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  شناختی مرتبط با میزان اهمیت بررسی عوامل جامعه

  در بین به امر به معروف و نهی از منکر

  1394شهروندان شهر خلخال در سال 
  

  هاشم الدین رشیدي آل دکتر سید رکن

  محسن هادي طحان

   20/9/95:تاریخ دریافت

   14/12/95:تاریخ پذیرش           

  چکیده
شناختی مرتبط با میزان اهمیت به امر به  جامعههاي  املبررسی ع هدف از پژوهش حاضر

 جامعه آماري پژوهش .است 1394معروف و نهی از منکر در بین شهروندان شهر خلخال در سال 
 فرمول کوکران برمبنايکه ) N=23635(باشند   سال به باالي شهر خلخال می18 افراد تمامشامل 

براي دستیابی به اهداف . انتخاب شدندآماري اي براي نمونه   طبقه-ور تصادفی نفر به ط378
 تن از 15ساخته استفاده شده است که روایی پرسشنامه توسط   نیز از پرسشنامه محققپژوهش
 بی از منکر با مقدار ضرینهو  امربه معروف کرونباخ ي آلفا درو پایایی آنهاشد  تأیید استادان

، )761/0 (بی با مقدار ضریی، فردگرا)752/0 (بی با مقدار ضری نسبتیحروم، احساس م)742/0(
 با ی، اعتماد اجتماع)736/0 (بی با ضری اجتماعی، اثربخش)882/0 (بی با ضری اجتماعتیرضا

 و نهی هزلیو تحل) 751/0 (بی با مقدار ضری اجتماعناهنجاري، احساس )820/0 (بیمقدار ضر
 زانی بر ميتأثیر نتایج تحقیق نشان داد که سن افراد .محاسبه شد) 770/0 (بیپاداش با مقدار ضر

 برابر F با مقدار انسی وارلی آزمون تحلجینتا.  از منکر نداردی به امر به معروف و نهتیاهم
 ی به امر به معروف و نهتی اهمنیانگی منی که بدهد ینشان م) 410/0 (يدار یو سطح معن) 995/0(

 به امر به تی اهمزانی بر متیجنس.  وجود ندارديدار ی تفاوت معنیف سن مختليها هاز منکر گرو
و سطح  T (407/1-)با T-test يا سهی آزمون مقاجینتا. نداشته استتأثیر  از منکر یمعروف و نه

 از منکر دو ی به امر به معروف و نهتی اهمزانی نمرات منیانگی منیو همچن) 160/0 (يدار یمعن
 ، وجود نداردي دو گروه تفاوت معنادارنیانگی منی بي که به لحاظ آمارهدد ی نشان م جنسیگروه

هاي فرهنگی خود، همچنان سهم  ي سنتی و زیرساختها هکه جامعۀ ایران، به دلیل شالود حال آن
  .بیشتري را در فراشدها و عملکردهاي اجتماعی براي مردان قائل است

  

  .روندان شهر خلخال، عوامل جامعه شناختیامر به معروف، نهی از منکر، شه :ها هکلیدواژ

 

 -  ع(دانشگاه امام حسین   استادیار:  نویسنده مسئول(  dsr.rashidi@gmail.com 

  -     کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور استان تهران   mht.sport69@gmail.com 
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  مقدمه

 را پیوندهایی عقلی و فطري اصول براساس روابط اجتماعی و است اجتماعی موجودي انسان

 هرگونـه . انـد  شده مشترکی سرنوشت داراي افراد جامعه ،آن واسطه به که دهکر ایجاد ها انسان بین

 بـراي پـس  . باشد گذارتأثیر جامعه و فرد شتسرنو در تواند جامعه می اعضاي از هریک از رفتاري

 بـه  .دارنـد  یکـدیگر هـاي  و رفتارهـا   بر کنش در برامسئولیت نوعی همگان ،جامعه  پایداريو حفظ

 ادبیـات  در غـور  بـا  و شناسـانه   جامعه نگاهی با. نیاز دارداجتماعی  کنترل یک به جامعه ،دلیل همین

 امر « باخود گسترده شکلبه   کنترل اجتماعیکه یمبیامی دست مهم این به همواره، مذهبی و دینی

 باشـد و درصـورت    مـی آن کارآمـدترین  و تـرین  منطقـی  تـرین،  اساسـی » از منکر نهی و معروف به

  و نهی از منکر در اصطالحامر به معروف. شود تضمین می جامعه بهزیستی و ماندگاري ،آن رايجا

بـا   کارهـاي بـد   انجـام  ازدیگـران  یک یا باز داشـتن   کار ندادن برانگیختن به انجام  «: عبارت است از  

 جمهـوري  در«:  اسـت پرداختـه  مهـم  این به نیز اساسی قانون هشتم اصل ».استناد به هنجارهاي دینی

 متقابـل،  همگـانی و  اسـت  اي وظیفـه  ازمنکـر  نهـی  و معـروف  بـه  امر خیر، به دعوت ایران، اسالمی

، آیـات   نیزدر قرآن. »دولت به نسبت مردم و ردمم به نسبت دولت یکدیگر، به نسبت مردم برعهده

 لقمان، مستقیماً به این 17 حج، 41 توبه،71 اعراف، 157 سوره مبارکه آل عمران، 114،و 110، 104

سـال   در  ایـران  جمهـوري اسـالمی  سـاله  بیست انداز چشم سند همچنین .اند فریضه مهم اشاره کرده

توجهی بـه امـر بـه معـروف و      بی. ه را طرح کرده است با این فریض   در ارتباط  ها  گیري   هدف ،1404

 از بیش تأکید با که امروزي ماست جامعهو سبک زندگی  فرهنگهاي   آسیباز یکی نهی از منکر

  امر به معـروف و یافتهد معاصرنمو شهري زندگی در منافع فردگرایانه و شخصیهاي  ترجیح بر حد

 افـزایش بـه  نیـاز   و اجتمـاعی هـاي   کجـروي جهـت جلـوگیري از    در خـود را  نقـش  و نهی ازمنکـر 

  .از دست داده است دینیاعی اجتم امور در شهروندان مشارکت

  

  بیان مسئله

 از  ،یي اخالقـ  ها  ارزش و   یروابط اجتماع نگهداشت   ي بافرهنگ برا  يانسان به عنوان موجود   

  ویاجتمـاع  يهـا  ارزش هرگـاه  نیدهد؛ بنـابرا   را سامان میی نظم اجتماعدهی پد ي گوناگون ها  هروی

 يریـ گ   امـر بـه شـکل      نیا. ندیب ی م بی آس ی نشود، نظم اجتماع   تی رعا ي و هنجار  يرفتاري  ها  هاعدق
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 و یاخالقـ هاي    کجروي همواره در گرداب     يبشري  ها  هجامع. شود یممنجر   یهاي اجتماع   يروکج

 جامعـه   همه اقشار،یحال اگر در جامعه اسالم   . اند   خود شده  ی فرورفته و باعث زوال درون     یاجتماع

 امـر بـه معـروف و    ، راسـتا نی و در اهاي اجتماعی باز دارند از کجروي ی همدیگر را  به صورت زبان  

  .شود کمینه می رواج منکر ،کنند از منکر ینه

آن است که اسـالم     ی  یها   از موضوع  ، جامعه و اعضاي آن دارد     برابرمسئولیتی که هر کس در      

 مسئولیت  دارد و در پی  بر انجام آن به عنوان فریضه      ي پافشار ،، از این رو   مهم قلمداد کرده است    را

 .)1385 زایـی،  لـک ( اسـت کـل   یکدیگر به عنوان واحد اجتمـاعی       و قبال    اجتماعی افراد در جامعه   

 دیگران برابر و کنترل خویشتن، در    نگهداري کس عالوه بر مسئولیت      ، هر دینیبراساس این وظیفه    

سـالم  محیط  گیري شکل خود را در گرو    بهزیستی جامعهر  داي که هر فرد       نیز مسئول است؛ به گونه    

 انـسجام  مانـدگاري  امنیـت،  و نظم نگهداشت ).21: 1391حسینی اجداد، ( داند خود می زندگیدر 

 ضـمانت  شـکوفایی اقتـصاد،   اجتمـاعی،  عـدالت  گیـري   شکلجرم،روي دادن  از گیريجامعه، پیش

 از اسالمی حکومت نهادینه شدن وري راباد و ناب فسبا مبارزه کشور، آبادانی اسالمی، احکام اجراي

 اجتمـاعی  فریـضه  این تعطیلی . استامر به معروف و نهی از منکرجمله کارکردهاي عملیاتی شدن 

 ناکارآمـدي  ،نتیجه در و آن مناسب هاي سازوکارو  ها هدف فلسفه، ماندنناشناخته  سبب ،شک بی

 مظلومیت و مهجوریت این مطالبه شرعی و قـانونی          دادن به    بدیهی است که براي پایان    . شود  آن می 

کند، الزم   تأکید و تصریح می    قانون اساسی  و رسیدن به وضعیت مطلوب، همانگونه که اصل هشتم        

در شهر مورد   . دشواست امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک وظیفه همگانی و متقابل تلقی                 

توجهی بـه ایـن فریـضه وجـود        بی ،هاي دیگر کشور    چون شهرها و آبادي    هم نیز] خلخال[مطالعه ما   

ي مرتبط با اهمیت امر بـه  ها ه در پی شناسایی زمین   ، ما با مطالعه موردي این فریضه در آنجا        لذا. دارد

  .معروف و نهی از منکر هستیم

رنگ شدن روحیه دگرخواهی و از بـین رفـتن           البته تغییر تدریجی سبک زندگی اسالمی، کم      

با تغییر سبک زندگی به سمت فردگرایی، اعتمـاد  . جتماعی را در پی داشته است روحیه همبستگی ا  

 فردگرایـی و عقـل ابـزاري بـا رویکـرد            ،و دلسوزي براي دیگـران زایـل شـده اسـت، بـه جـاي آن               

. رده استتوجه ک گرایانه جایگزین شده است، که فرد و جامعه را نسبت به سرنوشت دیگران بی نفع

 . در این پژوهش مدنظر است،رنگ شدن فریضه امر به معروف شده با کمدمطالعه عوامل مرتبط یا
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 بـه   تی اهم زانی م با مرتبط   یشناخت  عوامل جامعه : ست ا نی پژوهش ا  یال اصل ؤ س ،بر این اساس  

   باشند؟  شهروندان شهر خلخال چه میدگاهی از منکر از دیامر به معروف و نه

  

