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  دمهقم

. اول است درجه ي لهئمس كي، ياجتماعنظم ...« :نديفرما يم ياسالمرهبر معظم انقالب 

 كم اياگر نظم نبود، . هر جامعه، در حد نظم مطلوب آن جامعه است مطلوب ييكارا

و تالش،  كار هيروح، ييگرا قانوناهتمام به نظم، ...  1شود يم كاسته ها ييكارابود، از 

و  كارگزاراندر  ژهيوه بدر سطح جامعه،  ريتبذاز اسراف و  زيپره، قناعت و ييخوداتكا

 . است ياجتماعهاي نظم  جمله شاخص از »2والن نظام و مبارزه با فسادمسئ

يك نگرش نظم را ذات جامعه و . به طور كلي دو نگرش نسبت به نظم وجود دارد

در . داند يمنگرش ديگر نظم را عارضي دانسته و آن را براي نظام اجتماعي معرفتي 

 مطرح... ديدگاه اول مسائلي نظير تعاون اجتماعي، وفاق اجتماعي، نظارت اجتماعي و 

مطرح ... شود و در ديدگاه دوم مسائلي نظير استبداد، استعمار، تضاد و منافع و  مي

 :شناختي در دو سطح قابل تحليل استمفهوم نظم اجتماعي با رويكرد جامعه . شود يم

 نظم اجتماعي سطح خرد يا نظم رفتاري) 1

 نظم اجتماعي سطح كالن يا نظم ساختاري) 2

نظم اجتماعي در . و نهادهاي اجتماعي است اه واحد تحليل در سطح كالن، ساخت

كه كاركرد نهادهاي اجتماعي متناسب با نيازها و  شود يماين سطح زماني برقرار 

. انتظارات اجتماعي باشد و در چارچوب قوانين و وظايف محول ايفاي نقش نمايند

اد ي انساني است و رفتارهاي اجتماعي افرها واحد تحليل در سطح خرد افراد و كنش

نظم اجتماعي در اين . رديگ يمدر قالب قوانين و اخالق اجتماعي مورد مطالعه قرار 

  .)87: 1384ساعي، (سطح عدم وجود انحراف در رفتار افراد از هنجارهاي اجتماعي است 

                                                 
  27/01/1370مناسبت عيد سعيد فطر  سخنرانى مقام معظم رهبري در ديدار با فرماندهان نيروى انتظامى ، به - ١

 30/02/1378ى سوم  ساله ى پنج هاى كلى برنامه پيام به رياست محترم جمهورى در خصوص سياست - 2
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 تيرعاجامعه تنها در صورت  كيافراد در  زيآم مسالمت يزندگاز طرف ديگر 

 رايز ؛قانون است ازمنديننظم  جاديا يبرا يا عهجامو هر  شود يمقواعد مشترك ممكن 

. خورند يم ونديپ گريكديقانون به  طهيحاست و افراد در  ياجتماع اتيحقانون الزمه 

و  ها يناآرامجامعه و حكومت، از  ياعضا اراتياختف و قانون با مشخص كردن وظاي

جامعه به شمار و مبنا و سازوكار اداره امور  كند يم يريجلوگجامعه  يها ينظم يب

اساس قواعد و  مند جامعه بر منضبط و قاعده يرفتارهااز  يناش تيامننظم و . رود يم

اما به زعم . استجامعه  جيرامورد قبول و  يالگوها و عرف و  هنجارها و ارزش

اجراي  ،در جامعه يمدار قانونثيرگذار بر أي تها لفهؤنظران يكي از مهمترين م صاحب

بدون رعايت . استخصوص متوليان امور ه آحاد جامعه و ب صحيح قانون از سوي

در مقابل قانون، برابري حاكم  يبرابراجراي مناسب قانون، از قبيل  يها شاخصتك  تك

و مردم در داشتن حق و تكليف، اجراي قانون بدون تبعيض و مجريان صالح و انتخاب 

قابل افراد جامعه غير كارگزاران بر اساس ضابطه؛ عملياتي شدن و پذيرش آن از سوي

و آن را  كنند يمجامعه قانون را اجرا  بيشتر افرادا كرد عاد توان يمزماني . تصور است

به عنوان مثال وقتي مجري . فوق اجرا گردد يها لفهؤمكه هر يك از  كنند يمدروني 

را اجرا نكند، در اين صورت نه تنها معيار عمل بودن  كند يمقانون، خود آنچه وضع 

  . تا از آن تخطي كند دهد يمبلكه هر كس به خود حق  ،رود يم سؤالون زير قان

اجراي صحيح  ،ع آنب، و نيز همگام شدن قانون، و به تَياد شدهبا توجه به مسائل 

و » اجراي صحيح قانون«توان به اهميت  مي در جوامع مدرن، نظم اجتماعيقانون و 

در جوامع حال حاضر قانون  ،ور كه ذكر شدط همان. پي برد» نظم اجتماعي«آن بر  تأثير

اجراي صحيح  از اين رو. به عنوان مهمترين عامل ايجاد انسجام و نظم اجتماعي است

ست و اين ا امري ضروري ،بر نظم اجتماعي كمك كند تواند يمقانون از آن جهت كه 

 ييها شاخصاجراي صحيح قانون چه  ،دنبال اين است تا بررسي نمايده پژوهش ب

  .ي بر نظم اجتماعي داردتأثيراشته و چه د
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  ف تحقيقاهدا

  » اجتماعي نظم«و » نونقااجراي صحيح «رابطه بين  شناخت -

 اجتماعي نظمبر قانون اجراي صحيح گذاري تأثيرميزان  -

 قانوناجراي صحيح  يها شاخصشناخت  -

  اجتماعي  نظم يها شاخصشناخت  -

  ت تحقيقسؤاال

  اجتماعي چيست؟نظم  براي ارتقاياجراي صحيح قانون نقش  -

  ند؟ا كداماجراي صحيح قانون  يها شاخص -

  ند؟ا اجتماعي كدامنظم  يها شاخص -

  تحقيق هاي فرضيه

 .وجود دارد ميمستقبين اجراي صحيح قانون و نظم اجتماعي رابطه  -

  .اجراي صحيح قانون بر نظم اجتماعي تأثيرگذار است -

  و ضرورت پژوهش يتاهم

 يول آن جامعه دارد يتماعجاو رشد  يفكران از بلوغ نش يا جامعهوجود قانون در هر 

است  ممكن به عنوان مثال رايز .كند ينمداللت بر وجود نظم  ييتنهاوجود قانون به 

، شود يمقانون اجرا  حكمدر آن  كه يتماعجا هاي تيواقعو  ازهاين يمبان برقانون 

 يالزاماتو  ياتيمقتضا بر يجاراست قانون  ممكن گريد انيببه  ؛نشده باشد يگذار هيپا

نوظهور مطابقت نداشته  اتيمقتضبا انتفاع خارج و  نظراز  گريد كه دهيگرداستوار 

و به  نديننما نيمأتجامعه اهداف مورد نظر را  نيقوان گردد يمامر موجب  نيا .باشد

 ،عام و مورد قبول اجتماع تيمقبولنبود از  يناش ،رجهرج و م جادياو  يزيگر نظم ينوع

آن  حيصح ياجرابدون  ازهاينمنطبق بر  كامالً نيقوانوجود  گريد ينگاهاز . ر گرددمنج

 تياهم كهشده  اديبا توجه به رابطه  از اين رو ؛را به بار آورد يمشابه جينتا تواند يم زين
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 حيصح ياجرا كنترلسو و ضرورت  كيرا از  نيقوانمستمر  يبازنگراصالح و  نياديبن

