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چكيده 
هدف تحقیق حاضر، بررسی میزان تعلق اجتماعی مردم به جامعه ايران و رابطة آن 
با اعتماد اجتماعی و فرد گرايی بوده است. تحقیق از نوع پیمايشی بوده و اطالعات 
از طريق پرسشنامه جمع آوری شده است. جامعه آماری، افراد بیست سال به باالی 
شهر مشهد در سال 1390 با جمعیتی معادل 1530827 نفر بوده و تعداد حجم نمونه 
384 نفر بوده و از شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای برای تخصیص حجم 

نمونه استفاده شده است. 
نتايج تحقیق نشان می دهد میانگین میزان تعلق اجتماعی پاسخگويان نمره 2/7 بوده 
است و تا نمره 5 که ماکزيمم آن بوده است، به مقدار 2/3 نمره فاصله داشته است. 
يعنی میزان تعلق اجتماعی مردم مشهد به جامعه ايران در سطح متوسط بوده است. 
با افزايش سن، تعلق اجتماعی نیز افزايش يافته است. میزان تعلق اجتماعی در بین 
قوم فارس نسبت به ساير اقوام و همین طور شاغالن نسبت به ساير افراد و در طبقه 
متوسط نسبت به طبقات ديگر بیشتر بوده است. مجموع متغیرهای مستقلی که وارد 
رگرسیون چند متغیره شده اند با40 درصد ضريب تعیین، تغییرات مربوط به متغیر 
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تابع را تبیین کرده اند )0R2=/40( که متغیر »اعتماد اجتماعی« با ضريب تعیین 0/61 
بیشترين تأثیر بر تعلق اجتماعی را داشته و سپس »فردگرايی افراطی« با ضريب تعیین 
0/18- در مرتبه بعدی تأثیر گذاری قرار گرفته است؛ بنابراين افزايش بی اعتمادی 

اجتماعی در افراد، بیشترين آسیب را بر میزان تعلق اجتماعی آنان داشته است.
واژگان کلیدی: تعلق اجتماعی، اعتماد اجتماعی، فردگرايی 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(. اين همان پاسخ عاطفی نسبت 
به »مای« بزرگ تر است که تجلی عینی آن اين است که فرد خود را جزئی از »مای« بزرگ تر و 
جامعه را خانه خود می د اند؛ به عبارتی اين احساس تعلق اجتماعی است که ريشة تفاوت يک 
فرد از يک جامعه با افراد جوامع ديگر  است )عاملی، 2002( و آنچه اساس تمییز يک ايرانی از 
غیر ايرانی می شود، همین است؛ چراکه در هويت يابی  ملی، مردم يک جامعه در اين احساس 

با هم اشتراک دارند و به هم پیوند می خورند.
از نظر مارکوسکی والوور، وابستگی احساسی موجب تقويت و تثبیت همبستگی گروهی 
می شود )رفیع پور، 1377: 116(؛ زيرا حس تعلق گروهی، به عنوان عنصر اساسی و سازنده 
گروه، زمینة پیوند اعضای گروه و در نتیجه پويايی گروهی را تضمین می کند )هومانس، 1972(. 
به نقل از هومانس1 ازآنجا که حس تعلق گروهی به کنش اجتماعی افراد جهت می دهد، مسیر 
دوام و توسعه گروه را نیز هموار می کند و ازاين رو، هرگونه تضعیف آن موجب تضعیف 
بنیان های اجتماعی گروه می شود. از آنجا که کلی ترين »مايی« که فرد به آن تعلق دارد جامعه 

است، احساس تعلق نسبت به اين »ما« شرط بقا و پويايی زندگی اجتماعی است. 
نتايج تحقیقات متعدد نشان می دهد میزان تعلق اجتماعی مردم به جامعه در کشور های 
اين  از  يکی  است.  حال توسعه  در  و  توسعه نیافته  کشورهای  از  بیش  به مراتب  توسعه يافته 
تحقیقات که در مؤسسه ECLAC انجام گرفته است، به مقايسه کشورهای امريکای التین و 
حوزه کارائیب با کشورهای ديگر پرداخته و نتايج آن نشان دهنده اين موضوع است که تعلق 
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اجتماعی هم به عنوان عامل مؤثر و هم عامل تأثیرپذير در جريان توسعه يافتگی نقش مهمی 
ايفا می کند. 

شرايط اجتماعی از جمله عوامل تأثیرگذار بر افزايش تعلقات اجتماعی است، چراکه شرايط 
اجتماعی نامتعادل همانند وجود تبعیض و محرومیت می تواند سبب تصور و ادراک منفی در 
افراد نسبت به جامعه شود که نتیجة اين ادراک، نارضايتی اجتماعی و سرخوردگی و بی اعتمادی 
عمومی است که بر احساس تعلق اجتماعی افراد مؤثر است )اسکال، 2007(. همچنین برخورداری 
از مزايای اجتماعی برابر، برای هر شهروندی الزمة ايفای نقش و حیات اجتماعی اوست؛ زيرا 

بدين صورت، مسیر فرار از تعامالت ملی و محیط اجتماعی مسدود می شود.
بايد خاطرنشان کرد ازآنجاکه کّم و کیف توسعه، بر رفتار يکايک افراد جامعه تأثیر دارد، 
اگر زمانی افراد يک جامعه، بین ايفای نقش و برخورداری از مزايا، تعادل احساس نکنند واز 
آنچه حق خود می دانند، محروم بمانند، دچار نارضايتی شده و به زودی ريشة ناکامی های خود 
را پیداکرده و به مقابله با آن برمی خیزند. مبارزه با اين ناکامی ممکن است به اشکال مختلفی 
همانند مبازه با نهاد سیاسی و بی اعتنايی سیاسی و کاهش تعلق خاطر به هويت ملی و انزوای 

اجتماعی يا ترک وطن وغیره جلوه گر شود.
نقطة مقابل حس تعلق اجتماعی، خودخواهی و منفعت طلبی فردی است که در کنش های 
فردی جلوه گر می شود. وضع کنونی جامعه به گونه ای است که افراد بر اساس نیازها و عاليق 
فردی خودشان، در جامعه رفتار می کنند و در حقیقت می توان گفت نوعی فردگرايی منفی در 

جامعه گسترش يافته که شرايط اجتماعی زمینه ساز اين مسئله بوده است )موحدی، 1386(.
نوروزی ،  هاشمی ، 1373؛  عظیمی  )چلبی ، 1381؛  تحقیقات  از  نتايج گستره ای  چنانکه 
1375؛ محمدی شکیبا، 1379؛ بیات ، 1372(، سمینارها )»بررسی علل و عوامل تقدم مصالح 
نیز توجه  نراقی ، 1380( و  منافع فردی «، 1379(، کتاب ها )قاضی مرادی ، 1378؛  بر  جمعی 
برنامه ريزان و مديران فرهنگی کشور به اين مسئله، شاهدی بر اين مدعاست . وجود حداقلی 
از جهت گیری های جمع گرايانه، برای هر جامعه ضرورت دارد، زيرا طیف عمده ای از مسائل 
اجتماعی )در معنای عام آن (، به عدم »مالحظه ديگران « يا »ديگربینی «1 در رفتارهای فردی و 

جمعی افراد باز می گردد )جوادی يگانه و هاشمی، 1384(.
در اينجا اين بحث مطرح می شود که با توجه به ساختار جامعه ايران و سطح توسعة آن به 

1. Other-regarding
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عنوان يک جامعه در حال گذار )ربیعی، 1387(، مردم آن چه اندازه به جامعه ای که در آن زندگی 
می کنند تعلق دارند و چه عوامل اجتماعی ای بر اين میزان تعلق مؤثر بوده است؟ و کاهش حس 

تعلق اجتماعی چه پیامدهايی به دنبال دارد؟
با توجه به مطالب گفته شده، اين مهم مدنظر است که میزان احساس تعلق اجتماعی مردم 

