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یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر روی توسعۀ اجتماعی ،وضعیت انسجام اجتماعی جوامع
میباشد .جامعه شناسان ،عوامل متعددی را به عنوان عوامل تأثیرگذار بر انسجام دخیل میدانند.
یکی از مهمترین این عوامل ،ویژگی های فرهنگی جوامع ،وضعیت تشتت و چندگانگی هنجاری
و نحوه مواجه با این وضعیت در جوامع است .مدلهرای 2مختلفی از تأثیرگذاری کامل تا عدم
تأثیرگذاری ویژگی های فرهنگی بر روی انسجام اجتماعی در ادبیات نظری مطرح شده است .بر
اساس هدف مقاله ،به نظر می رسد ،جوامعی که با میزان بیشتری از تشتت هنجاری مواجه
هستند ،سطح انسجام پایینتری دارند .به منظور آزمون این مدعا یک مطالعۀ تطبیقی با
استفاده از دادههای ثانویه پیمایش ارزشهای جهانی ( ،)1995 -2015اقلیتهای در معرض
خطر ،بانک جهانی ،آزادیهای مذهبی و مطالعات اجتماعی انجام شده است .دورۀ زمانی
دادههای این مطالعه از  1995تا  2015و شامل  109کشور میشود .نتایج نشان داد؛ جوامعی با
میزان باالیی از چندگانگی و تشتت هنجاری ،میزان پایینی از انسجام اجتماعی را دارا میباشند.
شکل رابطه بین این دو متغیر هم برای تشتت هنجاری کل و هم برای اجزای سازندۀ آن تقریب ًا
به صورت خطی بوده است .کشورهای آمریکای شمالی کمترین میزان تشتت هنجاری و
بیشترین میزان انسجام را دارا بودهان د و کشورهای آفریقایی بالعکس از میزان بیشتری از تشتت
هنجاری و میزان پایینی از انسجام برخوردارند .ایران از حیث انسجام اجتماعی در میان 109
کشور جهان رتبه  87و از حیث تشتت و چندگانگی هنجاری رتبه  31در میان  61کشور را
دارد.
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اجتماعی در یک جامعه را
شناخت اصول و مدلهایی که میتوانند زمینۀ ایجاد نظم و
فراهم نماید یکی از ضروریترین و اصلیترین مسائل در مدیریت واحدهای کالن اجتماعی در
زمان کنونی است ،چرا که انسجام اجتماعی میتواند بر سایر پدیدههای اجتماعی بهویژه بر روی
بهگشت اجتماعی یا همان توسعه تأثیرگذار باشد .انسجام در میان کنشگران با همدیگر و در
میان کنشگران با ساختارهای اجتماعی میتواند ناشی از علل و نیروهایی باشد که در سطوح
مختلف عمل مینمایند .عدم انسجام اجتماعی از آن جهت که میتواند نظم واحدهای سازندۀ
جامعه را تحت تأثیر قرار داده و باعث تجزیۀ جامعه به بخشهای مختلف و فروپاشی آن شود؛
همیشه ،مورد توجه بوده است .بر همین اساس انسجام اجتماعی موضوعی است که هم در
سطح نظری و هم در سطح تجربی از گذشته ،ذهن اندیشمندان علوم اجتماعی به معنای عام
کلمه و سیاستگذاران را به خود اختصاص داده است.
در جامعهشناسی ،علوم سیاسی و روانشناسی اجتماعی از ابتدا انسجام یک مسئلۀ کلیدی
بوده است و یکی از پایدارترین مسائل تئوری جامعهشناسی کالسیک این است که چگونه
عناصر مختلف اجتماع همدیگر را حفظ میکنند و چگونه آنها با همدیگر منسجم باقی می
مانند .طی دهههای پایانی قرن گذشته و اوایل قرن جاری نیز بهواسطۀ تحوالت وسیع جهانی و
تأثیرگذاری آن بر امور داخلی جوامع بر اهمیت توجه به انسجام افزوده شده است .هکتر2
( .)33:1998به درستی اشاره میکند که توجه به نظم و انسجام اجتماعی بعد از یک دوره
غفلت مجدداً مورد توجه علوم اجتماعی قرار گرفته است .انسجام اجتماعی بهعنوان یک پدیدۀ
چند بٌعدی و چند سطحی ،است که هم تابع علل گوناگونی است هم اندازه و کیفیت آن بر سایر
پدیده های جامعه و اعضای آن تأثیرگذار است( .چلبی )12:1382 ،الزم به یادآوری است که
بدون انسجام و نوعی اعتماد ،پایداری نظم اجتماعی ممکن نیست .نقصان انسجام اجتماعی
زمینۀ خشونت ،جدایی و تجزیۀ بسیاری از جوامع را بعد از دهۀ  1950فراهم کرده است.
مطالعات بالتمن و میگل )2010( 3نشان داد که از سال  1960تا  2006بیش از  20درصد
جوامع حداقل  10سال جنگ داخلی را تجربه کردهاند و وجود تضاد و جنگهای داخلی در
کمتر از ده درصد کشورها در سال  1960به بیش از بیست درصد در دهۀ  1990میالدی
افزایش یافته است .نتایج این وضعیت منجر به ظهور بیش از سیوچهار کشور جدید از سال
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 1990به این سو در جهان شده است .همین وضعیت را میتوان تا حدود زیادی در جامعۀ ایران
نیز دیده می شود .شواهد متعددی از این حیث در جامعۀ ایران وجود دارد .شورشها و
اعتراضات صورت گرفته از انقالب مشروطیت تاکنون را میتوان در مطالعات صورت گرفته
(غنیمتی )1396 ،مشاهده کرد.
همچنین این وضعیت موجب بی نظمی ،عدم توسعه و در نهایت عدم توفیق در دستیابی به
توسعۀ اجتماعی در بسیاری از کشورها شده است .مطالعۀ صورت گرفته در میان  71کشور
جهان طی سالهای  1990تا  2010نشانگر وجود یک رابطۀ بسیار قوی ،بین انسجام اجتماعی
با توسعۀ اقتصادی است .این ش واهد اهمیت مطالعۀ انسجام اجتماعی و علل تأثیرگذار برآن را
بیش از پیش آشکار میسازد .یافتهها نشان می دهد که تقریباً تمامی کشورهای توسعه یافته از
انسجام اجتماعی باالیی برخوردار بودهاند .این مسئله اهمیت دستیابی به سطح مناسبی از
انسجام اجتماعی و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر آن را نشان میدهد ،چرا که فرایندهای
انسجامبخش میتوانند موجب توسعه ،کنترل و هماهنگی کنشها و تعامالت بین واحدها شوند
(ترنر.)2006 ،1
جامعهشناسان و اندیشمندان سایر علوم ،علل متفاوتی را بهعنوان عوامل اثرگذار در تغییرات
و انسجام در سطوح متفاوت خُرد و کالن مطرح نمودهاند که هر کدام از عوامل دارای خاستگاه
و میزان اثرگذاری متفاوتی است .از جمله عوامل طرح شده و مهم در ادبیات نظری نحوۀ تعامل
و برخورد کنشگران خرد و کالن با هنجارها و ارزشهای جاری در جوامع است .بهویژه بهواسطۀ
جهانی شدن و گسترش ار تباطات ،با عناصر هویتی و نمادهای جدید بسیاری در جوامع مواجه
هستیم که در تقابل با عناصر فرهنگی (هنجاری و ارزشی) گذشته و حاکم بر جوامع قرار می-
گیرند .بسیاری از جوامع به ویژه آنهایی که در شکل توسعه نیافته و در حال توسعه قرار دارند ،با
هنجارها و ارزشهایی مواجه هستند که برخی ریشه در سنت داشته و از نظر برخی از کنشگران
کارکرد خود را از دست دادهاند یا در مقابل برخی از هنجارها و ارزشهایی که ریشه در جوامع
توسعه یافته دارند؛ با محصوالت و صنایع ،وارد جوامع مذکور شدهاند .این وضعیت شرایط قطبی
شدن و تضاد جامعه از حیث انتخاب و هماهنگی با هنجارها و ارزشها را فراهم آورده و جامعه
را به گروه هایی تقسیم کرده است که هرکدام هنجار و ارزشی را مقبول خود دانسته و در مقابل،
هنجار و ارزش گروه دیگر را فاقد کارکرد و مبنای خردورزانه میدانند .وضعیت تضاد هنجاری و
تضاد ارزشی از طریق تقلیل روابط بینگروهی ،ظهور گروهها و احزاب ضد نظام ،موجب تضعیف
انسجام اجتماعی گردیده و شرایط و زمینههای الزم برای توسعه یا همان توسعه اجتماعی و
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اقتصادی را از بین خواهد برد (چلبی )132:1382 ،از این رو با توجه به اهمیت همنوایی
هنجاری و ارزشی در جامعه برای نیل به انسجام اجتماعی و نهایت ًا توسعۀ اقتصادی ،این مطالعه
درصدد است به این سؤال که آیا تشتت و چندگانگیهای هنجاری جاری در جوامع ،میتواند
نقصان و تضعیف انسجام اجتماعی را بدنبال داشته باشد ،پاسخ دهد.
 .2چارچوب نظری
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نظریهپردازی دربارۀ انسجام اجتماعی و مفاهیم نزدیک به آن نظیر انسجام سیستمی،
همبستگی اجتماعی ،یکپارچگی اجتماعی ،وفاق ،وحدت ملی ،هویت ملی ،اجماع و مهمتر از
همه نظم اجتماعی در یک سر طیف و در سوی مقابل مفاهیمی نظیر تضاد ،جامعه قطعهای،
تخاصم ،نفاق ،بینظمی و مفاهیم مرتبط دیگر همیشه مورد توجه محققین حوزۀ علوم
اجتماعی ،علوم سیاسی ،روانشناسی اجتماعی ،مدیریت و سیاستگذاری عمومی بوده است.
اندیشمندان این حوزه را میتوان از کالسیک تا معاصر ردیابی نمود .ازجمله نظریههایی که
انسجام اجتماعی را تبیین کردهاند؛ میتوان به نظریۀ نظم ،نظریۀ تضاد ،نظریۀ وفاق و نظریه-
های شکست دولتها ،نظریههای انقالب ،نظریههای مبتنی بر نقش فرهنگ در تبیین انسجام،
نظریههای تحلیل شبکه ،نظریههای سطح فرد هم مبتنی بر عقالنیت و هم مبتنی بر احساس؛
