبکه ای از روابط اجتماعــی
اســت کــه احســاس تعلــق آن هــا را بــه جامعــه افزایــش داده و بــه همیــن ترتیــب نگــرش آنــان
را نیــز بــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر بــه عنــوان نوعــی از نظارت اجتماعــی مثبت تــر
می کنــد.
نتایــج آزمــون فرضیــه رابطــه میــان اســتفاده از رســانه ها بــا نگــرش نســبت بــه امــر بــه
معــروف و نهــی از منکــر از رابطــه معکــوس و معنــادار رســانه ها بــا متغیــر وابســته می گویــد.
رابطــه و تاثیرگــذاری ایــن متغیــر بــر نســل جــوان( )B = -0/32بیــش از نســل بزرگســال
( )B =– ./17بــوده اســت .رســانه ها در کل ،بــا توجــه بــه مقــدار ضریــب تعییــن ()=R2 ./047
 4/7درصــد از تغییــرات نگــرش را در هــر دو نســل تبییــن کرده انــد ،ایــن درصــد بــرای
نســل جــوان و بزرگســال بــه ترتیــب  5/5و  3/1بــوده اســت؛ تمامــی ایــن روابــط بــا میــزان
معنــاداری ( )p> 0/01تائیــد شــده اند.
متغیرهــای تحصیــات پاســخگو ،پــدر ،مــادر و همســر بــه اســتثناء دو مــورد یــاد شــده در
نســل جــوان و بزرگســال و هــر دو نســل رابطــه معنــادار و معکــوس بــا نگــرش بــه امــر بــه
معــروف و نهــی از منکــر داشــته اســت .بــه بیانــی دیگــر ،تحصیــات در هــر کجــا کــه رابطــه
معنــاداری بــا نگــرش داشــته اســت آن رابطــه معکــوس بــوده اســت؛ بطوریکــه بــا افزایــش
تحصیــات ،نگــرش بــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر منفی تــر شــده اســت .مقایســه
میــزان آمــاره بتــا ( )Bدر متغیرهــای تحصیــات نشــان می دهــد کــه تحصیــات مــادر بــا
( )B= – ./219در نســل جــوان و تحصیــات پــدر بــا ( )B= – ./190در نســل بزرگســال
بیشــترین تاثیــر را در نگــرش منفــی ایــن دو نســل داشــته اند ،حتــی در مقایســه بــا تحصیــات
خــود پاســخگو .امــا در کل ،ایــن تحصیــات پــدر بوده اســت کــه رابطــه معکــوس قویتــر
و تاثیــر بیشــتری( )B=- 0/21بــر نگــرش هــر دو نســل داشته اســت .بــه هــر حــال ،متغیرهــای
تحصیــات بــا نگــرش کلــی هــر دو نســل رابطــه ای معکــوس و معنــادار ( )p> 0/01
داشــته اســت .چرائــی ایــن یافتــه را بایــد در ماهیــت تحصیــات و رابطــه آن بــا کنش هــا و
ارزش هــای دینــی یافــت ،رابطــه ای کــه دورکیــم از آن بــه عنــوان رابطــه علــم بــا دیــن از
آن بحــث کــرده اســت.

جدول  -5آزمون رابطه ی تحصیالت(پاسخگو،پدر ،مادر و همسر)،میزان استفاده از رسانه ها،
سرمایه ی اجتماعی و فردگرایی با نگرش نسبت به امر به معروف و نهی از منکر به تفکیک دو نسل
متغیر
تحصیالت
پاسخگو
تحصیالت پدر
تحصیالت مادر
تحصیالت همسر
میزان استفاده از
رسانه ها
سرمایه ی
اجتماعی
فردگرایی

