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 چکیده

صداقتي و عدم توافق بر سر هنجار صداقت است، عرصه ارتباا  شاهروندان باا دولات در      ي مهم كنش كه مسأله عمده آن، بيها يکي از عرصه

حاضر، برآورد ميزان وفاق هنجاري صداقت با دولت در مشهد و شناسايي ساختار اين توافق باا دو   هدف نوشتار. ارائه اطالعات درآمدي است

نفر از ساكنان منااطق متتلاش شاهر مشاهد نشاان       611اي تصادفي به تعداد  نتايج پيمايش عاملي در نمونه. تمندي و قطبيت اس مؤلفه موقعيت

هنجار صداقت با دولت را به طور قاوي ياا   %( 11)ساختار هنجار صداقت با دولت داراي قطبيت مثبت است و اكثريت پاستگويان دهد كه  مي

صاداقتي كاماب باا دولات      پاستگويان در موضع بي% 1اين ساختار بسيار ضعيش است و تنها  در حالي كه قطبيت منفي در. اند ضعيش پذيرفته

ساختار هنجار صداقت با دولت تقريباً به طاور  . شود همچنين در ساختار هنجار صداقت با دولت، نوعي حالت دو قطبي ديده مي. اند قرار گرفته

اي كه پايبندي به هنجار صداقت  ود ندارد در نهايت در بين چهار وضعيت دوگانهمند است و در آن وقفه هنجاري وج كامب، مشرو  و موقعيت

بايش از سااير خصوصايات وضاعيتي     ( جريماه شادن  )ثير مجازات أ، ت(مجازات، افشا، منفعت و همنوايي)دهند  ثير قرار ميأبا دولت را تحت ت

 .است
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 بیان مسألهمقدمه و 

از عناصر ضروري فرهنگند و از طرياق   1و هنجارها 6ها ارزش

سازي، باه تادريج باه درون     پذيري و دروني فرآيندهاي جامعه

يابند و جزء عناصر دائماي كانش    حيطه كنش اجتماعي راه مي

كنشگران قارار   شوند و در موقعيت عمب، راهنماي مشترک مي

بر اين اساس، هنجارهااي اجتمااعي باه تادريج باه      . گيرند مي

انجامناد   هاي مشترک تفکر، احساس و عمب اجتماعي مي شيوه

پاذيري را در   بيناي  و اين اشتراک نيز به نوبه خود نظم و پايش 

 Abercrombie)هاي متقابب اعضاي جامعه به هماراه دارد   كنش

et al., 1994:287) .ماب در بااره آن از   أاجتمااعي و ت  له نظمأمس

آياد و   شناسي به حساب ماي  جامعه مالت نظري درأنتستين ت

شناسان كالسيک و معاصر قارار گرفتاه    مورد توجه اكثر جامعه

باه  ) 9وبر و دوركايم در اين ميان، آراي . (11: 6911چلبي، )است 

( 6311)و ساا پ پارسااونز  (96: 6931، 4بااودون و بوريکااونقااب از 

(Abercrombie & et al., 1994:419)   1و انساجام  1دربااره وفااق 

ارزشي و هنجااري جامعاه و ضارورت حيااتي آن باراي بقاا       

كيد دوركيم بار  أت. جامعه از برجستگي بيشتري برخوردار است

كياد پارساونز بار    أو ت« هاا  در عاين تفااوت   1وحدت ارزشي»

هااي عااام اجتماااعي اساات   و حفااا ارزش 3«تعمايم ارزشااي »
(Turner, 1993:189.) 

گراياناه را تقويات و ساب      كاهش وفاق، تعلقات خاا  

گاردد و در حاا ت شاديدتر، باه      ايجاد شکاف در جامعه ماي 

منجار  هاي اجتماعي عليه يکديگر  بسيج سياسي نيروها و گروه

اي در  اگرچااه در هاار جامعااه. (Rossi & Berk, 1985)شااود 

ات هايي در نگرش، سليقه و ترجيحا  هاي متتلش تفاوت زمينه

هاا و   وجود دارد اما فقدان حاداقلي از توافاق بار روي ارزش   

. انجاماد  هنجارها، به هرج و مرج و گسايتتگي اجتمااعي ماي   

بنابراين براي كاركرد هماوار و متناسا  جامعاه و اجازاي آن     

                                                      
1 values 
2 Norms 
3 weber & Durkheim 
4 Boudon & Bourricaud 
5 Consensus 
6 Integration 
7 Value unity 
8 Value generalization 

حدي از وفاق نمادين ضروري است تا در سايه آن هام افاراد   

و آزادي عمااب و تفاارد را تجربااه كننااد و هاام هماااهنگي     

از ايان رو  . شان با يکديگر به يک نظم بادوام بينجامد همکاري

تشتيص صورت بهنجار يا نابهنجار عمب در هر موقعيات، باه   

درآن  3«هنجارهاي اجاراي عماب  » فهم سازگاري و ناسازگاري

و راساتگويي،  61«هنجار صداقت». كند موقعيت بستگي پيدا مي

هنجااار محااوري اجااراي در حااوزه فرهنااا اساات و نظااام   

كياد بار هنجاار صاداقت،     أفرهنگي جامعه تنها با ت( تعامالت)

 .(6934؛ يوسفي و عظيمي، 6939 چلبي،)كند  دوام پيدا مي

له أهاي مهم تعامب فرهنگي در ايران كه مس يکي از عرصه

« توافق نداشاتن بار سار هنجاار صاداقت     »عمده در تنظيم آن 

ا صداقت شهروندان با . است، ارتبا  شهروندان با دولت است

دولت در مواقعي كه باه اناواعي از اطالعاات نيااز اسات، در      

تاار منااابع در ميااان  تاار و توزيااع عاد نااه رياازي دقيااق برنامااه

اين امر باه ويا ه باا توجاه باه      . شهروندان، سهم بسزائي دارد

اطالعااتي حاايز اهميات      هاي يک ارچه فقدان يا ضعش سيستم

باه   است زيرا باه دسات آوردن بتشاي از اطالعاات مرباو      

هاي متتلش، مساتلزم   كمبودها يا تراكم منابع در بتش نيازها، 

هاي دقياق   توليد داده. هاست همکاري شهروندان در توليد داده

اطالعاات توساش شاهروندان      و بهنگام، مستلزم ارائه صاادقانه 

بنابراين به ميزاني كه شهروندان در ارائه اين اطالعاات،  . است

. شاود  تري حاصاب ماي   ت دقيقصادق و راستگو باشند، اطالعا

هااي اقتصاادي ماورد نظار      ريزي اين امر به وي ه گاه كه برنامه

هااي اقتصاادي و درآماد     باشد و اطالعات مربو  باه فعاليات  

 .يابد شهروندان مورد نياز باشد، بيش از پيش اهميت مي

نوشتار حاضر درصدد است وفااق هنجااري صاداقت باا     

ال عماده پاساخ   ؤساه سا  دولت را در مشهد بررسي كند و به 

ميزان وفاق هنجاري صداقت با دولت در ارائه اطالعاات  : دهد

درآمدي چه قدر است؟ ساختار هنجار صاداقت باا دولات از    

مندي و قطبيت به چه شکب است؟ چه شارايش   لحاظ موقعيت

عيني بر پايبندي شاهروندان مشاهدي باه هنجاار صاداقت باا       

                                                      
9 Performance norms 
10 Honesty  norm 
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 گذارد؟ اثر مي( يراستگويي در ارائه اطالعات درآمد)دولت 

 

 پیشینه پژوهش

 6كاوئن . شناسي اسات  از واژگان كليدي جامعه« هنجار»مفهوم 

هنجارهاااي فرهنگااي را معيااار رفتارهاااي ثااابتي  ( 11: 6931)

كند يا از افراد انتظاار دارد   داند كه يک گروه آن را تأييد مي مي

. به لحاظ فکري يا رفتاري به آن ترتيا  فکار ياا رفتاار كنناد     

حالت هاي عمب، تفکار و  »هنجارها را  1روشه (6931:11، كوئن)