   و ضرورت پژوهشتیاهم

 از منکـر در جامعـه سـبب         ی امر به معروف و نهـ      گاهی، نقش و جا    و ضرورت  تی اهم ییشناسا

 شـناخت  نیهمچنـ . شـود  ی از منکر مـ ی امر به معروف و نه    ضهی فر تی جامعه به اهم   تی اکثر یآگاه

 از منکـر کمـک      انیـ  امـر مهـم، بـه آمـران و ناه          نی به ا  تی اهم زانی مرتبط با م   یشناخت  عوامل جامعه 

 از سویی غفلت از این نـوع  .رندی بگشی در پنهی زمنی را در ا   يدی جد يها  هوی و ش  ها  ه را دخواهد کر 

شود که موضوعاتی چون امر به معروف و نهی از منکر کـه از سـاز وکارهـاي     تحقیقات موجب می 

 موضوع مهـم تـضاد   مهم دینی براي کنترل اجتماعی و اصالح جامعه است مغفول بماند و سرانجام،    

  .  شده استی ضرورت ناشنین ا از مغفول ماندینی و عی فرهنگ ذهننیب

  

  ال اصلی تحقیقؤس

شناختی مرتبط با میزان اهمیـت بـه امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر از دیـدگاه                         عوامل جامعه 

  ؟با این فریضه چگونه است آنها و رابطه ها بوده  کدامشهروندان شهر خلخال

  

  هاي فرعی االتؤس

    چگونه است؟ از منکریمعروف و نه امر به و شهروندان ناهنجارياحساس  رابطه بین -1

  از منکـر یامر بـه معـروف و نهـ   و  نی شهروندان نسبت به هم و مسئول ی اعتماد اجتماع  نیبرابطه   -2

  چگونه است؟

    چگونه است؟ از منکری امر به معروف و نهو شهروندان ی اجتماعتی رضانی ب رابطه-3

و  شـهروندان   ي از منکر از سـو     یوف و نه   امر به معر   ی اجتماع ی احساس عدم اثربخش   نی ب  رابطه -4

   چگونه است؟ از منکریامر به معروف و نه

   چگونه است؟ از منکری امر به معروف و نهو احساس محرومیت نسبی شهروندان نی رابطه ب-5
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   چگونه است؟ از منکریامر به معروف و نهو  شهروندان یی فردگرانیب رابطه -6

 چگونـه   از منکـر ی امـر بـه معـروف و نهـ    و شهروندان   يش از سو   و پادا  نهی هز لی تحل نیب رابطه   -7

   است؟

 يرهـا یمتغبرحـسب    از منکـر از سـوي شـهروندان          ی به امـر بـه معـروف و نهـ          تی اهم  رابطه بین  -8

 )ی ـ اجتمـاع  ي اقتـصاد گاهی پات،ی اشتغال، قومتی تأهل، وضعتی وضعت،یسن، جنس (يا نهیزم

  چگونه است؟

  

  ف پژوهشهد

 به امـر  تی اهمزانی مرتبط با میشناخت  عوامل جامعهشناسایی و تبیینوهش   پژ نی ا ی اصل هدف

  . است1394 شهروندان شهر خلخال در سال نی از منکر در بیبه معروف و نه

  

   پژوهشیاهداف فرع

 از  ی بـه امـر بـه معـروف و نهـ           تی اهم زانی شهروندان با م   ناهنجاري احساس   نی رابطه ب  شناسایی -1

  . منکر

 به تی اهمزانی با منی شهروندان نسبت به هم به مردم و مسئولی اعتماد اجتماعنیبطه ب را شناسایی-2

  .  از منکریامر به معروف و نه

  .  از منکری به امر به معروف و نهتی اهمزانی شهروندان با می اجتماعتی رضانی رابطه بشناسایی -3

 ي از منکـر از سـو    یوف و نهـ    امـر بـه معـر      ی اجتمـاع  ی احساس عدم اثربخش   نی رابطه ب  شناسایی -4

  .  از منکری به امر به معروف و نهتی اهمزانیشهروندان با م

 ی به امر به معروف و نهـ       تی اهم زانی احساس محرومیت نسبی شهروندان با م      نی رابطه ب  شناسایی -5

  . از منکر

  . نکر از می به امر به معروف و نهتی اهمزانی شهروندان با میی فردگرانی رابطه بشناسایی -6

 به امر به معروف و     تی اهم زانی شهروندان با م   ي و پاداش از سو    نهی هز لی تحل نی رابطه ب  شناسایی -7

  .  از منکرینه



  1395، پاییز و زمستان 14 پژوهشی پاسداري فرهنگی انقالب اسالمی، سال ششم، شماره -دوفصلنامۀ علمی

6  

برحـسب   از منکـر از سـوي شـهروندان          ی به امر به معـروف و نهـ        تی اهم زانی تفاوت م  شناسایی -8

 ـ  ي اقتـصاد گـاه ی پات،یـ  اشتغال، قومتی تأهل، وضعتی وضعت،یسن، جنس (يا نهی زميرهایمتغ

  ).یاجتماع

  

  مبانی نظري

   از منکر یآثار امر به معروف و نه

 آثـار  یبا بررسـ .  آن استجی توجه به آثار و نتا  ، موضوع کی تیي شناخت اهم  ها  ه از را  یکی

 شـده اسـت بـه       ی سـع  نجایدر ا . شود ی درك م  شتری آن ب  تی اهم زانی از منکر م   یامر به معروف و نه    

  : چهار عنوان پرداخته شودبا از منکر در چهار بخش و یعروف و نه آثار امر به منیتر مهم

  

  ي ـ آثار معنوالف

 زیـ حوزه باورها و ن  است که در ییامدهای از منکر پ   ی از آثار معنوي امر به معروف و نه        منظور

 وجـو  جست توان ی ملی آثار را در محورهاي ذنیا. ابدی ی آن در جامعه، ظهور و بروز م   ینی ع تحقق

  :کرد

ي آن هـا  ارزش از منکـر مـردم را بـه اسـالم و     یامـر بـه معـروف و نهـ    : ـ دعوت بـه اسـالم   1

اسالم آنچه  کند می دعوت ابدی ی که در پرتو عمل به اسالم تحقق م   اي  بهی ط اتی و به ح   خواند یفرام

  . و آخرت استایسعادت دن ،خواهد میبراي انسان 

 ی است که باورها و اعتقـادات   نی ا اه  ارزش ینی ع ق منظور از تحق   :ها  ارزش ینیـ تحقق ع  2

 سلـسله باورهـاي صـرفاً    کیـ  در عرصه عمل و جامعه خود را نشان بدهـد و تنهـا     ،که مؤمنان دارند  

  .  استنی از منکر همیبخش امر به معروف و نه اتی پربار و حجی از نتایکی.  نباشدیذهن

 شـود،   داده تیـ نکـر اهم  از میاي به امـر بـه معـروف و نهـ           در جامعه اگر   : اعتقادي تیـ امن 3

 و  ی سـطح  هاي یها و منکرها از آگاه       مردم نسبت به معروف    ی آگاه  و  گردد نیی و تب  غی تبل ها  ارزش

 نهی واکـس  لیاي نسبت به باورهـاي اصـ         جامعه نی چن ،ابدی و جامع ارتقاء     قی عم ییها  یه به آگا  ییجز

  .دشو ی اعتقادي برخوردار متیمند و از امن  از سالمت اعتقادي بهره،شده
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ي آن  هـا   ارزشبخواهـد اخـالق و      اي    هاگـر جامعـ   :  و حفظ اخالق و فرهنگ جامعه      حیـ تصح 4

 پاسـداري از آن، امـر بـه    لهی وسـ نی و مـؤثرتر نی بهتـر ،دشوماندگار بماند و دچار زوال و نـابودي نـ        

  . از منکر استیمعروف و نه

 از  ،کننـد  یمنکـر مـ    از   ی که امر به معـروف و نهـ        یکسان: یالهي  ها  پاداشـ برخورداري از    5

 ... نمـاز، روزه و    دادن   که در برابـر انجـام      ی همانند پاداش  ،مند خواهند شد   ي پروردگار بهره  ها  پاداش

  ).12: 1392 ،یعباس(خواهند داشت 

  

  ی ـ آثار اجتماعب

 در اجتمـاع  زیـ  آثـار آن ن    نیتر   و ارزنده  است ی اجتماع يا  دهی از منکر پد   یامر به معروف و نه    

  : از جمله،ندک می داینمود پ

 ایـ ) ینظـارت عمـوم   ( از منکر به عنوان اصل       یامر به معروف و نه    : ی احکام اسالم  ي اجرا -1

 شدن  ادهی پي برامی که خداوند حکی معننی بداست؛ اسالم مطرح نیقوان) ییضمانت اجرا(ضمانت 

آن را  يده، نظـارت بـر حـسن اجـرا      کـر  که   ییها ینیب  شی اسالم، عالوه بر همه پ     بخش اتی ح نیقوان

 با امر به معروف ی هر مسلمان، اساسنیبر ا.  نهاده استي از هر قشر،یعهده فرد فرد جامعه اسالمرب

 و یـی  اجرا يرویـ  ن کیـ  ، و در واقـع    کند  می کمک   ی احکام اسالم  حی صح ي از منکر به اجرا    یو نه 

  . شود ی آن محسوب ميناظر جد

 نـه یگـستر اسـالم، زم     الت احکـام عـد    ي بـر حـسن اجـرا      ی نظارت عموم  :ی عدالت اجتماع  -2

 يا   عادالنـه  ی جامعه، زنـدگ   يها   ثروت لیسازد و ضمن تعد      را فراهم می   ی عدالت اجتماع  يریفراگ

  . اقشار مختلف مردم فراهم خواهد ساختيبرا

 از شـهروندان   کیـ  از منکر، هـر      ی شدن اصل مهم امر به معروف و نه        ادهی با پ  :ی سازندگ -3

 اسارت و ي بندها،جهی و در نت کنند  می بی ترغ یتالش و سازندگ   ، را به کار   گریکدی یجامعه اسالم 

  .  پرنشاط و آباد خواهد شد،ي معنواتی ح داشتن عالوه بری گسسته و مملکت اسالمیوابستگ

 کمـک  ،ابـد ی از منکـر در جامعـه رواج   ی اگر امر به معروف و نه  :ی نظام اسالم  ي استوار -4

 یمردان و کارگزاران حکـومت      که دولت  بی ترت نی بد  خواهد کرد،  ی به استحکام نظام اسالم    یانیشا

