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چکيده
مفهوم فرصتطلبي از ديرباز به طور خاص مورد توجه بسیاری از متفکران اجتماعي بوده است .در يک نگاه دقیق،
فرصتطلبي بهعنوان يک پديدهی چند علتي ،چند بعدی و چند داللتي به نابهنجاریهای اجتماعي که ميتواند
باعث تخريب نظام اخالقي جامعه شود ،مربوط ميشود .نگاهي دقیق به ادبیات موضوع نشان ميدهد که برخي
پژوهشگران در پي تبیین اجتماعي پديدهی فرصتطلبي هستند ،درحاليکه بعضي ديگر در پي تبیین آن با تعیین-
کنندههايي چون انتخابهای فردی ميباشند .اين يک مفروضه است که اين انتخابها صرفاً در يک خالء اجتماعي،
سیاسي و فرهنگي صورت نميگیرد و انواع تعیینکنندههای زمینهای چون سن ،جنس ،وضعیت تأهل ،طبقه اجتماعي
و اشتغال از يک طرف و متغیر های اجتماعي ،اقتصادی ،سیاسي و فرهنگي از سوی ديگر ،بر آن تأثیر گذارند .اين
تحقیق در پي مطالعه پیمايشي فرصتطلبي و تعیینکنندههای آن در میان شهروندان  22سال به باالی اصفهان
( )n=384است .مطالعات در اين زمینه نشان ميدهد هرچه میزان دينداری ،انسجام اجتماعي و سرمايه اجتماعي
در جامعه بیشتر باشد ،میزان فرصتطلبي در جامعه کاهش مييابد و از سوی ديگر هرچه میزان آنومي و فردگرايي
در جامعه بیشتر باشد ،میزان فرصتطلبي نیز افزايش مييابد .همچنین با توجه به نتايج تحقیق ميتوان اذعان داشت
که فرصتطلبي بر حسب سن شهروندان متفاوت است ،حال آنکه جنسیت و وضعیت تأهل هیچگونه تأثیری بر
گرايش افراد به سمت رفتارهای فرصتطلبانه ندارد و طبقه اجتماعي ،سرمايه اجتماعي ،دينداری ،فردگرايي و انسجام
اجتماعي و آنومي رابطه معنيداری با فرصتطلبي دارند.
کليدواژهها :فرصتطلبي ،سرمايه اجتماعي ،دينداری ،انسجام اجتماعي ،فردگرايي

 -1استاديار جامعهشناسي دانشگاه اصفهان
 -2استاد جامعهشناسي دانشگاه تهران
 -3دانشجوی دکتری دانشگاه بوعليسینا (* نويسنده مسئول)
Email: maryamdstn59@gmail.com
* :نويسنده مسئول
اين مقاله برگرفته از پاياننامه کارشناسي ارشد نويسنده مسئول مقاله ميباشد.
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مقدمه
فرصتطلبي بهعنوان يک عامل برهم زنندهی نظام اخالقي در جامعه ،حائز اهمیت است؛ البته
فرصتطلبي از دو منظر مثبت و منفي قابل بررسي است .فرصتطلبي مثبت را ميتوان با نیاز به
موفقیت و کارآفريني همسو در نظر گرفت؛ چنانچه در بعد مثبت ميتوان اينگونه استنباط کرد
که زمان هر لحظه در گذر است؛ اينکه چگونه بتوانیم از آن بهره ببريم بسیار مهم است .هر
دقیقهای از آن آنقدر ارزش دارد که بتوان برای آن برنامهريزی کرده و از آن لذت کافي را برد .در
حاليکه فرصتطلبي در بعد منفي تحت عنوان بهرهگیری از فرصتها بدون توجه به عواقب آن
برای ديگران و بهرهگیری از شرايط به نفع خود تعريف ميشود .مسئله اصلي اين پژوهش بررسي
فرصتطلبي در بعد منفي است .چراکه در بسیاری موارد افراد سودجو و منفعتطلب از آنجايي
که فقط به فکر منافع خود هستند ،سعي ميکنند مشکالتي را بر سر راه اجرای قانون و تحوالت
بنیادی و اساسي که ميتواند در سرنوشت افراد يک جامعه مؤثر باشد ،ايجاد کنند .در بررسي
تحوالت اجتماعي معموالً ديده ميشود که اقدامات عملي جهت تغییر شرايط نابسامان و فاسد
قبلي پس از مدتي متوقفشده و يا به ضد خود تبديل ميشود .اين تغییر و تحول که معموالً
غیرمترقبه صورت ميگیرد همان چیزی است که فرصتطلبان با شیوهی فرصتطلبي خود و البته
با طرح و نقشهی قبلي به جامعه تحمیل ميکنند.
همچنین با توجه به اينکه رگههای اخالق را ميتوان در تمام زمینههای اجتماعي مشاهده کرد
و به تعبیری نظیر قوت اليموتي است که بدون آن جوامع قادر به ادامهی زندگي نخواهند بود
(امیل دورکیم)1331 ،؛ و با توجه به اينکه نقش بيبديل و بارز اخالق ،ايجاد تعادل و هماهنگي
میان فرد و جامعه است (کالنتری)02 :1333 ،؛ از ديدگاه جامعهشناسانه ميتوان اذعان داشت که
فرصتطلبي يکي از عواملي است که در عین حال که ميتواند در چارچوب يک نظام اخالقي مفید
واقع شود ،ميتواند اصول اخالقي يک جامعه را تضعیف کند .جامعهی مبتني بر سودجويي فردی
بنا به ماهیت خود ،با معیارهای اولیهی اخالقي در تضاد است .معیارهای سادهی اخالقي هر لحظه
از طرف منفعتطلبان و خويشتن پرستان لگدکوب ميشود (صادقي.)02 :1331 ،
فرصتطلب چنان وسیله محور است و چنان از ابزارهای غیرمشروع جهت اهداف خود استفاده
ميکند که از آن جز بوی ابزارانگاری به مشام نميرسد .جوانان نیز بهعنوان يکي از گروههايي که
بخش گستردهای از جمعیت جوان کشور ما را تشکیل ميدهد ،ميتوانند در معرض مسائل و
مشکالت ناشي از پديدهی فرصتطلبي قرار بگیرند و يا اينکه در راستای افزايش و کاهش فرصت-
طلبي نقش مهمي را به خود به اختصاص دهند .بنابراين با پژوهشي که در اين زمینه در شهر
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اصفهان بهعنوان مورد مطالعه صورت گرفته ،امید است بتوان به شناخت بیشتری نسبت به
فرصتطلبي و زمینههای بروز آن در روابط اجتماعي و رابطه آن با نظام اخالقي جامعه و جوانان
دست يافت.
فرصتطلبي
فرصتطلبي عبارت است از دستيابي به منافع شخصي به کمک دورويي .اين تعريف بهندرت
ميتواند شامل رفتارهای ناشايستي چون دروغ ،سرقت و تقلب باشد؛ اما درعینحال در اغلب مواقع
شامل اشکال ظريفي از فريبکاری نیز ميباشد .بهطورکلي فرصتطلبي اشاره به ناقص ساختن يا
افشا و تحريف اطالعات ،بهخصوص به محاسبه تالش برای گمراه کردن ،پنهانکاری ،مبهم و تاريک
کردن شرايط و تحريف دارد .فرصتطلبي مسئول شرايط واقعي يا ساختگي عدم تقارن اطالعات
است که از مشکالت پیچیده سازمانهای اقتصادی است .در شرايط رفتاری ،رفتار فرصتطلبانه
فرض بر اين دارد که در هر شرايط يا موقعیت ساختاری منفعت شخصي اولويت دارد .در اينجا
دو سوأل پیش ميآيد که:
 )1تا چه حد انسانها مستعد به انجام اعمال فرصتطلبانه هستند ،يعني ،بهدنبال منافع شخصي
به قیمتِ خیانت به ديگران.
 )2اگر چنین گرايشات فرصتطلبانهای واقعاً وجود دارد تا چه حد تعیینکننده اولیه رفتار فرصت-
طلبانه هستند؟
در اينجا ميتوان اينچنین استنباط کرد که نگرشهای فرد فرصتطلب و رفتار وی متأثر از
يکديگر هستند ).(Chao C .chen and et al, 2001
چارچوب نظري تحقيق
در اين مقاله سه حوزه نظری که بتـواند فرضیههای مـورد نیاز برای تبییـن "فرصتطلبي" را
بهدست دهد ،استفاده شده است .برای اين منظور از تئوریهای مربوط به "کنش اجتماعي"،
"بيهنجاری"" ،سرمايهاجتماعي" ميتوان بهره برد؛ مناسبترين "تئوری کنش" مربوط به
"تالکوت پارسونز" است .بنابراين در ابتدا تئوری کارکردگرايي ساختي پارسونز تا حد امکان مطرح
و سپس پديدهی فرصتطلبي در ابعاد مختلف اين تئوری مورد توجه قرار داده ميشود.
تئوري کارکردگرايي ساختي
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تئوری کارکردگرايي ساختي از يکسو کارکردها و نتايج پديدههای اجتماعي را مورد توجه قرار
مي دهد و از سوی ديگر بر رابطه پايدار و تداوم بین عناصر جامعه و کل نظام اجتماعي ناظر است.
بنابراين کارکردگرايي ساختي از دو منبع الهام ميگیرد)1 .کارکردگرايي  )2ساختارگراييای .يک
کارکرد" ،مجموعهی فعالیتهايي است که در جهت برآوردن يک نیاز يا نیازهای ديگر نظام انجام
ميگیرد" .پارسونز با توجه به اين تعريف ،معتقد است که چهار تکلیف است که برای همهی نظامها
ضرورت دارند:
1؛ تطبیق؛ 2؛ دستيابي به هدف؛ 3؛ يکپارچگي؛ 4؛ سکون يا نگهداشت الگو .هر نظاميبرای زنده
ماندن بايد اين چهار کارکرد را انجام دهد:
 .1تطبیق :1هر نظامي بايد خودش را با موقعیتي که در آن قرار گرفته تطبیق دهد؛
 .2دستیابي به هدف :2يک نظام بايد هدفهای اصلياش را تعیین کند و به آنها دست يابد.
 .3يکپارچگي يا انسجام :3هر نظاميبايد روابط متقابل اجزای سازندهاش را تنظیم کند و به رابطهی
میان چهار تکلیف کارکرديش نیز سر و صورتي بدهد.
 .4الگوی حفظکننده :4هر نظامي بايد انگیزشهای افراد و الگوهای فرهنگي آفريننده و نگهدارنده
را ايجاد ،نگهداری و تجديد کند.
اين چهار تکلیف در کليترين سطح آن ،با چهار نظام کنش پیوند دارد .ارگانیسم
زيستشناختي ،نوعي نظام کنش است که کارکرد تطبیقياش را از طريق سازگاری و تغییر شکل
جهان خارجي انجام ميدهد .نظام شخصیتي ،کارکرد دستیابي به هدف را از طريق تعیین
هدفهای نظام و بسیج منابع برای دستیابي به آنها انجام ميدهد .نظام اجتماعي ،با تحت نظارت
درآوردن اجزای سازندهاش ،کارکرد يکپارچگي را انجام ميدهد .سرانجام نظام فرهنگي ،کارکرد
سکون را با تجهیز کنشگران به هنجارها و ارزشهايي که آنها را به کنش برميانگیزند ،انجام
ميدهد.
از آنجا که اخالق را ميتوان در همهی ابعاد ساختار نظام کلي کنش پارسونز جای داد ،ميتوان
اينگونه مطرح کرد که اگر هر کدام از اين نظامها دچار اختالل شود ،نظام اخالقي حاکم بر يک
جامعه رو به زوال و نابودی ميرود .در اين شرايط جامعه دچار بيهنجاری ميشود
بنابراين در اين پژوهش برای بررسي عواملي که باعث پیدايش فرصتطلبي ميشود ،فاکتورهای
مخرب هر يک از خرده نظامهای نظريهی پارسونز با يک ديدگاه آنومیک بهطور خالصه مطرح
1. Adaption
2. Gol attainment
3. Integration
4. Latency, Or Pattern maintenance
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ميشود .بدين خاطر ابتدا آنومي و مفاهیم مرتبط با آن و نظريههای برجسته در اين زمینه را تا
سرحد امکان شرح داده و سپس عوامل آنومیک هريک از خردهنظامها معرفي ميشود.
 آنوميآنومي وضعیتي اجتماعي است که خصیصهی بارز آن از هم پاشیدگي معیارهای حاکم بر روابط و
تعامالت اجتماعي است .مفهوم آنومي شکاف موجود میان تفسیر عمل اجتماعي در سطح فردی
را با تفسیر آن در سطح ساختار اجتماعي با پیوند میان آنها ،پر ميکند .تعبیر کالسیک آن در
جامعهشناسي توسط امیل دورکیم مطرح شده است.
خردهنظامهاي اجتماعي و عوامل آنوميک برهم زنندهي آنها
 -خردهنظام سياسي و آنومي