كنند زيرا به شکب  داند كه فشار خود را اعمال مي مي« احساس

شوند كه كنشگران باراي   هايي ارائه مي قواعد، هنجارها و مدل

هااي خاود باياد باراي هادايت و       موجه و مقبول كردن كانش 

: 6911ه، روشا )ها الهاام بگيرناد    جهت دادن به كنش خود از آن

جامعاه باثباات را نيازمناد هنجارهااي پايادار ياا         9كلمن (.41

به عقيده وي . كنند داند كه به كندي تغيير مي نسبتاً پايداري مي

اين هنجارها سازوكارهايي هستند كه ثباات و نظام جامعاه را    

هنجار، وي گي نظام اجتماعي است ناه وي گاي   . كنند تأمين مي

نکته مهم در تعريش كلمن  (.911: 6911كلمن، )كنشگر درون آن 

اين است كه او ً هنجار يک خصوصيت جمعي ياا سااختاري   

پاذيري   بيناي  است نه فردي و ثانياً موجد نظام، ثباات و پايش   

 .است

اگرچه هنجار بر يک نوع تصديق و الزام اجتماعي د لت 

دارد لکن  الزام آن به معناي نفي هرگونه آزادي عمب كنشاگر  

افاارادي كااه  ». (Rossi & Berk, 1985) اجتماااعي نيساات 

هايشان تابع هنجارهاست، هنجارها را باه عناوان عواماب     كنش

هاا را باه    بينناد بلکاه آن   هاي خود نمي مطلق كنش  كننده تعيين

دانند كه بر تصميماتشان درباره اين كه انجام  مثابه عناصري مي

ن، كلما )« گذارند ثير ميأهايي به سودشان خواهد بود ت چه كنش

اي از آزادي عماب را   به اين ترتي ، كلمن حاشايه . (913: 6911

براي كنشگران قائب است كه طبق آن كنشگران به خود اجاازه  

دهند بسته به شرايش موجود، در مواقعي خالف هنجارهااي   مي

 . رايج و پذيرفته شده رفتار كنند

                                                      
1 Cohen  
2 Rocher 
3 Coleman 

در كنااار مفهااوم هنجااار، مفهااوم وفاااق هنجاااري طاار   

اري رباش وثيقاي باا نظام جواماع دارد باه       وفاق هنج. شود مي

طوري كه اتفاق نظر بر سار حاداقلي از هنجارهااي مشاترک،     

از نظار دوركايم، جامعاه از رهگاذر     . ضامن نظم جامعه است

هاااي نمااادين مشااترک و هنجارهااا و   منطااق مشااترک، نظااام

بنابراين همبستگي بر بنياد . شود هاي مشترک همبسته مي ارزش

گيرد و كاركرد اين توافاق   شي نضج مياشتراک هنجاري و ارز

گيااري  شااکبامااا از طاارف ديگاار،  ؛(999: 6931)كراياا  )اساات 

كه دوركيم نيز تأكياد   همچنان ،ها ها و خرده گروه فرهنا خرده

جمعيات را باا ياک وجادان      4، مسأله متحد كاردن است كرده

 1مادهااي مشاترک  نتار باا    جدان جمعي يا كلاي ويا  1 مشترک

ها، عقايد، هنجارها، ذخائر دانش و غياره   بان، ارزشهمچون ز

تضعيش وجادان جمعاي    يند راآدوركيم اين فر. آورد پيش مي

كادهاي فرهنگاي كاامالً    » 1داند و نگران پيامدهاي انومياک  مي

تعمايم  »يند را آكه پارسونز اين فر است در حالي «انتزاعي شده

انسجامي كه مجال تفکياک   فرآينديرا  نامد و آن مي 3«ارزشي

 ,Turner)گيارد   آورد، در نظار ماي   شتر اجتماعي را فراهم ميبي

در ياک   به عقيده ترنر، هم دوركيم و هم پارسونز .(1993:190

يافتاه باا    اگر كادهاي فرهنگاي تعمايم   » :گويند معنا درست مي

هاا   گروه ها يا خرده فرهنا كدهاي وي ه فرهنگي طبقات، خرده

ا بيشاتر  سازگار نباشاد، پاپ ايان امار، مشاکالت وحادت ر      

كنند اما اگر ايان ساازگاري وجاود داشاته باشاد، انساجام        مي

« شاود  هاا بيشاتر ماي    فرهناا  هاا، طبقاات و خارده    گروه خرده
(Turner, 1993:190.) 

آور، نمودهاي  هنجارها از نظر پارسونز به مثابه قواعد الزام

هااي جامعاه    عملي و تفصيلي اهدافي هستند كه توسش ارزش

هااي متتلاش جامعاه را     هاي حوزه يتاند و فعال مشتص شده

هااا و  ارزش. كننااد دهنااد و هماهنااا مااي بااا هاام پيونااد مااي

اي از الگوهااي   سااز مادل سااده    هنجارهاي دروني شده، زمينه

ايان امار از نظار    . شود پايدار رفتاري در مناسبات اجتماعي مي

                                                      
4 unifying 
5 common conscience 
6 common symbols 
7 anomic 
8 value generalization 
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هااي روزماره افازايش     بيني را در فعاليت پارسونز، قدرت پيش

