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بررسی ارتباط بین دینداری و احساس عدالت اجتماعی در بین شهروندان شهر بندرعباس
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چکیده

فقدان عدالت در اجتماع باعث پیدایش تبعیض ،ستم ،فساد و عدم وفاق عمومی میشود

و چنین جامعهای از فضیلت ،وفاق و همبستگی فاصله میگیرد و به سوی گسست و
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اضمحالل پیش میرود.

با توجه به اهمیت بحث از احساس عدالت اجتماعی ،پژوهش حاضر با استفاده از روش

میدانی ،تکنیک پیمایش و ابزار تحقیق پرسشنامه به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی میباشد
که آیا بین دینداری و احساس عدالت اجتماعی در شهر بندرعباس ارتباط وجود دارد؟

جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی شهروندان  18سال به باالی شهر بندرعباس میباشد که
تعداد  384نفر از آنها به عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرار گرفته و برای تجزیه و تحلیل

دادهها از نرم افزارهای  SPSSو معادالت ساختاری  Smart PLSاستفاده شده است.

نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین دینداری ( )P=0/36و تمامی ابعاد آن یعنی

بعد اعتقادی دینداری ( ،)P=0/42بعد مناسکی دینداری ( ،)P=0/37بعد پیامدی دینداری

( ،)P=0/32بعد تجربی دینداری ( ،)P=0/28بعد شناختی دینداری ( )P=0/24با میزان
احساس عدالت اجتماعی شهروندان شهر بندرعباس ارتباط مثبت و مستقیم و معنادار وجود

دارد .بنابراین تمامی فرضیههای پژوهش تأیید میشوند .همچنین نتایج حاصل از مدل معادله
 1دانشجوی دکتری جامعه شناسی ،واحد بوشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بوشهر ،ایران
 2استاد یار گروه جامعه شناسی ،واحد بوشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بوشهر ،ایران (نویسنده مسؤل)

Jafarinia_reza@yahoo.com

 3استاد یار گروه جامعه شناسی ،واحد بوشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بوشهر ،ایران

ساختاری ( )Smart PLSنیز نشان میدهد که دینداری بر احساس عدالت اجتماعی تأثیر
متوسط داشته ( )0/501و متغیر دینداری در مجموع  0/25از واریانس متغیر احساس عدالت
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اجتماعی را تبیین میکند.

واژگان کلیدی :دینداری عدالت ،احساس عدالت اجتماعی ،شهر بندرعباس.
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 -1مقدمه

احساس عدالت یکی از شاخصهای اصلی رفاه اجتماعی در دنیای امروز میباشد.

احساس عدالت را در قالب رفاه از دو بٌعد در نظر میگیرند از یک زاوایه آن را در قالب

فردی ،اجتماعی و سیاسی (عملکرد مسئولین و سازمانها) تقسم بندی میکنند و از بُعد
دیگر آن را به عدالت توزیعی و رویهای تقسیم میکنند .در حقیقت ،عدالت از مفاهیمی است
که عقل جمعی همه افراد بشر ،آن را مستحسن و نیکو میشمرد .عدالت به مثابه مفهومی،
با سطح انتزاع بسیار باال ،از دیر باز ذهن بشر را به خود مشغول داشته است تا جایی که

مباحثه درباره چیستی عدالت ،به مثابه یکی از محوریترین سئواالت فلسفه سیاسی ،همچنان
استمرار دارد (پورعزت.)85 :1380 ،

این باور همگانی وجود دارد که روابط و مناسبات افراد و گروهها ،قوانین و مقر ّرات

مقررات و الزامات اجتماعی آنگاه
جامعه و همچنین نهادهای اجتماعی باید عادالنه باشندّ .
از مشروعیت برخوردارند ،که یا با عدالت انطباق داشته باشند و یا براساس آن بوجود آمده
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باشند و برمبنای آن نیز اجراء شوند .عدالت نه تنها در مورد فرد و کنش فردی؛ بلکه در مورد

جمع و رفتار جمعی نیز معیار و مالک است.

عدالت فضیلتی است که تح ّول جوامع بشری منوط به آن بوده است و این فضیلت

در وجود انسان به عنوان فرد ،استقامت و اعتدال را میآفریند و در جوامع بشری نیز مولد
استقامت ،برابری ،اعتدال و آزادی است .فقدان این عدالت در اجتماع باعث پیدایش تبعیض،

ستم ،فساد و عدم وفاق عمومی میشود و چنین جامعهای از فضیلت ،وفاق و همبستگی

فاصله میگیرد و به سوی گسست و اضمحالل پیش میرود (جمشیدی.)581 :1380 ،

عدالت را میتوان به عنوان بزرگترین هدف از تشکیل حکومت تلقی کرد و به قدری

با اهمیت بوده و به سرنوشت ملتها و دولتها پیوند خورده که هیچ ملت و مکتب و
اندیشمند سیاسی و اجتماعی آن را نادیده نگرفته و حتی حکومتها و حکام سلطه جو نیز
سعی بر آن داشتهاند که ریاکارانه خود و نظامشان را متصف به آن دانسته و هدف خود را

عدالت نمایند.

عوامل گوناگونی با احساس عدالت اجتماعی افراد در ارتباط هستند که یکی از مهمترین

آنها دینداری افراد میباشد .دین اصل وحدت بخش و زمینه مشترکی را فراهم ساخته و

به انسان اجازه میدهد تا با فائق آمدن بر تمایالت خودخواهانهشان و به خاطر عشق به

همنوعانشان فراتر از این خودخواهیها عمل کنند .دین منبعی برای ارزشهای اجتماعی است
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و بر گزینشهای فردی و بسیاری از زمینههای زندگی روزمره تأثیر میگذارد و همچنین
به عنوان تج ّلی روح جمعی و عامل همبستگی و یکپارچگی جامعه محسوب میشود
(حقیقتیان و دیگران.)2 :1394 ،

عدهای از دانشمندان بر این باورند که بسیاری از متغیرهای سالمتی به وسیله باورهای

دینی و مذهبی تبیین میشوند .در واقع مذهب یکی از عوامل تاثیرگذار بر رفتار و شناخت

به شمار میرود .آنها معتقدند مذهب به انسان کمک میکند تا معنای حوادث زندگی
مخصوص ًا حوادثی را که مشکل زا هستند را درک کرده و باعث دلگرمی و خرسندی
مطبوعی در روحیه او بشود و در نتیجه سالمت فردی و اجتماعی او را افزایش دهد

(سواتزکی 1و همکاران .)112 :2005 ،داشتن مذهب موجب ایجاد معنا ،امیدواری ،احساس
کنترل ،سبک زندگی سالمتر پذیرفته شدن از سوی دیگران و در نتیجه باال رفتن احساس
عدالت میگردد (خدارحیمی و همکاران.)45 :1377 ،

میتوانند در مواقع مورد نیاز به همدیگر کمک کنند .به این ترتیب با افزایشیافتن داشتههای

مشترک فردی و میزان حمایت اجتماعی ،سالمت جسمی و اجتماعی افزایش مییابد؛ تعهد
و تقید مذهبی به افراد کمک میکند تا چشمانداز مثبت و خوشبینانهای راجع به زندگی
داشته باشند و به این ترتیب ،احساس عدالت آنها به حداکثر میزان ممکن افزایش مییابد

(وازرمن و تروواتو.)44-50 :200 ،2

بنابراین با توجه به توضیحات داده شده بررسی میزان احساس عدالت مسئلهای مهم

و اساسی است و در همین راستا پژوهش حاضر به دنبال بررسی ارتباط بین دینداری و

احساس عدالت اجتماعی در بین شهروندان شهر بندرعباس میباشد .شهر تاریخی و با قدمت

بندرعباس به عنوان یکی از استراتژیک و مهمترین ترین مناطق کشور محل سکونت اقوام،

طوایف و مذاهب مختلفی است و عالوه بر افراد بومی تعداد زیادی مهاجر نیز در این شهر
زندگی میکنند .شهر بندرعباس شهری متنوع از نظر قومی است .ویژگیهای متمایزکننده

اقوام از یکدیگر در این شهر بیشتر بر مؤلفههای زبانی ،طایفهای و مذهبی متمرکز میشود.