در شهر مشهد به جامعه ايران چقدر است؟ و کدام عوامل اجتماعی بر آن مؤثرند؟

ضرورت و اهميت تحقيق
باتوجه به تغییرات جامعه امروزی، توجه به بحران های ايجادشده در سطح فردی و اجتماعی 
ضروری است. چراکه طبق نظر گیدنز »اين عاملیت و ساختار است که موجب عملکرد اجتماعی 
شده و اين دو، جدا از هم نیستند و کنش افراد، ساختار را و ساختار، کنش را شکل می دهد« )ريترز، 
1374: 701(. ازآنجاکه فرد، پايه و اساس هر اجتماعی است، چگونه کنشگری که خود دچار بحران 
شده است می تواند ساختاری مناسب، بازتولید کند و ازآنجاکه نقش فرد به عنوان کنشگر اجتماعی، 
در جريان توسعه يافتگی مهم و اساسی است، تعلق اجتماعی وی و همچنین چالش های ايجادشده 

در مسیر تعلق اجتماعی او، به دلیل اهمیت موضوع، قابل توجه و بررسی است.
سیاست گذاری های  و  برنامه ريزی ها  جامعه،  به  فرد  دلبستگی  احساس  به  توجه  بدون 
آنها، متضمن  برنامه ها و کارآمدی  بود زيرا اجرای  فاقد هرگونه پشتوانه خواهد  اجتماعی، 
عالقة 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 نمی کنند. آنان ديگر به فکر صیانت از دستاوردهای فرهنگی و 
اجتماعی نخواهند بود، ديگر کسی به رعايت هنجارها و تمسک به ارزش ها نمی انديشد. چنین 
وضعیتی به تدريج آشفتگی و ازهم گسیختگی شديد اجتماعی را به دنبال خواهد داست. بديهی 
است چنین جامعه ای شرايط توسعه و توسعه يافتگی را نخواهد داشت )ناطق پور، 1383(؛ 
در حیات  اساسی،  عاملی  عنوان  به  اجتماعی  تعلق  می کند حس  ايجاب  بنابراين ضرورت 

اجتماع، شناخته و عوامل مؤثر در تقويت و تضعیف آن شناسايی شوند.
از نظر محقق، با توجه به مطالعاتی که در نتايج تحقیقات متعدد داشته است )از جمله 
تحقیقات ناطق پور(، کاهش حس تعلق خاطر نسبت به جامعه می تواند پیامدهای بسیار مخربی 
در جامعه داشته باشد از جمله: افزايش میزان مهاجرت، کاهش امید به آينده، انزوای فردی، 
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احساس جدايی و سردرگمی در جامعه، ازخودبیگانگی، گرايش به ارزش های بیگانه، کاهش 
احساس امنیت، مخدوش شدن روابط بین حقوق و تکالیف نقش ها، دشوار شدن پیش  بینی 
کنش های اجتماعی، بی اعتمادی، قانون گريزی، نزول گرايش به نظم، کاهش وفاق اجتماعی و از 
بین رفتن انسجام اجتماعی، کاهش انگیزه برای پیشرفت و توسعة جامعه و بسیاری موارد ديگر 
که اين خود توجیه کنندة اهمیت تحقیق دربارة میزان تعلق اجتماعی افراد و عوامل مؤثر بر آن 
است تا شايد بتوان با استفاده از نتايج اين تحقیق، کمکی به جلوگیری يا کاهش اين آسیب ها کرد. 
يکی ديگر از ضرورت های انجام تحقیق حاضر، اين است که تاکنون تحقیق چندانی در اين 
رابطه در کشور صورت نگرفته است. چنانکه محقق با مشاهده و بررسی ای که از طرح های 
تحقیقاتی و منابع اطالعاتی موجود داشته به اين نتیجه رسیده است. با توجه به بررسی ای که در 
پايگاه های اطالعاتی منابع خارجی انجام شده، مشخص شد که در اين زمینه، تحقیقات متعددی 
در کشورهای خارجی انجام شده است )مواردی از آنها در پیشینه تحقیق بیان شده است( و اين 
می تواند به دلیل واقف بودن آن کشورها به اهمیت موضوع و میزان تأثیر آن بر زندگی اجتماعی 
باشد که خود گويای اهمیت و ضرورت بررسی تعلق اجتماعی به عنوان موضوع تحقیق حاضر 

در داخل کشور است.
با توجه به اينکه مشهد، به عنوان يکی از شهرهای مهم کشور، با جمعیت زياد و ناهمگون 
می تواند تا اندازة زيادی مصداق ويژگی های جامعه ايران باشد، پس با انجام تحقیق در آن 
می توان نتايج به دست آمده از آن را تا اندازه ای به کل جامعه ايران تعمیم داد تا برای استفاده 
کاربردی در برنامه ريزی ها، مفید واقع شود. بدين ترتیب، پژوهش حاضر در راستای توجه به 
نیاز های جديد جامعه ايران در رسیدن به توسعه يافتگی، با هدف تشخیص عوامل مؤثر بر تعلق 

و پیامدهای آن در جامعه انجام می گیرد. 

اهداف تحقيق
ـ بررسی میزان تعلق اجتماعی مردم مشهد به جامعه ايران؛

ـ بررسی متغیرهای زمینه ای )جمعیت شناختی و پايگاه اجتماعیـ  اقتصادی( مؤثر بر میزان 
تعلق اجتماعی مردم مشهد به جامعه ايران؛

ـ بررسی تأثیر )اعتماد اجتماعی، فردگرايی افراطی( بر میزان تعلق اجتماعی مردم مشهد به 
جامعه ايران؛
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ارائه راهکارها و پیشنهادهايی به منظور تقويت تعلق اجتماعی مردم مشهد به جامعه ايران.

قلمرو تحقيق 
قلمرو زمانی، مکانی و مطالعاتی پژوهش مقطعی است زيرا وضعیت تعلق اجتماعی مردم مشهد 
به جامعه را در سال 1390 در مشهد مطرح می کند. تحقیق در مناطق دوازده گانه و منطقه ثامن 
مشهد انجام شده و به بررسی میزان تعلق اجتماعی مردم مشهد نسبت به جامعه ايران پرداخته 

است؛ بنابراين در سطح کالن مد نظر است.

پيشينه تجربی تحقيق 
الف( پيشينه داخلی

بررسی هويت جمعی و جايگاه هويت ملی در شهر مشهد تحقیقی پیمايشی است که رزازی فر 
در آن به بررسی تأثیر عوامل اجتماعی بر هويت ملی پرداخته است. نتايج تحقیق مذکور حاکی 
از آن بوده که میانگین میزان پايبندی نظری به هويت ملی 74/54، پايبندی عملی )تعهد ملی( 
70/56 درجه، میانگین ارزش های ملی 70/46، ارزش های دينی 75/87، جامعه ای 77/72 و 
ارزش های انسانی 70/02 ذکر شده که به طور کلی میزان پايبندی نظری 90 درصد و پايبندی 

عملی 80 درصد را نشان داده است. 
تحقیق ديگری به روش پیمايشی به بررسی جامعه شناختی نگرش جوانان نسبت به هويت 
ملی و مؤلفه های آن پرداخته که به منظور بررسی میزان آگاهی و تعلق و تعهد جوانان نسبت 
به نمادهای مشترک در جامعه به عنوان ابعاد هويت ملی، انجام شده است. در نتايج تحقیق 
مشخص شد 18/5 درصد پاسخگويان دارای هويت ملی باال، 13 درصد متوسط و تنها 1/5 
درصد دارای سطح پايین هستند. در حدود 47 درصد نمونه آماری مصرف کنندة رسانه های 
خارجی )اينترنت و ماهواره( بوده اند و میانگین هويت ملی اين دسته به طور معناداری کمتر از 