جوان

0/137

0/019

0/015

-28/1

-0/137

66/5

0/0018

بزرگسال

0/187

0/035

0/035

-07/1

-0/187

45/10

0/001

دو نسل

0/182

0/033

0/031

-28/1

-0/182

11/20

0/000

جوان

0/179

0/032

0/029

-91/1

-0/17

3/9

0/002

بزرگسال

0/194

0/037

0/033

-9/0

-0/19

91/8

0/003

دو نسل

0/21

0/046

0/044

-01/1

-0/21

47/24

0/000

جوان

0/219

0/048

0/044

-14/1

-0/219

14/13

0/000

بزرگسال

0/093

0/009

0/004

-439/0

-0/93

95/1

0/164

دو نسل

0/192

0/037

0/035

-921/0

-0/19

13/19

0/000

جوان

0/141

0/02

0/01

-948/0

-0/141

09/2

0/151

بزرگسال

0/168

0/028

0/024

-987/0

-0/168

03/7

0/009

دو نسل

0/169

0/028

0/026

-02/1

-0/16

18/10

0/002

جوان

0/23

0/055

0/051

-83/0

-0/23

21/17

0/000

بزرگسال

0/17

0/031

0/027

-54/0

-0/17

43/9

0/002

دو نسل

0/21

0/047

0/045

-72/0

-0/21

49/29

0/000

جوان

0/158

0/025

0/022

-31/0

0/158

64/7

0/006

بزرگسال

0/177

0/031

0/028

-29/0

0/177

61/9

0/002

دو نسل

0/172

0/03

0/028

-32/0

172

26/18

0/000

جوان

0/41

0/17

0/167

-1/78

-0/41

60/8

0/000

بزرگسال

0/34

0/118

0/115

-1/45

-0/34

39/76

0/000

دو نسل

0/4

0/16

0/15

-1/67

-0/4

113/7

0/000
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نسل

R

R2

Adj.R2

B

Beta

F

sig

73

74

نتایــج آزمــون تــی مســتقل 1کــه بــه بررســی تفــاوت نمــره میانگیــن نگــرش نســل جــوان
و بزرگســال مــی پــردازد ،در جــدول شــماره  6آمــده اســت .نتایــج حاکــی از آن اســت کــه
میانگیــن نمــره کل نگــرش جوانــان و بزرگســاالن بــه ترتیــب(112/75و  )118/81بــوده اســت
و ایــن تفــاوت مشاهده شــده در ســطح بــاالی  95درصــد اطمینــان ،معنــی دار بــوده اســت.
همانطــور کــه در جــدول مشــاهده می شــود ،تفــاوت میانگیــن نگــرش جوانــان و بزرگســاالن
در هــر ســه بعــد شــناختی ،احساســی و تمایــل بــه عمــل یــک رونــد داشــته ،بــه نحــوی کــه
نگــرش بزرگســاالن در هــر ســه بعــد مثبت تــر اســت و البتــه معنــادار(.)p> 0/001
جدول  -6جدول آزمون تفاوت میانگین نگرش پاسخگویان نسبت به امر به معروف و نهی از منکر
بر حسب نسل
ابعاد نگرش
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جوان

66/40

40/52

56/31

112/75

بزرگسال

65/42

42/82

33/33

118/81

مقدار T

2-/.7

-3/39

16/3-

-3/36

سطح معنی داری

007/0

/001

/002

0/001

میانگین

شناختی

تمایل به عمل

احساسی

نگرش کلی

تحلیل چندمتغیره
در مطالعــه حاضــر بــرای تبییــن متغیــر وابســته از آمــاره چنــد متغیــره بــه شــیوه ی پــس
رونــده 2اســتفاده شــده اســت .ایــن شــیوه بــا یــک مــدل کامــل شــروع می شــود کــه تمــام
متغیرهــای پیش بینی کننــده را شــامل می شــود .در مراحــل بعــد متغیرهایــی کــه بــه خوبــی
نتواننــد تغییــرات متغیــر وابســته را تبییــن کننــد ،حــذف می شــوند .اولیــن متغیــری کــه از
مــدل رگرســیون حــذف می شــود کــم اهمیت تریــن متغیــر اســت کــه کم تریــن تأثیــر را
در  R2دارد ایــن فراینــد ادامــه پیــدا می کنــد تــا تنهــا متغیرهایــی کــه بیش تریــن تأثیــر را در
 R2دارنــد در مــدل باقــی بماننــد (شــانون 3و دیونپــورت.)310 :2001 ،4
جــدول شــماره  ،7مــدل پنجــم و درواقــع مــدل نهایــی و بــرازش شــده معادلــه را نشــان
می دهــد کــه میــزان تبییــن کنندگــی متغیرهــای مســتقل بــا نگــرش کل پاســخگویان بــه
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر را نشــان می دهــد  .همانطــور کــه مشــاهده می شــود از
هفــت متغیــر وارد شــده در معادلــه ســه متغیــر تحصیــات پاســخگو و تحصیــات پــدر و
فردگرایــی در معادلــه باقی مانده انــد .بــا توجــه مقادیــر  ، Betaمی تــوان گفــت کــه هرســه
1. Independent sample T test
2. Backward
3. Shannon
4. Davenport

