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 های اجتماعی بر هنجار صداقتتاثير محروميت

1های شغلی در ایرانموردپژوهی چندگانه گروه
 

 2هدا یاقوتی

 01/10/0011تاريخ پذيرش:   01/10/0911تاريخ دريافت: 

 چکیده 
هدف این پژوهش شناسایی وضعیت انواع محرومیت در جامعه و اثر آن بر هنجار اجتماعیِ صداقت 

جار صداقت نقش مهمی در نظم اجتماعی دارد، نظریه تبیین کننده پژوهش است. از آنجایی که هن

نظریه چلبی)با تاکید بر اخالق مسئولیت( است. در سنجش محرومیت چهار بُعد اقتصادی، سیاسی، 

هنجار در جامعه و آمادگی برای اجتماعی و فرهنگی و درسنجش هنجار صداقت تصور از وضعیت 

گرا( و صبغه ارزش اخالقی آن مورد نظر بوده است. این گرا یا خاصمرعایت هنجارها )در شعاع عا

مطالعه مبتنی بر موردپژوهی چندگانه و با روش پیمایش درون موردی است. در انتخاب موارد شغل 

های شغلی کارگر، کارمند بانك،کارشناس ارشد، نفر از افراد شاغل )گروه 183معیار اصلی بوده و 

 .دار، وکیل، بهیار، پرستار، پزشك، معلم، دبیر و استاد دانشگاه( انتخاب شدند پاسبان، نظامی درجه

ترتیب( میزان محرومیت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ضعف هنجار صداقت که توام با افزایش )به

فرهنگی است نشان از نوعی اختالل هنجاری )از نوع ضعف هنجاری( درجامعه دارد که به کمك 

 درصد از تغییرات آن در مدل 52های اجتماعی )به عنوان عوامل مقوم(  میتای از محرومجموعه

 آماری قابل تبیین است. 

-اجتماعی، موردپژوهی، اختالل  اجتماعی، هنجار صداقت، نظمهای : محرومیتواژگان کلیدی

 هنجاری.

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ری نویسنده به راهنمایی دکتر مسعود چلبی و مشاوره دکتر مهدی مالمیر در این مقاله اقتباسی از رساله دکت 3

 دانشگاه شهید بهشتی می باشد.

  hoda.yaghouti@gmail.comبررسی مسائل اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی،  -دکتری جامعه شناسی  5

mailto:hoda.yaghouti@gmail.com
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 مقدمه و بیان مساله

ی دارد و نظم در جامعه منوط به بستگ 3«نظم اجتماعی»ای به حفظ دوام و پایداری هر جامعه

های مذهبی، اخالقی و تربیتی رعایت هنجارهاست. هنجار صداقت عالوه بر اینكه در آموزه

( بسیار موکد است؛ در نظم اجتماعی نیز نقش محوری دارد. هسته اساسی 3131)مطهری، 

است و  و رعایت هنجارها در سطح کالن جامعه« گراییعام»، 5موضوع هنجارهای اجتماعی

گرایی رود، مقصود رعایت این هنجار توأم با عامزمانی که از هنجار اجتماعی صداقت سخن می

گردد. حاکم می« درنظر گرفتن دیگران و ترجیح منافع جمعی بر منافع فردی»گرایی است. در عام

فرد  فرما باشد تاشود این است که در جامعه چه شرایط اجتماعی باید حكمپرسشی که مطرح می

فردی )نیازها و منافع فردی خود را تعدیل کرده( به منافع جمعی ارزش  بدور از خودخواهی

های یا محدودیتگرا عمل نماید؟ و چه عوامل بیشتری نهاده و به هنجار صداقت در شعاع عام

 اجتماعی مانع رعایت این هنجار خواهد بود؟ 

های اقتصادی و به عنوان یكی از چالش های اجتماعی،در پژوهش حاضر؛ به تأثیر محرومیت

گردد و فرض محوری این است که معموالً در زمان رکود اجتماعی بر هنجار صداقت توجه می

ترین سطح تنزل اقتصادی )یا حتی تصور از این وضعیت(، هنجارها و اخالق اجتماعی به پایین

مشكالت جدی، عینی و شان با هایی از جامعه برای تامین زندگی روزمرهکند. بخشمی

های اخالقی و عمل به کارهایی که محسوسی روبه رو شده و احتمال آماری زیرپاگذاشتن اصل

رود. هرچند همه فقرا و محرومان، لزوماً شوند، باال میدر شرایط عادی غیراخالقی تلقی می

اخالق و ساز تنزل رعایت دچار انحراف اجتماعی نخواهند شد، اما محرومیت بستر و زمینه

-هنجارهای اجتماعی در جامعه است؛ به خصوص اگر با نوعی مقایسه اجتماعی و احساس بی

عدالتی )و محرومیت نسبی( تشدید گردد. بنابراین پرسش نخست پژوهش این است که افراد و 

های اجتماعی دارند؟ دوم وضعیت هنجار صداقت ای از محرومیتهای اجتماعی چه تجربهگروه

امروز )تصور اجتماعی از وضعیت هنجارصداقت( چگونه است و افراد در چه شعاعی در جامعه 

های اجتماعی بر گرا( آمادگی رعایت هنجار را دارند؟ و اثر انواع محرومیتگرا یا خاص)عام

 هنجار صداقت چقدر است؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Social Order 
2 Social norms 
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 پیشینه تجربی

قیمی یافت نشد های اجتماعی پژوهش تجربی مستدر مورد ارتباط هنجار صداقت با محرومیت

بندی به هنجار صداقت سنجش شده است. در گزارش سنجش ها میزان پایو در اغلب پژوهش

استان کشور انجام شده  13های ملی در سطح ( که توسط دفتر طرح3131سرمایه اجتماعی )

هایی مطرح شده که ، مجموعه پرسش«پنداشت مردم از نیكویی جامعه»است، به منظور بررسی 

: 3131ها بررسی میزان پنهانكاری است )گزارش سنجش سرمایه اجتماعی کشور، آنیكی از 

در جامعه ما تا چه »گر هنجار صداقت باشد. پرسش این است تواند روشن(. این سنجه می33

در طیف زیاد و خیلی »درصد  31دهد تنها ها نشان میپاسخ« شود؟حد از پنهانكاری پرهیز می

بینند و مابقی بیان نمودند که چندان از پنهانكاری پرهیز كاری را در جامعه میپرهیز از پنهان« زیاد

که این تصور وجود دارد که بقیه با شود. پنهانكاری از موانع اجرای صداقت است و تا زمانینمی

آید.  همچنان که در  کنند، در صداقت اختالل پیش میفرد روراست نیستند و پنهانكاری می

اشاره شده است، چلبی  شرطی بودن صداقتدر بررسی صداقت به مسأله ملی  مطالعات

اند: اگر دیگران گویان گفتهدرصد از پاسخ 51بیش از »دهد ( نیز در پژوهشی نشان می3135)

اجتماعی دیگری درمورد  پژوهش« باشند؛ حاضر به رعایت آن نخواهند بود.صداقت نداشته

( انجام شده است، در مناطق شهری کشور به این 3113تصور از هنجارها که توسط محسنی )

در میزان « مردان، جوانان، مجردها، افراد با سوادتر و افراد با درآمد باالتر»یابد که نتیجه دست می

 (. 81-585: 3113)محسنی، « وطنان خود تردید بیشتری دارندگویی همراست

تمایز مشخصی بین مفهوم های موجود؛ اغلب در پژوهش: 3مفهوم محرومیت اجتماعی

وجود ندارد. محرومیت اجتماعی، مفهومی  1و طرد اجتماعی 5محرومیت اجتماعی با مفاهیم فقر

به عنوان نكته اصلی در تعریف این مفهوم است. « هافقدان منابع و فرصت»است و  1چند وجهی

عتقدند براثر و همكاران م 2در مورد تفاوت محرومیت و طرد اجتماعی، عده ای همانند بوسرت

شود. یعنی طرد اجتماعی، تداوم محرومیت و بدترشدن وضعیت فرد، طرد اجتماعی حاصل می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Social deprivation 
2 Poverty 
3 Social Exclusion 
4 Multi-Faceted 

5 Bossert 
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اما باید توجه (. 5:5001و همكاران،  Bossert) «حاصل محرومیت در طول زمان طوالنی است»

(. 3: 5008و همكاران،  Mathieson)داشت که طرد تعیین کننده میزان وفاق فرد با جامعه است 

یا « نخبگان سیاسی محروم از حقوق قانونی»، «افراد به طور دائم محروم از امكانات»بنابراین 

. در مورد (Haan، 5033: 53)از افراد مطرود اجتماعی اند « ایهای محروم از هویت نمونهاقلیت»

ین یابی به منابع و تامتاکید اصلی فقر بر دست»تمایز بین محرومیت و فقر باید توجه داشت، 

شود و پیامد آن نیازهای مادی است و در صورت فقدان منابع مادی و اقتصادی، فقر ایجاد می

(. همچنین باید توجه داشت 5003، 3)فیلیپس« دهدتمام وجوه زندگی فرد را تحت تاثیر قرار می

نسبی )که مبتنی بر نوعی مقایسه  محرومیت اجتماعی نسبت به مفهوم احساس محرومیت

احساس افراد مبنی بر وجود اختالف »نسبیتر است. احساس محرومیت ت( عینیاجتماعی اس

)گر، « دانند( با شرایط زندگی است ها )که افراد خود را مستحق آن میمیان توقعات و خواسته 

، 5دهد. اسمیتهای تجربی، برخی از ابعاد محرومیت را نشان می(. مرور پژوهش21: 3188

کنند. جدول شماره چهار تا هفت بُعد از محرومیت را شناسایی می 2زیو گاالبو 1یو، شی 1وانگ

 . به این ابعاد اختصاص دارد.3

 های تجربی. ابعاد محرومیت در پژوهش0جدول شماره 

 ابعاد محرومیت محقق

پرسی اسمیت 

(5000) 

