
كاركرد وجدان نظارت كننده و قاضي اس��ت كه در 
صورت نياز مي توان��د تنها محكمه اي باش��د كه به 
قضاوت كننده ديگري احتياج نداشته و به تنهايي به 
برقراري عدالت بپردازد. وجدان كاري نيز مجموعه 
عواملي است كه هر فرد در حيطه سازماني خود به 

تشخيص مناسبات از يكديگر مي پردازد. 
به طور حتم در هر س��ازماني بايد ب��ر كارها نظارت 
كامل وجود داش��ته باش��د اما اينكه فرد با در نظر 
گرفتن وجدان خود بر كارها نظارت داشته باشد يكي 
از مؤلفه هاي مهم در رسيدن به كمال است زيرا فرد با 
توجه به وجدان و نظم بخشيدن به كارها به اهدافش 
خواهد رسيد. همان طور كه وجدان و انضباط يكي از 

مسائل مطرح اس��ت، عدم اجرا و ناديده گرفتن اين 
اصول مهم نيز نه تنها گناه بزرگي محسوب مي شود 
بلكه عدم رعايت حق مردم را به دنبال خواهد داشت.  
الزمه انجام هر كاري در هر مقطع به نظم و انضباط 
خاصي نياز دارد كه بدون رعايت آن هرج و مرج به 
وجود مي آيد. انضباط نيز ب��ه نوبه خود از مهم ترين 
زيربناهاي س��اماندهي در حيطه كاري اس��ت كه 
موجبات پيشرفت را فراهم مي كند. به تبعيت از آن 
هر ارگاني بايد داراي مديريت خاصي باشد تا بتواند 
به بهترين نحو افراد را در جهت اهداف سازماني نظم 

و ترتيب بخشد. 
برخي روانشناس��ان و صاحبنظران بر اين عقيده اند 

كه انس��ان در رفتار خود به ناچار مجبور به استمداد 
از نيروهاي دروني مانند وجدان است. وجدان فرد را 
به ايجاد ضوابط اخالقي و انگيزه در كارها وامي دارد. 
انگيزه اي كه منحصر به فرد بوده و تنها خود در مقابل 

آن نقش ايفا مي كند. 
عوامل متعددي مي تواند بر وجدان كاري فرد تأثير 
گذاشته و او را در جهت اهداف خويش ياري رساند. 
شايد تصور هر فرد از اين عوامل فرق داشته باشد اما 
در كل اهم اين عوامل عبارتن��د از:  تنظيم قوانين و 
انضباط كاري، ايجاد روش هايي براي تقويت وجدان 
كاري افراد، فضا سازي محيط كار، رايج سازي افكار 
مبتني بر وجدان، به وجود آوردن ش��رايط مطلوب 

براي رسيدن به اهداف و افزايش بهره وري. 
كارشناسان و صاحبنظران بسياري عوامل متعددي 
را جهت افزايش به��ره وري مش��خص كرده اند اما 
مهم ترين علل را در وجدان كاري و انضباط اجتماعي 

مي دانند. 
يك پرسش مهم و اساسي اين است كه آيا وجدان 
كاري و انضباط اجتماعي به هم ربط دارند؟ ميزان 
تأثير گذاري آنها از هم چقدر اس��ت؟ آيا يكي الزمه 
ديگري اس��ت؟ اينكه چه عللي موجب برانگيختن 
حس و انگي��زه كاري در فرد ش��ده و مي تواند او را 
فعاالنه به س��وي هدف تحريك كند خ��ود يكي از 
مهم ترين بخش ه��اي نظري را مطرح مي س��ازد. 
بنابراين الزم اس��ت تا ارگان ها از هر جهت تعريف 
منصفان��ه اي در برخ��ورد با كاركنان خود داش��ته 
باشند و ضمن برآورده كردن مايحتاج آنها، برابري و 

رضايت بين افراد به وجود بياورند. 
نكته پاياني اينكه اين باورها و ارزش هاي اجتماعي 
فرد هستند كه وجدان كاري و انضباط اجتماعي را 

در افراد به وجود مي آورند. 
هر چق��در ف��رد در حيط��ه انجام وظاي��ف وجدان 
كاري اش از س��طح بااليي برخوردار باش��د انضباط 
اجتماعي بيشتري خواهد داش��ت. اين پديده مهم 
بر ميزان س��طح بهره وري داللت دارد. بدين ترتيب 
هر اندازه در ام��ور مربوط به افراد وج��دان كاري و 
نظم اجتماعي رعايت شود نه تنها جامعه را به سوي 
ش��رايط مطلوب س��وق خواهد داد بلكه افراد را از 