از نظر دورکیم آنوميسیاسي ،آنوميجامعهی سیاسي است و اين آنومي را ميتوان سیاسي نامید،
زيرا قواعد به ويژه قواعد حقوقي که دولت اندام حفظ و حراست از آنهاست اقتدار خود را در برابر
خواستهها و امیال سرکش مردم از دست دادهاند.
در اين قسمت ،در دو سطح خرد و کالن به بررسي رابطهی قدرت – ثروت و تأثیر آن بر
فرصتطلبي پرداخته شده است .سطح کالن تأثیر ساختار قدرت بر توزيع ثروت و درآمد و علل
نابرابریهای اقتصادی و اجتماعي بررسي ميکند .در سطح خرد به بررسي چگونگي سوءاستفاده
از قدرت برای تراکم ثروت شخصي و اث ر پايبندی ضعیف به میثاق بین حاکمیت و مردم در
گسترش فساد ميپردازيم.
در گفتمان جديد ،فساد عبارت است از سوءاستفاده از موقعیت ،قدرت و منابع عمومي با هدف
کسب نفع شخصي (فرصتطلبي) .در فرهنگهای گوناگون اين محرک انساني جهانشمول ،يعني
نفع شخصي ،با هم تفاوت دارد .نفع شخصي شامل منافع رفاهي فرد ،خانوادهی وی و گروه همشأن
اوست .منتقدان اين محرک را حرص و آز و اقتصاددانان آن را حداکثر کردن مطلوبیت مينامند.
عنوان آن هرچه باشد ،جوامع در ايجاد مجرايي برای تبلور منافع شخصي با هم تفاوت دارند ،اما
بديهي است که نميتوان فساد را با ترغیب مردم به اينکه خودخواهتر باشند و فقط به حفظ نفع
شخصي خود فکر کنند ريشهکن کرد .از طرف ديگر ،نميتوان فقط با موعظه و دعوت مردم به
اينکه کمتر خودخواه باشند به مبارزه با فرصتطلبي (به معنای فساد) پرداخت.
 -خرده نظام فرهنگي و آنومي
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در رابطه با خردهنظام فرهنگي در جامعه ميتوان اينچنین اذعان داشت که اساسيترين ضرورت
کارکردی فرهنگ ،ايجاد مناسبات جامعه و نظام فرهنگي و تشريع نظام هنجاری جامعه است و از
همینرو است که نظامهای قانوني يا مشروع ،حقوق و وظايف اعضای جامعه را نیز تعريف ميکنند.
از سوی ديگر در جامعه اعمال قدرت بیشتر از هر چیز نیازمند وسیلهای است که آن را مشروع و
قانوني جلوه دهد و لذا مفهوم قانوني و مشروعیت امر فردی جنبه اخالقي خود را از کف مينهد.
بر اين بنیان امور و جريانهای جامعه فينفسه مشروع يا ممنوع نیستند؛ بلکه اين امور در جوامع
گوناگون به صور مختلف تابع واقعیت غايي بوده و جنبه مذهبي دارند .حال آنکه ميبینیم با رشد
استقالل فردی ،زمینه برای بروز رفتارهای فردگرايانه و فرصتطلبانه پديد ميآيد .چنانکه در
جوامع جديد ،شاهد آنیم که رفتارهای غیرقانوني روزبهروز در جامعه بیشتر ميشود و اين خود
گويای افزايش رقابت منفي میان افراد در زمینههای اجتماعي است.
 -خردهنظام اقتصادي و آنومي