 بیكاری طوالنی مدت، بیكاری اعضای خانواده، فقر در آمدی() :اقتصادی  (3

 انمانی، جرم، نارضایتی جوانان ()بی خ :اجتماعی (5

ا فقدان اعتماد به یگانگی بی خود از سیاسی، حقوق فقدان اقتدار، عدم قدرتی، بی) سیاسی: (1

 فرایندهای سیاسی جامعه(

 محیط زندگی نامناسب( ) :همسایگی (1

 (آموزشی پایین دسترسی روحی، و جسمی )بیماری فردی: (2

 (پذیر یبآس های گروه شدن ای حاشیه و متمرکز) فضایی: (3

سالخوردگان، ناتوانایان،  های خاص: )جمع شدن ویژگی های باال در گروه: گروهی (1

 (.Levitas et al ،5001 :10 ()های قومیاقلیت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Phillips 

2 Smith 
3 Wang 
4 Sheu 
5 Galabuzi 
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 های تجربی. ابعاد محرومیت در پژوهش0دول شماره ادامه ج

 ابعاد محرومیت محقق

 (5003) وانگ

 ا بازار کار حاشیه ای یبیكاری  : اشتغال (3

 ضعف مالی على رغم سیستم رفاهی که به واسطه ی دولت فراهم شده است. فقر:  (5

فقدان مشارکت در سازمان ها و فرایندهای تصمیم گیری: فقدان حق رای، عدم تعلق به  (1

 . اجتماعی با سیاسی هر گروه

روابط میان فردی: شبكه های اجتماعی محدود، حاشیه ای با بدنام شدن، فقدان حمایت از  (1

 .خانواده، دوستان و یا اجتماعات سوی اعضای

 .ی سكونت نامناسبفضای زندگی: فضای زندگی محدود و با منطقه (2

 (5001) شی یو
محرومیت از ( 1 محرومیت فرهنگی( 1   محرومیت اقتصادی( 5  محرومیت از بازار کار(3

 محرومیت نهادی( 3 فضایی( )محرومیت فاصله ای( 2ی   روابط اجتماع

 3گاالبوزی

(5003) 

 ابزار زندگی.محرومیت اقتصادی: نابرابری یا فقدان دسترسی به (3

تحریم های قانونی، به کار گیری تبعیض های  بخاطرحرومیت از جامعه مدنی: عدم ارتباط (م5

سیستماتیك و مكانیزمی مبتنی بر نژاد، قومیت، جنسیت، ناتوانی، جنسیت گرایی و گرایشات 

 .مذهبی

ماعی: عدم موفقیت جامعه برای فراهم کردن نیازهای گروه های محرومیت از کاالهای اجت(1

 .خاص، مثل خدمات زبانی برای مهاجران و ضمانت های اجرایی بازدارنده از تبعیض

محرومیت از تولیدات اجتماعی: عدم اعطای فرصت برای مشارکت فعال در (1

 (.Galabuzi ،5030 :32)جامعه

 چارچوب نظری

شناسی و علوم اخالقی هر یك به تبیین عوامل روانشناسی اجتماعی، جامعههای ها و دیدگاهنظریه

، عامل مهمی «ی منزلت منزلت و دلهره»اند. گرا( پرداختهموثر بر رعایت هنجارها )در شعاع عام

های روانشناختی از آن به عنوان علت تأثیرگذار در پیروی از هنجارها نام است که بسیاری از نظریه

هایی اشاره دارد که (. نظریه کنترل اجتماعی به مكانیزم3185و ارونسون، 3180رسایت، برند )فومی

-؛ شامل مجموعه«کنترل اجتماعی»برد. کار میجامعه برای سازگاری افراد با هنجارهای اجتماعی به

رفتاری کنشگران یك جامعه از هنجارها و ای از عوامل محسوس )یا نامحسوس( است که مانع کج

ای باتوجه به ساختار، فرهنگ، نهادهای اجتماعی و گردد. در هرجامعهو اساسی می های مهمارزش
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1 Galabuzi 
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های اخالق و تربیت هایِ کنترل اجتماعی متفاوت خواهد بود. در نظریه... آن جامعه، مكانیزم

گرا و غیره( بر رعایت هنجار اخالقی نیز، )از جمله دیدگاه اخالق سودمندگرا، اخالق تكلیف

قت به دلیل نفع همگانی آن و رعایت هنجاری اخالقی به عنوان اصل ، تأکید شده است. اما صدا

های موجود، این پژوهش مبتنی بر نظریه نظم اجتماعی چلبی خواهد ها و رهیافتدر میان نظریه

بود. توجه به نقش هنجار در نظم اجتماعی، جامعیت و چند بعدی بودن این نظریه ضمن توجه به 

 ترین دالیل انتخاب این نظریه است.  جتماعی در بررسی هنجارها از مهماعلل 

در این بخش با توجه به نقش : )تالشی در جهت تبیین مسأله(نظريه نظم اجتماعی چلبی 

( و به خصوص 3112اجتماعی، به نظریه نظم اجتماعی چلبی ) محوری هنجار صداقت در نظم

گردد و به کمك آن به نقش هنجار هم( مراجعه میفصل ن-3112بحث اخالق مسئولیت )چلبی، 

گردد. در گرا تبیین میصداقت در جامعه و شرایط اجتماعی موثر بر رعایت هنجاری در شعاع عام

های اجتماعی )گرامر اجتماعی( برای دستورالعمل»شود؛ ابتدا به تعریف چلبی از هنجار مراجعه می

ها هستند. اجرا و رعایت این عضای گروه و گروهتعیین وظایف و حقوق و تكالیف در میان ا

نماید و به این ترتیب ها توسط کنشگران موجبات نظم و ترتیب در جمع را فراهم میدستورالعمل

(. همچنین 18: 3131)چلبی، « سازدای میسر میی قابل مالحظهبینی رفتار افراد را تا اندازهپیش

چهار متغیری است که « هام، توانایی افراد، نیازها و فرصتانتظارات افراد از ه»افزاید: چلبی می

هنجار اجتماعی (. از نظر چلبی 11: 3131گردد )چلبی، گیری مجموعه هنجاری میباعث شكل

، تعهدی برای فرد تولید تعهد اجتماعی کند کهانتظار اجتماعی  )شاملاجتماعی ؛ دارای دو جنبه

شناختی دارد و حائز داللت -صبغه مفهومی)که نگی وجه فره ( وارزشی دارد-خصلت اخالقیکه

نقش شخصیت و روابط اجتماعی  . هنجار اجتماعی در دو سطحِ(است دهی جهت-دستوری

در نخستین سطح، هنجار اجتماعی در فرایند جامعه  (.3112 ،کند )چلبیتنظیمی خود را ایفا می

ن، شخصیت او را شكل می دهد و با ترکیب تدریجی با نیازهای آلی انسا (پذیری )درونی کردن

سازد. در سطح روابط اجتماعی، هنجار اجتماعی با ورود جهت اجتماعی رفع نیازها را مشخص می

. عالوه براین، چلبی فهرستی از شودها، نهادینه میبه پهنه روابط اجتماعی و به کارگیری مستمر آن

های چهارگانه هنجاری پایه در حوزههنجارهای اجتماعی که صبغه اخالقی دارد، به عنوان بسته 

دهد. بسته هنجاری پایه )حداقل(، برای پیشنهاد می "هنجارهای عام "جامعه کل تحت عنوان 
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های چهارگانه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و تنظیم )نظارت درونی( روابط اجتماعی در حوزه

ته هنجار صداقت زیر ( و در این بس355: 3182فرهنگی جامعه پیچیده امروزی است )چلبی، 

 ای عامِ بخش فرهنگی مطرح شده است. عنوان هنجارهای پایه

گونه که نظم اجتماعی هم وسیله و هم نویسد همان(، می3112چلبی در کتاب نظم اجتماعی)

شود هدف  بهگشت اجتماعی است، خودمختاری و آزادی نیز تنها از طریق نظم ممكن می

کند. اول، باط با این مسأله سه وضعیت آرمانی را از هم جدا می(. او در ارت581: 3112)چلبی، 

، که فرد مجزا و مستقل از جمع نوعی نیازهای سیری ناپذیر دارد و ناهنجاری محضوضعیت 

)هیترونومی( است و در آن  دگرمختاریدر این وضعیت آنومی حاکم است. دوم وضعیتی که 

ن قدرت است و در وضعیت خودمختاری فرد کامالً زیردست نیروهای اجتماعی و صاحبا

پذیری، واجد نوعی )آتانومی(، فرد ضمن داشتن شخصیت منسجم و جدا در فرایند جامعه

گردد و در جهت منافع فردی و جمعی به صورت خالق و سازنده عمل می« اخالق مسئولیت»

قرار دارد. (. نظریه اخالق مسئولیت در بطن نظریه نظم اجتماعی چلبی 581کند ) همان، می

داند. نظریه نظم نظریه نظم اجتماعی، رشد شخصیت اخالقی در پرتوی از نظام عادل میسر می

-اجتماعی، تكثرگرایی، بردباری اجتماعی، و نائل آمدن به اجتماع کل را الزمه جامعه نیك می

لبی تأکید دارد. چ« انسجام اجتماعی کل»بر تقویت « گراتعهد عام»داند. چلبی برای تقویت 

ها در جامعه تا حد زیادی نظم اجتماعی کند که کم و کیف روابط عاطفی و آرایش آنتصریح می

که روابط گرم در جامعه به سردی و سستی کند. در صورتیو اخالق اجتماعی را مشخص می

( و در این 321: 3112شود )چلبی، کشیده شود، اعتماد اجتماعی و نظم هنجاری ضعیف می

 یابد.گرا میخاص ای اجتماعی صبغهوضعیت هنجاره

تحقق خودمختاری فردی و افزایش آزادی و استقالل مسلزم سه فرایند است که به یكدیگر 

پذیری ها وجود دارد. نخست فرایند جامعهدادن آنوابسته اند و نوعی فرایند تدریجی در رخ

تماعی( و سوم فرایند تكوین سازی )روند کاهش اختالالت اج)درونی کردن(، دوم فرایند نهادینه