نظیر نظریۀ توازن ،هویت ،نظریۀ چلبی و نظریۀ ترنر اشاره داشت .به علت تعدد و تفاوت در
خاستگاههای نظریههایی که اقدام به تبیین انسجام نمودهاند ،علل تأثیرگذار و آثار متفاوتی از
انسجام اجتماعی نیز مطرح شده است.
جامعه شناسان و اندیشمندان حوزۀ علوم اجتماعی نظیر اسپنسر ،هابز ،تونیس ،دورکیم،
زیمل ،وبر ،پارسونز و دیگران در اینکه پایههای نظم و انسجام اجتماعی در جوامع مدرن
کدامند ،اختالف نظر داشته و هرکدام ابعاد مختلفی را به لحاظ تحلیلی مطرح نمودهاند که سه
شیوه یا راه حل را میتوان از همدیگر تمییز داد:
الف) راه حل هنجاری مبتنی بر هنجار و ارزشهای مشترک .بر اساس این راهحل ،هنجارها
و اخالقیات و ارزشهای درونی شده ،استفاده از زور و انتخاب وسایل و ترتیب اهداف را تنظیم
میکنند.
ب) راه حل مبادلهای مبتنی بر نفع فردی و فایدهگرایی .بر اساس این راهحل ،هنجارها و
اخالقیات ،انتخاب وسایلی را که از شرایط بیرونی (واحدهای اجتماعی متقابالً وابسته ساخته
شده) اشتقاق شده را تنظیم میکنند.
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پارسونز از جمله مهمترین افرادی است که معتقد به راه حل هنجاری برای مسئله نظم و
انسجام اجتماعی است .از نظر وی انسجام اولیۀ نظام اجتماعی مبتنی بر الگوهای تعمیم یافتهای
از ارزشهای جهت داده شده ،است و مسئلۀ نظم ،زمانی که عالیق کنشگران با نظام مشترکی از
ارزش های جهت داده شدۀ استاندارد ،همنوا شود ،قابل حل شدن است .از نظر پارسونز هر نظم
و انسجام اجتماعی بالقوه و بالفعل در معرض منافع متضاد کنشگران اجتماعی است .برای چنین
مشکلی پارسونز در واکنش به نظریههای فایدهگرای نظم ،پاسخ هنجاری ارائه میکند .وی
معتقد است که جوامع تنها ،زمانی میتوانند منسجم باقی بمانند که تعامالت اجتماعی حول
محور مجموعهای از ارزشها و بینشهای مشترک درباره مسائل تمرکز یافته باشند .پارسونز
هستۀ اصلی مسئلۀ نظم را در کم و کیف انسجام هنجاری میبیند که مبتنی بر اصول مشترک
ارزشی در جامعه است .به بیان دقیقتر ،در وهلۀ اول ،حل مسئلۀ نظم منوط به تنظیم هنجاری
روابط بین واحدها بر مبنای اصول مشترک ارزشی است که از طریق نهادینه شدن اجتماعی و
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ج) راه حل قهری مبتنی بر ترس از پیامدهای منفی تضاد که زمینه ایجاد هنجارهای
مشترک را فراهم میآورد .بر اساس این راهحل ،هنجارها و نهادها از طریق توافق متقابل میان
کنشگران بوجود آمده و روابط میان کنشگران را تنظیم مینماید (دزموند. )33 :1971 ،1
به نظر میرسد که از سه شیوه یا راهحل هنجاری ،مبادلهای و قهری برای رسیدن به نظم و
انسجام اجتماعی ،راهحل هنجاری به دالیل الف) تمرکز بر روی مسئله حفظ یک نظام در قالب
مشارکت کنندگانی که قبالً هنجارها را درونی کردهاند .ب) گرایش به ترکیب مسئله حفظ ثبات
با نظم با میزانی از انسجام و ج) توجه جدی به  )1درجه تضاد ناشی از ارزشهای مشترک و )2
نقش ارزشهای شخصی در ایجاد و حفظ نظام اجتماعی ،بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
اگرچه میتوان دستهبندیهای دیگری از آرای اندیشمندان از نظم و انسجام اجتماعی را ارائه
نموده و طبیعتاً به دنبال آن علل متفاوت یا ترکیب متفاوتی از علل را هم پیشنهاد داد .با این
حال به لحاظ اهمیت راهحل هنجاری در حل مسئله انسجام اجتماعی میتوان نظریات مرتبط با
راهحل ها را در دو دسته مشخص از همدیگر تفکیک نمود ،الف) نظریات و اندیشمندانی که بر
اثرگذاری هنجارها و ارزشهای مشترک بر روی انسجام اجتماعی تأکید داشته و در مقابل ب)
نظریهها و اندیشمندانی که بیشتر بر راهحلهای دیگر تأکید داشته و هنجار و ارزشهای
مشترک را عاملی برای انسجام اجتماعی ندانسته و یا وزن کمتری برای آن قائلند.
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فرهنگی میسر می شود و در وهلۀ دوم ،حل مشکل نظم را با تنظیم هنجاری ،درونواحدی از
طریق درونی کردن فرهنگ ممکن میداند (دراگواوف و همکاران.)152:2016 ،1
الستر( )1990نیز در بررسی نظم و انسجام اجتماعی بر هنجارهای اجتماعی تأکید دارد ،وی
دو نوع اختالل (بینظمی اجتماعی) را از هم تمیز میدهد اول ،فقدان پیشبینیپذیری رفتار و
دوم ،فقدان تعاون .کانون توجه الستر بیشتر بر روی اختالل نوع دوم ،یعنی فقدان تعاون است.
از نظر الستر راه حل هر دو نوع اختالل عمدۀ نظم اجتماعی تا حدی در کم و کیف هنجارهای
اجتماعی نهفته است (چلبی.)15 :1382 ،
در این دسته از نظریهها همچنین میتوان به نظریۀ توافق و پیروان این نظریه اشاره داشت.
برخی از جامعهشناسان بطور کلی تئوریهای جامعهشناسی را در دو دسته کلی دیدگاه وفاق و
دیدگاه تضاد دستهبندی نمودهاند .آنها معتقدند که جوامع نمیتواند بدون حضور همزمان وفاق
و تضاد وجود داشته باشد و این دو بهنوعی پیشنیاز حضور دیگری است .دیدگاه توافق
(هورویتز ) 1998،2بر این اصل استوار است که جوامع یک تمایل درونی برای حفظ خود در یک
حالت تعادلی از طریق تعامالت متقابل و حمایتی دارند .از نظر طرفداران نظریۀ توافق ،آن
چیزی که باعث نظم میشود؛ توافقهای ضمنی بر روی ارزشها و هنجارهای مشترک است .به
عقیدۀ مارشال اصطالح وفاق یا اجماع به موقعیت ،نتیجهگیری یا مجموعهای از ارزشها اشاره
دارد که توافق مشترکی بر سر آنها صورت گرفته است (مارشال .)202 :1388 ،3همچنین گیدنز
وفاق را توافق دربارۀ ارزشهای اجتماعی بنیادی اعضای یک گروه ،اجتماع یا جامعه میداند
(گیدنز.)758 :1383 ،
شف )1967( 4معتقد است وفاق بر روی ارزشها ،باورها و قواعد مشترک میتواند از طریق
کاهش میزان تضاد در جوامع بر میزان انسجام اجتماعی بیفزاید .وی تفکیک و تمایزیافتگی
میان افراد و واحدها به واسطۀ خصوصیات متعدد فردی و جمعی را از جمله مهمترین ویژگی-
های جوامع کنونی میداند که میتواند شرایط مناسبی را برای ظهور و تکثیر انواع خرده نظام-
های اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی بوجود آورده و زمینۀ بروز مناقشات و تضادهای
فردی و جمعی را فراهم آورد .از این رو وفاق بر روی ارزشها می تواند عامل مهمی برای حفظ
و گسترش نظم و انسجام باشد.کالینز ،هانمن ،هایز ،هایدر و نیوکمپ در قالب نظریههای خرد
مبتنی بر عواطف و احساسات به تبیین انسجام اجتماعی و عوامل تأثیرگذار پرداختهاند .در
نظریه های خرد ،با بار عاطفی ،عامل انسجام میان کنشگران ،نه صرفاً محاسبات عقالنی ،بلکه
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روابط عاطفی و انگیزۀ احساسی افراد است که در تعلق به گروه ،ارزشها و باورهای مشترک
نقش دارد.
1
برای کالینز و هانمن ( ،)1998انسجام به معنای احساس اخالقی باهم بودن است .این
فرایند شامل شعائر تعاملی است که بهعنوان مکانیسم بازتولید انسجام عمل میکند .از نظر
کالینز هرچقدر این توافق بر روی ارزشها و هنجارها در میان اعضای گروه بیشتر میشود،
ال با افزایش دوستی میان اعضای گروه،
شرایط برای ایجاد دوستی میان اعضا فراهم شده و متقاب ً
امکان توافق آنها بر روی موضوعات متفاوت بیشتر میگردد .کالینز معتقد است نهایتاً این فرایند
زمینۀ ایجاد انسجام بیشتر بین اعضای گروه را فراهم میآورد.
بریدال )2018( 2نیز معتقد است ،آگاهی از داشتن ارزشها و هنجارهای مشترک و یکسان
با دیگر اعضای جامعه منجر به ظهور احساسات مثبت و اعتماد میان افراد شده و انسجام در
میان این اعضا را بیشتر خواهد کرد.
اسپیکر )2008( 3در مطالعۀ خود عنوان میکند ،جوامعی که دارای میزان باالتری از عام-
گرایی بودهاند و ارزشها و هنجارهای مشترک بیشتری داشتهاند ،از میزان باالتری از انسجام
اجتماعی نیز برخوردار بودهاند.
هایز ) 23 :1998( 4یکی دیگر از کسانی است که اقدام به تحلیل انسجام اجتماعی نموده
است .در واقع به نظر می رسد نظریۀ هایز از انسجام ،شکل دیگری از نظریۀ توازن باشد که
توسط وی گسترش یافته است و میتوان در نظریههای تاجفل و ترنر در روانشناسی اجتماعی و
نظریۀ هویت مشاهده نمود .صورتبندی هایز از انسجام بر روی وجود دو پدیدۀ غیرشخصی -
آگاهی همدالنه از واکنش های احساسی با دیگری و استقراء توافق از مشاهدۀ کنشهای موازی-
وابسته است.
برخی دیگر از اندیشمندان در قالب نظریۀ شبکههای اجتماعی اقدام به تبیین مسئلۀ