بررسی ارتباط بین دینداری و احساس عدالت اجتماعی در بین شهروندان ...

تعهد و تقید مذهبی سبب تعلق افراد به شبکهای از اشخاص هم عقیده میگردد که
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سکونت قومیتهای مختلف در این شهر زمینه مناسبی را برای وقوع بحرانهای قومی ـ

مذهبی و متأثر ساختن احساس عدالت اجتماعی فراهم آورده است .هرچند آمار دقیقی از
احساس عدالت در شهر بندرعباس وجود ندارد و تاکنون پژوهش دقیقی در این مورد که

بتواند آمار دقیق را نشان دهد انجام نشده است اما موضوع تنوعات قومی و مذهبی باعث
شده است که در این شهر به نوعی هویتهای مختلف قومی و دینی شکل گیرد و عالوه

بر این با توجه بر نحوه توزیع امکانات نوعی احساس محرومیت و در نتیجه بی عدالتی در
بین مردم شکل بگیرد .بدین ترتیب که به بسیاری از افراد این حس القا شده است که توزیع

امکانات مناسب نیست و برای اقوام و مذاهب مختلف متفاوت است .با عنایت به اینکه
کمال مطلوب هر حکومت ملی ،برخورداری از یک ملت یکپارچه است که در میان اعضای

آن ،تفاوتهای چشمگیر زبانی ،مذهبی ،قومی و نژادی باعث احساس بی عدالتی نگردد و
همگان به یک هویت فراگیر ملی تعلق خاطر داشته و به آن وفادار باشند ،لذا بررسی میزان
احساس عدالت اجتماعی و ارتباط دینداری با آن در شهر بندرعباس موضوعی قابل بررسی
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علمی میباشد .در عرصه داخلی و بین المللی در این عرصه پژوهشهایی صورت گرفته
است که مهمترین آنها ذکر میشود:

حیدری ساربان ( )1397پژوهشی را با عنوان «تحلیل عوامل بهبودِ احساس عدالت
اجتماعی (مورد شناسی :شهرستان اردبیل)» به انجام رساند .جامعة آماری موردِ مطالعه در

این پژوهش ،شامل کل روستاییانی است که در مناطق روستایی شهرستان اردبیل باالی 15
سال سکونت دارند که از این میان تعداد  383نفر با استفاده از فرمول کوکران بهعنوان نمونة

آماری انتخاب شدند .نتایج نشان داد ،مهمترین عوامل بهبود احساس عدالت اجتماعی از
دیدگاه روستاییان در منطقة موردِ مطالعه ،شامل هفت مؤلفه (بازتوزیع درآمد و تقویت نظام
حمایتی ،سهولت دسترسی به منابع و امکانات و حمایت روانشناختی روستاییان ،توسعة

اجتماعی و عدالت فضایی و تقویت زیرساختها) است که مقدار واریانس و واریانس

تجمعی تبیینشده بهوسیلة این چهار عامل 72/73 ،میباشد.

طالبان و میرحسینی ( )1395پژوهشی را با عنوان «بررسی ارتباط احساس عدالت سیاسی

با نوع دینداری و سوگیری ایدئولوژیک» به انجام رساندند .پژوهش حاضر با هدف بررسی

میزان احساس عدالت سیاسی و عوامل مؤثر بر آن در میان دانشجویان یا نسل سوم انقالب

به انجام رسیده است .در این راستا ،مهمترین نظریات جامعه شناسی مرتبط با عدالت سیاسی
اجماالً مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت عدالت سیاسی با توجه به نظریة برابری سیاسی
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کلمن تعریف و شاخصسازی گردید .سپس با الهام از مباحث روانشناسی  -اجتماعی،

احساس عدالت سیاسی جزیی از نگرش سیاسی فرد تلقی گردید و در ادامه ،متغیرهای

مستقل تحقیق با استناد به نظریات جامعه پذیری سیاسی استخراج و فرضیات تحقیق ارائه

گردید .این پژوهش به روش پیمایش و با نمونهای  370نفری از دانشجویان دانشگاه یزد
به روش نمونه گیری خوشهای چندمرحلهای به انجام رسیده است .یافتههای این تحقیق
حاکی از آن است که  93درصد از پاسخگویان احساس عدالت سیاسی متوسط رو به پایین

را تجربه میکنند .نوع دینداری فرد با ضریب رگرسیون استاندارد  0/476بیشترین تأثیر را

بر احساس عدالت سیاسی داشته است .همچنین تأثیر متغیرمستقل سوگیری ایدئولوژیک بر
احساس عدالت سیاسی با ضریب  0/25معنادار شناخته شد .در مجموع ،متغیرهای مستقل
تحقیق توانستند حدود  39درصد از تغییرات متغیر وابسته یعنی احساس عدالت سیاسی را
تبیین کنند.

مؤثر بر آن (مطالعه موردی شهرتهران)» به انجام رساند .جامعه آماری تحقیق شامل سه

شهروندان منطقه  10 ،3و  18تهران است .یافتهها نشان میدهد که متغیرهای «اعتماد به

کارایی مسئولین (با ضریب  ،)0/57دینداری (با ضریب  ،)0/20مقایسه خود با دیگران (با
ضریب  ،)0/16احساس امنیت (با ضریب  »)0/10دارای تأثیر افزاینده بر میزان احساس
عدالت در بین افراد میباشند ،و اما متغیرهای احساس بیگانگی (با ضریب (نیز با ضریب

 )-0/ 09و منطقه مسکونی (نیز با ضریب  »)-0/ 09دارای تأثیر کاهنده بر میزان احساس
عدالت میباشند.

فورمن )2016( 3نشان داد که احساس برخورداری از منابع اطالعاتی و دانش همگانی،

احساس برخورداری از خدمات اجتماعی به صورت عادالنه ،احساس پذیرش اجتماعی،
احساس برخورداری از حمایت دولت در مواقع بحران و یا خشکسالی و سیاستها و

برنامههای ساماندهی جوامع روستایی از متغیّرهای تأثیرگذار در بهبود احساس عدالت
اجتماعی در مناطق روستایی محسوب میشود.
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هزارجریبی ( )1390پژوهشی را با عنوان «بررسی احساس عدالت اجتماعی و عوامل
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 -2مبانی نظری

 -2 - 1نظریههای دینداری

دورکیم نظریه پردازی است که بیشترین تأثیر را بر جامعه شناسی دین داشته است.