 ی احکام الهـ ي که آنان را به اجرا کرد تالش خواهند، کردهتیدر برابر اعمال مردم احساس مسئول  
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 ی بر عملکرد دولت نظـارت زی مردم ن،گری د ياز سو .  بازدارند ی و کج  ی از هرگونه سست   ،دهکروادار  

 بـا  ، گـشته تیـ  تقوگریکـد ی متقابل دولت و ملـت بـه      صورت اعتماد  نیدر ا . مستمر خواهند داشت  

  ). 4: 1388 ،ی و عرب هاشميدیس (دی را تداوم خواهند بخشی به هم نظام حکومتیگرم پشت

امنیت یکـی   . دارد ازین تی خود به آرامش و امن     ییای و پا  ییای پو ي برا يا   هر جامعه  :تی امن -5

. شـود   مـی امر به معروف و نهی از منکر تـأمین        از نیازهاي اساسی افراد و اجتماعات است که از راه           

یـابی امـور مختلـف فرهنگـی، اقتـصادي و سیاسـی در هـر                 رونق کسب و کـار و تجـارت و سـامان          

اگر محیط خانه، مدرسه، دانشگاه، کارخانـه، بـازار، شـهر و جـاده              . اي، به امنیت ارتباط دارد     عهجام

خواهان و اراذل و اوباش تهدید    دزدان، زیاده ایمن نباشد و اموال و نوامیس مردم هر لحظه از سوي            

شود، ترس و اضطراب و آشفتگی بر همگان سایه خواهد انداخت و آرامش و آسایش عمـومی از                  

اجـراي مقـررات دینـی و قـوانین         .  خواهد رفت و جرأت هر کاري از مردم گرفته خواهـد شـد             بین

هـاي عمـومی      نتظـامی و نیـز مراقبـت      ي مربوط؛ مانند نیروهاي ا    ها  هاجتماعی و نظارت دائمی دستگا    

اسـتفاده کننـدگان جلـوگیري       طلبـان و سـوء      هـا و تجـاوز فرصـت        خواهی صالحان و نیکان، از زیاده    

  ). 1394 ،يبرادر( و امنیت و آرامش عمومی را به ارمغان خواهد آورد دخواهد کر

ینان به علت   ا. شوند  می بعضی افراد براي پیدا کردن پول به هر کاري متوسل         :  کسب حالل  -6

یی هـا   ه از را   کـه  ناآگاهی و یا تربیت نادرست، به دنبال کسب حالل نیـستند و تنهـا در ایـن فکرنـد                  

فروشـی و غیـر آن، بـر درآمـدهاي خـود             فروشی یـا کـم      تقلّب، رشوه، احتکار، قاچاق، گران     :مانند

ر بـین مـردم و      ها، سبب رواج درآمدهاي نامشروع د       توجهی به این دست از خالفکاري       بی. ندبیفزای

ناپـذیري بـه دنبـال     هـاي جبـران   هـا و آسـیب      شود که زیان    ي حرام در زندگی افراد می     ها  هرخنه لقم 

 و  لهاي حـال     باید از راه امر به معروف و نهی از منکر، ناآگاهان را به شغل              ،بنابراین. خواهد داشت 

 این وظیفه الهی بـه      اجراي. درآمدهاي مشروع آگاه ساخت و آنان را از کارهاي خالف باز داشت           

بینند جامعه به عنوان یک منکر به شغل آنان         حدي ثمربخش است که گاهی چنین افرادي وقتی می        

. کند، خود به خود به دنبال کسب و کارهاي حـالل و درآمـدهاي مـشروع خواهنـد رفـت                     نگاه می 

یاري از اصـالحات  ها و بـس   شده افراد، مبارزه با تبغیض      کشور، باز پس گرفتن حقوق پایمال      انیآباد

اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، از پیامدهاي مهم اجراي امر به معروف و نهـی از منکـر بـه                    

  ). 1394برادري، (رود  شمار می

ـ  کل يها   جامعه و طرد نااهالن از پست      ی مصلحت عموم  -7  نیـ در ا ) ع (ی حـضرت علـ    :يدی
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 از  ی ناآگـاه و نهـ     يهـا   ه اصالح تود  يرا برا  از منکر    یخداوند امر به معروف و نه     : ندیفرما ی م زمینه

  ). 5: 1388 ،ی و عرب هاشميدیس( واجب کرده است خردان ی بازداشتن بيمنکر را برا

 در ها ي ناهنجارتی گرفته نشود، ظرف  ی اجتماع يها یتفاوت ی ب لوياگر ج « موارد،   نیعالوه بر ا  

 نیـ  و در ادهـد  ی رخ نمیر عموم  و نظارت و مراقبت شهروندان در قبال امو        ابدی یجامعه گسترش م  

 اصـالح  يهـا   هنی هز ، آن یدرپ. ردی را بگ  ها  بی جلو رشد آس   تواند ی هم نم  یسی پل يها  کنترل ،طیشرا

 ی وقتـ  . کـرد  ياری بـس  نهی هز دیبا...  خشونت و  ،ي از دزد  يری جلوگ ي و برا  ابدی  می شی افزا یاجتماع

 يهـا  هوی مجبور به استفاده از شو دافت ی متی بر دوش حاکمیها کم شود، کنترل اجتماع     نظارت نیا

  ).1393 ،ینانی مزیعتیشر (»دهد ی مشی و جامعه را افزاتی حاکمنی تنش بن،ی و اشود یآمرانه م

  

   آثار اقتصادي-ج

 اقتـصادي را فـراهم     تی و بهبـود وضـع     ی رشـد و تعـال     يها  هنی از منکر زم   ی و نه  معروفامر به   

سـازي بـازار نقـش مـؤثري بـازي        از منکـر در سـالم  ی امر به معروف و نهـ  ،گریاز سوي د  . آورد یم

 موجـب  ر،ی مـس نیـ  آنـان در ا قی به کـار کـردن و تـشو    گرانی سفارش د  قی از طر  نی و همچن  کند  می

  .شود ی فرهنگ کار مجیترو

  

  ی آثار روان-د

 یآمر به معروف و نـاه .  داردزی نی مثبتی روان -ی روح امدهايی از منکر پ   یامر به معروف و نه    

 یرسـالت خـود را بـه درسـت       و   فهی توانسته وظ  نکهی از ا  ،ی شرع فهی وظ نی ا دادن   از انجام  از منکر پس  

 هـا  ارزش کـه بـه   ی کـس ،گـر یاز سـوي د . کنـد  مـی  ی و سبکبودن دی مفۀتی احساس رضا ،انجام دهد 

 ی از منکر عمومیکه امر به معروف و نهاي  ه در جامع ،شود می به منکرات آلوده     ای ندارد و    یوجهت

 احـساس  بیـ  ترتنی و بـد باشـند  ی مراقـب و نـاظر رفتـار او مـ    ی کسانکند  میاره احساس   باشد، همو 

  ).1391 ،یعباس (کند می ی حقارت و سرافکندگ،ییتنها

  

  یشناس  از منکر در جامعهی امر به معروف و نهگاهیجا

 یگـانگ ی ب ،ی اجتمـاع  ي اعتنـا  ،ی نظـارت اجتمـاع    نی مفهوم، با عناو   نی اغلب ا  یشناس  در جامعه 
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  . شود  شناخته میی و نظارت عمومی نظارت همگان،یعاجتما

شناسان مسلمان بر این است که دین مبین اسالم در باب اداره جامعـه داراي مـدلی              باور جامعه 

دار بـا      و ساختارهاي عالی در ارتبـاط معنـی        ها  نظامدر این مدل کامل     . جامع، کامل و کارآمد است    

  :مله از ج،اند دهشیکدیگر طراحی و پیش بینی 

ده است، شو والیت فقیه توضیح و تبیین ) ع( امامت معصوم نظریهنظام مدیریت و هدایت در 

هـاي   ي مساجد، نظام اقتصادي با چـارچوب    ها  ه تکرار شونده هست   التیسازماندهی اجتماعی با تشک   

 جهـاد بـا راهبـرد       نظریـه الحـسنه و نظـام دفـاعی و نظـامی بـا               اصلی خمـس، زکـات، انفـاق، قـرض        

شده، نظام حکومت  ریزي  و نظایر آن در ارتباطی عمیق و برنامهها نظام که مجموع این    دگی؛بازدارن

ي مهم که در طراحی هـر نظـام و هـر سیـستم مـدنظر        ها  نظام از   کیی.  خواهد داد  لیاسالمی را تشک  

 و هـا  نظـام گیري و تداوم حرکت و بقـاي سـایر         شکل  که گیرد، نظام کنترل و نظارت است       قرار می 

ها و الگوهاي هدایت و  ترین مدل  از کاملکیی در این ارتباط، اسالم . به آن استوابسته ،کلینظام 

ده که همـان نظـام امـر بـه معـروف و نهـی از       کرنظارت را با کارکردهاي اجتماعی و فردي معرفی      

 ایجـاد و   درنهایـت،  و   هـا   نظـام منکر است که در واقع تضمینی جـدي بـراي پـاگیري و قـوام سـایر                  

  ). 20: 1391 اجداد، ینیحس( اسالمی است نظامري برقرا

هاي   اسالم مکتبی جامع و آیینی کامل است که هم براي ویژگی،ی اسالمیشناس از نظر جامعه

از . ریـزي کـرده اسـت       دهی بـه روابـط سـالم اجتمـاع، برنامـه            زندگی فردي انسان و هم براي شکل      

احکام عبادي و تنظیم رابطه فرد با خـدایش  هایی که به  طرفی، بیشتر دستورات دین، حتی در بخش   

رفتارهـاي شخـصی افـراد، گرچـه در مرحلـه          . اي اجتماعی نیـز برخـوردار اسـت       ه پرداخته، از جنبه  

گـذارد، امـا از محـدوده ضـمیر فـرد فراتـر            مستقیم بر روح و روان شخص برجاي می        تأثیر ،نخست

شخـصی کـه در رفتـار عـضوي از          خصوصیات فـردي و خلقیـات       . رسد  رود و به اجتماع نیز می       می

کند و حصار محدود محل پیدایش خـویش       بسان موجودي متحرك عمل می     ود،ش  جامعه ظاهر می  

  ).20: 1391 اجداد، ینیحس(افتد  شکند و در شاکله محیط اجتماعی به جریان می را درهم می

سـاس  برا اسالم که در پی آراستن روان فردي انـسان و ترسـیم سـاختار زنـدگی جمعـی               آیین

ل اخالقی است، براي کنترل این حرکـت خزنـده در کالبـد اجتمـاعی اندیـشیده و تمهیـدات                     یفضا