انسجام اجتماعی نمودهاند .افرادی نظیر مارکوفسکی ،وایت ،هرری ،فارارو ،دوراین و دیگران
معتقدند که ارزشها و هنجارهای مشترک از طریق مکانیسمهایی نظیر تعدی و دخالتهای
ساختاری ،میتواند منجر به گسترش روابط شده و نهایتاً زمینۀ انسجام اجتماعی را فراهم آورند.
افرادی نظیر مادونسال  )2018( 5و شفر و ون در نویل )2016( 1در قالبهای دیگر نظری،
یکی از ویژگیهای گروههای منسجم را اشتراک نظر به مسائل مختلف میدانند و معتقدند که
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وفاق بر روی هنجارها و ارزشها ،ذاتی و سازندۀ انسجام اجتماعی بوده و از طریق افزایش پیش-
بینی پذیری رفتار و افزایش اعتماد میان کنشگران منجر به افزایش انسجام اجتماعی در جامعه
میگردد .فونسکا و همکاران )2019( 2در مطالعۀ خود نشان دادهاند که علیرغم گذر زمان،
اشتراک در اهداف ،ارزشها و هنجارهای رفتاری یکی از عوامل اصلی بروز انسجام اجتماعی در
جوامع از نظر اندیشمندان از گذشته تا حال بوده است.
همچنین میتوان به نظریۀ چلبی ( )112:1382-107اشاره داشت .وی با پیروی از پارسونز
در تبیین نظم اجتماعی و به تبع انسجام اجتماعی و عواملی که احتماالً موجب تغییر میزان
انسجام اجتماعی میشوند به اختالل هنجاری اشاره میکند .منظور از اختالل هنجاری تقریب ًا
همان چیزی است که دورکیم آن را «آنومی اجتماعی» مینامد .از نظر او ،اختالل هنجاری در
اشکال مختلف می تواند انسجام اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد .او پنج شکل مختلف برای
اختالل هنجاری در نظر میگیرد .الف) قطبی شدن هنجاری ب) تضاد هنجاری ج) ناپایداری
هنجاری د) ضعف هنجاری و ه) بیهنجاری.
از منظر چلبی ،قطبی شدن هنجاری میتواند سر منشاء بروز تضاد و اختالف در میان دو
اکثریت از جمعیت باشد که هرکدام به یک امر واحد دو نوع نگاه معموالً متضاد دارند .این
دوگانگی ،اعضای جامعه را دچار ابهام در تشخیص درست از غلط مینماید و شرایط بروز تضاد
ارزشی در جامعه را فراهم میکند .قطبی شدن و اختالل هنجاری موجب ابهام در اهداف
اجتماعی و سردرگمی اجتماعی می شود و به تبع آن ما شاهد ضعف تعهدات جمعی و وفاق
اجتماعی هستیم .چلبی در ادامه به تضاد هنجاری اشاره کرده و معتقد است که در وضعیت
تضاد هنجاری ،اعضای جامعه به صورت دیجیتالی (صفر و یک) به دوگروه تقسیم شده و هر
گروه در دو فضای هنجاری متفاوت سیر میکنند و همدیگر را کم و بیش خنثی میکنند
(چلبی.)116 :1382،
از منظر چلبی تضاد هنجاری میتواند تنظیم اجتماعی در بعد روابط بین گروهی را با
مشکل مواجه سازد .با وجود تضاد هنجاری تراکم روابط بینگروهی کاهش مییابد و با این
کاهش ،انسجام کلی نیز تضعیف میگردد .در واقع تضاد هنجاری جامعه را تبدیل به یک جامعۀ
قطعه ای کرده و اعتماد متقابل تعمیم یافته را کاهش داده و موجب افزایش نقش زر و زور در
تنظیم روابط اجتماعی میگردد .تضاد هنجاری خاصگرایی را در جامعه ترویج میکند و کمک
میکند تا افر اد دایرۀ دوستی خود را محدود و در عوض دایرۀ دشمنی را گستردهتر تعریف
کنند .از نظر سیاسی تضادهای هنجاری فراگیر به نوبۀ خود میتوانند زمینۀ ظهور گروهها و
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در مقابل گروهی از صاحب نظران ،که بر نقش محوری وحدت ارزشی و اشتراک هنجاری در
ایجاد و حفظ نظم و انسجام تأکید میورزند ،برخی دیگر از محققین معتقدند که ارزشها و
هنجارهای مشترک عاملی برای ح فظ نظم و انسجام در جوامع نبوده و یا از میزان اثرگذاری
کمتری در مقایسه با عوامل دیگر برخوردارند .این گروه از اندیشمندان را میتوان بیشتر در
دوستۀ معتقدان به راهحلهای قهری و تا حدودی مبادلهای قرار داد .ازجمله ،این اندیشمندان
میتوان به پیروان نظم ابزاری مبتنی بر رهیافتهای فردگرایانه ،که ریشۀ نظم و انسجام
اجتماعی را در سطح فردی و نفع فردی جستجو میکنند ،اشاره داشت .افرادی نظیر الک،
پیروان نحلۀ مطلوبیتگرایی در اقتصاد ،هومنز و کلمن و هکتر را در این دسته میتوان قرار داد.
همچنین بایستی به پیروان نظم خردگرا مبتنی بر رهیافت جمعگرایانه اشاره داشت .در این
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احزاب ضدنظام را فراهم نمایند (همان .)117 :اسکاچپول نیز یکی از عوامل شکست دولتها و
انقالبها را ،تضعیف ا نسجام کلی از طریق تضاد بین و درون نخبگان معرفی میکند (کالینز،
. )120:1995
1
از منظر ترنر( )2006و گلدستون و اسکاچپول ( )1995تضاد هنجاری از طریق تنظیم
اجتماعی و جمعیت و افزایش هزینۀ نظارت میتواند اثر کاهنده بر روی انسجام اجتماعی داشته
باشد .همچنین تضاد هنج اری از طریق کاهش تراکم روابط اجتماعی اثر منفی بر روی انسجام
اجتماعی میان کنشگران دارد ،موضوعی که اندیشمندان نظریۀ تحلیل شبکه ،نظیر
مارکوفسکی ،)1994( 2وایت و هری )2001( 3و دیگران به آن اشاره داشتهاند.
چلبی سومین نوع از اختالل هنجاری را ناپایداری هنجاری میداند .منظور از ناپایداری
هنجاری ،تناقض منطقی بین دو یا چند هنجار در یک نظام هنجاری است .چهارمین نوع از
اختالالت هنجاری ضعف هنجاری است .مراد از ضعف هنجاری نقصان علقه و تعهد نسبت به
هنجار در میان اکثریت افراد جامعه است .پنجمین ،نوع از اختالل هنجاری از منظر چلبی بی
هنجاری است .بطور ساده بیهنجاری مربوط به وضعیتی میشود که انجام امور فارغ از هرگونه
هنجاری صورت میپذیرد .وضعیت خالء هنجاری بهویژه در حوزههای اقتصادی و اجتماعی می-
تواند سرمنشاء تضادهای رابطهای و نهایت ًا وضعیت عدم انسجام میان گروههای مختلف اجتماعی
باشد (چلبی.)118 :1382،
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برداشت ریشۀ نظم و انسجام اجتماعی به عناصر عینی و بیرونی کنش تقلیل مییابد .از
نمایندگان این نوع برداشت می توان به کسانی نظیر هابز ،بنتام ،رکس ،پرزیفرسکی و دیگران
اشاره کرد.
از منظر این رهیافتها و پیروان آنها ریشۀ نظم در عالیق عقالیی افراد نفع طل ب ق رار دارد.
بنابراین ،افراد منافع خود را در پیوستن به قواعد مشترک میدانند .چنانکه هابز معتقد به ناقص
بودن نوع دوستی انسانها بوده و استفاده از تهدید و اجبار دولت برای تشویق افراد برای ت أمین
منافع اکثریت و همنوایی با نظم و انسجام را الزم میداند .اسپنسر نظم و انسجام اجتماعی را نه
بر مبنای ارزشها و هنجارهای مشترک ،بلکه مبتنی بر روابط قراردادی میبین د .زیم ل نی ز در
این اندیشه با اسپنسر توافق دارد که مبادله را شکل غالب رابطۀ اجتماعی و تداوم دهندۀ جریان
جامعه میداند (چلبی.)32 :1382 ،
از افراد معاصر دیگر ،میتوان به (کیملیکا ) 1995،1اشاره داشت که ادعا میکند ،ارزشهای
مشترک ضرورتاً عاملی برای اتحاد جوامع نیستند ،چرا که ارزشها و اصول مشترک و یکسان
برای دو گروه ،لزوماً به معنی داشتن دلیل قوی برای پیوستن بههمدیگر یا باقیماندن باهم در
مقابل جدا ماندن و یا تبدیل به دو جامعۀ جدا از هم نیست .کیملیکا به منظور اثبات ادعای
خود شرایط کبک در کانادا ،اسکاتلند و ولز در بریتانیا ،کاتالونیا و باسک در اسپانیا و موارد دیگر
را یادآور شده و معتقد است که ارزشهای مشترک پایههای کافی برای ایجاد انسجام و حفظ
دولت – ملت پایدار نبودهاند.
جنسون )2019( 2نیز در مطالعۀ خود عنوان میکند که انسجام از ارزشها مشترک منتج
میشود ،اگرچه همزمان عنوان میکند که تأکید بر ارزشها و هنجارهای مشترک و انطباق با
آن میتواند زمینههای از بین رفتن آزادیهای فردی را فراهم آورد.
علیرغم برتری اکثریت اندیشمندان حوزۀ علوم اجتماعی در توجه به اصول ،ارزشها و
هنجارهای مشترک بهعنوان راهحل هنجاری در حل مسئلۀ نظم و انسجام اجتماعی در جوامع
از گذشته تا حال ،با این حال کمتر مطالعات تجربی تطبیقی در سطح بین کشوری وجود دارد
که به آزمون مدعیات نظری نقش هنجارها و ارزشهای مشترک در ایجاد و حفظ نظم و انسجام
اجتماعی پرداخته باشد .در این مطالعه ،قصد داریم با استفاده از دادههای بین کشوری به
بررسی راهحل هنجاری انسجام اجتماعی پرداخته و به این سؤاالت پاسخ دهیم که:
 -1آیا تشتت هنجاری براساس شواهد تجربی میتواند اثرگذاری خود را بر روی
انسجام اجتماعی در میان جوامع مورد مطالعه نشان دهد؟ یا همانند نظر برخی از متفکرین