شده  ادي طهبراشده است تا وجوه مختلف  يسع قيتحق نيار د .دهد يمآن را نشان 

در  در ادامه كه استو واژگان الزم  ها هيرو يبرخ حيتوضرابطه  نيادر . شود يبررس

  :اند دهيگرد حيتشر قيتحق اتيادبقالب 

  يقتحق ياتادب

  قانون يحصح ياجرا

النه اجرا و همه صورت عاده شده و ب تيرعا نيقواندر آن  كهگرا است  قانون يا جامعه

صورت  نيادر  ؛ها باشند انسان نيرتريپذ قانونو رهبران جامعه  يمساومردم در برابر آن 

با . شود يم ريفراگ تيامن جهينتو در  رديگ يم قوق همه افراد مورد توجه قرارح كهاست 

 يها نمونه ،حكومتش كوتاهدر دوران  )ع(يعلحضرت  هاي ميتصمو  شاتيفرما يبررس

و  ياسيسدور از هرگونه مالحظات ه قانون ب ياجرااز اهتمام آن حضرت بر  يفراوان

   :وجود دارد از جمله يفردو  ياجتماع

  در مقابل قانون  يبرابر

آن «: ق.ـه 37، در سال نهيمدفرماندار  ،يانصار فيحنبه سهل بن  )ع(يعلنامه حضرت 

  »وستنديپ هيمعاوو به  ختهيگر نهيمداز  يگروه كه گاه

  »األثره فبعداً لهم وسحقاً يالالحق اسوه فهو بوا  يفوا ان الناس عندنا وعمل«

 يطلب انحصار يسوپس به  ندا كسانيمردم در نزد ما، در حق  ي ههم كهدانستند و 

  .)70نهج البالغه، نامه (، دور باشند از رحمت حق و لعنت بر آنان باد ختنديگر

جامعه سه موضوع را در  تيريمدر مقام د«: فرمود ،دوم فهيخلبه عمر،  )ع(يعلامام  

از  ياريبسو تو را از انجام  استمسائل  هيكلدر بر دارنده  كهخود انجام بده  يكارها

 يسوداعمال تو  ،يرينگسه مطلب را مد نظر  نياو هرگاه  كند يم تيكفااعمال 

  .»نخواهد داشت
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  ؟ندا مكدادارند،  ريمد يبرا يا شهير ي جنبه كهآن سه عمل  ديپرسعمر 

 يفاهللا  بكتاب والحكم ديوالبع بيالقر يعلاقمه الحدود «: فرمودند )ع(يعلحضرت 

   )156ص ،1ج: 1403حرعاملي،(» االحمر واالسود نيبالرضا والسخط و القسم بالعدل 

و قضاوت نمودن به  كينزد، دور و گانهيبقانون خدا در مورد دوست و  كردناجرا 

و بدون در نظر  به عدالت يعموماموال  عيتوزو و خشم  يخشنودخدا در حال  كتاب

  .پوست اهيسسرخ پوست و  نيبرابطه،  چيهگرفتن 

 يازيامت گونه چيهو  دانست يممردم  گريدآن حضرت خود را در برابر قانون چون 

 ياجتماع تيمسئولجهت داشتن  نياقائل نبود و از  نيمسلم فهيخل به عنوانخود  يبرا

  .كرد ينم يتلق ييقضا تيمصون يبرا يا بهانهرا  يتماعاجو  ياسيس تيموقع ايو 

   فيتكلو مردم در داشتن حق و  حاكم يبرابر

 ضهيفر ياالل يعل هيالرعوحق  هيالرع يعل يالوالالحقوق حق  تلكواعظم ما افتر من «

اال  هيالرعتصلح  ستيفل نهميلدفجعلها نظاما أللفتهم و عزاً  كل يعلل  لكفرضها اهللا 

 نيتر بزرگ، يالهحقوق  انيمدر » ... هيالرعاله وال تصلح الوال اال باستقامه بصالح الو

سبحان، بر هر  يخدا كه يواجبحق، حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر است؛ حق 

قرار داده  نيدملت و رهبر و عزت  ونديپ يداريپاو آن را عامل  شمردهدو گروه الزم 

و زمامداران  شوندزمامداران اصالح  كهجز آن  شود ينماصالح  تيرعپس . است

  .)216نهج البالغه، خطبه، ( تيرع يدرستكارجز با  شوند ينماصالح 

هرچند در حقوق با  ياسالمجامعه  حاكم كه ميريگ يم جهينت )ع(يعلامام  اناتيباز 

خود  ،فيتكل، اما از نظر ستينبر خود قائل  يحق گرانيداز  اديزبرابر است و  گرانيد

به و  داند يم مكلفخدمت به جامعه و اقامه عدل مسئول و  يبرا گرانيداز  شيبرا 

جامعه  يضعفاخود را با  يزندگ كه خواهد يماز استانداران  كهاست  ليدل نيهم

  . و ثروتمندان مرفهانبسنجند نه با 
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   ضيتبعقانون بدون  ياجرا

 يواقع يمعنابه  يلهاقانون  ياجرا، دنديورز يمحضرت به آن اهتمام  كه ياموراز  يكي

و  تيموقع، بدون در نظر گرفتن شد يم يعمل مرتكبخالف قانون بر يكسبود و اگر 

را  يا كننده شفاعتشفاعت  ايواسطه و  چيهو  كرد يم را اجرا ياله، حدود يومقام 

 ضيتبعبدون  ياجرابر  ديكأت زين ياسالم حكومت كارگزارانو همواره به  رفتيپذ ينم

حق و قانون را درباره « :ديفرما يماشتر  مالكدر فرمان به  كه نياجمله  از. قانون داشت

   .»ديآ يم به شمار كانينزدآن شخص از  كه اينبه  توجه يب، كنالزم است اجرا  كه يكس

  بر اساس ضابطه كارگزارانانتخاب 

 ارتباط اي، سن شانيابا  يشيخوو مانند نسبت  ييارهايمع )ص(امبريپ ديداز  كهن همچنا

آن  يبرافرد  تياهلو  مانياتنها  بلكه ،ها نبودمنصباحراز  اريمعخاص  يا لهيقبفرد با 

را  يا ساله ستيبجوان  ،مكهاز فتح  پس اساس نيهمبر  گرفت ويمقرار  مالك منصب

نبرد  يبرا ،ساله بود جدهيه يجوان كهاسامه  ايو  كنند يمآن شهر منصوب  حكومتبه 

  .خواندفرا  مسلمانان را به اطاعت از او همه و كردهمنصوب  سپاه يفرماندهبه با روم 

معروف شد به  كهاشتر  مالكبه  يا نامه يط ق.ـه 38در سال  زين )ع(يعلحضرت 

هللا و لرسوله و  نفسك يفانصحهم  جنودكفول من «: ديفرما يماشتر  مالك ي عهدنامه

» ...العذر  يال حيستريو ن الغضب ع يبطيو أفضلهم حلماً ممن  باًيجو أنقاهم  المامك

و امام  )ص(امبريپخدا و  يبرااو  يرخواهيخ كه كنرا انتخاب  يكسسپاه  يفرمانده يبرا

و  ديآبه خشم  ريد كه يكساناو برتر باشد از  ييبايشك، تر پاكباشد و دامن او  شتريبتو 

 يوستد كندباشد و بر ناتوان رحمت آورد و با قدرتمندان، با قدرت برخورد  ريپذعذر

  ) 53نامه  ،نهج البالغه( .باز ندارد حركتاو را از  يناتوانو  نكشانداو را به تجاوز 

حضرت خطاب . است ينيگز ستهيشادر عمل اصل  ييگرا نقانواز مشخصات  يكي

و  دارد يمباز  گرانيدسفارش و شفاعت  رشيپذرا از  يواز استاندارانش،  يكيبه 

و معتقد است  كند يم ذكرانتخاب  مالكرا  يدار تامانو تعهد و  تيصالحو  يستگيشا
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 يا گونه به ديباها  مجموعهريزمجموعه و  نيا يكارهاو  فيوظا، اجزا، عناصر، نيقوان كه

همان عدالت  نياخود قرار گرفته باشد و  يجادر  كسو هر  زيچهر  كهشوند  ميتنظ

 ابديدست  كمالسعه و به رشد، تو تواند يم يا جامعه، و باشد يمظلم  نياجز ه است و ب

  .دينما ادهيپخود  ياجزاها و  عدالت را در مجموعه كه

 صالح انيمجر

اهداف قانون را در  توان ينمتوانمند و صالح  انيمجرخوب اما بدون  نيقوانبا وجود 

قانون عالوه بر داشتن  انيمجرو مند گردند  آن بهره جينتاتا مردم از  ديبخشجامعه تحقق 

