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چکیده

هدف تحقیق حاضر ،بررسی میزان تعلق اجتماعی مردم به جامعه ایران و رابطة آن
با اعتماد اجتماعی و فردگرایی بوده است .تحقیق از نوع پیمایشی بوده و اطالعات
از طریق پرسشنامه جمعآوری شده است .جامعه آماری ،افراد بیست سال به باالی
شهر مشهد در سال  1390با جمعیتی معادل  1530827نفر بوده و تعداد حجم نمونه
 384نفر بوده و از شیوه نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای برای تخصیص حجم
نمونه استفاده شده است.
نتایج تحقیق نشان میدهد میانگین میزان تعلق اجتماعی پاسخگویان نمره  2/7بوده
است و تا نمره  5که ماکزیمم آن بوده است ،به مقدار  2/3نمره فاصله داشته است.
یعنی میزان تعلق اجتماعی مردم مشهد به جامعه ایران در سطح متوسط بوده است.
با افزایش سن ،تعلق اجتماعی نیز افزایش یافته است .میزان تعلق اجتماعی در بین
قوم فارس نسبت به سایر اقوام و همینطور شاغالن نسبت به سایر افراد و در طبقه
متوسط نسبت به طبقات دیگر بیشتر بوده است .مجموع متغیرهای مستقلی که وارد
رگرسیون چند متغیره شدهاند با 40درصد ضریب تعیین ،تغییرات مربوط به متغیر
 .1استاد راهنمای پایاننامه ،استاد دانشگاه قوچان و عضو هیئت علمی دانشگاه شیروان
 .2کارشناس ارشد جامعهشناسی
 .3مقاله حاضر برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی تعلق اجتماعی مردم به جامعه ایران و عوامل اجتماعی
مؤثر بر آن (مطالعه موردی :شهر مشهد)» در دانشگاه قوچان است

p.bidel@yahoo.com

تابع را تبیین کردهاند ( )0R2=/40که متغیر «اعتماد اجتماعی» با ضریب تعیین 0/61
بیشترین تأثیر بر تعلق اجتماعی را داشته و سپس «فردگرایی افراطی» با ضریب تعیین
 -0/18در مرتبه بعدی تأثیرگذاری قرار گرفته است؛ بنابراین افزایش بیاعتمادی
اجتماعی در افراد ،بیشترین آسیب را بر میزان تعلق اجتماعی آنان داشته است.
واژگان کلیدی :تعلق اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،فردگرایی افراطی.
مقدمه

تعلق خاطر به جامعه به عنوان حسی بالنده میان مردمی که از منافع و سرنوشت مشترک
برخوردارند ،بسیار حیاتی است و وجود جامعه متضمن عالقه و وابستگی و وفاداری افراد به

آن و احساس پیوستگی به «مای» کلی است (پولینی .)2000 ،این همان پاسخ عاطفی نسبت

به «مای» بزرگتر است که تجلی عینی آن این است که فرد خود را جزئی از «مای» بزرگتر و
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یداند؛ به عبارتی این احساس تعلق اجتماعی است که ریشة تفاوت یک
جامعه را خانه خود م 
فرد از یک جامعه با افراد جوامع دیگر است (عاملی )2002 ،و آنچه اساس تمییز یک ایرانی از

غیرایرانی میشود ،همین است؛ چراکه در هویت یابی ملی ،مردم یک جامعه در این احساس
با هم اشتراک دارند و به هم پیوند میخورند.

از نظر مارکوسکی والوور ،وابستگی احساسی موجب تقویت و تثبیت همبستگی گروهی

میشود (رفیعپور)116 :1377 ،؛ زیرا حس تعلق گروهی ،به عنوان عنصر اساسی و سازنده

گروه ،زمینة پیوند اعضای گروه و در نتیجه پویایی گروهی را تضمین میکند (هومانس.)1972 ،

به نقل از هومانس 1ازآنجا که حس تعلق گروهی به کنش اجتماعی افراد جهت میدهد ،مسیر

دوام و توسعه گروه را نیز هموار میکند و ازاینرو ،هرگونه تضعیف آن موجب تضعیف
بنیانهای اجتماعی گروه میشود .ازآنجاکه کلیترین «مایی» که فرد به آن تعلق دارد جامعه
است ،احساس تعلق نسبت به این «ما» شرط بقا و پویایی زندگی اجتماعی است.

نتایج تحقیقات متعدد نشان میدهد میزان تعلق اجتماعی مردم به جامعه در کشورهای

توسعهیافته بهمراتب بیش از کشورهای توسعهنیافته و در حالتوسعه است .یکی از این
تحقیقات که در مؤسسه  ECLACانجام گرفته است ،به مقایسه کشورهای امریکای التین و

حوزه کارائیب با کشورهای دیگر پرداخته و نتایج آن نشاندهنده این موضوع است که تعلق
1. Homans

اجتماعی هم به عنوان عامل مؤثر و هم عامل تأثیرپذیر در جریان توسعهیافتگی نقش مهمی

ایفا میکند.

شرایط اجتماعی از جمله عوامل تأثیرگذار بر افزایش تعلقات اجتماعی است ،چراکه شرایط

اجتماعی نامتعادل همانند وجود تبعیض و محرومیت میتواند سبب تصور و ادراک منفی در
افراد نسبت به جامعه شود که نتیجة این ادراک ،نارضایتی اجتماعی و سرخوردگی و بیاعتمادی
عمومی است که بر احساس تعلق اجتماعی افراد مؤثر است (اسکال .)2007 ،همچنین برخورداری

از مزایای اجتماعی برابر ،برای هر شهروندی الزمة ایفای نقش و حیات اجتماعی اوست؛ زیرا

بدین صورت ،مسیر فرار از تعامالت ملی و محیط اجتماعی مسدود میشود.

کم و کیف توسعه ،بر رفتار یکایک افراد جامعه تأثیر دارد،
باید خاطرنشان کرد ازآنجاکه ّ

اگر زمانی افراد یک جامعه ،بین ایفای نقش و برخورداری از مزایا ،تعادل احساس نکنند واز
آنچه حق خود میدانند ،محروم بمانند ،دچار نارضایتی شده و بهزودی ریشة ناکامیهای خود

را پیداکرده و به مقابله با آن برمیخیزند .مبارزه با این ناکامی ممکن است به اشکال مختلفی

همانند مبازه با نهاد سیاسی و بیاعتنایی سیاسی و کاهش تعلق خاطر به هویت ملی و انزوای
اجتماعی یا ترک وطن وغیره جلوهگر شود.

نقطة مقابل حس تعلق اجتماعی ،خودخواهی و منفعتطلبی فردی است که در کنشهای

فردی جلوهگر میشود .وضع کنونی جامعه به گونهای است که افراد بر اساس نیازها و عالیق
فردی خودشان ،در جامعه رفتار میکنند و در حقیقت میتوان گفت نوعی فردگرایی منفی در

جامعه گسترش یافته که شرایط اجتماعی زمینهساز این مسئله بوده است (موحدی.)1386 ،

چنانکه نتایج گسترهای از تحقیقات (چلبی1381 ،؛ عظیمی هاشمی1373 ،؛ نوروزی،

1375؛ محمدی شکیبا1379 ،؛ بیات ،)1372 ،سمینارها («بررسی علل و عوامل تقدم مصالح

جمعی بر منافع فردی» ،)1379 ،کتابها (قاضیمرادی1378 ،؛ نراقی )1380 ،و نیز توجه

برنامهریزان و مدیرانفرهنگی کشور به این مسئله ،شاهدی بر این مدعاست .وجود حداقلی

از جهتگیریهای جمعگرایانه ،برای هر جامعه ضرورت دارد ،زیرا طیف عمدهای از مسائل
اجتماعی (در معنای عام آن) ،به عدم «مالحظه دیگران» یا «دیگربینی» 1در رفتارهای فردی و

جمعی افراد باز میگردد (جوادییگانه و هاشمی.)1384 ،

در اینجا این بحث مطرح میشود که با توجه به ساختار جامعه ایران و سطح توسعة آن به
1. Other-regarding
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عنوان یک جامعه در حالگذار (ربیعی ،)1387 ،مردم آن چه اندازه به جامعهای که در آن زندگی

میکنند تعلق دارند و چه عوامل اجتماعیای بر این میزان تعلق مؤثر بوده است؟ و کاهش حس
تعلق اجتماعی چه پیامدهایی به دنبال دارد؟

با توجه به مطالب گفتهشده ،این مهم مدنظر است که میزان احساس تعلق اجتماعی مردم

در شهر مشهد به جامعه ایران چقدر است؟ و کدام عوامل اجتماعی بر آن مؤثرند؟
ضرورت و اهمیت تحقیق

باتوجه به تغییرات جامعه امروزی ،توجه به بحرانهای ایجادشده در سطح فردی و اجتماعی
ضروری است .چراکه طبق نظر گیدنز «این عاملیت و ساختار است که موجب عملکرد اجتماعی

شده و این دو ،جدا از هم نیستند و کنش افراد ،ساختار را و ساختار ،کنش را شکل میدهد» (ریترز،

 .)701 :1374ازآنجاکه فرد ،پایه و اساس هر اجتماعی است ،چگونه کنشگری که خود دچار بحران
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شده است میتواند ساختاری مناسب ،بازتولید کند و ازآنجاکه نقش فرد به عنوان کنشگر اجتماعی،

در جریان توسعهیافتگی مهم و اساسی است ،تعلق اجتماعی وی و همچنین چالشهای ایجادشده
در مسیر تعلق اجتماعی او ،به دلیل اهمیت موضوع ،قابل توجه و بررسی است.

بدون توجه به احساس دلبستگی فرد به جامعه ،برنامهریزیها و سیاستگذاریهای

اجتماعی ،فاقد هرگونه پشتوانه خواهد بود زیرا اجرای برنامهها و کارآمدی آنها ،متضمن

عالقۀ مردم به تداوم حیات اجتماعی و همبستگی با جامعه است .اگر در جامعه هرکس به فکر
خود باشد ،سازگاری ،همبستگی و وحدت اجتماعی از بین خواهد رفت و افراد در جهت

حفظ نهادهای اجتماعی تالش نمیکنند .آنان دیگر به فکر صیانت از دستاوردهای فرهنگی و
اجتماعی نخواهند بود ،دیگر کسی به رعایت هنجارها و تمسک به ارزشها نمیاندیشد .چنین

وضعیتی بهتدریج آشفتگی و ازهمگسیختگی شدید اجتماعی را به دنبال خواهد داست .بدیهی
است چنین جامعهای شرایط توسعه و توسعهیافتگی را نخواهد داشت (ناطقپور)1383 ،؛

بنابراین ضرورت ایجاب میکند حس تعلق اجتماعی به عنوان عاملی اساسی ،در حیات
اجتماع ،شناخته و عوامل مؤثر در تقویت و تضعیف آن شناسایی شوند.