وی برای شناخت همه ادیان بشری به ابتداییترین و سادهترین صورت دین توجه میکند

(همیلتون  .)171:1389وی نه به ماهیت دین بلکه به کارکردهای آن میپردازد و نقش دین
در انسجام اجتماعی و جوامع سنتی را مهم قلمداد میکند (ریتزر .)23:1383

وبر از جمله جامعه شناسان کالسیک است که بخش قابل توجهی از آثارش به دین

اختصاص دارد .وبر از دو نوع دین شریعتی و رستگاری یاد میکند و یا از دو نوع خداشناسی

زاهدانه و عارفانه سخن میگوید .او مصداق دین شریعتی را کنفوسیوس و یهودیت تلمودی

میداند که مومنان در خدمت شرع مقدساند و همراه با اهتمامات مناسکی در صدد سازگاری
با دنیا هستند ولی در دین رستگاری مومنان اهتمامشان تمام ًا صرف آخرت و تامالت درونی
میباشد .مصداق نزدیک دین رستگاری بودیسم و مسیحیت است که پیروان خویش را در
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تنش دائمی با دنیا قرار دادهاند (فروند .)191:1375

از نظر لنسکی دین عامل موثری است که اندیشه و عمل فرد را حتی در جوامع مدرن

متأثر میسازد .او برای سنجش این تأثیر گذاری به مهمترین جنبههای دینداری یعنی «جهت

گیری دینی »4و «میزان درگیر بودن با گروه دینی »5میپردازد .لنسکی دو جهت گیری راست
کیشی 6و عبودیتی 7را در دین یهودی  -مسیحی مهم قلمداد میکند .این دو جهت گیری

به لحاظ فعال و منفعل بودن ،پذیرش یا عدم پذیرش در دنیای مدرن و همچنین تاثیرات
متفاوتشان بر الگوی فکر و عمل از هم متمایز اند .به اعتقاد لنسکی درگیر بودن گروه دیندار،

از دو جنبة مشارکتی 8و معاشرتی 9برخوردار است که میتواند کم یا زیاد باشد .او بعد
مشارکتی را از لحاظ میزان حضور در برنامهها و فعالیتهای رسمی و جمعی نهاد دین و
بعد معاشرتی را از حیث داشتن پیوندهای دوستانه و عاطفی هم کیشان و اعضای کلیسای
خود مورد توجه قرار میدهد (لنسکی.)24 :1963 ،

رابرتسون اسمیت یکی از روانشناسان کارکردگرا معتقد است دین را نباید وسیلهای برای

تکریم و نجات ارواح تلقی کرد بلکه باید آن را طریقهای در صیانت و رفاه جامعه قلمداد
نمود .ادیان باستانی جزیی از نظم عمومی اجتماعی خویش بودند که خدا و بشر را توام ًا در

بر میگرفتند .وی مذهب را تنها یک ترس مبهم و فرزند هراس و وحشت نمیداند بلکه
آن را حافظ مقررات ،نوامیس و نظم اخالقی جامعه نیز میداند و آنچه برای او مهم است

245

عملکردهای دین است و نه باورداشتها .به استدالل او عملکردهای دینی مانند تشریفات و

مناسک اهمیتی بنیادی دارند و برای شناخت دین نخست باید شیوههای مردم را تحلیل کرد
و نه باورداشتهای آنها را .به طور کلی به ادعای رابرتسون دین دو کارکرد عمده دارد :یکی

تنظیم کننده و دیگری برانگیزاننده ،تنظیم کننده رفتار فردی برای خیر همگان و یا به سخن
دیگر برای گروه و برانگیزاننده احساس مشترک جهت انسجام و احساس عدالت اجتماعی

که از طریق مناسک مذهبی انجام میشود (همیلتون.)170 :1389 ،

رادکلیف براون نیز همانند رابرتسون بر این عقیده است که عملکردهای مذهبی از

باورداشت های دینی اهمیت بیشتری دارند .به همین دلیل است که وی با این قضیه کاری
ندارد که آیا باورداشت ها حقیقت دارند یا خیر .به نظر او باورداشت ها واقع ًا اهمیتی
نداشته و تنها آنچه مردم درعمل انجام میدهند ،اهمیت اساسی دارد .از این رو به نظر

براون ،باورداشتها ،دلیل تراشیها و توجیههای مناسکاند و میتوان گفت که مناسک بیان
اجتماعی خاصی دارند که ضمن تنظیم و حفظ احساساتی که بنای ساختمان جامعه را

تشکیل میدهند ،آن را از نسلی به نسل دیگر انتقال میدهند (همیلتون.)199 :1389 ،

چارلز گالرک و رادنی استارک طی دو دهة  60 -50میالدی در تالش برای فهم و تبیین

دین در امریکا بودند .وی بحث ابعاد التزام دینی را در این کشور زنده کرد و با همکاری

رادنی استارک در سال  ،1965به شرح و بسط الگوی جدیدی از دینداری پرداخت .هدف
اصلی آنها ،عموم ًا درک شیوههای گوناگونی بود که مردم با توسل به آن ،خود را مذهبی تلقی

میکردند .گالک و استارک بر این عقیده بودند که به رغم آنکه ادیان جهانی در جزییات
بسیار متفاوتند ،اما دارای حوزههای کلی هستند که دینداری در آن حوزهها و یا ابعاد ـ

جلوهگر میشود.

آنها برای دینداری چهار بعد اصلی «عمل»« ،باور»« ،تجربه»« ،دانش یا معرفت» را تحت

عنوان ابعاد عمومی الزام دینی مطرح کردهاند .این ابعاد چهارگانه ،در سطح مقیاسهای اولیه

به پنچ شاخص یا مقیاس تقسیم شدهاند که افزایش آن ،ناشی از تفکیک بُعد عمل به دو

بررسی ارتباط بین دینداری و احساس عدالت اجتماعی در بین شهروندان ...

نمادین و تنظیم شدة برخی احساساتاند .پس میتوان نشان داد که مناسک کارکردهای
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بخش شاخص مناسکی و عبادی است (گالک و استارک.)54 :1970 ،

 -بعد باور (اعتقادی) :آن چیزی است که انتظار میرود پیروان یک دین بدان اعتقاد

داشته باشند

 -بعد مناسکی (عمل) :نظام اعتقادی در هر دینی وجود دارد ،اما این اعتقادات به صورت

مناسک نمود عینی مییابند.

 بعد تجربی (عاطفی) :تجربه دینی با احساسات ،تجربیات و درون فرد دیندار مرتبطاست .احساسات و عواطف دینی وجه عالیتری از دینداری است که کام ً
ال قلبی و درونی

بوده و برخالف مناسک و مراسم آیینی نمود بیرونی ندارد.

 -بعد عاطفی :بعد معرفتی ،عقالنی یا دانش با بعد عقیدتی بسیار نزدیک است .تفاوت

این دو بعد ،مربوط به آگاهی و شناخت در اعتقادات در بُعد دانش است.