نفس و اخالق حسنه برخوردار باشند و  كرامتو اعتقاد و  مانيااز  ديبامهارت و دانش 

داشته باشند و  يارزگ تخدمدر احقاق حقوق مردم و  ييباال تيمسئولاحساس تعهد و 

نشده و جز به حق  كنندگانديتهد ايقانون مرعوب صاحبان قدرت  ياجراهرگز در 

 )ع(يعلحضرت  كهاست  رو نيااز . افراد جامعه باشند نيگراتر قانونو خود  نكنندعمل 

 كانمن  وزرائكان شر «: نديفرما يم كهنموده آنجا  ينهبد سابقه  انيمجر يريكارگ هباز 

  )53نهج البالغه، نامه (» االثام يف شركهمو من  رايوز قبلكلالشرار 

 نيقوان حيصح ياجراو  انتيصمند،  جامعه ضابطه جاديا يها لفهؤاز م يكي نيبنابرا

 ديبا ها دارد و دولت ژهيو يتياهم ها حكومتدر ساختار  هيمجر ي قوه رو  نيا از؛ است

خود، قانون را  يجناحو  يشخصمنافع  يبراو  كننداجرا  قيدق يبه صورترا  نيقوان

عادالنه آن، جان و مال افراد جامعه را از  ياجراقانون و  تيحاكمو با  نديننمادار  خدشه

   .را تحقق بخشند ياجتماعو عدالت نموده  انتيصتجاوز متجاوزان 

 ياجراقانون در درجه نخست از  انيمجركه  است يمعن نياقانون مستلزم  ياجرا

 اساس قاعده، آن آن نپردازند و در درجه دوم بر ياجرابازانه به  آن سرباز نزنند و هوس

 هيكلر ب ينيسرزماستاندارد واحد در قلمرو  به صورت ديباقانون . را الزام و اعمال كنند

نابرابر  ياجتماعساختار . )31-30: 1384راسخ، ( اعمال شود كساني به صورت شهروندان

اعمال  يها نهيزمآورنده  ديپد، بلكه خود ندا قانوننه تنها برخاسته از نقص و نقض 
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در  ايدر ذات قانون و  ضيتبعوجود . باشند يم نيقوان) ياجرا(و ) وضع(در  ضيتبع

دانه و عام يزيگر قانونبه قانون و رواج  ياعتماد يب يها نهيزمآن خود  ياجرا

بر . آورد يم ديپد يطيشرا نيچناز  دهيد بيآساقشار  انيممعترضانه را در  يشكن قانون

در صورت  رايزبرخوردار است،  ييباال تياهمقانون از  ياجرا ي اساس؛ مرحله نيا

چنانچه قانون همراه با توان  قانون در جامعه، رشيپذ يها نهيزممناسب و  نيقوانوجود 

و  ازينو بدون اغماض و با ابزار و امكانات مورد  كسانيصورت ه و اقتدار الزم و ب

 ياعتبار يبموجب  ،نشود اجرا... مند و ؤدبانه و قاعدهمناسب و م يبسترها جادياو  قيدق

، ياداعتم يب هيروحو گسترش  ياجتماع و يروانقانون و به خطر افتادن اركان سالمت 

  .گردد يمجامعه  سأيو  يسرخوردگ

است براي عمل، كه به نحو قاهرانه و با پشتيباني اقتدار سياسي به  يا قاعدهقانون، 

به عبارت ديگر، فرق قانون با ديگر هنجارهاي رفتاري در اين است كه  ؛ديآ يماجرا در 

و حكومت ، آورد يمدستگاه حكومتي را به دنبال  العمل عكس ،از آننكردن پيروي 

بدن  به تعبير ژان. )442- 421: 1ج: 1378،انيكاتوز( كند يماجراي قاعده حقوقي را تضمين 

به  همچنين،. قانون را به اين دليل كه مناسب حال چند نفر نيست، اجرا نكرد توان ينم

مونتسكيو قدرت قوانين كشوري در ترس و وحشتي است كه مردم از نيروي  ي گفته

يا به تعبير روسو در . )815-814: 1362،ويمونتسك( آن قوانين دارند سياسي موجود در پشت

خواهد  اثر يبقوانين در ميان افراد بشر  ،كه ضمانت اجرايي وجود نداشته باشد صورتي

- 187: 1382روسو،( و اين به ضرر افراد عادل و به سود اشخاص شرور خواهد شد. بود

ه فشارهاي بيروني اجتماعي هستند، به تعبيري متفاوت، قواعد حقوق متكي ب. )188

توانند نسبت به آن قواعد يك نوع التزام دروني داشته و نسبت به آن  مي اگرچه افراد

يك ديدگاه دروني اتخاذ كنند؛ طبق اين نظر، الزم نيست كه همه اتباع يك نظام حقوقي 

ين آن نظام چن يها مقاماز يك ديدگاه دروني به آن بنگرند، فقط كافي است كه 

  .ديدگاهي داشته باشند
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، هرچند با توضيح و تبييني دانند يمآور  ون را الزامحقوق طبيعي نيز قان پردازان هينظر

طبيعي خاص  هدفبه نظر آكويناس از آنجا كه قانون، رفتار انسان را به يك . متفاوت

قوانين به  بودن آور الزام ،از نگاه جان فينيس .آور است سازد، از اين رو الزام مي مرتبط

قانون، با اين تفسير، بايد با الزامات اوليه . گردد يبرمانطباق آنها با اقتضائات عقل عملي 

با اين وصف، تهديد به مجازات و ضمانت اجرا، يك . عقل عملي سازگار باشد

گذار از مشكالت و معضالت جامعه و  مصلحت است كه بر اساس برداشت قانون

در مقايسه، الك با اين كه به قوانين طبيعي قائل . شود مي صاقمتناسب با آنها به قانون ال

كند كه قانون بدون كيفر و مجازات هيچ قدرتي ندارد و البته اين  مي اعالم ، صريحاست

منتخب  گذار قانونت حق فرمانرواي مدني يا همان هيئ كيفر و مجازات را منحصراً

. كند مي حقوقي و قانون اخالقي تقسيم ايمانوئل كانت قانون را به قانون .داند مي مردم،

اگر . ق اطاعت از قانون استك و مشومعيار تفكيك ميان اين دو قانون، از نظر او، محرّ

 ك و انگيزه اطاعت از يك امر يا دستور خود عمل امر شده باشد، قانون را اخالقيمحرّ

از خود فعل مزبور ، ولي اگر انگيزه اطاعت از فعل امر شده، محرك ديگري غير مينام يم

، در نوع اول تكليف به صرف تكليف بودن ميدان يمباشد قانون را حقوقي يا قضايي 

حال آن كه در نوع دوم به دليل فشار و قدرت بيروني دولت است كه از . شود يمپيروي 

. معناي اخير يعني حاكميت قانون بر اساس قاعده و قانون. شود يميك تكليف تبعيت 

م و اساس قانون مانند كلسن، اين ويژگي جزء مقو ن حقوقياز متفكرا ديتعدابه ادعاي 

Aqui است nas p( ,2003,  توان يمرابطه،  نيا درنظرات مطرح شده  مل درألذا با ت. (265-257.

  :كردارائه  ريز شكل دردرست قانون را  ياجرامهم  يها شاخص

 

 اجراي صحيح قانون

 مجريان صالح اجراي بدون تبعيض قانون برابري در مقابل قانون اقتدار در اجراء حاكميت قانون  فصل الخطاب بودن قانون

  
  قانون حيصح ياجرا يها شاخص يمفهوممدل : 1 شكل
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 اعياجتمنظم 

 يچگونگ، يحكومت ساختار( يداخل طيمح يرهايمتغاز تعامل و تقابل  ياجتماعنظم 

ساختار ( يخارج طيمحو ...) و يدئولوژيا، يمردم مشاركتقدرت،  تمركزو  عيتوز

، منديم يمحمود( است..) .و يحاتيتسل، مسابقه يدئولوژيا، يجهان ينظم يابي قدرت، نظم

1387:  27(.   