متغیــر دارای رابطــه ای معکــوس بــا متغیــر وابســته هســتند و در ایــن بیــن متغیــر فردگرایــی
( )B= -0/36بیش تریــن تاثیــر را بــر نگــرش پاســخگویان نســبت بــه امــر بــه معــروف و نهــی
از منکــر داشته اســت .در کل ،ایــن ســه متغیــر ( )R2 = 0/19 -p> 0/001توانســته اند 19
درصــد از تغییــرات نگــرش کل پاســخگویان را تبییــن کننــد.
معروف و نهی از منکر
متغیر

B

Beta

T

تحصیالت*

-1/22

18/0-

-3/21

تحصیالت پدر*

-0/48

100/0-

-6/73

فردگرایی**

-1/56

36/0-

-6/78

F= 21.75 sig= 0/000 R= 0.43 R= 0.19
Adj.R= 0.18
* p < .05 - ** p < .001
جــدول شــماره  ،8مــدل چهــارم و در واقــع مــدل نهایــی و بــرازش شــده بــرای پیش بینــی
متغیــر نگــرش نســل بزرگســال نســبت بــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر را نشــان
می دهــد .در ایــن مــدل متغیرهــای ،تحصیــات پاســخگو ،تحصیــات پــدر ،فردگرایــی و
ســرمایه ی اجتماعی بــا مقادیــر( )R2 = 0/21 -p> 0/001توانســته اند 21درصــد از تغییــرات
نگــرش بزرگســاالن را تبییــن کننــد .کــه در ایــن بیــن بــه جــز متغیــر ســرمایه ی اجتماعی کــه
دارای رابطــه ای مثبــت بــا متغیــر وابســته اســت دیگــر متغیرهــای نام بــرده رابطــه ای منفــی بــا
متغیــر وابســته داشــته اند .بــر اســاس نتایــج فردگرایــی بــا مقــدار بتــای ( ) B= -0/32بیش تریــن
رابطــه و تاثیــر را بــر نگــرش نســل بزرگســال دارد.
جدول  -8مدل نهایی معادله رگرسیونی برای پیش بینی نگرش نسل بزرگسال نسبت به امر به
معروف و نهی از منکر
متغیر

B

Beta

T

تحصیالت پاسخگو*

34/1-

21/0-

11/3-

تحصیالت پدر*

71/0-

15/0-

18/2-

سرمایه ی اجتماعی*

23/0

13/0

05/2

فردگرایی**

31/1-

32/0-

8/4-

Adj.R= 0/20

R= 0/21

R= 0/46

F= 9/66
sig= 0/000
* p < .05 - ** p < .001
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جدول  -7مدل نهایی معادله رگرسیونی برای پیش بینی متغیر نگرش هر دو نسل نسبت به امر به

75

76

جــدول شــماره  ،9مــدل چهــارم و در واقــع مــدل نهایــی و بــرازش شــده بــرای پیش بینــی
متغیــر نگــرش نســل جــوان نســبت بــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر را نشــان می دهــد .از
بیــن  7متغیــر وارد شــده در معادلــه ،تنهــا  3متغیــر تحصیــات مــادر ،میــزان اســتفاده از رســانه ها
و فردگرایــی در مــدل باقــی مانده انــد و بــا توجــه بــه مقادیــر()R2 = 0/24 -p> 0/001
توانســته اند  24درصــد از نگــرش ایــن نســل را تبییــن کننــد .در ایــن نســل نیــز متغیــر فردگرایی
تاثیرگذارتریــن متغیــر محســوب می شــود .نکتــه قابــل توجــه در هــر دو نســل ایــن اســت کــه
درحالی کــه در نســل بزرگســال تحصیــات پــدر یکــی از متغیرهــای باقی مانــده و تاثیرگــذار
در معادلــه اســت ؛ در نســل جــوان ،متغیــر تحصیــات مــادر اســت کــه در پیش بینــی نگــرش
آن هــا نقــش دارد .همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه جوانــان بیــش از بزرگســاالن از رســانه ها
اســتفاده می کننــد ایــن متغیــر در نســل جــوان یــک متغیــر تأثیرگــذار محســوب می شــود.
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جدول  -9مدل پنجم معادله ی رگرسیونی برای پیش بینی متغیر نگرش نسل جوان نسبت به امر به
معروف و نهی از منکر
متغیر