نابرابري هاي اجتماعي دور خواهد كرد. 
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سبك مراقبت

در كالنش�هري مانن�د ته�ران كارت�ن 
خواب هايي مش�اهده مي ش�وند كه در 
بين مردم اين طرف و آن طرف مي روند و 
حتي در حين مصرف شيشه هم هستند 
در حالي كه در گذشته مردم تاب تحمل 
اين صحنه هاي تكان دهنده را نداشتند 
اما امروز آن قدر اين صحنه هاي تكراري 
را در سطح شهر ديده اند كه صداي كسي 
بلند نمي ش�ود. به عبارت ديگر اگر دهه 
80، ده�ه بحران هاي اجتماع�ي بود، در 
دهه 90 به علت غفلت از رشد روز افزون 
اين آسيب ها و گس�ترش روز افزون آن 
با بي تفاوتي و بي مس�ئوليتي اجتماعي 
نسبت به اين آس�يب ها و مسائل روبه رو 

هستيم و همه فقط تماشا مي كنند 

بيتفاوتهاييكهفقطتماشاميكنند
 نظم جامعه ايراني در گير و دار وجوه نرم و سخت اجتماعي

    سيد مصطفي رنجبر*
در ارتباط با نظم اجتماعي در ايران امروز از منظر 
جامعه شناختي تحليل ساختي و كاركردي از نظم و 
امنيت اجتماعي از اهميتي اساسي برخوردار است، 
به گونه اي كه هر كدام از س�اختارهاي فرهنگي، 
اجتماعي، سياس�ي و اقتصادي الزم اس�ت كه به 
نس�بت مورد تأكيد قرار بگيرند و اگر در دوره اي 
طوالني در يك جامعه، فقط به يك بخش از هر يك 
از ساختارهاي مذكور تأكيد شود و بقيه ساختارها 
م�ورد غفل�ت ق�رار بگي�رد در اين ص�ورت نظم 
اجتماعي با اختالل روبه رو خواهد ش�د و از منظر 
جامعه شناختي نيز مي توان اين وضعيت را بحران 
اجتماعي و بح�ران ارزش ها در جامع�ه ناميد. به 
گونه اي كه اگر دو بعد سياسي و اقتصادي را وجوه 
س�خت نظم اجتماعي بناميم و دو بعد فرهنگي و 
اجتماعي را وجوه نرم اجتماعي، ما امروزه در حوزه 

نرم به شدت آسيب پذير شده ايم. 
        

    عامل تهديد كننده جامعه متعادل
از نظر جامعه شناساني مانند تالكوت پارسونز، جامعه اي 
متعادل اس��ت كه هر ك��دام از اين وجوه س��خت و نرم 
اجتماعي در جاي خود مورد توجه و اهميت قرار بگيرد. 
در غير اين صورت جامع��ه از نظم و تع��ادل باز خواهد 
ايس��تاد. در جامعه اي مانند ايران به علت طوالني بودن 
مشكالت معيش��تي و الينحل ماندن اين مشكالت، از 
دو دهه قبل به اين سو معيشت و رفاه و مسائل اقتصادي 
با اهميت شده و به عنوان اولين اولويت و نيازهاي مردم 
مورد تأكيد قرار گرفته اس��ت. نتايج به دس��ت آمده در 
پيمايش هاي مل��ي از نگرش ها و ارزش ه��اي ايرانيان و 
ساير تحقيقات نيز حاكي از آن است كه مسائل اقتصادي 
و معيشتي و رفاه در بين مردم بيشترين اولويت را داشته 
و در كنار آن از اولويت هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي 

كاسته شده است. 
تحقيقاتي كه جديداً نيز انجام شده نشان مي دهد كه نه 
تنها از اهميت مقوالت اقتصادي و معيشتي و رفاه مردم 
كاسته نش��ده بلكه همچنان داراي اولويت است. از نظر 
مكتب س��اختي - كاركردي در جامعه شناسي مي توان 
چنين وضعيتي را بي تعادلي اجتماعي و به عبارت ديگر 

بحران ارزش ه��اي اجتماعي ناميد كه نش��ان مي دهد 
سيستم اجتماعي نتوانسته به نيازهاي اعضاي خود پاسخ 