هااي ماورد انتظاار     كنناد باه شايوه    دم سعي ميدهد زيرا مر مي

هاا در واقاع ساب  تارس از      آن. عمب كنند( هنجارها)ديگران 

بينناد تاا بار اسااس      تنبيه همراه با انحراف، بر خاود  زم ماي  

اي عمب كنناد كاه در جرياان     ها و الگوهاي استقرار يافته شيوه

، 6سليور)يافته است انتظارات متقابب مردم به وجود آمده، ادامه 

دروني سااختن هنجارهاا از جملاه    با وجود آن كه . (14: 6933

شرايش  زم انسجام اجتماعي اسات لکان باه تنهاايي كفايات      

انسااجام اجتماااعي همچنااين مسااتلزم برخااي     . كنااد نمااي

هااي تکميلاي اسات كاه از طرياق انتظاارات نقاش         هماهنگي

و توسش كنشاگراني كاه در   ( مثب قوانين)تجويزي يا تحذيري 

هااي جمعاي را اعاالم     وليتؤمسا  مشاتص،  اي كاامالً ه نقش

 (.119: 6339ترنر، ) گيرد كنند، صورت مي مي

هااي   پاذيري نظاام   كيد بار ضارورت تطاابق   أپارسونز با ت

گوياد در خارده    هااي پيراماوني خاود ماي     اجتماعي با محايش 

تر جديد كه نيازمناد نظام و    هاي جامعه پيچيده و متکامب نظام

عه براي مشروعيت بتشيدن به اناواع  دهي هستند، جام سازمان

تر اهداف و كاركردهاي خارده واحادهايش باه نظاام      گسترده

به نقب از  6311پارسونز، )ارزشي با سطح عموميت با تر نياز دارد 

 (. 649: 6914، 1ريتزر

 را« وفااق اجتمااعي  »، چهار تلقي از مفهوم (6911)چلبي 

نه قواعد اجتماعي وطلباااشتراک د»: كند كه عبارتند از طر  مي

هاا   مبتني بر پيوستگي عاطفي؛ توافق نسبت به بعضي از ارزش

هاي هنجاري اساساي مشاترک؛ توافاق بار سار طارق        و آرمان

كااردن و ارتبااا  داشااتن؛   مشااترک دياادن، احساااس، عمااب  

هاي مشترک و قائب شادن برتاري و اولويات در حاد      رحجان

متغيار؛  هااي تصاادفي و    ها نسبت به رحجاان  قداست براي آن

هر چهار تلقي ماذكور د لات   . «نظم نمادي يا اجتماع ارتباطي

از نظار  . ها و قواعاد دارد  روشني بر اشتراک در نمادها، ارزش

تعهاد دروناو و تماياب باه     چلبي در نظام حاصاب از وفااق،    

وجود دارد كه خود ماانع انحاراف زيااد افاراد از      خودتنظيمو

. (6911چلباي،  ) شاود  ها و هنجارهاي كليدي جامعاه ماي   ارزش

                                                      
1 Worsley 
2 Ritzer 

چلبي هم عوامب و مواناع وفااق را برشامرده، هام پيامادهاي      

تارين نکتاه در آراي وي    مهام . اي آن را بيان كرده است توسعه

آن است كه براي برقراري وفاق اجتماعي، اعضاي جامعه باياد  

اي و عام اتفاق نظر حاصاب   ها و هنجارهاي هسته بر سر ارزش

ت نسابتاً نهاادي شاده درآماده     كنند و اين اتفاق نظر به صاور 

 .باشد

رسي و برک كه آثار پراستنادي در زمينه وفااق هنجااري   

اند، هنگام تعريش هنجار باه دو عنصار كليادي در     منتشر كرده

نتسات ايان كاه    : اناد  تعاريش متتلش از هنجار اشااره كارده  

هاي كنش انتظاري ياا قواعاد ارزياابي هساتند      هنجارها گزاره

ها، عقايد و ترجيحات شتصاي افاراد    گرشها را از ن همين آن

شاده   دوم ايان كاه هنجارهاا قواعاد تصاديق     . كناد  متمايز مي

از نظار  . شده توسش اعضااي جامعاه هساتند    آور شناخته الزام

تاري بياان    ها در مورد هنجارهايي كاه باا عباارت عماومي     آن

توان انتظار درجاات باا تر توافاق را داشات، در      شوند مي مي

هااي خاا     د كاربرد هنجارها براي مصاداق حالي كه در مور

 .خورد رفتار، درجات كمتر توافق به چشم مي

آورند اما باه   كه پيشتر گفته شد، اگرچه هنجارها الزام چنان

كنناد بلکاه راهنمااي عماب      طور جبري كنشگران را مقيد نمي

بنابراين هميشه ميزاني از ناهمسويي با هنجارها . شوند واقع مي

اند اشکال  همين دليب، رسي و برک تالش كردهبه . وجود دارد

متتلفي را كه وفاق هنجاري در جامعه ممکن اسات باه خاود    

بگيرد بر اساس يک مدل رياضي نشان دهند و ضمناً توصايش  

هاا و پيامادهاي احتماالي     شناختي خود را از ايان مادل   جامعه

هاا در   آن. گيري اين اشکال وفاق در جامعه نشاان دهناد   شکب

گذاري اعضاي  اق به ميزان موافقت، اشتراک يا صحهتعريش وف

ي معاين و بناابراين   (هاا ) يک گروه اجتماعي در ماورد گازاره  

 .اند موافقت اعضا با يکديگر توجه كرده

به عقيده رسي و برک، وفاق هنجااري در هار وضاعيتي،    

گيارد؛ حاوزه    هنجاار شاکب ماي    9«حوزه و كاربرد»متناس  با 

مارتبش باا ياک حاوزه رفتااري      هنجاري، مجموعه هنجارهاي 

كند كه كنشگر در آن حوزه معاين   همگن است و مشتص مي
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منظور از كاربرد هنجار، اين اسات كاه   . چگونه بايد رفتار كند