يکي از عواملي که در بسیاری موارد از تغییر و تحول جلوگیری ميکند منافع شخصي دستهها و
گروههايي است که از تغییر و تحول متضرر ميشوند .در هر نظام اجتماعي دستهها و گروههايي از
مزايای بیشتر برخوردار هستند و گروههای ديگری هم که وضع چندان مطلوبي ندارند ،وضع
زندگي خود را با شرايط موجود تطبیق داده ،بهصورتي به ادامهی زندگي مشغول هستند .تغییر و
تحول نه تنها منافع گروههای اول يعني طبقات مرفه را به خطر مياندازد ،بلکه اعضاء گروههای
محروم جامعه را نیز به خاطر ناامني و غیرقابلپیشبیني بودن نتايج تحوالت ،نسبت به تغییر و
تحول بدبین و مقاوم ميسازد .در اينجاست که بوقلمون صفتي تودههای مردم يک جامعه را
مشاهده ميشود .اکثريت مردم در اين جوامع در هر دورهای با گروههايي همراه ميشوند که سود
و منفعت بیشتری برای آنها داشته باشد .در اين شرايط است ما شاهد زوال ارزشها و پايبندیهای
اخالقي را در جامعه هستیم .افراد در اينگونه جوامع تابع عقايد سیاسي ،اجتماعي ،فرهنگي و ...
خاصي نیستند؛ بلکه جهتگیریهای آنها در امور مختلف به منافع شخصي و خصوصي آنها
بستگي دارد ،حتي اگر منافع افراد ديگر را به خطر بیندازد.
اينگونه مسائل در کوتاه مدت تأثیر حادی بر روابط اجتماعي و سرمايههای اجتماعي يک
جامعه نميگذارد ،اما در درازمدت ميتواند تعادل و توازن نسبتاً ثابت در روابط اجتماعي را از میان
ببرد و جامعه دچار نوعي "بي سازماني" يا "اختالل و نابساماني" ميشود.
 -خرده نظام اجتماعي و آنومي

در اين قسمت به بررسي سرمايه اجتماعي و چگونگي تأثیرگذاری آن بر پیدايش آنومي ميپردازيم.
چراکه سرمايه اجتماعي با فرسايش فزايندهی خود در يک جامعه ميتواند زمینه را برای بروز
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آنومي و ساير انحرافات اجتماعي و اخالقي پديد آورد و بالعکس با رشد خود ميتواند باعث کاهش
بسیاری از انحرافات گردد .فوکوياما سرمايه اجتماعي را مجموعهای از هنجارهای موجود در
سیستمهای اجتماعي ميداند که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه شده و سبب
پايین آمدن هزينههای تبادالت و ارتباطات ميشود .وی سرمايه اجتماعي را بهعنوان يک پديده
جامعه شناختي مورد توجه قرار ميدهد که با شعاع اعتماد ارتباط تنگاتنگي دارد و هر قدر شعاع
اعتماد در يک گروه اجتماعي گستردهتر باشد ،سرمايه اجتماعي نیز زيادتر خواهد بود و به تبعیت
از آن میزان همکاری و اعتماد متقابل اعضای گروه نیز افزايش خواهد يافت.
آنچه از تعاريف متعدد سرمايه اجتماعي برميآيد اين است که اين مفهوم دربردارنده مفاهیمي
همچون اعتماد ،همکاری و روابط متقابل بین اعضای يک گروه بوده به نحویکه گروه را به سمت
دستیابي به هدفي که بر مبنای ارزشها و معیار رايج در جامعه مثبت تلقي شود هدايت ميکند.
بنابراين میزان سرمايه اجتماعي در يک جامعه ميتواند نشاندهنده شکاف موجود بین آن جوامع
مختلف از لحاظ برخورداری از يک نظام دموکراسي با حداکثر کارايي در نظام اقتصادی ،اجتماعي
باشد (مبشری.)1333 ،
حال با توجه به مفاهیم بیان شده ميتوان اينگونه عنوان کرد که سرمايه اجتماعي ميتواند
باعث کاهش روند شديد فردگرايي در جامعه شود .ذخاير سرمايه اجتماعي از قبیل اعتماد ،هنجارها
و شبکهها ،خود ضامن حس اجرای خود هستند و انباشته ميشوند .سرمايهی اجتماعي چیزی
است که "آلبرت هیرشمن" ،فیلسوف علوم اجتماعي ،آن را "منبع اخالقي" مينامد؛ يعني منبعي
که برخالف سرمايه فیزيکي بهتبع استفاده افزايش مييابد نه نقصان (تاجبخش)11 :1333 ،؛ اما
آنچه ما در جامعه شاهد آنیم اين است که سرمايه اجتماعي در حال فرسايش است .به تبع کاهش
سرمايه اجتماعي در جامعه میزان فرصتطلبي در جامعه روزبهروز بیشتر ميشود .همچنین بنا به
گفتهی فوکوياما فقدان سرمايه اجتماعي را ميتوان با رواج انحرافات اجتماعي مترادف دانست و
بدينترتیب نوعي مقیاس منفي برای سرمايه اجتماعي فراهم ميسازد .به عقیدهی فوکوياما
انحرافات اجتماعي نیز بالفعل بازتاب نبود سرمايه اجتماعي خواهد بود .اگر فرصتطلبي و
پیامدهای آن را جزئي از رفتارهای انحرافي بهحساب آوريم ميتوانیم ببینیم که هنگاميکه اعتماد
اجتماعي به عنوان يکي از مولفههای سرمايه اجتماعي در میان افراد کاهش يابد ،میزان
فرصتطلبي و نفعجويي در میان افراد افزايش مييابد .در اين زمینه ميتوانیم از نظريه محیط
شهری مدد جويیم .بر اساس اين نظريه فرصتطلبي و رفتارهای فرصتطلبانه ناشي از ساختار
شهری و ويژگيهای محیطي آن است .بهعبارت ديگر با پیچیدهتر شدن روابط اجتماعي تمايل به
رفتارهای عامگرايانه کمتر و به تدريج جای خود را به رفتارهای خاص گرايانه ميدهد .بنابراين
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فرصتطلبي در روابط اجتماعي و ابعاد گستردهی آن (اقتصادی ،سیاسي و اجتماعي و غیره)
خصیصه محیطهای شهری بزرگ است .محیطهايي که مختص به دورههای مدرناند .پس با توجه
به همهی اينها ميتوانیم نتیجه بگیريم که شرايط خاص اجتماعي (بياعتمادی ،عدم انسجام،
عدم مشارکت در فعالیتهای اجتماعي) که تحت تأثیر کنشها و رفتارهای افراد در جامعه شکل
ميگیرد ،ميتواند باعث بروز فرصتطلبي شود.
افرادی چون جورج زيمل معتقدند که درنتیجه سیطره اقتصاد پولي و دامنه وسیع کارکردی
در شهرهای بزرگ ،تماسهای نزديک و عاطفي با ديگران بسیار کمرنگ شده و خودمحوری به
هدف اساسي زندگي شهروندان تبديل ميگردد (صديق سروستاني.)220-223 :1301 ،
حال ميتوانیم از درون تئوریهای مطرح شده نتايج زير را بهطور خالصه مطرح کنیم:
الف) عوامل مؤثر در سطح کالن
در اين سطح فرصتطلبي نیز از خانواده آنومي (آشفتگي اجتماعي) محسوب ميشود .بنابراين از
بین تئوریهايي که در سطح کالنتر ميتوانند به تبیین فساد کمک کنند ،تئوری امیل دورکهايم
و رابرت مرتون ميباشند که هر دو وجوه اشتراکي با هم دارند .هر دو اين تئوریها بر پايه توليد
نياز و عدمارضاء نياز بنا شدهاند که موجب نارضايتي افراد و تمايل آنها به کارهای فرصتطلبانه
ميشود .در اينجا بهطور خالصه ميتوان اينگونه بیان کرد که:
اگر نیازها > امکان ارضاء نیاز ← انحراف(فرصتطلبي)
مرتون نیز به يک نکته جديد اشاره ميکند و آن اين است که اين فرايند به قشر اجتماعي افراد
نیز وابسته است.
تا اينجا بهطور ضمني اين تصور وجود دارد که افراد متعلق به قشر پايین به علت احساس نیاز
از يکطرف و مسدود و محدود بودن امکانات از طرف ديگر ،به فرصتطلبي روی ميآورند .در
صورتيکه بسیاری مفاسد کالن از جانب قشر باالی جوامع انجام ميگیرد .اين رفتار فساد قشر باال
نیز مبتني بر مقايسه و احساس محرومیت نسبي است؛ اما دو عامل ديگر هستند که اين مسائل
را بهتر تبیین ميکنند ،هم برای افراد فقیر و هم ثروتمند:
کنترل دروني
زيگموند فرويد و ديويد ريزمن اشاره ميکنند که انسانها دارای يک نوع سیستم کنترل دروني
هستند که مانع انجام کارهای نامشروع ميشوند .يکي از مهمترين اين عوامل پايبندیهای مذهبي
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است که اگر در يک جامعه وجود داشته باشد ،مانع انحرافات ميشود .تأثیر اين سیستم کنترل
دروني قویتر از هر سیستم کنترل ديگر است .لذا عاملي که کارهای نامشروع را در يک جامعه
تسهیل ميکند ،تضعیف پايبندیهای مذهبي و اخالق مبتني بر مذهب است .لذا برای پیشگیری
از انحرافات و فساد يا بايد اخالق مذهبي با تمام قوا حفظ شود و يا اخالق با ابزار ديگری (مثالً بر
اساس درک فايده جمعي) در جامعه پايهريزی شود که )1 :اوالً بسیار دشوار و ناهمگون و خود
موجب تضاد خواهد شد؛ و  )2ثانیاً با زمان و هزينه بسیار زياد همراه خواهد بود.
بنابراين اگر اعتقادات مذهبي اعضای جامعه قوی باشد ،اعضای آن جامعه با درآمد کم و نیاز
شديد ،عموماً به فساد و انحراف روی نميآورند؛ اما اگر اعتقادات مذهبي اعضاء يک جامعه کاهش
يابد و عدهی زيادی از اعضاء آن جامعه دلیلي برای کنترل خود و پرهیز از گناه نبینند و يا کارهای
خالف را گناه و نامشروع نپندارند ،در آن صورت ،آن جامعه بهطور جدی با خطر جدی روبهروست.
لذا بهعبارتي بهطور مفید و مختصر ميتوان گفت که :ايمان سیمان اجتماعي است (رفیعپور،
.)323 :1333
کنترل بيروني
در هر جامعهی سالمي که در آن حتي احتمال فساد وجود ندارد يا کم است و بهظاهر در آنجا نیاز
به کنترل بیروني نميباشد ،بايد درعینحال يک هشیاری کامل و يک سیستم کنترل بیروني قوی
وجود داشته باشد تا کسي حتي خیال کار خالف به سرش نزند .بر اساس تئوری آقای اتکینسون
( ،)1104وقتي يک شخص به عمل خالف (مثالً دزدی) دست ميزند که :ارزش ( )Valueبهدست
آوردن آن پول برايش زياد و انتظار ( )Expectencyدستگیريش کم و انتظار موفقیتش زياد باشد.
بر اين اساس سیستم کنترل بیروني بايد دارای دو خصوصیت باشد:
* اوالً احتمال کشف کار خالف ،يعني حضور سیستماتیک نیروهای کنترلکننده بايد بسیار زياد
باشد ،بهطوریکه شخص خاطي بداند که به احتمال بسیار زياد ،مجازات خواهد شد.
* ثانیاً میزان مجازات برای يک کار خالف بايد بسیار سنگین باشد تا برای شخص خاطي بسیار
پرهزينه و پرضرر تلقي شود و از نظر او دست زدن به آن کار به هیچوجه مقرون بهصرفه نباشد.
ب) عوامل مؤثر در سطح متوسط
در اين قسمت ما تئوری لويتدکه و شوايتزر را برای تبیین مسئله فرصتطلبي مورد توجه خاص
قرار ميدهیم .بر اساس اين تئوری ميتوانیم فرصتطلبي را ابتدا اينطور تعريف کنیم:
* يک کنش در مورد يک مسئله باارزش؛
* با هدف فردی کسب بیشترين فايده که در آن ،اقالً يکي از طرفین ،در تضاد بین؛