جوانانی است که اصاًل اينترنت و ماهواره استفاده نمی کنند )ملکی و عباسپور، 1388(.
تحقیق که چلبی در سال 1378 با عنوان »هويت قومی و رابطه آن با هويت جامعه ای« انجام 
داده به کّم و کیف روابط بین قومی و هويت ملی اقوام پنج گانه )آذری، بلوچ، فارس، کرد و 
لر( پرداخته است. يافته ها حاکی از آن بود که تعلق و وفاداری اقوام پنج گانه به عناصر مهم 
هويت ملی باال و امتیاز آن از 0 تا 100 باالتر از 75 بوده است؛ تعلق بلوچ ها و لر ها از سايرين 
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بیشتر؛ همکاری بین قومی بر هويت ملی تأثیر مثبت و تعارض های بین قومی تأثیر منفی داشته 
است، يعنی با افزايش همکاری بین قومی، هويت ملی تقويت و با تعرض و خصومت، تعلق 

و وفاداری به اجتماع کم می شود )قمری، 1384(.
در توجه به هويت ايرانی ـ جهانی و با هدف شناسايی هويت ايرانی در فرايند ورود ايران 
به جريان مدرنیته و تغییرات حاصل از آن، آزاد ارمکی در سال 1380 پیمايشی انجام داده که 
در آن رابطه میزان تعلق ايرانیـ  اسالمی و به عبارتی رابطه غرور ملی با جنسیت، تأهل، سن و 
تحصیالت بررسی شده است. از يافته های تحقیق مشخص شد که 89/5 درصد به ايرانی بودن 
خود افتخار می کنند؛ پاسخگويان با درآمد بیشتر به ايرانی بودن خود بیشتر از مسلمان بودن 
افتخار می کنند؛ زنان و افراد متأهل نسبت به مردان و مجردها بیشتر به مسلمان بودن خود تا 
ايرانی بودن خود می بالند. بزرگساالن و میانساالن نیز بیشتر بر مسلمان بودن تا ايرانی بودن و افراد 

تحصیل کرده بر ايرانی بودن بیشتر تأکید دارند )آزاد ارمکی، 1384(.
در تحقیق پیمايشی ديگری، وضعیت اعتماد اجتماعی تعمیم يافتة شهروندان ارومیه و عوامل 
اجتماعی مؤثر بر آن بررسی شده است. يافته های تحقیق نشان می دهد متغیرهای تعامالت 
اظهاری، گستردگی روابط، تعهد اجتماعی، دگرخواهی، مقبولیت اجتماعی و احساس امنیت، 
بر اعتماد تعمیم يافته، تأثیر داشته است. در تحقیق، به بررسی تعلق اجتماعی در جريان روابط 
اظهاری، برای ايجاد همبستگی و تعهد و دگرخواهی پرداخته شده و نتايج نشان داده که »تعلق 

خاطر به ما« سبب افزايش اعتماد تعمیم يافته بوده است )معیدفر و جهانگیری، 1388(.
ب( تحقيقات خارجی

يک بررسی به روش اسنادی، به ارائه تصويری از تعلق اجتماعی و شاخص های آن پرداخته 
است. نويسنده ابتدا به بررسی زمینه های روابط انسانی و درگیری افراد در اين روابط پرداخته 
و سپس به دو بعد از مداخله انسان اشاره کرده که عبارتند از: روابط غیرنمادين و نمادين. 
تعلق اجتماعی و انطباق فرهنگی را در بعد نمادين مداخله انسانی قرار داده و سپس با ارائه 
نظريه هايی از دورکیم، وبر، مید، پارک، پارسونز، مرتون و تونیس در رابطه با تعلق اجتماعی، 
به مقايسه و تحلیل آنها پرداخته و با تأکید بیشتر بر نظر پارسونز، ساختار تعلق اجتماعی و 

مؤلفه های آن و روابط بین آنها را  ترسیم کرده است )پولینی، 2000(.
موضوع  کردن  مشخص  هدف  با  کالیفرنیا  در  کروس. جی. ای1  که  تحقیقی  يافته های 

1. Cross J.E
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احساس دلبستگی اجتماعی و فراهم کردن ابزار سنجش معتبر، برای مطالعات بعدی انجام 
داد، نشان می دهد 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 رضايت، احساس راحتی نسبت به خانه، هويت، وابستگی 

عاطفی و تنظیمات شناختی )شامل احساس و قضاوت( )کروس. جی. ای، 2003(.
در يکی ديگر از تحقیقاتی که به منظور طبقه بندی عوامل تعیین کننده دلبستگی اجتماعی و 
تعیین وسايل اندازه گیری دلبستگی با هدف پیمايش ملی و محلی دلبستگی اجتماعی انجام گرفته، 
محقق به دنبال بررسی ساختمان تعلق اجتماعی و تأثیر تحرک و ناپايداری اقامتی بر تعلق بوده 
است. پژوهش مذکور از نوع اسنادی بوده و محقق به بررسی و مقايسة تحقیقات قبلی پرداخته که 
بالغ بر 50 مقاله در زمینه های متعددی همچون جامعه شناسی، جغرافیای انسانی، جمعیت شناسی، 
روان شناسی و ارتباطات و توسعه اجتماعی و اقتصادی )از 2003 تا 1980( را شامل می شده است. 
يافته های تحقیق بیانگر آن است که سه عنصر شناختی، عاطفی، و رابطه ای سبب اتصال فرد به 
يک مکان می شوند؛ از سوی ديگر شاخص های تعامالت اجتماعی و موّدت )دوستی های محلی(، 
احساسات )رضايت(، مشارکت در جامعه، هويت مکانی، و ثبات شرايط اقامتی از شاخص های 

دلبستگی به مکان بوده که در بیشتر بررسی ها مطرح شده اند )بوو، 2004(.
نارايان1 و کسیدی2 )2001( در يک بررسی پیمايشی، مجموعه ای از پرسش های معتبر را که 
برای تحقیقات و طرح های اجرايی در کشورهای تانزانیا )1999(، اندونزی )1999( و بولیوی 
)2000( مد نظر بوده، تنظیم کرده و سپس به عنوان ابزار سنجش در کشورهای افريقايی غنا 
و اوگاندا استفاده عملی کرده اند. اين بررسی به منظور فراهم کردن يک ابزار اندازه گیری معتبر 
با هدف سنجش سرمايه اجتماعی در پژوهش های ديگر انجام گرفته است که در آن عوامل 
تعیین کنندة سرمايه اجتماعی عبارتند از: همبستگی اجتماعی، توانمندی و حس تعلق. همچنین 
پیامدهای سرمايه اجتماعی به اين ترتیب عنوان شده اند: مشارکت سیاسی و امنیت؛ ايمنی؛ 
توانمندی و انسجام اجتماعی و در نهايت اينکه حس تعلق سبب افزايش مشارکت و همچنین 

توانمندی و سپس انسجام اجتماعی شده است.
موضوع تحقیق ديگری که از مرکز تحقیقات مسائل اجتماعی بريتانیا )SIRC( 3در 2007 
ارائه شده است، تعلق و هويت اجتماعی با توجه به تغییرات جديد و به ويژه بحث جهانی شدن 
1. Narayan 
2. Cassidy
3.Survay international Research Centre
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و فناوری ارتباطی و دنیای مجازی بوده است. اين تحقیق به دنبال پاسخ به اين مسائل انجام 
شده بود: تعلق خاطر افراد در قرن بیست ويکم در بريتانیا چگونه است؟ چه راه های جديدی 
در تعريف هويت و حس تعلق شکل گرفته است؟ چه عواملی مبنای اين حس در قرن جديد 
هستند؟ در اين تحقیق، تعلق اجتماعی نسبت به خانواده، دوستان، مکان، هويت ملی، نژاد، 
قومیت، طبقه، هويت سیاسی، مذهب، سبک زندگی، هويت حرفه ای، تعلق آنالين و دنیای 
مجازی بررسی شده است. نتايج اين تحقیق نشان داد که 88 درصد از مردم خانواده را؛ 60 
درصد دوستان را و بیش از يک سوم ملیّت را مهم ترين بخش تعلق خاطر خود دانسته اند. تعلق 
حرفه ای و يا شغلی و روحیه تیمی و منافع مشترک نیز در حال افزايش بوده و حتی تعلق تیمی 
افراد از تعلقات سیاسی، مذهبی، طبقه، قومیت و وابستگی سیاسی نیز بیشتر بوده است. ديگر 
اينکه شش دسته از عوامل بوده اند که افراد به آنها تعلق بیشتری داشته اند: خانواده، دوستان، 
سبک زندگی، ملیّت، هويت حرفه ای، روحیه تیمی. همچنین تعلق آنالين و فضای مجازی 
اينترنتی در عصر جديد، اهمیت زيادی پیدا کرده است. در نهايت اينکه، افراد در حس تعلق به 
عوامل متعدد با هم تفاوت دارند و اين حس با توجه به زمان و شرايط اجتماعی متغیر است. 