 كيدئولوژيااز ديدگاه  شتريب يشناس جامعه هياولدر مطالعات  يعاجتما تيامننظم و 

 از قبل گريد؛ به عبارت يمحور مسئلهو  يشناخت معرفتتا از منظر  شد يم ستهينگر

و  ياسيس، از منظر شودتوجه  تيامننظم و  يعلمو منزلت  گاهيجابه  كه اين

 ژهيو هبشناسان  عهاز جام يبرخ ليدل نيابه . شد يم ستهينگربه آن  كيدئولوژيا

 يتوجه تيامندر سر داشتند به مفهوم نظم و  ياديبن راتييتغ يسودا كه، ها ستيماركس

در بستر  كهبودند  كيدئولوژيا نيگزيجانظم موجود و ارائه  ينفدر صدد  اينداشتند و 

 نيادر نگاه  تيامنو  نظممفهوم  بيترت  نيابه . قابل تحقق بود يستياليسوسنظام 

شناسان  از جامعه گريد يبرخ. هياولو  كيژنرنه مفهومي  ،بود هيثانومفهوم  اسانشن جامعه

 انهيگرا ليتحورا به مفهوم هنجارها كاهش دادند و نگرش  تيامنمانند پارسونز، نظم و 

، يچلب(دادند  ليتقل يشخصو  يفردآن را به مقوله  زين گريد يا عدهبه آن داشتند و 

1377 :32(.  

براي مساله نظم اجتماعي چهار ضرورت  ها با الهام از اين نگرشتالكوت پارسونز 

 :نمايد كه عبارتند از مي كاركردي را مطرح

  انطباق با محيط اجتماعي −

  جويي اهداف نظام اجتماعي يابي و پي هدف −

 انسجام اجتماعي در جامعه −

 در جامعهفظ الگوهاي فرهنگي و تداوم آنها ح −
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ثبات بماند كه بتواند با پايدار و تواند يمدر زماني  يك جامعه تنها ،بنابر نظر پارسونز

در ) L(و حفظ الگو) I(يابي به هدف ، دست)G(پارچگي ، يك)A(مدل چهارگانه؛ انطباق

بدين ترتيب كاركرد چهار خرده نظام در نظام . تعامالت اجتماعي را حفظ نمايد

يابي به هدف و  ستپارچگي در نظام اجتماعي، د اقتصادي، انطباق در نظام سياسي، يك

نظمي در هر يك از چهار خرده  اختاللي كه باعث بي. استدر نظام فرهنگي، حفظ الگو 

اختالل : اختالل هنجاري، در نظام سياسي: در نظام اقتصادي به ترتيب شود يمنظام 

 باشد يماختالل نمادين : نظام فرهنگي و در يا رابطهاختالل : توزيعي، در نظام اجتماعي

نظم  زانيم. وابسته استنظم  زانيمبه  ياجتماعنظام  كي يقانونمند بنابراين. )86:همان(

چلبي، (است  ياسيس و يفرهنگ، ياقتصاد، ياجتماع يهنجارهاشدن  نهينهادهم تابع 

1377:90( .  

   يهنجاراختالل  )الف

 ياجتماع يآنومآن را  ميدورك كهاست  يزيچهمان  باًيتقر يهنجارمنظور از اختالل 

اختالل  پنج عامل موجب يطوركلبه . گذار است از عوارض عمده مرحله كه داند يم

 :گردد يمدر جامعه  يهنجار

  يهنجارشدن  يقطب) 1

  يهنجارتضاد ) 2

  )يهنجار ،يمنطق ،تناقض( يهنجار يداريناپا) 3

  )ياجتماعو تعهد نسبت به قواعد  ياجتماعق در عالي ركود( يهنجارضعف ) 4

  .ياجتماعامور  يبعض يبرا يهنجارقواعد  ودنب اي يهنجار يب) 5

   ينماداختالل )ب

. است مشتركها، رمز و اصول  ضعف در احساسات، پنداشت ينمادمراد از اختالل 

در سطح  مشترك يشناختو نماد  ياظهاردر نماد  يينارساجز  يزيچ گريدعبارت  به
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 لهيوس. ستا نينمادوحدت  ،ياجتماعنظم  ياصل اتيمقتضاز  يكي. ستينجامعه 

زباني كه امكان ارتباط . است يمل مشتركو  يعيطب، زبان نينمادوحدت  نيا ياصل

هرگاه زبان در جامعه نتواند به درستي عمل كند، . آورد يمگفتماني را در جامعه فراهم 

 . خواهد بود ريناپذ اجتنابوجود اختالل نمادين در جامعه 

  ينمادوجود اختالل  طيشرا

   ياجتماع كيتفك نديفرآ) 1

   تيجمع )2

 جامعه يفرهنگقواعد  تراكم) 3

   ييگرا خاص زانيم) 4 

و عام  مشترك يها ارزشعام، شامل اصول و  يها ارزشاصول و  يبرتر زانيم) 5

درون  يها فرهنگخرده خاص  يها ارزشنسبت به اصول و  يمل، يمذهب، يانسان

  .جامعه است

   يفرهنگو  يمنطق هاي وجود تناقض) 6

 استبداد  عامل) 7

 در جامعه  پارچه كيو سطح آموزش  زانيم) 8

   ياجتماع ينابرابر) 9

  يا رابطهاختالل ) پ

 : زانيمبودن  نييپا يا رابطهمنظور از اختالل 

به روابط  كنشگران تيجمع نيبنسبت روابط موجود  يعني؛ ياجتماعروابط  يچگال) 1

  .آنها نيب ممكن

در  كنشگران نيبت روابط دوجانبه موجود نسب يعني؛ ياجتماعروابط  ينگيقر) 2 

   .آنها نيبجانبه  كيجامعه به روابط 
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 كيهر  يها رمجموعهيزو  ياجتماعوجود رابطه  زانيم يعني؛ ياجتماعتعدد روابط ) 3

و  ياجتماع، ياسيس، ياقتصاد، اعم از در جامعه ياجتماعروابط  شبكهاز آنها در 

   .يفرهنگ

  .در جامعه كنشگران نيب ياجتماعروابط  يفراوان زانيم يعني؛ ياجتماعشدت روابط ) 4

  .ياجتماعروابط  شبكهدر  ها تيموجودها و  گروه تنوع زانيم) 5

مثل ( جمعي يها تيهوويژه پراكنش نوع ه ب ها گروهاين عامل ناظر به پراكنش نوع  

مل كه، اين عا به طوري. در شبكه روابط اجتماعي جامعه است )ها گروهو  ها سازمان

 يروين كه يطيشراتحت  يعني. بالقوه داراي اثر متضاد براي نظم اجتماعي است

در  يكلانسجام  تيتقوبه نوبه خود موجب  زينعامل  نيا .در جامعه باال باشد يهنجار

و  ها ارزشجمعي همگي در جهت  يها تيموجودبه شرط آن كه  ،شود يمجامعه 

در چنين . يكديگر به تعامل بپردازند قواعد محوري نظام اجتماعي عمل نمايند و با

روابط اجتماعي را در عرض جامعه تسهيل  ،شبكهجمعي درگير در  يها تيهوحالتي، 

 بيتخرعامل موجب  نيا ،باشد تر نييپا يهنجار يروين نياهر چه  برعكس؛ ندينما يم

  .نظم در جامعه است

  يعيتوزاختالل  )ت

مختلف  يها حوزهيع منابع كمياب در نابرابري در توز ،يعيتوز از اختالل منظور

  .اين مورد خود به چهار قسمت قابل تقسيم است. گانه نظام اجتماعي استچهار

ع ارزشمند در مواضع منظور از نابرابري موضعي توزيع متراكم مناب :نابرابري موضعي

. تقريباً در هر نظام قشربندي نوعي نابرابري موضعي وجود دارد. نفوذ استراهبردي و با

در خالل زمان تمايل كاهشي از خود نشان  كه ايناما هرگاه اين نابرابري شدت گيرد يا 

  .منفي براي رفاه عمومي در برداشته باشد ي دهيعدپيامدهاي  تواند يماين خود  ،ندهد

 ينوعباشد،  گرا خاص عيتوزاز  يناش كه ياجتماع ينابرابرهرگونه  :نابرابري بيروني

  .است يرونيب ينابرابر
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مختلف  يها بخشو مواضع اجتماعي در  ها فرصتتوزيع نابرابر  :يبخش ينابرابر