 -بعد پیامدی :این بُعد ،به دلیل بیشترین انتقادات ،در میان ابعاد الگوی دینداری گالک و

استارک پس از مدتی حذف شد ،از جمله این که ،بعد پیامدی فی نفسه پیامد دینداری است،
فصلنامه جامعهشناسی سیاسی ایران ،سال سوم ،شماره دوم (پیاپی  ،)10تابستان 1399

نه بعدی از ابعاد آن .بعد پیامدی دینداری ،که با این انتقاد از الگوی دینداری کنار گذاشته

شد ،به اعمالی گفته میشود که از عقاید ،احساسات و اعمال مذهبی ریشه میگیرد و از

ثمرات و نتایج ایمان در زندگی و کنشهای بشر است (گالک و استارک.)56-58 :1970 ،
کینگزلی دیویس معتقد است که تفاوت معناداری بین داوری و تبیین محقق با فهم

کنشگر دینی مشاهده میشود .بنابراین نظریهپردازان جدید کارکردگرایی با اهمیت دادن
بیشتر به کنشگر دینی و وارد کردن عنصر روانشناختی و تلفیق آن با نظریة کارکردگرایی،
تبیین بهتری از دین ارائه دادهاند .دیویس از این دست جامعهشناسان است .دیویس در

کتابش تحت عنوان جامعه شناسی انسان به ارائه کارکردهای مثبت دین پرداخته و دین را به
عنوان عامل انسجام بخش در جامعه میستاید و اضافه میکند که افراد از طریق شرکت در
مراسم دینی ،وابستگیشان را به اهداف گروهی افزایش میدهند .دیویس از تمایز بین امر

مقدس و نا مقدس استفاده کرده و آنرا داری خصلتی نمادین میداند (حیدرخانی و دیگران،
.)46 :1396

 .2 - 2نظریههای احساس عدالت اجتماعی

مارکس 10بر این اعتققاد بود که سرشت آدمیان در اصل نیک و شریف است و تمام

زشتیها و پلیدیهایی که در جوامع بشری دیده میشود در نهایت امر به تاثیرات سود

مالکیت خصوصی بر میگردد و همین نهاد اجتماعی است که موجبات حرص و آز و
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خودخواهی و استثمار و بیدادگری و زورگویی رافراهم میسازد و با در هم شکستن این
نهاد انسانها میتوانند به آزادی برابری و عدل رهنمون گردند .نظریه نیازهای مارکس

تحقق عدالت اجتماعی را زمانی میسر میدانست که افراد به لحاظ اقتصادی در شرایط برابر

زندگی نمایند و این آر بدون توزیع مجدد ثروت امکان پذیر نیست سپس وی وجود عدالت
اجتماعی را منوط به وجود عدالت اقتصادی میدانست (جمشیدی.)76 :1380 ،

منظور از عدالت اقتصادی این است که از آنجا که بسیاری از محرومیتها و نابرابریها

ریشه در تعلق طبقاتی افراد دارند توزیع عادالنه امکانات جامعه میان طبقات مختلف اجتماع
تحقق یکی از جنبههای عدالت است به عبارت دیگر باید منابع اقتصادی جامعه طوری

توزیع شوند که هیچ شخصی به صرف نداشتن بضاعت مالی از رشد و پیشرفت در جامعه
بازنماند (جمشیدی.)76 :1380 ،

به نظر هایک 11دست یافتن به عدالت اجتماعی ،مستلزم آن است که آحاد جامعه به

میان افراد یا گروهها مانند گروههای مذهبی تقسیم نمود .به عبارت دیگر جامعه باید به
سازمان هدف مند تبدیل گردد تا بتوان آرمان عدالت اجتماعی را تحقق بخشید (هزارجریبی،

.)43 :1390

کمپل 12معتقد است که عدالت ،یکی از اصطالحات مبنایی سیاست و اخالق است که

با اهمیتی عالم گیر در همه نظریههای سیاسی و اجتماعی ،نقش محوری دارد .اعتبار جهانی
آن به توسعه مجموعه متنوعی از تحلیلها و طرحهای کاربردی انجامیده که دست یابی به
تعریف واضح و دقیق درباره آن را دشوارتر ساخته است؛ از این رو ،عدم توافق بسیاری

در باره معنای عدالت و مصادیق اعمال عادالنه و ناعادالنه به وجود آمده است (غنی نژاد،

86 :1372؛ به نقل از هزارجریبی.)43 :1390 ،

مک اینتایر 13معقتد است که با استوار ساختن عدالت بر پایه مفهوم خیر مشترک چارچوبی

برای صورتبندی مسائل و موضوعات مربوط به عدالت ایجاد نموده است مک اینتایر در

این چارچوب اظهار میدارد ...« :ما قادر به صورت بندی مقوالتی درباره شایستگی و نیازها

بررسی ارتباط بین دینداری و احساس عدالت اجتماعی در بین شهروندان ...

گونهای سازماندهی شوند که بتوان آن چه را که در جامعه تولید میشود به سهمهای خاصی
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هستیم ،در حقیقت این کار را در قالب مفهومی کلی از جامعهای که بار دیگر تحت تأثیر یک

مفهوم مشترک از خیر نهایی انسان قرار گرفته است و به همت تحقق مشترک خیر نهایی
انسان جهت گیری میشود ،انجام میدهیم (نیلی و دیگران.)100-102 :1386 ،

از نظر مک اینتایر هرگز نمیتوان عدالت اجتماعی را به عنوان عدالتی در نظر گرفت که
صرف ًا برای نفس خودش وجود دارد بلکه عدالت همیشه وسیلهای است در جهت رسیدن

به خیر مشترک و با از بین بردن موانع برای مثال تبعیض نژادی و جنسیتی و تدارک منابع
اختیار دهنده هدف عدالت را در اهدافی که خود تعیین کرده ،یافت میشود .در حقیقت مک
اینتایر با صورت بندی مجدد اندرز مارکس استنباطش از ماهیت عدالت اجتماعی را جمع

بندی میکند که بنابر تواناییها و نیازهای فردی و تواناییها و نقش هر فرد د پیشرو خیر

مشترک مشخص شده است .از نظر مک اینتایر تحقق عدالت اجتماعی منوط به بازگشت
زمینهای است که این چارچوب معنا و مفهومش را از آن میگیرد وی امیدی به بازگشت
چنین زمینهای در دولتهای لیبرال ندارد چرا که در این دولتها جامعه به گروههایی تقسیم
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شده است که خود را درگیر نزاعهای سازش ناپذیری در رابطه با ماهیت خیر نمودهاند (پایا،
.)73-74 :1381

راولز 14معتقد است که برابری منصفانه فرصتها مستلزم آن است که نه فقط باب مشاغل

دولتی و مناسب اجتماعی به طور صوری به روی همگان گشوده باشد بلکه همگان باید از

فرصت منصفانه دستیبابی به آنها برخوردار باشند در تعریف ایده فرصت منصفانه چنین می
گوییم :با فرض اینکه توزیعی از مواهب فطری وجود دارد آنهایی که استعدادها و تونایی

های یکسانی و اشتیاق یکسانی به کاربرد این مواهب دارند باید چشم اندازهای موفقیت

یکسانی داشته باشند فارغ از طبقه اجتماعی خاستگاهشان طبقهای که در آن متولد میشوند
و تا بلوغ عقالنی در آن پرورش مییابند باید در تمام بخشهای جامعه کسانی که انگیزهها
و استعدادهای یکسانی دارند چشم انداز های آموزش و موفقیت نسبت ًا یکسانی داشته باشند

(پایا.)143 :1381 ،

راولز در بحث عدالت بین المللی نیز اصل وضع نخستین را ،که متضمن شرایط بی

طرفی است ،به کار میبرد .پس از آن که اصول عدالت در جامعه مشخص شد ،نمایندگان
دولتها باز در پس پرده جهل با هم مالقات میکنند ،یعنی در شرایط بی اطالعی از اوضاع

خاص و تواناییهای کشور خود .البته آنان برای تصمیم گیری درباره پاسداری از منافع خود
شناختی اولیه دارند ،لیکن نمی باید از وضع خاص خود چنان مطلع باشند که در تصمیمات

249

آن را در نظر بگیرند (بشیریه.)127 :1378 ،

به نظر راولز میتوان استنباط کرد که «حسن نیت افراد (حاضر در وضع نخستین) دست

کم شامل حال دو نسل از اعقابشان میشود» .مشکل اصلی از نظر راولز این است که هیچ
مالکی برای تعیین میزان درست و عادالنه توجه نسل حاضر به نسل آینده در دست نیست.
علت اصلی این است که نسل حاضر به اعقاب خود تعهدی ندارد ،بلکه فقط بر طبق عدالت