توان به دسـتور دینـی امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر         می آنها فراوانی مهیا کرده است که از جمله 
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ولیت حفظ و کنترل خویشتن، در قبال ئاین وظیفه شرعی، هر کس عالوه بر مسبراساس . اشاره کرد

صالح محیط  ااي که هر فرد جامعه اصالح خود را در گرو تحقق              ول است؛ به گونه   ئدیگران نیز مس  

در حقیقت، یک فرد به منزله نگهبانی است که در جامعـه بـر بـرج و بـاروي                   . داند  می زندگی خود 

او مکلف . دهد ها جاي گرفته و براي تحقق خیر و صالح عمومی پاس می  و پلیدياه مرزهاي نیکی 

ت هرگونه لغزش همراهان را چون خطاي خویش دانسته و به محض آگاهی و شناخت آنهـا در                اس

 و اگر رفتارها را در کندها را مشاهده کرد، ترغیب و تأیید و همراهی  اگر خوبی. صدد عالج برآید

دوري گزیده و حتی دیگران را از گرایش به آن سـوي بـاز دارد                آنها   مسیر رشد و صالح ندید، از     

مـدنی  «حاً انسان به طور طبیعی نیازمند زندگی جمعی اسـت و اصـطال  «). 21 :1391 اجداد،   ینیحس(

هاي ذاتی او است و به تعبیر         دادن به الزامات زندگی اجتماعی، جزء سرشت      است؛ یعنی تن    » بالطبع

ء پـسترند و جـز    مـا   ند؛ یـا از مـا برترنـد و جـزء فرشـتگان، و یـا از                  ا   خارج ینهآنان که از مد   «ارسطو  

  ). 211: 1388فاستر، (» درندگان

هاي آیین اسالم است که به جهت جاودانگی و همگـانی بـودن ایـن                 تردید، این از ویژگی     بی

دین و ضرورت پاسخگویی به تمامی مشکالت بشریت، به حل معضالت اخالقی و رفتاري جامعـه                

 امر بـه معـروف و     گر،ی د به عبارت . با تکلیف به فریضه امر به معروف و نهی از منکر پرداخته است            

.  اسـت  ی فـراوان اجتمـاع    ي دردهـا  ي و عمل بـه آن دوا      باشد ی م ی اله يا دهی پد  از منکر، کامالً   ینه

 بشر بـه     لذا  دارد، ي انسان سازگار  ي و اخرو  يوی دن يازهای و ن  ی موضوع با فطرت انسان    نی ا همچنین

 بـه درمـان   نیبنـابرا . شـود  ی گرفتـار مـ  ی اجتمـاع ی در رنـج و نابـسامان      ضهی فر نیسبب انجام ندادن ا   

 را مرتفـع    ازهـا یمـشکالت و ن   تنهـا     نـه  کـه    زنـد  یمـد دسـت مـ     ا و ناکار  یراساسـ ی و البتـه غ    نیگزیجا

  .کند می کمک ی شدن مشکالت اجتماعتر دهیچی بلکه به پ،سازد ینم

 ،ی در جامعـه غربـ     ی اجتمـاع  يهـا  ی و آشـفتگ   ها ی با مشاهده نابسامان   می، دورک زمینه نیدر هم 

 يهـا  ارزش و ی مبـان یختگیگـس   تـا از زوال و ازهـم      کنـد   مـی  هی را توص  ی اجتماع یهمبستگ ایوفاق  

 سؤال در ذهنش خطـور کـرد   نی ای اجتماعيها ی با مشاهده نابسامان میدورک.  کند يریجامعه جلوگ 

 ی سـؤال اساسـ    ،گری د انیبه ب .  شد ی اجتماع يها  بی و آس  ینظم ی دچار ب  ی غرب دیکه چرا جامعه جد   

. دشو ن یدگیشود جامعه حفظ شود و دچار اضمحالل و فروپاش           سبب می  يزی چه چ   بود که  نی ا يو

 یابـد  جامعه قوام    شود ی سبب م  ی اجتماع ی که همبستگ  افتی جواب دست    نی به ا  ،نهی زم نی در ا  يو
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 هـستند کـه همـان    ی مـشترک اتی اخالقي نوع جامعه، افراد دارا نی در ا  رای ز ،دشو ن ی نظم یو دچار ب  

 افـراد جامعـه اسـت؛       تی اکثر ي آن از سو   رشی و پذ  ی و قواعد اخالق   ها  ارزش  بر سر  یوفاق اجتماع 

 درامـا   .  بـه شـدت مجـازات شـوند        ، مـشترك  اتی اخالق نی از ا  ی افراد خاط  شود ی که باعث م   يامر

 زیـرا  وجود ندارد؛ ي مشترك و قوی نظام اخالقگونه چی است که هنی ای مشکل اساس  دیجامعه جد 

بـه  .  گذاشـته اسـت  ی رو به فزونـ یی جامعه، رنگ باخته و فردگرا آحادی اجتماعیمذهب در زندگ  

 و بـه  دهییـ  گرای، بـه سـست   اسـت  باعث استحکام جامعـه بـوده   که قبالًی وفاق اجتماع،گریعبارت د 

 در  ی اجتمـاع  ی چالش فقدان همبـستگ    آمدن  دیبا پد . شده است  ی منته یضعف نظام مشترك اخالق   

 هستند کـه منبـع      دی متفاوت در جامعه جد    یجتماع ا ی همبستگ کی يوجو  جست در   ،دیجوامع جد 

بـه عبـارت    .  اسـت  رمـشترك ی غ يا   و حرفـه   ی صـنف  اتیـ  از تفاوت افراد و اعتقاد به اخالق       یآن، ناش 

 کـه نظـام   شـود  ی باعث مگریکدی متقابل افراد به   ازی کار و ن   یاجتماع می تقس دیدر جامعه جد  ،  گرید

 تزر،یر( برخوردار گردد    ی کنترل اجتماع  کیز   ا ،د و جامعه به زعم آنان     شو مشترك حفظ    یاخالق

  ).75ـ 77: 1371

کـوك معتقـد    .  دارد دیـ  امر تأک  نی بر ا  ، نیز ییامریکا و محقق برجسته     سندهی نو ، کوك کلیما

فریضه امر به معروف و نهـی از منکـر، تکلیـف هـر مـسلمان را در سراسـر جهـان بـراي                        «: است که 

وي در اثـر ارزشـمند خـود در    . »سـازد   مـی نـد روشـن   بازداري مردم از زیرپا گذاشـتن قـانون خداو        

 و نهی از منکر که نگارش آن به گفته خـود او پـانزده سـال طـول کـشیده و      وفموضوع امر به معر   

المللی کتاب است، به بررسی این فریضه در قرآن و حـدیث و همچنـین             چندین جایزه بین   دهیبرگز

اي  ه صفحه نخـست ایـن کتـاب بـا ذکـر حادثـ      .پردازد نزد متفکران مختلف از اهل سنت و شیعه می   

، یک زن در ایستگاه قطـار محلـی         1988 سپتامبر   22در شب پنجشنبه    : صورتشود؛ به این      آغاز می 

سیماي برجسته این رویداد این بود کـه  . در شیکاگو در حضور چندین تن مورد تجاوز قرار گرفت         

خواست،  ادهاي او که از آنان یاري میکس براي یاري وي واکنشی از خود نشان نداد و به فری      هیچ

کند که تماشاگران که   را منعکس میتایمز و شیکاگو تریبون روزنامه رشسپس گزا . توجهی نکرد 

شمارشان زیاد بود، به سادگی ایستاده بودند و گذاشتند چنین اتفاقی بیفتـد؛ حتـی وقتـی قطـار سـر                     

تواند کناري  کسی نمی«: نویسد  ادامه میمایکل کوك در. روند  به راه خود می،رسد، سوار شده    می

 گونـه بـا او رفتـار     فردي را به چشم ببیند ـ حتی اگر آن فرد بیگانه بیگانـه باشـد ـ کـه ایـن      وبایستد 
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باید کسی کاري کند و واکنشی از خود نشان دهد یا دلیل خاصی براي عدم اقـدام داشـته               . شود می

 نامی ، با آنکه در زندگی روزانه؛اي وظیفه است ونه مفهوم روشنی داریم که گ،به سخن دیگر. باشد

خـواه درك کنـیم یـا نـه؛ ولـی در حقیقـت کـامالً خـوب                  ... این ارزش است  . از این وظیفه نداریم   

. »سـازد   اي از درکمان را برطرف نمـی         طرز گفتار ساخته و پرداخته     ]به[فهمیم که فرهنگمان نیاز       می

اي خـالی اسـت و         فرهنـگ غربـی جـاي چنـین وظیفـه          گیرد کـه در     گاه مایکل کوك نتیجه می     آن

من تا هنگامی که بـراي پـژوهش در          «:کند  می  گمشده خویش را در فرهنگ اسالمی پیدا       درنهایت

برعکس غـرب، اسـالم بـراي وظیفـه اخالقـی           .  آگاهی نداشتم  مسئلهاسالم کار نکرده بودم، از این       

 »م، امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر اسـت      گسترده از این دست، هم نام دارد و هم آمـوزه؛ ایـن نـا    

  ). 29ـ33: 1384کوك، (

  

 چارچوب نظري

   پیشینه تحقیق

  هاي صورت گرفته  پژوهشخالصه -1جدول 

محقق و سال 

  انجام تحقیق
  نتایج عمده  عنوان پژوهش

 و غدیري

  )1387(همکارانش 

بررسی موانع احیا و 

ترویج امر به معروف و 

  نهی از منکر

را  فریضه  درصد از نمونه مورد بررسی انجام7/99دهد  ی منشان نتایج آن

  .دانستند  می درصد غیرضروري3/1ضروري و

محمدیان و 

  )1387(همکاران

 گرایش رد مؤثر عوامل

اجراي  به نسبت افراد

امر به معروف و  فریضه

  نهی از منکر

 تحـصیالت  و تأهـل  جـنس و وضـعیت   سـن، : ماننـد  فـردي هاي  ویژگی

 :ماننـد  هبـ  دیگـر  ومتغیرهـاي  نداشـته  معـروف  بـه  انآن درگرایش يتأثیر

 و مردمـی  هـاي  تـشکل  نیـز  و دوسـتان  اقتصادي،آموزشی،گروه وضعیت

 روحانیـت،  نیـز  مرجـع  يهـا  هبـین گـرو   در .نـد مؤثر مـذهبی  هـاي  تأهیـ 

  .اند داشته امر این بر مثبتي تأثیر فرهنگیان و دوستان خانواده،

  )1387(حیدري 

 شناختیجامعه تبیین

 همگانی و نظارت

 اجتماعی هايضرورت

  امروزي جوامع در آن

 همگانی نظارت موضوع زیربناي و پایه مفهوم عنوان به اجتماعی نظارت

 شود، به  میمحسوب ها انسان اجتماعی در حیات مهم و بنیادي مفاهیم از

 معناکـه  است؛ به ایـن  برقرار آنها بین اساسی و قوي پیوندي کهاي  هگون

 بقـاي نظـارت   و وجـود  درگـرو  ،نظـر  یـک  عی، ازاجتمـا  حیـات  تداوم

  .اجتماعی است
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  هاي صورت گرفته  پژوهشخالصه - 1جدول )    ادامه(