از نظر محقق ،با توجه به مطالعاتی که در نتایج تحقیقات متعدد داشته است (از جمله

تحقیقات ناطقپور) ،کاهش حس تعلق خاطر نسبت به جامعه میتواند پیامدهای بسیار مخربی
در جامعه داشته باشد از جمله :افزایش میزان مهاجرت ،کاهش امید به آینده ،انزوای فردی،

احساس جدایی و سردرگمی در جامعه ،ازخودبیگانگی ،گرایش به ارزشهای بیگانه ،کاهش

احساس امنیت ،مخدوش شدن روابط بین حقوق و تکالیف نقشها ،دشوار شدن پیشبینی

کنشهای اجتماعی ،بیاعتمادی ،قانونگریزی ،نزول گرایش به نظم ،کاهش وفاق اجتماعی و از

بین رفتن انسجام اجتماعی ،کاهش انگیزه برای پیشرفت و توسعة جامعه و بسیاری موارد دیگر

که این خود توجیهکنندۀ اهمیت تحقیق دربارۀ میزان تعلق اجتماعی افراد و عوامل مؤثر بر آن

است تا شاید بتوان با استفاده از نتایج این تحقیق ،کمکی به جلوگیری یا کاهش این آسیبها کرد.
یکی دیگر از ضرورتهای انجام تحقیق حاضر ،این است که تاکنون تحقیق چندانی در این

رابطه در کشور صورت نگرفته است .چنانکه محقق با مشاهده و بررسیای که از طرحهای

تحقیقاتی و منابع اطالعاتی موجود داشته به این نتیجه رسیده است .با توجه به بررسیای که در

پایگاههای اطالعاتی منابع خارجی انجام شده ،مشخص شد که در این زمینه ،تحقیقات متعددی
در کشورهای خارجی انجام شده است (مواردی از آنها در پیشینه تحقیق بیان شده است) و این

میتواند به دلیل واقف بودن آن کشورها به اهمیت موضوع و میزان تأثیر آن بر زندگی اجتماعی
باشد که خود گویای اهمیت و ضرورت بررسی تعلق اجتماعی به عنوان موضوع تحقیق حاضر
در داخل کشور است.

با توجه به اینکه مشهد ،به عنوان یکی از شهرهای مهم کشور ،با جمعیت زیاد و ناهمگون

میتواند تا اندازة زیادی مصداق ویژگیهای جامعه ایران باشد ،پس با انجام تحقیق در آن

میتوان نتایج بهدستآمده از آن را تا اندازهای به کل جامعه ایران تعمیم داد تا برای استفاده

کاربردی در برنامهریزیها ،مفید واقع شود .بدین ترتیب ،پژوهش حاضر در راستای توجه به

نیازهای جدید جامعه ایران در رسیدن به توسعهیافتگی ،با هدف تشخیص عوامل مؤثر بر تعلق
و پیامدهای آن در جامعه انجام میگیرد.

اهداف تحقیق

ـ بررسی میزان تعلق اجتماعی مردم مشهد به جامعه ایران؛

ـ بررسی متغیرهای زمینهای (جمعیتشناختی و پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی) مؤثر بر میزان

تعلق اجتماعی مردم مشهد به جامعه ایران؛

ـ بررسی تأثیر (اعتماد اجتماعی ،فردگرایی افراطی) بر میزان تعلق اجتماعی مردم مشهد به

جامعه ایران؛
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ارائه راهکارها و پیشنهادهایی به منظور تقویت تعلق اجتماعی مردم مشهد به جامعه ایران.
قلمرو تحقیق

قلمرو زمانی ،مکانی و مطالعاتی پژوهش مقطعی است زیرا وضعیت تعلق اجتماعی مردم مشهد
به جامعه را در سال  1390در مشهد مطرح میکند .تحقیق در مناطق دوازدهگانه و منطقه ثامن

مشهد انجام شده و به بررسی میزان تعلق اجتماعی مردم مشهد نسبت به جامعه ایران پرداخته

است؛ بنابراین در سطح کالن مد نظر است.
پیشینه تجربی تحقیق
الف) پیشینه داخلی

بررسی هویت جمعی و جایگاه هویت ملی در شهر مشهد تحقیقی پیمایشی است که رزازیفر
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در آن به بررسی تأثیر عوامل اجتماعی بر هویت ملی پرداخته است .نتایج تحقیق مذکور حاکی
از آن بوده که میانگین میزان پایبندی نظری به هویت ملی  ،74/54پایبندی عملی (تعهد ملی)

 70/56درجه ،میانگین ارزشهای ملی  ،70/46ارزشهای دینی  ،75/87جامعهای  77/72و

ارزشهای انسانی  70/02ذکر شده که به طور کلی میزان پایبندی نظری  90درصد و پایبندی

عملی  80درصد را نشان داده است.

تحقیق دیگری به روش پیمایشی به بررسی جامعهشناختی نگرش جوانان نسبت به هویت

ملی و مؤلفههای آن پرداخته که به منظور بررسی میزان آگاهی و تعلق و تعهد جوانان نسبت
به نمادهای مشترک در جامعه به عنوان ابعاد هویت ملی ،انجام شده است .در نتایج تحقیق

مشخص شد  18/5درصد پاسخگویان دارای هویت ملی باال 13 ،درصد متوسط و تنها 1/5

درصد دارای سطح پایین هستند .در حدود  47درصد نمونه آماری مصرفکنندة رسانههای

خارجی (اینترنت و ماهواره) بودهاند و میانگین هویت ملی این دسته به طور معناداری کمتر از
جوانانی است که اص ً
ال اینترنت و ماهواره استفاده نمیکنند (ملکی و عباسپور.)1388 ،
تحقیق که چلبی در سال  1378با عنوان «هویت قومی و رابطه آن با هویت جامعهای» انجام

کم و کیف روابط بین قومی و هویت ملی اقوام پنجگانه (آذری ،بلوچ ،فارس ،کرد و
داده به ّ

لر) پرداخته است .یافتهها حاکی از آن بود که تعلق و وفاداری اقوام پنجگانه به عناصر مهم

هویت ملی باال و امتیاز آن از  0تا  100باالتر از  75بوده است؛ تعلق بلوچها و لرها از سایرین

بیشتر؛ همکاری بین قومی بر هویت ملی تأثیر مثبت و تعارضهای بین قومی تأثیر منفی داشته

است ،یعنی با افزایش همکاری بین قومی ،هویت ملی تقویت و با تعرض و خصومت ،تعلق
و وفاداری به اجتماع کم میشود (قمری.)1384 ،

در توجه به هویت ایرانی ـ جهانی و با هدف شناسایی هویت ایرانی در فرایند ورود ایران

به جریان مدرنیته و تغییرات حاصل از آن ،آزاد ارمکی در سال  1380پیمایشی انجام داده که

در آن رابطه میزان تعلق ایرانی ـ اسالمی و به عبارتی رابطه غرور ملی با جنسیت ،تأهل ،سن و
تحصیالت بررسی شده است .از یافتههای تحقیق مشخص شد که  89/5درصد به ایرانیبودن

خود افتخار میکنند؛ پاسخگویان با درآمد بیشتر به ایرانیبودن خود بیشتر از مسلمانبودن

افتخار میکنند؛ زنان و افراد متأهل نسبت به مردان و مجردها بیشتر به مسلمانبودن خود تا

ایرانیبودن خود میبالند .بزرگساالن و میانساالن نیز بیشتر بر مسلمانبودن تا ایرانیبودن و افراد
تحصیلکرده بر ایرانیبودن بیشتر تأکید دارند (آزاد ارمکی.)1384 ،

در تحقیق پیمایشی دیگری ،وضعیت اعتماد اجتماعی تعمیمیافتة شهروندان ارومیه و عوامل

اجتماعی مؤثر بر آن بررسی شده است .یافتههای تحقیق نشان میدهد متغیرهای تعامالت
اظهاری ،گستردگی روابط ،تعهد اجتماعی ،دگرخواهی ،مقبولیت اجتماعی و احساس امنیت،

بر اعتماد تعمیمیافته ،تأثیر داشته است .در تحقیق ،به بررسی تعلق اجتماعی در جریان روابط
اظهاری ،برای ایجاد همبستگی و تعهد و دگرخواهی پرداخته شده و نتایج نشان داده که «تعلق

خاطر به ما» سبب افزایش اعتماد تعمیمیافته بوده است (معیدفر و جهانگیری.)1388 ،

ب) تحقیقات خارجی

یک بررسی به روش اسنادی ،به ارائه تصویری از تعلق اجتماعی و شاخصهای آن پرداخته

است .نویسنده ابتدا به بررسی زمینههای روابط انسانی و درگیری افراد در این روابط پرداخته
و سپس به دو بعد از مداخله انسان اشاره کرده که عبارتند از :روابط غیرنمادین و نمادین.

تعلق اجتماعی و انطباق فرهنگی را در بعد نمادین مداخله انسانی قرار داده و سپس با ارائه

نظریههایی از دورکیم ،وبر ،مید ،پارک ،پارسونز ،مرتون و تونیس در رابطه با تعلق اجتماعی،

به مقایسه و تحلیل آنها پرداخته و با تأکید بیشتر بر نظر پارسونز ،ساختار تعلق اجتماعی و
مؤلفههای آن و روابط بین آنها را ترسیم کرده است (پولینی.)2000 ،
یافتههای تحقیقی که کروس .جی .ای 1در کالیفرنیا با هدف مشخص کردن موضوع
1. Cross J.E
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احساس دلبستگی اجتماعی و فراهم کردن ابزار سنجش معتبر ،برای مطالعات بعدی انجام
داد ،نشان میدهد که موضوع دلبستگی به جامعه در سه بعد مطرح است :محیط طبیعی ،محیط
مصنوعی ،محیط اجتماعی (روابط اجتماعی) .همچنین دلبستگی به جامعه در پنج بُعد اصلی
مطرح شده است شامل احساس رضایت ،احساس راحتی نسبت به خانه ،هویت ،وابستگی
عاطفی و تنظیمات شناختی (شامل احساس و قضاوت) (کروس .جی .ای.)2003 ،
در یکی دیگر از تحقیقاتی که به منظور طبقهبندی عوامل تعیینکننده دلبستگی اجتماعی و