جامعه از قبيل بخش خصوصي و عمومي، بخش سنتي و مدرن، بخش خدماتي و 

  صنعتي و كشاورزي و غيره

و مواضع اجتماعي  ها فرصتمنظور از نابرابري فضايي، توزيع نابرابر  :نابرابري فضايي

اشكال  تواند يم يا جامعهدر هر  يا منطقهضايي يا نابرابري نابرابري ف. در فضاست

نابرابري : حال توسعه عبارتند از متفاوتي بگيرد، كه مهمترين شكل آن در كشورهاي در

بين شهر و روستا، نابرابري بين شهرهاي بزرگ وكوچك، نابرابري جغرافيايي در درون 

اطق محروم و مناطق ، و نابرابري بين من)به اصطالح شمال و جنوب( شهرهاي بزرگ

   .)195 :همان( ...برخوردار و 

  ياجتماعانضباط 

عامل زنده ماندن جامعه است و جامعه بدون  ياجتماعشناسان انضباط  جامعه دگاهيداز 

  ).45: 1371، يزيتبر يمحسن(گردد  مي يرونيبو  يدرون يدگيپاشو از هم  يآنومآن دچار 

به بيان او اگر از قواعدي . داند يم» تنظيم هماهنگ رفتار افراد«، انضباط را 1آنتوني گيدنز

معيني به عنوان رفتارهاي مناسب و رفتارهاي  هاي ينهزمكه بعضي انواع رفتار را در 

يمان ها فعاليت ،كرديم ينمپيروي  كنند يمديگري را به عنوان رفتارهاي نامناسب تعريف 

هنجارهايي كه ما در رفتارهايمان از آنها پيروي . گرديد يمج و مرج دستخوش هر

-332: 1376گيدنز، ( بخشند يمبيني  منظم و قابل پيشبه زندگي اجتماعي خصلتي  كنيم يم

كه انضباط همان قوانين و قواعدي است كه رفتار  آيد يبرمگيدنز چنين  از آراي. )330

در زندگي اجتماعي با آسودگي و امنيت  ها آدمشود  مي و باعث كند يمافراد را تنظيم 

  . كنند بيني يشپجريان امور را 

                                                 
1-A. Giddens 
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دوركيم قواعد نظم آفرين را در دو نوع دروني و بيروني تفكيك كرده است كه در 

در اين نگاه از يك سو جامعه خودش را به  شود يمتركيب با هم تجلي نظم را باعث 

معه قبل از افراد و خارج از اجتماع رشد يافته قواعد اخالقي جا يعني ؛كند يمفرد تزريق 

قواعد جامعه آموخته شده  از سوي ديگر جامعه در ضمير افراد وجود دارد و. است

بدين ترتيب افكار و  ؛دهد يماست و فرد شخصيت خويش را با قواعد آن پيوند 

سابگر بز ارتباط بين فرد و جامعه بر هراس و حها  از نظر. گيرد مي احساسات او شكل

و يا به اين دليل  بيند يمبه نفع خويش  فرد چون تبعيت از قواعد را. بودن مبتني است

اما از نظر  .كند يمهراس است بر قواعد پافشاري  كه از پيامدهاي عدم تبعيت از آنها در

دوركيم فرد يك موجود اخالقي است كه بر اساس قواعد اخالقي حاكم بر روابط 

و بر اين اساس در جامعه نظم اجتماعي جاري  كند يمرا تنظيم اجتماعي رفتارهاي خود 

  . )131- 137همان، ( گردد يمو ساري 

جامعه است  ي هانضباط در مفاهيم پارسونز تنظيم روابط متقابل افراد و عناصر سازند

كه دست آخر به حفظ انسجام و هماهنگي اجزاي جامعه و به بياني ديگر ايجاد توازن و 

داند كه  مي اي را از همه بهتر پارسونز جامعه. شود يمري نظم منتهي تعادل و برقرا

پذيري نظام اجتماعي  و الزمه آن را هم انعطاف كاربرد نظارت و اجبار در آن كمتر باشد

سازي ابراز رده و مشاركت اعضاي جامعه و بستري نقشي گستها و فراهم آوردن فرصت

  . )136-137همان، ( داند يموجود 

اساسي به افراد روبرو  يها ارزشاي به نام انتقال  د او، ما در جامعه با مسئلهاعتقابه 

نظم  و در بقاي كنند يمهستند كه كيفيت عمل افراد را تعيين  ها ارزشهستيم و اين 

در هر جامعه، مجموعه قواعدي وجود دارد كه آنچه را كه هر فرد  يوبه نظر  .اند يمسه

از اين ديدگاه، . به اين مجموعه قواعد، هنجار گويند ،دكن يمبايستي انجام دهد تعيين 

جامعه  يها ارزشهنجارها، نمودهاي عملي و تفصيلي اهدافي هستند كه توسط 

متعدد نظام سهيم هستند و  يو به همين دليل در سازش ميان اجزا اند شدهمشخص 

اما در . ندده يمي ديگر جامعه به هم پيوند ها ي يك حوزه را با عمل حوزهها فعاليت
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و  پذيرند يمآن را  يها ارزشمطرح است كه چرا اعضاي يك جامعه  سؤالاينجا اين 

دليل اين امر آن «: گويد مي ؟ پارسونز نيز مانند دوركيمنهند يمبه هنجارهاي آن گردن 

و  ها و از اين طريق آن ارزش كنند مي درونيرا  ها است كه افراد، آن هنجارها و ارزش

 »شود يمعتقادات دروني، امتيازات شخصي و انتظارات افراد از يكديگر ا هنجارها جزء
  ).53، 2006ترنر، (

و افراد را به وفاداري  هاست ارزشبه دليل وجود نهادهايي مانند مذهب كه حافظ 

مانند  اي يافتهو همچنين به دليل وجود اشكال سازمان  كند يمنسبت به آنها ترغيب 

جديد  ي استقراريافته را در اعضايها و تربيت كه ارزشي تعليم ها خانواده و نظام

چون مردم در سر و . دها رو به سوي ثبات دارن ، در هر جامعه، ارزشكنند يمجامعه القا 

و چون، در سطح  شوند يمتنبيه » انحراف«شان با ديگران در صورت  كارهاي شخصي

وجود دارند كه به عنوان مانند دستگاه قضايي و پليس  اي يژهو يها سازمانكل جامعه، 

 كنند يماجتماعي تخطي  وظيفه دارند كساني را كه از قوانين» كنترل اجتماعي«بازوهاي 

  . رفتار خواهند كرد ها ارزشمحبوس و تنبيه كنند، در نتيجه مردم بر طبق 

  وفاق 

 ياسيسثبات  يجاداو  ياجتماعنظم گيري  شكلمؤثر و مهم در  يادهايبناز  يجمعوفاق 

  : است يرپذ  امكان يكل يوةشو تحقق آن به دو است 

آن  قيطراز  كهاست  ينديفرآ، نجايادر  ياجتماعمراد از وفاق  :ياجتماعوفاق  )الف

 يهست ينمادها ثيحاز  اشتراكاساس احساس  بر ياجتماع يواحدهاو  كنشگران

ق وفا. رسند يمو انسجام  يوستگيپبه  يعيطببه طور  ،يارزشو  يفيتوصو  يشناخت

از افراد  يريچشمگآن، درصد  يط كهدر جامعه است  يطيشراوجود  يمعنبه  ياجتماع

موضوعات توافق  يبند تياولو زينجامعه و  يديكل يها يمشو خط  ها ميتصمنسبت به 

  . وجود داشته باشد ونديپو  يهماننداحساس  ها افراد و گروه انيمداشته باشند و 
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 كهو انسجام است  يهماهنگاز  يحالتوجود  يمعنبه  ياسيسوفاق  :ياسيسوفاق  )ب