محقق و سال 

  انجام تحقیق
  نتایج عمده  عنوان پژوهش

زاده و  قلی

  )1388(همکاران

امر به معروف و نهی از 

منکر در دانشگاه با تأکید 

بر مدل کاربردي 

  محور پژوهش

هـاي علمـی و    توانـد بـا فعـال کـردن دانـشجویان در عرصـه              دانشگاه مـی  

 در تحقـق  ،پژوهشی و ایجاد انگیزه و خالقیت در آنها در امر تولید علـم          

حفـظ  بـا   بدون اجبـار اجتمـاعی و هـم    ]نیز [هاي خود ها و ارزش  معروف

  .هاي اساسی بردارد وفاق ارزشی جامعه گام

  زاده و همکاران قلی

)1390(  

مر به هاي ا لفهؤنقش م

معروف و نهی از منکر در 

بهبود سرمایه اجتماعی 

  دانشجویان دختر

نتایج نشان داده که میانگین نمره نقش امر به معروف و نهـی از منکـر در       

 بـود کـه بـاالتر از حـد     61/3، 3بهبود سرمایه اجتماعی با میانگین فرضی   

یـن  ثـار ا آهـا و   همچنین نقش شرایط آمران و ناهیان، شیوه  . متوسط است 

هــاي  بــین ویژگــی. فریـضه در بهبــود ســرمایه اجتمــاعی معنــی دار اســت 

شناختی دانـشجویان و دیـدگاه آنـان تفـاوت معنـاداري مـشاهده          جمعیت

  .نشد

  )2004(کوك

کتاب امر به معروف و 

نهی از منکر در اندشه 

  اسالمی

پس از بررسی این فریضه از منظر آیات و روایـات و همچنـین باورهـاي         

هـاي آن و      هـا و سـنجش      نـسبت بـه ایـن فریـضه، سرچـشمه         فرق اسالمی   

تفاوت امر به معروف و نهی از منکر با امـداد در فرهنـگ غربـی بـه ایـن       

  .رسد که هیچ مشابه و همتایی براي این تکلیف وجود ندارد نتیجه می

  هادوي و همکاران

)1392(  

اهمیت فریضه امر به 

معروف و نهی از منکر از 

دیدگاه دانشجویان 

شگاه علوم پزشکی دان

  رفسنجان

 درصد دانشجویان امر به معروف و نهی از منکر را از واجبات دین           7/91

 درصد ار آنها بر ضرورت پرداختن به این فریضه 1/83. دانستند اسالم می

اخـتالف آمـاري معنـی داري بـین         . در تمام دوران زندگی تأکید داشتند     

به معروف و نهی از منکر امر «جنسیت و نظر دانشجویان نسبت به عبارت 

  .مشاهده نشده است» براي پسران بیشتر از دختران ضرورت دارد

  

ایـن مطالعـات    یک از توان گفت هیچ شده دراین بخش می مطالعات مطرح به طورکلی دربارة  

عوامـل   آن بـا   به صورت مستقیم به بحث در زمینۀ اهمیت به امر به معروف و نهی از منکر و رابطـۀ                  

ضمن توجه به متغیرهاي ملحوظ در تحقیقـات  ، پژوهش حاضر در. اند فرهنگی نپرداخته  اجتماعی و 

به دنبال بررسی وضـعیت میـزان اهمیـت بـه فریـضه امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر در بـین              قبلی،

  .آن هستیم ردگذار تأثیرشناختی  شهروندان شهر خلخال و عوامل جامعه
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  تعریف مفاهیم

  امر به معروف

 افعال و داشتن صـفاتی   دادن   تشویق و واداشتن دیگران به انجام      امر به معروف به    در اصطالح، 

قربـانی الهیجـی،    ( شـود    اطـالق مـی    ،انـد   که به حکم عقل و از طرف شارع به نیکی توصیف شـده            

1379 :34.(  

  

  نهی از منکر

فی کـه    افعال یا داشتن اوصـا     دادن   برحذر داشتن دیگران از انجام     بهنهی از منکر     در اصطالح، 

  ).46: 1384تیال، ( شود  گفته می،اند  قبیح و زشت شمرده شده،از طرف شارع و به حکم عقل

 

  ها هفرضی

هنجاري شهروندان با میزان اهمیت به امر به معروف و نهی از منکر رابطه وجـود   نابین احساس  -1

 . دارد

 به امر بـه معـروف و نهـی از    ن با میزان اهمیتاعتماد اجتماعی شهروندان به مردم و مسئوال بین -2

 . منکر رابطه وجود دارد

بین رضایت اجتماعی شهروندان با میزان اهمیت به امر به معروف و نهی از منکـر رابطـه وجـود      -3

 . دارد

بین احساس عدم اثربخشی اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر از سوي شهروندان بـا میـزان            -4

 . ز منکر رابطه وجود دارداهمیت به امر به معروف و نهی ا

بین احساس محرومیت نسبی شهروندان با میزان اهمیت به امر به معروف و نهی از منکـر رابطـه    -5

 . وجود دارد

 . بین فردگرایی شهروندان با میزان اهمیت به امر به معروف و نهی از منکر رابطه وجود دارد -6

 میزان اهمیت به امر به معروف و نهـی از منکـر   بین تحلیل هزینه و پاداش از سوي شهروندان با -7

 . رابطه وجود دارد

 برحـسب متغیرهـاي   ، به امر به معـروف و نهـی از منکـر از سـوي شـهروندان     دادن میزان اهمیت -8

)  پایگاه اقتصادي ـ اجتمـاعی   وسن، جنسیت، وضعیت تأهل، وضعیت اشتغال، قومیت،(اي  زمینه

  . آنان متفاوت است
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  : به تصویر کشید)1(توان در قالب مدل مفهومی شکل  نهادي فوق را میهشت فرضیه پیش

  

  

  

  

  

  

  

  

   مدل نظري پژوهش-1شکل 

  

  روش تحقیق

جامعه  . انجام گرفته است   پیمایشی است که به روش      کاربردي-توصیفیمطالعه حاضر از نوع     

س آخـرین  باشـند کـه براسـا     سال بـه بـاالي شـهر خلخـال مـی     18 افراد  تمامآماري پژوهش، شامل    

سرشماري عمومی نفـوس  ( نفر برآورد شده است 23635، 1390سرشماري نفوس و مسکن در سال 

آوري اطالعـات اسـتفاده    در این پژوهش از روش اسنادي و پیمایشی براي جمـع        ). 1390و مسکن،   

در بخش نظري، منابع مکتوب در این حوزه و در بخش تجربی،          ها  هدادابزار گردآوري   . شده است 

 وارسـی صـحت و سـقم        برمبنـاي (ساخته بود که پس از طی مراحل خـاص           امه از نوع محقق   پرسشن

یی از نـوع طیـف لیکـرت بـا     هـا  هبـا گویـ   و )ي مطروحه، پیش آزمون و اعتبارسنجی ابـزار       ها  هفرضی

ي مدرج پنج قسمتی از کامالً مخالف تا کامالً موافق مورد بررسی قرار گرفته و به صورت                 ها  هگزین

در این بررسی بـراي تجزیـه و تحلیـل    . شده استي در خصوص پاسخگویان توزیع کتبی ـ حضور 

 توزیـع فراوانـی، درصـد،    : ماننـد ،ي آمار توصیفی و اسـتنباطی    ها  روش و آزمون فرضیات از      ها  هداد

، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیره    tمیانگین، واریانس و انحراف استاندارد، آزمون       

. شود  ، تحت ویندوز استفاده می    SPSSبا استفاده از نرم افزار      ) تحلیل واریانس (و واکاوي واریانس    

آزمون و  T-test  آزمون،هاي ضریب همبستگی پیرسون ي پژوهش از آزمونها هبراي بررسی فرضی

 عروف و نهی از منکراهمیت به امر به م

 

هنجاري نااحساس 

 شهروندان

 اعتماد اجتماعی

 شهروندان

 

 رضایت اجتماعی

 شهروندان

 

 احساس عدم اثر بخشی

 اجتماعی

 

نسبی محرومیت حساسا

 شهروندان

 

  

 فردگرایی شهروندان

 

اي  متغیرهاي زمینه

سن، جنسیت، (

وضعیت تأهل، 

وضعیت اشتغال، 

قومیت، پایگاه 

اقتصادي و 

 )اجتماعی

تحلیل 

هزینه و 

پاداش از 

سوي 

 شهروندان
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  . شده استتحلیل واریانس آنوا و آزمون ال اس دي استفاده 

 ی کـه نـوع    ياز روش اعتبـار صـور     ) شنامهپرسـ  (قی اعتبار ابزار تحق   نیی تع ي برا قی تحق نیدر ا 

بعـد از اسـتخراج نمـرات مربـوط بـه هـر       . استفاده شده است اي    ه است، و اعتبار ساز    ییاعتبار محتوا 

 و روف به امر به معتی اهمزانی مری کرونباخ متغي آلفا،spssدن آن در نرم افزارکرپرسشنامه و وارد 

، )752/0 (بی بـا مقـدار ضـر      ی نـسب  تیـ روم، احـساس مح   )742/0 (بی از منکـر بـا مقـدار ضـر         ینه

 بـا   ی اجتمـاع  ی، اثربخـش  )882/0 (بی با ضر  ی اجتماع تی، رضا )761/0 (بی با مقدار ضر   ییفردگرا

 بـا مقـدار   ی اجتماعناهنجاري، احساس )820/0 (بی با مقدار ضر   ی، اعتماد اجتماع  )736/0 (بیضر

 داد ی محاسـبه شـد کـه نـشان مـ          )770/0 (بیضر  و پاداش با مقدار    نهی هز لیو تحل ) 751/0 (بیضر