تعیین وسایل اندازهگیری دلبستگی با هدف پیمایش ملی و محلی دلبستگی اجتماعی انجام گرفته،
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محقق به دنبال بررسی ساختمان تعلق اجتماعی و تأثیر تحرک و ناپایداری اقامتی بر تعلق بوده
است .پژوهش مذکور از نوع اسنادی بوده و محقق به بررسی و مقایسة تحقیقات قبلی پرداخته که
بالغ بر  50مقاله در زمینههای متعددی همچون جامعهشناسی ،جغرافیای انسانی ،جمعیتشناسی،
روانشناسی و ارتباطات و توسعه اجتماعی و اقتصادی (از  2003تا  )1980را شامل میشده است.
یافتههای تحقیق بیانگر آن است که سه عنصر شناختی ،عاطفی ،و رابطهای سبب اتصال فرد به
یک مکان میشوند؛ از سوی دیگر شاخصهای تعامالت اجتماعی و مو ّدت (دوستیهای محلی)،
احساسات (رضایت) ،مشارکت در جامعه ،هویت مکانی ،و ثبات شرایط اقامتی از شاخصهای
دلبستگی به مکان بوده که در بیشتر بررسیها مطرح شدهاند (بوو.)2004 ،
نارایان 1و کسیدی )2001( 2در یک بررسی پیمایشی ،مجموعهای از پرسشهای معتبر را که
برای تحقیقات و طرحهای اجرایی در کشورهای تانزانیا ( ،)1999اندونزی ( )1999و بولیوی
( )2000مد نظر بوده ،تنظیم کرده و سپس به عنوان ابزار سنجش در کشورهای افریقایی غنا
و اوگاندا استفاده عملی کردهاند .این بررسی به منظور فراهم کردن یک ابزار اندازهگیری معتبر
با هدف سنجش سرمایه اجتماعی در پژوهشهای دیگر انجام گرفته است که در آن عوامل
تعیینکنندة سرمایه اجتماعی عبارتند از :همبستگی اجتماعی ،توانمندی و حس تعلق .همچنین
پیامدهای سرمایه اجتماعی به این ترتیب عنوان شدهاند :مشارکت سیاسی و امنیت؛ ایمنی؛
توانمندی و انسجام اجتماعی و در نهایت اینکه حس تعلق سبب افزایش مشارکت و همچنین
توانمندی و سپس انسجام اجتماعی شده است.
3
موضوع تحقیق دیگری که از مرکز تحقیقات مسائل اجتماعی بریتانیا ( )SIRCدر 2007
ارائه شده است ،تعلق و هویت اجتماعی با توجه به تغییرات جدید و بهویژه بحث جهانیشدن
1. Narayan
2. Cassidy
3.Survay international Research Centre

و فناوری ارتباطی و دنیای مجازی بوده است .این تحقیق به دنبال پاسخ به این مسائل انجام
شده بود :تعلق خاطر افراد در قرن بیستویکم در بریتانیا چگونه است؟ چه راههای جدیدی
در تعریف هویت و حس تعلق شکل گرفته است؟ چه عواملی مبنای این حس در قرن جدید
هستند؟ در این تحقیق ،تعلق اجتماعی نسبت به خانواده ،دوستان ،مکان ،هویت ملی ،نژاد،
قومیت ،طبقه ،هویت سیاسی ،مذهب ،سبک زندگی ،هویت حرفهای ،تعلق آنالین و دنیای
مجازی بررسی شده است .نتایج این تحقیق نشان داد که  88درصد از مردم خانواده را؛ 60
درصد دوستان را و بیش از یکسوم ملیّت را مهمترین بخش تعلق خاطر خود دانستهاند .تعلق
حرفهای و یا شغلی و روحیه تیمی و منافع مشترک نیز در حال افزایش بوده و حتی تعلق تیمی
افراد از تعلقات سیاسی ،مذهبی ،طبقه ،قومیت و وابستگی سیاسی نیز بیشتر بوده است .دیگر
اینکه شش دسته از عوامل بودهاند که افراد به آنها تعلق بیشتری داشتهاند :خانواده ،دوستان،
سبک زندگی ،ملیّت ،هویت حرفهای ،روحیه تیمی .همچنین تعلق آنالین و فضای مجازی
اینترنتی در عصر جدید ،اهمیت زیادی پیدا کرده است .در نهایت اینکه ،افراد در حس تعلق به
عوامل متعدد با هم تفاوت دارند و این حس با توجه به زمان و شرایط اجتماعی متغیر است.
مرکز آمار کانادا در  2003یک پیمایش اجتماعی عمومی درباره تعهد اجتماعی انجام داده که
شامل سه بخش است )1 :نگرش و تصویر فرد از کانادا؛  )2توجه به فعالیتهای کاناداییها؛ )3
شامل خالصهای از شبکههای اجتماعی که کاناداییها در آن عضو هستند .یافتههای نظرسنجی
بیانگر این مطلب بود که در مجموع  85درصد افراد تعلق خود به کانادا را با شدت بسیار قوی
و تا اندازهای قوی ابراز کردهاند؛ مردم کانادا احساس تعلق خود را به کانادا  88درصد ،به استان
خود  81درصد و به جامعه محلی خود  70درصد؛ با شدت بسیار قوی عنوان کردهاند .در این
گزارش ،یک نمای کلی با آمارتوصیفی از ویژگیهای کاناداییها مانند سن ،جنس ،استان ،محل
اقامت ،زبان و پیشرفت تحصیلی ارائه شده و سپس رابطه آنها را با تعلق ،تحلیل کرده است.
سپس رابطه تعلق افراد به عوامل اجتماعی دیگر نیز مشخص شده است :نیمی از کاناداییها،
احساس رضایت اجتماعی داشتهاند که این درجه با فعالیت و نگرش آنها در ارتباط بوده است؛
یعنی افراد با تعلق باال ،رضایت خود را نیز بسیار قوی ابراز کردهاند .اعتماد و اطمینان افراد
به مؤسسهها ،در افرادی که رضایت بیشتری داشتهاند ،بیشتر بوده است .احساس تعلق بسیار
قوی بر میزان مشارکت باالتر تأثیر داشته و در نهایت اینکه ،حس تعلق موجب افزایش سالمت
جسمی و روانی فرد و جامعه میشود (کانادا.)2004 ،
پژوهشی اسنادی و پیمایشی درباره انسجام اجتماعی و رابطة آن با تعلق اجتماعی در
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کشورهای امریکای التین و حوزه کارائیب انجام شده که در آن برای تعلق اجتماعی این
شاخصها مطرح شده است :اعتماد (به دیگران و نهادها) و مشارکت (سیاسی ،انتخاباتی،
اجتماعی ،تابعی) و انتظارات برای آینده (درباره وضعیت جامعه ،وضع رفاه خود و خانواده،
تحرک اجتماعی برای خود و خانواده) .همچنین به بررسی تأثیر رفاه ملی و نابرابری ،فقر و
خطر آن بر انسجام اجتماعی توجه شده است (.)2007 ،ECLAC
جمعبندی پیشینه تحقیق
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درباره کل تحقیقات مطرحشده در پیشینه تحقیق میتوان نتیجه گرفت که بیشتر تحقیقات ضمن
توصیف ،بیشتر با تأکید بر تبیین متغیرها ـ چه به عنوان متغیر مستقل و چه وابسته یا به عنوان
بعدی از ابعاد این دو ـ بررسیهای الزم را انجام دادهاند .پژوهشهای داخلی ،تعلق اجتماعی را
بیشتر به عنوان بعدی از هویت جمعی و یا شاخص شهروندی در نظر دارند و یا در بحث از
ابعاد انسجام و سرمایه و مشارکت اجتماعی و همبستگی اجتماعی به آن پرداختهاند .از جمله
مواردی که در بیشتر بررسیها مدنظر بوده است ،عوامل زیستی ـ اجتماعی است .همچنین
روش بیشتر تحقیقات ،پیمایشی بوده و اغلب با تکنیک پرسشنامه کار شدهاند .هیچگونه تحقیقی
با بنیان نظری در داخل کشور در این رابطه نوشته نشده که بتوان از چهارچوب نظری آن سود
جست .برخی از مسائل اجتماعی مانند اعتماد و فردیتطلبی که در تحقیق حاضر مدنظر است،
در بعضی از این تحقیقات بررسی شده که در این پژوهش به عنوان عامل تأثیرگذار بر تعلق
اجتماعی گنجانده شده است .هیچکدام از تحقیقات داخلی به موضوع اصلی که در پژوهش
حاضر ،مهم مینماید ،توجه نکردهاند .این نشاندهندۀ بیتوجهی به موضوع در داخل کشور
است که در بخش ضرورتها نیز مطرح شده است.
مباحث نظری تحقیق
الف) نظریه کنش اجتماعی

پارسونز نظام شخصیت را نظام سازمانیافتهای از جهتگیری و انگیزش کنش کنشگر فردی
میانگارد .عنصر سازندۀ بنیادی شخصیت ،تمایالت نیازی است .وی تمایالت نیازی را
مهمترین واحدهای انگیزش کنش میداند و معتقد است این تمایالت فطری نیستند بلکه طی
فراگرد کنش به دست میآیند و به عبارتی ،کششهایی هستند که به وسیله زمینه اجتماعی

شکل میگیرند (ریترز.)140 :1374 ،

آنچه از نظریه باال ،با موضوع پژوهش حاضر در ارتباط است این است که حس تعلق،

یکی از تمایالت و نیازهای افراد است و با توجه به ساختار و عوامل اجتماعی شکل میگیرد و
تغییر مییابد و از سویی ،حس تعلق به عنوان جهتگیری کنش ،پایه و اساس روابط اجتماعی
بین مردم است.

ب) نظریه فردگرایی

پارسونز با ارائه الگوهایی عام ،متغیرهای اصلی در کنش اجتماعی را در پنج زوج معرفی میکند:

 )1دلبستگی در برابر بیطرفی؛  )2جنبه کلی هدف در برابر جنبه جزئی آن؛  )3خاصگرایی

در برابر عامگرایی؛  )4خود انجام کنش در برابر کیفیت ذاتی کنش؛  )5منافع جمعی در برابر

منافع فردی (محمدیاصل .)52-53 :1387 ،طبق آخرین متغیر ،عملکننده اجتماعی میتواند
برحسب اهدافی که کام ً
ال شخصی و پاسخگوی منافع خصوصی او هستند ،انتخاب و عمل کند
و بدینسان او به دلیل خودمداری انتخاب میکند و برعکس .او میتواند برحسب اهداف و

منافعی که در آن با دیگرعملکنندگان اجتماعی مشترک است یا افراد جمعی که بدان تعلق دارد،
عمل کند و در این صورت ،او به نفع جماعت انتخاب کرده است (روشه.)88 :1374 ،

وبر بر معنای ذهنیای که کنشگر از کنش خود در نظر دارد ،تأکید دارد و انواع کنش را با

توجه به این معنا ،به این صورت مطرح کرده است:

کنش عقالیی هدفمند :شامل گرایش افراد به اهداف فردی با در نظر گرفتن ابزار و نتایج کنش به

صورت سنجیده؛ کنش عقالیی ارزشی :شامل باور آگاهانه به ارزش یک رفتار اخالقی ،زیباشناختی،

مذهبی وغیره که فارغ از هرگونه چشمانداز بیرونی برای توفیق بیرونی است و به خاطر خودش

وجود دارد؛ کنش عاطفی :که ناشی از تمایالت خاص و وضعیت احساسی شخص است؛ کنش
سنتی :حاصل گرایش به سنت است که از طریق عادتهای طوالنی ایجاد شده است.