B

Beta

T

تحصیالت مادر*

-0/87

-0/16

-1/77

رسانه*

-0/59

-0/17

-1/81

فردگرایی**

-1/95

-0/41

-4/48

Adj.R= 0/21

R= 0/24

R=0/49

F= 9/66
sig= 0/000
* p < .05 - ** p < .001

بحث و نتیجه گیری
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر یــک کنــش اجتماعی-دینــی اســت و در جوامــع
اســامی بــرای قرن هــای متمــادی مکانیســمی بــرای نظارت اجتماعــی بــوده اســت.
مســئله نظــارت اجتماعــی یکــی از مهم تریــن و حســاس ترین مســائل بــرای تــداوم در
هــر جامعــه ای اســت بــه بیــان دیگــر ،نظــارت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺰﺋﯽ از ﺣﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زندگــی
انســان ها بــوده و هســت .ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎهــی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ می تــوان ﮔﻔﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻣﻊ داراي ﻣﻘﺪﺳﺎت
،حرمت هــا تابوهــا و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﻣﺮوزﯾﻦ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي رﻓﺘﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ و مراقب انــد ﮐﻪ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي
ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻪ منشــأ دﯾﻨﯽ ،غیردینــی و ﯾﺎ ﻋﺮﻓﯽ دارﻧﺪ را ﺣﻔﻆ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻬﺪﯾﺪات ،جامعــه
را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ(خلفخانــی .)52 :1387،بــا توجــه بــه گســترش ابعــاد ســاختاری مــدرن
ماننــد شــهر نشــیی ،صنعتــی شــدن و ابعــاد نگرشــی و ارزشــی مــدرن همچــون فردگرائــی و
نســبی اندیشــی در جامعــه ،شــاهد بی تفاوتــی مــردم و کمرنــگ شــدن امــر بــه معــروف و
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نهــی از منکــر و نظــارت اجتماعــی در جامعــه ایــران هســتیم .ایــن امــر ،تغییــرات نگرشــی
و اولویت هــای ارزشــی در جامعــه مــا را نســبت بــه نســلهای قبــل نشــان می دهــد .ایــن
تغییــرات نگرشــی و رفتــاری ،در حــوادث و وقایــع اخیــر همچــون بــه قتــل رســیدن آمــران
بــه معــروف و ناهیــان از منکــر ،تــاش مجلــس بــرای قانونمنــد کــردن آن و جبهه گیــری
بخش هایــی از مــردم و رســانه ها نســبت بــه آن جلوه گــر شــده اســت .بــا توجــه بــه اهمیــت
موضــوع در جامعــه مــا ،ایــن مطالعــه ،باهــدف مطالعــه نگــرش دو نســل جــوان و بزرگســال
نســبت بــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر و همچنیــن بررســی رابطــه عوامــل اجتماعــی و