  .سنجند ی را مزی چکی دارند و ی درونی هماهنگگریاند، با همد  شدهیسواالت خوب طراح

  

   پژوهشيها هافتی

  یفیتوص

 جنس  

دست آمده از جنس پاسخگویان، جدول فراوانی جـنس پاسـخگویان در              ي به ها  ه با داد  مطابق

  .دهد نشان میاسخگویان را جدول زیر توزیع جنس پ.  ارائه شده است)2(جدول 

  

  جنسبرحسب  توزیع پاسخگویان -2 جدول

 درصد فراوانی جنس

 9/47 181 مرد

 1/52 197 زن

 0/100 378 جمع

  

. انـد   درصد از کل پاسخگویان مـرد و داراي کمتـرین درصـد بـوده           9/47 با جدول باال     مطابق

  .باشند  درصد میشترینی درصد از پاسخگویان زن و داراي ب1/52همچنین 
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 وضعیت تأهل  

و ) نکـرده   ازدواج  (دهنـده دو گـروه از پاسـخگویان مجـرد              تأهل پاسـخگویان نـشان     وضعیت

 وضعیت تأهـل  جدول زیر توزیع    .  ارائه شده است   )3(باشد که در جدول       می) کرده  ازدواج  (متأهل  

  .دهد پاسخگویان را نشان می

  

  وضعیت تأهلبرحسب  توزیع پاسخگویان -3جدول 

 درصد فراوانی تأهلوضعیت 

 3/18 69 مجرد

 7/81 309 متأهل

 0/100 378 جمع

  

  . متأهل هستندزی درصد ن7/81  و درصد از پاسخگویان مجرد3/18 با جدول باال مطابق

  

 سن  

آمده از سن پاسخگویان، جدول فراوانی سن پاسخگویان در جدول  دست  ي به ها  ه با داد  مطابق

  .دهد توزیع سن پاسخگویان را نشان میجدول زیر .  ارائه شده است)4(

  

   توزیع پاسخگویان برحسب سن-4 جدول

  درصد  فراوانی  سن

  5/9  36   سال27-19

  0/54  204   سال36-28

  9/24  94   سال46-37

  7/8  33   سال56-47

  9/2  11   سال57بیشتر از 

  0/100  378  جمع
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.  سال و باالتر بـوده اسـت  57ن  سال و بیشترین س  19 با جدول فوق کمترین سن برابر با         مطابق

  . قرار دارندی سالگ28-36 ی در مقطع سنزی نانی پاسخگوشتریب

  

 التی تحصزانیم  

  میزان تحصیالتبرحسب  توزیع پاسخگویان -5جدول 

 درصد فراوانی میزان تحصیالت

  9/6  26  دیپلم زیر

  9/29  113  دیپلم

  3/15  58  دیپلم فوق

 8/27 105 لیسانس

 1/20 76 باالترلیسانس و  فوق

  

 پلمیـ د  ریـ  ز التی تحـص  ي نفـر از افـراد نمونـه دارا        26 شـود  یمشاهده مـ  ) 5( توجه به جدول     با

 و سانسیـ ل فـوق )  درصد20/1( نفر 76 و سانسی نفر ل  105 پلم،ید   نفر فوق  58 پلم،ی نفر د  113هستند،  

  .باشد ی مپلمی دالتی مربوط به سطح تحصی فراواننیشتریب. باالتر هستند

  

یانگین متغیرهاي مستقل و وابسته م  

   مستقل و وابستهي متغیرهانیانگیمبرحسب تفکیک نمونه  -6جدول 

 مینیمم ماکسیمم میانگین متغیرها
تعداد 

 سواالت

هاي  حالت

 طیف

 5 8 14 37  6349/27 ناهنجارياحساس 

 5 14 32 68 5159/50 اعتماد اجتماعی

 5 6 6 26 2619/16  احساس عدم اثربخشی

 5 15 24 68 4127/47 ضایت اجتماعی ر

 5 7 13 35 3148/25  فردگرایی

 5 6 13 30 3466/22  احساس محرومیت نسبی

 5 8 11 31 9815/21  تحلیل هزینه ـ پاداش

 5 19 37 71 3624/57 امر به معروف و نهی از منکر
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  آمار استنباطی

  هروندان  شناهنجاري آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین احساس -7جدول 

  با میزان اهمیت به امر به معروف ونهی ازمنکر

 داري معنیسطح  ضریب همبستگی  متغیر دو متغیر یک 

احساس بی هنجاري 

 شهروندان
 000/0  -/240 امربه معروف ونهی ازمنکر

  

 .باشد  می05/0 کمتر از 000/0داري آزمون  شود سطح معنی  مشاهده می)7(با توجه به جدول    

داري بـین دو متغیـر       توان گفـت رابطـه معنـی         می 95/0 و با اطمینان     شود  میفرض صفر رد     ،بنابراین

 بـین دو متغیـر     -/240با توجه به منفی بـودن عالمـت ضـریب همبـستگی             . مورد بررسی وجود دارد   

  .یابد  یعنی با افزایش یکی دیگري کاهش می،داري برقرار است رابطه معنی

  

  فرضیه دوم

 بـه امـر بـه معـروف و       دادن  ن با میزان اهمیت   هروندان به مردم و مسئوال    بین اعتماد اجتماعی ش   

  .نهی از منکر رابطه وجود دارد

ن با میـزان اهمیـت بـه امـر بـه           بین اعتماد اجتماعی شهروندان به مردم و مسئوال        : فرض صفر  -

  .معروف و نهی از منکر رابطه وجود ندارد

ن با میزان اهمیـت بـه امـر بـه         مردم و مسئوال    بین اعتماد اجتماعی شهروندان به     : فرض مقابل  -

  .معروف و نهی از منکر رابطه وجود دارد

  

   آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین اعتماد اجتماعی شهروندان-8جدول 

 با میزان اهمیت به امر به معروف و نهی از منکر

 داري معنیسطح  ضریب همبستگی  متغیر دو متغیر یک

 000/0 564/0 عروف و نهی از منکرامر به م اعتماد اجتماعی
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 .باشد  می05/0 کمتر از 000/0داري آزمون  شود سطح معنی  مشاهده می)8(با توجه به جدول    

داري بین دو متغیر مورد  توان گفت رابطه معنی  می95/0 و با اطمینان شود میبنابراین فرض صفر رد 

 بـین دو متغیـر رابطـه        564/0مبـستگی   با توجه به مثبت بودن عالمت ضـریب ه        . بررسی وجود دارد  

  .یابد  یعنی با افزایش یکی دیگري نیز افزایش می،داري برقرار است معنی

  

 فرضیه سوم

بین رضایت اجتماعی شهروندان با میزان اهمیت به امر به معروف و نهی از منکر رابطه وجود                 

  .دارد

مـر بـه معـروف و نهـی از        بین رضایت اجتماعی شهروندان با میزان اهمیت بـه ا          : فرض صفر  -

  .منکر رابطه وجود ندارد

 بین رضایت اجتماعی شهروندان با میزان اهمیت به امـر بـه معـروف و نهـی از               : فرض مقابل  -

  .منکر رابطه وجود دارد

  

   آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین رضایت اجتماعی شهروندان-9جدول 

 با میزان اهمیت به امر به معروف و نهی از منکر

 داري معنیسطح  ضریب همبستگی متغیر دو غیر یک مت

 000/0 725/0 امر به معروف و نهی از منکر رضایت اجتماعی

  

 .باشد  می05/0 کمتر از 000/0 آزمون داري معنیشود سطح   مشاهده می)9(با توجه به جدول    

 متغیـر مـورد   داري بـین دو  توان گفت رابطـه معنـی    می95/0 با اطمینان  ،بنابراین فرض صفر رد شده    

 بـین دو متغیـر رابطـه        725/0با توجه به مثبت بودن عالمت ضـریب همبـستگی           . بررسی وجود دارد  

  .یابد  یعنی با افزایش یکی دیگري نیز افزایش می،داري برقرار است معنی

  

  فرضیه چهارم

سـوي شـهروندان بـا       نهـی از منکـر از       بین احساس عدم اثربخشی اجتماعی امر به معـروف و         

  .رابطه وجود دارد  اهمیت به امر به معروف ونهی از منکرمیزان
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سـوي   نهـی از منکـر از       بین احساس عدم اثربخشی اجتماعی امر بـه معـروف و           : فرض صفر  -

  .رابطه وجود ندارد نهی از منکر شهروندان با میزان اهمیت به امر به معروف و

سـوي   نهـی از منکـر از      و بین احساس عدم اثربخشی اجتماعی امر به معـروف           : فرض مقابل  -

  .رابطه وجود دارد نهی از منکر شهروندان با میزان اهمیت به امر به معروف و

  

آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین احساس عدم اثربخشی اجتماعی از سوي - 10جدول 

 شهروندان با میزان اهمیت به امر به معروف و نهی از منکر

 داري یمعنسطح  ضریب همبستگی متغیر دو متغیر یک

احساس عدم اثربخشی 

 اجتماعی

 000/0 -/499 امر به معروف و نهی از منکر

  

 05/0 کمتـر از     000/0داري آزمـون      شـود سـطح معنـی        مـشاهده مـی    )10(با توجه بـه جـدول       

 بـین دو  داري معنیتوان گفت رابطه   می95/0 و با اطمینان     شود  می فرض صفر رد     ، بنابراین .باشد  می

 بـین دو   -/499با توجه به منفـی بـودن عالمـت ضـریب همبـستگی              . وجود دارد متغیر مورد بررسی    

  .یابد  یعنی با افزایش یکی دیگري کاهش می، برقرار استداري معنیمتغیر رابطه 

  

  فرضیه پنجم

  . بین فردگرایی شهروندان با میزان اهمیت به امر به معروف و نهی از منکر رابطه وجود دارد

ی شهروندان با میزان اهمیت به امر به معروف و نهی از منکر رابطه       بین فردگرای  : فرض صفر  -

  .وجود ندارد

 بین فردگرایی شهروندان با میزان اهمیت بـه امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر                     : فرض مقابل  -

  .رابطه وجود دارد

  

 آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین فردگرایی شهروندان با میزان اهمیت به امر به - 11جدول 

  روف و نهی از منکرمع

 داري معنیسطح  ضریب همبستگی متغیر دو متغیر یک

 000/0 -/477 امر به معروف و نهی از منکر فردگرایی
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 05/0 کمتـر از     000/0داري آزمـون      شـود سـطح معنـی        مـشاهده مـی    )11(با توجه بـه جـدول       