شايسته اي بدهد. 
در شرايط كنوني ايران يكي از نكات مهمي كه مي تواند در 
كاهش ضريب امنيت و نظم اجتماعي مؤثر باشد شكاف و 
به نوعي نابرابري بين طبقات پايين و باال در جامعه است 
كه مي تواند احساس محروميت نسبي و تبعيض را در بين 
طبقات پايين افزايش داده و در نتيجه باعث شكل گيري و 

تشديد نارضايتي اجتماعي شود. 
اگر بخواهيم صحت ديدگاه باال را بر اساس يك مصداق 
مورد آزمون قرار دهيم مناسب ترين رويداد همان مسئله 
انصراف از يارانه هاست. پيام اصلي عدم انصراف از يارانه ها 
توسط اكثر اقشار جامعه در تابستان سال 1392 چه بود؟ 
پيام اصلي عدم انصراف از يارانه توسط اكثريت مردم اين 
است كه نه تنها برنامه هاي توسعه در عمل موفق نشده 
بلكه برخورد مقطعي دولت ها با مسئله توسعه اقتصادي - 
اجتماعي و نيز رانتي بودن ساختار اقتصادي - سياسي در 
جامعه ايران باعث فرو ريختن بخشي از طبقات متوسط 

در سال هاي اخير شده است. 
    مثال يارانه ها و بي تفاوتي اجتماعي 

يكي ديگ��ر از مقوالتي كه در ارتباط با ع��دم انصراف از 
يارانه ها مطرح بود مسئله بي تفاوتي اجتماعي مردم در 
قبال منافع عمومي است، چراكه اگر انصراف از يارانه ها 
را به عنوان يك نظر سنجي عمومي به شكل غير مستقيم 
بدانيم كه مردم، آيا شما منافع جمعي را در نظر مي گيريد 
يا منافع فردي را؟ بسياري از افراد جامعه با عدم انصراف 
از يارانه ها نش��ان دادند كه به مناف��ع جمعي بي تفاوت 
بوده و بيشتر منافع فردي را در نظر دارند. اگر ريشه اين 
بي تفاوتي و عدم انصراف از يارانه ها بررسي شود مي توان 
به عوامل تهديد كننده نظم اجتماعي رس��يد و آن سوء 
يكپارچگي و اختالل كاركردي هر يك از نهادهاي دولتي 
و مردم اس��ت. به اعتقاد جامعه شناسان كالسيك مانند 
اميل دوركهايم تا زماني كه هنجارها و ارزش هاي موجود 
نتواند فرد را به جامعه پيوند دهد و به نوعي منافع فردي 
با منافع جمعي در تعارض قرار بگيرد در اين ش��رايط با 

اختالل هنجاري نيز روبه رو خواهيم بود. 
اگر در جامع��ه اي از دي��دگاه س��اختي - كاركردي به 
آس��يب هاي اجتماعي نگاه كنيم متوجه خواهيم ش��د 

كه از نظر وجوه س��خت و نرم اجتماع��ي دچار اختالل 
كارك��ردي هس��تند و نمي توانند آن كاركرد اساس��ي 
خودشان را در نظم اجتماعي به درس��تي انجام دهند. 
اگر در جامعه اي بيش از نيمي از نس��ل هاي جوانش به 
رغم داش��تن تحصيالت موفق به داشتن شغل و در آمد 
نمي ش��ود و وقتي در نتيجه بيكاري و فقر س��ن ازدواج 
افزايش مي يابد اين همان نمود واقعي اختالل كاركردي 
نهادهاي تنظيم كننده نظ��م اجتماعي در جامعه فعلي 

ايران است. 
نقشي كه آسيب هاي اجتماعي در ارتباط با نظم اجتماعي 
دارد اين است كه افزايش روز افزون آسيب هاي اجتماعي 
مي تواند در نظم اجتماعي اختالل ايجاد كرده و جامعه 
را با انواع فس��اد و عادي ش��دن آن مواجه سازد. يكي از 
مصاديق تهديد كننده نظم اجتماع��ي در جامعه امروز 
ايران تبعيض اجتماعي - اقتصادي در ارتباط با مشاغل 
است و از نمودهاي واقعي اين مسئله فيش هاي نجومي 
در بين برخي كاركنان دولتي بود كه جنجال به پا كرد 
و باعث شد اعتماد اجتماعي بين مردم و دولت تضعيف 