01

بررسی علل پیدایش فرصتطلبی و رابطهی آن با نظام اخالقی جوانان

* پیروی از هنجارها و قواعد عام ،يعني هنجارهای دربرگیرنده منافع عام؛ و
* هنجارهای شخصي خاص و جزئي (که دربرگیرنده منافع خود شخص است) قرار ميگیرد و؛
* نهايتاً در جهت هنجار خاص (يعني منافع شخصي خود) تصمیم ميگیرد.
بر اين اساس ميتوان اينگونه نتیجه گرفت که در اين فرايند چند عامل فرصتطلبي را در
جامعه و در میان افراد تقويت ميکند" :میزان نابرابری در جامعه ،جامعهپذيری در محیطي که
تمايالت فردگرايانه در مقابل تمايالت جمعگرايانه وجود داشته باشد؛ لذا افراد در مورد وظائف
دولتي ،احساس مسئولیت چنداني نميکنند و منافع خود را بر منافع ديگران ترجیح ميدهند".
بنا به گفتهی رفیع پور افراد ديگری چون آقای ويزه ( )wiese,1994به متغیر فردگرايي اشاره
داشتهاند  .آقای ويزه معتقد است که وقتي فردگرايي حاکم شود ،افراد در پي رفتار عقالني ،به
دنبال افزايش نفع شخصي خود بر خواهند آمد (رفیعپور.)30-32 :1330،
ج) عوامل مؤثر در سطح خرد
فرهنگ فرصتطلبي

بنابرتئوری دورکیم و مرتون يکي از علل پیدايش فرصتطلبي در جامعه آن است که در بین اعضاء
آرزوها ،نیازها و اهداف بلند پروازانه جديد بوجود ميآيد ،اما در مقابل ،راههای ارضای نیازها محدود
يا مسدود ميباشد .لذا مردم و به ويژه جوانان آرزومند و ناکام از بیراهه و طرق نامشروع بهدنبال
دستیابي به اهداف ميروند .وقتي بیراهه رفتن شروع شود ،بعد از مدتي به عنوان يک روش ،هنجار
و فرهنگ باب ميشود .وقتي فرصتطلبي به يک فرهنگ تبديل شد ،کسي ديگر فکر نميکند که
کارش غلط است .زيرا از يکطرف ميبیند که همه اينطور رفتار ميکنند و از طرف ديگر از او نیز
انتظار دارند که او نیز آن گونه رفتار کند .از همه مهمتر اينکه راه ارضاء نیازها مسدود و تنها از
اين طريق ممکن است (برداشت آزاد از رفیعپور.)1330،
مالحظات اجتماعي
بر اساس تئوری لويتدکه و شوايتزر ،فردگرايي و عدم مالحظه شرايط ديگران يک عامل اساسي
پیدايش فساد و انحراف است .مالحظات اجتماعي يک ريشهی اصلي آنومي است و رابطهی معکوس
با آن دارد .يعني آنومي وقتي ظاهر ميگردد که مالحظات اجتماعي کاهش يابد و انسانها ديگر
مالحظه رعايت حال ديگران را نکنند (رفیعپور.)112 :1333 ،
اخالق اجتماعي
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برای دستيابي به يک تعريف مشخص در رابطه با اخالق نیاز داريم که عناصر تشکیلدهنده آن
را شناسايي کنیم .بدين منظور به طرح مختصر تئوریهای اخالق ميپردازيم .سقراط يکي از
نخستین و بهترين فیلسوفان اخالق گفته است که اين اخالق نه به "مسئلهای کماهمیت" بلکه
به اين امر ميپردازد که "چگونه بايد زندگي کرد" .فلسفهی اخالق عبارت است از تالش در جهت
نیل به درکي نظاممند از ماهیت اخالق و آنچه اخالق از ما ميطلبد؛ به قول سقراط "اينکه چگونه
بايد زيست و چرا" .بنابراين شروع کار با يک تعريف ساده و مورد اتفاق دربارهی چیستي اخالق
مفید فايده خواهد بود؛ اما در عمل معلوم ميشود که ارائه چنین تعريفي ناممکن است
(ريچلز .)13-11:1333،اخالق در حداقل معنا ،عبارت است از تالش برای قرار دادن رفتار خود
تحت هدايت دلیل (يعني کاری را انجام دهیم که بهترين داليل برای انجام آن وجود دارد) و
درعینحال قائل شدن ارزش يکسان برای منافع کلیهی افرادی که متأثر از رفتار ما خواهند بود
(ريچلز.)32 :1333 ،
نظريههاي اخالق