 ي هكنند ميتنظدستگاه  ايدولت  يسواز  مشترك يرفتار يهنجارهااساس تحميل  بر

و  زيآم اجبار تيماه ليدلبه  يولشده است  جاديا، ياجتماع يها تيفعالاهداف و 

 كالن تيريمدبه لحاظ همچنين و را ندارد الزم  استحكامبودنش عمق و  يليتحم

  .ندارد يچندان، ارزش يجتماعا

» ياجتماعوفاق « ينمادو  يملو وحدت  يمل يهمبستگتحقق  ياصل ي هيپا البته

محقق  يفرهنگ تكثروحدت در  كرديروتنها در پرتو برگرفتن  ياجتماعاست و وفاق 

، ساختار ياجتماعنظم  رينظ يميمفاههم خانواده با  كه ياجتماعوفاق . خواهد شد

و توافق  ياجتماعانسجام  ،ياجتماع ي هجهان منظوم ستيز، ياجتماع شيآرا، ياجتماع

 ، تزرير( ديآ مي نظم به شمار كالناز مفهوم  يا رمجموعهيز قتيحق در، است ياجتماع

1374: 118(.  

گفت، يك جامعه تنها در زماني منظم و  توان يممطالب باال  يبند جمعدر نهايت در 

 بر يمبتنانضباط  نظم و اراي امنيت مناسبي است كهتعبير دقانونمند خواهد ماند و به 

 ،شود يم رفتهيپذسنت  كيعنوان ه اختالف ب كه اين نيع درها، هنجارها  ارزش توافق در

 ياجتماع يباالانسجام  و با يرونيبنظارت  و كنترلهنجارها و  يدرون رشيپذهمراه با 

  . گردد جاديا

در جامعه وجود داشته  عامل چهار ديبام استقرار نظ يبرا ،پارسونز ي بر طبق نظريه

و چنانچه ) L(و حفظ الگو) I(به هدف يابي دست، )G(پارچگي ، يك)A(انطباق :باشد

اختالل هنجاري در عرصه اقتصادي، اختالل  خُرده نظام يعني اختالالي در كاركرد چهار

ن در در عرصه اجتماعي و اختالل نمادي يا رابطهتوزيعي در عرصه سياسي، اختالل 

انتظار داشت انتظام پايداري در جامعه پديد آيد،  توان ينم ،عرصه فرهنگي به وجود آيد

    :گردد يممدل زير ارائه  ،رو براي فهم بهتر مطالب از آنچه گفته شد از اين
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 انطباق توسعه مكانيزم هاي جبراني يكپارچگي دستيابي به هدف

 انسجام و كنترل اجتماعي دروني شدن ارزشهاو هنجارها

 پذيرش قواعد و هنجارها

 تقويت خرده نظامهاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي

توافق در ارزشها، هنجارها و  برقراري عدالت توزيعي در روابط

 اختالفات

 توسعه اخالق و ايمان مشترك

 حفظ الگو توسعه شبكه كنترلي موثر

 اعتماد عمومي

 نظم اجتماعي

  
  مدل مفهومي نظم اجتماعي: 2نمودار 

  

زير ارائه مدل مفهومي  ،اجتماي نظمو قانون  اجراي صحيح يها لفهؤمبا توجه به 

   :گردد مي

 

اجراي 

فصل الخطاب 

 

حاكمي برابري در اقتدار 

 

اجراي بدون 

 

مجريان 

 

نظم 

دستيابي  توسعه يكپارچ  حفظ الگوتوسعه شبكه انط
  

  )اجتماعي نظماجراي صحيح قانون بر  تأثير(مدل مفهومي پژوهش : 3نمودار
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 ميمفاهعملياتي تعاريف 

 هيتهمشروع مردم  و يرسم ندگانينمااست كه توسط  ينيقوان عبارت از قواعد و: قانون

 گريدا ب قانون يك بنابراين فرق. برخوردار است يياجراضمانت  از قدرت و شود و مي

را  يحكومتالعمل دستگاه  از آن عكس يرويپ است كه عدم نيادر  يرفتار يهنجارها

  .كند يم نيتضمرا  يحقوققاعده  ياجراآورد و حكومت  مي دنبال هب

قانون در درجه نخست  انيمجركه  است يمعن نياقانون مستلزم  ياجرا: قانون ياجرا

اساس  آن نپردازند و در درجه دوم بر يرااجبازانه به  آن سرباز نزنند و هوس ياجرااز 

   .)30: 1384راسخ، (را الزام و اعمال كنند  قاعده آن

طور مستقيم، هماهنگي، تعادل و انسجام ه ب تواند يممفهوم نظم اجتماعي  :ياجتماعنظم 

روابط اجتماعي را به ذهن متبادر كند كه مجموع افراد جامعه را از طريق فعل و انفعال، 

و  كند يمرهاي اقتصادي و سياسي به سوي زندگي مشترك جلب ساز و كا

نظم اجتماعي عدم . )368: 1،1375بيرو( آورد يمحيات را در جمع پديد  گذران خواست

  .)87: 1374ساعي، ( وجود انحراف در رفتار افراد از هنجارهاي اجتماعي است

يب چند معرف در عموما بيانگر مفهوم يا سازه پيچيده واحدي است كه از ترك: شاخص

ايست مركب براي  در واقع شاخص اندازه. ست شده استيك اندازه مركب مشترك در

  .)447-448: 1386بيكر، (نشان دادن اجزاي مختلف مفهوم مورد بررسي 

  .تحقيق در جدول زير آمده است يها شاخص: تحقيق ياصلمتغيرهاي  يها شاخص

  

  

  

  

                                                 
1- Bureau   
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  تحقيق ياصلمتغيرهاي  يها شاخص: 1جدول 

 نظم اجتماعي يها شاخص فيرد اجراي قانون يها شاخص فيدر

 اعتماد عمومي 1 اجراي بدون تبعيض قوانين در جامعه 1

 شدن قواعد و هنجارهاي اجتماعي نهادينه  2 برابري در مقابل قانون 2

 ايمان و باورهاي مشترك 3 مجريان شايسته و با صالحيت 3

 اجتماعي مؤثر نترلك 4 قانون ياجرابسترهاي الزم براي  4

 بيني و پيشگيرانه اجتماعي توان پيش 5 قانون ياجرااقتدار در  5

 ها، هنجارها و اختالفات توافق در ارزش 6 قانون الخطاب بودن فصل 6

 پذيري نهادينه شدن الگوهاي جامعه 7

 روش تحقيق

و  يا نهكتابخا، ها داده يآور جمعاست و روش  يكاربرد ،از نظر نوع حاضر قيتحق

. است) يشيمايپ( يا نهيزمو  يموردتحقيق حاضر  تكنيك .است يدانيم يبررس

   .انجام گرفته است 1390و  1389هاي  اطالعات اين مطالعه در سال يآور جمع

  و تعداد نمونه يآمارجامعه 

 مدركبا حداقل  تيامننظران حوزه نظم و  پژوهش شامل صاحب نيا يآمارجامعه 

، مستقر در شهر تهران بوده و بر كارسال سابقه  ستيبو با  يتردك يدانشجو يليتحص

به صورت  كه باشند يمنفر  500 در مجموع تعداد اين جامعه، يبيتقر يآمارهااساس 

 يريگ اندازهها بر اساس فرمول  هدفمند نسبتي و در دسترس انتخاب شدند، تعداد نمونه

 99 نانياطمو سطح  pq= 96/0 انسيوار حداكثر d= 05/0و با دقت برآورد  كوكران

تعداد /. 5نفر انتخاب شد و براي اطمينان و لحاظ ضريب نمونه تعديل شده  55درصد 

  .عدد انتخاب گرديد 60نمونه 

2

2

Nz p(1 p)
n

(N 1)d z2P(1 p)

× −
= =

− + −
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nt n=
10 110× +100=55× =60
100 100