شده و بر نظم اجتماعي خدشه ايجاد شود. 
    عادي شدن آسيب هاي اجتماعي

در ش��رايط امروز جامعه ايران به علت گسترش و تكثير 
آس��يب هاي اجتماعي در كنار افزايش محروميت هاي 
اقتصادي - اجتماعي و رش��د خط فقر و كاهش كيفيت 
زندگي، با پديده خطرناك عادي شدن اين آسيب ها در 
بين مردم و نيز همزيستي مردم با آسيب هاي اجتماعي 

مواجه هستيم. 
در كالنشهري مانند تهران كارتن خواب هايي مشاهده 
مي شوند كه در بين مردم اين طرف و آن طرف مي روند 
و حتي در حين مصرف شيشه هم هستند در حالي كه 
در گذشته مردم تاب تحمل اين صحنه هاي تكان دهنده 
را نداشتند اما امروز آن قدر اين صحنه هاي تكراري را در 
سطح شهر ديده اند كه صداي كس��ي بلند نمي شود. به 
عبارت ديگر اگر دهه 80، دهه بحران هاي اجتماعي بود، 
در دهه 90 به علت غفلت از رشد روز افزون اين آسيب ها 
و گس��ترش روز افزون آن با بي تفاوتي و بي مس��ئوليتي 
اجتماعي نسبت به اين آسيب ها و مسائل روبه رو هستيم 

و همه فقط تماشا مي كنند. 
در جامعه امروز به علت گسترش و شيوع روز افزون اين 

آسيب ها، همچنين با كاهش اعتماد اجتماعي و تضعيف 
اخالق و نيز فرسايش سرمايه اجتماعي مواجهيم. يكي 
از آس��يب هاي اجتماعي كه امروزه تبديل به مسئله اي 
اجتماعي شده اعتياد است. اعتياد به مواد مخدر و بدتر 
از آن كاهش س��ن اعتياد و حتي اعتياد زنان در كش��ور 
به عن��وان معضلي اجتماعي اس��ت كه نه تنه��ا خود از 
ساير آس��يب هاي اجتماعي و مشكالت ساختاري تأثير 
مي پذيرد بلكه در بروز ديگ��ر معضالت اجتماعي مانند 
طالق، افزايش سرقت، خودكشي، فحشا و... مؤثر است. 

بدون ش��ك اين نهادهاي آموزشي هس��تند كه وظيفه 
جامعه پذيري نسل هاي جديد را بر عهده دارند. اگر اين 
نهادها نتوانند به شكل كامل و به نحو احسن نسل جديد 
را جامعه پذير كنند ما با شكاف نسلي روبه رو خواهيم شد. 
واقعيت اين است كه در شرايط كنوني نهادهاي آموزشي 
در ايران نتوانس��ته اند خود را با تحوالت و پيشرفت هاي 
تكنولوژيك��ي و ارتباطي انطباق دهن��د. در اين صورت 
منبع ش��ناخت، از مدارس و نهادهاي آموزشي به سوي 
اين تكنولوژي ها تغيير جهت خواه��د داد و خطري كه 
اين نهادها را تهديد خواهد كرد از دس��ت دادن كاركرد 

اجتماعي اين نهادها خواهد بود. 
از راهكاره��اي اساس��ي در ارتباط ب��ا متعادل تر كردن 
جامعه و تقويت نظم اجتماعي تقوي��ت و به روز كردن 
نهادهاي جامعه پذير از جمله مدارس و دانشگاه هاست. 
از راهكارهاي ديگر در اين خص��وص توجه و احترام به 
همه مش��اغل به طور يكسان اس��ت و تا زماني كه بين 
مش��اغل و نقش هاي اجتماعي در جامعه از نظر منزلت 
اجتماعي و بعد اقتصادي شكاف وجود داشته باشد نبايد 
انتظار داشت تا در جامعه اي مانند ايران نظم اجتماعي 

در وجدان جمعي جامعه نهادينه شود. 
بايد به نس��ل هاي جديد ي��اد داد همان ط��ور كه براي 
جامعه ش��غل هاي مهندسي، پزش��كي، بازرگاني الزم 
است شغل كارگري، كشاورزي، دامداري نيز نياز است. 
نس��ل هاي جديد بايد ياد بگيرند كه همه مشاغل براي 
جامعه مفيدند و بايد به آنها احترام گذاشت تا در آينده 
با نارضايتي ش��غلي كمتري مواجه شويم. در يك كالم 
وجود شغل و رضايت شغلي در جامعه كنوني ايران نقش 