متناظر با هر حوزه هنجاري، تعدادي كاربرد وجود دارد كه هر 

هااا  هاااي مشتصااي اساات كااه در آن  كاادام شااامب موقعياات

 (.Rossi & Berk, 1985)وند ر هنجارهاي مورد نظر به كار مي

از آن جا كه هنجار باه انتظاارات اجتمااعي دربااره ياک      

شود، هنجار بار مشاروعيت،    رفتار صحيح يا مناس  اطالق مي

توافق و تجويز ياا تحاريم د لات دارد و انحاراف از هنجاار      

. (Abercrombie & et al., 1994)شاود   ها تنبيه مي توسش ضمانت

نجاري جامعه نيز توسش جسو و يک الگوي شناخت ساخت ه

تجويزي، تحريمي يا دو قطبي )ارائه شده است كه قطبيت  آپ

تاوان نشاان    مندي هنجارها را توساش آن ماي   و موقعيت( بودن

بنادي در مطالعاه    جسو بيان كرده است كاه الگاوي رتباه   . داد

 :دهد كه هنجارها نشان مي

آيا هنجار خا  پاستگو تجويزي است يا تحريمي يا دو  -

 قطبي است؟

 وضعيتي؟ آيا هنجار وابسته به وضعيت است يا غير -

 شدت هنجار چه قدر است؟ -

 (Jasso, 2006) ؟آيا پاستگو در واقع به هنجار وفادار است -

وقتي وجاود دارد كاه    6هکتر و همکاران معتقدند قطبيت

شده، ابراز پايبندي كند، در   يک پاستگو در همه شرايش طر 

در حالتي كه در هماه شارايش   . تاين صورت قطبيت مثبت اس

حال اگر در بعضي . نبودن نشان دهد، قطبيت منفي است پايبند

شرايش هنجار را ب اذيرد و در بعضاي شارايش ن اذيرد، در آن     

همچناين اگار فاردي در    . صورت حالت دوقطبي وجاود دارد 

همه شرايش ممکن تصاميم واحادي بگيارد، پايبنادي وي باه      

است و اگار در شارايش   ( مشرو غير )مند  موقعيت هنجار غير

متتلش، تصاميمات متفااوت بگيارد پايبنادي او مشارو  ياا       

بناابراين ياک هنجاار دو قطباي هميشاه      . اسات  1مند موقعيت

مند است، در حالي كه هنجار تک قطبي ممکن اسات   موقعيت

منادي و قطبيات    موقعيت. مند مند باشد يا غيرموقعيت موقعيت

هااي   موجاود و نياز وي گاي   ثير شرايش عيني أهنجارها تحت ت

                                                      
1 Polarity 
2 Conditionality 

 .(Hechter & et al., 1999)پاستگويان است 

هااي چنادي در ماورد وفااق      از لحاظ تجرباي، پا وهش  

. ارزشي، هنجاري و سنجش توافق نگرشي انجاام شاده اسات   

در پ وهشي باه بررساي ميازان    ( 6331) روسي، برک و كم بب

تطابق محتواي كتابچه راهنماي احکاام مجاازات در آمريکاا و    

ها با استفاده از اطالعات  آن. اند هاي آمريکاييان پرداخته ديدگاه

باه شايوه    6334يک پيمايش ملي در ميان بزرگسا ن در سال 

باه ايان نتيجاه رسايدند كاه باين       ( فکتورياال )پيمايش عاملي 

هااي ماردم    محتواي كتابچه راهنماي احکام قضاايي و ديادگاه  

حاال در راهنمااي   با ايان  . اي وجود دارد هاي برجسته شباهت

هاااي  احکاام، باراي جارايم شااديد علياه اشاتا ، مجاازات      

تري در نظر گرفته شده در حالي كه مردم براي جارايم   سنگين

باه نظار   . تر تمايب داشاتند  هاي سنگين كمتر شديد، به مجازات

رسيد مردم جرايمي را كه امنيت جسمي قربانيان و نااظران   مي

هااي   تر از كتابچه ، جدي(اييرب مثب آدم)انداخت  را به خطر مي

كردند  تر تجويز مي هاي خشن كردند و مجازات راهنما تلقي مي

اي  و در عوض، براي جرايمي كه قرباني معين و شناخته شاده 

هااي   مجاازات ( مثب رشوه يا تتري  محايش زيسات  )نداشت 

ديفنباخ و آپ در بررسي پاذيرش  . كردند تري تجويز مي سبک

مايش عاملي، تاالش كردناد عواماب    هنجار طالق، به روش پي

ثير مثبت و منفي بر پاذيرش هنجاار   أخارجي و داخلي را كه ت

ها دريافتند در صورتي كه كيفيات   آن. طالق دارند مطالعه كنند

زندگي زناشويي بد باشد، زوجين هار دو رواباش فرازناشاويي    

داشته باشند و فرزندي نداشته باشند، بر هنجار تجويز طاالق،  

برخالف انتظار محققان، طالق والادين  . شود ه ميصحه گذاشت

يا رنج بردن از طالق والدين اثر مستقيمي بر پاذيرش هنجاار   

 (.Diefenvach & Opp, 2007)تجويز طالق ندارد 

در داخااب كشااور، تحقيقااات چنااداني در مااورد وفاااق   

هاا   هنجاري يا ارزشي انجام نشده است اما ميزان شايوع ارزش 

هاا   هاي مورد بررسي ياا در رفتاار آن   مونهيا هنجارها از نظر ن

اين تحقيقاات عمادتاً باه روش پيمايشاي     . سنجيده شده است

هااا و  از جملااه در مااوج اول پيمااايش ارزش. انااد انجااام شااده

هااي   ، ميازان رواج بعضاي ارزش  (6913)هاي ايرانياان   نگرش
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در ايان  . اخالقي از ديد پاستگويان اندازه گياري شاده اسات   

افراد راستگويي را در جامعه باه ميازان خيلاي     %63ميان، تنها 

دوروياي و تظااهر،   % 1443دانستند، حال آن كاه   زياد رايج مي

تملق و چاپلوسي را خيلاي  % 1441تقل  و كالهبرداري، % 13

مطالعاه   61در فراتحلياب  ( 6931)باستاني . ديدند زياد رايج مي

 هاي فرهنگاي، اجتمااعي،   در مورد رابطه بين جنسيت و ارزش

هاايي باين اهميات ايان      سياسي، اقتصاادي و ماذهبي تفااوت   

ها بين زنان و مردان يافت، از جمله پايبندي بيشتر زناان   ارزش

هاي اقتصادي باراي   هاي ديني و اهميت بيشتر ارزش به ارزش

با اين حال نتايج تحقيق حاكي از اين است كه در طول . مردان

تار   هام نزدياک  هاي ارزشي زنان و مردان باه    زمان، سوگيري

تحقيق در  11نيز در فراتحليب ( 6931)اعظم آزاده . شده است

هااي ساني    هاي ارزشي، نگرشي و هنجاري گروه مورد شباهت

هااي فرهنگاي و اجتمااعي در باين      دريافت كه شکاف ارزش

 . دار است جوانان و بزرگسا ن معني

در مورد هنجارها نيز اگرچه تحقيقات منتشر شده غالباً به 

اناد اماا در    حت در صدد سنجش وفاق هنجاري برنياماده صرا

بعضي آثار تالش شده است پايبنادي باه بعضاي هنجارهاا از     

ها  در موج دوم پيمايش ارزش. گيري شود جمله صداقت اندازه

، پايبندي باه هنجاار صاداقت و    (6931)هاي ايرانيان  و نگرش

 هنجاار . مركز استان كشور سنجيده شد 13هنجار وفاداري در 

گيري شده بود كه واكنش پاستگو  ال اندازهؤصداقت با يک س

از % 46تنهاااا . سااانجيد را در شااارايش رخ دادن دعاااوا ماااي

را « كنم از كسي كه حق با او باشد دفاع مي»پاستگويان گزينه 

دهنده پايبندي كامب به هنجار صاداقت   انتتاب كردند كه نشان

ي، شاغلي و  هاي سني، جنسي، تحصيل ها بين گروه تفاوت. بود

ميازان تماياب   ( 6931)كلادي و رساولي   . تأهلي معناادار باود  

تهران را به رعايت هنجارهاا بار    63آموزان دختر منطقه  دانش

آموز در مدرسه، رعايات مقاررات، وضاع     اساس حضور دانش

آموزان ميزان رعايات   دانش% 11در . ظاهر و حجاب سنجيدند

در اين تحقيق، . ودپايين ب% 3متوسش و در % 13هنجار با ، در 

اثاار رشااته تحصاايلي، مياازان آگاااهي از مقااررات و ارزيااابي   

دار بوده  آموز از محيش آموزشي بر رعايت هنجارها معني دانش

هااي   ميزان آنومي را در خوابگاه( 6933)افقي و صادقي . است 

هااي   هاا از مقايساه قضااوت    آن. دانشگاه گيالن بررسي كردند

كن خوابگاه دريافتناد كاه توافاق    شناختي دانشجويان سا ارزش

هاا باه    ها وجود دارد اما اين قضااوت  نسبي ارزشي در ميان آن

يوسافي و  . آور شاود  قدر كافي دروني نشاده اسات كاه الازام    

در گاازارش پيمااايش ملااي انسااجام   ( الااش 6934) عظيمااي

اجتماعي در ايران، انسجام هنجاري جامعه را بر حس  توافاق  

جرا شامب هنجار كارايي در حوزه جمعي بر چهار هنجار مهم ا

اقتصاد، هنجار صداقت در حوزه فرهنا، هنجار وفاداري ملي 

وليت نسبت باه قاانون اساساي    ؤدر حوزه اجتماع و هنجار مس

نتايج پيمايش مذكور كاه در  . اند در حوزه سياسي تعريش كرده

دهاد ميازان    مركز استان كشور انجام گرفته است نشان ماي  13

درصاااد، پاااذيرش  1141رايي برابااار پاااذيرش هنجاااار كاااا

درصد، پذيرش هنجاار وفااداري    1443وليت معادل ؤهنجارمس

 1143درصد و پذيرش هنجار صداقت مسااوي باا    1441برابر 

به عالوه  ميزان سازگاري دروناي چهاار هنجاار    . درصد است

همچنااين در . باارآورد گرديااده اساات% 13مااذكور در ايااران، 

، مقدار پذيرش هنجار (ب 6934) گزارش استاني طر  مذكور

در . درصد اعالم گردياده اسات   1143صداقت در مشهد برابر 

توان گفت در سوابق مطالعه هنجارهاي  بندي كلي مي يک جمع

اجتمااعي، رويااه واحاادي در تعرياش و ساانجش هنجارهااا و   

تاوان از   شاود و تنهاا ماي    خصوصيات نظام هنجاري ديده نمي

ها باه   و از برخي آن برخي تحقيقات به عنوان سرمشق روشي

 . عنوان راهنماي مفهومي بهره گرفت
 

 چارچوب نظری

آور اجتمااعي   اگرچه هنجارهاا، قواعاد تصاديق شاده و الازام     

هستند لکن همه هنجارها ضامانت اجتمااعي يکسااني باراي     

توان گفت هنجارها، بيشتر راهنمااي   اجرا ندارند؛ از اين رو مي

در عاين حاال نظام و    . هاي جبري كانش  كننده كنشند نه تعيين

ثبات نسبي هار جامعاه حااكي از توافاق بار سار تعادادي از        

هنجارهاي كليدي است و اين امر، پايبندي به برخي هنجارهاا  

به عالوه از آن جاا كاه كنشاگران باه طاور      . كند را تضمين مي
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هاايي در   نهناد، تفااوت   كامب و جبري به هنجارها گردن نماي 