دورکیم در کتاب تقیسم کار علت آنومی را صنعتیشدن سریع میداند ،ولی در کتاب

خودکشی علت آنومی را به درون انسانها مرتبط میسازد و انسانها را سیریناپذیر میداند و

معتقد به این است که در آنها میل به الیتناهی وجود دارد .وی در دیگر آثار خود از جمله مقاله
دوگانگی طبیعت بشری و شرایط اجتماعی و همچنین کتاب فلسفه و جامعهشناسی ،آنومی
یداند (کوثری .)1380 ،وی بین دو نوع
را ناشی از فزونطلبی و منفعتطلبی و فردگرایی م 

فردگرایی تفاوت قائل است :یکی فردگرایی افراطی مذموم که حاصل گسستن فرد از پیوندهای

اجتماعی و ناشی از خودخواهی است و دوم فردگرایی ناشی از تقسیم کار که آن را کیش فرد
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میداند و مذموم نمیشمارد (دورکیم .)411 :1378 ،وی فردگرایی افراطی مذموم را ترجیح

منافع فردی و گروهی بر جمعی میداند و چنانکه در تقسیم کار عنوان میکند ،فردگرایی

اخالقی را نوعی کیش و ایمان مشترک برای جامعه مدرن و پدیدهای جمعی و مبنای اخالق و

یداند (گیدنز.)134 :1378 ،
همبستگی در جوامع جدید م 

روح کلی این نظریه که در ارتباط با تحقیق حاضر است این است که تمایالت و احساسات

عامل ارتباط است .اگر مردم بیشتر بر اساس عاطفه و احساسات و ارزشها با هم ارتباط برقرار

کنند ،تعلق اجتماعی آنها بیشتر میشود .هرچه منفعتطلبی بیشتر باشد تعلق اجتماعی کاهش

مییابد.

ج) نظریه همبستگی

دورکیم با ارائه این نظر که علل آفرینندۀ تصورات و عواطف و تمایالت جمعی ،برخی از

حاالت شعور فردی نیست بلکه علل آفرینندة آنها اوضاع و احوالی است که هیئت اجتماعی را
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فرا میگیرد ،شکی نیست که این حاالت اجتماعی ،در صورتی تحقق مییابد که طبایع فردی
مانع آنها نشود (دورکیم 117 :1373 ،و  .)119وی در بحث از واقعیتها ،بر جامعه و علل

اجتماعی با توجه به خود فرد تأکید دارد.

دورکیم ،وجدان جمعی را مجموعه اعتقادات و احساسات مشترک ،درمیانگین افراد یک

یداند که دستگاه معینی را تشکیل میدهد که حیات خاص خود را دارد و میتوان آن
جامعه م 

را در حکم روح نوعی جامعه با همه خواص و شرایط وجودیاش و نوع توسعهاش دانست
(دورکیم 77 :1381 ،و .)78

وجدان جمعی از دو عنصر تشکیل شده است :باورها و احساسات مشترک .بخش تصوری

و شناختی و بخش عاطفی وجدان جمعی .این دو ،یک برایند رفتاری دارد که آمادگی برای

عمل است (دورکیم .)239 :1378 ،عنصر تصوری همان شناخت و عقاید ،و عنصر عاطفی

احساس تعلق به جامعهای است که فرد عضو آن است و عنصر آمادگی برای عمل ،همان

پیروی یا تخطی از هنجارهاست؛ یعنی همان تعهد عملی فرد به هنجارها .وی در کتاب
خودکشی ،عنصر سومی را در بحث خودکشیهای ناشی از آنومی و خودخواهی بیان میکند.

در مورد انطباق نظر دورکیم با موضوع این بررسی ،باید گفت تعلق اجتماعی مجموعه

تمایالت و تعلقات افراد به جامعه است .تعلقات اجتماعی ،بخش عاطفی روح کلی جامعه

است که سبب ایجاد تعهد میشود.

د) نظریه اعتماد

گیدنز در مبحث ارتباط بین کنشگران ،مفهوم «ارتباط ناب» را بیان میکند .از نظر او ،ارتباط
ناب ارتباطی است که معیارهای برونی در آن تحلیل رفته باشد؛ ارتباط ناب تنها برای پاداشی

به وجود میآید که از نفس خود ارتباط حاصل میشود .ارتباط ناب نیازمند تعهد پیشینی است

که نوع ویژهای از اعتماد ،محسوب میشود و منظور از آن ،تعهد به نفس ارتباط و همچنین به

شخص یا اشخاص دیگر است .تقاضای صمیمیت ،جزء تفکیکناپذیر ارتباط ناب است که
خود نتیجۀ همان اعتماد است .تعهد متاعی کمیاب است؛ به دلیل آنکه دقیق ًا نیازمند کششهای
روانی متقابل ،در نوعی رابطة ناب است (گیدنز 22 :1382 ،و .)30

آنچه از نظریه اعتماد ،با پژوهش حاضر ،مطابقت دارد این است که عاطفه و وابستگی سبب

حس تعلق اجتماعی بیشتر میشود .اعتماد ،اساس ارتباط عاطفی و تعلق اجتماعی بین مردم
است و تعلق اجتماعی سبب تعهد و وفاداری میشود .عدم اعتماد به نظام سیاسی ،موجب

کاهش حس تعلق اجتماعی میشود.

ه) نظریه ساختیابی

جان کالم نظریه گیدنز ،رابطه دیالکتیکی و دوگانۀ عاملیت و ساختار است .بدین ترتیب که

هر کنش اجتماعی ،دربرگیرندة ساختار است و هر ساختاری به کنش اجتماعی نیاز دارد.

عاملیت و ساختار ،به گونة جداییناپذیری در فعالیت یا عملکرد جاری بشر در هم تنیدهاند.

از نظر او ،ساختارها همیشه الزامآور نیست بلکه هم وادارنده و هم تواناکننده است .وی معتقد

است کنشگران قدرت گزینش دارند و عوامل مورد نظر گیدنز توانایی تأثیر گذاشتن بر جهان
اجتماعیشان را دارا هستند (ریترز 704 :1374 ،و .)706

دربارة ارتباط نظریه گیدنز و موضوع تحقیق حاضر باید گفت حس تعلق اجتماعی ،تحت

تأثیر شرایط اجتماعی جامعه و عوامل اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی شکل میگیرد و

از سوی دیگر خود حس تعلق اجتماعی بر جامعه و ساختار آن تأثیر دارد.

و) جمعبندی نظریات

محورهای مشترک مورد توجه در نظریات گفتهشده در باال که با موضوع تحقیق در ارتباط هستند،

عبارتند از اینکه :تعلق اجتماعی ،ساخته و پرداختۀ جامعه است؛ ویژگیهای شخصیتی فرد بر تعلق

اجتماعیمؤثراست؛پایگاهاجتماعیواقتصادیبرتعلقاجتماعیمؤثراست؛منفعتطلبیوفردگرایی
سبب تضعیف تعلق اجتماعی میشود؛ بین اعتماد و تعلق اجتماعی رابطه متقابل وجود دارد.
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جدول شماره  .1جمعبندی نظریات
نظریه

نظریهپردازان

مفاهیم اصلی

متغیرهای استخراجشده

کنش اجتماعی

پارسونز

کنش ،عوامل مؤثر بر کنش (کنشگر ،زمینه و
وضعیت ،جهتگیری کنشگرنسبت به وضعیت

تعلق اجتماعی و شرایط
اجتماعی

پارسونز

الگوهای عام کنش ،منافع جمعی در برابر منافع
فردی

فردگرایی

دورکیم

فردگرایی افراطی و مذموم در برابر فردگرایی
اخالقی

دورکیم

تعلق اجتماعی به عنوان بخش عاطفی وجدان
جمعی ،وجدان جمعی در برابر وجدان فردی
و ضعف تعلق به دلیل ضعف بخش عاطفی
وجدان جمعی

پارسونز

انقباض قدرت سیاسی ناشی از انقباض اعتماد

اعتماد

گیدنز

ارتباط ناب ناشی از اعتماد و
تعهد ناشی از اعتماد

اعتماد اجتماعی

ساختیابی

گیدنز

عاملیت و ساختار و عملکرد

تعلق و شرایط اجتماعی

همبستگی
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وبر

کنش عاطفی و رابطه تأنیسی در برابر عقالنی
هدفمند و رابطه تأسیسی

فردگرایی افراطی

تعلق اجتماعی

چهارچوب نظری تحقیق

با توجه به پیشینة نظری و تجربی تحقیق و آنچه در بیان مسئله آمد ،ایران جامعهای درحالگذار
تلقی میشود و ازآنجاکه هر جامعه درحالگذاری در این روند ،دچار بحران میشود ،ایران
نیز در فرایند توسعه با مسائلی روبهرو شده که همه آنها بر سطح تعلق اجتماعی مؤثرند و به
احتمال زیاد آسیبهایی که ممکن است از این رهگذر نصیب ایران شود ،موجب تضعیف
تعلق اجتماعی خواهند شد .باید بدانیم در این شرایط ،وضعیت تعلق اجتماعی در ایران چگونه
است وچه عواملی بر آن مؤثر است؟
آنچه در پژوهش حاضر مدنظر است ،ترکیبی از نظریههای گفتهشده در باالست که از یک
سو برای مشخص کردن میزان تعلق اجتماعی در فرد به عنوان متغیر وابسته ،بر نظریه کنش و
همبستگی ،تأکید بیشتری دارد و از سوی دیگر ،در پرداختن به عوامل اجتماعی به این نظریهها
توجه خواهد شد؛ بنابراین در این پژوهش ،با استفاده از یک دیدگاه ترکیبی ،تعلق اجتماعی
(بازتولید عملکرد کنشگر در جریان کنش) تحت تأثیر ساختارهاست و خود این ساختارها،
تحت عنوان عوامل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی میتواند بر آن مؤثر واقع شود.

پس مطابق با نظریه کنش ،هر فرد مشهدیای دارای نظام شخصیتی خاص با تمایالت و

اهداف خاص خود است که در جامعه و توسط جامعه شکل گرفته است .حس تعلق اجتماعی

مردم مشهد به عنوان یکی از تمایالت اساسی که پایه هویت جمعی آنهاست ،در فراگرد کنش

شکل گرفته و متأثر از زمینه اجتماعی و وضعیت فرد در شرایط اجتماعی است که در صورت
مساعد بودن این شرایط ،تعلق اجتماعی افراد میتواند افزایش یابد مث ً
ال اگر افراد شرایط اجتماعی
را به نحوی تلقی کنند که باید از شرایط به نفع خود بهره ببرند ،حس فردگرایی افزایش یافته و

دیگرخواهی کاهش مییابد که در این جریان ،فرد دلبستگی به «مای» جمعی را از دست خواهد

داد .شرایط نابسامان اجتماعی و بیهنجاری میتواند تعلق اجتماعی را کاهش دهد و فرد به دنبال
کسب مصلحت و منفعت و رسیدن به هدف خویش باشد .اگر کنش ابزاری در جامعه افزایش

یابد ،تعلق اجتماعی کاهش مییابد و اگر مردم احساس کنند که دیگران در جریان کنش به نفع

خود گام برمیدارند ،آنها نیز چنین خواهند کرد یعنی فردگرایی افراطی افزایش خواهد یافت؛
بنابراین تفسیر فرد از کنش خود و دیگران ،بر میزان تعلق اجتماعی مؤثر است.