انسجام اجتماعی و رابطه آن با تشتت هنجاری
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اشتراک هنجاری و ارزشی اثر چندانی بر روی ایجاد و حفظ نظم و انسجام در جامعه نخواهد
داشت؟
 -2در صورت وجود رابطه ،شکل و نوع آن چگونه خواهد بود؟
 -3میزان اثرگذاری اشتراک و وفاق هنجاری ،در مقایسه با عوامل مهم دیگر نظیر
اختالل توزیعی(نابرابری) و اختالل نمادی ،بر روی انسجام اجتماعی چگونه است؟
به منظور پاسخگویی به سؤال فوق الزم است یک تعریف روشن از تشتت و چندگانگی
هنجاری ارائه شود .با توجه به تعاریف و تقسیمبندی صورت گرفته از ابعاد اختالل هنجاری،
می توان تشتت وچندگانگی هنجاری را عدم وفاق بر روی یک هنجار واحد در میان اعضای
جامعه دانست .در صورتی که نظر اکثریت اعضای جامعه نسبت به یک هنجار واحد یکسان
باشد ،با وفاق و اشتراک هنجاری و در صورت وجود دو یا چندین گروه از افراد با نظرات متفاوت
نسبت به هنجار مذکور با تشتت و چندگانگی هنجاری مواجه خواهیم بود .تشتت هنجاری می-
تواند درجاتی از کم تا زیاد را به خود بگیرد و هرچقدر میزان عدم وفاق در مورد هنجارها و
ارزشهای جامعه بهویژه هنجارها و ارزشهای مهم و اساسی بیشتر باشد اعضای جامعه به
صورت گروههای قطعهای متخاصم با همدیگر درخواهند آمد.