پذیری و رشد شخصیت، ضمن تمایل (. جامعه581مدنی )فرایند روابط انجمنی( )همان، جامعه

ترین تمایالت نظام به کنش روشمند و میل به مسئولیت شخصی یا اخالق مسئولیت از عالی

و  دهد برای کسب موفقیت تالش کند و محیط درونیشخصیت است که به شخص اجازه می
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بیرونی را کنترل نموده و نسبت به اجتماع تعلق عاطفی داشته باشد. رشد شخصیت پیشرفته برای 

است. چلبی برای رشد شخصیت یك نظریه « فرایند توسعه»همه افراد جامعه، الزم و ملزوم 

 دهد:قیاسی حاوی چهار قضیه ارائه می

 ی درونی شوند، پس امكان رشد ترهای اثباتی، اجتماعی و فرهنگی بیشتر و متنوعاگر محیط

 گردد.شخصیت بیشتر می

 ای میسر باشند.تحرکات فردی در ابعاد تحرك فیزیكی، اقامتی، شغلی، موضعی و رابطه 

 های فردی در ابعاد امكان آموزشی، شغلی، سیاحتی، گروهی و مادی وجود داشته فرصت

 یرد.(گباشند. )که این قضیه به طور خاص ابعاد محرومیت را دربرمی

 مند باشد و میزان اختالالت اجتماعی حداقل )یا در حال جامعه کل از نوعی اجتماع عام بهره

 (.513کاهش( باشد )همان، 

های )آموزشی، شغلی، سیاحتی، گروهی و مادی(، همچنان که در این بخش به برخی از فرصت

توجه شده در این بخش  های رشد شخصیت پیشرفته )با اخالق مسئولیت(،به عنوان یكی از زمینه

 شود.بیشتر تشریح می با تكیه به این قضیه و توجه به ابعاد محرومیت، فضای مفهومی محرومیت

در توضیح این بخش با توجه به پنداشت چهاربُعدی از جامعه )اقتصادی، سیاسی، اجتماعی 

فرهنگی(؛ چهار  و فرهنگی( و مفهوم چهار بُعدی از انسان )انسان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و

ای و فرهنگی( قابل تصور است. چلبی انسان را یك نوع فرصت )فرصت مادی، سیاسی، رابطه

داند که او را از سایر اجتماعی با ظرفیت اجرای منحصر به فرد می -روانی -واحد زیستی

موجودات جدا ساخته و دارای حداقل چهار عُلقه افضل شامل: علقه مادی، امنیتی، اجتماعی 

 (.82: 3183باشد )چلبی،ارتباطی( و شناختی می)

هایی است که یك جامعه برای افرادش فراهم منظور از فرصت در فضای چهارگانه، موقعیت

 محیط بیرونی و روانی(-زیستی درونی )مواهب محیط )مادی( آنچه اقتصادی هایکند. فرصتمی

ابزارهای مادی زندگی در مقوله مواهب دهد شغل و انواع در اختیار فرد قرار می اقتصاد( )مواهب

ها به خصوص بیكاری )فقدان شغل( نوعی محرومیت ایجاد نگیرند. نبود آاقتصادی قرار می

های سیاسی که شامل امنیت است در بُعد عینی  فراغت از تهدید و در بُعد ذهنی کند. فرصتمی

برای فرد است که  های دور و نزدیكاحساس آرامش و عدم احساس ترس از سوی محیط
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های (. اما فرصت301: 3182شامل انواع امنیت جانی، مالی، فكری و جمعی است )چلبی، 

ی شغلی( و « ما)»اجتماعی امكان برقراری رابطه اجتماعی در سه سطح اولیه )خانواده(، رسمی 

 آورند. فرصت فرهنگی نیز به معنای فرصت تفكر، تجربه، یادگیری وانجمنی را فراهم می

شود )همان، یاددادن است و محرومیت از هریك منجر به رفتارهای تقلیدی، تعصبی و خرابی می

(. بنابراین باتوجه به نظریه موجود )و چهار نوع خرده نظام(، چهار بُعد از محرومیت قابل 331

سازد. بُعد اقتصادی سازی و سنجش را فراهم میتصور است که این چهار بُعد زمینه شاخص

یت شامل مواردی چون عدم دسترسی به درآمد، آموزش، غذا، پوشاك و غیره است. در محروم

بخش محرومیت سیاسی شامل فقدان امنیت است، در بخش اجتماعی شامل عدم دسترسی به 

های اجتماعی و حمایت اجتماعی و غیره و در بُعد محرومیت فرهنگی شامل عدم شبكه

  دسترسی به اطالعات و سایر موارد است.

دیگر آزادی و خودمختاری نسبی، در فرایند تكوین جامعه مدنی نیز  اما در مورد پیش شرط

های داوطلبانه در ابعاد سیاسی، گیرد. در جامعه مدنی انجمننوعی شهروندی فعال شكل می

اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و در فرایند کاهش اختالالت در جامعه نقش محوری دارند. 

ای ت اجتماعی، چهار نوع اختالل توزیعی، هنجاری، نمادی و رابطهاختالالمقصود چلبی از 

است که با توجه به اینكه در این پژوهش هنجار اجتماعی صداقت انتخاب شده است، اختالل 

دورکیم است « آنومی اجتماعی»شود. اختالل هنجاری تقریبا معادل هنجاری و انواع آن تبیین می

یكی قطبی شدن هنجاری است دومی تضاد پردازد. به آن می چلبیپنج شكل مختلف  و در

هنجار است. سومی ناپایداری هنجاری یا تناقض منطقی هنجاری است. چهارمی ضعف هنجاری 

پنجمین شكل  االخرهو ب است؛ یعنی رکود در عالئق اجتماعی و تعهد نسبت به قواعد اجتماعی

نوع چهارم  .ری برای بعضی امور استاختالل هنجاری، بی هنجاری یا فقدان قواعد هنجا

اختالل در هنجار )هنجار صداقت( یعنی ضعف هنجاری در جامعه که در این پژوهش مورد 

افراد لقه اجتماعی و تعهد نسبت به هنجار در میان اکثریت نقصان عُ»، بررسی قرار گرفته است

هنجاری ی فشار . فراوانی چنین هنجاری دارای چولگی مثبت است، یعنی نما«است جامعه

(NP3کوچك )(.338: 3112)چلبی،  (.3شماره  تر از میانگین فشار هنجاری است )شكل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Norm pressure 
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 وضعیت ضعف هنجاری .0شماره  شکل

ها و وب مفهومی پیمایش ارزشچارچ»در کتاب چلبی در مورد سنجش هنجارها؛ 

هر هنجار فشار به سنجش فشار هنجاری )فردی و اجتماعی( یعنی میزان ، «های ایرانیان نگرش

نسبت به هر کنشگر )اعم از فرد و جمع( و از هر سطحی )اعم از فردی و خرد تا سطح کل 

(، PNفشار هنجار ذهنی )پردازد. مثالً در مورد یك هنجار خاص صداقت، منظور از می جامعه(

این تا چه شعاعی و با چه شدتی (، PNg3)میزان فشار وجدان فرد چقدر است و منظور از 

 ،شود )چلبیمشمول حال دیگران تعمیم یافته در حریم اخالقی شخص در جامعه می ارهنج

احساس فشار جهت ، باور به هنجارشامل هنجار هر بر این اساس شدت . (31-32 :3181

احساس فشار هنجاری به معنای تصور فرد  است. آمادگی برای اجرای هنجارو  اجرای آن هنجار

ن قاعده اجتماعی و انتظار پیامدهای اجرا یا عدم اجرای آن هنجار از از انتظار دیگران در مورد آ

احساس با دو معرف ارزیابی فرد از انتظار دیگران و پیامدهای محتمل این . استسوی کنشگر 

بنابراین در این  .قابل سنجش است)تشویق با توبیخ( در صورت اجرا با عدم اجرای آن هنجار 

عنی باور به هنجار و آمادگی برای رعایت هنجار )در شعاع پژوهش نیز شدت هنجار صداقت ی

گردد. نكته مهم در مورد رعایت هنجارها، توجه به نوع سوء گیری گرا( مطرح میخاص-گراعام

گرایی( و صبغه ارزش اخالقی است که در واقع مربوط به گرایی یا عامها )خاصارزشی آن

 است. « خواص هنجار»

های اگر نابرابری»نویسد: ها و هنجارها، میومیت اجتماعی بر ارزشچلبی در مورد اثر محر

های چهارگانه جامعه موجب طرد و محرومیت اقشار مختلف جامعه )هریك اجتماعی در عرضه

به نوعی( شود، مانع همكاری اجتماعی و اعتماد اجتماعی، و سرانجام مخل نظم اجتماعی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Generality of norm pressure 
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ی از هنجارهای عمومی شامل، هنجارهای صداقت، (. بعض83: 3131)چلبی، « شود مشارکتی می

داری، همكاری و موارد دیگر هستند. در میان جویی، امانتجویی، حقیقتانصاف، صرفه

هنجارهای مزبور هنجار بده بستان متوازن، رابطه وثیقی با مبادالت اجتماعی و توزیع منابع 

نابرابر )نامتقارن( سرد صورت گیرد،  ارزشمند در جامعه دارد. چنانچه مبادله اجتماعی در روابط

توسط فرد فرادست « استثمار»امكان رعایت هنجار مزبور تقریباً نامیسر است و این باعث نوعی 

(. به طور ویژه در مورد هنجار صداقت در 3112شود و بالعكس )چلبی، نسبت به فرودست می

وجود هنجارها شامل جامعه چلبی از چهار نیاز اجتماعی )ضروریات اجتماعی(، برای 

افزایی(، هم فهمی و همفكری )فهم متقابل( و همزیستی مسالمت آمیز )صلح(، همكاری )هم»

فهمی، هرسه محتاج همكاری، هماهنگی و هم»برد که نام می« گامی یا همنوایی(هماهنگی )هم

گیری هنجار صداقت اطالعات صحیح و مشترك هستند و این ضرورت اجتماعی موجب شكل

(. نكته مهم که در مورد رابطه محرومیت و هنجار باید توجه کرد، 82: 3131)چلبی، « شودمی

تواند هم بر تعداد هنجارهای اجتماعی بیفزاید و هم یابی )از هرنوع( میوجود محرومیت و کم»

گرایانه )از هرنوع مثل داری خاصموجب شود تا هنجارهای اجتماعی به نحوی دچار جانب

  (.81)همان، « طبقاتی و غیره( گردند قومی، جنسی،

 

 روش پژوهش

های اجتماعی بر هنجار صداقت، این اصلی پژوهش، بررسی اثر محرومیت با توجه به پرسش

ها مبتنی بر پیمایش )با آوری دادهپژوهش از راهبرد موردپژوهی چندگانه بهره برده است. جمع

ر این پژوهش بررسی محرومیت مدنظر بوده، به نامه( بوده است. از آنجایی که دتكنیك پرسش

شغلی چلبی منظور بهره گیری از اقشاری از جامعه که تجربه محرومیت را دارند، از جدول منزلت

(، شانزده موضع اجتماعی در نظام قشربندی وجود 3112شناسی چلبی ). بنابر سنخ3ایمبهره برده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
همیت زیاد انتخاب موارد شناختی، به دلیل اانتخاب یك نظریه قشربندی جهت سنجش موارد عالوه بر نفع روش 3

 دقیق در موردپژوهی است.



