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  مقدمه

 بـه  و جامعه در بحث مورد هاي  ضوعمو و مسائل ترين  مهم از توان  مي را 1اجتماعي نظم
 تمـامي  تـوان   مـي  كـه  طـوري  بـه  دانـست  شناسي  جامعه مباحث ترين  كانوني از آن، تبع

  .كرد تقسيم تضاد و نظم مكتب دو به را شناسي جامعه هاي  نظريه و ها ديدگاه
 بقـا،  بـراي  اي، جامعه هر اصوالً كه شود  مي ناشي واقعيت اين از اجتماعي نظم مسئله

 اخـتالل  دچـار  آن بـدون  و است اجتماعي نظم از حداقلي نيازمند خود پيشرفت و دوام
  .رود مي پيش فروپاشي مرز تا و شود مي

 و انـد    يافتـه   دست اقتصادي توسعه به پيشرفته جوامع چون كه دارد وجود عقيده اين
 سـطح  يارتقـا  دنبال به اند و   كرده عبور زندگي اوليه نيازهاي مرز از جوامع اين در افراد
 شـكل  آنهـا  در جمعـي  اعتمـاد  نوعي هستند، آن به بخشيدن تعالي و خود زندگي كيفي
 در را آنهـا  و شود  مي جامعه آحاد بين در عميق و گسترده پيوندي ايجاد باعث كه گرفته

 يافتـه،   توسـعه  كمتـر  جوامـع  در حالي كـه   در رساند،  مي ياري جمعي اهداف به دستيابي
 تـضعيف  باعث موضوع، همين و دارد وجود ديگران به مادياعت  بي براي مختلفي داليل

 در كـه  كند  مي ايجاد را خودخواهانه فردگرايي نوعي و شود  مي ديگران با رابطه احساس
 عوامـل . گـذارد  مـي  بر جاي  نامطلوب اثري اجتماعي نظم تداوم و گيري  بر شكل  نهايت،
 عوامـل  ايـن  شوند، واقع ؤثرم اجتماعي نظم در اختالل يا گيري  شكل بر توانند  مي مهمي

 از سـو،  يـك  از جمعـي  هاي  رسانه هستند، مطالعه قابل خرد و مياني كالن، سطح سه در
 سـوي  از و عمومي هاي آگاهي سطح ارتقا و جامعه عمومي افكار بر تأثير گذاشتن  طريق
 نميزا اما بگذارند، تأثير شهروندان رفتار چگونگي بر توانند  مي الگوسازي طريق از ديگر
 گيـري  شـكل  كـه  طوري به است ديگري متعدد عوامل تأثير تحت خود تأثيرگذاري اين
 بيـشتري  سـهولت  با دارد، وجود آن اعضاي بين همانندي كه جوامعي در اجتماعي نظم

 از مـشتركي  فهـم  بـه نـسبت مـشابه و       درك افراد جوامع، اين در زيرا گيرد،  مي صورت
 هـا  ارزش و باورها عقايد، تكثر و تنوع كه زانمي هر به حالي كه  در دارند موجود شرايط

  . بود خواهد تر پيچيده حدي تا و دشوارتر اجتماعي نظم به دستيابي باشد، بيشتر جامعه در
 معـرف  كـه  است 2انسجامي نظم به طور عمده   اجتماعي نظم از منظور مقاله، اين در

                                                      
1. social order       2. integrative order 



  143 ����... هاي جمعي و نظم اجتماعي  رسانه

  

 همبـستگي  و انـسجام  ينوع تمايزها و ها  تفاوت حفظ با آن، در كه است نظم از اي  گونه
 در افـراد  بـين  همكـاري  و جمعـي  خرد پايه بر مشترك اهداف به دستيابي براي جمعي
 يعني اجتماعي، نظم ديگر شكل در حالي كه  در گيرد،  مي شكل منطقي و عقالني فضايي

 زور اعمال طريق از كه نظم از اي  گونه و است حاكميت و قدرت بر تأكيد 1انتظامي نظم
 كـه  نظـم  نـوع  اين در. آورد  مي وجود به آن را  شود،  مي اعمال سياسي اينهاده از سوي 

 انـدك  بـسيار  آن ميـزان  يـا  نـدارد  وجود دروني پذيرش ناميد، باال از نظم آن را  توان  مي
 هـاي   عرصـه  در مـردم  فعـال  حضور و مشاركت پايه بر انسجامي نظم حالي كه  در است

  . است شده استوار گوناگون

  تماعياج نظم تحليل سطوح

 هـر  در. كرد تحليل خرد و مياني كالن، تحليلي سطح سه در توان  مي را اجتماعي نظم
 مـؤثر  اجتمـاعي  نظـم  در اخـتالل  يا گيري  شكل بر متعددي عوامل سطوح، اين از يك
  . شوند مي واقع

 اقتـصادي،  سـاختارهاي  ماننـد  كـالن،  سـطح  عوامـل  و شـرايط  جوامع، از برخي در
 اجتمـاعي  سـرمايه  رشـد  و توليـد  بـراي  مـساعد را   زمينه ي،فرهنگ و سياسي اجتماعي،

 هـاي   نظـام  خرده ساير  تأثير  تحت اجتماعي نظم دليل همين به سازند،  نمي فراهم 2جديد
 نـامتوازن  توسـعه  وضـعيت،  اين نتيجه. گيرد  مي قرار) سياسي و اقتصادي (نظام با مرتبط
  .است تماعياج ثبات با نظم  نگرفتن شكل در مهمي عامل خود كه است

 اجتماعـات  كـه  چـرا  است رو  روبه خاصي موانع با اجتماعي نظم نيز مياني سطح در
 نظيـر  فرامحلـي  اجتماعـات  بر) قوم و قبيله خانواده، مانند (محلي و غير رسمي  كوچك،
 شـود   مـي  باعـث  پديـده  ايـن  دارند، غلبه غير دولتي  هاي  سازمان و نوين مدني نهادهاي
 اخـتالل  و نيابد تكوين است، اجتماعي نظم گيري  شكل الزمه كه نوين اجتماعي سرمايه

 از حـالتي  ايجـاد  با قديم اجتماعي سرمايه جاي به جديد اجتماعي سرمايه جايگزيني در
 صـورت  بـه  عوامـل  ايـن  تمامي كه بزند دامن را اجتماعي هاي  آسيب جامعه، در آنومي

  .دارند مؤثري نقش جتماعيا نظم فرايند در اختالل ايجاد در  مستقيم غير يا مستقيم

                                                      
1. regulative order       2. new social capital 
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 تعهـد،  (هـا   ارزش باورهـا،  ماننـد  فردي، هاي  ويژگي به خرد سطح در اجتماعي نظم
 كـه  ميـزان  هـر  بـه  و شود  مي مربوط) آن مانند و قانون به التزام اعتماد، پذيري،  مسئوليت

 در بيـشتري  اثربخـشي  گيرنـد،  قرار عام باورهاي و ها  ارزش با تناسب در ها  ويژگي اين
  . داشت خواهند جامعه اجتماعي نظم يندفرا

 در برگيرنـده   سـطوح،  تمـامي  در اجتمـاعي  نظـم  بـر  مؤثر عوامل تحليل كه آنجا از
 بـر  كـه  تـأثيري  ميـزان  و آنها از يك هر نقش تعيين كه در عمل،   است زيادي متغيرهاي