مرکز آمار کانادا در 2003 يک پیمايش اجتماعی عمومی درباره تعهد اجتماعی انجام داده که 
شامل سه بخش است: 1( نگرش و تصوير فرد از کانادا؛ 2( توجه به فعالیت های کانادايی ها؛ 3( 
شامل خالصه ای از شبکه های اجتماعی که کانادايی ها در آن عضو هستند. يافته های نظرسنجی 
بیانگر اين مطلب بود که در مجموع 85 درصد افراد تعلق خود به کانادا را با شدت بسیار قوی 
و تا اندازه ای قوی ابراز کرده اند؛ مردم کانادا احساس تعلق خود را به کانادا 88 درصد، به استان 
خود 81 درصد و به جامعه محلی خود 70 درصد؛ با شدت بسیار قوی عنوان کرده اند. در اين 
گزارش، يک نمای کلی با آمارتوصیفی از ويژگی های کانادايی ها 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 ديگر نیز مشخص شده است: نیمی از کانادايی ها، 
احساس رضايت اجتماعی داشته اند که اين درجه با فعالیت و نگرش آنها در ارتباط بوده است؛ 
يعنی افراد با تعلق باال، رضايت خود را نیز بسیار قوی ابراز کرده اند. اعتماد و اطمینان افراد 
به مؤسسه ها، در افرادی که رضايت بیشتری داشته اند، بیشتر بوده است. احساس تعلق بسیار 
قوی بر میزان مشارکت باالتر تأثیر داشته و در نهايت اينکه، حس تعلق موجب افزايش سالمت 

جسمی و روانی فرد و جامعه می شود )کانادا، 2004(.
پژوهشی اسنادی و پیمايشی درباره انسجام اجتماعی و رابطة آن با تعلق اجتماعی در 
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کشورهای امريکای التین و حوزه کارائیب انجام شده که در آن برای تعلق اجتماعی اين 
شاخص ها مطرح شده است: اعتماد )به ديگران و نهادها( و مشارکت )سیاسی، انتخاباتی، 
اجتماعی، تابعی( و انتظارات برای آينده )درباره وضعیت جامعه، وضع رفاه خود و خانواده، 
تحرک اجتماعی برای خود و خانواده(. همچنین به بررسی تأثیر رفاه ملی و نابرابری، فقر و 

.)2007 ،ECLAC( خطر آن بر انسجام اجتماعی توجه شده است

جمع بندی پيشينه تحقيق
درباره کل تحقیقات مطرح شده در پیشینه تحقیق می توان نتیجه گرفت که بیشتر تحقیقات ضمن 
توصیف، بیشتر با تأکید بر تبیین متغیرهاـ  چه به عنوان متغیر مستقل و چه وابسته يا به عنوان 
بعدی از ابعاد اين دوـ  بررسی های الزم را انجام داده اند. پژوهش های داخلی، تعلق اجتماعی را 
بیشتر به عنوان بعدی از هويت جمعی و يا شاخص شهروندی در نظر دارند و يا در بحث از 
ابعاد انسجام و سرمايه و مشارکت اجتماعی و همبستگی اجتماعی به آن پرداخته اند. از جمله 
مواردی که در بیشتر بررسی ها مدنظر بوده است، عوامل زيستی ـ اجتماعی است. همچنین 
روش بیشتر تحقیقات، پیمايشی بوده و اغلب با تکنیک پرسشنامه کار شده اند. هیچ گونه تحقیقی 
با بنیان نظری در داخل کشور در اين رابطه نوشته نشده که بتوان از چهارچوب نظری آن سود 
جست. برخی از مسائل اجتماعی مانند اعتماد و فرديت طلبی که در تحقیق حاضر مدنظر است، 
در بعضی از اين تحقیقات بررسی شده که در اين پژوهش به عنوان عامل تأثیرگذار بر تعلق 
اجتماعی گنجانده شده است. هیچ کدام از تحقیقات داخلی به موضوع اصلی که در پژوهش 
حاضر، مهم می نمايد، توجه نکرده اند. اين نشان دهندة بی توجهی به موضوع در داخل کشور 

است که در بخش ضرورت ها نیز مطرح شده است.

مباحث نظری تحقيق
الف( نظریه کنش اجتماعی

پارسونز نظام شخصیت را نظام سازمان يافته ای از جهت گیری و انگیزش کنش کنشگر فردی 
را  نیازی  تمايالت  وی  است.  نیازی  تمايالت  شخصیت،  بنیادی  سازندة  عنصر  می انگارد. 
مهم ترين واحدهای انگیزش کنش می داند و معتقد است اين تمايالت فطری نیستند بلکه طی 
فراگرد کنش به دست می آيند و به عبارتی، کشش هايی هستند که به وسیله زمینه اجتماعی 

شکل می گیرند )ريترز، 1374: 140(.
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آنچه از نظريه باال، با موضوع پژوهش حاضر در ارتباط است اين است که حس تعلق، 
يکی از تمايالت و نیازهای افراد است و با توجه به ساختار و عوامل اجتماعی شکل می گیرد و 
تغییر می يابد و از سويی، حس تعلق به عنوان جهت گیری کنش، پايه و اساس روابط اجتماعی 

بین مردم است. 
ب( نظریه فرد گرایی

پارسونز با ارائه الگوهايی عام، متغیرهای اصلی در کنش اجتماعی را در پنج زوج معرفی می کند: 
1( دلبستگی در برابر بی طرفی؛ 2( جنبه کلی هدف در برابر جنبه جزئی آن؛ 3( خاص گرايی 
در برابر عام گرايی؛ 4( خود انجام کنش در برابر کیفیت ذاتی کنش؛ 5( منافع جمعی در برابر 
منافع فردی )محمدی اصل، 1387: 53-52(. طبق آخرين متغیر، عمل کننده اجتماعی می تواند 
برحسب اهدافی که کاماًل شخصی و پاسخگوی منافع خصوصی او هستند، انتخاب و عمل کند 
و بدين سان او به دلیل خودمداری انتخاب می کند و برعکس. او می تواند برحسب اهداف و 
منافعی که در آن با ديگرعمل کنندگان اجتماعی مشترک است يا افراد جمعی که بدان تعلق دارد، 

عمل کند و در اين صورت، او به نفع جماعت انتخاب کرده است )روشه، 1374: 88(.
وبر بر معنای ذهنی ای که کنشگر از کنش خود در نظر دارد، تأکید دارد و انواع کنش را با 

توجه به اين معنا، به اين صورت مطرح کرده است:
کنش عقاليی هدفمند: شامل گرايش افراد به اهداف فردی با در نظر گرفتن ابزار و نتايج کنش به 
صورت سنجیده؛ کنش عقاليی ارزشی: شامل باور آگاهانه به ارزش يک رفتار اخالقی، زيباشناختی، 
مذهبی وغیره که فارغ از هرگونه چشم انداز بیرونی برای توفیق بیرونی است و به خاطر خودش 
وجود دارد؛ کنش عاطفی: که ناشی از تمايالت خاص و وضعیت احساسی شخص است؛ کنش 