2500(1/96) ×0/96(1-0/96) = 55
(500-1)(0/05)2 +(1/96)2(0/96) ×(1-0/96)

  

  تعداد نمونه تعديل شده

  اطالعات يآورابزار گرد 

 نيا، محقق ساخته كهاست  يا نامه پرسشابزار سنجش پژوهش حاضر، شامل شش 

با  يدلف كيتكن لهيوسه بشده، سپس  نيتدو يجهان و يملمطالعات  هيپابه  ها پرسشنامه

 0( فيطاساس  بر مذكور يها نامه پرسش وستاريپ .ه استديگرد يينهانظر متخصصان، 

  .باشد يم) 10تا 

  صفات مورد مطالعه اسيمقر، نقش و ساختا يمعرف
 )مستقل وابسته و( ريمتغاختار و نقش س :2جدول 

 سنجش كيتكن اسيمق نقش ساختار صفات

 )10تا  0(طيف يا فاصله وابسته سازه اجتماعي نظم
 )10تا  0(طيف يا فاصله مستقل سازه قانون اجراي صحيح

  يريگ اندازهابزار  ييرواو  اعتبار

قرار گرفت،  نظران صاحبر در اختيا ها گزاره، نامه پرسشبراي بررسي اعتبار  :اعتبار -

اوليه  نامه پرسش، تغييرات الزم در نظران صاحبپس از بررسي نظرات و پيشنهادات 

  .ثانويه آزمون تهيه گرديد نامه پرسشايجاد و 

اساس  بر نامه پرسش يها هيگومربوط به  يها دادههمچنين براي ارزيابي روايي 

از تكنيك تحليل عاملي استفاده، و  ،و متغير مستقل نظري براي متغير وابسته چارچوب

را كه  يها هيگو. استفاده شده است 2ماكسيوارو دوران  1براي انجام اين كار از روش

                                                 
1 - principle component  

2 - varimax rotation 
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يك عامل  هدهند تشكيلعنوان ه بيشتر باشد ب/. 4مقادير ضرايب بار عاملي آنها از 

حليل عاملي دهنده اعتبار ت كه نشان است/. 87 برابر با KMOهمچنين، مقدار  .ميا رفتهيپذ

  . است ها افتهي

استفاده  كرونباخ يآلفااز ضريب  نامه پرسشبراي بررسي پايايي دروني  :روايي -

  .شودبرده  يپ نامه پرسش يها هيگو يدرون يداريپامبنا به  نياگرديد، تا بر 
  قيتحق يها شاخصاعتبار  :3جدول 

 ضريب آلفا ها هيگوتعداد  شاخص فيرد

 /.80 7 اجتماعي نظم 1

 /.74 6 قانون اجراي صحيح 2

  و نتايج تحقيق ها يافته

  ها داده توصيف 

  انيپاسخگو التيتحص زانيم -1

  .دهد مي صيالت پاسخگويان را نشانتوزيع فراواني ميزان تح 4جدول 

  انيپاسخگو التيتحص زانيممربوط به  يفراوانو درصد  يفراوان: 4جدول 

 تاليتحص زانيم فراواني معتبر فراواني درصد

2/38  يدكتر يدانشجو 34 

 يدكتر 34 61/8

 مجموع 55 100

 يداراصد در 8/61و  يدكتر يدانشجودرصد  2/38 ،شود يممالحظه  كهطور  همان

  .باشند يم يدكتر التيتحص
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  انيپاسخگوشغل  -2

  انيپاسخگومربوط به شغل  يفراوانو درصد  يفراوان: 5جدول 

 شغل فراواني معتبر فراواني درصد

 دانشگاه يعلم ئتيه عضو 25 5/45

 يقاض 9 3/16

 ينظام 8 14/6

 يانتظام 9 3/16

 نماينده مجلس 4 3/7

 مجموع 55 100

  انيپاسخگو كارسابقه  زانيم -3
  انيپاسخگو كارسابقه  زانيممربوط به  يفراوانو درصد  يفراوان: 6جدول 

 كارسابقه  فراواني معتبر فراواني درصد

 سال 25تا  20 ١٦ ٢٩
 سال 30تا  25 ٢٠ ٣٦

 سال به باال 30 ١٩ ٣٥

 مجموع ٥٥  ١٠٠

 30تا  25 نيبدرصد  36سال،  25تا  20 نيبدرصد  29 ،شود يممالحظه  كهطور  همان

، انيپاسخگو كارسابقه  نيانگيم. دارند كارسال سابقه  30 يباال زيندرصد  35سال و 

  . استسال  2/6 اريمعبا انحراف سال  8/25
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 نظمقانون بر  اجراي صحيح يها شاخص ريتأث زانيم درباره انيپاسخگوت نظرا -4

  ياجتماع

ي صحيح قانون بر اجراي ها شاخص ريتأث زانيمدر خصوص  انيپاسخگونظرات  نينگايم :7جدول 

  ياجتماعي نظم ها شاخص

  ها دادهتبيين 

اجراي  تأثيرنسبت به  انيپاسخگو ها دگاهيد نيبرابطه  يبررسها و  تبيين داده يبرا

. آماري استفاده شده است يها آزمون ازبخش  نيادر  اجتماعي نظمبر قانون  صحيح

) درصد 95احتمال صحت  اي( 05/0 يآماراحتمال اشتباه قابل قبول از نظر  حداكثر

آنها حداقل  يمعنادارسطح  كهقابل قبول هستند  ييها يهمبستگ، آن نيبنابرا. است

  . باشد 05/0
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1 
 در نيقوان ضيتبع بدون ياجرا

 جامعه
9/42 8/82 8/29 8/80 8/15 8/05 8/31 8/55 

 8/44 8/27 7/98 7/78 8/64 8/25 8/71 9/47 قانون برابر در يبرابر  2

 8/23 7/89 7/85 7/96 8/38 8/00 8/25 9/25 تيصالح با و ستهيشا انيمجر  3

4  
 يبرا زمال يبسترها وجود

 قانون ياجرا
8/40 8/04 7/64 8/00 7/58 7/56 7/78 7/86 

 8/23 8/00 7/60 8/13 8/75 7/80 8/44 8/93 قانون ياجرا در اقتدار  5

 8/29 8/09 7/85 7/96 8/56 7/96 8/56 9/02 قانون بودن الخطاب فصل  6

 8/27 8/06 7/82 7/93 8/52 7/99 8/47 9/08  كل نيانگيم  

 يها شاخص

 ياجتماعنظم 

هاي اجراي  شاخص

 مناسب قانون
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  »ياجتماع نظم«بر » ونقاناجراي صحيح « تأثير زانيم يبررس  - 1

نظم «مختلف  يها شاخصبر » انوناجراي صحيح ق« تأثير زانيم سهيمقامنظور به 

و سپس از  ديگرد، محاسبه انيپاسخگواز  كيهر  يبرا ريمقاد نيانگيم، ابتدا »ياجتماع

 يها شاخصمؤلفه بر  نيا تأثير زانيم سهيمقا براي دمنيفر انسيوار ليتحلآزمون 

درج شده  ريزآزمون در جدول  نيا جينتا كه ديگرداستفاده » ياجتماعنظم «مختلف 

  :است

  

  

بر » مناسب قانون ياجرا« ريتأث زانيم سهيمقاجهت  دمنيفر انسيوار ليتحلآزمون  جينتا: 8جدول 

  »ياجتماعنظم «مختلف  يها شاخص

 يفراوان 
 مقدار آماره

 ي دوخ
 يآزاددرجه 

 دار يمعنسطح 

)Si g.( 

 000/0 6 264/117 55 ي مختلفها شاخصبر  ريتأث زانيم سهيمقا
Si= 000/0(به دست آمده  يدار يعنمبا توجه به سطح  g.( ،از سطح  تر كوچك كه

 نانياطمدرصد  99با  يعني، شود يمرد ) H0(است، فرض صفر ) α=01/0(آزمون 

نظم «مختلف  يها شاخصبر  يكساني ريتأث» مناسب قانون ياجرا« :گفت توان يم

مناسب  يرااج« انيپاسخگو دگاهيداز  شود يممالحظه  كهطور  همان .ندارد» ياجتماع

 مؤثر كنترل«، »يعموماعتماد « يها شاخص، بر بيترتبه  را ريتأث نيشتريب» قانون

  .دارد» ياجتماع يهنجارهاشدن قواعد و  نهينهاد«و » ياجتماع

 H0: 

H1: يكسان است»يعاجتمانظم «مختلف  يها شاخصبر » مناسب قانون ياجرا« ريتأث زانيم ،.