 بین دو متغیر    داري  عنیمتوان گفت رابطه       می 95/0 با اطمینان    ، بنابراین فرض صفر رد شده     .باشد  می

 بـین دو متغیـر     -/477با توجه به منفی بـودن عالمـت ضـریب همبـستگی             . مورد بررسی وجود دارد   

  .یابد  یعنی با افزایش یکی دیگري کاهش می،داري برقرار است رابطه معنی

 

  فرضیه ششم

ی از منکر   بین تحلیل هزینه و پاداش از سوي شهروندان با میزان اهمیت به امر به معروف و نه                

  . رابطه وجود دارد

بین تحلیل هزینه و پاداش از سوي شهروندان با میزان اهمیت به امر به معـروف         :  فرض صفر  -

  .و نهی از منکر رابطه وجود ندارد

بین تحلیل هزینه و پاداش از سوي شهروندان با میزان اهمیت به امر به معروف       :  فرض مقابل  -

   .و نهی از منکر رابطه وجود دارد

  

   آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تحلیل هزینه و پاداش از سوي شهروندان- 12جدول 

  با میزان اهمیت به امر به معروف و نهی از منکر

 داري سطح معنی ضریب همبستگی متغیر دو متغیر یک

 000/0 -/555 امر به معروف ونهی از منکر تحلیل هزینه و پاداش

  

 05/0 کمتـر از     000/0داري آزمـون      شـود سـطح معنـی        مـی   مـشاهده  )12(با توجه بـه جـدول       

داري بـین دو   توان گفت رابطه معنـی    می 95/0 و با اطمینان     شود  می بنابراین فرض صفر رد      .باشد  می

 بـین دو   -/555با توجه به منفـی بـودن عالمـت ضـریب همبـستگی              . متغیر مورد بررسی وجود دارد    

  .یابد با افزایش یکی دیگري کاهش می یعنی ، برقرار استداري معنیمتغیر رابطه 

  

  فرضیه هفتم

بین احساس محرومیت نسبی شهروندان با میزان اهمیت به امر به معروف و نهی از منکر رابطه      

  .وجود دارد
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بین احساس محرومیت نسبی شهروندان با میزان اهمیت به امر به معروف و نهی :  فرض صفر-

  .از منکر رابطه وجود ندارد

بین احساس محرومیت نسبی شهروندان با میزان اهمیت بـه امـر بـه معـروف و                 : ل فرض مقاب  -

  .نهی از منکر رابطه وجود دارد

  

   آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین احساس محرومیت نسبی شهروندان- 13جدول 

  با میزان اهمیت به امر به معروف و نهی از منکر

 داري سطح معنی ضریب همبستگی متغیر دو متغیر یک

احساس محرومیت 

 نسبی

 000/0 -/636 امر به معروف و نهی از منکر

  

 05/0 کمتـر از     000/0داري آزمـون      شـود سـطح معنـی        مـشاهده مـی    )13(با توجه بـه جـدول       

داري بـین دو   توان گفت رابطه معنـی    می 95/0 و با اطمینان     شود  می بنابراین فرض صفر رد      .باشد  می

 بـین دو   -/636بـودن عالمـت ضـریب همبـستگی            جه به منفـی   با تو . متغیر مورد بررسی وجود دارد    

  .یابد یعنی با افزایش یکی دیگري کاهش می، داري برقرار است متغیر رابطه معنی

  

  فرضیه هشتم

میزان اهمیت به امر به معروف و نهی از منکر از سوي شهروندان برحسب سن آنـان متفـاوت                   

  .است

 و نهی از منکر از سوي شهروندان برحسب سـن      میزان اهمیت به امر به معروف     :  فرض صفر  -

  .آنان متفاوت نیست

میزان اهمیت به امر به معروف و نهی از منکر از سوي شهروندان برحسب سن         :  فرض مقابل  -

  .آنان متفاوت است

و اهمیت به سن پاسخگویان طرفه از رابطه بین   دست آوردن تحلیل واریانس یک     هابتدا براي ب  

 آزمون فرضـیه از    منظور  بهسپس  .  سطح تقسیم شد   پنجمقطع سنی به      از منکر،  معروف و نهی   امر به 

  .طرفه استفاده شد تحلیل واریانس یک
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  )ANOVA(ي توصیفی و تحلیل واریانس ها ه جدول آمار- 14جدول 

 F Sig انحراف معیار میانگین تعداد سن

 84/6 50/58 36  سال27-19

 59/6 48/57 204  سال36-28

 11/7 29/56 94  سال46-38

 24/8 30/58 33  سال56-47

 54/6 71/58 11  سال57بیشتر از 

995/0 410/0 

  

داري آزمـون   سـطح معنـی  .  شده است995/0 برابر Fدهد که مقدار  نشان می)14(آمار جدول   

مر بـه  یعنی بین میانگین اهمیت به ا. توان فرض صفر را رد کرد   بیشتر است؛ بنابراین نمی    05/0نیز از   

  .جود نداردداري و ي مختلف سنی تفاوت معنیها همعروف و نهی از منکرگرو

  

  فرضیه نهم

سـوي شـهروندان برحـسب جنـسیت آنـان       میزان اهمیت به امر به معـروف و نهـی از منکـر از    

  .متفاوت است

سـوي شـهروندان برحـسب       میزان اهمیت به امر به معـروف و نهـی از منکـر از             :  فرض صفر  -

  .متفاوت نیستجنسیت آنان 

سـوي شـهروندان برحـسب       میزان اهمیت به امر به معروف و نهـی از منکـر از            :  فرض مقابل  -

  .جنسیت آنان متفاوت است

  

   بین جنسیت پاسخگویان با میزان اهمیت به امر به معروف و نهی از منکرT-Test آزمون - 15جدول 

سطح 

 داري معنی
T  

سطح 

 داري معنی
 متغیر فراوانی میانگین انحراف استاندارد واریانس

 مرد 181 85/56 37/6
160/0 407/1- 119/0 444/2 

 زن 197 84/57 34/7
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 بیـشتر  05/0 شده که از 160/0داري   با سطح معنی-407/1 برابرT اندازه )15(مطابق با جدول    

 از هـا  ههم برابـر اسـت و گـرو     یعنی واریانس دو گروه با،توان فرض صفر را رد کرد       لذا نمی  .است

  . لحاظ میزان اهمیت دادن به امر به معروف و نهی از منکر با یکدیگر تفاوت ندارند

  

  مفرضیه ده

میزان اهمیت به امر به معروف و نهی از منکر از سوي شهروندان برحسب وضعیت تأهل آنان           

  .متفاوت است

رحـسب  میزان اهمیت به امر به معـروف و نهـی از منکـر از سـوي شـهروندان ب                  :  فرض صفر  -

  .وضعیت تأهل آنان متفاوت نیست

میزان اهمیت به امر به معروف و نهـی از منکـر از سـوي شـهروندان برحـسب                   :  فرض مقابل  -

  .وضعیت تأهل آنان متفاوت است

  

   بین وضعیت تأهل پاسخگویان با میزان اهمیتT-Test آزمون - 16جدول 

   به امر به معروف و نهی از منکر

 واریانس داري یمعن سطح T داري معنی سطح
انحراف 

 استاندارد
 متغیر فراوانی میانگین

 مجرد 64 09/58 58/6
320/0 964/0 845/0 038/0 

 متأهل 310 20/57 97/6

  

 بیـشتر   05/0 شده کـه از      320/0داري     با سطح معنی   964/0 برابر T اندازه   )16(مطابق با جدول    

 از هـا  ههم برابـر اسـت و گـرو    نس دو گروه با یعنی واریا،توان فرض صفر را رد کرد       لذا نمی  .است

  . لحاظ میزان اهمیت دادن به امر به معروف و نهی از منکر با یکدیگر تفاوت ندارند

  

  فرضیه یازدهم

میزان اهمیت به امر به معروف و نهی از منکر از سوي شـهروندان برحـسب وضـعیت اشـتغال                    

  .آنان متفاوت است
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ه معـروف و نهـی از منکـر از سـوي شـهروندان برحـسب                میزان اهمیت به امر ب    :  فرض صفر  -

  .وضعیت اشتغال آنان متفاوت نیست

حـسب   نهـی از منکـر از سـوي شـهروندان بر           میزان اهمیت به امر به معروف و      :  فرض مقابل  -

  .وضعیت اشتغال آنان متفاوت است

ن و میـزان   طرفه از رابطه بین اشتغال پاسخگویا       آوردن تحلیل واریانس یک   دست    بهابتدا براي   

اهمیت به امر به معروف و نهی از منکر، متغیر وضعیت اشتغال به سطوح پایین، متوسط و باال تقسیم         

  .طرفه استفاده شد  آزمون فرضیه از تحلیل واریانس یکمنظور بهسپس . شدند

 
 )ANOVA(ي توصیفی و تحلیل واریانس ها ه جدول آمار- 17جدول 

 F Sig ف معیارانحرا میانگین تعداد وضعیت اشتغال

 28/7 37/56 27 کارگر

 75/6 28/57 130 کارمند

 58/6 71/58 7 بازاري

 53/6 54/57 69 آزاد

 42/6 28/56 64 خانه دار

 76/7 82/56 81 سایر

498/0 777/0 

  

داري آزمـون   سـطح معنـی  .  شده است498/0برابر  Fدهد که مقدار  نشان می)17(آمار جدول   

 یعنی بین میانگین اهمیت به امر بـه  ،توان فرض صفر را رد کرد  بیشتر است؛ بنابراین نمی05/0نیز از  

  . داري وجود ندارد ي مختلف شغلی تفاوت معنیها همعروف و نهی از منکر گرو

  

  فرضیه دوازدهم

قومیـت آنـان   برحـسب  میزان اهمیت به امر بـه معـروف و نهـی از منکـر از سـوي شـهروندان             

  .متفاوت است

برحـسب  میزان اهمیت به امر به معـروف و نهـی از منکـر از سـوي شـهروندان                   : رض صفر  ف -

  . قومیت آنان متفاوت نیست
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برحـسب  میزان اهمیت به امر به معروف و نهـی از منکـر از سـوي شـهروندان                  :  فرض مقابل  -

  . قومیت آنان متفاوت است

 قومیت پاسخگویان و اهمیت طرفه از رابطه بین آوردن تحلیل واریانس یکدست  بهابتدا براي 

سـپس  . به امر به معروف و نهی از منکر، متغیر قومیت به سطوح ترك، کرد و فارس تقـسیم شـدند                   

  .طرفه استفاده شد  آزمون فرضیه از تحلیل واریانس یکمنظور به

  