بطور کلي دو دسته نظريه عمده در تبیین اخالق وجود دارند -1 :نظريههای شناختي و عقالني
اخالق -2 ،نظريههای عاطفي و ارزشي اخالق.
نظريههای شناختي ،اخالق را بر اساس شناخت ،ادراک ،استدالل ،وظیفه ،تکلیف و نوعي
تمايالت حسابگرانه بیروني توضیح ميدهند .در اين ديدگاه ،شناخت و تکلیف دو عنصر اصلي
قضاوت اخالقياند .نظريههای عاطفي ،برعکس نظريههای شناختي ،وفاداری و پايبندی به
مجموعهای از ارزشها را عامل اصلي گذار از خودخواهي به دگرخواهي ميدانند .در اين ديدگاه،
رعايت قواعد و هنجارهای اخالقي بدون میل و عالقه و تنها از روی وظیفه و اجبار ،غیرممکن
است .اين ديدگاه معتقد است رعايت هنجارهای اخالقي بر اساس پذيرش عقلي و استدالل
قراردادی متضمن نفع همه نیست ،بلکه مبتني بر پذيرش وجداني و دروني ارزشها است.
به نظر ميرسد هیچ يک از دو دسته نظريه به تنهايي به توضیح کامل و قابلقبولي از انگیزههای
ما برای پیروی از ارزشهای اخالقي ارائه نميدهند .پیروی از قواعد و ارزش اخالقي ،همواره جدای
از وظیفه و تکلیف اجباری و بیروني ،با نوعي میل و عالقه و دلبستگي عاطفي همراه است .عمل
به ارزشهای اخالقي در عین رنج و سختي و زحمتي که برای ما دارد ،با میل و رغبت دنبال
ميشود و احساس رضايت دروني ما را فراهم ميسازد.برای گذشتن از اين دوگانه گرايي بین عقل
و دل يا تکلیف و تعهد ،بسیاری از جامعهشناسان چون پارسونز ،کالینز ،و  ،...نظريه تقدس دورکیم
را مورد توجه قرار دادهاند.
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دورکیم" ،در نظريه تقدس" خود امر اخالقي را همزمان واجد دو خصوصیت عقل و دل و خیر
و تکلیف ميداند .اگرچه برای دورکیم ،وابستگيهای عاطفي از اولويت برخوردارند ،اما اين بدان
معنا نیست که او از اهمیت نقش عقل غافل است.
به نظر او ،عقالنیت و حسابگری نیز ميتواند به تعمیم قواعد اجتماعي کمک کند .و در اين
مورد مينويسد" :بهراستي ما نميتوانیم عملي را که بیانکننده هیچچیز برای ما نیست و تنها به
صرف اينکه فرمان دادهشده ،انجام دهیم .غايت اخالق ميبايد در کنار خصلت اجباری خويش،
خواستني و دلپذير باشد .اين دلپسندی ،دومین خصلت هر کنش اخالقي است".
از نظر پارسونز ،میل به اخالق مسئولیت ،حاصل ارتباط و نفوذ متقابل ،تمايل به کوشش برای
موفقیت ،عقالنیت ،فعالگرايي ،عاطفه تعمیميافته ،خودتنظیمي و میل به کنترل محیط دروني و
بیروني است .به تعبیر ديگر ،پارسونز تأکید ميکند که اخالق ،ناشي از ترکیب توأم عقالنیت و
حسابگری و تعهد و عاطفه است (بیات.)414-412 :1333،
مدل مفهوميتحقيق
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فرضيههاي تحقيق








بین تعلقات مذهبي فرد و فرصتطلبي رابطه وجود دارد.
بین طبقه اجتماعي و فرصتطلبي رابطه وجود دارد.
بین سرمايه اجتماعي و فرصتطلبي رابطه وجود دارد.
بین آنومي و فرصتطلبي رابطه وجود دارد.
بین فردگرايي و فرصتطلبي رابطه وجود دارد.
بین انسجام اجتماعي و فرصتطلبي رابطه وجود دارد.
بین فرصتطلبي و نظام اخالقي افراد جامعه رابطه وجود دارد.
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 تمامي متغیرهای تحقیق بر فرصتطلبي تأثیر دارند.
روششناسي تحقيق
در تحقیق حاضر با توجه به اينکه هدف ،بررسي عوامل مؤثر بر پیدايش فرصتطلبي در روابط
اجتماعي ميباشد ،از روش پیمايش استفاده شده است .مطالعهی حاضر به لحاظ هدف ،کاربردی،
و از لحاظ سطح تحقیق ،تبییني؛ و به لحاظ معیار زمان ،مقطعي (ششماهه دوم سال  )1331و
به لحاظ معیار ژرفايي ،پهنانگر است .بهطوریکه روش گردآوری دادهها نیز به صورت پرسشنامهای
بوده است.جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامي شهروندان  22سال به باالی شهر اصفهان
ميباشد ،که بر اساس آمار سال  1333از  1024333نفر ،تعداد  1231310نفر  22سال به باال
بوده است (سرشماری عمومي نفوس و مسکن سال .)1333
حجم نمونه و روش محاسبه
تعداد حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران مشخصشده که با توجه به اين فرمول  334نفر
تعیینشده است.
1 ∙ 962
0.5 ∗ 0.5 = 384 ∙ 16
0 ∙ 052

𝑑

=

𝑑2

𝑡2

=n

تعداد حجم نمونه بر اساس جمعیت  22سال به باال در هر يک از مناطق  14گانه اصفهان
محاسبه و تعداد پرسشنامه مقتضي بر حسب تعداد زن و مرد  22سال به باال بین شهروندان توزيع
شده است.
پايايي تحقيق
در تحقیق حاضر نیز برای پايايي گويههای پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شده است .آلفای
مربوط به متغیر دينداری  33درصد ،آنومي  34درصد ،سرمايه اجتماعي 33درصد ،انسجام
اجتماعي 32درصد ،فردگرايي  04درصد ،فرصتطلبي  33درصد و اخالق اجتماعي  32درصد
ميباشد.
نتايج يافتههاي پژوهشي،آمارههاي توصيفي متغيرها
الف)توزيع پاسخگويان بر حسب جنس
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از مجموع  334مورد مطالعه شده 130 ،نفر از شهروندان مرد و  113نفر زن ميباشند .به عبارتي
 43/4درصد افراد نمونه آماری از میان شهروندان مرد و  31/0درصد از افراد زن بودهاند.
ب)توزيع پاسخگويان بر حسب سن

نتايج بهدست آمده در مورد سن افراد نمونه آماری نشان ميدهد که کمسنترين فرد دارای 22
سال و بزرگترين آنها دارای  32سال ميباشند .همچنین میانگین سني نمونه مورد مطالعه 33/31
سال ميباشد.
ج)توزيع پاسخگويان به تفکيک وضعيت تأهل

وضعیت تأهل شهروندان مورد مطالعه در اين تحقیق ،در قالب يک متغیر اسمي سه گزينهای مورد
اندازهگیری قرار گرفته است .از  334نمونه آماری 140 ،نفر مجرد و  233نفر متأهل بودهاند و 1
نفر گزينهی ساير را انتخاب کرده است .با توجه به اينکه در تحقیق حاضر جامعه آماری باالی 22
سال بوده ،بنابراين تعداد متأهلین بیشتر از مجردها بوده است.
 طبقه اجتماعيبرای ارزيابي متغیر طبقه اجتماعي که يکي از متغیرهای مستقل تحقیق ميباشد از  11گويه در
سطح اندازهگیری رتبهای استفاده شد .میانگین اين متغیر برای شهروندان مورد مطالعه ما 3/3
ميباشد .بهعبارتي میانگین اين متغیر در بین افراد مورد مطالعه متوسط رو به باالست.
باال