مسائل اجتماعی ایران ،سال یازدهم ،شمارۀ 2

 .3روششناسی

جدول ( )1معرفهای شاخص میزان تشتت هنجاری کل
هنجار

کمترین میزان انحراف از

بیشترین میزان انحراف از

میانگین(کل کشورها)

میانگین(کل کشورها)

انحراف میانگین هنجار کار

0.26

1.08

انحراف میانگین هنجار موفقیت

2.08

3.36

انحراف میانگین هنجار وفاداری

0.17

0.5

انحراف میانگین هنجار انصاف

1.49

3.13

)1 . World Value Survey (WVS
2 . International Institute of Social Studies
3 . Erasmus
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با توجه به جدول فوق هر چقدر میزان انحراف میانگین یک جامعه بیشتر باشد ،نشانگر آن
است که افراد جامعه دربارۀ یک موضوع خاص نظرات متفاوتتری داشته و اشتراک نظر کمتری
نسبت به آن موضوع وجود دارد .در چنین شرایطی تشتت هنجاری بیشتر خواهد بود و بالعکس.
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بهمنظور پاسخگویی به سؤاالت فوق اقدام به تحلیل ثانویۀ دادههای استاندارد موجهای مطالعاتی
 5و  6از پیمایش جهانی ارزشها )2015 ،1995( 1و دادههای مؤسسۀ بین المللی مطالعات
اجتماعی (ISS) 2وابسته به دانشگاه اراسموس 3هلند شده است.
برای اندازهگیری میزان تشتت هنجاری از دادههای موجهای مطالعاتی  5و  6از پیمایش
جهانی ارزشها ( )2015 ،1995موجهای پنجم و ششم استفاده شده است .شاخص مذکور
براساس نمرۀ انحراف از میانگین بدست آمده از  1200نمونه از افراد  18تا  85سالۀ هر کشور
در پاسخ به چهار متغیر (جدول  )1محاسبه شده است .به منظور حفظ اعتبار مطالعه از ابزار
جمعآوری دادهها پرسشنامه که توسط تیم تحقیق ( )WVSمورد بررسی قرار گرفته ،استفاده
شده است .همچنین از شیوۀ مصاحبۀ رودررو برای جمعآوری دادهها استفاده شده است .نمونه-
گیری مورد استفاده ،ترکیبی از روش احتمالی و طبقهبندی بوده است .به منظور ارتقاء پایایی،
دانشمندان علوم اجتماعی در مؤسسات دانشگاهی هر کشور وظیفۀ مدیریت مطالعه را برعهده
داشته و تالش شده است عدم پاسخگوییها به حداقل رسانده شود .جدول ( )1معرفهای به-
کاررفته برای اندازهگیری تشتت هنجاری را نشان میدهد.

انسجام اجتماعی و رابطه آن با تشتت هنجاری

جوامع براساس شاخص میزان تشتت هنجاری ،از کمترین میزان تشتت هنجاری تا بیشترین
میزان تشتت هنجاری رتبه بندی شدهاند .سؤاالت سازندۀ تشتت هنجاری در جدول ( )2نشان
داده شده است.

جدول( )2سؤاالت سازنده ابعاد شاخص تشتت هنجاری
سؤال

ابعاد تشتت هنجاری

1

ضرورت آموزش کار سخت به کودکان در خانواده

هنجار کار سخت

2

کار سخت عامل موفقیت است

هنجار موفقیت

3

تمایل به جنگ برای کشور

هنجار وفاداری

4

واکنش و رفتار مردم در موقعیت های مختلف روزمره (سو استفاده یا انصاف)

هنجار انصاف

جدول( )3معرف شاخص محدودیتهای فرهنگی و مذهبی

محدودیت در استفاده از زبان یا ساختارهای زبانی3 - 0 RL

همچنین از دادههای پیمایش بینالمللی آزادی مذهبی( 1فینک )2011 ، 2برای ساخت شاخص
محدودیت مذهبی توسط دولتها استفاده شده است .این شاخصها از  =0بدون هیچ نظارت،
اصالح و طرفداری تا  9و 10به معنای سطح باالیی از نظارت ،اصالح و طرفداری رتبهبندی شده
است (جدول .)4
جدول( )4معرفهای شاخص محدودیتهای مذهبی
اصالح مقررات اجتماعی دین توسط دولتها 0-103
شاخص طرفداری دولتها از دین 9 - 0 4
شاخص نظارت دولت بر دین (کوپرمن 10 - 0 )2016 ،5
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)3 . Modified Social Regulation of Religion (MSRI
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برای اندازهگیری اختالل نمادی ،از میزان محدودیت نشانگان فرهنگی بهعنوان سیاستهای
حاکم بر جوامع بهمنظور مدیریت تنوعات قومی ،فرهنگی و مذهبی از دادههای ( MARجدول
 )3که از بدون محدودیت تا محدودیت کامل رتبهبندی شده ،استفاده شده است.
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1 . Indices of Social Development
2 . International Institute of Social Studies

 .12برای درک بیشتر از روش مطالعه به http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2010

مراجعه شود.
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3 . The Fund for Peace
4 . Economist Intelligence Unit
5 . International Country Risk Guide
6 . Latinobarometer
7 . Afrobarometer
8 . Asiabarometer
9 . Civicus
10 . Minorities at Risk
11 . https://www.indsocdev.org/methodology.html
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با ترکیب شاخص محدودیت فرهنگی و شاخص محدودیت مذهبی ،شاخص محدودیت مذهبی
و فرهنگی به عنوان اختالل نمادی ساخته شده است.
برای اندازهگیری اختالل توزیعی (نابرابری) از شاخص جینی استفاده شده است .دادههای
مربوط به متغیر مذکور از دادههای بانک جهانی استفاده شده است.
همچنین برای اندازگیری میزان انسجام اجتماعی (متغیر وابسته) که متشکل از  5معرف
(جدول  )5میباشد ،از شاخصهای توسعه اجتماعی ( 1)ISDمربوط به دادههای مؤسسۀ
بینالمللی مطالعات اجتماعی ( )2010 ،2005( 2)ISSاستفاده شده است که خود از منابع
متعددی نظیر صندوق صلح ،3دادههای اکونومیست ، 4راهنمای بینالمللی ریسک کشورها،5
دادههای کشورهای التین ،6دادههای کشورهای آفریقایی ،7دادههای کشورهای آسیایی ،8داده-
های اتحاد جهانی سازمانها و فعالیتهای مدنی 9و اقلیتهای در معرض خطر 10استفاده کرده
است.11
مؤسسۀ بین المللی مطالعات اجتماعی ،برای جمعآوری دادههای انسجام اجتماعی بهعنوان
بخشی از دادههای ( ،)ISDاز روش (تطبیق با صدک) استفاده کرده است که توسط
المبسدورف ( )2007به منظور سنجش شاخص درک فساد ،توسعه یافته بود .12روش (تطبیق با
صدک) مزایای مختلفی برای ایجاد مجموعهای از شاخصهایی با ماهیت ( )ISDبه همراه دارد
که الف) باعث غلبه بر مسئله تعصب در نمونهبرداری شده و ب) اجازه میدهد موجهای پیدرپی
از دادههای مرتبط با معرفها حتی با نمونههای بسیار کوچک به دادههای اولیه اضافه شوند ،که
میتواند برای بهبود مداوم "پاالیش" دادههای هرکشور مفید باشد.
مؤسسۀ مذکور به منظور کاهش میزان خطای اندازهگیری ،از چندین راهبرد استفاده کرده
است:
راهبرد اول ،نظارت دقیقتر در انتخاب و در نظر گرفتن شاخصها میباشد.
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راهبرد دوم ،برای کاهش خطای اندازهگیری ،عالوه بر سختگیری در انتخاب شاخصها ،از
ترکیب چندین شاخص استفاده شده است .ترکیب شاخصها ،خطای اندازهگیری را از بین
نمیبرد ،اما با افزایش تعداد نشانگرها ،ترکیبی از چندین منبع به تدریج خطا را کاهش میدهد
(کافمن2006 ،1؛ کافمن و همکاران .)1999 ،جدول ( )5معرفهای بهکاررفته برای اندازهگیری
انسجام اجتماعی را نشان میدهد.
جدول( )5معرفهای میزان انسجام اجتماعی بر اساس شاخص انسجام مؤسسه )(ISS
فعالیتهای مدنی اعضای
جامعه

4.23

6.79

یکپارچگی گروهی

-0.32

7.89

امنیت شخصی و اعتماد

2.46

6.52

عضویت در انجمنها و
مشارکت

2.30

7.85

عامگرایی

2.84

6.49

شاخص کل انسجام
اجتماعی

3.44

6.49

با توجه به جدول فوق جوامعی که دارای میزان باالتری از نشانگرهای (فعالیتهای مدنی اعضای
جامعه ،یکپارچگی گروهی ،امنیت شخصی و اعتماد ،عضویت در انجمنها و مشارکت در
فعالیتهای اجتماعی و عامگرایی) بودهاند از میزان انسجام اجتماعی باالتری برخوردار میباشند.
دورۀ زمانی دادههای این مطالعه  1995تا  2015و شامل  109کشور میشود.