 

 

 

 

 

 8011، بهار و تابستان 8، شماره 8۱بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره   801 

  

 

های ها و با مثالی از گروهبه تفكیك حوزه ، شانزده موضع اجتماعی5دارد که درجدول شماره 

هاست مكانِ امكانات و مضایق در شبكه فرصت« موضع یا پایگاه اجتماعی»شغلی ذکر شده است. 

رتبه اجتماعی )میزان دسترسی به منابع ارزشمندِ اقتصادی،  -3»و دارای چهار بُعد محوری شامل: 

موضعی )ابعاد معرفتی وابسته به موضع ذهنیت  -5سازمانی، اعتبار اجتماعی و فرهنگی(، 

نقش اجتماعی  -1ای موضع اجتماعی(، های رابطهسرمایه اجتماعی )گزینه -1اجتماعی(، 

باشد می« ایست برای انجام کارهای خاص()مجموعه قواعد و انتظارات اخالقی، اجتماعی و رویه

اقتصادی،  3ارتباط با چهار حوزهها را در های اجتماعی، آن(. در بحث از نقش310: 3112)چلبی، 

های نقش»ها( صورت افقی به چهار نوعِ )تفكیك افقی نقشسیاسی، اجتماعی و فرهنگی، به

صورت به« میزان مصرف انرژی و اطالعات»و براساس « فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی

 کند.یتقسیم م« های راهبری، بانفوذ، کمكی، عادینقش»ها( )تفكیك عمودی نقش

 (031-032: 0931گانه )چلبی، . مواضع اجتماعی شانزده2جدول شماره 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3  AGIL  )چارچوب اجیل در مباحث پارسونز( 
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ترین متغیر برای قشربندی مناسب« شغل»شناختی انتخاب شاغلین، این است که دلیل روش

است که در مقابل تعمیم آماری « تعمیم تحلیلی»در ایران است. در موردپژوهی موضوع مهم، 

قبالً ساخته شده )در اینجا نظریه قشربندی چلبی(، حكم الگویی را  ای کهگیرد و نظریهقرار می

(. جامعه آماری این پژوهش 15: 3118یین، شود )کیدارد که نتایج پژوهش با آن مقایسه می

اند )منظور از طبقه در این بخش طبقات افراد طبقات متوسط، متوسط رو به پایین و پایین بوده

3های کاریود گروهدر معنای نئودورکیمی  و مقص
گانه موضع  35است( که در یكی از مشاغل   

های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی قرار بانفوذ، کمكی و عادی  و در یكی از حوزه

بایست افراد در طبقات باال  گرفته باشند. داشتن شغل برای افراد الزام اولیه بوده است و می

ز وضعیت محرومیت درنظر گرفته شود. همچنین به منظور )مواضع راهبردی( نباشند تا حداقلی ا

گیری نظری و خواهند بود و نوع نمونه 5مقایسه، گروه های شغلی از شهر تهران و استان گیالن

 . 1نفر( مورد ارزیابی قرار خواهندگرفت 10از هر یك از مشاغل به تعداد تقریباً برابر )حدود 

 ه پژوهش. انتخاب مشاغل جهت نمون9جدول شماره 

 حوزه اقتصادی مواضع/حوزه
حوزه 

 سیاسی

حوزه 

 اجتماعی
 حوزه فرهنگی

 کارگران صنعتی مواضع عادی
افسر 

 )پاسبان(
 بهیار

معلمان )مقطع 

 ابتدایی(

مواضع 

 کمکی
 کارمند بانك

نظامی 

 دار درجه

پرستار 

 بیمارستان

دبیران  )مقطع 

 متوسطه(

 مواضع بانفوذ
های کارشناس ارشد در شرکت

 صی یا دولتیخصو
 وکیل

پزشكان 

 عمومی

 استاد دانشگاه

سال  32)سابقه 

 اول(

مشاغل کارگر صنعتی، کارمند بانك، کارشناس ارشد در شرکت های دولتی یا خصوصی، 

دار، وکیل، بهیار، پرستار بیمارستان، پزشك عمومی، معلم،  پاسبان نیروی انتظامی، نظامی درجه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 working group 

های با درجه متوسط در توسعه یافتگی است )عبداله زاده های ترکیبی جز استاناستان گیالن بر مبنای اکثر تحلیل  5

 (.3133و پوراصغر و همكاران، 3133و همكار، 

 )به مدت سه ماه( 3133تا بهار سال  3138انجام پژوهش از زمستان  زمان  1
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. به تفكیك 1م سابقه( انتخاب شدند که در جدول شماره دبیر )متوسطه( و استاد دانشگاه )ک

 . 3حوزه و موضع شغلی نشان داده شده است

های اجتماعی و هنجار های محرومیتبا توجه به توضیحات بخش نظری، ابعاد و مُعرف

سازی )با مراجعه به (. سنجش مفاهیم از طریق معرف1صداقت مشخص گردید )جدول شماره 

های )اغلب ترتیبی و از نوع های محقق ساخته( و طرح پرسشاندارد و گویههای استپرسشنامه

های عملیاتی صحیح برای مفاهیم طیف لیكرت( انجام شد. به طورکلی اعتبار سازه؛ تعیین اندازه

ها به خصوص در بخش پیمایش مدنظر مورد تحقیق و استفاده از منابع متعدد در گردآوری داده

-نفر از شاغلین، اعتبار و پایایی سنجه 11ماتی، ضمن مصاحبه با تعداد بوده است. در بخش مقد

های شغلی است( های مورد نظر و  به خصوص ابعادی از محرومیت )که مورد تاکید گروه

بررسی گردید. جدول زیر نتایج حاصل از اعتبار و پایایی متغیرهای بخش پیمایش را به انضمام 

باشد )قابل اعتماد( می 0710بیش از  5هاامی ضرایب شاخصدهد. تمهای اصلی نشان میمُعرف

 سازی مناسب تشخیص داده شدند.بنابراین جهت مقیاس

 ها و هنجار صداقت. تحلیل عاملی و ضريب اعتبار محرومیت0جدول شماره 

 مُعرف ها شاخص
تعداد 
 سواالت

آلفای 
 کرونباخ

شاخص 
kmo 

معنی داری 
 تحلیل عاملی

(Chi-Square) 

یت محروم
 اقتصادی

عدم دسترسی به خوراك ) قدرت خرید 
ها، نان و ها و سبزیمیوه -اقالم اساسی

مرغ و شیر و لبنیات و مرغ و برنج، تخم
گوشت و ماهی، دسترسی به مواد غذایی 

پوشاك ) متناسب با فصول  سالم وآب(
درآمد، اشتغال، مسكن،  گرم و سرد سال(

بهداشت، رفاه ، تفریح )مسافرت(، 
 سی )حمل و نقل(دستر

21 1800 18110 
18111 

(20218310) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
های متوسط رو باال(، مناطق چهار، ها از مناطق دو و سه از شمال )معرف پایگاهگیری در شهر تهران نمونهدر نمونه3

تی پایین( از جنوب )معرف پایگاه طبقا 33و  33از مرکز)معرف پایگاه طبقاتی متوسط( و مناطق  35پنج، شش و 
-انتخاب شدند. از استان گیالن، مشاغل از سه شهرستان رشت )مرکز استان، با تنوعی از جمعیت و طبقات اقتصادی 

 سرا )از غرب استان گیالن( و شهرستان الهیجان )از شرق استان گیالن( انتخاب گردید. اجتماعی(، شهرستان صومعه
 سازی در متن اصلی رساله قابل دسترسی است. ات تكمیلی شاخصبه منظور پرهیز از افزایش حجم مقاله توضیح 5
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 ها و هنجار صداقت. تحلیل عاملی و ضريب اعتبار محرومیت0دول شماره ادامه ج

 مُعرف ها شاخص
تعداد 
 سواالت

آلفای 
 کرونباخ

شاخص 
kmo 

معنی داری 
 تحلیل عاملی

(Chi-Square) 

محرومیت 
 سیاسی

احساس عدم امنیت جانی )عدم حفاظت 
 فرد دربرابر تهدیدات(جانی 

احساس عدم امنیت مالی )احساس ثابت 
 فرد در عدم توانایی مالی رفع نیازها(
احساس عدم امنیت فكری )احساس 
تهدید فرد توسط کنشگر فردی یا 

 سازمانی(
و احساس عدم امنیت شغلی )احساس 

 ثباتی و اطمینان درشغل(بی

1 1830 1831 
18111 

(2908200) 

محرومیت 
 اجتماعی

عدم دسترسی به شبكه روابط اجتماعی 
)شامل روابط اولیه: باخانواده و دوستان( 

های ها و انجمنو روابط رسمی )با گروه
 اجتماعی(

عدم اعتماد اجتماعی )شك و تردید به 
 -نیات و رفتارهای افراد و ساختار جامعه

. شامل اعتماد 25، 5003رز و میروفسكی 
 دولت(به اعضای خانواده، به مشاغل و 

انزوای اجتماعی )جدایی و عدم تعلق با 
 افراد و  جامعه(

و احساس تحقیر )خدشه دار کردن غرور 
در خانواده، -و ایجاد رنجش در فرد
 های دولتی(درمحیط کار و سازمان