 منـابع  مطالعـه  و بررسـي  بـا  كه بوده است  اين بر سعي است، ناممكن گذارند،  مي جاي
 كـه  خـرد  سـطح  عمـده  عوامـل  شـهرها،  در شـده   انجـام    ميداني هاي  پژوهش و جربيت

  .شوند مشخص باشند، تأثيرگذار اجتماعي نظم بر توانند مي
 شهرهاي« كه چرا كند  مي پيدا زيادي اهميت امروزي شهرهاي در بويژه موضوع، اين
 كـه  يـست ن ترديـدي  و انـد   شـده  بـدل  كشور هر ملي توسعه بخش ترين  مهم به امروزي

 دنيـا  مـردم  از مهمـي  بخـش  براي زندگي استانداردهاي ارتقاي موجب خود شهرنشيني
 جامعـه  در انـسجامي  نظـم  سـطح  ارتقـاي  با بنابراين .)78 ، ص 1389 شيخي، (»شود  مي
  .بود نيز شهرها اين در زندگي هاي جنبه از برخي كيفي ارتقاي شاهد توان مي

   پيشين هاي پژوهش بر مروري   

 و خـارجي  هـاي   پـژوهش  در اجتمـاعي  نظـم  با مرتبط هاي  ديدگاه ابتدا ه حاضر، مقال در
  .بررسي خواهد شد اجتماعي نظم مورد در داخلي شده انجام هاي پژوهش نتايج سپس

  اجتماعي نظم بر جمعي هاي رسانه تأثير با توجه به غرب در شده انجام هاي پژوهش نتايج

 شـده  انجـام  غرب در متعددي مطالعات اجتماعي نظم بر ها  رسانه و تأثير  نقش زمينه در
 اعتمـاد  بـا  جمعـي  هـاي   رسـانه  رابطـه  دهد،  مي نشان) 1998 (1شه پژوهش نتايج. است

 نـوع  رسـانه،  نوع اساس بر نتايج كه معني اين به است، وجهي چند رابطه يك اجتماعي
 ،مـوارد  برخـي  در. اسـت  متفـاوت  مخاطبـان  نگرشـي  و فردي هاي  ويژگي نيز و برنامه

 هـاي   سـريال  يـا  و علمـي  خبـري،  هـاي   برنامـه  تماشـاي  (جمعـي  هاي  رسانه از استفاده

                                                      
1. Shah 
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 ديگـر  مـوارد  در امـا  دارد، رابطـه  اجتمـاعي  اعتمـاد  بـا ) خوانـدن  روزنامه و تلويزيوني
  . است نشده تأييد رابطه اين وجود) ترسناك و مستند هاي برنامه(

 ايجـاد  طريـق  از اجتمـاعي  نظـم  بر جمعي هاي رسانه تأثير بر ها، نتايج ديگر پژوهش 
 اعتمـاد  تواننـد   مـي  جمعـي  هـاي   رسـانه  دهند كـه    نشان مي  و دارند تأكيد عمومي اعتماد

 به كه است افرادي ازجمله 1كلمن جيمز. دهند قرار تأثير تحت را جامعه اعضا اجتماعي
 عـاقلي  افـراد  كنشگران، او نظر از. دارد اعتقاد اجتماعي اعتماد بر جمعي هاي  رسانه تأثير

 دسـت  عقالنـي  انتخاب يك به كنش، از حاصل محاسبه سود و زيان    مبناي بر كه هستند
 از حاصـل  ميزان سـود و زيـان      و كنش موقعيت مستلزم ارزيابي  اعتماد كردن  و زنند  مي

 اسـت؛  اطالعـات  از اي  مجموعه بر مبتني همواره ارزيابي اين. است اعتمادي  بي و اعتماد
 برسـاند  بحرانـي  نقطـه  از باالتر به منفعت احتمال از را ما برآورد تواند  مي اطالعات زيرا

 .)157 ـ163 ، صص1377ترجمه صبوري كاشاني، (

 تـري   پيچيـده  شـكل  بـه  گيدنز انديشه در اجتماعي اعتماد با جمعي هاي  رسانه رابطه
 مـدرن،  و سـنتي  جامعـه  دو در را آن بـر  مؤثر عوامل و اعتماد 2گيدنز. است شده ترسيم
 اجتمـاعي  مسئله يك به اعتماد مدرن، جامعه در او، نظر از. است كرده مقايسه و بررسي
 بـه  اعتمـاد  اعتمـاد،  نـوع  تـرين   مهـم  مـدرن،  جامعـه  در است معتقد وي. شود  مي تبديل

 هـاي   نظام از منظور. است تخصصي هاي  نظام و نمادين هاي  نشانه يعني انتزاعي نهادهاي
 ما كنوني زندگي اجتماعي و مادي  محيط از يعيوس  حوزه كه است هايي  نظام تخصصي،

 و معمـاران  هـا،   وكيـل  چون متخصصاني با غيرمتخصص افراد بيشتر. دهند  مي سازمان را
 كـه  هـايي   نظـام  اما كنند،  مي مشورت نامنظم اي  شيوه به معين دوره يك در تنها پزشكان،

 تـأثير  ما رفتار ابعاد زا بسياري بر مداوم، طور به سازند،  مي يكپارچه را متخصصان دانش
  ).33ـ34 ، صص1383ترجمه ثالثي،  (گذارند مي

 همـدلي  ديگـران،  احـوال  و اوضـاع  درباره بينش پيدا كردن  است معتقد 3كوئيل مك
 گفتگـو،  بـراي  مبنـايي  يـافتن  تعلق، احساس كسب ديگران، با پنداري  همذات اجتماعي،

 هـاي   نقش اجراي به كمك گي،زند در واقعي همراه يك جاي پر كردن  اجتماعي، تعامل
 خـدماتي  از جامعـه،  و دوسـتان  خـانواده،  با پيوند ايجاد به فرد توانا ساختن  و اجتماعي

                                                      
1. Coleman       2. Giddens       3. McQuail 
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 تحكـيم  را اجتمـاعي  همبـستگي  توانند  مي طريق آن از و دهند  مي ارائه ها  رسانه كه است
  ).112 ، ص1380 ترجمه اجاللي، (كنند

 تقويـت  و اجتمـاعي  انزواي كاهش ريقط از هاي ارتباط جمعي    به اين ترتيب، رسانه   
 كـه  طـوري  بـه  شوند،  مي تعلق احساس نوعي موجد جامعه، اعضاي با مشترك احساس
تقويـت   عمـومي  تعهد نتيجه در گيرند،  مي قرار ها  هويت ساير رأس در اي  جامعه هويت

 آورد  را در پـي مـي      جامعـه  در اجتمـاعي  اعتماد افزايش خود دنبال به نيز اين و شود  مي
  ).140 ، ص1375 لبي،چ(

  اجتماعي نظم بر ها رسانه تأثير در ايران با توجه به شده انجام هاي پژوهش نتايج

. اسـت  گرفتـه  قـرار  مطالعـه  مورد اجتماعي نظم هاي  پژوهش از بسياري در نيز ايران در
 از جمعـي  هـاي   رسـانه  پژوهش خود بر اين باورنـد كـه        در) 1384 (مروت و عبداللهي

  .شوند مي واقع مؤثر اجتماعي نظم گيري شكل بر جامعه آحاد بين بستگيهم ايجاد طريق
 بـراي  راهـي  ،  شـهروندي  اخالق تقويت« عنوان با خود پژوهش در) 1388 (فكوهي