تعيين كننده اي در متعادل كردن نظم اجتماعي دارد. 
*كارشناس ارشد جامعه شناسي

   حسين گل محمدي
»نيروهاي مردمي خيل��ي مي توانند كمك كنند 
و كمك هم مي كنن��د، منتها برنام��ه مي خواهد 
كه چه جوري از نيروهاي مردمي اس��تفاده كنيم. 
جذب د ل هاي مردم و ج��ذب كمك هاي مردم - 
چه كمك هاي مالي ش��ان چه كمك هاي فكري 
و بازويي ش��ان - خيل��ي هن��ر مي خواه��د و اين 

برنامه ريزي الزم دارد.«
اين عبارات بخشي از فرمايشات مقام معظم رهبري 
است كه بر ضرورت استفاده درست و برنامه ريزي 
شده از ظرفيت هاي مردمي براي رفع مشكالت و 
آس��يب هاي اجتماعي تأكيد دارد. معظم له بارها 
بر ضرورت مقابله جهادي با مفاسد و آسيب هاي 
اجتماعي تأكيد فرموده و خيلي صريح و روشن نيز 
راه را نشان داده اند كه يكي از مهم ترين راه حل ها 
بهره گيري درست از ظرفيت و مشاركت خود مردم 
است، اما به راستي تا چه حد دغدغه هاي ايشان را 

جدي گرفته  ايم؟
مش��اركت مردمي براي رفع مسائل و مشكالت 
جامعه و گس��ترش نظ��م اجتماع��ي از جمله 
ضرورت هايي است كه نه صرفاً براي بهبود زندگي 
جمعي بلكه براي تقويت سرمايه اجتماعي الزم 
اس��ت. در جامعه اي كه ش��هروندانش نسبت به 
رويدادها و اتفاقات پيرامون خود بي تفاوت باشند 
و قلباً و بر اس��اس خواس��ت و رضايت دروني در 
پي رفع مشكالت ش��هر و منطقه و محل زندگي 
خود نباشند به مرور ش��اهد تلنبار شدن مسائل 
اجتماعي خواهيم بود. شايد گفته شود پس وظيفه 
سازمان ها و نهادهاي رسمي شهري و دولتي در اين 
زمينه چيست و آيا آنان متولي اصلي رفع مشكالت 
نيستند. واقعيت اين است كه تا مسئوليت پذيري 
در افراد يك جامعه دروني و نهادينه نشود هميشه 
اين خطر وجود دارد كه آفت بي تفاوتي گريبان آن 
جامعه را بگيرد و آن قدر گس��ترش پيدا كند كه 
نهادها و سازمان هاي رسمي نيز قادر به رفع تبعات 
آن نباشند. وجود نظم و انسجام اجتماعي مستلزم 

آن است كه يكايك افراد براي اين موضوع آموزش 
ديده و به عبارتي جامعه پذير ش��ده باشند. مثال 
بارز در اين زمينه برخي مشكالت كالنشهر تهران 
اس��ت كه به رغم تالش و برنامه ريزي متولياني 
همچون شهرداري و وزارت كشور همچنان شاهد 
رشد روز افزون پديده هاي ناخوشايندي همچون 
تكدي گري، دستفروشي و كودكان كار و خيابان 
در آن هستيم و اين پديده ها خود باعث بروز انواع 
آس��يب هاي اجتماعي، ناهنجاري ها و آسيب ها 
مي شود. به نظر مي رسد فقدان راهكارهاي مناسب 
براي جذب مش��اركت عموم��ي از جمله عوامل 
اصلي ش��يوع چنين مشكالتي اس��ت. از اين رو 
الزم اس��ت برخي نهادهاي فرهنگي و اجتماعي 
با توجه به امكاناتي كه دارند و مس��ئوليت هايي 
كه بر دوش آنها گذاشته شده طرح هاي مناسبي 
براي جلب مشاركت ش��هروندان در جهت رفع 
مشكالت شهر و محله زندگي خود ارائه دهند و 
اجرا كنند. يكي از نمونه ه��اي اخير چنين طرح 
هايي طرح جهاد مهرباني اس��ت كه به تازگي از 
سوي سازمان فرهنگي، هنري شهرداري تهران 
براي شناسايي، جذب و س��اماندهي كودكان و 
نوجوانان بازمانده از تحصيل در حال اجراست. در 
اين طرح با استفاده از ظرفيت صدها مركز فرهنگي 
همچون فرهنگسراها، كتابخانه ها، سراهاي محله 
و غيره كه داراي مخاطب فراوان مردمي هستند 
و همچنين با كمك كانون هاي مردمي و تمامي 
دستگاه هاي فرهنگي اجتماعي مناطق، در حال 
شناسايي و ساماندهي كودكان و نوجوانان بازمانده 
از تحصيل هستند كه عمده آنان را كودكان كار و 
خيابان تشكيل مي دهد. اجراي درست و مستمر 
چنين طرح هايي در تمامي حوزه ها چنانچه واقعاً 
مبتني ب��ر بهره مندي مناس��ب از ظرفيت هاي 
مردمي و مش��اركت اجتماعي باشد بدون شك 
نه تنها به توسعه نظم اجتماعي و رفع آسيب ها و 
مشكالت كمك مي كند بلكه موجب تقويت تعلق 