حمایت اجتماعی )عدم برخورداری عدم
از محبت، مراقبت، کمك و توجه 

 (21-25همان، -دیگران:دوست و خانواده

20 1800 1809 
18111 

(21138009) 

محرومیت 
 فرهنگی

عدم دسترسی به اطالعات )شامل 
های ها وبرنامهاینترنت، کتاب، رسانه

 فرهنگی و هنری(
های آموزشی )شامل کمبود فرصت

مدرسه و دانشگاه، برای خود فرد، برای 
 فرزندانش و تحصیالت مادر(

0 1833 1831 
18111 

(9008100) 

هنجار 
 صداقت

جار )تصور ازرعایت هنجار شدت هن
 درجامعه و آمادگی رعایت هنجار(

09 1830 1809 
18111 

(00918011) 
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 های پژوهش يافته

و  13750ها گروه شغلی هستند که میانگین سنی آن 35نفر از  183نمونه این پژوهش شامل 

ه مردان درصد از اعضای نمون 2173سال بوده است و  12بیشترین سن تكرار شده )مُد یا نما( 

های فارس، گویان به ترتیب از قومیتاند و پاسخدرصد آنان متأهل بوده 10بوده اند که بیش از 

دلیل رعایت شدن تنوع منطقه گیلك، ترك، لر، کرد، عرب و سایر بوده اند. همچنین به

های استان گیالن )سه شهرستان رشت، ها به ترتیب از تهران و شهرستانجغرافیایی، داده

نوع  35. تعداد فراوانی افراد از 2. جدول شماره 3آوری شده استسرا( جمعیجان، صومعهاله

 دهد.شغل )سه موضع عادی، کمكی و بانفوذ( را نشان می

 . تعداد افراد نمونه از مشاغل مختلف به تفکیک شهر1جدول شماره 

طبقه اجتماعی و 
 مواضع

 تهران مشاغل
 های شهرستان

 استان گیالن
فراوانی 

 لک
 درصد

 پایین
 موضع عادی

 875 13 53 30 کارگر )صنعتی(
 171 58 8 50 افسر )پاسبان(

 875 13 33 32 بهیار
 875 11 30 51 معلم )مقطع ابتدایی(

 متوسط
 موضع کمكی

 872 15 33 53 کارمند )کارشناس بانك(
 175 51 8 33 سروان )درجه دار(
 878 11 33 31 پرستار )بیمارستان(

 872 11 35 53 یر )متوسطه(دب

 متوسط رو به باال
 موضع با نفوذ

های دولتی یا کارشناس ارشد )در شرکت
 خصوصی(

13 30 13 3073 

 872 15 30 55 وکیل
 171 53 30 33 پزشك عمومی

 8 10 30 50 استاد دانشگاه )کم سابقه (
 300 183 315 513 کل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
های دولتی و چهار بانك خصوصی، کارشناسان ارشد از کارگران از پنج شرکت خصوصی و دولتی، کارمندان از بانك 3

« یدار نیروی انتظام پاسبان)افسر( و نظامیان درجه»های خصوصی، ثبت اسناد و شرکت های شهرداری و سازمانبخش
بهیاران، »از بخش ناجا)نیروی انتظامی جمهوری اسالمی(، وکالی پایه یك دادگستری از وکالی دارای پروانه وکالت، 

معلمان مقطع ابتدایی »های خصوصی و دولتی، ها و درمانگاهاز بیمارستان« پرستاران و پزشكان عمومی)فاقد تخصص(
های زیرنظر وزارت های از دانشگاههمچنین اساتید دانشگاه از مدارس دولتی و خصوصی و« و دبیران مقطع متوسطه

 علوم و تحقیقات )از جمله دانشگاه فرهنگیان، آزاد اسالمی، گیالن و..( در این پژوهش انتخاب گردیدند. 
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 ارد پژوهش:توصیف و مقايسه انواع محرومیت در بین مو

های شغلی با گردد و وضعیت انواع محرومیت در بین گروهمحرومیت در چهار بخش متصور می

های مورد مطالعه شود و عالوه بر توصیف، نمونههای آماری تشریح میاستعانت از آزمون

 شود. مقایسه می

هایی در : به جهت سنجش محرومیت اقتصادی پرسشمیزان محرومیت اقتصادی الف(

مورد وضعیت دسترسی به خوراك، پوشاك )متناسب با فصل(، درآمد، مسكن )و امكانات داخل 

مسكن(، بهداشت )محیط کار(، تفریح و رفاه )از جمله مسافرت( و حمل و نقل )اتومبیل( مطرح 

شد. مقصود از دسترسی به خوراك قدرت خرید اقالم اساسی، )از جمله گروه غالت: نان و 

دهد مرغ، گروه پروتئین: گوشت، مرغ و ماهی( است که نتایج نشان میت و تخمبرنج، گروه لبنیا

)اصالً « بسیار ضعیف»درصد از شاغلین در خرید گوشت، مرغ و ماهی قدرت خرید  51بیش از 

درصد از شاغالن گروه کارگران  10های شغلی، بیش از و کم( دارند. همچنین از بین گروه

های دارند. یكی از پرسش« کم»تخم مرغ و لبنیات قدرت خرید  صنعتی در خرید نان و برنج و

آیا در مجموع درآمدشان کفاف زندگی را »مهم در سنجش محرومیت اقتصادی این است که 

-درآمدشان کفایت می« تاحدودی»درصد گفتند  21دهد که بیش از نتایج نشان می« خواهد داد؟

« اصالً»ند و بیش از هفت درصد نیز درآمدشان ککفایت می« کمی»درصد نیز گفتند  5871کند و 

گویه شاخصی از محرومیت  52)محرومیت تام( کفاف زندگی را نخواهد داد. از مجموع 

گروه شغلی  35( و به تفكیك 300های شغلی تهیه شده )در مقیاس صفر تا اقتصادی برای گروه

خط چین نیز ترسیم شده -شود )در نمودار فوق خط میانگین. گزارش می3در نمودار شماره 

گونه که پیداست کارگران صنعتی و سپس بهیاران در بیمارستان )مشاغل طبقه پایین است(. همان

اقتصادی را گزارش کردند و کمترین میزان میانگین در و حوزه عادی( بیشترین میزان محرومیت 

 میانه کل محرومیتدار و پاسبان بوده است. همچنین میانگین و  های شغلی نظامی درجهگروه

 ( است. 300)در مقیاس صفر تا  11738و  15731اقتصادی نمونه به ترتیب 
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 . میانگین محرومیت اقتصادی مشاغل0نمودار شماره 

دهد، به ترتیب مشاغل بررسی سه دسته مشاغل از نظر میانگین محرومیت اقتصادی نشان می

لمان ابتدایی(، سپس طبقه کمكی )کارمندان، گروه عادی )کارگران صنعتی، پاسبان، بهیاران و مع

دار نیروی انتظامی، پرستاران و دبیران( و سپس با نفوذ )کارشناسان ارشد، وکال،  های درجه نظامی

پزشكان عمومی و اساتید دانشگاهی( بیشترین تا کمترین میزان محرومیت اقتصادی را داشتند. 

(، معناداری تفاوت LSDاقتصادی )آزمون های های محرومیتنتایج آزمون مقایسه میانگین

تفاوت طبقه  3دهد. به کمك آزمون تعقیبی شفههای شغلی را نشان میاقتصادی گروه محرومیت

عادی با کمكی و با طبقه بانفوذ از نظر میزان محرومیت اقتصادی تأیید شده است اما تفاوت 

نتایج تفاوت میزان  باشد.ار نمیدهای آماری معناطبقه کمكی با طبقه بانفوذ از نظر آزمون

نمره بیشتر از مشاغل موضع  33731دهد مشاغل موضع عادی، محرومیت اقتصادی نشان می

 تر هستند.نمره نیز از مشاغل موضع بانفوذ محروم 35721کمكی محروم بوده و 

: شاخص محرومیت سیاسی از مجموع میزان احساس ناامنی میزان محرومیت سیاسی ب(

لی، فكری و شغلی گروه های شغلی بدست آمده است. ابتدا احساس ناامنی فكری جانی، ما

(، 300)در مقیاس صفر تا  33711های شغلی )با دو گویه( سنجیده شده که میزان کلی آن گروه

های شغلی از آنِ کارگران صنعتی باشد. که باالترین میزان احساس ناامنی در بین گروهمی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Scheffe 



 

 

 

 

 

 811 های اجتماعی بر هنجار صداقت موردپژوهی چندگانه ...   تأثیر محرومیت

 

 

( است. میانگین محرومیت 13752ر بین گروه شغلی پاسبان)افسر( )ترین آن د( و کم11712)

. گزارش شده است )با رسم خط 5های شغلی در نمودار شماره سیاسی به تفكیك گروه

است که میزان محرومیت سیاسی به طورقابل  خط چین(. همچنین  نتایج حاکی از آن-میانگین

دار نیروی  های درجه نظامی غل پاسبان و است)به جز دو ش باالتوجهی در میان تمام اقشار 

است.(. کمترین میانگین گزارش شده  20انتظامی درکل، میانگین و میانه برای تمام مشاغل باالی 

دار نیروی انتظامی )از مشاغل کمكی( بوده است و بیشترین میزان  مربوط به شغل نظامی درجه

 باشد. میانگین از آنِ کارگران صنعتی می

 
 . میانگین محرومیت سیاسی مشاغل2شماره نمودار 

باشد و هر سه ( می300)در مقیاس صفر تا  21731به طور کلی میانگین محرومیت سیاسی 

گروه مشاغل عادی، کمكی و بانفوذ در ابعاد مختلف احساس عدم امنیت )مالی، جانی، فكری و 

(، LSDای سیاسی )آزمون ههای محرومیتشغلی( داشتند. هرچند نتایج آزمون مقایسه میانگین

 های شغلی به طورکلی با یكدیگر تفاوت معناداری دارند. اما در بررسی تفاوت محرومیتگروه