 صـفر  از توانـد   نمي شهروندي اخالق ايجاد است معتقد »مشاركتي ساالري مردم به گذار
 گـسترش  امكان باشد، داشته دوجو تري  قوي اخالقي هاي  پشتوانه چقدر هر شود؛ شروع
 اخـالق  زبـاني،  و قـومي  تنوع سنت، دين، فكوهي. شود  مي بيشتر اخالق نوع اين يافتن
 اسـت،  معتقـد  همچنـين . دانـد   مـي  مـؤثر  شـهروندي  رفتار در را سياسي اخالق و مدني
 از اسـتفاده  بـا  و دارنـد  مهمـي  نقـش  پـذيري   جامعه فرايند تحكيم در جمعي هاي  رسانه
  .شوند مي واقع مؤثر اجتماعي نظم و انسجام بر زباني و قومي تنوع و ملي ديني، هاي ويژگي

 از يكـي  گرايـي   خاص كه كند  مي اشاره نكته اين به خود، پژوهش در) 1388 (رباني
 و مثبـت  كـاركرد  جـاي  بـه  ويژگـي  ايـن  و اسـت  اجتمـاعي  تـضادهاي  عوامل كليـدي  

 متـوازن  و پايـدار  توسـعه  اينـد فر در آفرين تعارض و منفي كاركرد داراي بخش  وحدت
 شـهروندان  گروهـي   بـرون  تعامـل  سـطح  ارتقـاي  بـا  تواننـد   مي جمعي هاي  رسانه. است

  .آورند فراهم را عام هاي مالك پذيرش تقويت موجبات
  فـراهم  نيازمند نظم، گيري  شكل كه كند  مي اشاره كتاب خود  در) 1381 (تواني ماليي

 برقـراري  و مـدني  نهادهـاي  تقويـت  و ايجاد مناسب،بسترهاي فرهنگي    مقدمات، آمدن
 در مهمـي  نقـش  اجتمـاعي  مشاركت و اخالقي است و باورهاي   بيروني دنياي با ارتباط
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 اخالقـي  باورهـاي  تقويت طريق از جمعي هاي  رسانه و دارند اجتماعي نظم گيري  شكل
  .شوند مي واقع مؤثر زمينه اين در

 در نظـم  كه اند  دست يافته  نتيجه ينا به خود پژوهش در) 1381 (زاده  رسول و چلبي
 عامـل  چهـار  خـانواده،  هرگـاه در   كـرد،  جـستجو  خانواده درون ابتدا بايد را خرد سطح

 نوجوانان بزهكاري هاي  زمينه باشد، داشته وجود همبختي و همفكري همگامي، همدلي،
. دش خواهد رو  روبه قبول قابل اجتماعي نظم از سطحي با جامعه و خواهد رفت  ميان از
 اجتمـاعي  نظـم  بـر  خـانواده،  بر گذاري  تأثير طريق از جمعي هاي  رسانه پژوهش اين در

  . شوند مي واقع مؤثر
 وابـسته  زيـادي  حد تا اخالق، به پايبندي كهكند     اشاره مي  نكته اين به) 1383 (بيات

 بـر اسـاس    بيشتر هر چه  افراد. است عقالني كنش و عام اعتماد عام، تعهد گرايي،  عام به
 تـرجيح دهنـد،    روابـط  بـر  را ضوابط و كنند عمل شخصي غير و عام فراگير، يارهايمع

 و تعهـد  احـساس  چـه  هـر  و داشـت  خواهنـد  اخالقـي  هـاي   ارزش به بيشتري پايبندي
 در. كـرد  خواهـد  عمـل  تـر   اخالقي رود، فراتر خويشان و دوستان دايره از فرد  مسئوليت

 نظـم  بـر  مـؤثر  عوامل ترين  اصلي از اجتماعي مشاركت و اخالقي باورهاي پژوهش اين
 انگيزه بتوانند جمعي هاي  رسانه كه صورتي در ترتيب، به اين . شوند  مي قلمداد اجتماعي

 اجتمـاعي  نظـم  گيـري   شكل در مهمي نقش كنند، فراهم اجتماعي مشاركت را براي  الزم
  .داشت خواهند جامعه در

  ها پژوهش بندي نتايج جمع

 شـش  طريق از جمعي هاي  رسانه ،هد  د  نشان مي  شده  انجام   هاي  پژوهش نتايج بندي  جمع
 احـساس  ميـزان : از عبارتنـد  عوامـل  شـوند؛ ايـن     مـي  واقـع  مؤثر اجتماعي نظم بر عامل

 شـدت  گرايـي،   خانواده  ميزان اجتماعي، مشاركت ميزان ناامني، احساس ميزان عدالتي،  بي
 .اخالقي باورهاي شدت ديني، باورهاي

 ايـن عوامـل   تـضعيف  يـا  تحكـيم  جهـت  در تواننـد  مـي  معـي ج هاي  رسانه درواقع،
 جمعـي،  هـاي   رسـانه  چه اگر يك نگاه،  در. شوند واقع مؤثر اجتماعي نظم بر گانه،  شش
 بـه  هـستند،  جامعـه  فرهنگي و اقتصادي سياسي، اجتماعي، ساختارهاي تأثير تحت خود

 سـازي  برنامه در بنابراين، .كنند  مي ايفا مهمي نقش عوامل اين طريق از مشخص، صورتي
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 توجـه  مـورد  كارشناسانه و دقيق شكلي به عامل، شش اين الزم است  جمعي هاي  رسانه
  .گيرند قرار

   نظري تعاريف

 بـه  و شـود   مـي  واقـع  مـؤثر ) شهروندان (افراد رفتار بر كه است باوري .عدالتي  بي احساس
 .)1384 زاده،  نبي( شمرد  مي مجاز را موجود قوانين از تخطي كننده،  توجيه عامل يك عنوان

 زيـادي  حـد  تا و باشد آن واقعي معني به عدالتي  بي از فراتر تواند  مي عدالتي  بي احساس
  .)1389 عريضي، (شود مي مربوط عدالت مفهوم از افراد شخصي ادراك و مشاهدات به

 بـرون  اجتمـاعي  تعـامالت  در افراد فعال و مؤثر حضور معني  به .اجتماعي مشاركت
ــي ــطح در گروه ــهج س ــت امع ــري، (اس ــشاركت .)1390 ظف ــاعي، م ــل اجتم  حاص
 جمع با همراهي طريق از پيشرفت به اعتقاد حال عين در و دوستي  نوع پذيري،  مسئوليت

  .)1390 خراساني، مظلوم (است آن بر تأثيرگذاري و
 بـر  و جمعـي  زنـدگي  قواعـد  بـر  كه هستند شمولي  جهان هاي   ارزش .اخالقي باورهاي

 وفاي صداقت، مانند هايي  ارزش ،)1390 ايمان، (حاكمند يكديگر با دافرا روزمره تعامالت
  .)1390 پوراسماعيلي، (گيرند مي قرار مجموعه اين در دوستي نوع امانتداري و عهد، به

 روزمـره  زنـدگي  امور انجام براي الزم ثبات از فرد آن، در كه  حالتي .ناامني احساس
 دارد بـدبيني  نـوعي  آن، محتمـل  وقـايع  و اتفاقـات  و آينده به نسبت و نيست برخوردار