و همبستگي اجتماعي مي شود. 

چقدر دغدغه مقام معظم رهبري را جدي گرفته ايم؟

توسعه نظم اجتماعي 
در سايه جلب مشاركت مردمي

سبك مشاركت

   سجاد علمرداني*
هر كس�ي با توجه به ويژگي هاي شخصيتي 
خود داراي رفتارهاي متفاوت و مختلفي است 
كه در طول زمان و با توج�ه به موقعيت هاي 
متنوع از خود نش�ان مي دهد. برخي  دقيق، 
وقت ش�ناس، منظم و حتي كمي وسواسي 
هستند و بعضي  در خانه، بيرون يا محل كار 
نهايت يك انسان شلخته به حساب مي آيند 
و مع�روف به اين هس�تند كه مرت�ب لباس 
نمي پوش�ند و به موقع س�ر كار نمي آيند اما 
اينجا سؤالي مطرح است، اينكه چه تفاوتي 
بين اين دو گروه وجود دارد و چه ويژگي هايي 
در بدو ورود به گيتي، اين افراد را از هم متمايز 

مي كند؟
         

در يك تقس��يم بندي از نظر برخي روانشناسان، 
ش��خصيت هاي اكتومورف ي��ا الغر اندام اساس��اً 
اشخاصي وسواسي و دقيق هس��تند كه به سبب 
برخي مسائل روانشناختي از جمله عدم دلپذيري 
از خود، روي به زيبايي و تق��ارن در پيرامون خود 
مي آورند تا بخشي از كاستي هاي شناختي خود را 
بهبود بخشند. اما مزومرف ها كه اندامي ورزيده و زيبا 
دارند شايد اشخاصي باشند كه زياد به پيرامون خود 
توجه ندارند و به نوعي دنيا را از ديد خود و اومانيستي 
مي نگرند و اما اندومورف ها بي نظم ترين موجودات 
روي كره زمين هس��تند كه صرفاً توجهش��ان به 

خوشگذراني و لذت است. 
اين نوع ديد بخشي از ديد دانشمندان قرن 19 است 
كه افراد را به سه نوع تقسيم مي كردند و معتقد بودند 
اساساً الغري و منظم و دقيق و موقع شناس بودن 
به نوعي با هم گره خ��ورده و تكبر و فرصت طلبي، 
خش��نودي از خ��ود و دلپذيري و گ��ردش و اهل 
زندگي و بي نظمي و... با هم. هرچند ش��ايد برخي 
از طبقه بندي ها مبناي علمي نداش��ته باشد، اما 
همبستگي هايي بين اين موارد وجود دارد.  يكي 
از دانشمندان علم روانشناسي اذعان داشته است 
كه يك ك��ودن را به من بدهيد و بعد از 30 س��ال 
آن را مهندس، دكتر، دزد يا قاتل تحويل بگيريد. 
تمركز اين روانشناس به بي اهميت كردن ژنتيك 
و مهم شمردن محيط و تربيت بود. گرچه به واقع 
نبايد جوهره و ذات يك ك��ودك را ناديده گرفت، 

اما يقيناً نقش تربيت و محيط به شدت در اين مورد 
س��نگيني مي كند. پس مي توان اذعان داشت كه 
نظم و انضباط و وقت شناس بودن از اوايل كودكي يا 
با ما هست و مي آموزيم يا نيست و يادگيري در اين 