به منزله انصاف میتوان با آیندگان رفتاری عادالنه داشت (بشیریه.)127 :1378 ،

مایکل والزر 15با بهرهگیری از اصل حرمت تفاوت راولز تالش نمود آن را بسط داده

و برخالف نظریه وحدتگرایانه عدالت راولز ،نظریهای تنوعپذیر از عدالت اجتماعی ارائه

دهد .والزر اصل تفاوت راولز را زمانی امکانپذیر دانست که انحصار ثروت در حوزههای
مختلف زندگی شکسته شود .راهحل والزر برای شکستن این انحصار مفهوم برابری پیچیده
بود .برابری پیچیده به این امر اشعار دارد که یک جامعه از حوزههای مختلف مانند خانواده،

به معیار مسلط درون محدوده آن حوزه میشود .حال اگر معیار هر حوزه اجتماعی درون
حوزه خود محدود شود و مرز حوزهها از هم بازشناخته شوند ،میتوان از برابری درون
هر حوزه اجتماعی بحث کرد؛ اما معموالً حوزهها از طریق معیارهای (موهبت اجتماعی
مسلط) خود در پی سلطه بر دیگر حوزهها هستند .سلطه فقط زمانی منتفی میشود که

مواهب اجتماعی به دالیلی متمایز و درونی توزیع شوند .در این نگاه عدالت توزیعی هنر

تفاوتگذاری و تفکیک است (مجیدی و امیدی.)20 :1397 ،

والزر در تعریف صوری «برابری پیچیده» چنین میگوید :جایگاه هیچ شهروندی را

در یک حوزه یا در نسبت با یک موهبت اجتماعی نمیتوان با استناد به جایگاه او در

حوزهای دیگر و در نسبت با دیگر مواهب اجتماعی تضعیف کرد ...هیچ موهبت اجتماعی

مانند  xرا نباید در میان افرادی توزیع کرد که موهبت اجتماعی دیگری مانند  yرا دارند
صرف ًا بهاینعلت که آنها  yرا دارند ،بیتوجه به معنای  . ...xبرابری پیچیده تسهیم یا
تقسیم نمیکند ،بلکه راهنمای ما در مطالعه معنای مواهب اجتماعی و نیز در بررسی درونی

بررسی ارتباط بین دینداری و احساس عدالت اجتماعی در بین شهروندان ...

فرهنگ ،اقتصاد ،سیاست تشکیل شده است .هر حوزه دارای موهبتی اجتماعی است که مبدل
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حوزههای متفاوت توزیع است (والزر .)51 :1394 ،عدالت والزر مفهومی است برگرفته از
ادراک افراد در جوامع خاص .هر جامعهای بر اساس سنت ،تاریخ ،فرهنگ ،شرایط زمانی و
مکانی خود جامعهای خاص است و موجب ادراک احتماالً متفاوتی از معیار عدالت در میان
مردمان خود میشود .البته انسانها حقوقی ورای حق حیات و آزادی دارند ،اما این حقوق
به خاطر اشتراک آنان در انسان بودن نیست ،بلکه نتیجه برداشتهای مشترک از مواهب
اجتماعی است .درنتیجه عدالت یک برساخته بشری است و بعید است بتوان آن را فقط و

تنها به یک شیوه ساخت (والزر.)27 :1394 ،
 -3چارچوب نظری پژوهش

از نظر رابرتسون عملکردهای دین است و نه باورداشتها .به استدالل او عملکردهای

دینی مانند تشریفات و مناسک اهمیتی بنیادی دارند و برای شناخت دین نخست باید
شیوههای مردم را تحلیل کرد و نه باورداشتهای آنها را .به طور کلی به ادعای رابرتسون دین

فصلنامه جامعهشناسی سیاسی ایران ،سال سوم ،شماره دوم (پیاپی  ،)10تابستان 1399

دو کارکرد عمده دارد :یکی تنظیم کننده و دیگری برانگیزاننده ،تنظیم کننده رفتار فردی برای

خیر همگان و یا به سخن دیگر برای گروه و برانگیزاننده احساس مشترک جهت انسجام و
احساس عدالت اجتماعی که از طریق مناسک مذهبی انجام میشود (همیلتون.)170 :1389 ،
رادکلیف براون نیز همانند رابرتسون بر این عقیده است که عملکردهای مذهبی از

باورداشت های دینی اهمیت بیشتری دارند .به همین دلیل است که وی با این قضیه کاری
ندارد که آیا باورداشت ها حقیقت دارند یا خیر .به نظر او باورداشت ها واقع ًا اهمیتی
نداشته و تنها آنچه مردم درعمل انجام میدهند ،اهمیت اساسی دارد .از این رو به نظر

براون ،باورداشتها ،دلیل تراشیها و توجیههای مناسکاند و میتوان گفت که مناسک بیان
نمادین و تنظیم شدة برخی احساساتاند .پس میتوان نشان داد که مناسک کارکردهای

اجتماعی خاصی دارند که ضمن تنظیم و حفظ احساساتی که بنای ساختمان جامعه را

تشکیل میدهند ،آن را از نسلی به نسل دیگر انتقال میدهند (همیلتون.)199 :1389 ،

به نظر هایک دست یافتن به عدالت اجتماعی ،مستلزم آن است که آحاد جامعه به

گونهای سازماندهی شوند که بتوان آن چه را که در جامعه تولید میشود به سهمهای خاصی

میان افراد یا گروهها مانند گروههای مذهبی تقسیم نمود .به عبارت دیگر جامعه باید به

سازمان هدف مند تبدیل گردد تا بتوان آرمان عدالت اجتماعی را تحقق بخشید (هزارجریبی،

.)43 :1390

251

بنابراین از نظریههای رابرتسون ،رادکلیف براون و هایک این فرضیه اصلی استخراج

میشود که:

 -بین دینداری و احساس عدالت اجتماعی ارتباط وجود دارد.

با توجه به ابعاد دینداری در نظریه گالک و استارک با ابعاد مختلف اعتقادی ،پیامدی،

مناسکی ،تجربی و عاطفی ،این فرضیههای فرعی استخراج میشوند که:

 -بین بعد اعتقادی و احساس عدالت اجتماعی در بین شهروندان ارتباط وجود دارد.

 -بین بعد پیامدی و احساس عدالت اجتماعی در بین شهروندان ارتباط وجود دارد.

 -بین بعد مناسکی و احساس عدالت اجتماعی در بین شهروندان ارتباط وجود دارد.

 -بین بعد تجربی و احساس عدالت اجتماعی در بین شهروندان ارتباط وجود دارد.

 -بین بعد عاطفی و احساس عدالت اجتماعی در بین شهروندان ارتباط وجود دارد.

 -4روش تحقیق

پژوهش حاضر که با هدف بررسی رابطه بین دینداریو احساس عدالت اجتماعی در شهر

بندرعباس میباشد ،از نظر نوع هدف یک بررسی کاربردی ،از نظر وسعت پهنانگر ،از نظر
دامنه خرد و از نظر زمانی یک بررسی مقطعی میباشد.

بررسی ارتباط بین دینداری و احساس عدالت اجتماعی در بین شهروندان ...