 در باشـد،  واقعي معني كه به  ناامني از متفاوت تواند  مي ناامني احساس .)1389 صارمي،(
  .)1387 چلبي، (است نگراني با توأم ترس از ناخوشايندي احساس برگيرنده

 بـر  امـور  تمـامي  در را خـود  خانواده منافع فرد شود  مي باعث كه  باوري .گرايي  خانواده
 گرايي  جمع و فردگرايي حدفاصل گرايي،  خانواده .)1383 بيات، (دهد ترجيح جمعي منافع
  .)1384 كاشي، (كرد محسوب نيافته تعميم گرايي جمع نوعي آن را توان مي و است

 و انـسجام  موجـب  كـه  اسـت  گروهـي  و فـردي  بين تعامل از نوعي. ديني باورهاي
 شـكل  امـا  .)1389 حبيبـي،    (شـود   مـي  خاص ديني باور يا مذهب يك پيروان هماهنگي

 ايفـا  اجتمـاعي  نظـم  در مخربـي  نقش تواند  مي است، ديني تعصب با توأم كه آن افراطي
  .)1383 زاده، سراج (كند

 و راديـو  صـرف  جمعـي،  هـاي   رسـانه  از مقـصود  مقالـه،  ايـن   در .جمعي هاي  رسانه
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 شـده  ذكـر  متغيـر  شش با ارتباط در رسانه، دو اين هاي  برنامه محتواي و است تلويزيون
 هـا،   رسـانه  هـاي   برنامـه  مجموع از هاي  موضوع اين كلي سهم ديگر، عبارت به. باشد  مي

  . بود خواهد زمينه اين در ها رسانه تأثيرگذاري ميزان نشان دهنده

  شناسي پژوهش روش

 و لنـدن  تهـران،  شـهر  سـه  در اجتماعي، نظم بر جمعي هاي  رسانه تأثير پژوهش، اين در
 تطبيقـي  روش خالصـه،  طور به. است گرفته قرار مطالعه مورد تطبيقي صورت به بمبئي

 بـا  از يكـي  آن را  تـوان   مـي  هاست،  تفاوت و ها  مشابهت فهم براي مقايسه بر را كه مبتني  
  . دانست اجتماعي علوم در تحقيق هاي روش ترين سابقه

ه حاضر به روش    مقال. گيرد   صورت مي  2 و بيروني  1دروني شيوه دو به تطبيقي مطالعه
 و متفـاوت  واقعيت چند تغييرات به اين ترتيب كه   . گيرد  مي انجام بيروني تطبيقي مطالعه

  . شود مي مطالعه جامعه چند در واحد زمان يك طي هم، به مرتبط حال عين در
 در اجتمـاعي  نظـم  وضعيت بين اي  مقايسه كه است اين بر حاضر، سعي  پژوهش در

 شـهر   كـالن  دو بـا  تهـران  شـهر   كالن براي اين منظور،   و بگيرد صورت مختلف شهرهاي
 منطقـي . مقايسه شده است   هستند، مشترك و مشابه هاي  ويژگي داراي حدي تا كه ديگر
 توسـعه  كـشورهاي  از شـهري  و كشورهاي در حال توسـعه     از شهري با تهران كه است
 نظـر  از بمبئي و لندن انتخاب. شود شناخته بهتر موجود هاي  تفاوت تا شود مقايسه يافته
 هـر دو شـهر ماننـد       زيـرا  اسـت  اهميت حايز نيز مذهبي و قومي تنوع و جمعيت ميزان
 بـا  هـا   زمينـه  بسياري در حال عين در و شوند  مي محسوب مهاجرپذير شهرهاي از تهران

 سـرانجام  .هـستند  رو  روبـه ...) و   سـنگين  ترافيـك  هوا،  آلودگي (تهران مشابه مشكالتي
 مهـم  مراكـز  از دو هـر  اينكـه  بـه  توجـه  بـا  شـهر  دو اين در عاتاطال آوري  جمع اينكه

  .خاصي دارد اهميت شوند، مي محسوب علمي و دانشگاهي
 از طريــق و مـساوي  طـور  بـه  كـه  اسـت  نفـر  750 شـامل  پـژوهش  آمـاري  جامعـه 

 ضـريب  كـاهش  بـراي . انـد   شده انتخاب شهر سه اين از يك هر در تصادفي گيري  نمونه
 هـاي   خوشـه  بـه  شـهرها،  ايـن  از يك هر در ساكن جمعيت ابتدا نمونه، انتخاب در خطا

 تعيـين  بـراي   همچنـين  .است شده انتخاب مناسبي تعداد خوشه هر از و تقسيم متفاوت
                                                      
1. internal comparison         2. external comparison 
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 آلفـاي  ضـريب  از پرسـشنامه  در اسـتفاده  مـورد ) هـا   طيـف  (سنجش ابزار اعتماد قابليت
  .است شده استفاده كرونباخ
احـساس  ميزان  (پژوهش   هاي  شاخص همه براي آمده به دست  كرونباخ آلفاي ميزان

گرايـي، شـدت     احساس ناامني، ميزان مشاركت اجتماعي، ميزان خانواده   ميزان عدالتي،  بي
اسـت كـه     قبـول  درصد و قابل  70 از تر  بزرگ) باورهاي ديني و شدت باورهاي اخالقي     

 رنظـ  مورد هاي  شاخص سنجش براي متغيرها بين دروني همبستگي دهنده  نشان موضوع
  .است برخوردار الزم پايايي يا اعتماد قابليت پژوهش از گفت، توان مي ترتيب به اين است،

 تأييـدي  عـاملي  تحليـل  روش از نيـز  گيـري  انـدازه  ابزار اي سازه اعتبار تعيين براي
   .است شده استفاده
  

   پژوهش هاي فرضيه آزمون

 بـودن  نرمـال  ابتـدا  و شـده  اسـتفاده  پارامتريك هاي آزمون از ها، فرضيه آزمون منظور به
  .است گرفته قرار تأييد مورد پژوهش وابسته متغير هاي داده

  بررسي نرمال بودن توزيع متغيرها

 آزمـون  از متغيرهـاي پـژوهش،    بـه  مربوط هاي  داده توزيع بودن نرمال بررسي منظور به
 وردهد، همـان طـ      به دست آمده نشان مي     نتايج كه شد استفاده اسميرنوفـ   كولموگرف

 از بيـشتر  ــ اسـميرنوف    كولمـوگرف  آزمون داري  معنا سطح كه صورتي در دانيم،  مي كه
 از تـر   بـزرگ  پژوهش، متغيرهاي همه معناداري سطح گرفت نتيجه توان مي باشد، 05/0
 بـا  معنـاداري  تفـاوت  متغيرها، به مربوط هاي  داده توزيع گفت توان  مي پس. است 05/0

  . ندارد نرمال توزيع
 نظـم  بـه  آنان گرايش باشد، بيشتر افراد در عدالتي  بي احساس ميزان به هر  .اول فرضيه
  .است كمتر انسجامي
آمـده از آزمـون      دسـت   بـه    پيرسـونِ  ضـريب  اسـاس  بـر  جـدول و   هـاي   يافته طبق