مورد نمي شود. 
كودكي كه در خانه اي بزرگ مي شود كه پدر هميشه 
وسايل را منظم مي چيند و وقتي وسيله اي بر مي دارد 
به مكان اول برمي گرداند و وسايل آشپزخانه مادر 
دقيقاً مشخص اس��ت كه كجاي آن است، سبك 
زندگي آن كودك قطعاً در آينده ش��بيه والديني 
مي شود كه داشته و شرايطي كه ديده است. پس 
نتيجه مي گيريم كه اوايل كودكي و خانواده تأثير 
شگرفي در نوع سبك زندگي فرد دارد. البته نبايد 
وسواسي بودن )وسواس تقارن( را با تميزي و دقت 
اشتباه گرفت، كه يكي مذموم و يكي حسن است. 

داشتن هدف در زندگي و آمال دقيق تعريف شده 
نيز از چيزهايي است كه باعث مي شود فرد به زندگي 
خود نظم بخشد يا از ابتدا براي رسيدن به اهدافي 
دقيق نظم و بهينه زيستن را الگوي خود سازد. بايد 
گفت كه شلختگي و بي نظمي فرد را از برنامه ريزي 
ك��ه دارد باز مي دارد و آنقدر مش��غله ذهني ايجاد 
مي كند كه حتي ساده ترين اطالعات به فراموشي 
سپرده مي شود يا فرد دچار اختالل حواس شديد 
مي شود. چراكه هيچ چيز سر جايش نيست و وقتي 
رجوع مي كني، مي بيني كه آن وسيله يا مداركي 
كه دنبال آن بودي، االن در مكان خود نيست و بايد 
ساعت ها زمان براي پيدا كردن آن تلف كني. اين 
موضوع اهميت فوق العاده نظم را مي رساند.  پس 
مشخص است كه خانواده و تربيت وجهي بزرگ از 
قضيه است و سپس اكتساب و يادگيري در مدرسه 
و... و در نهايت كهن الگوي نس��لي از اساسي ترين 
بخش هاي اين مسئله محسوب مي شود. در آخر بايد 
گفت كه بي نظمي گاهي به سبب برخي مشكالت 
روانشناختي مثل افسردگي يا خلق پايين و... ممكن 
است ايجاد شود و فرد نه به سبب اراده خود بلكه از 
سر جبر نتواند امور خود را رتق و فتق كند.  فراموش 
نبايد كرد كه عواملي همچون تربيت و اراده فردي 
اين قابليت را دارند كه بر ويژگي هاي ژنتيك غالب 
شوند و انسان در س��ايه آموزش و با قدرت اراده و 

خواستن مي تواند به زندگي خود نظم بدهد. 
*روانشناس و مشاور خانواده

شما كدام تيپ شخصيتي هستيد؟

منظم، شلخته، خوشگذران

 نگاه

پيوستگي وجدان كاري و انضباط اجتماعي 

با وجدان ها منضبط ترند

سبك نگرش

    بهنام صدقي
وجدان امري دروني است كه در ذات وجودي انسان نهفته و موجب تمايز اعمال خوب از بد مي شود. 
بر حسب شرايط موجود وجدان مي تواند تغيير بپذيرد و انگيزه الزم را در فرد به وجود آورد. وجدان 
كاري مهم ترين اصل در ش�روع هر كاري اس�ت كه در حيطه آن مي توان به ديگر شرايط تحقق 
بخشيد. از جمله اين شرايط مي تواند انضباط اجتماعي در برخورداري از مؤلفه هاي مهم در انجام 
كارهاي معوقه دستگاه هاي اجرايي باشد.  وجدان كاري به منزله ارتباط هر چه بيشتر افراد در كارها 
و خدمات و ارائه اعمال شاخص است. بي شك بهترين خدمات به مردم الزمه وجدان كاري همراه 
با انضباط اجتماعي است. وجدان كاري در هر شخص مي تواند بستري مناسب جهت جلوگيري از 
اتالف وقت فراهم آورد.  افراد داراي وجدان كاري با توجه به قوانين و شرايط محوله هر چه بيشتر در 
جهت پيشبرد كارها اقدام خواهند كرد. زيرا اين افراد در همه حال خدا را حاضر و ناظر بر اعمال خود 
دانسته، در انجام كارها حسن نيت به خرج داده و به منظور جلب اعتماد افراد ديگر تالش مي كنند.   