ازآنجاکه اعتماد اجتماعی ،کنش اجتماعی را تحت تأثیر قرار میدهد و زمینۀ اجتماعی باید

به نحوی باشد که اعتماد اجتماعی را تقویت کند ،بدین ترتیب که فرد بتواند به هموطنان و
مسئوالن جامعه اعتماد کند و احساس اطمینان خاطر از زندگی در جامعه داشته باشد زیرا اگر

مردم در شرایط بیاعتمادی زندگی کنند ،به روابط اجتماعی خدشه وارد شده و تعلقْ کاهش

مییابد و اگر به همدیگر اعتماد نداشته باشند ،چگونه میشود که به همدیگر دلبستگی و
وفاداری داشته باشند؟ پس بیاعتمادی ،موجب انقباض تعلق اجتماعی میشود.

پرسشها و فرضیههای تحقیق

مردم مشهد به چه میزان به جامعه ایران احساس تعلق اجتماعی دارند؟

کدام متغیرهای زمینهای (جمعیتشناختی و اجتماعی ـ اقتصادی) بر میزان تعلق اجتماعی

مردم مشهد به جامعه ایران مؤثر است؟

آیا اعتماد اجتماعی و فردگرایی افراطی بر تعلق اجتماعی مردم مشهد به جامعه ایران مؤثر

است؟

در راستای تقویت تعلق اجتماعی مردم مشهد به جامعه ایران چه راهکارهایی میتوان پیش

گرفت؟
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فرضیهها

 .1بین متغیرهای جمعیتشناختی و تعلق اجتماعی رابطه وجود دارد؛

 .2بین متغیرهای اجتماعی ـ اقتصادی و تعلق اجتماعی رابطه وجود دارد؛

 .3بین اعتماد اجتماعی و تعلق اجتماعی رابطه مثبت وجود دارد؛

 .4بین اعتماد بین شخصی و تعلق اجتماعی رابطه مثبت وجود دارد؛
 .5بین اعتماد مدنی و تعلق اجتماعی رابطه مثبت وجود دارد؛

 .6بین اعتماد تعمیمیافته و تعلق اجتماعی رابطه مثبت وجود دارد؛

 .7بین فردگرایی افراطی و تعلق اجتماعی رابطه معکوس وجود دارد؛

 .8بین اعتماد اجتماعی و فردگرایی افراطی رابطه معکوس وجود دارد؛
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مدل شماره  .1نمایش روابط ع ّلی بین متغیرهای مستقل و وابسته

تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم
الف) حس تعلق اجتماعی

حس تعلق توسط آنانت )21 :1966( 1به عنوان یک حس درگیری شخصی ،در یک سیستم
اجتماعی تعریف شده است و افراد خود را بخش جداییناپذیری از نظام احساس میکنند.
برلین و جانسون )1989(2آن را به عنوان یک توجه گسترده ،به منظور ایجاد و حفظ ارتباط با
دیگران و نهادهای اجتماعی و محیط و خود تعریف کردهاند)(Hagerty 'et al', 1992
بر اساس سلسلهمراتب نیازهای مازلو ،نیازهای اجتماعی یا تعلق به دیگران پس از نیازهای
فیزیولوژیک و ایمنی قرار گرفته که در اثر برآورده نشدن این نیاز ،فرد بهشدت درد تنهایی،
1. Anant
2. Berlin & Janson

انزوا ،مطرود بودن ،نداشتن دوست و نداشتن ریشه در جامعه را احساس میکند (مازلو:1369 ،

 )80و در پی آن ،به دنبال تعلق و عضویت در گروه و همسان بودن در اهداف و پیروزیهای
گروهی و قبولی عام یافتن و آسایش خاط ِر ناشی از آن است.

ابن خلدون ،جوهره حیات جمعی را تعلق اجتماعی و روح یاریگری میداند که در

بادیهنشینی از طریق اجتماع افراد بر اساس نظام خویشاوندی حاصل میشود و در شهرنشینی

از طریق تأسیس و گسترش نهادها و سازمانهای اجتماعی و روابط همسایگی صورت میپذیرد
(آزاد ارمکی.)282 :1376 ،

بنابراین ،حس تعلق اجتماعی مجموعه عواطفی است که در جریان شکلگیری شخصیت

فرد ،توسط جامعه و جریان جامعهپذیری ایجاد میشود و عوامل اجتماعی سبب تغییر آن
میشود ،بنابراین با تأکید بر تعریف پولینی ،تعلق اجتماعی عبارت است از حس دلبستگی،

وابستگی و وفاداری به جامعه که موجب همبستگی بین افراد و ایجاد پیوستگی یا «احساس ما»

یداند.
شده به نحوی که فرد ،خود را بخش جداییناپذیری از جامعه م 

ب) اعتماد

اعتماد اجتماعی حس ظن افراد نسبت به افراد جامعه است .عناصر و جنبههای یک رابطه

اجتماعی مبتنی بر اعتماد عبارتند از :صداقت ،صراحت ،سهیم کردن دیگران در اطالعات
و عقاید و افکار و احساسات ،احترام و ارزش قائل شدن برای طرف مقابل ،حمایت از

شایستگیهای طرف مقابل ،تمایالت همیارانه و یاریگرانه و رفتارهای اعتمادآمیز (اختر

محققی.)27 :1385 ،

تردی کویر ،اعتماد را پایه و اساس زندگی توأم با اخالق ،مسئولیت و نیکویی میداند و

معتقد است پیوندهای اجتماعی در سایه اعتماد شکل گرفته و ساخته میشوند (اختر محققی،

.)30 :1385

در واقع ،اعتماد نگرشی مثبت به فرد یا امری خارجی و بیانگر میزان ارزیابی از پدیدهای

است که با آن مواجهیم؛ به عبارت دیگر اعتماد احساسی است که فرد یا افراد درباره چیزی

تأییدشده دارند (عباسزاده  )269 :1383به نقل از (معیدفر و جهانگیری.)1388 ،

یداند زیرا با شکلگیری «ما» بُعد
چلبی پایه اعتماد را بر اساس احساسات جمعی استوار م 
عاطفی آشکارتر شده و افراد نسبت به هم ،نوعی دلبستگی عاطفی پیدا کرده و دیگر صرف ًا

به دلیل رفع نیازهای عادیشان (دنبال کردن منافع شخصی) با دیگران رابطه برقرار نمیکنند.
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آنها همنوعان خود را رقیب و دشمن نمیدانند و از اینکه در میان آنان هستند ،احساس امنیت

میکنند و این اعتماد بین آنان را تقویت میکند (معیدفر و جهانگیری.)1388 ،

تعامالت اجتماعی مبنای تشکیل و قوام جامعه است و چنانکه گفته شد ،از دید گیدنز،

ارتباط ناب منوط به اعتماد متقابل است و اعتماد نیز رابطة نزدیکی با صمیمیت دارد .بدین

ترتیب در جریان ارتباط ،شخص هم باید مورد اعتماد باشد و هم بتواند به دیگران اعتماد کند؛
در غیر اینصورت ،احساس عاطفی در رابطه آنها تضعیف خواهد شد .احساس بیاعتمادی
میتواند ادراک منفی از شرایط اجتماعی را تقویت و زمینة نارضایتی از اوضاع فعلی و ناامیدی
نسبت به آینده را نیز فراهم کند.

در پژوهش حاضر اعتماد اجتماعی بر انتظارات و تعهدات اکتسابی و تأییدشده به لحاظ

اجتماعی داللت دارد که افراد نسبت به یکدیگر و نسبت به سازمانها و نهادهای مربوط به
زندگی اجتماعیشان دارند (ازکیا و غفاری.)90 :1380 ،
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ج) فردگرایی افراطی

دید پارسونز درباره فردگرایی همان است که فرد در انتخاب متغیرهای الگویی ممکن است
کنش خود را به سمت آن جهت دهد و به جای منافع جمعی ،منافع فردی را برگزیند .منافع
فرد در تقابل با منافع جامعه در نظر گرفته میشود .مارکس ،مفهوم آزمندی و خودخواهی

را که توسط نظام سرمایهداری ایجاد شده مطرح میکند و اینکه باعث میشود نظام از تأکید
بر مسئولیت مشترک جمعی به سوی فردگرایی پیوسته حرکت کند و بیشتر ،آن را در بحث
اختالف منافع طبقاتی مورد بحث قرار داده است (کرایب 376 :1382 ،و  )383و (گیدنز،

 .)238 :1378وبر آن را مربوط به کشهای عقالنی بسیار هدفمند و نتیجه کنش ابزاری یا همان
عقالنیت صوری میدانست که موجب کاهش وابستگی جمعی میشد .در نظریه تبادل هومنز،

اساس کنش افراد را نفع و سود شخصی تشکیل میداد .نقطة مقابل فردگرایی ،دگرخواهی

است .میتوان گفت دگرخواهی عبارت است از اینکه فرد باالتر از تعهدات خود عمل کند؛

بهطوریکه منافع دیگران را بر منافع خود ترجیح دهد.

جدول شماره  .2متغیرها ،ابعاد و تعریف عملیاتی
متغیر

متغیر اصلی

ابعاد متغیر

تعلق
اجتماعی

تعلق
اجتماعی

تعلق به مردم

عوامل
اجتماعی

اعتماد
اجتماعی

مع ِّرفها

تعلق به سرزمین

عالقه به ایران و زندگی در آن ،تمایل به مهاجرت از
ایران ،افتخار به ایران
عالقه به مردم و نوع روابط آنها

تعلق به نمادها ،هنجارها،
ارزشها و موقعیت فعلی

شرکت در فعالتهای سیاسی ،عالقه به اسامی ایرانی،
افتخار به زبان فارسی ،دفاع از میهن و ارزشها

اعتماد بین شخصی

اعتماد به دوستان ،خویشاوندان و همکاران

اعتماد مدنی

اعتماد به اجرای تصمیمات و قوانین دولتی ،به
صحت قوانین ،صداقت گفتاری و کرداری مسئوالن،
توجه به خواستههای مردم
اعتماد به غریبهها و به صداقت مردم در امور

اعتماد تعمیمیافته

کسب سود و منفعت ،ترجیح منفعت فردی بر جمعی،
استفاده ازکارهای غیرقانونی برای رسیدن به سود

متغیرهای
زمینهای

فردگرایی
افراطی
ویژگیهای جمعیتشناختی پایگاه
اجتماعی ـ اقتصادی

سن و جنس و تأهل و قومیت ،تحصیالت ،درآمد،
وضعیت اشتغال ،نوع شغل ،نوع مسکن ،محل سکونت
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روش تحقیق و ابزار پژوهش

این پژوهش بر اساس رویکرد ک ّمی و با استفاده از روش پیمایشی ،انجام شده است .در
جمعآوری اطالعات مقدماتی و نظریهها از روش اسنادی استفاده شده است .واحد تحلیل؛ فرد
بوده و از پرسشنامه محققساخته برای جمعآوری اطالعات استفاده شده است .پرسشنامه از
دو بخش اصلی تشکیل شده است :بخش نخست پرسشهایی است که اطالعات مربوط به
ویژگیهای جمعیتشناختی و اجتماعی ـ اقتصادی فرد را میسنجد؛ و بخش دوم پرسشها در
قالب طیف لیکرت بوده که از پنج گزینه برای شدت آن گویه متناسب با جهت گویه (مثبت یا
منفی بودن گویه) در طیف استفاده شده است (از شماره  1تا  .)5رابطه میزان تعلق اجتماعی و
(اعتماد اجتماعی و فرد گرایی) به وسیله طیف لیکرت مورد سنجش قرار گرفته است.
جمعیت آماری در این تحقیق ،افراد  20سال به باالی شهر مشهد بودهاند که در نواحی
چهلگانه از مناطق سیزدهگانة مشهد سکونت داشتهاند که طبق سرشماری نفوس و مسکن
مرکز آمار ایران در سال  1530827 ،1385نفر بوده است .حجم نمونه با استفاده از فرمول

کوکران 384 1نفر تعیین و از روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای (دواس)74 :1376 ،
1. Cochran

بررسی میزان تعلق
اجتماعی مردم ...