 .4یافتهها

به منظور شناخت بیشتر از وضعیت انسجام اجتماعی و تشتت هنجاری هم در ابعاد و هم به
صورت کلی الزم است تصویر کلی از وضعیت این متغیرها بر حسب مناطق جغرافیایی و کل
داشته باشیم و سپس تالش میشود به سؤاالت طرح شدۀ این مطالعه پاسخ داده شود.
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نشانگر

کمترین میزان معرف (کل کشورها)

بیشترین میزان معرف (کل کشورها)

جدول ( )6میانگین شاخصهای انسجام ،تشتت هنجاری براساس ابعاد و کل بر حسب نواحی جغرافیایی

اروپا

5.45

0.77

2.63

0.44

2.27

6.15

1 . Kaufmann
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نواحی

انسجام

تشتت
هنجار کار

تشتت هنجار
موفقیت

تشتت هنجار
وفاداری

تشتت هنجار
انصاف

تشتت
هنجاری کل

مسائل اجتماعی ایران ،سال یازدهم ،شمارۀ 2
آفریقا

4.90

0.62

2.75

0.40

2.56

6.39

آمریکای جنوبی

4.95

0.64

2.75

0.47

2.61

6.30

اقیانوسیه

5.53

.71

2.60

.47

2.51

6.29

آسیا

5.01

.69

2.63

.38

2.45

6.16

آمریکای شمالی

5.98

.81

2.38

.48

2.35

6.15

کل

5.20

.71

2.66

.42

2.42

6.19

کمترین میانگین کشورها

3.44

.26

2.08

.17

1.49

4.68

بیشترین میانگین کشورها

6.49

1.08

3.36

.50

3.13

7.45

جدول( )7رابطه همبستگی بین شاخص تشتت هنجاری هم در ابعاد و هم بصورت کلی در جوامع با میزان انسجام اجتماعی
میزان انسجام
تشتت هنجاری (هنجارکار)

تشتت هنجاری (هنجارموفقیت)

تشتت هنجاری (هنجاروفاداری)

تشتت هنجاری کل

سطح معناداری

0.000

ضریب همبستگی

(**)-0.627

سطح معناداری

0.000

ضریب همبستگی

.081

سطح معناداری

.054

ضریب همبستگی

(**)-0.643

سطح معناداری

0.000

ضریب همبستگی

(**)-0.624

سطح معناداری

0.000
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تشتت هنجاری (هنجارانصاف)

ضریب همبستگی

(**)-0.496
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نم ای کلی از وضعیت کشورهای مورد بررسی برحسب مناطق جغرافیایی با توجه به متغیرهای
مورد مطالعه ،نشان میدهد که کمترین میزان میانگین انسجام اجتماعی ،متعلق به آفریقا و
بیشترین میزان میانگین انسجام اجتماعی ،متعلق به آمریکای شمالی میباشد .همچنین
بیشترین میزان میانگ ین تشتت هنجاری کل مربوط به آفریقا و کمترین آن مربوط به آمریکای
شمالی و اروپا میباشد .پس از شناخت کلی از متغیرهای مطالعه تالش میشود به سؤاالت طرح
شده مطروحه پاسخ داده میشود.
الف) برای پاسخ به سؤال اول ،اقدام به بررسی همبستگی بین شاخص تشتت هنجاری هم در
اب عاد و هم به صورت کلی در جوامع با میزان انسجام اجتماعی پرداختیم .جدول زیر وضعیت
رابطۀ این متغیرها را نشان میدهد.

انسجام اجتماعی و رابطه آن با تشتت هنجاری
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با توجه به جدول فوق ،بین شاخص تشتت هنجاری هم در ابعاد و هم به صورت کلی در جوامع
با میزان انسجام اجتماعی رابطه وجود دارد .با توجه به نتایج بدست آمده از تحلیل دادهها تنها
میان تشتت هنجاری دفاع از وطن به عنوان (هنجار وفاداری) با انسجام اجتماعی رابطه وجود
ندارد.
دادههای جدول فوق نشان میدهد که یک رابطۀ همبستگی و همتغییری معکوس تقریباً قوی
بین (میزان تشتت هنجاری درباره ضرورت انجام کار سخت) در جامعه با (میزان انسجام
اجتماعی) وجود دارد .میزان همبستگی بین دو متغیر در حدود  -.496میباشد .میزان رابطۀ
همبستگی بین تشتت هنجاری (هنجار موفقیت) در جامعه با (میزان انسجام اجتماعی) برابر با
 -.627و معنادار بوده است .رابطۀ بین دو متغیر مذکور نیز معکوس بوده و از قوت بیشتری در
مقایسه با رابطۀ بین (میزان تشتت هنجاری دربارۀ ضرورت انجام کار سخت) در جامعه با
(میزان انسجام اجتماعی) برخوردار است .میزان رابطۀ همبستگی بین تشتت هنجاری (هنجار
انصاف) در جامعه با (میزان انسجام اجتماعی) برابر با  -.643صدم ،معنادار و معکوس بوده
است .این میزان رابطه ،قویترین رابطه در میان ابعاد تشتت هنجاری با انسجام اجتماعی بوده
است .از میان ابعاد تشتت هنجاری تنها تشتت هنجاری (هنجار وفاداری) از یک رابطۀ معنادار با
انسجام اجتماعی برخوردار نبوده است .در مجموع میان تشتت هنجاری کل با انسجام اجتماعی،
همانند ابعاد آن یک رابطۀ معکوس قوی و معنادار به میزان  -.624صدم برقرار بوده است.
بنابراین ،پاسخ سؤال اول مثبت است و بین شاخصهای مذکور رابطه وجود دارد و تشتت
هنجاری میتواند یکی از عوامل مهم در تغییر میزان انسجام اجتماعی بشمار آید.
ب) بعد از پاسخ به سؤال اول ،اکنون میخواهیم به این سؤال پاسخ دهیم که نوع و شکل
رابطه ،میان ابعاد تشتت هنجاری و تشتت هنجاری کل با انسجام اجتماعی چگونه است؟
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255

مسائل اجتماعی ایران ،سال یازدهم ،شمارۀ 2

] [ Downloaded from jspi.khu.ac.ir on 2022-05-16

256

] [ DOR: 20.1001.1.24766933.1399.11.2.8.9

 نمودار (الف) در شکل ( )1که رابطۀ بین تشتت هنجاری کار و انسجام اجتماعی را نشانمیدهد ،یک رابطۀ خطی است ،با توجه به شکل فوق در جوامعی که با تشتت هنجاری
بیشتری دربارۀ (هنجار کار) مواجهیم ،با میزان پایینی از انسجام اجتماعی نیز روبرو
هستیم .بطور کلی انتظار میرود با افزوده شدن بر میزان تشتت هنجاری (هنجار کار)
شاهد کاهش میزان انسجام اجتماعی باشیم .میزان تشتت هنجاری دربارۀ (هنجار کار) در
جامعۀ ایران برابر با  0/36صدم در یک دامنه  0/26تا  1.08میباشد که تقریباً به نمره
میانگین کشورها نزدیک است.
 نمودار (ب) در شکل ( ) 1رابطه بین میزان تشتت هنجاری (هنجارموفقیت) با انسجاماجتماعی را نشان می دهد که یک رابطۀ معکوس و خطی که ابتدا با شیب تند با افزایش
میزان تشتت هنجاری (هنجار موفقیت) از میزان انسجام اجتماعی کاسته و در ادامه با
شیب بسیار کمتر به صورت خط افقی درآمده است .به نظر میرسد ،میزان کاهش انسجام
اجتماعی در مراحل اولیۀ تشتت هنجاری بسیار بیشتر از مراحل انتهایی تشتت هنجاری
باشد .میزان تشتت هنجاری درباره (هنجار موفقیت) در جامعۀ ایران ،برابر با  2/49صدم
در یک دامنه  2/08تا  3/36میباشد که تقریباً به کشورهایی با تشتت هنجاری تقریباً
کمتر نزدیک است.
 نمودار (ج) در شکل ( )1برای اثبات این رابطه که آیا وجود و گستردگی تشتت هنجاری(هنجار انصاف) ا ثر نامطلوبی بر روی انسجام اجتماعی دارد ،همبستگی تشتت هنجاری در
میان جوامع مورد بررسی قرار گرفت که نتیجۀ آن در جدول ( )4و شکل ( )1آمده است.
توجه به همبستگی باال و معکوس و غیرخطی تقریب ًا  Uشکل بین تشتت هنجاری (هنجار
انصاف) در جامعه با شاخص انسجام اجتماعی میتوان ادعا کرد که در جوامعی که با
تشتت بیشتری دربارۀ هنجار انصاف مواجه هستیم ،با میزان پایینی از انسجام اجتماعی
روبرو خواهیم بود .اگرچه در انتهای بردار شیب رابطۀ بین تشتت هنجاری (هنجار انصاف)
با انسجام اجتماعی به اندازۀ ابتدای بردار نبوده و به نوعی جهت خط عوض میگردد.
توضیح و تبیین علت وجود یک چنین رابطهای میتواند موضوع مطالعات دیگری باشد.
میزان تشتت هنجاری (هنجار انصاف) در جامعۀ ایران برابر با  0/39صدم در یک دامنه
 0/17تا  0/50میباشد که به کشورهایی با تشتت هنجاری باال نزدیک است.
 -از میان ابعاد تشتت هنجاری در جامعه تنها همبستگی بین تشتت هنجاری تمایل به دفاع