فرهنگــی بــا نگــرش آن هــا در شــهر شــیراز انجــام شده اســت.
نســلی کــه افــراد در آن قــرار دارنــد یکــی از عوامــل مهــم در شــکل گیــری نگرش هــا
و ارزش هــای افــراد اســت؛ بدیــن معنــی کــه تفاوت هــای ســنی در بیش تــر اوقــات بــا
تفاوت هــای نگرشــی و ارزشــی همــراه اســت و آن هــم بــه دالیلــی چــون جامعه پذیــری
در دو شــرایط و بســتر اجتماعــی  -فرهنگــی تقریبــا متفــاوت اســت .ایــن تفاوت هــا در
نهایــت می تواننــد تغییــر و تحــوالت اجتماعــی و فرهنگــی را به وجــود آورنــد .نتایــج بــه
دســت آمــده از ایــن مطالعــه نیــز ایــن تفــاوت نگرشــی را نشــان می دهــد ،بطوریکــه نســل
بزرگســال نســبت بــه نســل جــوان دارای نگــرش مثبت تــری بــه امــر بــه معــروف و نهــی از
منکــر می باشــد .دورکیــم معتقــد اســت کــه نیــروی ســنت ،بیش تــر در منــش افــرادی اســت
کــه عامــل انتقــال و ایجــاد ســنت ها هســتند یعنــی در نســل های گذشــته و قدیمــی تــر.
افــراد ایــن نســل مظهــر زنــده ســنت ها هســتند چــون تنهــا اینــان شــاهد نحــوه عمــل و کــردار
نیــاکان خویــش بوده انــد و تنهــا میانجــی و حلقــه ی پیونــد میــان حــال و گذشــته اند .از ســوی
دیگــر ،آنــان ،در نــزد نســل هایی کــه زیــر چشــم آن هــا و تحــت نظرشــان بزرگ شــده و
پرورش یافته انــد از حیثیتــی برخوردارنــد کــه هیچ چیــز نمی توانــد جــای آن را بگیــرد.
پــس مرجعیــت ســنت و اقتــدار ناشــی از آن تــا حــدود زیــادی بــه مرجعیــت اقتــدار ســن و
ســال مربــوط می شــود(دورکیم .)317-314 :1369 ،بنابرایــن می تــوان انتظــار داشــت کــه
نســل بزرگســال کــه در محیطــی بزرگ شــده اند کــه هنجارهــای اجتماعــی ،همبســتگی
جمعــی و بــه زعــم دورکیــم روح جمعــی قــوی بــوده اســت و امــر بــه معــروف و نهــی از
منکــر بیش تــر رواج داشــته؛ نســبت بــه نســل جــوان نگــرش مثبت تــری داشــته باشــد.
بــر اســاس نتایــج بــه دســت آمده بــا افزایــش ســرمایه اجتماعــی ،نگــرش افــراد نســبت
بــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر مثبت تــر می شــود .ابعــاد مختلفــی بــرای ســرمایه ی
اجتماعــی در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه از جملــه می تــوان بــه ابعــاد اعتمــاد اجتماعــی،
مشــارکت اجتماعی ،انســجام اجتماعی و تعلق اجتماعــی اشــاره کــرد .درواقــع مفهــوم
ســرمایه ی اجتماعی بــه روابــط بیــن کنشــگران مربــوط می شــود و بــه نوعــی پیوســتگی فــرد