استفاده شده است .در این روش ابتدا نواحی چهلگانه در  13منطقه مختلف شهر مشهد در

معرفتر به دست آورد ،طبق تحقیقات قبلی
نظر گرفته شده و سپس برای اینکه بتوان نمونهای ّ

(یوسفی )1388 ،نواحی مختلف در پنج خوشه شبیه به هم ،تقسیمبندی شده که از هر خوشه،
دو ناحیه به طور تصادفی انتخاب شده است .سپس در هر ناحیه دو بلوک و سپس از هر بلوک،
تعدادی خانواده و سپس از هر خانواده یک نفر باالی  20سال به طور تصادفی برای جمعآوری

دادهها انتخاب شده است.

روایی پژوهش ،به شیوه اعتبار صوری و با مراجعه و تبادل نظر با افراد متخصص و

صاحبنظر ،تضمین شده است .بدین منظور ،پرسشنامة طراحیشده به همراه چهارچوب

نظری و فرضیههای پژوهش در اختیار اساتید قرار داده شد و نقطه نظرات آنها در تدوین

نهایی پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت .برای سنجش پایایی ابزار اندازهگیری نیز از آلفای
کرونباخ 1استفاده شده که آلفای حاصله به صورت زیر بوده است.

جدول شماره  .3میزان آلفای کرونباخ متغیرها
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نام متغیر
میزان آلفای کرونباخ

تعلق اجتماعی به جامعه
0/85

اعتماد اجتماعی
0/84

فردگرایی
0/84

یافتههای توصیفی تحقیق
متغیرهای اسمی و ترتیبی

 50درصد پاسخگویان زن؛  80درصد فارس؛  75درصد متأهل؛  67درصد مسکن شخصی
داشتهاند 28 .درصد تحصیالت سیکل و زیر دیپلم داشته و  71درصد شاغل بودهاند .همچنین
شغل بیشتر پاسخگویان آزاد بوده که شامل  50درصد بوده است .بیشتر پاسخگویان از خوشه
 4یعنی از طبقه پایین بودهاند که شامل  23درصد میشده است.

متغیرهای فاصلهای
متغیر تابع

میزان تعلق اجتماعی  36/7درصد از پاسخگویان پایین بوده است .میانگین تعلق اجتماعی 35/9

بوده که از ماکزیمم  60خیلی فاصله دارد .همچنین میانگین نمرهای که پاسخگویان به هریک
ازگویههای تعلق اجتماعی دادهاند  2/7بوده که در نقطه مقابل ،عدم تعلق با مقدار 2/3مطرح
1. Cronbach ’S Alpha

بوده است که با حد مطلوب یعنی ماکزیمم  5فاصله زیادی دارد .در مورد میزان تعلق به نمادها
و ارزشها ،میانگین نمره به هریک از گویهها  3/2بوده است؛ در مقابل ،عدم تعلق به ارزشها
با نمره  1/8مطرح است که در سطح متوسط رو به باال قرار داشته است .درباره میزان تعلق
به سرزمین ،میانگین نمره به هریک از گویههای آن  3/4بوده و نقطه مقابل یعنی عدم تعلق به
سرزمین با نمره  1/6مطرح بوده که در سطح متوسط رو به باال قرار داشته است .البته میزان تعلق
به مردمِ بیشتر پاسخگویان پایین بوده که شامل  35/4درصد بوده است .میانگین نمره به هریک
از گویههای آن  2/7بوده که از سطح ماکزیمم  5فاصله قابل توجهی داشته است.
متغیرهای مستقل

بیشتر پاسخگویان  37سال سن داشته و میانگین سنی آنها  34سال بوده است .کمترین سن 20
و بیشترین سن  65سال بوده است .بیشتر پاسخگویان  500هزار تومان درآمد داشتهاند .میانگین
درآمدی  1/715/000تومان بوده است .کمترین درآمد صفر و بیشترین درآمد دو میلیون تومان
بوده است .اعتماد بین شخصی  ،7/2اعتماد مدنی  12/4و اعتماد تعمیمیافته  ،4/9با فاصله از
ماکزیمم  21و  23و  15که این نشان میدهد به ترتیب نقطه مقابل هرکدام  13/8و  10/6و 11/1
بوده که این مقدار به معنای عدم اعتماد اجتماعی است که با حد مطلوب فاصله بسیار زیاد دارد؛
پس اعتماد اجتماعی در جامعه بسیار پایین بوده است .میانگین فردگرایی  7/1با فاصله از ماکزیمم
 15بوده که مقدار  6/9به معنای عدم فردگرایی است و این فاصله در حد متوسط بوده است.
جدول شماره  .4-1توصیف آماری ابعاد سهگانه تعلق اجتماعی
داده معتبر

انحراف استاندارد

میانگین

ماکزیمم

مینیمم

384
384

1.23311
1/21811

2/7682
2/7266

5/00
5/00

1/00
1/00

384

1/25208

3/2630

5/00

1/00

384

1/23461

3/4766

5/00

1/00

تعلق به مردم

تعلق به جامعه
تعلق به نمادها و ارزشها
و موقعیت ایران
تعلق به سرزمین

جدول شماره  .4-2توصیف آماری متغیرهای مستقل فاصلهای
اعتماد اجتماعی

فردگرایی افراطی

گمشده
13
5

داده

معتبر
371
379

میانگین

انحراف استاندارد

ماکزیمم

مینیمم

2/0027

0/99854

5/00

1/00

2/6834

1/3334

5/00

1/00
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جدول شماره  .4-3آمارههای توصیفی متغیرهای فاصلهای (مستقل و وابسته)

نام متغیر
تعلق اجتماعی به جامعه

تعداد گویهها
12

شماره گویهها
 11تا 22

میانگین
35.9

انحراف معیار
9.1

اعتماد مدنی

5

 46تا 50

12/4

5/1

اعتماد بین شخصی
اعتماد تعمیمیافته
فردگرایی

4

2
3

 42تا 45
 51تا 52
 53تا 55

7/2
4/9
7/1

3/1
2/9
3/8

بررسی و تحلیل آزمون فرضیهها
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از میان فرضیههایی که برای متغیرهای زمینهای (جمعیتشناختی و پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی)
در نظر گرفته شده است ،فرضیههایی که تأیید نشده عبارت است از:
ـ بین تعلق اجتماعی زنان و مردان تفاوت وجود دارد؛
ـ بین تعلق اجتماعی در بین پاسخگویان با مدرک تحصیلی متفاوت ،تفاوت وجود دارد؛
ـ تعلق اجتماعی با توجه به نوع شغل متفاوت است؛
ـ تعلق اجتماعی بر حسب نوع مسکن متفاوت است؛
ـ بین درآمد ماهیانه و تعلق اجتماعی رابطه وجود دارد.
فرضیههای مربوط به متغیرهای زمینه ِ
ای دیگر به این صورت تأیید شدهاند:

فرضیه :تعلق اجتماعی بر حسب قومیت متفاوت است.

پس از آزمون فرضیه فوق ،مقدار  fبرابر  9/42و سطح معنیداری  0/000بوده است؛ لذا میتوان
گفت فرض صفر رد شده و تفاوت معناداری بین تعلق اجتماعی پاسخگویانی که قومیت
متفاوت داشتهاند ،وجود داشته است .بیشترین تعلق اجتماعی در بین فارسها و کمترین تعلق
اجتماعی در بین ترکها بوده است.
فرضیه :تعلق اجتماعی بر حسب وضعیت اشتغال متفاوت است.

پس از آزمون فرضیه فوق ،در مقایسه میانگینها ،مقدار  fبرابر 1/56و سطح معناداری 0/000
بوده است؛ لذا میتوان گفت تفاوت معنیداری بین تعلق اجتماعی پاسخگویان شاغل و بیکار
و سایرین وجود داشته است .میانگین تعلق اجتماعی در بین شاغالن به شکل معناداری بیش
از دو گروه دیگر بوده است.
فرضیه :بین تعلق اجتماعی پاسخگویان با محل سکونت تفاوت وجود دارد.

پس از آزمون فرضیه فوق ،مقدار  fبرابر  14/59و سطح معنیداری  0/000بوده است .پس

فرض صفر رد شده و در نتیجه بین تعلق اجتماعی پاسخگویان برحسب محل سکونت آنان،
تفاوت معناداری وجود داشته است.

فرضیه :بین سن و تعلق اجتماعی رابطه وجود دارد.

پس از آزمون فرضیه فوق ،در ضریب همبستگی پیرسون؛  rبرابر با  0/245و سطح معناداری
 0/032بوده است؛ لذا با ضریب اطمینان  99درصد میتوان گفت فرض صفر رد شده و در
نتیجه رابطة معنادار مثبتی بین دو متغیر سن و تعلق اجتماعی وجود داشته است؛ یعنی با افزایش
سن ،تعلق اجتماعی افزایش مییابد.
یافتههای حاصل از فرضیههای مربوط به رابطه بین متغیرهای فاصلهای
فرضیه :بین تعلق اجتماعی و اعتماد اجتماعی رابطه مثبت وجود دارد.

پس از آزمون فرضیه فوق ،در ضریب همبستگی پیرسون؛  rبرابر با  0/599و سطح معناداری
 0/000بوده است .با ضریب اطمینان  99درصد میتوان گفت فرض صفر ردشده و در نتیجه
رابطة معنادار مثبتی بین اعتماد اجتماعی و تعلق اجتماعی وجود داشته است؛ یعنی با افزایش
اعتماد اجتماعی ،تعلق اجتماعی افزایش مییابد.

فرضیه :بین اعتماد بین شخصی و تعلق اجتماعی رابطه وجود دارد.

پس از آزمون فرضیه فوق ،در ضریب همبستگی پیرسون r ،برابر با 0/012و سطح معناداری
 0/812بوده است؛ لذا فرض صفر تأیید شده و رابطه معناداری بین اعتماد بین شخصی و تعلق
اجتماعی وجود نداشته است.

فرضیه :بین اعتماد مدنی و تعلق اجتماعی رابطه وجود دارد.

پس از آزمون فرضیه فوق ،در ضریب همبستگی پیرسون؛  rبرابر با 0/291و سطح معناداری
 0/015بوده است؛ لذا با ضریب اطمینان  99درصد میتوان گفت فرض صفر رد شده و در
نتیجه رابطة معنادار مثبتی بین دو اعتماد مدنی و تعلق اجتماعی وجود داشته و با افزایش اعتماد
مدنی ،تعلق اجتماعی افزایش مییابد.
فرضیه :بین اعتماد تعمیمیافته و تعلق اجتماعی رابطه وجود دارد.