انسجام اجتماعی و رابطه آن با تشتت هنجاری

از کشور بهعنوان هنجار (وفاداری) با شاخص انسجام اجتماعی دارای یک رابطۀ معنادار
نیست .بررسی همبستگی هنجار وفاداری با انسجام اجتماعی نیز نشانگر یک روند و الگوی
خاصی نبوده و یک رابطۀ مشخصی قابل استنتاج نیست .با این حال به نظر میرسد
هنجارهایی نظیر وفاداری به یک هویت و سرزمین خاص را بتوان با حرکت از ارزشهای
خاصگرایانهتر به سوی ارزشهای عامگرایانهتر و مفاهیمی نظیر کاهش تعلقات و تعصبات
قومی و قبیله ای ،افزایش احساس جهان وطنی و از بین رفتن مفهوم مرزهای جغرافیایی و
شکلگیری اتحادیهها تبیین نمود .این شرایط میتواند نقش مهمی در تغییر الگوی تمایالت
دفاع از وطن در میان مردمان داشته باشد .میزان تشتت هنجاری (هنجار وفاداری) در
جامعۀ ایران برابر با  2/67صدم در یک دامنه  1/49تا  3/13میباشد که به کشورهایی با
تشتت هنجاری باال نزدیک است.
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به منظور اطمینان از رابطۀ واقعی میان متغیر تشتت هنجاری با انسجام اجتماعی به بررسی اثر
کنترل دو مت غیر مهم اثرگذار بر روی انسجام اجتماعی یعنی ،اختالل توزیعی (نابرابری) و
اختالل نمادی بر روی رابطۀ دو متغیر فوقالذکر پرداخته شده است .جدول زیر نشانگر
همبستگی جزیی متغیرهای مذکور میباشد.
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 نمودار (د) در شکل ( ) 1رابطۀ تشتت هنجاری کل با میزان انسجام اجتماعی را نشان می-دهد ،بررسی رابطۀ بین تشتت هنجاری (کل) با انسجام اجتماعی در میان کشورها نشان
دهندۀ وجود یک رابطۀ قوی و خطی میان تشتت هنجاری و انسجام اجتماعی میباشد .با
هر میزان افزایش تشتت هنجاری در جوامع شاهد کاهش میزان انسجام اجتماعی هستیم.
میزان تشتت هنجاری در جامعۀ ایران برابر با  6/18در یک دامنه  4/68تا  7/45میباشد
که به کشورهایی با تشتت هنجاری باال نزدیکتر بوده و میزان انسجام اجتماعی در جامعۀ
ایران برابر با  4/8در یک دامنه  3/44تا  6/49میباشد که به کشورهایی با انسجام
اجتماعی پایین نزدیکتر است.
 نتایج بدست آمده در پاسخ به سؤال دوم ،مطالعه نشان میدهد که یک رابطۀ معکوس وبیشتر خطی میان ابعاد تشتت هنجاری (هنجار کار و هنجار موفقیت) و تشتت هنجاری
کل با انسجام اجتماعی برقرار بوده است .میان تشتت هنجار وفاداری با انسجام اجتماعی
رابطهای مشاهده نشد و رابطۀ میان تشتت هنجاری (انصاف) همانند سایر ابعاد معکوس
ولی غیر خطی بوده است.

مسائل اجتماعی ایران ،سال یازدهم ،شمارۀ 2
جدول( )8رابطه همبستگی جزیی بین برخی از متغیرها با انسجام اجتماعی
متغیر وابسته

متغیر مستقل

میزان همبستگی

متغیر کنترل (اول)

متغیر کنترل (دوم)

انسجام اجتماعی

تشتت هنجاری

-.567

اختالل توزیعی (نابرابری)

انسجام اجتماعی

تشتت هنجاری

-.323

اختالل نمادی

انسجام اجتماعی

تشتت هنجاری

اختالل توزیعی (نابرابری)

انسجام اجتماعی

تشتت هنجاری

-.530

-.386

اختالل نمادی

جدول( )9خالصه مدل رگرسیونی

1

تشت هنجاری

).465(a

.217

.198

.39836

2

تشت هنجاری ،اختالل
نمادی

).569(b

.324

.292

.37448

3

تشت هنجاری ،اختالل
نمادی ،اختالل توزیعی

).711(c

.505

.469

.32425
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مدل

متغیرهای مستقل

ضریب تعیین
()R

مجذور ضریب
تعیین ()R2

مجذور ضریب تعیین
تصحیح شده ()R2Adj.

خطای استاندارد
برآورد ()SES
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نتایج بدست آمده نشان میدهد که علیرغم کنترل اثر متغیرهای اختالل توزیعی (نابرابری) و
اختالل نمادی رابطۀ بین تشتت هنجاری و انسجام اجتماعی حفظ شده است .این نتیجه مؤید
این نکته است که رابطۀ بین تشتت هنجاری و انسجام اجتماعی یک رابطۀ واقعی بوده و
اثرگذاری خود را حتی در حضور متغیرهای مهم دیگر نیز حفظ کرده است.
میزان اثرگذاری اشتراک و وفاق هنجاری در مقایسه با عوامل مهم (چلبی )1382 ،دیگر نظیر
اختالل توزیعی (نابرابری) و اختالل نمادی بر روی انسجام اجتماعی چگونه است؟
به منظور پاسخ به سؤال سوم و تعیین میزان اثرگذاری متغیر تشتت هنجاری در مقایسه با
عوامل مهم (چلبی )1382 ،دیگر نظیر اختالل توزیعی (نابرابری) و اختالل نمادی بر روی
انسجام اجتماعی اقدام به بررسی رابطۀ چند متغیره میان انسجام اجتماعی به عنوان متغیر
وابسته و م تغیرهای تشتت هنجاری ،اختالل توزیعی (نابرابری) و اختالل نمادی به عنوان
متغیرهای کنترل گردید .در جدول زیر از طریق رگرسیون خطی( )stepwiseاثر متغیرهای
مذکور بر روی انسجام اجتماعی نشان داده شده است.

انسجام اجتماعی و رابطه آن با تشتت هنجاری
جدول( )10ضرایب رگرسیونی متغیر مستقل در پیشبینی انسجام اجتماعی براساس مدل سوم
ضرایب استاندارد نشده

مدل

(عدد ثابت)