78

فصلنامه علمی  -پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی ،شماره  ،48زمستان 95

را بــا جامعــه نشــان می دهــد .ســرمایه ی اجتماعــی بــا ایجــاد حس تعلق،اعتمــاد و برانگیختــن
مشــارکت باعــث ســهولت ارتباطــات بیــن افــراد می شــود و بــه جامعــه در رســیدن بــه
اهدافــش کمــک کنــد.
دورکیــم در نظریــه خــود نیــز بــر ارتبــاط نظــارت اجتماعــی بــا روابــط اجتماعــی تاکیــد
می کنــد .او بیــان می کنــد بــا افزایــش جمعیــت تمــاس بیــن افــراد بــه علــت ایجــاد فاصلــه
بیــن آن هــا بــه حداقــل رســیده  ،حلقه هــای روابــط اجتماعــی از بیــن مــی رود و نظــارت
اجتماعــی غیررســمی در جامعــه کاهــش می یابــد .او انگیــزه اصلــی توجــه و نظــارت را
عالقــه و غــرض می دانــد و چنیــن بیــان می کنــد کــه در شــهرهای بــزرگ چنیــن انگیــزه ای
از بیــن رفتــه اســت (دورکیــم .)318-320: 1369 ،بنابرایــن می تــوان گفــت هــر انــدازه
افــراد دارای ســرمایه ی اجتماعــی باالتــری باشــند بــه ایــن معنــا کــه مجموعــه ای از اعتمــاد
متقابــل ،مشــارکت اجتماعی ،حمایت اجتماعــی ،روانــی شــبکه های خویشــاوندی و
تعامالت اجتماعــی و حس تعلــق را دارا باشــند ،نگــرش آن هــا نســبت بــه امــر بــه معــروف
و نهــی از منکــر بــه عنــوان یکــی از انــواع روابــط بیــن افــراد ،مثبت تــر خواهــد بــود.
نتیجــه ایــن مطالعــه بــا یافته هــای مطالعــه ی ابوالحســنی(  )1389کــه نشــان می دهــد بیــن
ســرمایه ی اجتماعــی و مشــارکت در نظــارت اجتماعــی رابطــه معنــاداری وجــود دارد،
همچنیــن نتیجــه ی مطالعــه ی بوچفیلد()2009کــه نقــش تعلق مکانــی را بــه عنــوان یکــی از
مؤلفه هــای ســرمایه ی اجتماعــی ،در افزایــش کنتــرل اجتماعــی غیررســمی نشــان می دهــد،
هــم راستاســت.
از دیگــر متغیرهایــی کــه در تبییــن متغیــر وابســته نقــش پررنگــی ایفــا می کنــد ،فردگرایــی
می باشــد .پدیــده ی فردگرایــی در فرهنــگ مــدرن بــا اســتقالل و فاصلــه عاطفــی از گــروه
مشــخص می شــود .فردگرایــی بــه معنــای فقــدان پیونــد بیــن افــرادی اســت کــه خــود را
مســتقل از مجموعــه می داننــد .در چنیــن موقعیتــی افــراد رســیدن بــه اهــداف شــخصی را
نســبت بــه اهــداف جمعــی اولویــت می دهنــد و بــر محاســبه عقالنــی ســود و زیــان در
رابطــه ی خــود بــا دیگــران تأکیــد می کننــد .فردگرایــی در تضــاد بــا مفهــوم جمع گرایــی
قــرار دارد کــه بــه معنــی پیونــد نزدیــک افــرادی که خــود را بــه یک یا چنــد گــروه می دانند،
اشــتیاق رســیدن بــه اهــداف گروهــی و تأکیــد بــر روابــط بــا گــروه می باشــد(تریاندیس
و همــکاران .)324 :1988،1فراینــد ورود جامعه مــا بــه جریــان مدرنیتــه زمینــه ی رشــد
فردگرایــی را ایجــاد کرده اســت و باعــث شــده افــراد احســاس تعهــد ضعیفــی نســبت بــه
جمــع یــا جامعــه داشــته باشــند و همچنیــن عالئــق و تمایــات فــردی بــه مراتــب مهم تــر از
تعهــدات ســنتی باشــد .بنابرایــن بــا افزایــش میــزان فردگرایــی افــراد جامعــه ،نگــرش آن هــا
1. Triandis et al
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نســبت بــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر کــه وظیفــه ای برخاســته از مســئولیت آحــاد
جامعــه در قبــال یکدیگــر و از آن مهم تــر در قبــال جامعــه اســت ،منفی تــر می شــود.
یکــی از متغیرهــای تأثیرگــذار بــر نگــرش نســبت بــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر،
رســانه های جمعــی می باشــد .رســانه های همگانــی بــه عنــوان یکــی از عوامــل بســیار