خورد و تفاوت شارايش   مي هاي اجراي هنجارها به چشم شيوه

هاااي  كاانش و خصوصاايات متفاااوت كنشااگران نيااز پايبناادي

تواند به  تفاوت پايبندي به هنجارها مي. زند متفاوتي را رقم مي

ايان سااختار بار اسااس     . ساختار هنجااري متفااوت بينجاماد   

هنجارهااا شااکب ( مشاارو  بااودن)مناادي  قطبياات و موقعياات

وقتاي  ( 6333)کااران  بندي هکتر و هم مطابق صورت. گيرد مي

قطبيت مثبت وجود دارد كه فارد در هار شارايطي باه هنجاار      

قطبيت مثبت به معناي پايبندي باه هنجاار   . پايبندي نشان دهد

تجويزي و گردن نهادن به امري است كه جامعاه آن را مجااز   

به عکپ، وقتي فرد در هيچ شرايطي به هنجارها . دانسته است

ت كه به معنااي تحاريم امار ياا     پايبند نباشد، قطبيت منفي اس

حال اگار در  . كيد كرده استأهنجاري است كه جامعه بر آن ت

بعضي شرايش هنجار را ب ذيرد و در بعضي شرايش ن اذيرد، در  

همچنين اگر فردي در . آن صورت حالت دو قطبي وجود دارد

همه شرايش ممکن تصاميم واحادي بگيارد، پايبنادي وي باه      

ت و اگار در شارايش متتلااش،   مناد اسا   موقعيات  هنجاار غيار  

مناد   تصميمات متفاوت بگيرد پايبندي او مشرو  ياا موقعيات  

مند اسات،   بنابراين يک هنجار دو قطبي هميشه موقعيت. است

مند باشد ياا   درحالي كه هنجار تک قطبي ممکن است موقعيت

ثير أمندي و قطبيت هنجارها تحات تا   موقعيت. مند غيرموقعيت

 Hechter)هاي كنشگران است  ي گيشرايش عيني كنش و نيز و

& et al., 1999.) 

اياان نوشااتار، حااوزه  حااوزه هنجاااري مااورد مطالعااه در

« راستگويي در اعاالم درآماد  »و كاربرد آن « صداقت با دولت»

است كه به چهار بعد دوگانه مطابق شر  ذياب مقياد گردياده    

 :است

اياان كااه راسااتگويي در اعااالم درآمااد، : دوگانااه منفعاات  -6

باشد يا معطاوف  ( يارانه)ف به دريافت منفعت از دولت معطو

 ؛(ماليات)به پرداخت هزينه به دولت 

ايان كاه راساتگويي در اعاالم درآماد،      : دوگانه مجاازات   -1

باشد يا معطاوف  ( جريمه)معطوف به ترس از مجازات دولت 

 به عدم جريمه از دولت؛

دولات،   اين كه راستگويي در اعالم درآمد به: دوگانه افشاء -9

معطوف به ترس از افشاي دروغ باشد يا معطوف باه احتماال   

 عدم افشاء؛

اين كه راساتگويي در اعاالم درآماد باه     : دوگانه همنوايي  -4

دولت، معطوف به همنوايي با رفتارصادقانه همتاياان باشاد ياا    

 .معطوف به رفتار غيرصادقانه آنان

پايبنادي باه   )تصميم به اعالم درسات درآماد باه دولات     

هاااي مااذكور و انااواع  ثير دوگانااهأتحاات تاا( هنجااار صااداقت

ها يا سناريوهاي متفاوت  هاست؛ تركي  هاي محتمب آن تركي 

سااختار هنجاار   . تواند به تصميمات متفااوت منجار شاود    مي

مندي و قطبيت، چند حالت  صداقت با دولت از لحاظ موقعيت

 : گيرد  متفاوت مطابق شر  ذيب به خود مي

اگر فرد متناس  باا تركيا    : ي هنجار صداقتمند موقعيت -6

گيري، در اعاالم درآماد خاود باه      هاي تصميم معيني از دوگانه

دولت، صداقت متفاوتي نشان دهد به اين معناست كه هنجاار  

مند است و برعکپ، اگار در هماه    صداقت به دولت، موقعيت

، موضاع  (گياري  هااي تصاميم   انواع تركي  دوگانه)ها  وضعيت

دهنده اين است كه هنجاار صاداقت    ذ نمايد نشانواحدي اتتا

 .مند نيست با دولت، موقعيت

برحسا  ناوع و قاوت پاذيرش     : قطبيت هنجار صاداقت  -1

هنجار صداقت با دولت چهار حالت ساختاري به شار  ذياب   

 : گيرد  شکب مي

باه معنااي پاذيرش هنجاار     : قطبيت مثبت ياا تجاويزي   -1-6

 . س  با شرايش كنشصداقت با قوت يا ضعش متفاوت، متنا

به معناي عدم پذيرش هنجاار  : قطبيت منفي يا تحريمي -1-1

 .صداقت با قوت و ضعش متفاوت، متناس  با شرايش كنش

به معناي پاذيرش ياا   : دوقطبي شدن يا قطبيت اقتضائي -1-9

در ايان  . عدم پذيرش صاداقت متناسا  باا اقتضاائات كانش     

 . شود يحالت، فرد گاه صادق و گاه غيرصادق ظاهر م

 (صاداقت )چنانچه افراد در مرز تجويز : فقدان هنجاري -1-4

قرار گيرناد وضاعيت وقفاه ياا فقادان      ( صداقتي بي)و تحريم 

 . آيد هنجار به وجود مي

گفتاه، ميازان وفااق هنجااري      از بين چهار وضعيت پيش
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صداقت با دولت به طور عمده بر حس  قطبيات مثبات قاباب    

واناي كنشاگراني كاه در هار     در ايان معناا فرا  . تعريش اسات 

شرايطي، با قوت و ضعش متفاوت با دولت صادقند، شااخص  

وفاق هنجاري صداقت با دولت خواهد بود؛ با منظاور داشاتن   

ثير أاين نکته كه پايبندي به هنجار صداقت با دولات، تحات تا   

هااي منفعات، مجاازات،     دوگاناه )خصوصيات وضعيتي كنش 

 . قرار دارد( افشا و همنوايي
 

 پژوهش روش

وفاق هنجاري صداقت در ارائه اطالعات درآمدي به دولت در 

. بررساي گردياده اسات   6مشهد بر اساس طر  پيمايش عاملي

هااي آزمايشاي    اين نوع پيمايش در پي استفاده از الگوي طر 

پيماايش عااملي،   . با استفاده از روش اجراياي پيماايش اسات   

هاا و   ابهاي دنيااي واقعاي و شارايش انتتا     پيچيدگي انتتاب

گيارد و همزماان،    هاي واقعاي انساان را در نظار ماي     قضاوت

ثيرات جداگاناه را بار بساياري از    أقابليت شناساايي واضاح تا   

 & Rossi)دارد  ،عواملي كه در قضاوت و انتتاب دخيب هستند

Anderson, 1982:16) . تحقيقات پيشين نشان داده است كه اين

حاا ت دروناي   روش بيش از پرسش مستقيم از پاستگويان، 

شاده در ايان    كشد زيرا ساناريوهاي مطار    ها را بيرون مي آن

كند كاه   روش تصويري از موقعيت را براي پاستگو تجسم مي

از آن جاا كاه محاساباتي كاه     . كناد  وجوه زيادي را تركي  مي

هاي ارائه شده در سناريوهاست،  مستلزم برآورد ارزش انتتاب

بتواند پاسخ خاود را  پيچيده است، محتمب نيست كه پاستگو 

خاود را   1شاده  هاي آرمااني  اي از ارزش تحريش كند يا نسته

را تقلياب   9بنابراين، روش ماذكور اساساا ساوگيري   . ارائه كند

رويکارد پيماايش عااملي،    . (Hechter & et al., 1999)دهاد   مي

اي است كه براي پارده   هاي نمونه تركيبي از تجارب و پيمايش

ته در قضاوت درباره اعياان اجتمااعي   هاي نهف برداشتن از نظم

اين اعيان . (Will, 1993)رود  به كار مي( 4ها واره داستان)پيچيده 

ها، توصيش كوتااهي از موقعيتناد كاه از     واره داستانپيچيده يا 

                                                      
1 Factorial survey 
2 idealized 
3 Bias 
4 vignette 

فهرستي از صفات و رفتارهاي متنوع فردي و موقعيتي تشکيب 

 شاامب صافات مفصاالً توصايش     واره داساتان هار  . شده است

هر بعد شامب طبقات ياا  . شود اي است كه ابعاد ناميده مي شده

سطو  هر بعد به طور تصادفي انتتااب  . سطو  متتلش است

ادغام تصادفي اين ابعاد . شود و با سطو  ديگر ابعاد تركي  مي

باين   1ياا اساتقالل   1سازد كه تعامد و سطوحشان، ما را قادر مي

صر به فارد هار   اجزا را حفا كنيم و بدين ترتي ، اهميت منح

بر مبنااي روش   .(Will, 1993:318-319)وي گي را تحليب كنيم 

در پرسشنامه وفااق هنجااري   ( 6331)پيشنهادي رسي و برک 

رواباش اقتصاادي ماردم و      ، حاوزه «حوزه هنجااري »صداقت، 

نيز صداقت كنشاگر باا   « كاربرد هنجار»دولت منظور گرديد و 

. در نظر گرفتاه شاد   دولت در اعالم واقعي و دقيق درآمد خود

تهيه شاد كاه شاامب صافات      واره داستانبراي اين كاربرد يک 

. داراي چندين سطح باود ( بعد)هر صفت . متتلفي بود( ابعاد)