  )ANOVA(ي توصیفی و تحلیل واریانس ها ه آمار- 18جدول 

 F Sig انحراف معیار میانگین تعداد قومیت

 98/6 53/58 276 آذري

 54/6 11/57 96 کرد

 33/3 50/50 6 فارس

622/4 010/0 

  

) 010/0(داري    سطح معنی .  شده است  622/4برابر   Fدهد که مقدار     نشان می  )18(آمار جدول   

 یعنـی  ؛شـود    فرض مخالف پذیرفته می    ، کمتر است؛ بنابراین فرض صفر رد شده       05/0آزمون نیز از    

داري  ي مختلف قـومیتی تفـاوت معنـی     ها  هیت به امر به معروف و نهی از منکر گرو         بین میانگین اهم  

 حداقل میانگین متغیر اهمیت به امر به معروف و نهی از منکر یکـی از         ،به عبارت دیگر  . وجود دارد 

استفاده ) LSD(لذا براي قضاوت بیشتر از آزمون ال اس دي . داري دارد  با بقیه تفاوت معنیها هگرو

 را دو بـه دو  هـا  ه یعنـی میـانگین گـرو   ؛دهـد   آزمون ال اس دي مقایسه زوجی را انجام می         .ایم کرده

  . داري دارد هاي کدام دو گروه با یکدیگر تفاوت معنی  تا مشخص شود میانگینکند میمقایسه 

  

  )LSD( آزمون ال اس دي -19جدول 

 داري  سطح معنی  تفاوت میانگین ي مورد بررسیها هگرو

  د آذري کر

  فارس

43/1  

03/8 

079/0  

020/0 

   کرد آذري 

  فارس

43/1-  

61/6 

079/0  

006/0 

   فارس آذري

  کرد

03/8-  

61/6- 

020/0  

006/0 
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 فرضیه سیزدهم

پایگـاه اقتـصادي ـ    برحسب میزان اهمیت به امر به معروف و نهی از منکر از سوي شهروندان 

  .اجتماعی آنان متفاوت است

برحـسب  ه امر به معـروف و نهـی از منکـر از سـوي شـهروندان                 میزان اهمیت ب  :  فرض صفر  -

  .  اجتماعی آنان متفاوت نیست-پایگاه اقتصادي

برحـسب  میزان اهمیت به امر به معروف و نهـی از منکـر از سـوي شـهروندان                  :  فرض مقابل  -

  .پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی آنان متفاوت است

فه از رابطه بین پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی و طر آوردن تحلیل واریانس یکدست  بهابتدا براي 

اهمیت به امر به معروف و نهی از منکر، متغیر پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی به سطوح پایین، متوسط و 

  .طرفه استفاده شد  آزمون فرضیه از تحلیل واریانس یکمنظور بهسپس . باال تقسیم شدند

  

  )ANOVA(یانس ي توصیفی و تحلیل وارها ه جدول آمار- 20جدول 

 F Sig انحراف معیار میانگین تعداد پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی

 89/6 26/57 158 پایین

 65/6 41/57 159 متوسط

 65/7 51/57 61 باال

035/0 966/0 

  

) 966/0(داري    سطح معنی .  شده است  035/0برابر   Fدهد که مقدار     نشان می  )20(آمار جدول   

 یعنی بین میـانگین اهمیـت   ؛توان فرض صفر را رد کرد        است؛ بنابراین نمی    بیشتر 05/0آزمون نیز از    

داري وجـود   ي مختلف اقتصادي ـ اجتمـاعی تفـاوت معنـی    ها هبه امر به معروف و نهی از منکر گرو

  .ندارد

  

 گیري نتیجه

جامعـه امـروزي    فرهنـگ  نامطلوب عناصر از یکی توجهی به امر به معروف و نهی از منکر بی

 معاصـر  شهري زندگی در منافع فردگرایانه و شخصی ترجیحات بر حد از بیش تأکید با که ماست
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 مـشارکت   افـزایش  بـه نیـاز  و  جلوگیري از انحرافات اجتمـاعی برابر در همچون مانعی و یافته نمود

در مورد نقش و اهمیت فریضه امـر   زیادي مطالعات. گرفته است قرار اجتماعی امور در شهروندان

نهی از منکر از دیدگاه قرآن، دین، فقهـاي اسـالمی، احادیـث و روایـات انجـام شـده            به معروف و    

 بـه   دادن اهمیـت  دربـارة  و شـده توجهی شناختی بی  اما متأسفانه در زمینه علل و عوامل جامعه  ،است

ایــن مطالعــه بــا هــدف بررســی عوامــل  . ایــن امــر مهــم مطالعــات چنــدانی صــورت نگرفتــه اســت 

 میزان اهمیت به امر به معروف و نهی از منکر در بین شهروندان شهر خلخال شناختی مرتبط با جامعه

، اعتمـاد  ناهنجـاري پیونـد بـین احـساس     بـر  نیز پژوهش این از آمده دست به نتایج. انجام شده است

ن، رضـایت اجتمـاعی، احـساس عـدم اثربخـشی      اجتماعی شهروندان نسبت به هم به مردم و مسئوال    

و نهی از منکر از سوي شهروندان، احساس محرومیـت نـسبی، فردگرایـی،          اجتماعی امر به معروف     

 تحلیل هزینه و پاداش از سوي شهروندان با میزان اهمیت به امر به معـروف و نهـی از منکـر تأکیـد    

   .دارد

 : مثـل ،اجتمـاعی  نـامطلوب  هـاي احـساس  وجود گفت توانمی پژوهش این نتایج به استناد با

 اجتمـاعی  شـرایط  به  نسبتنوعی واکنشی به فردگرایی و ساس محرومیتهنجاري، نارضایتی، اح نا

 واقـع  مـؤثر  افـراد  و نگـرش  باورهـا  روي بـر  کـه  ستا نامطلوب اجتماعی ـ اقتصادي ساختارهاي و

توجهی  پدیدآورندة بیي ها هاز زمین بسیاري گفت توان می یادشده گرفتن موارد نظر در با .شود می

 جامعه ارتبـاط  اقتصادي اجتماعی ـ  ساختار با اساس، در ،هجامع در منکربه امر به معروف و نهی از 

بنابر نتایج این مطالعه و میانگین نمره میـزان  . گیرد اقدام قرار و مطالعه مورد باید منظر این از و دارد

اهمیت به امر به معروف و نهی از منکر، راهکارهاي زیر در جهت ارتقاي اهمیت به امر به معـروف    

  : تواند راهگشا باشد  از منکر و رغبت مردم به این امر میو نهی

 نظـران  صـاحب  و اسـتادان منکر توسط  از نهی و به معروف امر فلسفه و تبیین کارکردها -

افزایش رغبت افراد براي تالش در انجام و اجراي صـحیح ایـن فریـضه                علمی در جهت  

  .حیاتی در جامعه

 خـصوص  در )دانـشجویان  با علمی نظران صاحب واستادان (هاي علمی  برگزاري نشست -

 .در جامعه فریضه دو این اجرايهاي  چالش و ها ضرورت

 و عقلـی  مبانی خصوص در ،گروهیي ها هجامعه از طریق رسان آحاد غیررسمی آموزش -

 .منکر از نهی و معروف به امر نقلی
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 احیـاي  به منظـور  حوزه این کارشناسان توسط مناسب فرهنگی و عقالنی ایجاد بسترهاي -

   .جامعه در منکر از نهی و معروف به امر

 با قابلیت اجرا در، مناسب مقررات و قوانین ایجاد ربط به منظور ن ذياهتمام ویژه مسئوال -

 هـدف  بـا  همگـانی  نظـارت  اعمـال  براي قانونی ساختار و سازوکار دنکر فراهم جهت

  . جامعه در منکر کاهش و پیشگیري و معروف اشاعه و ترویج

نظر  از و اجرایی اي برنامه فنّی نظر از ،راهبردي ریزيبرنامه نظام در  با توجه به اینکه،یاز طرف

 مـسائل انـسانی،   :باشـد  داشـته  مـسائل را  از  دسته چهار به گوییپاسخ توان که است مقبول سیاسی

 یینهـا  راهبردهـاي  اساس، براین .کردن نهادي به مربوط مسائل و ساختاري مسائل یندي،افر مسائل

  :است قرار بدین اي هاي وظیفهبخش تفکیک به مطالعه، این در

  

 
  

  
   

  
  
  
   

   

  

  

  

  

  

  

مسائل مربوط به 

 نهادي کردن

  هابرنامه و ها سیاست اتّخاذ در هاپژوهش نتایج از مندي بهره 

 اسالمی کشورهاي تخصصی پژوهشی مراکز سایر از علمی جامعه منديبهره در تسهیل 

  جامعهو پژوهشگران اندیشمندان خبگان،ن طریق از منکر و معروف شناسیمعرفت حوزة  تقویت

 جامعه نیاز با متناسب فقهی متون از  برخورداري

راهبردهاي 

 حوزه پژوهش

 محرمات بودن منکر و واجبات بودن معروف به عمومی باور

 هنجار یا یک ارزش منزلۀ پاسخگویی به و پرسشگري ي، نقدپذیر و نقد فرهنگ  حاکمیت

 عمومی مشارکت و اجتماعی مسئولیت شگستر جامعه، مداريارزش

 انسانی کرامت و دیگران حقوق حفظ به  احترام

 جامعه و خود سرنوشت تعیین در مردم اندیشه مشارکت  نهادینه سازي

 ناهیان و آمران حقوقی و حقیقی شخصیت به عمومی  اذعان

راهبردهاي 

 حوزه فرهنگی
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مسائل 

 انسانی

 اجتماعی نظام در هدفمند آموزش و آگاهی بسط

 ازهانی با متناسب تخصصی هاي آموزش

 فاصله حداقل با عمیق و کافی بینش و دانش از مردم آحاد برخورداري

 اجتماعی وفاق و همبستگی توسعه

مسائل 

ساختار 

 اجتماعی

 همنوایی و خیرخواهی انگیزه بسط

 جامعه میان در هنجارپایی فراگیري

 اجتماعی نظارت شدن نهادینه

 جامعه  اسالمی-ایرانی هویت بر ثبات

مسائل 

 فرایندي
 اساسی انونق هشتم اصل پایه بر تدبیر 

 هماهنگ  مدیریت

 دانایی پایه بر منکر از نهی و معروف به امر مندينظام

 نهاد مردم نهادهاي وجود 

 سخت و بازدارنده صرفاً هايروش جاي به نرم و تشویقی هايروش اولویت
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