 داری وجود ندارد )آزمون شفه(. سیاسی در مواضع طبقاتی عادی، کمكی و بانفوذ تفاوت معنا

اجتماعی، محرومیت اجتماعی متشكل از ابعاد عدم حمایت  میزان محرومیت اجتماعی: ج(

عدم اعتماد اجتماعی، احساس تحقیر اجتماعی، انزوای اجتماعی، عدم دسترسی به شبكه روابط 

باشد. ترکیب گویه می 53اجتماعی و عدم احساس تعلق به کشور  بوده است که در مجموع 

)در مقیاس  1های شغلی در نمودار شماره سازد که به تفكیك گروهابعاد مختلف، شاخصی را می

 ( گزارش شده است.300تا  صفر
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 . میانگین محرومیت اجتماعی مشاغل9نمودار شماره 

باشد. ( می300)در مقیاس صفر تا  13753میانگین کل محرومیت اجتماعی )همه افراد(، 

کارگران، پرستاران و بهیاران بیمارستانی )از مشاغل حوزه اجتماعی( بیشترین میزان محرومیت 

اند. نتایج دار نیروی انتظامی کمترین میزان محرومیت را گزارش کرده اجتماعی و نظامیان درجه

های شغلی به طورکلی (، گروهLSDهای اجتماعی )آزمون های محرومیتآزمون مقایسه میانگین

اجتماعی در  دهد. اما در بررسی تفاوت محرومیتبا یكدیگر تفاوت معناداری را نشان می

 شود )آزمون شفه(.  فوذ با یكدیگر تفاوت معناداری دیده نمیمواضع طبقاتی عادی، کمكی و بان

عدم حمایت اجتماعی، انزوای اجتماعی، احساس »در مورد محرومیت اجتماعی، پنج بُعد 

تحقیر )در محیط کار، دولتی و خانواده و عدم منزلت شغلی(، عدم دسترسی به شبكه روابط 

ایل به مهاجرت(، عدم اعتماد اجتماعی )با اجتماعی )میزان روابط، عضویت در انجمن ها و تم

مورد سنجش قرار گرفته است. در مورد گویه تمایل به مهاجرت « خانواده و نهادهای دولتی(

به مهاجرت داشتند و تنها در « زیاد و خیلی زیاد»درصد تمایل  1375دهد بیش از نتایج نشان می

بوده « کم و خیلی کم»ار تمایل به مهاجرت د نظامی درجه بین مشاغل  دو گروه پاسبان انتظامی و 

« وکال، کارمندان بانك و اساتید دانشگاه»است. در بررسی میزان منزلت شغلی مورد تصور نیز 

اند. در سنجش عدم اعتماد  کردند مردم برای شغلشان ارزش قائلبیشتر از بقیه مشاغل تصور می

های دولتی، موضوع اعتماد به مشاغل مورد ناجتماعی عالوه بر میزان اعتماد به خانواده و سازما

ها توجه بوده است. نخست اعتماد گروه اجتماعی به گروه خودی و سپس اعتماد به سایر گروه
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از « معلمان، اساتید دانشگاهی و کارگران»دهد مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می

 ها هستند.رین گروهاز کم اعتماد ت« وکیل»مورد اعتماد ترین و گروه شغلی 

: محرومیت فرهنگی متشكل از ابعاد دسترسی به اطالعات و میزان محرومیت فرهنگی د(

باشد. در این بخش برخورداری از امكانات آموزشی بوده است که در مجموع شش گویه می

امكانات آموزشی فرد، دسترسی به امكانات آموزشی فرزندش، تفاوت بین میزان تحصیالت 

میزان تحصیالت »حصیالت مورد انتظار و به منظور سنجش وضعیت سرمایه فرهنگی، فعلی و ت

های و مقایسه آماره 1نیز مورد پرسش قرار گرفته است. مراجعه به نمودار شماره « مادر

دهد کمترین میزان آن مربوط به شاغلین در حرفه وکالت و محرومیت فرهنگی مشاغل نشان می

هنگی از کارگران صنعتی گزارش شده است. همچنین در مجموع بیشترین میزان محرومیت فر

بوده است. خط میانگین نیز به صورت خط چین  18713میانگین محرومیت فرهنگی نمونه 

دار و پاسبان فقط  دهد چهار گروه شغلی وکیل، دبیر، نظامی درجهترسیم شده است و نشان می

طور کلی بازه محرومیت فرهنگی از عدد به اند.کمتر از حد میانگین، محرومیت فرهنگی داشته

( بوده است. به طور خاص در این سنجه، محرومیت از 300)در مقیاس صفر تا  11738تا  31713

شد که در نسل فرزندان نیز تكرار شده و امكانات آموزشی مدرسه )خود فرد( بیشتر احساس می

 ضایتی داشتند.های شغلی از امكانات تحصیلی فرزندان خود ناراکثر گروه

 
 . میانگین محرومیت فرهنگی مشاغل0نمودار شماره 
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(، معناداری تفاوت LSDهای فرهنگی )آزمون های محرومیتنتایج آزمون مقایسه میانگین

دهد. به کمك آزمون تعقیبی شفه تفاوت طبقه های شغلی را نشان میفرهنگی گروه محرومیت

بقه بانفوذ از نظر میزان محرومیت فرهنگی تأیید شده عادی با طبقه بانفوذ و طبقه کمكی با ط

باشد. از نظر دار نمیهای آماری معنااست اما تفاوت طبقه عادی با طبقه کمكی از نظر آزمون

نمره بیشتر از مشاغل موضع بانفوذ  3721تفاوت میزان محرومیت فرهنگی مشاغل موضع عادی، 

تر از مشاغل موضع نمره محروم 3728رهنگی محروم بوده و مشاغل کمكی نیز در محرومیت ف

 بانفوذ است.

ها مشخص شد، گروه شغلی کارگر صنعتی در هر چهار نوع در بخش مقایسه میانگین

شوند محرومیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بیشترین میزان محرومیت را متحمل می

یانگین گروه شغلی بهیاران در این گروه بیشتر مشاهده شده( و سپس م 300)نمره حداکثر 

بیمارستانی در بخش محرومیت اقتصادی و اجتماعی و پرستاران بیمارستانی محرومیت اجتماعی 

زیادتری نسبت به سایر مشاغل داشتند. در تبیین این موضوع باید گفت گروه شغلی کارگران 

یز ندارند و با صنعتی سقف حقوق دریافتی بسیار پایینی دارند و عالوه بر آن امنیت شغلی ن

 برند.ها در نوعی فقر مطلق و محرومیت تام بسر میتوجه به خط فقر، بسیاری از آن

های رفاهی وضعیت کشور دهد که از نظر شاخصنگاهی به آمارهای جهانی نیز نشان می 

بر در کشورهای جهان را  3«شاخص رفاه»موسسه لگاتوم ایران جایگاه چندان مطلوبی ندارد. 

)ایمنی و امنیت،  شاخص 35محور )جوامع فراگیر، اقتصادهای باز و ملت توانمند( و  سهاساس 

آزادی شخصی، حكمرانی، سرمایه اجتماعی، محیط سرمایه گذاری، شرایط بنگاه ها، دسترسی به 

بازار و زیرساخت، کیفیت اقتصاد، شرایط زندگی، سالمت، آموزش و محیط طبیعی( محاسبه 

بلكه یافته شاخص رفاه ایران نه تنها از اقتصادهای توسعه، 5033ی سال براساس آمارها .کندمی

تر است. وضعیت از بسیاری از کشورها )همچون ارمنستان، ترکیه، اوکراین و سایرین(  نیز پایین

دهد ایران در مقایسه با کشورهای ( نیز نشان می5033)در سال  5شاخص پیشرفت اجتماعی

کشور( قرار گرفته  313)از بین   83( و با رتبه 300زه امتیاز صفر تا )در با  32732جهان با رقم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 welfare legatum index 
2 Social Progress Imperative 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk00k3-uhbA0bsWFrd5AMvJNRUCXxvw:1602088107501&q=welfare+legatum+index&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiKnq-k86LsAhWBaRUIHfQdD2wQBSgAegQIDxAn
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های ایران دهد. شاخصاست. این شاخص درواقع میزان رفاه و سالمت در کشورها را نشان می

(، دسترسی به آموزش و دانش اولیه 83728یابی به نیازهای اساسی انسانی )امتیاز از نظر دست

( و امنیت فردی 83731(، مسكن و سرپناه )امتیاز 31701فاه )امتیاز (، سالمت و ر33723)امیتاز 

 باشد. ( بوده است. این شاخص به خصوص نشانه محرومیت اقتصادی می13713)

 3072درصد و نرخ بیكاری  13( نیز، نرخ تورم 3138های مرکز آمار ایران )سال براساس داده

وضعیت کشور ایران در سازد. ا میر 3باشد. مجموع این دو نرخ شاخص فالکتدرصد می

نتایج (. 5033های سال شاخص فالکت، در جایگاه نازل سوم جهانی قرار دارد )براساس داده

 دهد که خط فقر به باالترین درصد خود رسیده( نشان می3138گزارش مرکز پژوهش مجلس )

ه تا کنون رشد درصد بوده است ک 3871، حدود 3131است و مجموع افراد زیرخط فقر درسال 

و کاهش نرخ درآمد  3138توان به افزایش تورم  در سال داشته است. از جمله دالیل آن می

های سنجش نابرابری در آمد در جامعه است سرانه اشاره کرد. میزان ضریب جینی که از شاخص

ر بوده است. اما موضوع قابل ذکواحد  071012(، 3132نیز بر مبنای آخرین سرشماری کشور )

های متوسط  دهكباشد که منجر شده های جمعیتی از جامعه میبعدی حذف برخی از دهك

. در مجموع با بررسی آمارهای ملی و توجه به ( از بین برود1و  3و  2، 1های  درآمدی )دهك

های درآمدی در کشور رتبه جهانی کشور ایران باید گفت هرچند از نظر برخی از شاخص

ها نخواهد ی کاهشِ محرومیت اما هر نوع افزایش درآمدی نویددهنده وجود داشته است« رشد»