هاي حاصب، با حاصلضرب تعداد سطو   واره تعداد كب داستان

در تحقيق حاضر چهار بعد كه هر كدام دو . اين ابعاد برابر شد

بناابراين در  (. 6جادول )اب شادند  داشتند انتت( سطح)حالت 

باا توجاه باه ايان كاه      . واره حاصاب شاد   داساتان  61مجموع، 

واره براي هر پاستگو خساته كنناده    داستان 61پاستگويي به 

رفت، بنا به تجارب  بود و احتمال بروز خطاي سيستماتيک مي

در زميناه پيماايش عااملي، ايان      (Jasso, 2006)قبلي محققاان  

تاايي قارار    طور تصادفي در دو دساته هشات  ها به  واره داستان

. گرفتنااد و باادين ترتياا  دو پرسشاانامه متفاااوت تهيااه شااد 

ها نيز به تصادف به تعداد مساوي باين پاساتگويان    پرسشنامه

ها شرحي از ياک موقعيات بودناد كاه      واره داستان. توزيع شد

فارض بار ايان باود كاه      . 1شادند  براي پاستگو توصيش ماي 

هااا قاارار داده شااده، در تصااميم  واره داسااتانكااه در  3صاافاتي

. پاستگو براي گردن نهادن به هنجار مورد بررسي مؤثر اسات 

هاي صاداقت باا دولات ترسايم      واره داستان، ابعاد 6در جدول 

 .گرديده است

                                                      
5 orthogonality 
6 indipendence 

 . ها در پيوست درج شده است واره داستانا ت اين ؤاي از س نمونه  

8 Attributes 
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 ها صداقت با دولت واره داستانابعاد  -1جدول 

 حوزه کاربرد  واره داستانابعاد  سطوح ابعاد

 دوگانه منفعت خت مالياتپردا/ دريافت يارانه

 صداقت با دولت صداقت در اعالم درآمد
 دوگانه مجازات نشدن/ احتمال جريمه شدن

 دوگانه افشاء تشتيص ندادن صحت اظهارات/ احتمال تشتيص
 دوگانه همنوايي صداقت نداشتن همتايان / پيروي از صداقت

 

به  سال 63تحقيق حاضر شامب كليه افراد  آماريجمعيت 

با ي ساكن مناطق سيزده گانه شهر مشهد بود و از باين آناان   

اي و  گيري دو مرحلاه  نفر به عنوان نمونه، به روش نمونه 611

باراي توصايش   . به طور تصادفي سيستماتيک انتتااب شادند  

 & Jasso)ساخت هنجااري صاداقت، از الگاوي جساو و آپ     

Opp, 1997)  ،1116و آپ (به نقب از:Diefenbach & Opp, 2007) 

اساتفاده شاده    (Hechter & et al., 1999)و هکتار و همکااران   

 .است
 

 ها يافته

  ای پاسخگويان های زمینه ويژگی

اناد؛   درصاد مارد باوده    11پاستگوي مورد مصااحبه،   611از 

 / ساال، مياناه تحصايلي آناان ديا لم      9141ها  ميانگين سني آن

 11ب و هااأمت( درصااد 1343)هااا  دانشااگاهي و بيشااتر آن پاايش

اي  هااي زميناه   جزئياات وي گاي  . اناد  ها شاغب باوده  درصد آن

 .درج گرديده است 1پاستگويان در جدول 
 

 ای پاسخگويان های زمینه ويژگی -2جدول 
 % سطوح متغیر متغیر

 جنسيت
 11 زن
 11 مرد

 
 سن

63-13 9344 
91-41 9946 
 1141 و با تر 41

 تأهب
 1641 مجرد
 1343 متأهب

 41 زير دي لم ن تحصيالتميزا
 11 دانشگاهيدي لم و پيش 
 13 دانشگاهي 

 

 میزان صداقت با دولت

هاا بار اتتااذ     كب پاسخ% 11، بيش از 9برحس  نتايج جدول 

. رفتار صاادقانه باه احتماال زيااد و خيلاي زيااد د لات دارد       

از ماوارد، احتماال كام و    % 6341پاستگويان در كب فقاش در  

در حدود يک چهاارم  . كه واقعيت را بگويند اند خيلي كم داده

( بيناابين )نيز احتمال گفتن و نگفتن واقعيت %( 1141)ها  پاسخ

گيري غال  باه   دهد جهت اين يافته نشان مي. برآورد شده بود

سمت رفتار صادقانه با دولت اسات و قاوت پاذيرش هنجاار     

. صداقت با دولت نيز در مجموع با تر از حاد متوساش اسات   

 .دهد ها را نشان مي ، جزئيات پاسخ9جدول 

 

 های ساختار هنجار صداقت با دولت ويژگی

در ( Jasso, 2006)بندي هنجار صداقت مطابق روش الگوي رتبه

توان تشتيص  ترسيم گرديده است و برحس  آن مي 4جدول 

داد او ً آيا هنجار صاداقت، تجاويزي تحريماي ياا دو قطباي      

ن هنجار وابسته به موقعيت اسات  است و ثانياً آيا پايبندي به اي

، به خصوصيات عمده ساختار 4يا خير؟ در زير مطابق جدول 

 .گردد هنجاري صداقت با دولت در مشهد اشاره مي

در ساختار هنجاري صداقت با دولت، وقفه هنجاري : اول

وجود ندارد؛ يعني هيچ پاستگويي در نمونه وجود نادارد كاه   

هااي   دان باشد و در وضاعيت صداقتي سرگر در مرز صداقت و بي

مطالعه نداند كه با دولت بايد صادق باشاد ياا غيار صاادق؟      مورد

(j=3.)  

ساختار هنجاري صاداقت باا دولات داراي وي گاي     : دوم

از پاسااتگويان، هنجااار % 1643قطبياات مثباات اساات؛ يعنااي 

هاا در حاد    از آن% 4946و  صداقت باا دولات را قويااً    
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اناد و در مجماوع، اكثار     ، پذيرفتاه (Var(j) ≠0, j≥3)ضاعيش  