متوسط

پايين

01

3/3

2

3 /3

 دينداريبرای ارزيابي متغیر دينداری از  10گويه در سطح اندازهگیری رتبهای استفاده شده است .میانگین
اين متغیر برای شهروندان مورد مطالعه  31/01ميباشد که نشاندهنده اين است که میزان
دينداری شهروندان 22سال به باالی اصفهاني در حد متوسط رو به باال ميباشد .میانگین میزان
دينداری شهروندان در پیوستار زير آورده شده است.
خیلي زياد

زياد

متوسط

کم

خیلي کم

32

03

32

23

10

31/01
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 سرمايه اجتماعيسرمايه اجتماعي از متغیرهای مستقل تحقیق ميباشد .برای اندازهگیری اين متغیر از  33گويه
استفاده گرديده است.میانگین بهدست آمده در اين زمینه  33/11ميباشد که جايگاه آن در بین
پاسخگويان در پیوستار زير آورده شده است.
خیلي زياد

زياد

متوسط

کم

خیلي کم

112

133

120
33/11

32

33

همانطور که میانگین نشان ميدهد ،میزان سرمايه اجتماعي برای شهروندان  22سال به باالی
شهر اصفهان در سطح متوسط رو به پايین ميباشد.
 آنوميآنومي يکي از متغیرهای مستقل تحقیق بوده است که برای اندازهگیری آن از  3گويه در پرسشنامه
استفاده گرديده است .میانگین بهدست آمده از اين متغیر در تحقیق حاضر  23/41ميباشد که
جايگاه آن در بین پاسخگويان در پیوستار زير آورده شده است.
خیلي زياد

زياد

متوسط

کم

خیلي کم

42

32
23/41

24

10

3

همانطور که میانگین نشان ميدهد ،میانگین آنومي برای شهروندان اصفهاني مورد مطالعه در
سطح متوسط رو به باال ميباشد.
 انسجام اجتماعيانسجام اجتماعي از متغیرهای مستقل تحقیق ميباشد .برای سنجش اين متغیر از  12گويه
استفاده شده است .در اين زمینه نیز میانگین بهدست آمده  31/14ميباشد که جايگاه آن برای
پاسخگويان در پیوستار زير آورده شده است.
خیلي زياد

زياد

متوسط

کم

خیلي کم

02

43

30

24

12

سال سوم -شماره  -5پاییز و زمستان 3131

دوفصلنامه پژوهشهای جامعهشناسی معاصر

07

31/14

 فردگراييفردگرايي از متغیرهای مستقل تحقیق بوده است .برای اندازهگیری اين متغیر از  3گويه استفاده
شده است .میانگین بهدست آمده برای اين متغیر در پیوستار زير نشان داده شده است.
خیلي زياد

زياد

متوسط

کم

خیلي کم

23

22

13
13/23

12

3

 نظام اخالقينظام اخالقي از متغیرهای وابسته تحقیق ميباشد .برای سنجش اين متغیر از  0گويه در قالب
طیف  3قسمتي لیکرت استفاده شده است .در اين زمینه نمره  3نشانگر پايینترين سطح اخالق
و نمره  32نشانگر باالترين سطح اخالق در فرد ميباشد .میانگین بهدست آمده از اين متغیر در
پیوستار زير نشان داده شده است.
خیلي زياد

زياد

متوسط

کم

خیلي کم

32

22
22/43

13

12

3

میانگین بهدست آمده نشان ميدهد که میزان فردگرايي در بین افراد مورد مطالعه متوسط رو به
باال ميباشد.
 فرصت طلبيفرصتطلبي از متغیرهای وابسته تحقیق ميباشد .برای اندازهگیری اين متغیر از  14گويه استفاده
شده است .در اين زمینه نمره  3نشانگر پايینترين سطح فرصتطلبي در فرد و نمره  32نشانگر
باالترين سطح فرصتطلبي در فرد ميباشد .در اينجا میانگین بهدست آمده ( )31/43نشان ميدهد
که فرصتطلبي در میان افراد مورد مطالعه متوسط رو به باال ميباشد .ساير نتايج توصیفي اين
متغیر در پیوستار زير آورده شده است.
خیلي زياد

زياد

متوسط

کم

خیلي کم

32

33

33

22

3
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31/43

آمار استنباطي
يافتههای حاصل از آزمونهای آماری
فرضیه

نوع آزمون

sig

N

بین طبقه اجتماعي و فرصتطلبي رابطه وجود دارد.

پیرسون2/133 :

2/222

N

بین دينداری و فرصتطلبي رابطه وجود دارد.

پیرسون-2/413:

2/222

384

بین سرمايه اجتماعي و فرصتطلبي رابطه وجود دارد.

پیرسون-2/423:

2/222

384

بین آنومي و فرصتطلبي رابطه وجود دارد.

پیرسون2/343:

2/222

384

بین انسجام اجتماعي و فرصتطلبي رابطه وجود دارد.

پیرسون-2/223:

2/222

384

بین فردگرايي و فرصتطلبي رابطه وجود دارد.

پیرسون2/343:

2/222

384

بین فرصتطلبي و نظام اخالقي رابطه وجود دارد.

پیرسون-2/332:

2/222

384

در اين پژوهش برای آزمون رابطه بین طبقه اجتماعي و فرصتطلبي از آزمون  rپیرسون استفاده
شده است .ضريب همبستگي بهدست آمده  2/133ميباشد که حاکي از همبستگي مثبت بین دو
متغیر طبقه اجتماعي و فرصتطلبي است .يعني با باال رفتن طبقه اجتماعي افراد ،فرصتطلبي
در آنها بیشتر ميشود.
همچنین برای آزمون رابطه بین دينداری و ابعاد آن با فرصتطلبي از آزمون  rپیرسون استفاده
شده است .نتايج بهدست آمده نشان ميدهد که با  sig=0/000رابطه کامالً معنيداری بین
دينداری و فرصتطلبي وجود دارد .ضريب همبستگي بهدست آمده  -2/413ميباشد که حاکي
از همبستگي منفي بین دو متغیر دينداری و فرصتطلبي است .يعني با باال رفتن میزان دينداری
در مردم ،فرصتطلبي در آنها کم ميشود.
برای آزمون رابطه بین سرمايه اجتماعي و فرصتطلبي از آزمون  rپیرسون استفاده شده است.
نتايج بهدست آمده نشان ميدهد با  sig=0/000رابطه کامالً معنيداری بین سرمايه اجتماعي و
فرصتطلبي وجود دارد .ضريب همبستگي بهدست آمده  -2/423ميباشد که نشاندهنده
همبستگي منفي بین اين دو متغیر است .يعني با باال رفتن سرمايه اجتماعي ،از میزان فرصتطلبي
افراد کاسته ميشود .و از جهت رابطه بین ابعاد فرصتطلبي با سرمايه اجتماعي نیز رابطهای منفي
وجود دارد.
برای آزمون رابطه بین آنومي با فرصتطلبي از آزمون  rپیرسون استفاده شده است .نتايج
نشان ميدهد که با سطح معناداری  sig=0/000رابطه کامالً معناداری بین آنومي و فرصتطلبي
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وجود دارد .همچنین ضريب همبستگي بهدست آمده  2/343گويای يک همبستگي مثبت و
مستقیم ميباشد .بهعبارتي ميتوان اينگونه مطرح کرد که هر چه آنومي و عدمرعايت هنجارهای
اجتماعي در بین افراد بیشتر شود ،فرصتطلبي نیز افزايش مييابد.
برای آزمون رابطه بین انسجام اجتماعي و فرصتطلبي از آزمون  rپیرسون استفاده شد؛ نتايج
اين آزمون نشان ميدهد که با سطح معناداری  sig=0/000رابطه کامالً معناداری بین انسجام
اجتماعي و فرصتطلبي وجود دارد .ضريب همبستگي بهدست آمده  -2/223باشد که نشاندهنده
همبستگي منفي بین دو متغیر انسجام اجتماعي و فرصتطلبي ميباشد .يعني با افزايش انسجام
اجتماعي ،از میزان رفتارهای فرصتطلبانه در بین افراد کاسته ميشود و بالعکس.
برای آزمون رابطه بین فردگرايي و فرصتطلبي از آزمون  rپیرسون استفاده شده است .نتايج
بهدست آمده نشان ميدهد ،با معناداری  sig=0/000رابطه کامالً معناداری بین فردگرايي و
فرصتطلبي وجود دارد .ضريب همبستگي بهدست آمده  2/322ميباشد که نشاندهنده
همبستگي مثبت و مستقیم است .يعني افرادی که معیارهای فردگرايانه بیشتری دارند ،رفتارهای
فرصتطلبانه بیشتری از خود نشان ميدهند.
در اين قسمت فرصتطلبي بهعنوان متغیر مستقل در ارتباط با متغیر نظام اخالقي جامعه قرار
داده شده است .برای آزمون رابطه بین اين دو متغیر از آزمون  rپیرسون استفاده شده است .نتايج
حاصل از اين آزمون نشان ميدهد که با معناداری  sig=0/000رابطه کامالً معناداری بین فرصت-
طلبي و نظام اخالقي جامعه وجود دارد .همچنین ضريب همبستگي بهدست آمده  -2/332ميباشد
که بیانگر همبستگي منفي و مستقیم بین اين دو متغیر است .يعني با افزايش فرصتطلبي ،افراد
معیارهای اخالقي را بیشتر زير پا ميگذارند.
تحليلهاي چند متغيره :مدل رگرسيوني
در اين قسمت از يافتههای پژوهش به تحلیل رگرسیوني چندگانه از دادهها و روابط بین متغیرها
پرداخته شده است .اين روش بهعنوان رويکردی شناخته ميشود که فاصله میان همبستگي و
تجزيه واريانس را در پاسخ به فرضیههای تحقیق پر ميکند .در واقع هدف از اين تحلیل ،مشخص
نمودن سهم و تأثیر متغیرهای عمده تحقیق در تبیین و پیشبیني متغیر وابسته است .بهعبارت
ديگر رگرسیون چند متغیره به تبیین و پیشبیني واريانس متغیر وابسته (فرصتطلبي) کمک
ميکند .مقدار ضريب تعیین بهعنوان معیار برازش مدل در تحلیل رگرسیون چندگانه بهکار ميرود.
اين کار از طريق برآورد میزان نقش و تأثیر متغیرهای مستقل در ايجاد واريانس انجام ميگیرد.
ازاينرو ميتوان رگرسیون چند متغیره را برای بهدست آوردن میزانهای درجه روابط میان يک
متغیر وابسته با هر تعداد از متغیرهای مستقل بهکار برد.
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بنابراين برای تعیین سهم تأثیرگذاری نسبي متغیرهای مستقل بر فرصتطلبي از تحلیل
رگرسیوني چند متغیره به روش گامبهگام استفاده شده است .از بین متغیرهای مستقل ،متغیرهای
طبقه اجتماعي ،دينداری ،سرمايه اجتماعي ،آنومي ،انسجام و فردگرايي وارد معامله شدند؛ در
مجموع  44درصد از تغییرات مربوط به متغیر فرصتطلبي را اين  0متغیر تبیین ميکنند و مابقي
واريانس تبیین نشده متأثر از متغیرهای ديگری است که در مدل اين تحقیق آورده نشدهاند .در
میان اين  0متغیر ،متغیر دينداری ،فردگرايي ،آنومي و طبقه اجتماعي دارای سطح معنيداری
بوده و ميتوانند فرصتطلبي را تبیین نمايند .به عبارتي متغیر آنومي با میزان  32درصد و بعد
از آن فردگرايي با میزان  23درصد و متغیر دينداری با میزان  -2/23درصد و در آخر متغیر طبقه
اجتماعي با میزان  2/21درصد توانستهاند فرصتطلبي را تبیین نمايند .در واقع با توجه به مقدار
بتای بهدست آمده در جدول ميتوان اينگونه مطرح کرد که به ازای يک واحد تغییر در آنومي،
فرصتطلبي  33واحد تغییر ميکند و متغیر فردگرايي با ضريب بتای  2/34نشان ميدهد که به
ازای يک واحد تغییر در میزان فردگرايي ،متغیر فرصتطلبي  34واحد تغییر ميکند؛ همچنین به
ازای هر واحد تغییر در میزان طبقه اجتماعي ،فرصتطلبي  30واحد تغییر ميکند و به ازای هر
واحد تغییر در میزان دينداری ،فرصتطلبي  21واحد در جهت منفي تغییر ميکند .جداول زير
نتايج رگرسیون چند متغیره را نشان ميدهد.
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ضرايب بتای متغیرهای مربوط به مدل رگرسیوني فرصتطلبي