مدل نظری پژوهش
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تحقیق حاضر بر اساس نوع دادههای جمع آوری و تحلیل شده ،تحقیقی کمی است و

از لحاظ نوع برخورد با مسأله مورد بررسی و ورود به آن مطالعهای میدانی است .تکنیک

مورد استفاده در این پژوهش پیمایش میباشد .در مطالعه میدانی ،برای جمع آوری اطالعات
مورد نیاز از ابزار پرسشنامه استفاده شده است .پیش از آغاز پیمایش ،پرسشنامة ابتدایی

مورد آزمون اولیه قرار گرفت و با استفاده از نتایج به دست آمده ،نقایص موجود برطرف و

پرسشنامه نهایی تنظیم شد.

جامعه آماری پژوهش حاضر ،شهروندان  18سال به باالی شهر بندرعباس میباشد.

بر طبق سرشماری سال  1395جمعیت شهر بندرعباس  526648نفر میباشد و جمعیت

شهروندان  18سال به باالی آن به عنوان جامعه آماری پژوهش حاضر حدود  420هزار
نفر است .از آنجا که به طور طبیعی امکان مطالعه دیدگاههای تمامی ساکنان وجود نداشت
از شیوة نمونه گیری برای تبیین نظریات افراد مورد مطالعه استفاده شده است و بر اساس
فورمول کوکران تعدادی از افراد ( 384نفر) که معرف جامعه آماری تشخیص داده شدند به

فصلنامه جامعهشناسی سیاسی ایران ،سال سوم ،شماره دوم (پیاپی  ،)10تابستان 1399

عنوان نمونه انتخاب و مطالعه شده است.

روش نمونه گیری در این پژوهش شیوه نمونه گیری دو مرحلهای با استفاده از نمونه

گیری خوشهای و سپس نمونه گیری تصادفی ساده میباشد .پس از گردآوری دادهها تجزیه

و تحلیل آنها با استفاده از نرم افزار آماری  SPSSو  PLS Smartانجام گردید و در این رابطه
برای آزمون فرضیات ،تستهای آماری متناسب با هر فرضیه بکار گرفته شد.

در این رابطه جهت اطمینان از اعتبار الزم به مشاوره و بهره گیری از نظرات اساتید و

کارشناسان مربوطه و همچنین از آزمون آلفای کرونباخ جهت پایایی پرسشنامه اقدام شده

است و بر اساس ضریب آلفا ضریب پایایی تمامی متغیرها باالتر از  0/7میباشد.
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جدول  .1پایایی پرسشنامه نهایی بر اساس ضریب آلفای کرون باخ

متغیر
هویت ملی

احساس عدالت اجتماعی

شاخص

ضریب آلفا

بعد اعتقادی

0/852

بعد مناسکی

0/842

بعد عاطفی

0/725

بعد پیامدی
بعد تجربی

عدالت رویهای

عدالت توزیعی

0/793
0/721
0/825
0/814

 -4 - 1تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
احساس عدالت اجتماعی

تعریف مفهومی :عدالت اجتماعی یکی از داللتهای مفهوم عدالت است که منظور از آن

عدالت واقعی و رسمی دست یابد و باید توزیع منصفانة منابع و برابر فرصتها را تضمین

کند (پایا.)76 :1381 ،

تعریف عملیاتی :احساس عدالت اجتماعی در این پژوهش با شاخصهای احساس

عدالت رویهای و احساس عدالت توزیعی بررسی شده است.
دینداری

تعریف مفهومی« :دین» در لغت به معنای قید و بند ،التزام ،تعهد ،تکریم ،تقدس و

شریعت ،مذهب ،ورع و پاداش انقیاد ،خضوع ،پیروی ،تسلیم و جزاست .و در اصطالح،
عبارت است از :اعتقاد به قوای الهوتی و ماوراءالطبیعی و رعایت سلسله قواعد اخالقی

حقوقی و سیاسی اقتصادی و اجتماعی در زمینه ارتباط با خود ،سایر بندگان و خدا و انجام

مناسک عبادی در جهت کسب تقرب خالق و جلب رضایت او به منظور تعالی روح.

دینداری به معنای التزام عملی و ذهنی به باورهای دینی است .به عبارت دیگر پیروی پیروان

بررسی ارتباط بین دینداری و احساس عدالت اجتماعی در بین شهروندان ...

تخصیص «منصفانة» منابع در یک جامعه است .به این معنا قانون باید به سطح قابل قبولی از
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دین از آن و از زیرمجموعههای آن است (احمدی.)19 – 20 :1388 ،

تعریف عملیاتی :در پژوهش حاضر دینداری با شاخصهای در پژوهش حاضر دینداری

با شاخصهای بعد اعتقادی ،بعد پیامدی ،بعد مناسکی ،بعد تجربی و بعد عاطفی مورد
بررسی قرار گرفته شده است.

 -5یافتهها

 -5 - 1آمار توصیفی

نتایج فراوانی متغیر جنس نشان میدهد که  54/16درصد افراد مورد مطالعه زن و 45/84

درصد دیگر را مرد تشکیل دادهاند.

نتایج فراوانی متغیر وضعیت تأهل نشان میدهد که  59/90درصد افراد مورد مطالعه

متأهل و  40/10درصد دیگر مجرد میباشند.

نتایج فراوانی متغیر تحصیالت نیز نشان میدهد که میزان  0/23از پاسخگویان دارای

فصلنامه جامعهشناسی سیاسی ایران ،سال سوم ،شماره دوم (پیاپی  ،)10تابستان 1399

سواد زیر دیپلم و دیپلم 0/28 ،پاسخگویان دارای مدرک کاردانی 0/40 ،پاسخگویان دارای

مدرک کارشناسی و  0/9پاسخگویان نیز دارای مدرک کارشناسی ارشد و باالتر میباشند.

همچنین نتایج فراوانی متغیر سن نشان میدهد که  0/16پاسخگویان  18تا  20سال،

 0/21پاسخگویان  25تا  29سال 0/21 ،پاسخگویان  30تا  35سال 0/15 ،پاسخگویان
 35تا  40سال 0/16 ،پاسخگویان  40تا  49سال 0/8 ،پاسخگویان  50تا  60سال و 0/3
پاسخگویان  60سال به باال هستند.
آمار توصیفی متغیر دینداری و ابعاد آن

جدول  .2توزیع پاسخگویان بر حسب دینداری و ابعاد آن

مؤلفههای

کم

خیلی کم

زیاد

متوسط

خیلی زیاد

دینداری فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد
اعتقادی

8

مناسکی

42

پیامدی

44

2/08

11/45
10/94

14

3/65

79

20/57

66

17/19

95

121
164

میانگین

24/74

144

37/50

123

3/93 32/03

42/71

69

17/96

30

2/92

31/51

110

28/65

43

3/11 11/20
7/81

تجربی

عاطفی

میزان کل

16
19

4/16
4/95

37
54

9/63

14/06

128
123

33/33
32/03

141
110

36/71
28/65

62
78

3/51 16/15
3/45 20/31
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3/33

دینداری

جدول شماره  2مربوط به متغیر دینداری و مؤلفههای آن ،نشان میدهد که در میان

مؤلفههای دینداری بیشترین میانگین مربوط به بعد اعتقادی ( )3/93و کمترین میانگین

مربوط به بعد مناسکی ( )2/92میباشد .میانگین بعد پیامدی ( ،)3/11بعد تجربی ()3/51
و بعد عاطفی ( )3/45و میانگین کلی دینداری نیز ( )3/33میباشد که میزان آن باالتر از
متوسط است.