پس از آزمون فرضیه فوق ،در ضریب همبستگی پیرسون؛  rبرابر با  0/325و سطح معناداری
 0/018بوده است؛ لذا با ضریب اطمینان  95درصد میتوان گفت فرض صفر رد شده و رابطة

معنادار مثبتی بین دو متغیر اعتماد تعمیمیافته و تعلق اجتماعی وجود داشته و با افزایش اعتماد

تعمیمیافته ،تعلق اجتماعی افزایش مییابد.
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فرضیه :بین فردگرایی افراطی و تعلق اجتماعی رابطه معکوس وجود دارد.

پس از آزمون فرضیه فوق ،در ضریب همبستگی پیرسون؛  rبرابر با 0/593ـ و سطح

معناداری  0/000بوده است؛ لذا با ضریب اطمینان  99درصد میتوان گفت فرض صفر رد شده

و در نتیجه رابطة معنادار منفی بین دو متغیر فردگرایی افراطی و تعلق اجتماعی وجود داشته
است .به این معنی که تعلق اجتماعی در بین افرادی که فردگرایی بیشتری داشتهاند کمتر بوده
و هرچه فردگرایی افزایش مییابد ،تعلق اجتماعی کاهش مییابد.

فرضیه :بین اعتماد اجتماعی و فردگرایی افراطی رابطه معکوس وجود دارد.

پس از آزمون فرضیه فوق ،در ضریب همبستگی پیرسون؛  rبرابر با 0/591ـ و سطح

معناداری  0/000بوده است؛ لذا با ضریب اطمینان  99درصد میتوان گفت فرض صفر رد
شده و در نتیجه رابطه معنادار منفی بین اعتماد اجتماعی و فردگرایی افراطی وجود داشته است؛

یعنی در افرادی که اعتماد اجتماعی آنها بیشتر بوده ،فردگرایی افراطی کمتر بوده و هرچه اعتماد
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اجتماعی افزایش مییابد ،فردگرایی افراطی کاهش مییابد.

جدول شماره  .5نتیجه آزمون فرضیههای متغیرهای فاصلهای

فرضیه

تعداد

نتیجه

r

sig

بین میزان تعلق اجتماعی افراد با سن آنان رابطه وجود دارد

0/245

0/032

379

بین میزان درآمد و تعلق اجتماعی رابطه مثبت وجود دارد

0/380

0/145

379

رد شد

بین اعتماد اجتماعی و تعلق اجتماعی رابطه مثبت وجود دارد

0/599

0/000

371

تأییدشد

بین اعتماد بین شخصی و تعلق اجتماعی رابطه مثبت وجود دارد

0/012

0/812

375

رد شد

بین اعتماد مدنی و تعلق اجتماعی رابطه مثبت وجود دارد

بین اعتماد تعمیمیافته و تعلق اجتماعی رابطه مثبت وجود دارد

0/291

0/325

0/015

375

تأییدشد

بین فردگرایی افراطی و تعلق اجتماعی رابطه معکوس وجود دارد

-0/593

0/000

379

تأیید شد

بین اعتماد اجتماعی و فردگرایی افراطی رابطه معکوس وجود دارد

-0/591

0/000

371

تأیید شد

0/018

371

تأیید شد

تأیید شد

بررسی و تحلیل آزمونهای رگرسیون

روش :گامبهگام1؛ متغیر مالک :تعلق اجتماعی؛ متغیرهای پیشبین :اعتماد اجتماعی،

فردگرایی افراطی( .کالنتری1387 ،؛ افشاری1387 ،؛ دواس.)1376 ،

1. Step Wise

جدول شماره  .6رگرسیون چندگانه برای تعلق اجتماعی
مدل اول
اعتماد اجتماعی ،فردگرایی افراطی

ضریب
همبستگی
0637

ضریب
تعیین
0406

خطای استاندارد
پیشبینیشده

ضریب تعیین
تعدیل شده

2/07322

0403

بر اساس اطالعات جدول باال ،هر دو متغیر مستقل (اعتماد اجتماعی ،فردگرایی افراطی) در
مدل باقی ماندهاند که بر اساس آزمون رگرسیون چندگانه ،در گام دوم مقدار ضریب همبستگی
چندگانه برای پیشبینی تعلق اجتماعی از روی متغیرهای باقیمانده در مدل  0R=/63و ضریب
تعیین  0R2=/40بوده است .به این معنا که از روی این متغیرها ،میتوان تا حدود  40درصد
از تغییرات مربوط به متغیر وابسته یعنی تعلق اجتماعی را در تحقیق حاضر پیشبینی کرد.
واریانس پسمانده (تبییننشده) در این مدل برابر با  0/60بوده یعنی  60درصد از واریانس
مربوط به متغیر وابسته در این مدل تبیین نشده است.
جدول شماره  .7آزمون تحلیل واریانس برای ارزیابی خطیبودن رابطه
مدل

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

رگرسیون

12729/583

2

6364/792

باقیمانده

18611/350

372

50/031

جمع

31340/933

374

F

سطح معنیداری

127/218

0/000

بر اساس اطالعات حاصل از جدول  4-6و نظر به نکات زیر ،بین متغیرهای مورد بحث
رابطه خطی وجود داشته است .سطح معنیداری بسیار کمتر از سطح خطا بوده؛ لذا رابطه خطی
بین متغیرها تأیید شده است .بنابراین فرض صفر ،با سطح  99درصد رد شده؛ یعنی بین متغیرهای
مورد بحث ،رابطه خطی وجود داشته ،پس میتوان از آزمون رگرسیون چندگانه استفاده کرد.
جدول شماره  .8جدول ضرایب استاندارد و غیر استانداردشده متغیرهای مستقل معنیدار
ضرایب استانداردنشده

ضریب
استانداردشده
eta ß

مدل
متغیر وابسته:
تعلق اجتماعی

ضریب
B

مقدار ثابت

20/247

1/433

اعتماد اجتماعی

0/767

0/050

0/612

فردگرایی افراطی

-0/428

0/940

-0/182

ضریب
خطای معیار

مقدار
آماره t

مقدار
p

نتیجه آزمون

14/133

0/000

فرضیه تأیید شد

15/327

0/000

-4/5551

0/000
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در جدول  ،4-7سطح معناداری نشان داده که با توجه به مقدار  tو مقدار  Betaو B

متغیرهای عنوانشده در جدول یعنی دو متغیر مستقل (اعتماد اجتماعی و فردگرایی افراطی) هر
دو در مدل باقی ماندهاند؛ پس بر اساس اطالعات جدول میتوان از روی ضریب  Betaیا همان

میزان اثر هریک از متغیرهای مذکور بر تعلق اجتماعی ،آنها را با یکدیگر مقایسه کرد .میزان

مقایسه  Betaنشان داده که سهم نسبی اعتماد اجتماعی بر میزان تعلق اجتماعی0/61 ،بوده که

بیشترین تأثیر را بر تعلق اجتماعی داشته است و پس از آن ،متغیر فردگرایی افراطی با ضریب
تعیین  -0/18در مراتب بعدی تأثیرگذاری قرار گرفته است.

تحلیل مسیر

در تحلیل مسیر از مدل رگرسیونی چندمتغیره به روش گامبهگام برای دنبال کردن مسیرهای

تأثیر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر وابسته استفاده شده است .در جدول شماره ،5
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تأثیرات مستقیم دو متغیر اعتماد اجتماعی و فردگرایی ارائه شده و در جدول شماره  8اثرات

مستقیم فردگرایی افراطی و اعتماد اجتماعی بر همدیگر یعنی اثرات غیرمستقیم آنها بر تعلق

اجتماعی ،ارائه شده است .با توجه به مقایسه اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر تعلق

اجتماعی ،اعتماد اجتماعی با ضریب  0/61بیشترین تأثیر مستقیم و با مجموع ضریب 0/10

بیشترین تأثیر غیرمستقیم را بر تعلق اجتماعی داشتهاند.

جدول شماره  .9مدل رگرسیونی تحلیل مسیر

مدل2

مقدار ثابت

اعتماد اجتماعی

متغییر وابسته :فردگرایی افراطی
18/023

-0/316

R Square= 0/376 R=0/ 61

Adjusted R Square=0/374

0/000
0/000

-0/613

جدول شماره  .10تأثیرات مسقیم و غیرمستقیم متغیرهای تحقیق
اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثر کل

اعتماد اجتماعی ـ تعلق اجتماعی

0/61

0/10

0/71

فردگرایی افراطی ـ تعلق اجتماعی

-0/18

-

-0/18

مدل شماره  .2مدل تجربی تحقیق با استفاده از تحلیل مسیر
e=0/60
 
6
- 0/61

 
/18

نتیجهگیری

 

با توجه به اینکه هدف اصلی تحقیق ،بررسی میزان تعلق اجتماعی مردم مشهد به جامعه ایران
بوده ،نتایج یافتههای تحقیق حاکی از آن است که میزان تعلق اجتماعی مردم به جامعه باال نبوده

و تا حد مطلوب فاصله زیادی دارد .در توضیح بیشت ِر سطوح سهگانة تعلق که در این بررسی

آمده است ،یافتههای تحقیق نشان میدهد میزان تعلق به مردم ـ که در اینجا با تعلق به تعامالت

اجتماعی یکی گرفته شده است ـ نسبت به تعلق به سرزمین و تعلق به ارزشها و نمادها و
موقعیت ایران در سطح پایینتری قرار داشته است .در کوشش برای دستیابی به هدف نخست
تحقیق ،این نتیجه حاصل شده که شرایط جامعه به گونهای بوده که میزان تعلق اجتماعی مردم

را کاهش داده است.

با توجه به بیان مسئله و پیشینه تجربی تحقیق و از همه مهمتر یافتههای حاصل در این

پژوهش باید گفت شرایط و موقعیت فعلی ایران سبب نوعی ادراک منفی و در نتیجه کاهش
حس تعلق اجتماعی به جامعه شده است .کاهش تعلق اجتماعی پیامدهایی همچون ترک وطن

و کاهش احساس مسئولیت و مشارکت سیاسی و همچنین کاهش تعامالت اجتماعی در جامعه
را به همراه داشته است .چنانکه بیشتر افراد تمایل داشتهاند به کشوری دیگر مهاجرت کنند.

همچنین دادهها نشاندهندة کاهش حس مسئولیت و مشارکت سیاسی و اجتماعی بوده است و

بیشتر افراد انجام کارهای شخصی خود را به شرکت در فعالیتهای سیاسی ترجیح دادهاند .از

سوی دیگر ،بیشتر افراد تمایلی به شرکت در جنگ نداشتهاند.