 انـسجامي  نظم به گرايش و عدالتي  بي احساس بين كل، در كه گفت توان  مي همبستگي،
 چـه  هـر  ديگـر،  عبـارت   بـه . است برقرار) r =-450/0 (متوسط شدت با معكوس، رابطه
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 متوسـطي  شـدت  بـا  انـسجامي،  نظم به گرايش شود،  مي بيشتر عدالتي  بي احساس ميزان
 .يابد كاهش مي

 نـشان  آنهـا  بـين  مقايسه و فرضيه اين خصوص در شهر سه اين از يك هر وضعيت
 بمبئـي،  شهر در ماا بوده فرضيه تأييد راستاي در تهران شهر پژوهش در  نتايج كه دهد  مي

  .پژوهش است فرضيه برخالف
انسجامي در  گرايش به نظم و عدالتي بي احساس بين همبستگي ضريب ـ1جدول 

  شهرهاي مورد نظر

  ميزان همبستگي  شهر

  078/0  لندن

  253/0**  بمبئي

  ـ394/0**  تهران

  ـ450/0**  كل

  )دامنه دو آزمون( 05/0 سطح در معنادار * ،)دامنه دو آزمون( 01/0 سطح در معنادار **
 نظـم  بـه  آنـان  گـرايش  باشـد،  بيشتر افراد در ناامني احساس ميزان به هر  .دوم فرضيه
  .است كمتر انسجامي
 همبـستگي،  آزمـون  از پيرسون به دسـت آمـده      ضريب اساس بر جدول و  هاي  يافته طبق

 جهـت  در ي،بمبئ در و فرضيه تأييد جهت در تهران، شهر پژوهش در  نتايج كه گفت توان  مي
  . شود نمي مشاهده متغير دو اين بين معناداري رابطه نيز لندن در. است بوده فرضيه خالف

 در انسجامي نظمگرايش به  و ناامني احساس بين همبستگي ضريبـ 2 جدول

  شهرهاي مورد نظر

  ميزان همبستگي  شهر

  081/0  لندن

  217/0**  بمبئي

  ـ552/0**  تهران

  ـ571/0**  كل

  )دامنه دو آزمون( 05/0 سطح در معنادار * ،)دامنه دو آزمون( 01/0 سطح در رمعنادا **
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 نظـم  بـه  آنـان  گـرايش  باشد، بيشتر افراد اجتماعي مشاركت ميزان به هر  .سوم فرضيه
  .است بيشتر انسجامي
 آزمـون  از آمـده  دسـت   بـه    پيرسـونِ  ضـريب  اسـاس  بـر  جـدول و   هـاي   يافته طبق

 فقـط  تفاوت و شود مي تأييد تحقيق فرضيه شهر، سه ره در كه گفت توان  مي همبستگي،
 دو از تـر   قـوي  متغير دو رابطه تهران در كه نحو  به اين   . است همبستگي رابطه شدت در

 رابطـه  بمبئـي،  در و است متوسط حد در و اين رابطه مستقيم   لندن در. است ديگر شهر
  . دارد وجود نسجاميا نظم به گرايش و اجتماعي مشاركت ميزان بين ضعيفي و مستقيم

 در انسجامي نظمگرايش به  و اجتماعي مشاركت بين همبستگي ضريبـ 3 جدول

  نظرشهرهاي مورد 

  ميزان همبستگي  شهر

  467/0**  لندن

  338/0**  بمبئي

  701/0**  تهران

  570/0**  كل

  )دامنه دو آزمون( 05/0 سطح در معنادار * ،)دامنه دو آزمون( 01/0 سطح در معنادار **
ر باشد، گـرايش آنـان بـه    كمتگرايي در افراد  به هر ميزان شدت خانواده. فرضيه چهارم 

  .تر استبيشنظم انسجامي 
هـاي جـدول و بـر اسـاس ضـريب پيرسـون بـه دسـت آمـده از آزمـون                        طبق يافته 

توان گفت كه در شهر تهران و لندن، رابطه اين دو متغير در جهـت تأييـد            همبستگي، مي 
به اين ترتيب كه در تهران اين رابطه        .  است   فقط در شدت رابطه     وتفرضيه تحقيق و تفا   

 برقـرار  متغيـر  دو اين بين معكوس و ضعيف  رابطه لندن شهر در ولي است معكوس وقوي  
  .شود نمي مشاهده معناداري رابطه نيز بمبئي شهر در. است
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در  انسجامي نظمگرايش به  و گرايي خانواده بين همبستگيضريب ـ 4 جدول

  شهرهاي مورد نظر

  ميزان همبستگي  شهر

  ـ160/0**  لندن

  ـ066/0  بمبئي

  ـ731/0**  تهران

  ـ663/0**  كل

  )دامنه دو آزمون( 05/0 سطح در معنادار * ،)دامنه دو آزمون( 01/0 سطح در معنادار **
 نظـم  بـه  آنـان  گرايش باشد، بيشتر افراد در ديني باورهاي شدت به هر ميزان   .پنجم فرضيه
  .است بيشتر انسجامي
 همبـستگي،  آزمـون  از آمـده  دسـت   به   پيرسونِ ضريب اساس بر جدول و  هاي  يافته طبق

 نحـوي  بـه   يكديگرند، خالف همبستگي نتايج تهران، و بمبئي شهر دو گفت كه در   توان  مي
 بيـشتر  افـراد  در دينـي  باورهـاي  شـدت  چقـدر  هر پژوهش، فرض به بنا بمبئي، شهر در كه
 تهـران،  در كه است حالي در اين و يابد  افزايش مي  نيز انسجامي نظم به آنان يشگرا شود،  مي
  .شود نمي مشاهده معناداري  رابطه مورد، اين در نيز لندن شهر در. است معكوس گرايش اين

 در انسجامي نظمگرايش به  و ديني باورهاي بين همبستگي ضريبـ 5 جدول

  نظرشهرهاي مورد 

  ميزان همبستگي  شهر

  ـ007/0  دنلن

  777/0**  بمبئي

  ـ505/0**  تهران

  ـ0077/0**  كل

  )دامنه دو آزمون( 05/0 سطح در معنادار * ،)دامنه دو آزمون( 01/0 سطح در معنادار **
 نظـم  به آنان گرايش باشد، بيشتر افراد در اخالقي باورهاي شدت به هر ميزان   .ششم فرضيه
  .است بيشتر انسجامي
 آزمـون  از آمـده   دسـت   بـه  پيرسـونِ  ضـريب  اسـاس   بـر  جـدول و   هـاي   يافته طبق
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 پاسـخگويان  بـين  در ترتيب، به متغير، دو اين رابطه ترين  قوي گفت توان  مي همبستگي،
 فرضـيه  تأئيـد  جهت در رابطه اين نيز شهر دو هر در و شود  مي مشاهده تهراني و لندني
 اي رابطه دارد، تهران و لندن شهر دو با متفاوتي وضعيت كه بمبئي شهر در .است تحقيق

  . است برقرار متغير دو اين بين ضعيف حد در و معكوس
 در انسجامي نظمگرايش به  و اخالقي باورهاي بين همبستگي ضريب ـ 6جدول 