سنتی: حاصل گرايش به سنت است که از طريق عادت های طوالنی ايجاد شده است. 
دورکیم در کتاب تقیسم کار علت آنومی را صنعتی شدن سريع می داند، ولی در کتاب 
خودکشی علت آنومی را به درون انسان ها مرتبط می سازد و انسان ها را سیری ناپذير می داند و 
معتقد به اين است که در آنها میل به اليتناهی وجود دارد. وی در ديگر آثار خود از جمله مقاله 
دوگانگی طبیعت بشری و شرايط اجتماعی و همچنین کتاب فلسفه و جامعه شناسی، آنومی 
را ناشی از فزون طلبی و منفعت طلبی و فردگرايی می د اند )کوثری، 1380(. وی بین دو نوع 
فردگرايی تفاوت قائل است: يکی فرد گرايی افراطی مذموم که حاصل گسستن فرد از پیوندهای 
اجتماعی و ناشی از خودخواهی است و دوم فردگرايی ناشی از تقسیم کار که آن را کیش فرد 
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می داند و مذموم نمی شمارد )دورکیم، 1378: 411(. وی فرد گرايی افراطی مذموم را ترجیح 
منافع فردی و گروهی بر جمعی می داند و چنانکه در تقسیم کار عنوان می کند، فردگرايی 
اخالقی را نوعی کیش و ايمان مشترک برای جامعه مدرن و پديده ای جمعی و مبنای اخالق و 

همبستگی در جوامع جديد می د اند )گیدنز، 1378: 134(.
روح کلی اين نظريه که در ارتباط با تحقیق حاضر است اين است که تمايالت و احساسات 
عامل ارتباط است. اگر مردم بیشتر بر اساس عاطفه و احساسات و ارزش ها با هم ارتباط برقرار 
کنند، تعلق اجتماعی آنها بیشتر می شود. هرچه منفعت طلبی بیشتر باشد تعلق اجتماعی کاهش 

می يابد.
ج( نظریه همبستگی

دورکیم با ارائه اين نظر که علل آفرينندة تصورات و عواطف و تمايالت جمعی، برخی از 
حاالت شعور فردی نیست بلکه علل آفرينندة آنها اوضاع و احوالی است که هیئت اجتماعی را 
فرا می گیرد، شکی نیست که اين حاالت اجتماعی، در صورتی تحقق می يابد که طبايع فردی 
مانع آنها نشود )دورکیم، 1373: 117 و 119(. وی در بحث از واقعیت ها، بر جامعه و علل 

اجتماعی با توجه به خود فرد تأکید دارد.
دورکیم، وجدان جمعی را مجموعه اعتقادات و احساسات مشترک، درمیانگین افراد يک 
جامعه می د اند که دستگاه معینی را تشکیل می دهد که حیات خاص خود را دارد و می توان آن 
را در حکم روح نوعی جامعه با همه خواص و شرايط وجودی اش و نوع توسعه اش دانست 

)دورکیم، 1381: 77 و 78(.
وجدان جمعی از دو عنصر تشکیل شده است: باورها و احساسات مشترک. بخش تصوری 
و شناختی و بخش عاطفی وجدان جمعی. اين دو، يک برايند رفتاری دارد که آمادگی برای 
عمل است )دورکیم، 1378: 239(. عنصر تصوری همان شناخت و عقايد، و عنصر عاطفی 
احساس تعلق به جامعه ای است که فرد عضو آن است و عنصر آمادگی برای عمل، همان 
کتاب  به هنجارها. وی در  فرد  تعهد عملی  يعنی همان  از هنجارهاست؛  يا تخطی  پیروی 
خودکشی، عنصر سومی را در بحث خودکشی های ناشی از آنومی و خودخواهی بیان می کند.

در مورد انطباق نظر دورکیم با موضوع اين بررسی، بايد گفت تعلق اجتماعی مجموعه 
تمايالت و تعلقات افراد به جامعه است. تعلقات اجتماعی، بخش عاطفی روح کلی جامعه 

است که سبب ايجاد تعهد می شود. 
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د( نظریه اعتماد

گیدنز در مبحث ارتباط بین کنشگران، مفهوم »ارتباط ناب« را بیان می کند. از نظر او، ارتباط 
ناب ارتباطی است که معیارهای برونی در آن تحلیل رفته باشد؛ ارتباط ناب تنها برای پاداشی 
به وجود می آيد که از نفس خود ارتباط حاصل می شود. ارتباط ناب نیازمند تعهد پیشینی است 
که نوع ويژه ای از اعتماد، محسوب می شود و منظور از آن، تعهد به نفس ارتباط و همچنین به 
شخص يا اشخاص ديگر است. تقاضای صمیمیت، جزء تفکیک ناپذير ارتباط ناب است که 
خود نتیجة همان اعتماد است. تعهد متاعی کمیاب است؛ به دلیل آنکه دقیقاً نیازمند کشش های 

روانی متقابل، در نوعی رابطة ناب است )گیدنز، 1382: 22 و 30(.
آنچه از نظريه اعتماد، با پژوهش حاضر، مطابقت دارد اين است که عاطفه و وابستگی سبب 
حس تعلق اجتماعی بیشتر می شود. اعتماد، اساس ارتباط عاطفی و تعلق اجتماعی بین مردم 
است و تعلق اجتماعی سبب تعهد و وفاداری می شود. عدم اعتماد به نظام سیاسی، موجب 

کاهش حس تعلق اجتماعی می شود.
ه ( نظریه ساخت یابی 

جان کالم نظريه گیدنز، رابطه ديالکتیکی و دوگانة عاملیت و ساختار است. بدين ترتیب که 
هر کنش اجتماعی، دربرگیرندة ساختار است و هر ساختاری به کنش اجتماعی نیاز دارد. 
عاملیت و ساختار، به گونة جدايی ناپذيری در فعالیت يا عملکرد جاری بشر در هم تنیده اند.

از نظر او، ساختارها همیشه الزام آور نیست بلکه هم وادارنده و هم تواناکننده است. وی معتقد 
است کنشگران قدرت گزينش دارند و عوامل مورد نظر گیدنز توانايی تأثیر گذاشتن بر جهان 

اجتماعی شان را دارا هستند )ريترز، 1374: 704 و 706(.
دربارة ارتباط نظريه گیدنز و موضوع تحقیق حاضر بايد گفت حس تعلق اجتماعی، تحت 
تأثیر شرايط اجتماعی جامعه و عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی شکل می گیرد و 

از سوی ديگر خود حس تعلق اجتماعی بر جامعه و ساختار آن تأثیر دارد. 
و( جمع بندی نظریات 

محورهای مشترک مورد توجه در نظريات گفته شده در باال که با موضوع تحقیق در ارتباط هستند، 
عبارتند از اينکه: تعلق اجتماعی، ساخته و پرداختة جامعه است؛ ويژگی های شخصیتی فرد بر تعلق 
اجتماعی مؤثر است؛ پايگاه اجتماعی و اقتصادی بر تعلق اجتماعی مؤثر است؛ منفعت طلبی و فرد گرايی 

سبب تضعیف تعلق اجتماعی می شود؛ بین اعتماد و تعلق اجتماعی رابطه متقابل وجود دارد.
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جدول شماره 1. جمع بندی نظریات

متغیرهای استخراج شدهمفاهیم اصلینظريه پردازاننظريه

پارسونزکنش اجتماعی
کنش، عوامل مؤثر بر کنش )کنشگر، زمینه و 
وضعیت، جهت گیری کنشگرنسبت به وضعیت