هدف دوم تحقیق حاضر ،بررسی تأثیر متغیرهای زمینهای (جمعیتشناختی و پایگاه

اجتماعی ـ اقتصادی) بر تعلق اجتماعی بوده است .در راستای دستیابی به این هدف ،نتایج

آزمونها نشان داد که از بین متغیرهای جمعیتشناختی ،دو فرضیه از چهار فرضیه تأیید شده
است؛ به این صورت که رابطه بین سن و قومیت با تعلق اجتماعی معنادار شده و با افزایش
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سن تعلق اجتماعی افزایش مییابد .شاید این به دلیل تفاوت نسلی و تفاوت در ارزشها و

انتظارات دو نسل از زندگی باشد؛ به این معنی که همیشه نسل جوان انتظارات بیشتری دارند و
سطح توقعات آنها باالست و به دنبال ارزشهای مدرن هستند و اینها میتواند تعلق اجتماعی

را کاهش دهد .درباره قومیت ،دادهها نشان داده که فارسها ،تعلق اجتماعی شدیدتری نسبت
به سایر اقوام دارند.

از چهار فرضیۀ مربوط به متغیرهای جمعیتشناختی ،دو فرضیه رد شدهاند بدین صورت

که رابطه بین تأهل و جنس با تعلق اجتماعی معنادار نشده است .از میان فرضیههای مربوط

به پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی ،از تعداد شش فرضیه دو فرضیه تأیید شده که طبق آنها ،تعلق
اجتماعی با توجه به وضعیت اشتغال متفاوت است .همچنین فرضیه مربوط به رابطه بین طبقه
اجتماعی (محل سکونت) و تعلق اجتماعی به دلیل وجود رابطه معنادارتأیید شده است.

هدف سوم تحقیق حاضر بررسی تأثیر (اعتماد اجتماعی ،فردگرایی افراطی) ،بر تعلق
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اجتماعی مردم بوده است .در راستای دستیابی به این هدف ،پس از آزمون فرضیات ،این نتایج

حاصل شده است:

 .1اعتماد اجتماعی بر تعلق اجتماعی مؤثر بوده است .از بین ابعاد متغیر اعتماد اجتماعی،

اعتماد مدنی و تعمیمیافته با تعلق رابطه معنادار داشتهاند و فرضیههای مربوط به آنها تأیید شده
است ،ولی رابطهای بین اعتماد بین شخصی و تعلق اجتماعی وجود نداشته است .همچنین
فردگرایی افراطی با تعلق اجتماعی رابطه معنادار داشته و با افزایش فردگرایی در افراد تعلق
اجتماعی آنها کاهش مییابد.

نتیجهای که از مقایسه نتایج متغیرهای مستقل در رگرسیون چندمتغیره حاصل شده مشخص

کرده که اعتماد اجتماعی بیشترین تأثیر را بر تعلق اجتماعی داشته است؛ این بدین معنا بوده

که شرایط اجتماعی جامعه به گونهای بوده که نتوانسته اعتماد اجتماعی مردم را تأمین کند؛ در

نتیجه این بیاعتمادی موجب تضعیف تعلق اجتماعی مردم به جامعه شده است .بهطورکلی
نتایج تحقیق نشان داد که اعتماد و فردگرایی بر تعلق اجتماعی مؤثر بوده و بدین ترتیب مبانی

نظری تحقیق نیز تأیید شده است.

با توجه به یافتههای تحقیق مشخص شد که مردم اعتماد خود را نسبت به هموطنان و

مسئوالن از دست دادهاند و به صحت تصویب و اجرای قانون اعتماد نداشتهاند؛ از سویی،

کاهش اعتماد اجتماعی موجب کاهش تعلق اجتماعی به جامعه شده است .این بدین معنا بوده

که ساختار جامعه به گونهای است که نتوانسته از مردم جلب اعتماد کند؛ پس زمینة بیاعتمادی

در بستر جامعه نهفته است و همین بیاعتمادی موجب کاهش دلبستگی فرد به عناصر جامعه

شده است .یعنی خود جامعه شرایط انقباض اعتماد اجتماعی را فراهم کرده است .ازآنجاکه این
بیاعتمادی بیشتر در بحث اعتماد مدنی مطرح است ،کاهش اعتماد به ساختار سیاسی ،کاهش

تعلق اجتماعی را به همراه داشته است.

 .2در بحث فردگرایی نیز باید گفت ،نوعی فردگرایی منفی در جامعه رواج یافته و رو

به افزایش است و انقباض اعتماد اجتماعی این فردگرایی را تشدید کرده است .فرد در نتیجه
ادراک منفی از شرایط اجتماعی سعی میکند در تعارض نفع جمعی با نفع فردی ،نفع خود را

برگزیند؛ حتی اگر به دیگران آسیب برساند پس تعلق خود به «مای» ملی را از دست داده و به

طور کلی تعلق اجتماعی او کاهش مییابد.
راهکارها

در بررسی حاضر ،مشخص شده که تعلق اجتماعی مردم در سطح متوسط است .یافتهها نشان

میدهد عوامل اجتماعی بر کاهش تعلق اجتماعی مؤثر بوده که این عوامل ساخته و پرداختة

شرایط جامعه بوده است؛ لذا میتوان پیشنهادهای زیرا را برای افزایش تعلق اجتماعی مردم

مطرح کرد:

معرفهایی بوده که در این بررسی سنجیده شده
 .1مهاجرت به دیگر کشورها از جمله ِّ

است .یافتهها نشاندهنده تمایل افراد برای مهاجرت بوده است .پس برای جلوگیری از مهاجرت

افراد از یک سو باید ،برای افزایش سطح توسعهیافتگی جامعه کوشید و با باال بردن سطح رفاه

عمومی ،نگرش و گرایش مثبت نسبت به محیط و شرایط ایران در عموم افراد ایجاد کرد؛ از
سوی دیگر با حمایت از نخبگان فرهنگی و سیاسی و اقتصادی جامعه ،از خروج سیلآسای

سرمایههای مالی و انسانی به خارج از کشور جلوگیری کرد.

 .2ازآنجا که یافتههای تحقیق حاضر نشان دادهاند ،بیشتر پاسخگویان تمایلی به شرکت در

فعالیتهای سیاسی نداشتهاند ،از یک سو با اطمینان دادن به مردم از اینکه نتایج عملشان عاید

خودشان میشود ،میتوان آنها را به مشارکت سیاسی تشویق کرد و از سویی با نهادینه کردن
ارزشهای مشارکت سیاسی ،در جریان جامعهپذیری یعنی درونیکردن آن در افراد ،میتوان
خودبهخود آنها را برای به دوش کشیدن بار مشارکت سیاسی آماده کرد.
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 .3یافتههای تحقیق نشان دادهاند بیشتر افراد ماندن در کنار خانواده را بر شرکت در جنگ

ترجیح میدادهاند ،یعنی مسائل ایثار و فداکاری و کنش قهرمانی در حال حاضر ،در جامعه ما

در حال رنگباختن است .برای رفع این مسئله ،باید فرهنگ ایثارگری و شهادت را از طریق
نظام آموزشی ،درونی کرد.

 .4در جامعه ما ،بین گروههای اولیه با روابط غیررسمی و گروههای ثانویه با روابط رسمی،

خأل وجود دارد؛ به عبارت دیگر افراد در چهارچوب گروههای اولیه ،روابط دارند و بالفاصله

به داخل شبکه رسمی میروند؛ بینابینی برای برقراری روابط اجتماعی برای افراد نیست تا
«مای» ملی را تقویت و مستحکم کند ،میتوان گفت اص ً
ال امکان تقویت «مای» ملی در خالل

فعالیتهای روزانه وجود ندارد .تشکیل گروههای داوطلبانه در جامعه برای برقراری روابط

اجتماعی که فراتر از روابط خویشاوندی ،قومی ،طبقاتی ،صنفی ،شغلی و مذهبی باشد ضرورتی
است که باید بدان پرداخت ،زیرا تشکیل چنین گروههای داوطلبانة ملی ،با ادغام انواع گروههای
فصلنامهعلمی-پژوهشی
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موجود در جامعه با همدیگر ،موجب بسط ارزشهای و نمادها و هنجارهای ملی در جامعه

میشود و با باال رفتن شناخت افراد از جامعه و ارزشهای آن ،گرایش مثبت در افراد ایجاد

میشود؛ و مهمتر اینکه باید با شناخت مبانی همگرایی ملت ایران و شناخت عوامل تهدیدکننده
این همگرایی ،به تقویت تعلق اجتماعی جامعه پرداخت.

 .5از دیگر عوامل مؤثر بر میزان تعلق اجتماعی ،اعتماد اجتماعی بوده است .طبق یافتههای

تحقیق حاضر ،اعتماد اجتماعی در جامعه بسیار پایین بوده است .میزان و شعاع اعتماد اجتماعی
از یک سو بین مردم و از سوی دیگر بین مردم و دولت پایین بوده و اعتماد افراد در سطح

خویشاوندی نسبت به اعتماد مدنی و تعمیمیافته بیشتر بوده است .رعایت قوانین مدنی و ملی

به عنوان میثاق ملی ،توسط سران و مسئوالن و نخبگان نظام میتواند به افزایش اعتماد اجتماعی

کمک کند؛ در غیر اینصورت میثاق اجتماعی حالت صوری و کاذب پیدا خواهد کرد که عموم

تصور میکنند این میثاق فقط برای اجرا توسط مردم نوشته شده و برای نخبگان جامعه جنبه
نمایشی دارد .پس مردم نیز اعتماد خود را به قانون و قانوننویسان از دست خواهند داد .اگر

مردم شاهد اختالسها و دروغپردازیها باشند ،اعتماد آنها ضعیفتر و تعلق ملی آنها کاهش
مییابد ،پس باید از چنین رفتارهای غیرقانونیای ،پیشگیری به عمل آورد.

 .6فردگرایی نیز از دیگر عوامل مؤثر بر تعلق اجتماعی بوده است .گفته شد که رشد

فردگرایی در جامعه موجب کاهش تعلق اجتماعی شده است .فردگرایی یعنی اینکه نفع فردی

در مقابل نفع جمعی قرار گیرد .برای اینکه این دو به جای اینکه مقابل هم باشند ،در جهت
هم قرار داشته باشند ،باید دستکم نیازهای ابتدایی فرد برآورده شود که فرد برای رسیدن به

اهداف اولیه خود ،ارزشهای جمعگرایانه را زیر پا نگذارد .البته کاهش نابرابری و از بین بردن

احساس تبعیض در افراد ،نقش عمدهای در این روند خواهند داشت .گفته شد در شرایط

بحرانی مثل جنگ ،ممکن است افراد صحنه را خالی کنند ،به همین دلیل باید تلفیق جمعگرایی

نسبت به اجتماع ملی با فردگرایی مثبت و اخالقی در همه ابعاد جامعه مد نظر قرار گیرد.
یعنی استقالل فردی ،خوداثربخشی ،احترام به خود ،خودشکوفایی و خودباوری جایگزین

خودمداری و کسب سود شخصی به قیمت متضرر شدن دیگران شود؛ یعنی در کنار توجه به

قابلیتها و استعدادهای افراد ،آنها را در جهت استفاده از این تواناییها ،برای منافع و مصالح

عمومی آموزش داد.

نباید گذاشت که فردیتطلبی ،به الیههای عمقی جامعه یعنی سطح ارزشها نفوذ کند و

باید آن را در الیههای سطحی برطرف کرد.
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