هنجار صداقت با دولت را به طور قوي ياا  %( 11)پاستگويان 

اند كه ماورد اخيار حااكي از توافاق هنجااري       ضعيش پذيرفته

 .صداقت با دولت است

ساختار هنجاري صداقت با دولات، قطبيات منفاي    : سوم

ياک از پاساتگويان، درحالات     بسيار ضعيفي دارد؛ يعني هايچ 

را انتتااب   هاي كم و خيلي كم  هنجاري، گزينهتحريم 

صداقتي كامب باا دولات    آنان در موضع بي% 1اند و تنها  نکرده

 .اند قرار گرفته 

در ساختار هنجاري صاداقت باا دولات، حالات     : چهارم 

پاساتگويان در وضاعيت   % 91شاود؛ يعناي    دوقطبي ديده ماي 

كنناد؛ گااهي باا     ت، اقتضايي عمب مياعالم درآمد خود به دول

بااه بيااان ديگاار، بااراي بعضااي . صااداقتند صااداقت و گاااه بااي

هاي كام و خيلاي كام و باراي      گزينه( كاربردها)ها  واره داستان

 . اند ها، زياد و خيلي زياد را انتتاب كرده بعضي

ساختار هنجاري صداقت با دولت تقريباً باه طاور   : پنجم 

د است؛ يعناي صاداقت باا دولات     من كامب، مشرو  و موقعيت

 .از پاستگويان، در اعالم درآمد خود، مشرو  است% 3344

 
 ها در پايبندی به هنجار صداقت با دولت فراوانی پاسخ -3جدول 

 میزان خیلی زياد زياد بینابین کم خیلی کم کل *میانگین انحراف معیار

6414 9444 
**فراواني 611 141 996 619 13 6113

 

 درصد 61411 41413 11431 69416 1496 611

 .محاسبه شده است 1-6ميانگين پايبندي به هنجار صداقت در مقياس *
 .است 6131بنابراين كب پاسخ ها برابر . سؤال جواب داده اند 3پاستگو، هر يک به  611از ميان . فراواني كب پاسخ ها محاسبه شده است**

 
 *با دولت در مشهد های ساختار هنجار صداقت ويژگی -4جدول 

 درصد

 

 ساختار هنجار صداقت با دولت فراوانی

 قطبيت  
 (,j=3Var(j) =0)فقدان هنجار  1 1
 (j≥3)صداقت   

 پذيرش هنجاري قوي  91 1643
 (Var(j) ≠0)  پذيرش هنجاري ضعيش 13 4946

 (J≤3)عدم صداقت    

 پذيرش هنجاري قوي  1 1

 ي ضعيش پذيرش هنجار 3 1

 (j≤5≥1)دو قطبي  43 91 
 كب 611 611

 مندي موقعيت  

 فقدان هنجار  1 1

 غير مشرو   6 141

 (Var(j) ≠0)مشرو   613 33491

 كب 611 611
 .متفش انگليسي واريانپ است varبندي مذكور و  هر مقداري در رتبه  Kت؛اس 1تا  6بندي هنجارها و مقداري بين  شده توسش پاستگو در رتبهرتبه داده jدر جدول حاضر،  *

 

 شرايط پايبندی به هنجار صداقت

هاا توساش    واره بنادي داساتان   در گام بعادي، همبساتگي رتباه   

در جادول  . شاود   ها بررسي مي واره پاستگويان با ابعاد داستان

ص شاده  هاي مربو  مشات   بندي ها با دسته واره ، ابعاد داستان1

براي هر دسته، مياانگين، انحاراف اساتاندارد و درصاد     . است

خيلي زيااد ارائاه شاده     /خيلي كم، متوسش، زياد /هاي كم رتبه
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هرچاه مياانگين باا تر باشاد، هنجاار صاداقت بيشاتر        . است

در ميان طبقات يک متغيار، هار كادام كاه     . پذيرفته شده است

ر صااداقت ميااانگين بااا تر داشااته باشااد، در آن حالاات هنجااا

هااي طبقاات متتلاش     با مقايسه ميانگين. تر است شده پذيرفته

هااي   توان دريافت كه آيا تفااوت  واره، مي يک داستان يک بعد

بندي توساش پاساتگويان    ارزش طبقات، سب  تفاوت در رتبه

شده است يا نه و اگر چنين است كدام طبقه سب  اين تفاوت 

 :گفت توان هاي مذكور مي بر اساس يافته. است

در مااورد دوگانااه مجااازات و دوگانااه افشااا، در صااورت   -6

صداقتي، بيش از سااير   احتمال جريمه و نيز احتمال افشاي بي

حا ت، افراد باه هنجاار صاداقت باا دولات پايبنادي نشاان        

اين در حالي است كه در شرايش عدم احتمال جريمه . دهند مي

سات  صداقتي، بيش از ساير حاا ت ممکان ا   و عدم افشاي بي

 . صداقتي رخ دهد بي

افراد در شرايش احتمال نفع بيش از شرايش احتمال ضارر،   -1

صاداقتي،   در مورد باي . دهند نسبت به دولت صداقت نشان مي

 . عکپ اين وضعيت وجود دارد

پاستگويان در وضعيتي كاه بدانناد ديگار همتاياان آناان       -9

نسبت به دولت صادقند بيشتر ميب به رعايت هنجاار صاداقت   

صاداقتي نياز وضاعيت     در ماورد باي  . دهناد  نشان ماي  از خود

ها  مشابهي وجود دارد؛ يعني وقتي احتمال دهند كه همتايان آن

 .ها نيز احتما ً چنين خواهند كرد با دولت صادق نيستند، آن

 
 ها بندی آن های صداقت و رتبه واره های داستان ويژگی -5جدول 

 سطوح متغیر ابعاد
میانگین 

 *پايبندی 

 
 عدم صداقت% راف معیارانح

J<3 

 فقدان هنجار%

J=3 
 صداقت%

j>3 

 11413 11413 63444 6411  9444 دريافت يارانه دوگانه منفعت

 1441 11431 63413 6414  9449 پرداخت ماليات

 41436 13419 19441 6413  9411 شود جريمه نمي دوگانه مجازات

 19436 1643 64469 1431  9419 شود جريمه مي

 دوگانه

 افشا 

 16461 11411 11411 6411  9494 شود افشاء نمي

 13496 14433 61411 6411  9419 شود افشاء مي

 19461 11434 11434 6414  9491 صداقت همتايان  بي دوگانه همنوايي

 11491 1141 61411 6411  9416 صداقت همتايان 

 .محاسبه شده است 1تا  6ميانگين پايبندي به هنجار صداقت در مقياس * 

 

 & Diefenbach)مطاابق الگاوي ديفنبااخ و آپ    : چهاارم  

Opp, 2007) كه اختالف ميانگين پايبندي   واره داستان، ابعادي از

باشاد حاائز اهميات     149به هنجاار باين طبقاات آن بايش از     

اي كه ميانگين پايبنادي هنجاار در آن    بيشتري است و آن طبقه

بار  . كند در پايبندي به هنجار پيدا مي ثير بيشتريأبا تر باشد ت

اين اساس، تفاوت مياانگين پايبنادي باه هنجاار صاداقت در      

اسات و   149بايش از  ( جريمه شدن و نشدن)دوگانه مجازات 

مقدار آن نيز در مقوله جريمه بيش از عدم جريمه است و اين 

تاري بار    بدان معناست كه ترس از مجازات، اثار قاباب توجاه   

 .جار صداقت با دولت داردپايبندي به هن
 

 بحث و نتیجه

در حالي كه هنجار صداقت، هنجاار محاوري اجارا در حاوزه     

فرهنا يا روابش گفتگويي است و دوام اين روابش به رعايات  

تارين   آياد مهام   صداقت و راستگويي متکي است، به نظر ماي 

ويا ه در ارائاه     چالش در مناسبات گفتگويي دولت با مردم باه 

در اين تحقيق، . درآمدي، ضعش صداقت است اطالعات دقيق

وفاق هنجاري صداقت با دولت از طرياق پيماايش عااملي در    
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. سال باه باا ي سااكن مشاهد بررساي شاد       63شهروند  611