تعلق اجتماعی و شرايط 
اجتماعی

فردگرايی

پارسونز
الگوهای عام کنش، منافع جمعی در برابر منافع 

فردی

فرد گرايی افراطی وبر
کنش عاطفی و رابطه تأنیسی در برابر عقالنی 

هدفمند و رابطه تأسیسی

دورکیم
فردگرايی افراطی و مذموم در برابر فرد گرايی 

اخالقی

دورکیمهمبستگی

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

وجدان جمعی
تعلق اجتماعی

اعتماد
انقباض قدرت سیاسی ناشی از انقباض اعتمادپارسونز

اعتماد اجتماعی ارتباط ناب ناشی از اعتماد و گیدنز
تعهد ناشی از اعتماد

تعلق و شرايط اجتماعیعاملیت و ساختار و عملکردگیدنزساخت يابی

چهارچوب نظری تحقيق
با توجه به پیشینة نظری و تجربی تحقیق و آنچه در بیان مسئله آمد، ايران جامعه ای در حال گذار 
تلقی می شود و ازآنجاکه هر جامعه درحال گذاری در اين روند، دچار بحران می شود، ايران 
نیز در فرايند توسعه با مسائلی روبه رو شده که همه آنها بر سطح تعلق اجتماعی مؤثرند و به 
احتمال زياد آسیب هايی که ممکن است از اين رهگذر نصیب ايران شود، موجب تضعیف 
تعلق اجتماعی خواهند شد. بايد بدانیم در اين شرايط، وضعیت تعلق اجتماعی در ايران چگونه 

است وچه عواملی بر آن مؤثر است؟
آنچه در پژوهش حاضر مدنظر است، ترکیبی از نظريه های گفته شده در باالست که از يک 
سو برای مشخص کردن میزان تعلق اجتماعی در فرد به عنوان متغیر وابسته، بر نظريه کنش و 
همبستگی، تأکید بیشتری دارد و از سوی ديگر، در پرداختن به عوامل اجتماعی به اين نظريه ها 
توجه خواهد شد؛ بنابراين در اين پژوهش، با استفاده از يک ديدگاه ترکیبی، تعلق اجتماعی 
)بازتولید عملکرد کنشگر در جريان کنش( تحت تأثیر ساختارهاست و خود اين ساختارها، 

تحت عنوان عوامل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی می تواند بر آن مؤثر واقع شود. 
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پس مطابق با نظريه کنش، هر فرد مشهدی ای دارای نظام شخصیتی خاص با تمايالت و 
اهداف خاص خود است که در جامعه و توسط جامعه شکل گرفته است. حس تعلق اجتماعی 
مردم مشهد به عنوان يکی از تمايالت اساسی که پايه هويت جمعی آنهاست، در فراگرد کنش 
شکل گرفته و متأثر از زمینه اجتماعی و وضعیت فرد در شرايط اجتماعی است که در صورت 
مساعد بودن اين شرايط، تعلق اجتماعی افراد می تواند افزايش يابد مثاًل اگر افراد شرايط اجتماعی 
را به نحوی تلقی کنند که بايد از شرايط به نفع خود بهره ببرند، حس فردگرايی افزايش يافته و 
ديگرخواهی کاهش می يابد که در اين جريان، فرد دلبستگی به »مای« جمعی را از دست خواهد 
داد. شرايط نابسامان اجتماعی و بی هنجاری می تواند تعلق اجتماعی را کاهش دهد و فرد به دنبال 
کسب مصلحت و منفعت و رسیدن به هدف خويش باشد. اگر کنش ابزاری در جامعه افزايش 
يابد، تعلق اجتماعی کاهش می يابد و اگر مردم احساس کنند که ديگران در جريان کنش به نفع 
خود گام برمی دارند، آنها نیز چنین خواهند کرد يعنی فرد گرايی افراطی افزايش خواهد يافت؛ 

بنابراين تفسیر فرد از کنش خود و ديگران، بر میزان تعلق اجتماعی مؤثر است. 
ازآنجاکه اعتماد اجتماعی، کنش اجتماعی را تحت تأثیر قرار می دهد و زمینة اجتماعی بايد 
به نحوی باشد که اعتماد اجتماعی را تقويت کند، بدين ترتیب که فرد بتواند به هموطنان و 
مسئوالن جامعه اعتماد کند و احساس اطمینان خاطر از زندگی در جامعه داشته باشد زيرا اگر 
مردم در شرايط بی اعتمادی زندگی کنند، به روابط اجتماعی خدشه وارد شده و تعلْق کاهش 
می يابد و اگر به همديگر اعتماد نداشته باشند، چگونه می شود که به همديگر دلبستگی و 

وفاداری داشته باشند؟ پس بی اعتمادی، موجب انقباض تعلق اجتماعی می شود. 

پرسش ها و فرضيه های تحقيق
مردم مشهد به چه میزان به جامعه ايران احساس تعلق اجتماعی دارند؟

کدام متغیرهای زمینه ای )جمعیت شناختی و اجتماعیـ  اقتصادی( بر میزان تعلق اجتماعی 
مردم مشهد به جامعه ايران مؤثر است؟ 

آيا اعتماد اجتماعی و فردگرايی افراطی بر تعلق اجتماعی مردم مشهد به جامعه ايران مؤثر 
است؟

در راستای تقويت تعلق اجتماعی مردم مشهد به جامعه ايران چه راهکارهايی می توان پیش 
گرفت؟



فصلنامه علمی - پژوهشی

دوره پنجم
شماره 2
تابستان 1391

46

فرضيه ها
1. بین متغیرهای جمعیت شناختی و تعلق اجتماعی رابطه وجود دارد؛

2. بین متغیرهای اجتماعیـ  اقتصادی و تعلق اجتماعی رابطه وجود دارد؛
3. بین اعتماد اجتماعی و تعلق اجتماعی رابطه مثبت وجود دارد؛

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

6. بین اعتماد تعمیم يافته و تعلق اجتماعی رابطه مثبت وجود دارد؛
7. بین فردگرايی افراطی و تعلق اجتماعی رابطه معکوس وجود دارد؛

8. بین اعتماد اجتماعی و فردگرايی افراطی رابطه معکوس وجود دارد؛
  

  
  

     

  :   

 

      :  
      

مدل شماره 1. نمایش روابط عّلی بین متغیرهای مستقل و وابسته

تعاریف نظری و عملياتی مفاهيم
الف( حس تعلق اجتماعی

حس تعلق توسط آنانت1 )1966: 21( به عنوان يک حس درگیری شخصی، در يک سیستم 
اجتماعی تعريف شده است و افراد خود را بخش جدايی ناپذيری از نظام احساس می کنند. 
برلین و جانسون2)1989( آن را به عنوان يک توجه گسترده، به منظور ايجاد و حفظ ارتباط با 

(Hagerty 'et al', 1992)ديگران و نهادهای اجتماعی و محیط و خود تعريف کرده اند
بر اساس سلسله مراتب نیازهای مازلو، نیازهای اجتماعی يا تعلق به ديگران پس از نیازهای 
فیزيولوژيک و ايمنی قرار گرفته که در اثر برآورده نشدن اين نیاز، فرد به شدت درد تنهايی، 

1. Anant 
2. Berlin & Janson 
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انزوا، مطرود بودن، نداشتن دوست و نداشتن ريشه در جامعه را احساس می کند )مازلو، 1369: 
80( و در پی آن، به دنبال تعلق و عضويت در گروه و همسان بودن در اهداف و پیروزی های 

گروهی و قبولی عام يافتن و آسايش خاطِر ناشی از آن است.
ابن خلدون، جوهره حیات جمعی را تعلق اجتماعی و روح ياری گری می داند که در 
باديه نشینی از طريق اجتماع افراد بر اساس نظام خويشاوندی حاصل می شود و در شهرنشینی 
از طريق تأسیس و گسترش نهادها و سازمان های اجتماعی و روابط همسايگی صورت می پذيرد 