.ستين، يكسان »ياجتماعنظم «مختلف  يها شاخصبر » مناسب قانون ياجرا« ريتأث زانيم
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  »ياجتماعنظم «ي مختلف ها شاخصبر » ي مناسب قانوناجرا« ريتأث زانيم نيانگيم سهيمقا: 4نمودار 

نظم «بر مؤلفه » مناسب قانون ياجرا«مختلف  ياه شاخص ريتأث زانيم سهيمقا - 2

  »ياجتماع

نظم «بر مؤلفه » مناسب قانون ياجرا«مختلف  يها شاخص ريتأث زانيم سهيمقابه منظور 

و  ديگرد، محاسبه انيپاسخگواز  كيهر  يبراثبت شده  ريمقاد نيانگيم، ابتدا »ياجتماع

ها بر  شاخص نيا ريتأث زانيم سهيمقاجهت  دمنيفر انسيوار ليتحلسپس از آزمون 

  :درج شده است ريزآزمون در جدول  نيا جينتا كه ديگرداستفاده » ياجتماعنظم «مؤلفه 

  

  

  مختلف  يها شاخص ريتأث زانيم سهيمقاجهت  دمنيفر انسيوار ليتحلآزمون  جينتا: 9جدول 

  »ياجتماعنظم «بر مؤلفه » مناسب قانون ياجرا«

 دار يمعنسطح 

)Si g.( 
 يآزاد درجه

 مقدار آماره

 دو يخ
  يفراوان

 مختلف يها شاخص ريتأث زانيم سهيمقا 55 781/49 5 000/0

 H0:
H1: 

.، يكسان است»ياجتماعنظم «بر مؤلفه » مناسب قانون ياجرا«مختلف  يها شاخص ريتأث زانيم
.ستين، يكسان »ياجتماعنظم «بر مؤلفه » مناسب قانون ياجرا«مختلف  يها شاخص ريتأث زانيم
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از سطح آزمون  تر كوچك كه، ).Sig= 000/0(به دست آمده  يدار يمعنبا توجه به سطح 

)01/0=α ( است، فرض صفر)H0 ( گفت  توان يم نانياطمدرصد  99با  يعني، شود يمرد

» ياجتماعنظم «بر مؤلفه  يكساني ريتأث» مناسب قانون يجراا«مختلف  يها شاخص

بدون  ياجرا« يها شاخص انيپاسخگو دگاهيداز  ،شود يممالحظه  كهطور  همان. ندارند

، به »فصل الخطاب بودن قانون«و » در برابر قانون يبرابر«، »در جامعه نيقوان ضيتبع

 .ارندد» ياجتماعنظم «را بر مؤلفه  ريتأث نيشتريب، بيترت

  

  

  

  

  

  

  ياجتماعبر مؤلفه نظم  مناسب قانون ياجرامختلف  يها شاخص ريتأث زانيم نيانگيم سهيمقا: 5نمودار 

، محاسبه و انيپاسخگواز  كينظرات هر  نيانگيم، ابتدا تحقيق هيفرض يبررسبه منظور  

درج  ريزآزمون در جدول  نيا جينتا كه ديگرداستفاده  يا نمونه كي tسپس از آزمون 

  :شده است

  

  ياجتماعمناسب قانون بر نظم  ياجرا ريتأث يبررسجهت  يا نمونه كي tآزمون  جينتا: 10جدول 

سطح 

 دار يمعن

Si g( .) 

 مقدار

 tآماره 

 يخطا

 اريمع

 نيانگيم

انحراف 

 اريمع
  يفراوان نيانگيم

 ياجتماعمناسب قانون بر نظم  ياجرا ريتأث 55 267/8 005/1 135/0 73/16 000/0
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 H0: 

H1: 

 µ ≤6.)ستينمؤثر  ياجتماعمناسب قانون بر نظم  ياجرا(

µ >6 )مؤثر است ياجتماعمناسب قانون بر نظم  ياجرا(.
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Si= 000/0(به دست آمده  يدار يمعنبا توجه به سطح  g. (از سطح آزمون  تر كوچك كه

)01/0=α ( است، فرض صفر)H0 ( گفت  توان يم نانياطمدرصد  99با  يعني، شود يمرد

  .دارد ياجتماعبر نظم  يدار يمعنمناسب قانون اثر  ياجرا

 يهمبستگ آزمون - 3

اجتماعي به عنوان متغير  نظم نيب، سونريپ يهمبستگ بيضرمقدار به دست آمده از 

 .؛ در جدول زير آورده شده است»قانون اجراي صحيح«مستقل فرضيه  ته و متغيروابس

  قانوناجراي  مستقل ريمتغبا  اجتماعي نظموابسته  ريمتغيب همبستگي ارتباط ماتريس ضر :11جدول 

 قانون  اجراي ها شاخص

  

 اجتماعي نظم

 50/0 رسنيپ بيضر

 000/0 يدار يمعنسطح 

 55 تعداد

اجتماعي به عنوان متغير  نظم نيب، رسونيپ يهمبستگ بيضربه دست آمده از  ريمقاد

 يمعنادار، ارتباط سطح دهد يم؛ نشان »قانون اجراي صحيح«وابسته و متغير مستقل 

)0.001=α ( نيابه  ؛دارند قوي با يكديگر ارتباط نسبتاً %9/99احتمال صحت و با 

 .كند يماجتماعي نيز افزايش پيدا  نظم، قانون بهتر اجرا شوداست هرچه  يمعن
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  يريگ جهينت

  :است زيرشرح ه نتايجي كه در خصوص فرضيه تحقيق استخراج گرديد، ب

مناسب قانون بيشترين تأثير را بر  ياجرامؤلفه  كهدهنده آن است  نشان يجنتا

شدن  ينهنهاد، ياجتماع مؤثر كنترل، يعمومز اعتماد اعم ا ياجتماعهاي نظم  شاخص

 ياجرا: مناسب قانون شامل ياجراهاي  شاخص. دارد ياجتماع يهنجارهاقواعد و 

 يبترتالخطاب بودن قانون، به  در مقابل قانون، فصل يبرابر، ينقوان يضتبعبدون 

ون با سطح مناسب قان ياجرا. اند داشته ياجتماعبيشترين تأثير را بر مؤلفه نظم 

فرض صفر  بوده) α=0/01(تر از سطح آزمون  كوچك كه) sig =0.000( داري يمعن

)HO ( اثبات  ياجتماعمناسب قانون بر نظم  ياجرااطمينان تأثير  99/0را رد نموده و با

% 99.9با احتمال  يقو ياربسارتباط  ياجتماعقانون و نظم  يحصح ياجرا ينب .گردد يم

هرچه قانون بهتر در جامعه اجرا شود، موجب  كهآن است  گريانب يناوجود دارد و 

  .شود مي ياجتماعنظم  يشافزا

صالح و با  يانمجروسيله  و به يضتبع، بدون ينقوانگفت اگر  توان يمبنابراين 

در نزد  يزنشوند و همه در مقابل قانون برابر باشند و قانون  در جامعه اجرا يتصالح

باشند،  يبندپاو به آن  يتلق يدعاواختالفات و الخطاب  همگان به عنوان فصل

قرار  ييگرا ها و رابطه و برداشت يالتتماها و  خواسته يجابه  كشوردر  ييگرا ضابطه

فراهم  يتامن يارتقاو موجبات  يافته يشافزانظم جامعه  يجهنتدر  ،خواهد گرفت

  .گردد مي
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  و مĤخذ منابع
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