مهــم اجتماعــی کــردن مطــرح هســتند و در شــکل گیری نگــرش افــراد نســبت بــه امــور
مختلــف نقــش اساســی ایفــا می کننــد .در دنیــای امــروز کشــورهای غربــی بیش تــر از
ســایر کشــورها فناوری هــای رســانه ای را در اختیاردارنــد و بــا بهره گیــری از ایــن ابزارهــا،
در صــدد جهانی ســازی فرهنــگ و ایــده غربــی و تحمیــل الگوهــای خــود بــه کشــورهای
دیگرنــد.از مهم تریــن شــاخص های فرهنــگ غــرب کــه ســعی در انتقــال آن دارد،
فردگرایــی افراطــی ،مادی گرایــی و دنیــوی شــدن اســت .بنابرایــن رســانه ها بــه خصــوص
رســانه هایی ماننــد ماهــواره و اینترنــت از طریــق نقشــی کــه در تقویــت ارزش هایــی چــون
فردگرایــی و نســبیت گرایی ایفــا می کننــد باعــث می شــوند افــراد دچــار نوعــی تردیــد در
اصــول ثابــت اخالقــی و شــک و تردیــد در امــور مقــدس شــوند و می تــوان گفــت کــه
رســانه ها بــه ایــن طریــق بــا نگــرش نســبت بــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر در ارتبــاط
می باشــند و اســتفاده ی بیشــتر از رســانه در منفــی شــدن نگــرش موثــر اســت.
از دیگــر نتایــج بــه دســت آمــده رابطــه منفــی تحصیــات بــا نگــرش نســبت بــه امــر بــه
معــروف و نهــی از منکــر می باشــد کــه مــی توانــد بــه نوعــی تائیــد کننــده ایــده تقابــل علــم
گرائــی بــا نگرش هــای دینــی در قالــب نظریــه عرفــی شــدن باشــد .یکــی از برداشــت های
عرفی گرایانــه از دیــن ،تأکیــد بــر تعلــق دیــن بــه حــوزه ی خصوصــی زندگــی افــراد و
توجــه کمتــر بــه ابعــاد اجتماعــی دیــن می باشــد .بــا توجــه بــه اینکــه امــر بــه معــروف و
نهــی از منکــر ناظــر بــه کاربــرد دیــن در زندگــی اجتماعــی می باشــد در ایــن مــورد
می تــوان انتظــار یــک تغییــر نگــرش را در بیــن تحصیل کــردگان بــه عنــوان یکــی از
حامــان آگاهــی مــدرن در جوامــع در حــال توســعه داشــت .البتــه بــا رواج آگاهــی مــدرن
در بیــن تحصیل کــردگان ضرورتــاً از ســطح دیــن داری آن هــا کاســته نمی شــود ،امــا بــه
احتمــال زیــاد نــوع نگــرش آن هــا بــه دیــن تغییــر می کنــد و تســاهل و تســامح دینــی در
بیــن افــراد گســترش می یابد(آزادارمکــی و زارع .)158 :1387،بــا توجــه بــه نتایــج فــوق
مشــاهده می شــود کــه تمامــی تغییــرات ســاختاری و نگرشــی و ارزشــی منبعــث از مدرنیتــه،
تحصیــات ،فردگرائــی و رســانه ها در جامعــه ایــران در تقابــل بــا نگــرش مثبــت بــه امــر
معــروف و نهــی از منکــر نقــش ایفــا کرده انــد.
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پیشنهادات
دورکیــم انگیــزه اصلــی توجــه و نظــارت را عالقــه و غــرض می دانــد .کســانی کــه مــا
فقــط گاه بــه گاه و آن هــم دورادور بــا آنــان برخــورد داریــم ،مســایل مربــوط بــه آنــان
در مــا بازتابــی نــدارد و مــا در برابــر آنــان بی تفاوتیــم و بــه همیــن دلیــل ،هیــچ انگیــزه ای
نخواهیــم داشــت کــه در بــاب احــوال آنــان جســت وجو کنیــم یــا درصــدد آن برآییــم کــه
ببینیــم بــه چــه کاری مشــغول اند(دورکیم .)318-320: 1369،بــه طــور کلــی بــا توجــه بــه
ایــده اصلــی نظــری طــرح شــده شــرط اساســی بــرای بــه وجــود آمــدن نظــارت اجتماعــی
از طریــق افــراد ،وجــود اشــتراکات بیــن افــراد و پیونــد قــوی فــرد بــا جامعــه اســت؛ امــا
بــا افزایــش زندگــی شهرنشــینی ،شــکل گیری کالن شــهرها و بزرگ تــر شــدن شــهرها؛
روابــط اجتماعــی ،ارتباطــات و تعامــات میــان انســان ها تغییــر کــرده اســت .تراکــم
جمعیــت منجــر بــه ســرد شــدن روابــط ،کاهــش ارتباطــات صمیمانــه و نیــز شــکل گیری