)آزاد ارمکی، 1376: 282(.
بنابراين، حس تعلق اجتماعی مجموعه عواطفی است که در جريان شکل گیری شخصیت 
فرد، توسط جامعه و جريان جامعه پذيری ايجاد می شود و عوامل اجتماعی سبب تغییر آن 
می شود، بنابراين با تأکید بر تعريف پولینی، تعلق اجتماعی عبارت است از حس دلبستگی، 
وابستگی و وفاداری به جامعه که موجب همبستگی بین افراد و ايجاد پیوستگی يا »احساس ما« 

شده به نحوی که فرد، خود را بخش جدايی ناپذيری از جامعه می د اند.
ب( اعتماد

اعتماد اجتماعی حس ظن افراد نسبت به افراد جامعه است. عناصر و جنبه های يک رابطه 
اجتماعی مبتنی بر اعتماد عبارتند از: صداقت، صراحت، سهیم کردن ديگران در اطالعات 
از  مقابل، حمايت  برای طرف  قائل شدن  ارزش  و  احترام  احساسات،  و  افکار  و  عقايد  و 
)اختر  اعتمادآمیز  رفتارهای  و  ياری گرانه  و  همیارانه  تمايالت  مقابل،  شايستگی های طرف 

محققی، 1385: 27(.
تردی کوير، اعتماد را پايه و اساس زندگی توأم با اخالق، مسئولیت و نیکويی می داند و 
معتقد است پیوندهای اجتماعی در سايه اعتماد شکل گرفته و ساخته می شوند )اختر محققی، 

.)30 :1385
در واقع، اعتماد نگرشی مثبت به فرد يا امری خارجی و بیانگر میزان ارزيابی از پديده ای 
است که با آن مواجهیم؛ به عبارت ديگر اعتماد احساسی است که فرد يا افراد درباره چیزی 

تأيیدشده دارند )عباس زاده 1383: 269( به نقل از )معیدفر و جهانگیری، 1388(.
چلبی پايه اعتماد را بر اساس احساسات جمعی استوار می د اند زيرا با شکل گیری »ما« بُعد 
عاطفی آشکارتر شده و افراد نسبت به هم، نوعی دلبستگی عاطفی پیدا کرده و ديگر صرفًا 
به دلیل رفع نیاز های عادی شان )دنبال کردن منافع شخصی( با ديگران رابطه برقرار نمی کنند. 
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آنها هم نوعان خود را رقیب و دشمن نمی دانند و از اينکه در میان آنان هستند، احساس امنیت 
می کنند و اين اعتماد بین آنان را تقويت می کند )معیدفر و جهانگیری، 1388(.

تعامالت اجتماعی مبنای تشکیل و قوام جامعه است و چنانکه گفته شد، از ديد گیدنز، 
ارتباط ناب منوط به اعتماد متقابل است و اعتماد نیز رابطة نزديکی با صمیمیت دارد. بدين 
ترتیب در جريان ارتباط، شخص هم بايد مورد اعتماد باشد و هم بتواند به ديگران اعتماد کند؛ 
در غیر اين صورت، احساس عاطفی در رابطه آنها تضعیف خواهد شد. احساس بی اعتمادی 
می تواند ادراک منفی از شرايط اجتماعی را تقويت و زمینة نارضايتی از اوضاع فعلی و ناامیدی 

نسبت به آينده را نیز فراهم کند.
در پژوهش حاضر اعتماد اجتماعی بر انتظارات و تعهدات اکتسابی و تأيیدشده به لحاظ 
اجتماعی داللت دارد که افراد نسبت به يکديگر و نسبت به سازمان ها و نهادهای مربوط به 

زندگی اجتماعی شان دارند )ازکیا و غفاری، 1380: 90(.
ج( فردگرایی افراطی

ديد پارسونز درباره فردگرايی همان است که فرد در انتخاب متغیرهای الگويی ممکن است 
کنش خود را به سمت آن جهت دهد و به جای منافع جمعی، منافع فردی را برگزيند. منافع 
فرد در تقابل با منافع جامعه در نظر گرفته می شود. مارکس، مفهوم آزمندی و خودخواهی 
را که توسط نظام سرمايه داری ايجاد شده مطرح می کند و اينکه باعث می شود نظام از تأکید 
بر مسئولیت مشترک جمعی به سوی فردگرايی پیوسته حرکت کند و بیشتر، آن را در بحث 
اختالف منافع طبقاتی مورد بحث قرار داده است )کرايب، 1382: 376 و 383( و )گیدنز، 
1378: 238(. وبر آن را مربوط به کش های عقالنی بسیار هدفمند و نتیجه کنش ابزاری يا همان 
عقالنیت صوری می دانست که موجب کاهش وابستگی جمعی می شد. در نظريه تبادل هومنز، 
اساس کنش افراد را نفع و سود شخصی تشکیل می داد. نقطة مقابل فردگرايی، دگرخواهی 
است. می توان گفت دگرخواهی عبارت است از اينکه فرد باالتر از تعهدات خود عمل کند؛ 

به طوری که منافع ديگران را بر منافع خود ترجیح دهد.
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جدول شماره 2. متغیرها، ابعاد و تعریف عملیاتی

معرِّف هاابعاد متغیرمتغیر اصلیمتغیر

تعلق 
اجتماعی

تعلق 
اجتماعی

عالقه به ايران و زندگی در آن، تمايل به مهاجرت از تعلق به سرزمین
ايران، افتخار به ايران

عالقه به مردم و نوع روابط آنهاتعلق به مردم
تعلق به نمادها، هنجارها، 
ارزش ها و موقعیت فعلی

شرکت در فعالت های سیاسی، عالقه به اسامی ايرانی، 
افتخار به زبان فارسی، دفاع از میهن و ارزش ها

عوامل 
اجتماعی

اعتماد 
اجتماعی

اعتماد به دوستان، خويشاوندان و همکاراناعتماد بین شخصی
اعتماد به اجرای تصمیمات و قوانین دولتی، به اعتماد مدنی

صحت قوانین، صداقت گفتاری و کرداری مسئوالن، 
توجه به خواسته های مردم

اعتماد به غريبه ها و به صداقت مردم در اموراعتماد تعمیم يافته

فرد گرايی 
افراطی

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

متغیرهای 
زمینه ای

ويژگی های جمعیت شناختی پايگاه 
اجتماعیـ  اقتصادی

سن و جنس و تأهل و قومیت، تحصیالت، درآمد، 
وضعیت اشتغال، نوع شغل، نوع مسکن، محل سکونت

روش تحقيق و ابزار پژوهش
انجام شده است. در  پیمايشی،  از روش  استفاده  با  بر اساس رويکرد کّمی و  اين پژوهش 
جمع آوری اطالعات مقدماتی و نظريه ها از روش اسنادی استفاده شده است. واحد تحلیل؛ فرد 
بوده و از پرسش نامه محقق ساخته برای جمع آوری اطالعات استفاده شده است. پرسش نامه از 
دو بخش اصلی تشکیل شده است: بخش نخست پرسش هايی است که اطالعات مربوط به 
ويژگی های جمعیت شناختی و اجتماعیـ  اقتصادی فرد را می سنجد؛ و بخش دوم پرسش ها در 
قالب طیف لیکرت بوده که از پنج گزينه برای شدت آن گويه متناسب با جهت گويه )مثبت يا 
منفی بودن گويه( در طیف استفاده شده است )از شماره 1 تا 5(. رابطه میزان تعلق اجتماعی و 

)اعتماد اجتماعی و فرد گرايی( به وسیله طیف لیکرت مورد سنجش قرار گرفته است. 
جمعیت آماری در اين تحقیق، افراد 20 سال به باالی شهر مشهد بوده اند که در نواحی 
چهل گانه از مناطق سیزده گانة مشهد سکونت داشته اند که طبق سرشماری نفوس و مسکن 
مرکز آمار ايران در سال 1385، 1530827 نفر بوده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول 
کوکران1 384 نفر تعیین و از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای )دواس، 1376: 74( 

1. Cochran 
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استفاده شده است. در اين روش ابتدا نواحی چهل گانه در 13 منطقه مختلف شهر مشهد در 
نظر گرفته شده و سپس برای اينکه بتوان نمونه ای معّرف تر به دست آورد، طبق تحقیقات قبلی 
)يوسفی، 1388( نواحی مختلف در پنج خوشه شبیه به هم، تقسیم بندی 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 يک نفر باالی 20 سال به طور تصادفی برای جمع آوری 

داده ها انتخاب شده است.
افراد متخصص و  با  نظر  تبادل  و  مراجعه  با  و  اعتبار صوری  به شیوه  پژوهش،  روايی 
صاحب نظر، تضمین شده است. بدين منظور، پرسش نامة طراحی شده به همراه چهارچوب 
نظری و فرضیه های پژوهش در اختیار اساتید قرار داده شد و نقطه نظرات آنها در تدوين 
نهايی پرسش نامه مورد استفاده قرار گرفت. برای سنجش پايايی ابزار اندازه گیری نیز از آلفای 

کرونباخ1 استفاده شده که آلفای حاصله به صورت زير بوده است.