جدول  .3توزیع پاسخگویان بر حسب احساس عدالت اجتماعی و ابعاد آن

مؤلفههای
احساس

کم

خیلی کم

زیاد

متوسط

خیلی زیاد

عدالت فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

میانگین

اجتماعی
عدالت
عدالت

رویهای

13

3/38

121

31/51

97

25/26

105

27/35

48

3/14

12/5

میزان کل
احساس
عدالت

3/18

اجتماعی

جدول شماره  3مربوط به متغیر احساس عدالت اجتماعی و مؤلفههای آن ،نشان میدهد

که میانگین احساس عدالت توزیعی ( )3/23و احساس عدالت رویهای ( )3/14و میانگین

کلی احساس عدالت اجتماعی نیز ( )3/18میباشد که میزان آن کمی باالتر از متوسط است.
 -5 - 2آمار استنباطی

 -5 - 2 - 1بررسی وضعیت نرمال توزیع دادهها

برای استفاده از آزمونهای پارامتریک ،پیش شرطهایی وجود دارد که عبارتند از :شرط

بررسی ارتباط بین دینداری و احساس عدالت اجتماعی در بین شهروندان ...

توزیعی

20

5/20

63

16/41

160

41/66

90

23/44

51

3/23 13/28
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نرمال بودن دادهها .جهت بررسی نرمال بودن عاملها از آزمون تک نمونهای کلموگروف ـ

اسمیرنف به قرار زیر استفاده میشود.

دادهها از توزیع نرمال برخوردارندHo :

دادهها از توزیع نرمال برخوردار نیستندH1 :
خرده مقیاسها
شاخصها

جدول  .4آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف برای تعیین نرمال بودن متغیرهای پژوهش

احساس

بعد اعتقادی

بعد پیامدی

بعد مناسکی

بعد تجربی

بعد عاطفی

384

384

384

384

384

384

2/70

2/98

2/54

3/01

3/60

2/12

0/088

0/12

0/097

0/083

0/16

0/23

تعداد

مقادیر

کلموگروف-
اسمینرف

سطح معناداری
(دو دامنه)

عدالت

فصلنامه جامعهشناسی سیاسی ایران ،سال سوم ،شماره دوم (پیاپی  ،)10تابستان 1399

با توجه به جدول شماره  4میتوان نتیجه گرفت که چون مقادیر سطح معناداری کلیه

متغیرهای پژوهش بیشتر از  0/05میباشند پس میتوان گفت که این عامل نرمال بودن

توزیع دادهها را میرساند و میتوان در تحلیل فرضیههای پژوهش ،آزمونهای پارامتریک را
بکار گرفت.

 -5 - 2 - 2آزمون فرضیهها

 -بین دینداری و ابعاد مختلف آن (بعد اعتقادی ،بعد پیامدی ،بعد مناسکی ،بعد تجربی

و بعد عاطفی) با احساس عدالت اجتماعی ارتباط وجود دارد.

جهت بررسی فرضیههای پژوهش مبنی بر ارتباط بین دینداری و ابعاد مختلف آن (بعد

اعتقادی ،بعد پیامدی ،بعد مناسکی ،بعد تجربی و بعد عاطفی) با احساس عدالت اجتماعی
از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است .یافتهها به شرح جدول زیر میباشد.
نام متغیر

دینداری

جدول  .5همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق

شاخصها
اعتقادی
پیامدی
مناسکی

احساس عدالت اجتماعی

ضریب همبستگی
0/42
0/62
0/37

سطح معناداری
0/000
0/000
0/000

تجربی
عاطفی
میزان کل دینداری

0/28
0/26
0/36

0/000
0/001
0/000
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یافتهها حاکی از آن است که بین تمامی ابعاد دینداری و همچنین میزان کل آن با احساس

عدالت اجتماعی از دیدگاه شهروندان رابطه مثبت و مستقیم و معنادار وجود دارد .در این

میان رابطه بین بعد اعتقادی دینداری و رضایت اجتماعی ( )P =0/42دارای بیشترین ضریب

همبستگی و رابطه بین بعد عاطفی دینداری و احساس عدالت اجتماعی دارای کمترین

ضریب همبستگی ( )P=0/2میباشند.

همچنین رابطه بین بعد مناسکی دینداری ( ،)P= 0/37بعد پیامدی دینداری ()P =0/32

و بعد تجربی دینداری ( )P =0/28با احساس عدالت اجتماعی از دیدگاه شهروندان دارای

ضریب همبستگی مثبت و معنادار میباشد .بنابراین میتوان استدالل کرد که هر چه میزان
دینداری ( )P= 36و ابعاد آن بیشتر شود میزان احساس عدالت اجتماعی شهروندان بیشتر

میشود و تمامی فرضیههای پژوهش حاضر تأیید میشوند.
 -5 - 2 - 3مدل معادله ساختاری ()Smart PLS

اجتماعی شهروندان ساکن در شهر بندرعباس از یک مدل معادله ساختاری بهره گرفته شده

است .در این پژوهش با استفاده از روش مدلسازی معادالت ساختاری به آزمون مدلهای

معادله ساختاری پژوهش پرداخته میشود .رویکرد در این قسمت ،رویکرد دو مرحلهای
است .بدین معنی که پس از تدوین مدل نظری پژوهش الزم است تا به بحث برآورد مدل

یا به عبارتی دیگر برآورد پارامترهای آزاد در مدل و تحلیل شاخصهای جزئی و کلی مدل

پرداخت تا مشخص شود که آیا دادههای تجربی در مجموع حمایت کنندة مدل نظری
تدوین شده هستند یا خیر.

مدلسازی معادالت ساختاری به روش حداقل مربعات ( )PLSبرخالف روش کواریانس

محور (نرم افزارهایی نظیر  AMOS،LISRELو  )EQSفاقد شاخصهای برازش مدل مبتنی
بر کای دو جهت بررسی میزان مطابقت مدل نظری با دادههای گردآوری شده میباشد ،این

امر به ماهیت پیشبین محور  PLSبستگی دارد .بنابراین شاخصهای برازش که به همراه
این رویکرد توسعه یافتهاند مربوط به بررسی کفایت مدل در پیشبینی متغیرهای وابسته

بررسی ارتباط بین دینداری و احساس عدالت اجتماعی در بین شهروندان ...

به منظور تعیین شدت و جهت بررسی تأثیر ابعاد مختلف دینداری بر احساس عدالت
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میشوند؛ مانند شاخصهای افزونگی 16و حشو 17یا شاخص  GOFمیباشد .در واقع این
شاخصها نشان میدهند که برای مدل اندازهگیری معرفها تا چه حد توانائی پیشبینی

سازه زیربنایی خود را دارند و برای مدل ساختاری ،متغیرهای برونزا تا چه حد و با چه
کیفیتی توانائی پیشبینی متغیرهای درونزا مدل را دارند.

برآوردهای مربوط به شاخصهای ارزیابی کلیت مدل ساختاری و پارامترهای اصلی

این مدل (اثر متغیر دینداری بر احساس عدالت اجتماعی) در شکل و جداول زیر گزارش

شده است:

فصلنامه جامعهشناسی سیاسی ایران ،سال سوم ،شماره دوم (پیاپی  ،)10تابستان 1399

شکل  :1مدل معادله ساختاری اثر دینداری بر احساس عدالت اجتماعی

جدول  .4برآورد شاخصهای ارزیابی کلیت مدل معادله ساختاری

شاخص
مقدار

GOF

SRMR

NFI

0/80

0/085

0/92

شاخصهای ارزیابی کلیت مدل معادله ساختاری در مجموع بیانگر این است که دادهها

مدل نظری پژوهش را حمایت میکنند ،به عبارت دیگر برازش دادهها به مدل برقرار است
و شاخصها داللت بر مطلوبیت مدل معادله ساختاری دارند.