در کشور آشكار خواهد « توسعهِ نامتوازن»بود و عالوه براین، در بررسی آمارهای جهانی؛ نوعی 

یابی ها و ناهماهنگی در دستبخش ها، ناهماهنگیِ بینشد که علی رغم بهبود برخی از شاخص

کند و بر نابرابری و دارد که خود تعادل سیستم )کشور( را مختل میبه امكانات و خدمات وجود 

 زند. محرومیت نسبی )مقایسه اجتماعی( دامن می

: هنجار صداقت که یكی از هنجارهای اجتماعی )با صبغه وضعیت هنجار صداقتهـ(  

ین گویه سنجیده شده است، یكی از ابعاد هنجار صداقت ا 31اخالقی( است در این پژوهش با 

بند هستند است که به نظر افراد نمونه پژوهش، مردم جامعه تا چه حد به هنجار صداقت پای

گرا یا کنند(، دوم اینكه افراد نمونه با افراد جامعه صادق هستند )شعاع رعایت عام)رعایت می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Misery Index 
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 گرا( و سوم اینكه خودشان تا چه حد آمادگی رعایت هنجار را دارند. در مورد این هنجارخاص

محاسبه  300گروه شغلی در مقیاس صفر تا  35نیز ابتدا میانگین و میانه کلی هنجار صداقت و 

ترین میزان آید. نتایج حاکی از آن است که کمبه نمایش در می 2شده است که در نمودار شماره 

ترین آن مربوط به پاسبان )افسر( انتظامی هنجار صداقت مربوط به کارگران صنعتی و بیش

)در مقیاس صفر  51711( و میانگین کل 52( و سپس اساتید دانشگاه و معلمان ابتدایی )1178)

( است. با این حساب میزان هنجار در همه مشاغل کم و روی خط میانگین است )بازه 300تا 

های (. نتایج آزمون مقایسه میانگین300درمقیاس صفر تا - 1178تا  33733هنجار صداقت از 

های شغلی به طورکلی با یكدیگر تفاوت (، گروهLSDجار صداقت )آزمون آمادگی رعایت هن

دهد اما در بررسی تفاوت رعایت این هنجار در مواضع طبقاتی عادی، معناداری را نشان می

 کمكی و بانفوذ با یكدیگر تفاوت معناداری وجود ندارد )آزمون شفه(. 

 
 ل. میانگین وضعیت هنجار صداقت مشاغ1نمودار شماره 

موضع مهم سنجش شده در بخش پیمایش، تصور افراد نمونه از وضعیت هنجار صداقت در 

دنبال آن هستیم که اکثریت افراد یك جامعه چه های اجتماعی ما به جامعه است، در تحلیل

برداشت و تصوری از واقعیات جامعه دارند و چنانچه موقعیتی در میان عده زیادی از افراد 

دنبال راهكاری برای حل آن بود. در شناسان هشدار خواهند داد که باید بههمشترك باشد، جامع

درصد باور دارند  35مورد تصور افراد جامعه درباره وضعیت صداقت مشخص گردید که حدود 



 

 

 

 

 

 818 های اجتماعی بر هنجار صداقت موردپژوهی چندگانه ...   تأثیر محرومیت

 

 

درصد میزان هنجار صداقت در  1172گردد و هنجار صداقت در جامعه رعایت نمی« اصالً»

زیاد و »و تنها حدود سه درصد میزان آن را « متوسط»صد میزان در 11دانند و می« کم»جامعه را 

 دانند. می« خیلی زیاد

پرسش بعدی پژوهش این است که افراد نمونه تا چه شعاعی )افق هنجاری( آمادگی انجام 

دهد که نشان می 6هنجار صداقت را دارند )گرایش عام گرا یا خاص گرا(. نتایج جدول شماره 

اقت در شعاع همسران، والدین )و اعضای نزدیك خانواده(، دوستان، به ترتیب هنجار صد

در همه »شود. در ارتباط با رعایت صداقت همسایگان، همكاران و اعضای جامعه اجرایی می

، پاسخ ها محدود به دو گروه همسر، والدین و اعضای خانواده است که نشان دهنده «مواقع

ین سوال که با همسایگان، همكاران و افراد جامعه در باشند. در پاسخ به اگرا میگرایش خاص

بوده است و « صداقت در برخی از مواقع»ها درصد پاسخ 32چه مواقعی صادق هستید، بیش از 

درصد نیز معتقدند با همسایگان و افراد جامعه هرگز صادق نخواهند بود.  30حتی حدود 

باشند گرایی در رعایت هنجارها میانه عامنش« دوستان، همكاران، همسایگان و همه افراد جامعه»

 تجمع کرده است.« برخی از مواقع»در طیف  بیشتر پاسخ

 . شعاع رعايت هنجار صداقت0جدول شماره 

 هرگز شعاع رعایت هنجار
برخی از 

 مواقع

همه 

 مواقع

بی 

 پاسخ
 درصد

خاص 

 گرایی

 300 171 18 3172 078 صداقت با همسر

عضای صداقت با پدر و مادر و ا

 نزديک خانواده
072 5171 1573 - 300 

 عام گرایی

 300 - 1873 2375 571 صداقت با دوستان

 300 073 5272 3573 3371 صداقت با همسايگان

 300 - 1371 3278 573 صداقت با همکاران

 300 071 5173 3373 372 صداقت با همه افراد جامعه

ود دارد این است که عالوه بر اینكه میانگین موضوع محوری که در تحلیل هنجار صداقت وج

( اندك است، گرایش به 300در مقیاس صفر تا  51711بندی به هنجار صداقت )کلی تعهد و پای

است و  کمشود. شعاع رعایت هنجار صداقت گرایی نیز در رعایت این هنجار دیده میخاص
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صبغه ارزش ی به منظور سنجش شود. دو موقعیت فرضمحدود به خانواده )همسر و والدین( می

هنجار )شامل عدم باور به هنجار، احساس فشار جهت اجرای هنجار و آمادگی برای  اخالقی

خواهد با قراردادن خویش در آن موقعیت، رعایت هنجار( طراحی شده است که از افراد می

سنجد فرد ر اینكه میها عالوه بترین پاسخ به رفتار واقعی خود را تعیین کنند. این موقعیتنزدیك

به هنجار صداقت اعتقاد دارد یا خیر، این موضوع را مد نظر دارد که آیا آمادگی فرد برای رعایت 

 هنجار به دلیل احساس فشار هنجار است یا ارزش اخالقی هنجار مد نظر است.

 :دهیم کهاست برای افراد شرح می صداقتدر موقعیت اول؛ وضعیتی را که درباره  هنجار 

 تقلبشما به عنوان مراقب امتحانی سر جلسه آزمون مهمی )نظیر کنكور( هستید، ناگهان متوجه »

شوید آن فرد از بستگان شماست واکنش روید متوجه مییكی از افراد می شوید، وقتی جلوتر می

درصد از شاغلین گفتند که حاضرند تقلب بستگان خود را  2373در این وضعیت، « شما چیست؟

دلیل درصد نیز به 3171نند و آمادگی رعایت هنجار صداقت در این موقعیت را دارند، گزارش ک

حاضرند در این موقعیت صداقت را « فشار سازمانی و ترس از توبیخ شدن در موقعیت کاری»

شان با بستگان کنند و رابطهدرصد نیز این تقلب را گزارش نمی 51رعایت کنند و بیش از 

ا رعایت هنجار. در بررسی مشاغل گروه شغلی دبیران متوسطه و سپس اهمیت بیشتری دارد ت

بیشترین آمادگی رعایت این هنجار  گزارش شده است و اکثرگروه کارگران  ها )افسران(پاسبان

 صنعتی در این موقعیت، تقلب را گزارش نخواهند کرد.

دعوایی بودید و  اگر شما شاهد»گویان در مورد پرسش: در موقعیت دوم؛ نیز واکنش پاسخ

نشان «بخواهند واکنش شما چه خواهد بود؟ شهادتمقصر آن فامیل نزدیك شما باشد، و از شما 

گویند باید صداقت را رعایت کرد و اگر در این گویان میدرصد از پاسخ 30دهد بیش از می

وجود درصد نیز به دلیل فشار قانونی که  5373موقعیت باشند حتما حقیقت را خواهند گفت. 

درصد نیز حمایت از  3173دارد و عدم درگیری قانونی حاضرند صداقت را رعایت کنند و برای 

دهد گرا است. نتایج تفكیكی مشاغل نیز نشان میعام-تر از صداقتگرایی( مهمبستگان )خاص

دار نیروی انتظامی و سپس دبیران بیشترین آمادگی رعایت این هنجار  گروه شغلی نظامیان درجه

اند به دلیل فشار قانونی در این موقعیت شهادت اند و بیشترگروه بهیاران نوشتها گزارش نمودهر

 دهند.  درست می
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)درمقیاس  51731و میزان نمای آن  51711در پژوهش حاضر نیز میانگین هنجار صداقت 

جار توان در مورد این هنباشد و دارای توزیعی با چولگی مثبت است و می( می300صفر تا 

معنای نقصان در »گفت که هنجار صداقت نوعی اختالل هنجاری از نوع ضعف هنجاری به 

گویان برای رعایت هنجار صداقت، که اکثریت پاسخدارد. به طوری« اجتماعی و تعهدعُلقه

ای برای وضعیت اخالقی  جامعه است آمادگی کمی دارند. این موضوع در مورد هنجاری که پایه

عدم است، مخصوصاً زمانی که تصور اکثریت اعضای جامعه از یكدیگر،  بسیار نامناسب

ای، اکثریت افراد برد. وقتی در جامعه باشد، فضای اعتماد و تفاهم را از بین می صداقت

 کمترها صداقت ندارند، خودشان نیز آمادگی رعایت این هنجار را تصورکنند سایرین با آن

ای ویژه حاضر به رعایت یك هنجار عمومی هستند. باید خواهند داشت، یا حداقل در محدوده

گفت چنین هنجاری، قوت الزم را در جامعه ندارد. هنجاری اخالقی که اساس نظم اجتماعی را 