  نظرشهرهاي مورد

  ميزان همبستگي  شهر

  530/0**  لندن

  ـ344/0**  بمبئي

  560/0**  تهران

  477/0**  كل

  )دامنه دو آزمون( 05/0 سطح در معنادار * ،)دامنه دو نآزمو( 01/0 سطح در معنادار **

   مفروضات مدل معادالت ساختاري 

ـ نتايج حاصل از آزمون كولموگرف ـ اسميرنوف براي آزمون نيكويي 7جدول   

 ها برازش داده

  متغير

ميزان 

احساس 

  عدالتي بي

ميزان 

احساس 

  ناامني

ميزان 

مشاركت 

  اجتماعي

ميزان 

 خانواده

  گرايي

شدت 

باورهاي 

  ديني

شدت 

باورهاي 

  اخالقي

ميزان گرايش به 

  نظم انسجامي

Z 698/1  286/1  894/0  310/1  485/0  799/1  201/1  

  088/0  098/0  12/0  082/0  071/0  231/0  063/0  داري سطح معنا

  مدل پژوهش

. افزار ليـزرل بـه آزمـون تجربـي در آمـده اسـت               مدل مفهومي پژوهش با استفاده از نرم      
 آمده است عالوه بر خروجي      1ندارد شده خروجي ليزرل در نمودار شماره        ضرايب استا 

  .ليزرل ضرايب مسير براي وضوح بيشتر بر روي مدل مفهومي پژوهش قرار گرفته است
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ابطه علي ميان عوامل مؤثر بر  آزمون رافزار ليزرل در معناداري ـ خروجي نرم1نمودار 

  گرايش به نظم انسجامي
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) 96/1 تا ـ96/1 (بازه در دليل اينكه  جدول به ) t-value(معناداري   دارهايمق به توجه با
 بـه  يـا  هـستند  معنادار ياد شده  تأثير نوع از هاي  رابطه تمام گفت توان  اند، مي   نگرفته قرار

 نـاامني، ميـزان    احـساس  ميـزان    عـدالتي،   بـي  احـساس ميزان   (عوامل همه ديگر، عبارت
 باورهـاي  شـدت  و دينـي  باورهـاي  گرايـي، شـدت    خـانواده  اجتماعي، ميـزان   مشاركت
 بـا  همچنين. روند  به شمار مي   انسجامي نظم به گرايش ميزان بر مؤثر عوامل از) اخالقي

 شـدت  و بيـشترين  گرايـي   خانواده ميزان توان گفت   مي استاندارد ضرايب مقدار به توجه
  .هستند دارا انسجامي نظم به گرايش ميزان بر را تأثير كمترين ديني باورهاي

  )1(هاي برازش مدل شاخصـ 8جدول 

  تحقيق اصلي مدل
 ضريب

  (β) استاندارد
t- value  نتيجه  

ــزان  ــي احــساسمي ــدالتي ب  ←ع

  انسجامي نظم به گرايش ميزان
  دارامعن  ـ769/13  ـ450/0

 ميـزان  ←نـاامني  احـساس ميزان  

  انسجامي نظم به گرايش
 دارامعن  ـ045/19  ـ571/0

 يزانم ←اجتماعي مشاركت ميزان

  انسجامي نظم به گرايش
 دارامعن  952/18  570/0

ــي خــانواده ميــزان ــزان ←گراي  مي

  انسجامي نظم به گرايش
 دارامعن  ـ215/24  ـ663/0

 ميــزان ←دينــي باورهــاي شــدت

  انسجامي نظم به گرايش
 دارامعن  ـ10/2  ـ077/0

 ميـزان  ←اخالقـي  باورهاي شدت

  انسجامي نظم به گرايش
 دارامعن  852/14  477/0

  .درصد معنادار است99 در سطح اطمينان tارزش 

93/0 =GFI 93/0 =NFI 22/2066=χ2  

05/0 =RMSEA 92/0 =CFI 1154 =d.f  

025/0 =RMR 9/0 =AGFI   
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  :كرد ترسيم آن هاي يافته اساس بر توان مي به اين ترتيب، مدل پژوهش را

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  گيري نتيجه

 احـساس   ميـزان  متغيـر  شـش  شـد،  داده نشان آماري هاي  يافته تحليل در كه همان طور 
 شـدت  گرايـي،   خانواده ميزان اجتماعي، مشاركت ميزان ناامني، احساس  ميزان عدالتي،  بي

 درواقع، ،دارند معناداري رابطه انسجامي نظم با اخالقي باورهاي شدت و ديني باورهاي

 جمعي هاي رسانه

 انسجامي نظم به گرايش ميزان

 احساس ميزان
 عدالتي بي

 متغيرهاي
 اي زمينه

 احساس ميزان
 ناامني

 مشاركت ميزان
 اجتماعي

 باورهاي شدت
 اخالقي

 ميزان
 گرايي خانواده

 باورهاي شدت
 ديني

 به التزام ميزان
 قانون

 اعمال از پرهيزميزان 
ديگران به نسبت خشونت

 به اعتمادميزان 
 ديگران

 حقوق رعايتميزان 
 شهروندان ساير
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 صـورت  بـه  و بگذارنـد  اثـر  اجتمـاعي  نظـم  ناپايداري يا ثبات بر توانند  مي متغيرها اين
 حقـوق  رعايـت  ميـزان  قـانون،  به التزام ميزان چون هايي  شاخص طريق از نيز اي  واسطه

 ديگران به نسبت خشونت اعمال  پرهيز ميزان و ديگران به اعتماد ميزان شهروندان، ساير
 جمعـي  هـاي   كـه رسـانه    گفت توان  مي ترتيب، به اين . شوند واقع مؤثر اجتماعي نظم بر

 ميـزان  تقويـت  افـراد،  در نـاامني  و عـدالتي   بـي  احـساس   ميـزان  كاهش طريق قادرند از 
 بـر  خـانوادگي  منافع دادن اولويت (گرايي  خانواده ميزان كاهش آنان، اجتماعي مشاركت

 و اجتمـاعي  هـاي   مـشي   خط و ها سياست با ديني باورهاي ساختن همسو ،)جمعي منافع
 رعايـت  قـانون،  بـه  التـزام  بـه  افراد بيشتر پايبندي موجب افراد باورهاي اخالقي  تقويت
 ديگـران  بـه  نسبت خشونت اعمال از پرهيز و ديگران به اعتماد شهروندان، ساير حقوق
  .دتأثيرگذار باشن جامعه در اجتماعي نظم به گرايش ميزان افزايش نهايت، بر در و شوند

  شهرها بين تفاوت

  ميـزان  لنـدن،  سـاكنان  حـالي كـه    در دهد،  مي نشان شهر سه اين بين موجود هاي  تفاوت
 حـد  در احـساس  ايـن  نيـز  بمبئـي  در و اند    كرده ارزيابي كم بسيار را عدالتي  بي احساس
 تأمـل  جـاي  موضـوع  اين هستيم، رو  روبه احساس اين شدت با تهران در است، متوسط

 صـورت گرفتـه و     طبقـاتي  فاصله كاهش در راه  كه هايي  تالش تمامي ودزيرا با وج   دارد
 تهـران  سـاكنان  اكثـر  درآمده، اجرا به جامعه در ثروت مناسب توزيع براي كه هايي  طرح

 معنـاي  بـه  عـدالت « جامعه در بر اين باورند كه    و ندارند زمينه اين در مطلوبي احساس
 عـدالتي   بـي  احساس كاهش براي جمعي هاي  رسانه تالش. است نيافته تحقق آن »واقعي

  .آنهاست مهم وظايف ازجمله جامعه در
 ناامني احساس ميزان كمترين است، تأمل قابل موضوع نيز »ناامني احساس« مورد در