نتيجهگيري
به نظر پارسونز از آنجا که انسجام انگارههای ارزشي و نیازها "،بنیادیترين مفاهیم پويای
جامعهشناسي را تشکیل ميدهند"؛ لذا ساخت کالن جامعه از نهادهای گوناگوني تکوين يافته که
هر يک مرکب از نقشها و انتظارات و تعامالت افراد جامعه است .بر اين بنیان نظم هنجاری يا
الگويي آن است که موجبات سازماندهي جمعي زندگي مردم را فراهم ميآورد .بدينسان
پیشفرضهای نظم از نظر پارسونز شامل اين موارد است:
 )1نظامها منظم بوده و اجزايشان با هم پیوستگي دارند؛
 )2نظامها به حفظ نظم يا تعادل تمايل دارند؛
 )3نظامها ميتوانند ايستا بوده يا متضمن فرايند منظمي از تغییرات باشند؛
 )4ماهیت يک جزء از نظام همان تأثیری را دارد که ديگر اجزاء نظام ميتوانند از آن اخذ کنند؛
 )3نظامها ثغور خود را با محیطشان حفظ ميکنند؛
 )0تخصیص و انسجام دو فرايند اساسي برای ايجاد تعادل در نظام هستند و
 )3نظامها از طريق حفظ ثغور و روابط اجزاء با کل و مهار تغییـرات محیــطي و جريانات درون-
زای تغییر به حفظ خود ميپردازند".
به اين ترتیب "از نظر پارسونز کنش اجتماعي بهعنوان نظامي اجتماعي از چهار نظام کوچکتر
تشکیل ميشود .اين خردهنظام نظیر نهادهای مذهبي همان نهادهايي هستند که مسئولیت ثبات
اخالقي جامعه را عهده دارند و موجب حفظ ارزشهای فرهنگ عمومي ميشوند .دومین نوع
خردهنظامها ،نظام نهادهای حقوقياند که عهدهدار تعیین هنجارها و قوانین اجتماعياند .سومین
خردهنظامها همان نهادهای سیاسياند که مسئولیت تحقق اهداف عمومي را به عهده دارند و در
وهله چهارم نیز نوبت نهادهای اقتصادی است که به واسطه تمهید جريان تولید و توزيع ،شرايط
انطباق با محیط را فراهم کرده و موجب ادامه حیات اقتصادی جامعه ميگردند" .اين در حالي
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است که به عقیده پارسونز ،ما کنشهايي داريم که از يک گروه نیز سر ميزند .در واقع او در سطح
جمع به جای ارگانیسم رفتاری ،اقتصاد را قرار ميدهد که جامعه را با محیط منطبق ميکند و لذا
اگر جامعه فاقد منابع اقتصادی باشد نميتواند دوام يابد .از طرفي سیاست هم مشروعیتش را از
فرهنگ اخذ ميکند و بر اقتصاد نظارت مينمايد .بهعالوه هرچند سیاست ،امکانات اقتصادی را
برای نیل به هدف تخصیص ميدهد؛ لیکن جز با کسب مشروعیت فرهنگي پايدار نميماند.
همچنین شايان ذکر است که در گذشته رهبران سیاسي و فرهنگي يا يکي بودهاند و يا از حمايت
رهـبران فرهنگي استفاده ميکردهاند و به نظر مـيرسد که در آينده با عقالنيشدن فزاينده
فرهنگها ،حکومتها نیز عقالنيتر شوند .در نهايت اجتماع جامعهای نیز از طريق نهادیشدن
روابط اقتصادی و سیاسي و فرهنگي شکل ميگیرد که بر اين سیاق دروني شدن هنجارها در
سطح شخصیتي فر د به يگانگي در سطح نظام کالن اجتماعي منجر شده و به عبارتي نهادينگي
منتهي به انسجام ميگردد (محمدیاصل.)03-00 :1333 ،
به نظر پارسونز مهمترين ويژگي جامعه صنعتي مدرن موقعیت برتر و مسلطي است که نهادهای
اقتصادی در آن دارند .در مقايسه با جامعههای ابتدايي و میاني ،در جامعههای مدرن دنیای کار و
بخش تولید و توزيع کاالها و خدمات و شبکه مبادالت پولي و اعتبار رشد بیشتری يافته است .در
جامعه صنعتي مدرن اقتصاد از ساير فعالیتهای اجتماعي افتراق بیشتری يافته و بهعنوان يک
نظام فرعي مشخص و متمايز قابل شناسايي است که ميتوان روابط مبادلهها و کنشهای متقابلش
را با باقي جامعه رديابي کرد (گي روشه.)121 :1330 ،
اقتصاد به نظر پارسونز وجهي از رفتار کنشگران اجتماعي است که در کار تولید و توزيع کاالها
و خدمات الزم برای بقای مادی و رفاه افراد و جامعه فعالیت ميکنند .پسازآنکه در يک نظام
اقتصادی کاالها و خدمات تولید و توزيع شدند ،به هر دلیلي که آنها خواسته و مصرف ميشوند و
استفادههايي که از اين کاالها و خدمات ميشود ،ديگر به اقتصاد مربوط نیستند .اينها ابعاد ديگر
فعالیت اجتماعياند و به ساير نظامهای فرعي جامعه تعلق دارند.
دومین رهیافتي که تئوری پارسونز القا ميکند ،مطالعه اقتصاد بهعنوان بخشي از جامعه است.
از اين ديدگاه ،اقتصاد ديگر بهعنوان يک نظام اجتماعي مطرح نميشود ،بلکه يک نظام فرعي از
نوع خاصي از نظام اجتماعي است که جامعه کلي گفته ميشود.
در اين مقام ،اقتصاد نظام فرعي سازگاری جامعه است و بدين عنوان دارای کنشهای متقابل
مبادلهها با ساير نظامهای فرعي است .پارسونز بنا ندارد که يک نظام اقتصادی باثبات ،متعادل و
دايمي را شرح دهد .اقتصادی که پارسونز شرح ميدهد چونان بازاری پرفعالیت است که درون
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بازار وسیعتری به نام جامعه قرار گرفته است و از آنجا اقتصاد در فرايند بيوقفه مبادله با ساير
بازارها درگیر است (همان.)132-134 ،
حاال با مرجع قرار دادن نظام اقتصادی و درحاليکه سه نظام فرعي ديگر محیط آن را تشکیل
ميدهند که با آنها در کنش متقابل است ،مبادلهها را مرور کنیم.
نظام فرعي جامعهپذيری شامل نهاد خانواده است که ميتوان نهاد مدرسه را هم به آن افزود.
اين نهادها نیروی انساني الزم و با تخصصهای گوناگون را در اختیار اقتصاد ميگذارد تا آنها را
برای دستیابي به هدفهايش ،يعني تولید کاالها و خدمات مصرفي بهکار گیرد.
در عوض نیروی انساني ،اقتصاد کاالها و خدمات مصرفي را در اختیار نهادهای جامعهپذيری
ميگذارد .همچنین پول و اعتبار برای تحصیل کاالها و خدمات فراهم ميکند.
در رابطهاش با سیاست ،اقتصاد به دولت و به افرادی متکي است که مسئولیت بسیج و هماهنگي
کار را دارند و ضامن امنیت سرمايهای هستند که در راه تولید سرمايهگذاری شده است .به نظر
پارسونز پايهی نظام پولي و اعتباری در سیاست است .نهادهای سیاسي اختیار کم يا زياد کردن
حجم نقدينگي و قبض و بسط اعتبارات را دارند؛ اختیار ايجاد پول ،حفظ ارزش يا کاهش ارزش
پول را دارند .در اساسش ،نظام اقتصادی بر تصمیماتي که در مراجع سیاسي گرفته ميشود مبتني
است .در همین تصمیمات است که منابع مالي الزم برای سرمايهگذاری در اقتصاد تخصیص مي-
يابد؛ اقتصاد در عوض سرمايه و اعتباری که از نهاد سیاست دريافت ميکند ،بهرهوری اقتصادی را
به آن بازميگرداند که برای نظام فرعي سازگاریاش بسیار ضروری است .از سوی ديگر ،نظام فرعي
اجتماع جامعگي عناصر سازماني را فراهم ميکند که در پرتو آن ساختار اقتصادی بهصورت
شرکتها ،بنگاهها ،مجتمعهای صنعتي و ديوانساالری شکل ميگیرد .اين به معنای اخص کلمه،
وجه نهادی اقتصاد است که در سايهی آن ترکیب و هماهنگي عوامل تولید تحقق مييابد .در
برگشت ،اقتصاد به اجتماع جامعگي کاال و خدماتي را که جنبه نمادی دارند عرضه ميکند ،که
کارشان تعیین پايگاه اجتماعي – اقتصادی اشخاصي است که از آنها برخوردار ميشوند ،طبقات
اجتماعي را مشخص ميکند ،همبستگي میان قشرها و نسلها را به وجود ميآورد.
همانطور که پارسونز خاطر نشان ميکند ،در همهی مبادله ها پول نقش وسیلهای را بازی
ميکند که در پرتو آن اقتصاد از کمک ساير نظامهای فرعي برخوردار ميشود .در برابر حقوق يا
دستمزد است که نیروی انساني از نهاد خانواده به بازار کار ميآيد؛ از بخش سیاست ،اقتصاد
مجوزهای اعتبار را دريافت ميکند ،در عوض ،بازده اضافي تولید ميکند که با پول قابلاندازهگیری
است؛ در مبادله با سازمان  ،اقتصاد پول را برای به خدمت گماردن کارفرمايان و مديران به کار
ميبرد (گي روشه.)132 :1330 ،
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همانطور که ميبینیم چهار خرده نظام پارسونز بهگونهای بسیار پیچیده با يکديگر در ارتباطاند.
لذا در صورتي که در هر يک از اين خردهنظامها اختاللي پديد آيد ،ساير خردهنظامها هم از آن
بيتأثیر نميمانند .بهعنوان مثال فرصتطلبي بهعنوان يک اختالل در نظام سیاسي ميتواند بر
خردهنظام فرهنگي و اقتصادی تأثیر بسزايي داشته باشد .پديدهی فرصتطلبي ميتواند درعینحال
که از سرمايه اجتماعي ،نوع جامعهپذيری افراد ،انسجام اجتماعي و غیره تأثیر پذيرد ،باعث از بین
رفتن سرمايه اجتماعي و کاهش اعتماد و انسجام در میان افراد يک جامعه شود .در صورتي که
فرصتطلبي ،خاصگرايي ،قانون گريزی و اخالق طفیليگری در يک جامعه رواج يابد ،پس از
مدتي هرچند کوتاه به نوعي فرهنگ در جامعه تبديل ميشود؛ لذا ميتوانیم اينگونه استنتاج
کنیم که هر آنچه زماني در چنین جامعهای ارزش بوده ،در نتیجهی چنین اوضاعي به ضد ارزش
تبديل مي شود .با از بین رفتن حس اعتماد در میان افراد يک جامعه ،ديگر برای کسي اهمیت
ندارد که قوانین و هنجارهای يک جامعه را که به نفع ساير افراد هم ميباشد ،رعايت کند .در اين
جامعه هر کس به فکر کار خودش است .در اين جامعه روابط بین افراد از نوع روابط ابزاری است
و باورهای خاصگرايانه جای باورهای عامگرايانه را ميگیرد .در چنین جامعهای هر نوع رفتاری بر
حسب سود و زياني که برای افراد دارد (البته بدون توجه به عواقب آن برای ديگران) انجام ميشود.
بدين ترتیب اصول اخالقي در اين جامعه روزبهروز دچار اختالل ميشود.
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