جدول  .5برآورد اثر متغیر دینداری بر احساس عدالت اجتماعی

متغیر مستقل

مسیر

متغیر وابسته

دینداری

>---

احساس عدالت
اجتماعی

ضریب تعیین

ضریب اثر

0/25

0/501

مقدار بحرانی سطح معناداری
½

0/001

مقادیر برآورد شده در جدول باال بیانگر این است )1 :متغیر دینداری در مجموع 0/501

از واریانس متغیر احساس عدالت اجتماعی را تبیین میکند ،با مدنظر قرار دادن مقادیر
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مربوط به حجم اثر شاخص ضریب تعیین این مقدار در حد متوسط ( )0/25برآورد میشود،

به عبارت دیگر متغیر هویت ملی در ابعاد مختلف در حد متوسط توان تبیین واریانس
متغیر احساس عدالت اجتماعی شهروندان را دارد )2 .اثر متغیر دینداری بر احساس عدالت

اجتماعی به لحاظ آماری معنادار است .بنابراین فرضیة کلی پژوهش مبنی بر اینکه متغیر

هویت ملی بر متغیر احساس عدالت اجتماعی تأثیر دارد ،تأیید میشود .با توجه به مقدار
ضریب تأثیر میتوان گفت اثر متغیر هویت ملی بر متغیر احساس عدالت اجتماعی مثبت،
مستقیم و در حد متوسط برآورد میشود ،به این معنا که افزایش میزان هویت ملی میتواند
در حد متوسط منجر به تقویت احساس عدالت اجتماعی شهروندان گردد.

 -6نتیجه گیری

همان طور که ذکر شد عدالت فضیلتی است که تح ّول جوامع بشری منوط به آن بوده

جوامع بشری نیز مولد استقامت ،برابری ،اعتدال و آزادی است .فقدان این عدالت در اجتماع

باعث پیدایش تبعیض ،ستم ،فساد و عدم وفاق عمومی میشود و چنین جامعهای از فضیلت،

وفاق و همبستگی فاصله میگیرد و به سوی گسست و اضمحالل پیش میرود.

با توجه به اهمیت بحث از ارتباط بین دینداری با احساس عدالت اجتماعی در بین

شهروندان شهر بندرعباس در پژوهش حاضر که در میان  384نفر از شهروندان شهر
بندرعباس به عنوان حجم نمونه به انجام رسید ،به بررسی ارتباط بین ارتباط بین دینداری با

ابعاد بعد اعتقادی ،بعد پیامدی ،بعد مناسکی ،بعد تجربی و بعد عاطفی به عنوان متغیر مستقل
و احساس عدالت اجتماعی به عنوان متغیر وابسته پرداخته شد.

یافتهها حاکی از آن است که بین تمامی ابعاد دینداری و همچنین میزان کل آن با احساس

عدالت اجتماعی از دیدگاه شهروندان شهر بندرعباس رابطه مثبت و مستقیم و معنادار وجود
دارد .در این میان رابطه بین بعد اعتقادی دینداری و رضایت اجتماعی ( )P =0/42دارای

بیشترین ضریب همبستگی و رابطه بین بعد عاطفی دینداری و احساس عدالت اجتماعی

بررسی ارتباط بین دینداری و احساس عدالت اجتماعی در بین شهروندان ...

است و این فضیلت در وجود انسان به عنوان فرد ،استقامت و اعتدال را میآفریند و در
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دارای کمترین ضریب همبستگی ( )P=0/2میباشند .همچنین رابطه بین بعد مناسکی
دینداری ( ،)P= 0/37بعد پیامدی دینداری ( )P =0/32و بعد تجربی دینداری ()P =0/28

با احساس عدالت اجتماعی از دیدگاه شهروندان دارای ضریب همبستگی مثبت و معنادار
میباشد .بنابراین میتوان استدالل کرد که هر چه میزان دینداری ( )P= 36و ابعاد آن بیشتر

شود میزان احساس عدالت اجتماعی شهروندان بیشتر میشود و تمامی فرضیههای پژوهش
حاضر تأیید میشوند.

نتایج حاصل از مدل معادله ساختاری

Smart PLS

نیز نشان میدهد که دینداری بر

احساس عدالت اجتماعی تأثیر متوسط داشته ( )0/501و متغیر دینداری در مجموع 0/25

از واریانس متغیر احساس عدالت اجتماعی را تبیین میکند .یافتههای پژوهش حاضر مبنی
بر ارتباط بین دینداری و احساس عدالت اجتماعی با یافتههای پژوهشهای بهرامی نژاد و

جمالی زاده ( ،)1397طالبان و میرحسینی ( )1395و هزارجریبی ( )1390همخوانی دارند.

آنها در پژوهشهای خود همانند پژوهش حاضر به ارتباط بین دینداری و احساس عدالت
فصلنامه جامعهشناسی سیاسی ایران ،سال سوم ،شماره دوم (پیاپی  ،)10تابستان 1399

اجتماعی پردند.

یافتههای پژوهش حاضر مبنی بر ارتباط بین دینداری و احساس عدالت اجتماعی با

تئوریهای دینداری همخوانی دارد .هرکدام از نظریه پردازان فوق در نظریههای خود نشان
دادند که دینداری باعث افزایش احساس عدالت اجتماعی افراد میشود که تأیید کنندة نتایج

این پژوهش است.

بنابراین مشاهده میشود که دینداری نیز عامل باال رفتن احساس عدالت اجتماعی در

جامعه میباشد .در این راستا میتوان به این نتیجه رسید که دین اسالم و به ویژه مذهب تشی ِع
آن به دلیل ماهیت جمعی فراوانی که دارد میتواند نقش بسیار مهمی در افزایش احساس
عدالت اجتماعی ایفا نماید .انواع مراسم و مناسکهای مذهبی که در ماههای مختلف سال و

به مناسبتهای مهم برگزار میگردد یکی از مزایایی است که استفادة مطلوب از این پتانسیل
میتواند از طریق افزایش همبستگی ،انسجام و مشارکت سطح احساس عدالت اجتماعی را

به طور قابل مالحظهای افزایش دهد.

عالوه بر این ،شیوههای ارتباط افراد در سطح اجتماع با یکدیگر از جمله مسائلی است

که دین اسالم بر آن تاکید داشته است و این توصیههای دینی در ارتباط با پذیرش اجتماعی

میباشد و افراد دارای این ویژگی ،روابط اجتماعی بیشتری داشته و بیشتر به اطرافیان اعتماد
میکنند .همچنین ،نقش فعالیت مذهبی در پذیرش اجتماعی بدین دلیل میتواند باشد که
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فعالیت دینی موجب افزایش روابط افراد ،اعتماد به یکدیگر و کوشش بیشتر برای بهبود

وضعیت احساس عدالت اجتماعی است؛

دین اسالم از طریق تأکید بر ارزشهای کلی و دسترسی پذیر یعنی ارزشهایی چون

رستگاری و یا توجیه رنج ،ناکامی و محرومیت و نظایر آن ،سازمان اخالقی جامعه را حفظ
میکند و بنابراین موجب پیوند اعضای جامعه و همبستگی اجتماعی میشود .بنابراین

دین اسالم دارای پتانسیلهای باالیی در جهت احساس عدالت اجتماعی هستند و مناطق

حاشیهای نیز مکانهایی هستند که از این پتانسیل برخوردارند تا از طریق ابعاد مختلف

دینداری زمینههای باال بردن احساس عدالت اجتماعی در ابعاد مختلف را برای افراد فراهم
سازد.
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