بی ()B

خطای استاندارد
()SE

8.049

.557

ضرایب استاندارد
شده ()Beta

t

سطح
معناداری
()p

بتا
13.943

0.000

-.245

.092

-.308

-2.679

0.011

اختالل نمادی

-.056

.013

-.525

-4.269

0.001

اختالل توزیعی

-.023

.006

-.465

-3.876

0.005

تشتت هنجاری

 .5بحث و نتيجهگيری
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مطالعۀ حاضر به منظور پاسخگویی به این سؤال کلی انجام شده است که آیا تشتت هنجاری
می تواند بر روی انسجام اجتماعی تأثیرگذار باشد .مرور ادبیات نظم و انسجام اجتماعی نشان
میداد که میتوان عاملهای متعددی برای نظم و انسجام اجتماعی در نظر گرفت .یکی از این
عوامل که طرفداران و مخالفان خود را هم در میان اندیشمندان کالسیک و معاصر دارا بود،
ارزشها ،هنجارها و اصول مشترک میباشد .برخی از محققین معتقدند که بدون حضور ارزشها
و هنجارهای مشترک در میان افراد و تطبیق و درونی شدن آنها صحبت از اجتماع بیمعنی
خواهد بود و ارزشها ،اصول و هنجارهای مشترک عامل اساسی در ایجاد و حفظ انسجام
اجتماعی می باشد .در مقابل برخی دیگر از محققان معتقدند که ارزشهای مشترک عاملی برای
حفظ نظم و انسجام جوامع نبوده و برای اتحاد جوامع بر عوامل دیگری نظیر اقتصادی ،جمعیت،
شرایط مدیریتی ،وضعیت سیاسی و ژئوپولیتیکی و نظایر اینها تأکید داشته و شواهدی را نیز
ارائه مینمایند.
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همچنانکه در مدل رگرسیونی مشاهده میشود اثر بتای تشتت هنجاری بر روی انسجام
اجتماعی با حضور سایر متغیرها همچنان معنادار و مهم و دارای وزن مناسب میباشد .اگرچه
دو متغیر دیگر اختالل نمادی و نابرابری بیش از تشتت هنجاری بر روی انسجام اجتماعی
اثرگذار است ،در جوامع مختلف ممکن است میزان حضور هر کدام از متغیرهای مذکور متفاوت
بوده و از این رو توجه به هر کدام بطور جداگانه و باهم ضرورت پیدا میکند.
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یافتههای تحقیق حاضر نشان داد که ارزشها و هنجارهای مشترک را میتوان به عنوان یک
عامل مهم در ایجاد و حفظ انسجام اجتماعی در نظر گرفت .این مطالعه تأیید کنندۀ نظرات
افراد و اندیشمندانی بود که عامل ارزشها ،اصول و هنجارهای مشترک را پایهای برای انسجام
اجتماعی در جوامع در نظر میگرفتند .ازجمله این افراد میتوان به پارسونز ،الستر ،هورویتز،
شف ،کالینز ،هانمن ،اریدال ،هایز ،ترنر ،گلدستون ،اسکاچ پل ،هکتر و چای ،وایت و هرری،
چلبی و دیگران ا شاره داشت .اگرچه ذکر این نکته ضروری است که هرکدام از این اندیشمندان
مکانیسم های متفاوتی برای ایجاد و حفظ انسجام از طریق ارزشها ،هنجارها و اصول مشترک
قایل بودهاند .مطالعۀ غنیمتی ( )1396مربوط به وضعیت انسجام اجتماعی در میان سه کشور
ایران ،کره جنوبی و پاکستان نیز نشان دهندۀ وجود رابطه میان تشتت هنجاری با انسجام
اجتماعی است.
بنابراین ،ضرورت مدیریت و سیاستگذاری در جامعه به منظور کسب حداکثر اشتراک ارزشی و
هنجاری بسیار مهم به نظر میرسد .بهویژه آنکه ،حتی با کنترل متغیرهایی نظیر اختالل
توزیعی (نابرابری) و اختالل نمادی به عنوان عوامل مهم در تبیین انسجام اجتماعی ،مالحظه
می شود که اشتراک هنجاری و ارزشی همچنان نقش اثرگذار خود در تبیین انسجام اجتماعی را
حفظ کرده است.
این وضعیت دربارۀ جامعۀ ایران نیز صدق میکند .با توجه به یافتهها و شواهد تجربی ،جامعۀ
ایران از اختالل هنجاری و ارزشی برخوردار بوده و درگیر دو و چندقطبیهای متعدد در حوزه
ارزشها و هنجارها می باشد ،اما آنچه که وضعیت جامعۀ ایران را از حیث تشتت هنجاری و
نتایج آن برجستهتر می کند ،امتداد تشتت هنجاری به سوی تضاد هنجاری از یک سو و از سوی
دیگر پایین بودن میزان مدارای اجتماعی (به عنوان متغیر مهم تعدیل کننده در مکانیسم
اثرگذاری تشتت هنجاری بر روی انسجام اجتماعی) میباشد .دادههای شاخص پیشرفت
اجتماعی )SPI( 1نشان میدهد که در طی سالهای  2013تا  2016در جامعۀ ایران ،میزان
مدارای اجتماعی روند کاهشی را طی کرده و نمرهای نزدیک به نمرات حداقلی را به خود
اختصاص داده است (غنیمتی 301 :1396 ،و  .)273این وضعیت میتواند تفاوتها را به تضاد
تبدیل نموده ،کلیت جامعه را از طریق کاهش تحمل افراد در مقابل تفاوتها مورد تهدید قرار
داده و شرایط انسجامی جامعه ایران را مورد تهدید قرار دهد .میتوان ادعا کرد که امروزه ،درک
و تحلیل هر امر مهم در جامعه ایران با نوعی دو یا چندگانگی مواجه بوده و عامل تضاد در
جامعه می گردد .از این رو ضرورت مدیریت عالمانه و صحیح جامعه بایستی بشدت مورد توجه
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قرار گیرد و بایستی تالش شود تا از سطح تشتت هنجاری و ارزشی در جامعه کاسته شود .به
نظر میرسد موارد زیر می تواند نقش مهمی در مدیریت و کنترل تشتت هنجاری و ارزشی در
جامعۀ ایران داشته باشند و از میزان آن در جامعه بکاهد.
الف) شناخت الگوهای مدیریت ارزشی و هنجاری در میان کشورهایی با میزان اشتراک هنجاری
و ارزشی باال ،جوامع مذکور از چه الگوهایی بهره میبرند و چگونه تضادهای هنجاری و ارزشی را
مدیریت مینمایند .اگرچه الگوهای مدیریت ارزشی و هنجاری یک دستورالعمل کامل و ثابت
برای جوامع و کش ورها نبوده و ممکن است از زمانی به زمانی دیگر متفاوت باشد ،اما با این
حال میتوان از ای ن الگوه ا ب ه عن وان نقش ۀ عمل حدودی برای مدیریت ارزشی و هنجاری
جامعۀ ایران استفاده کرد.
ب) تنوعات قومی و فرهنگی به عنوان یکی از منابع تفاوتهای ارزشی و هنجاری میباشد.
شناسایی الگوهای مدیریت تنوعات قومی و فرهنگی جوامع متکثر کمک میکند راههایی که به
منظور مدیریت تضادها بر میگزیند؛ مورد توجه واقع شود .برخی از کشورهایی با میزان اندک
تضاد ارزشی و هنجاری بهویژه در آمریکای شمالی از بیشترین تنوع قومیتی ،مذهبی و فرهنگی
برخوردارند ،اینکه چگونه کشورهای مذکور تفاوتهای ارزشی و هنجاری را مدیریت و از تبدیل
آن به تضاد و تشتت جلوگیری میکنند ،میتواند مورد توجه قرار گیرد.
ج) در استفاده از الگوهایی برای حل مسئلۀ تشتت هنجاری توجه خاص به شرایط جوامع بسیار
مهم است .مطالعۀ غنیمتی ( )1395نشان داده است که اگرچه جوامعی با میزان حداکثر
تکثرگرایی فرهنگی و مذهبی از میزان باالتری از انسجام برخوردار بودهاند ،با این حال برای
جوامع در حال توسعه نظیر ایران پذیرش اصول ،ارزشها و هنجارهای متعدد و متفاوت میتواند
منجر به از هم گسیختگی اجتماعی و فروپاشی انسجام گردد.
ر) با توجه به پایین بودن نمره میزان مدارای اجتماعی در جامعه ،آموزش راههای برخورد
منطقی و مدارای اجتماعی در مواجهه با تفاوتها از طریق آموزش و پرورش و یا دانشگاهها و
مساجد به اعضای جامعه میتواند نقش مهمی در کاهش تضادها داشته باشد.
چ) گسترش فعالیت در انجمنهای مدنی و فعالیت و مشارکت در امور اجتماعی ،عام المنفعه،
امدادرسانی و نظایر اینها میتواند زمینۀ اتصال و ارتباط بینگروهی را فراهم آورد .همچنانکه
چلبی ( )1382اشاره میکند ،گسترش تعامالت و روابط بینگروهی از میزان دشمنیها کاسته و
بر میزان دوستیها به عنوان مقدمهای برای انسجام اجتماعی میافزاید .افزایش روابط اجتماعی
میتواند اثر مستقیم بر روی درک متقابل از تمنیات گروههای مختلف جامعه داشته و نهایتاً
شرایط گسترش انسجام اجتماعی را بدنبال داشته باشد .بنابراین ،الزم است شرایط برای
گسترش روابط و دخالت اجتماعی در میان اعضای جامعه را فراهم آورد.
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و نهایت ًا بایستی اشاره کرد که اگرچه مطالعۀ حاضر اثر اشتراک ارزشی و هنجاری بر روی
انسجام اجتماعی را نشان میدهد ،در عین حال مؤید این نکته است که با توجه به ضرایب
بدست آمده از مدل رگرسیونی ،همزمان بایستی بر نقش عوامل دیگر نیز توجه شود .دستگاه-
های نظری مختلف هر کدام توانایی شناسایی و تبیین تنها برخی از عوامل مهم در ارتباط با
این موضوع را داشتهاند و تأکید تنها بر این دستگاههای نظری از توانایی اندیشمندان و
سیاستگذاران در تبیین انسجام میکاهد .در حالیکه جوامع نیازمند یک چهارچوب و قالبی
هستند که در آن با حضور عوامل مختلف تأثیرگذار بتوانند زمینه ایجاد و حفظ انسجام
اجتماعی را فراهم نمایند.
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