درباااره مياازان وفاااق هنجاااري صااداقت بااا دولاات در ارائااه  

هاا   كب پاسخاطالعات درآمدي، بايد گفت كه بيش از نيمي از 

انه به احتمال زيااد و خيلاي زيااد د لات     بر اتتاذ رفتار صادق

ال تحقياق كاه در پاي بررساي     ؤدر پاسخ به دومين سا . داشت

ساااختار هنجااار صااداقت بااا دولاات از لحاااظ قطبياات و     

 : توان استنبا  كرد كه ها مي مندي بود، از مجموع يافته موقعيت

ساختار هنجاري صاداقت باا دولات داراي قطبيات     : اول

هنجاار صاداقت باا    %( 11)گويان مثبت است و اكثريت پاست

درصاد ماذكور   . اناد  دولت را به طور قوي يا ضعيش پذيرفتاه 

دهنده ميزان توافق هنجاري صداقت باا دولات در اعاالم     نشان

اين در حالي است كه قطبيات منفاي   . اطالعات درآمدي است

پاساتگويان در  % 1در اين ساختار بسيار ضعيش است و تنهاا  

 .اند قرار گرفتهدولت صداقتي كامب با  موضع بي

در ساختار هنجاري صاداقت باا دولات، حالات دو     : دوم

پاساتگويان در وضاعيت اعاالم    % 91شاود و   قطبي ديده ماي 

كنناد؛ يعناي گااهي     درآمد خود به دولت، اقتضايي عماب ماي  

 .صداقتند باصداقت و گاه بي

باه طاور    ساختار هنجاري صداقت با دولت تقريبااً : سوم

% 3344مند است و صداقت با دولات   يتكامب، مشرو  و موقع

 .پاستگويان در اعالم درآمد، مشرو  است

در ساختار هنجاري صداقت با دولات، وقفاه ياا    : چهارم 

فقدان هنجاري وجود ندارد؛ يعني هيچ پاساتگويي در نموناه   

صاداقتي باا دولات،     وجود ندارد كاه در مارز صاداقت و باي    

 .سرگردان باشد

باود كاه بار      شرايطي عيناي  سومين سؤال تحقيق ناظر بر

پايبنادي شاهروندان مشاهدي باه هنجاار صاداقت باا دولات         

در باين  . گاذارد  اثر مي( راستگويي در ارائه اطالعات درآمدي)

اي كه پايبنادي باه هنجاار صاداقت باا       چهار وضعيت دوگانه

دهند،  ثير قرار ميأدولت را در اعالم اطالعات درآمدي تحت ت

بايش از  ( مه شدن و جريمه نشادن جري)ثير دوگانه مجازات أت

منفعت، افشا و همنوايي است و در ايان باين اثار     ثير دوگانهأت

ايان  . ، بيش از مجاازات نشادن اسات   (جريمه شدن)مجازات 

بدان معناست كه افاراد جامعاه ماورد بررساي اگار بدانناد از       

رهگذر صاداقت باا دولات در اعاالم اطالعاات درآمديشاان       

دهناد  ه شود يا اگر احتمال با  ب مياحتما ً نفعي برايشان حاص

گويي دروغشان آشکار خواهاد شاد ياا اگار      در صورت دروغ

محتمب بدانند كه ديگر مردم حقيقت را در مورد درآمدشان به 

شاان را   دولت خواهند گفت، بيشتر تمايب دارند صادقانه درآمد

گزارش كنند؛ با اين حال، شرايطي كاه بايش از هماه موجا      

شاود،   استگويي به دولت در مورد درآمد ماي تمايب جامعه به ر

 دهناد در ه يعني اگار افاراد احتماال با    . احتمال مجازات است

عمال قانون نظير جريمه گويي مشمول نوعي از ا صورت دروغ

شوند كه مستقيماً منافع مادي و ملموسشان را به  و مجازات مي

اندازد بيشتر متمايب به گفتن حقيقات و در واقاع تان     خطر مي

 .شوند ن به هنجار صداقت ميداد

اگرچاه تحقيقاات مشاابهي در دساترس نباود كاه نتااايج       

 Rossi)تحقيق حاضر با آن مقايسه شود اما تحقيقات خاارجي  

& Berk, 1985; Will, 1993; Hechter & et al., 1999; Jasso, 

بيشتر از حيا  روش مطالعاه باا تحقياق حاضار قاباب        (2006

اي  ي كمتار ماورد قاباب مقايساه    در تحقيقات داخلا . اند مقايسه

شايد در اين ميان تنها بتوان به نتاايج دو پيماايش   . وجود دارد

. ملي در ايران رجوع كرد و تا حدي اين مقايساه را انجاام داد  

، (6931)هاي ايرانياان   ها و نگرش در موج دوم پيمايش ارزش

اناد   از ايرانيان پايبندي كامب به هنجار صداقت نشاان داده % 46

 6934يوسفي و عظيماي،  )ر پيمايش انسجام اجتماعي در ايران و د

درصاد   1143ميزان پذيرش هنجار صداقت در ايران برابر  (الش

. درصد بارآورد گردياده اسات    1143، (ب 6934)و در مشهد 

اين در حالي اسات كاه در دو پيماايش ماذكور، صاداقت در      

روابش بين شتصي و در تحقيق حاضر، صداقت در روابش بين 

اند و انتظار هام ايان اسات     اشتا  و دولت مورد توجه بوده

كه صداقت در روابش اشتا  با دولت، كمتار از صاداقت در   

كه نتايج تحقيق حاضر نيز   روابش ميان اشتا  باشد؛ همچنان

نشان داد درصد افرادي كه به هنجار صداقت با دولات كاامالً   

درصد  4946 درصد است درحالي كه 1643اند برابر  پايبند بوده
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اناد و باديهي    آنان در حد ضعيفي از خود صداقت نشاان داده 

است كه اين ميزان، كمتر از صاداقتي اسات كاه در تحقيقاات     

 .پيشين در روابش ميان اشتا  مشاهده شده است

مشرو  بودن صداقت باا دولات در باين اكثريات قااطع      

پاستگويان در تحقيق حاضر و برجسته بودن اثر مجاازات بار   

ت صداقت با دولت، متضمن اين معناست كه صداقت باا  رعاي

باادوام عقيادتي و اخالقاي داشاته      أكه منش دولت بيش از اين 

گيارد و از ايان    باشد، از يک الزام سياسي اجتماعي نشأت ماي 

توان انتظار داشت كه ساختار هنجار صداقت باا دولات    رو مي

 .   در ايران، شکننده و ناپايدار باشد

د به ياک محادوديت ياا پاارادوكپ تحقياق      در پايان باي

هاا   واره حاضر توجه داشت و آن كم بودن تعداد ابعااد داساتان  

براي تشتيص ساختار هنجاري صداقت با دولت است كه باه  

شده كه در دنياي واقعاي  منجر هايي  كاهش پيچيدگي موقعيت

از ساوي  . شاوند  گيري با آن مواجاه ماي   افراد به هنگام تصميم

 & Auspurg, Hinz)كه اس ورگ، هينز و ليبيناا  ديگر همچنان 

Liebig) ا تي كه الگاوي مشاابهي   ؤاند تکرار س هم اشاره كرده

دارند ممکن است موج  اثر يادگيري در پاستگو شود و باه  

نتااايج غياار معتبااري بينجامااد و تبعاااً زياااد كااردن ابعاااد      

 .ها، متضمن چنين محدوديتي خواهد بود واره داستان

دولاات قاارار اساات اطالعااات درآماادي شااهروندان را بااراي  

بااراي اياان منظااور  . پرداخاات يارانااه نقاادي دريافاات كنااد  

اي تهيه شاده كاه قارار اسات هماه شاهروندان باه         پرسشنامه

دهد در صورتي كاه   فردي احتمال مي. ا ت آن پاسخ دهندؤس

را خالف واقع بنويسد توسش دولات جريماه   درآمدهاي خود 

دهاد كاه دولات صاحت      شود او همچناين احتماال نماي    نمي

دهاد كاه    به عالوه احتماال ماي  . اظهارات او را تشتيص دهد

ديگران اطالعات مربو  به درآمد خود را دقيق و واقعي اعالم 

اگر شما جاي او باشيد چه قادر احتماال دارد اطالعاات    . كنند

 دقيق و واقعي اعالم كنيد؟درآمدي خود را 

 خيلي زياد[1]زياد   [4]متوسش   [9]كم   [1] خيلي كم[6]
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