 هـاي   قفـل  دزدگيـر،  از ثروتمنـدان  حتـي  شـهر،  ايـن  در. خـورد   به چشم مـي    بمبئي در
 ديده عيني به صورت  و كنند  نمي ادهاستف منازل در  عبور  غير قابل  هاي  نرده يا ضدسرقت

 پـارك  ها  خيابان در باشند، خاص امكاناتي به مجهز اينكه بدون خودروها اغلب كه شده
 حـدي  تـا  وضـعيت  اين. ندارند نگراني هيچ گونه  زمينه اين در آنها صاحبان و شوند  مي

 را بايـد در    پلـيس  عملكـرد  لنـدن  در اگـر چـه    اسـت،  لندني شهروندان وضعيت مشابه
 از دو  احـساس نـاامني    ، ميـزان  تهران در دانست، مؤثر آن دقيق كنترل و شهر از حفاظت
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 ايـن  كـاهش  راه در جمعـي  هـاي   رسـانه  است از اين رو، الزم    و است بيشتر ديگر شهر
 بـه  تلويزيـوني  و راديـويي  هـاي  برنامـه  توليد. آورند عمل به ي  ا  گسترده تالش احساس،

 ارائــه از پرهيــز و شــود شــهروندان در نيــتام احــساس ارتقــاي موجــب كــه اي گونــه
را  نگرانـي  و اضـطراب  ممكـن اسـت    و شـود   مي مربوط خاص موارد به كه هايي  برنامه

  .پيشنهادهاست اين جمله از افزايش دهد،
 آنهـا  سـاكنان  گرايـي   خـانواده  در تـوان   مـي  را شـهرها  وجوه تمايز ايـن    ترين  مهم از يكي
 مطـرح اسـت    باور اين زيرا دارد را خود خاص يمعنا ايران در مفهوم اين. كرد جستجو

 بلكـه  شناسـي،  جامعه ادبيات در آن رايج معناي به گرا جمع نه هستند و فردگرا نه ها  ايراني كه
 ميـزان . سـازد   مـي  »گـرا   خـانواده « را آنـان  دارد كـه   اولويـت  آنـان  بـراي  اي  ميانـه  گزينه

 در توانـد   مـي  موضـوع  ايـن  البتـه  اسـت،  ديگـر  شهر دو هر از بيش تهران، در گرايي  خانواده
 نظـم  از بحـث  در امـا  شـود  قلمـداد  مطلـوب  گرايش به عنوان  خانواده با مرتبط مبحث

 جمعـي  منـافع  اين بحـث، درك    در آنكه بويژه كرد، قلمداد مثبت اي  پديده را آن نبايد اجتماعي
 گرايـي   خـانواده  حـالي كـه    در اسـت،  اهميت حايز آن عمومي مصالح به توجه و جامعه

 توليـد  و موضـوع  اين به جمعي هاي  رسانه توجه. باشد بر اين امر داشته    مخربي اثر تواند،  مي
 از درواقع،. بسيار دارد  اهميت خانوادگي منافع بر جمعي منافع اولويت به توجه با  برنامه
 بـه  آن با مرتبط باورهاي و خانواده به نگاه دريچه كه از  رود  مي انتظار جمعي هاي    رسانه
  .كنند استفاده مطلوب فرصت يك عنوان به ويژگي اين از و بنگرند اجتماعي هاي پديده
 شـدت « شـود،   مـي  واقـع  مـؤثر  شـهرها  اين در اجتماعي نظم بر كه عواملي ديگر از

 زمينـه  ايـن  در شـدت  كمتـرين  داراي لنـدن،  ساكنان حالي كه  در است، »ديني باورهاي
 بـا  تهـران  در .دهنـد    خـود اختـصاص مـي      به را ميزان باالترين بمبئي شهروندان هستند،

 بمبئـي،  در كـه  گرفـت  نتيجـه  تـوان   مي موضوع اين از هستيم، رو  روبه بينابيني وضعيت
 از بـسياري  و دارد اي  كننـده   تعيـين  نقـش  مـردم  اجتمـاعي  رفتارهـاي  در ديني اعتقادات
 نـوعي  گيـرد،   مـي  شـكل  دينـي  باورهـاي  تـأثير  تحـت  اجتمـاعي،  نظم موافق رفتارهاي

 عمق در كرده است،  مقدر افراد براي خداوند آنچه برابر در تسليم شدن  يا »گرايي  يرتقد«
 ايـن  اروپـا،  شـمال  كـشورهاي  در حالي كـه   در دارد، وجود هندوييسم ديني هاي  آموزه

 هـاي   اقليـت  بـا  لنـدن  در كـه  اسـت  حـالي  در ايـن  نيـست  كننده  تعيين چندان اعتقادات
 اجتماعي رفتار در باورها نوع كه اين  گفت توان  مي اما هستيم رو  روبه نيز ديني گوناگون
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 تأكيـد  جـاي  بـه  جمعـي  هـاي   رسـانه  از ايـن رو،   . نـدارد  چنداني تأثير شهر اين ساكنان
 تـر   عـام  هـاي   ارزش و اخالقي عوامل بر است الزم ديني عوامل و پارامترها بر روزافزون

 در ايـن . بردارنـد  تماعياج نظم تحكيم راه در مؤثري گام طريق، اين از شوند و  متمركز
 صورتي كه  در و دارند اعتقاد ديني مباني و اصول به اكثر مردم  تهران، در كه است حالي
 بـر  مطلـوب  بـسيار  اثـري  توانـد   مـي  شود، تهيه باورها اين بر تكيه با مناسب هايي  برنامه

 .باشد داشته جامعه در اجتماعي نظم تحكيم

 و راديـويي  سـازي   برنامـه  اصـلي  هـاي   صلسرفـ  عنـوان  به زير راهكارهاي پايان، در
  :شود مي پيشنهاد تلويزيوني

  :طريق از شهروندان در عدالتي بي احساس  ميزانكاهش راه در تالش .1
 ضـوابط  قانونمند ساختن  شغلي، هاي  فرصت برابري جامعه، در ثروت عادالنه توزيع
  .ردمم حقوق به متجاوزان و متخلفان با قاطع جامعه و برخورد در پيشرفت

  :طريق از شهروندان در ناامني احساس  ميزانكاهش راه در تالش .2
 هـر  در نـاامني  ايجـاد  عامالن با قاطع برخورد شهر، در بيشتر چه هر امنيت برقراري

 در فيزيكـي  تنگناهـاي  رفـع  كودكـان و   و زنـان  امنيـت  به خاص توجه شغلي، موقعيت
  . امنيت احساس ايجاد براي شهري محيط
  :طريق از شهروندان اجتماعي مشاركت ميزان افزايش راه در تالش .3

شـهري،   هـاي   انجمـن  و شـوراها  ها، فعال سـاختن     تصميم اتخاذ در آنان سهيم كردن 
 گيـري و رفـع    تـصميم  هاي  عرصه در حضور به شهروندان جذب هدف با قوانين اصالح
  .زمينه اين در فرهنگي و اقتصادي اجتماعي، سياسي، موانع
  :طريق از اجتماعي نظم تحكيم به منظور خانواده نهاد جايگاه از لوبمط استفاده .4

شـهروندي،   اخـالق  خـانواده، تقويـت    در نوجوانـان  و كودكـان  ساختن پذير  جامعه
 تـسهيالت  آوردن زنان و فـراهم    بويژه خانواده اعضاي تحصيالت و دانش سطح ارتقاي