دهد متزلزل شده و جایگزین آن قواعد قانونی یا زور خواهد شد، و در نهایت کارایی تشكیل می

گرایی تا صداقت، در این پژوهش در طیف عام یابد.نظام اجتماعی  کاهش می وریو بهره

گرایی مورد سنجش قرار گرفت و نتایج  نشان داد  وضعیت آن در بین آحاد جامعه میزان خاص

کنند، این ای همه افراد تصور کنند، دیگران صداقت را رعایت نمیپایینی دارد. وقتی در جامعه

 اندازد. اجتماعی را به مخاطره می شود که سالمتمحسوب می« استرسور»موضوع خود نوعی 

 ثر انواع محرومیت بر هنجار صداقتا

های اجتماعی بر ( نتایج رگرسیونی محرومیت3گامبه کمك تحلیل چندمتغیری رگرسیونی )گام به

ها رابطه بین رعایت هنجار صداقت و متغیرهای مستقل پژوهش هنجار صداقت محاسبه شد. یافته

درصد مقدار  3/33، در سطح اطمینان - 0712دهد. محرومیت اجتماعی با  را به شرح زیر نشان می

p 000/0و  -0715سیاسی تغییری منفی و معكوس( و سپس محرومیت)هم ، بیشترین همبستگی

، کمترین همبستگی را با رعایت  -0750و نهایتاً محرومیت فرهنگی  -0712محرومیت اقتصادی با 

ها بر رعایت هنجار ن به کمك مدل رگرسیونی اثر محرومیتاست. همچنیهنجار صداقت داشته

 . 5بینی کرددرصد از تغییرات هنجار صداقت را پیش 0752توان صداقت، می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Stepwise 

 است. 0752صداقت و متغیرهای مستقل  ضریب تعیین تعدیل شده؛ مربع ضریب همبستگی چندگانه بین رعایت هنجار 5
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 های اجتماعی بر هنجار صداقت. نتايج رگرسیون محرومیت3جدول شماره 

 متغیر های مستقل
ضرايب استاندارد 

 (beta)رگرسیون
T 

سطح معنی 

 داری

میزان 

 یهمبستگ

  18111* 20801 - مقدار ثابت

 -1891 18111* -2812 -1803 محرومیت اقتصادی

 -1802 18111* -9810 -1801 محرومیت سیاسی

 -1801 18111* -9810 -1821 محرومیت اجتماعی

 -1821 18111* -1800 -180 محرومیت فرهنگی

 (ANOVA)نتایج تحلیل واریانس
F 918132 

 111/1* معنی داری

 1820 (R2)تعیینضریب 

ضریب تعیین تعدیل شده 

(Adjusted R2) 
1821 

**03/0p< 

داری با هنجار صداقت دارد. از های چهارگانه رابطه معنامدل حاصل از مجموع محرومیت

های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است بین متغیرها محرومیت اجتماعی مقدم بر سایر محرومیت

طه معكوس و منفی بوده است و با افزایش انواع محرومیت و چنانچه که مشخص گردید نوع راب

گردد که هنجار صداقت در میان افراد با شدت در جامعه )در چندبُعد همزمان( بستری فراهم می

 گرا )خانواده( اجرایی شود. کمتر و در شعاع محدودتر خاص

 گیری نتیجه

به سراغ مقوله محرومیت در پی بررسی شرایط وقوع هنجار اجتماعی صداقت، پژوهش حاضر 

های اجتماعی در بین اقشار و گروهاجتماعی رفته تا با شناسایی انواع و پیامدهای محرومیت 

اجتماعی، آثار آن را بر هنجار صداقت مورد سنجش قرار دهد. با توجه به دیدگاه نظریه نظم 

ها بر محرومیت ( و تأکید وی بر اخالق مسئولیت )و شروط آن( به نقش3112اجتماعی چلبی )

هنجار صداقت )تصور اجتماعی از هنجار، فشار هنجاری و آمادگی رعایت هنجار( توجه شد. 



 

 

 

 

 

 811 های اجتماعی بر هنجار صداقت موردپژوهی چندگانه ...   تأثیر محرومیت

 

 

نتایج حاصل از موردپژوهی در مشاغل موضع عادی )مشاغل کارگر صنعتی، پاسبان، بهیار و 

 دار نیروی انتظامی، پرستار و دبیر( و معلم(، موضع کمكی )مشاغل کارمند بانك، نظامی درجه

دهد موضع بانفوذ )مشاغل کارشناسان ارشد، وکیل، پزشك عمومی و اساتید دانشگاه( نشان می

اولین و باالترین نوع محرومیت در بین تمام  محرومیت سیاسیکه از بین چهار بُعد محرومیت، 

و  محرومیت اقتصادیو سپس  محرومیت فرهنگیهای شغلی بوده است. پس از آن گروه

باشد. . این موضوع به خصوص به دلیل اهمیت امنیت و احساس امنیت میقرار دارد اجتماعی

های شغلی کارگر صنعتی، بهیار و پرستار که در هر چهار نوع محرومیت بیشترین میانگین گروه

را کسب نمودند، در آمادگی برای رعایت هنجار صداقت کمترین میانگین را داشتند و همچنین 

نیروی انتظامی و پاسبان )افسر( )از مشاغل حوزه سیاسی( ضمن  دار دو گروه شغلی نظامی درجه

اند. در ها، در آمادگی برای رعایت هنجار صداقت پیشرو بودهکسب کمترین میانگین محرومیت

بررسی هنجار صداقت نحوه تصور از رعایت هنجار در جامعه و آمادگی برای رعایت هنجار 

ه بوده و میانگین آمادگی برای رعایت هنجار صداقت گرا ( مورد توجگرا یا خاص)در شعاع عام

درصد از  33باشد که سطح نازلی است. همچنین حدود می 51711(، 300)در مقیاس صفر تا 

شود اجرا می« متوسط رو به کم»افراد نمونه این پژوهش معتقدند میزان هنجار صداقت در ایران 

گونه که در ی گرایش داشته است. همانگرایو همچنین شعاع رعایت هنجار نیز به سمت خاص

( تأیید 81: 3131گردد )چلبی، گرایی میبخش نظری بیان شد، گزاره محرومیت منجر به خاص

شد. همچنین موضوع تأیید شده در موردپژوهی وجود نوعی از اختالل هنجاری از نوع ضعف 

تعدد اجتماعی و هنجار صداقت بوده است. در زمینه صداقت در جامعه هرچند هنجارهای م

اخالقی )در فرامین مذهبی و سنتی( وجود دارد و از دروغ نهی شده است، اما اگر فشار هنجاری 

ی کمی احساس تعهد باالیی داشته باشند، برای این مهم در میان اقشار مردم کاهش یابد و عده

دهد به میباید گفت در این زمینه ضعف هنجاری وجود دارد. نتایج تحلیل آماری نیز نشان 

های اجتماعی قابل درصد از تغییرات هنجار صداقت با محرومیت 52کمك مدل رگرسیونی 

 تبیین است.

و عد مالی فقر فقط در بُی عمل محرومیت و فرض اصلی این پژوهش این است که حوزه

ر مشارکت کمت ،بی اعتمادی آیدپایین میکیفیت زندگی که باید توجه داشت زمانینیست. اقتصادی 



 

 

 

 

 

 8011، بهار و تابستان 8، شماره 8۱بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره   811 

  

 

همچنین با . شودمیافسردگی بیشتر  و در گروه ها و انجمن ها، عدم کارایی، نا امیدی، نارضایتی

های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی وضعیتی در جامعه افزایش ابعاد مختلف محرومیت در بخش

 دهد درنتایج بخش تحلیلی نشان می کند.شود که رعایت هنجارهای اصلی را مختل میایجاد می

های  ر صداقت همبستگی دارند و محرومیتهای اجتماعی با هنجاع انواع محرومیتمجمو

ای با رعایت هنجار صداقت اجتماعی )در چهار بُعد معرفی شده در این پژوهش(، رابطه تأیید شده

کننده هنجار صداقت است. نكته قابل توجه آن است که در جامعه دارند و محرومیت شرط ضعیف

گردد. با توجه به نظریه نظم ها، شرایط رعایت هنجارهای اجتماعی دشوار مییتتحت تأثیر محروم

ها در جامعه، برای ایجاد شروط اخالق مسئولیت، در بستری از اجتماعی و تاکید بر انواع فرصت

ای و اخالقی توان به دنبال افزایش رعایت هنجارهای پایههای شغلی نمیانواع محرومیت در گروه

های کیفیت زندگی و کاهش این با توجه به این اصل، لزوم توجه به بهبود شاخصبود. بنابر

 ترین پیشنهاد مورد تأکید این پژوهش است.ها مهممحرومیت

 منابع

 (، روانشناسی اجتماعی، حسین شكرکن، تهران: جوانه رشد.3185ارونسون. الیوت ) -

 ری نظم اجتماعی، تهران: نشرنی.(، جامعه شناسی نظم؛ تشریح و تحلیل نظ3112چلبی، مسعود ) -

تهران: وزارت  های ایرانیان.ها و نگرشچارچوب مفهومی پیمایش ارزش (،3181)چلبی، مسعود  -

 فرهنگ و ارشاد اسالمی.

 .نشر نیتهران: ، تحلیل اجتماعی در فضای کنش(، 3182چلبی، مسعود ) -

 ان: نشر نی.(، تحلیل نظری و تطبیقی در جامعه شناسی، تهر3131چلبی، مسعود ) -

(، پیمایش سرمایه اجتماعی، یافته های پیمایش، تهران: وزارت فرهنگ و 3131دفتر طرح های ملی ) -

 ارشاد اسالمی.

(، پویایی گروه، شناخت و سنجش، جعفر نجفی زند و حسن پاشا 3180فورسایت، دانلسون) -

 شریفی، تهران: نشر دوران.

موردپژوهی، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران: طلوع های (، طرح تحقیق و روش3118کی یین، رابرت ) -

 آزادی.

کنند. ترجمه علی مرشدی زاده. تهران: پژوهشكده  ها شورش می(، چرا انسان3188گر، تدرابرت ) -

 .مطالعات راهبردی
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