روابــط رســمی شده اســت .ایــن تغییــر می توانــد در نگــرش بــه آن جنبــه از امــر بــه معــروف
و نهــی از منکــر کــه در حــوزه روابــط غیــر رســمی قــرار می گیــرد ،موثــر باشــد .ایــن شــرایط
باعــث می شــود محــور اساســی نظــارت را نهادهــای رســمی چــون نیــروی انتظامــی و پلیــس
تشــکیل دهنــد ،امــا نظــم و امنیــت اجتماعــی را تنهــا بــه وســیله نظارت هــای نیــروی انتظامــی
نمــی تــوان بــه دســت آورد ،بلکــه مشــارکت مــردم در ایــن رابطــه می توانــد موثــر باشــد
و الزم اســت ایــن ســازمان بــه فرهنــگ ســازی بــرای مشــکارکت مــردم در نظارت هــای
غیررســمی بپــردازد و همزمــان بخشــی از نظــارت را بــه مــردم و محــات واگــذار کنــد و در
ایــن راســتا بــه عواملــی کــه در نگــرش مــردم در مشــارکت در نظــارت تأثیــر گذارنــد ،توجــه
کنــد؛ بنابرایــن بــا توجــه بــه نتایــج بــه دســت آمــده؛ آنچــه پیشــنهاد می شــود ایــن اســت
کــه بــر همبســتگی اجتماعی تأکیــد بیشــتری شــود و ســرمایه ی اجتماعــی را کــه دارای
رابطــه ای مثبــت بــا نگــرش نســبت بــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر می باشــد ،از طریــق
تأکیــد بــر هویــت محلــه ای در جامعــه فعــال کــرد و بدین وســیله احســاس تعلق اجتماعــی،
اعتماد اجتماعــی و مشــارکت اجتماعــی را در افــراد افزایــش داد ( معیدفــر و مقــدم:1389 ،
 )141تــا نظــم و امنیــت جامعــه تقویــت شــود.
بــرای ایجــاد نگــرش مثبــت بــه امربــه معــروف و نهــی از منکــر بایــد بســترهایی در جامعــه
محیــا شــود کــه وجــوه مشــترک بیــن افــراد را پررنگ تــر کنــد؛ بــه طــوری کــه افــراد
دیگــران را از گــروه خــودی بداننــد و اگــر فــردی در گــروه بــه کنــش اجتماعــی بی توجهــی
کــرد ،آن فــرد و کنــش را از آن خــود دانســته و تخطــی از هنجارهــای اجتماعــی را ضربــه
بــه گــروه بداننــد و در قبــال آن ســکوت نکنــد .نیــروی انتظامــی می توانــد بــا همــکاری بــا
ســازمان های مردم نهــاد اتصــال بیــن افــراد بــا جامعــه را ایجــاد کنــد و بــه بازتولید اشــتراکات
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و عالیــق بیــن افــراد بپــردازد و آن هــا را بــه کنش هــای یکدیگــر حســاس کنــد بــه نحــوی
کــه احســاس مســولیت آن هــا بــرای نظــارت بیشــتر شــود .نهادهــای انتظامــی می تواننــد بــا
تــدارک برنامه هایــی در ســازمان های مردم نهــاد بــه ارتقــای ســطح آگاهــی اجتماعــی
افــراد ،اجتماعــی شــدن و فرهنگ  پذیــری آن هــا کمــک کرده(غالمرضایــی 1386،بــه
نقــل از رفیعــی و همــکاران )348 :1387،و نوعــی احســاس هویــت ،احســاس اثربخشــی
و کارایــی را بــه افــراد دهد(رفیعــی و همــکاران )358 :1387،و اینچنیــن زمینــه ی تغییــر
نگــرش نســبت بــه امربــه معــروف و نهــی از منکــر را فراهــم ســاخته وآن را بــه جزئــی از
فرهنــگ عمــوم مــردم تبدیــل کنــد.
یکــی دیگــر از متغیرهــای تاثیرگــذار در نگــرش افــراد ،رســانه ها می باشــند بنابرایــن
انتظــار مــی رود نیــروی انتظامــی بــه نقــش ایــن فنــاوری را جدی تــر گرفتــه و در ایــن
عرصــه پویاتــر عمــل کــرده ،فرصت هــا و تهدیدهایــی را کــه رســانه های نویــن می تواننــد
در ایــن زمینــه داشــته باشــند شناســایی کــرده و بــه صــورت هدفمنــد از قابلیت هــای آن
اســتفاده کننــد و بــا تــاش در ایجــاد نگــرش مثبــت نســبت بــه امربــه معــروف و نهــی از
منکــر نقــش مــردم را در اعمــال نظــارت بیش تــر کننــد.
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