  .طالق بر مؤثر عوامل كاهش و ازدواج براي الزم
  : از طريقديني هاي ارزش با اجتماعي نظم قواعد همسو ساختن در راه تالش .5

 ظـواهر  برابـر  در عملـي  التزامات دين، تقويت  مقابل در اهداف نقش ساختن پررنگ
  .دين از چندگانه و متكثر فهم ديني و پذيرش شمول جهان هاي ارزش بر ديني، تأكيد

  :قطري از جامعه اخالقي باورهاي تقويت راه در تالش .6
باال،  هاي  رده مسئوالن صحيح انتخاب در بيكاري، دقت  مانند زيربنايي معضالت رفع
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 در تـشويقي  هـاي   روش از رسانه و استفاده   و آموزش خانواده، نهادهاي به خاص توجه
  .تنبيهي برابر

  ها نوشت پي

 مـدل  تـا  باشـد  درصـد 90 كم دست بايد قرارداد پايه بر آن مقدار .(CFI) تطبيقي برازندگي  شاخص  .1
  .ايم يافته دست ياد شده مقدار به مدل اين در .شود پذيرفته نظر مورد

 چه تا مدل كه دهد مي نشان و ندارد نمونه حجم به بستگي شاخص اين (GFI). برازندگي شاخص
 اغلـب  برازنـدگي  هـاي  شاخص ساير به نسبت شاخص اين. دارد بهتري برازش آنفقدان   به نسبت حد

 قـرارداد،  پايـه  بر. اند كرده پيشنهاد آن براي را درصد95 برش نقطه پژوهشگران از خيبر است، تر  بزرگ
 ارائه مدل در .شود پذيرفته نظر مورد مدل تا باشد درصد90 از تر   بزرگ يا برابر بايد شاخص اين مقدار
  .است مطلوب حد در شاخص اين شده،

 از تـر   بـزرگ   بايـد  GFI صشـاخ  ماننـد  نيـز  شاخص اين. AGFI)( برازندگي يافته تعديل شاخص
  .كند مي تأييد آن را آماري محاسبات نتايج كه شود پذيرفته نظر مورد مدل تا باشد درصد90

 مـدل  بـا  مقايـسه  در درصد90 از تر  بزرگ يا برابر NFI مقادير .)NFI(برازندگي   شده ُنرم شاخص
 حاضـر  پـژوهش  در .است شده توصيه نظري هاي مدل برازندگي براي مطلوب شاخص عنوان به صفر،

  .است برخوردار الزم مطلوبيت از شاخص اين
 همـان  درواقـع  كـه  شاخص اين  مقدار .)RMSEA(تقريب   خطاي واريانس برآورد جذر شاخص

 05/0 از كمتـر  باشند داشته مطلوب برازندگي كه هايي  مدل براي است، آزادي درجه هر انحراف آزمون
 كه هايي مدل. است جامعه در تقريب براي معقولي خطاي هندهد  نشان 08/0 تا آن از باالتر مقادير. است
  .دارند ضعيفي برازش باشد، بيشتر يا 10/0 آنها

  منابع

  .16 اخالق، فصلنامه .انساني علوم هاي پژوهش در اخالقي معيارهاي .)1390 (.محمدتقي ايمان،
ـ  مقـاالت  مجموعه .پايدار اجتماعي نظم و اخالق .)1383 (.فريبرز بيات،  همـايش  يناول

  .ييطباطبا عالمه دانشگاه : تهران.ايران شناسي جامعه مسائل طرح ملي
  .27 پژوهشي، خانواده فصلنامه .گرايي قانون نه گرايي اخالق .)1390(. پوراسماعيلي، عليرضا

 عليـه  خـشونت  بر خانواده تضاد و نظم آثار .)1381 (.صمد زاده،   رسول مسعود و  چلبي،
  ).2 (4 ايران، سيشنا جامعه مجله .كودكان

  .ني : تهران .نظم شناسي جامعه .)1375 (.مسعود چلبي،
 خـرد  سطوح در شادماني بر مؤثر عوامل شناختي جامعه بررسي .)1387 (.مسعود چلبي،

  .10 شناسي، جامعه مجله .كالن و



  1391تابستان )/ 70پياپي  (2شماره / نوزدهمسال / هاي ارتباطي  پژوهش���� 162

 پژوهشگاه : تهران .فرهنگ ارزيابي و توسعه فرهنگي هاي  شاخص .)1389 (.مهدي حبيبي،
  .ستراتژيكا تحقيقات

 .گرايـي  خاص بر تأكيد با توسعه اجتماعي ـ فرهنگي موانع بررسي .)1388 (.رسول رباني،
  .اصفهان دانشگاه كاربردي، شناسي جامعه فصلنامه

 .اجتمـاعي  هـاي  پژوهش در دينداري عملياتي تعريف بررسي .)1383 (.حسين زاده، سراج
  .نو طرح :تهران

 اسـكان  از ناشـي  هـاي  آسـيب  كنتـرل  در هريش مديريت نقش .)1389 (.محمد شيخي،
  .32 اجتماعي، علوم ماه كتاب .نشيني حاشيه و غيررسمي

  .1 شهر، مطالعات فصلنامه .شهرها در ناامني پيدايش عوامل .)1389 (.حميدرضا صارمي،
  .135 روستا، فصلنامه .مردمي مشاركت جلب بر مؤثر عوامل واكاوي .)1390 (.حسين ظفري،

 دانـشجويان  بـين  در غالـب  جمعـي  هويـت  .)1384 (.بـرزو  ،مروت د و محم عبداللهي،
  .32 اجتماعي، علوم فصلنامه .سنندج شهر هاي دانشگاه

 علـوم  فـصلنامه  .عـدالت  احساس بر شناختي جامعه بر تحليلي .)1389 (.حميدرضا عريضي،
  .51  اجتماعي،

 سـاالري  ردممـ  بـه  گـذار  بـراي  راهي شهروندي، اخالق تقويت .)1388 (.ناصر فكوهي،
   ).2 (3 ايران، اجتماعي مطالعات مجله .مشاركتي

 رفـاه  فـصلنامه  .ايـران  در نـسلي  تجربيـات  انداز شكاف نقش .)1384 (.غالمرضا كاشي،
  .16 اجتماعي،

  .ني :تهران ).كاشاني صبوري منوچهر ترجمه( اجتماعي نظريه بنيادهاي .)1377 (.جيمز كلمن،
  .مركز :تهران .)ثالثي محسن ترجمه( مدرنيت يپيامدها .)1383 (.آنتوني گيدنز،

ــزان بررســي .)1390 (.محمــد خراســاني، مظلــوم  .تعــاوني در اجتمــاعي مــشاركت مي
  .44 كاربردي، شناسي جامعه

  .مركز :تهران ).اجاللي پرويز ترجمه(  جمعي ارتباطات نظريه .)1380 (.دنيس كوئيل، مك
  .گسترده :تهران .ايران در نظم امانينابس هاي ريشه .)1381 (.عليرضا تواني، ماليي

  .13 سياست، توسعه در زن .آموزشي هاي فرصت در عدالتي بي .)1384 (.سيما زاده، نبي
Shah, D. (1998). Civic Enganement, Interpersonal Trust and Television 

Use, Political Sociology, Vol. 19, No. 3. 