جدول شماره 3. میزان آلفای کرونباخ متغیرها

فردگرايیاعتماد اجتماعیتعلق اجتماعی به جامعهنام متغیر
0/850/840/84میزان آلفای کرونباخ

یافته های توصيفی تحقيق
متغيرهای اسمی و ترتيبی

50 درصد پاسخگويان زن؛ 80 درصد فارس؛ 75 درصد متأهل؛ 67 درصد مسکن شخصی 
داشته اند. 28 درصد تحصیالت سیکل و زير ديپلم داشته و 71 درصد شاغل بوده اند. همچنین 
شغل بیشتر پاسخگويان آزاد بوده که شامل 50 درصد بوده است. بیشتر پاسخگويان از خوشه 

4 يعنی از طبقه پايین بوده اند که شامل 23 درصد می شده است.
متغيرهای فاصله ای

متغير تابع

میزان تعلق اجتماعی 36/7 درصد از پاسخگويان پايین بوده است. میانگین تعلق اجتماعی 35/9 
بوده که از ماکزيمم 60 خیلی فاصله دارد. همچنین میانگین نمره ای که پاسخگويان به هريک 
ازگويه های تعلق اجتماعی داده اند 2/7 بوده که در نقطه مقابل، عدم تعلق با مقدار2/3 مطرح 
1. Cronbach ’S Alpha
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بوده است که با حد مطلوب يعنی ماکزيمم 5 فاصله زيادی دارد. در مورد میزان تعلق به نمادها 
و ارزش ها، میانگین نمره به هريک از گويه ها 3/2 بوده است؛ در مقابل، عدم تعلق به ارزش ها 
با نمره 1/8 مطرح است که در سطح متوسط رو به باال قرار داشته است. درباره میزان تعلق 
به سرزمین، میانگین نمره به هريک از گويه های آن 3/4 بوده و نقطه مقابل يعنی عدم تعلق به 
سرزمین با نمره 1/6 مطرح بوده که در سطح متوسط رو به باال قرار داشته است. البته میزان تعلق 
به مردمِ بیشتر پاسخگويان پايین بوده که شامل 35/4 درصد بوده است. میانگین نمره به هريک 

از گويه های آن 2/7 بوده که از سطح ماکزيمم 5 فاصله قابل توجهی داشته است.
متغيرهای مستقل

بیشتر پاسخگويان 37 سال سن داشته و میانگین سنی آنها 34 سال بوده است. کمترين سن 20 
و بیشترين سن 65 سال بوده است. بیشتر پاسخگويان 500 هزار تومان درآمد داشته اند. میانگین 
درآمدی 1/715/000 تومان بوده است. کمترين درآمد صفر و بیشترين درآمد دو میلیون تومان 
بوده است. اعتماد بین شخصی 7/2، اعتماد مدنی 12/4 و اعتماد تعمیم يافته 4/9، با فاصله از 
ماکزيمم 21 و 23 و 15 که اين نشان می دهد به ترتیب نقطه مقابل هرکدام 13/8 و 10/6 و 11/1 
بوده که اين مقدار به معنای عدم اعتماد اجتماعی است که با حد مطلوب فاصله بسیار زياد دارد؛ 
پس اعتماد اجتماعی در جامعه بسیار پايین بوده است. میانگین فردگرايی 7/1 با فاصله از ماکزيمم 

15 بوده که مقدار 6/9 به معنای عدم فردگرايی است و اين فاصله در حد متوسط بوده است. 

جدول شماره 1-4. توصیف آماری ابعاد سه گانه تعلق اجتماعی

مینیمم ماکزيمم میانگین انحراف استاندارد داده معتبر

1/00 5/00 2/7682 1.23311 384 تعلق به مردم
1/00 5/00 2/7266 1/21811 384 تعلق به جامعه

1/00 5/00 3/2630 1/25208 384
تعلق به نمادها و ارزش ها 

و موقعیت ايران
1/00 5/00 3/4766 1/23461 384 تعلق به سرزمین

جدول شماره 2-4. توصیف آماری متغیر های مستقل فاصله ای

مینیمم ماکزيمم  انحراف استاندارد میانگین داده
معتبر گمشده

1/00 5/00 0/99854 2/0027 371 13 اعتماد اجتماعی 
1/00 5/00 1/3334 2/6834 379 5 فردگرايی افراطی
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جدول شماره 3-4. آماره های توصیفی متغیرهای فاصله ای )مستقل و وابسته(
انحراف معیارمیانگینشماره گويه هاتعداد گويه هانام متغیر

1135.99.1 تا 1222تعلق اجتماعی به جامعه
427/23/1 تا 445اعتماد بین شخصی

4612/45/1 تا 550اعتماد مدنی
514/92/9 تا 252اعتماد تعمیم يافته

537/13/8 تا 355فردگرايی

بررسی و تحليل آزمون فرضيه ها
از میان فرضیه هايی که برای متغیرهای زمینه ای )جمعیت شناختی و پايگاه اجتماعیـ  اقتصادی( 

در نظر گرفته شده است، فرضیه هايی که تأيید نشده عبارت است از:
ـ بین تعلق اجتماعی زنان و مردان تفاوت وجود دارد؛

ـ بین تعلق اجتماعی در بین پاسخگويان 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.
فرضیه های مربوط به متغیرهای زمینه اِی ديگر به اين صورت تأيید شده اند:

فرضيه: تعلق اجتماعی بر حسب قوميت متفاوت است.

پس از آزمون فرضیه فوق، مقدار f برابر 9/42 و سطح معنی داری 0/000 بوده است؛ لذا می توان 
گفت فرض صفر رد شده و تفاوت معناداری بین تعلق اجتماعی پاسخگويانی که قومیت 
متفاوت داشته اند، وجود داشته است. بیشترين تعلق اجتماعی در بین فارس ها و کمترين تعلق 

اجتماعی در بین ترک ها بوده است. 
فرضيه: تعلق اجتماعی بر حسب وضعيت اشتغال متفاوت است.

پس از آزمون فرضیه فوق، در مقايسه میانگین ها، مقدار f برابر 1/56و سطح معناداری 0/000 
بوده است؛ لذا می توان گفت تفاوت معنی داری بین تعلق اجتماعی پاسخگويان شاغل و بیکار 
و سايرين وجود داشته است. میانگین تعلق اجتماعی در بین شاغالن به شکل معناداری بیش 

از دو گروه ديگر بوده است.
فرضيه: بين تعلق اجتماعی پاسخگویان با محل سكونت تفاوت وجود دارد.

پس از آزمون فرضیه فوق، مقدار f برابر 14/59 و سطح معنی داری 0/000 بوده است. پس 
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فرض صفر رد شده و در نتیجه بین تعلق اجتماعی پاسخگويان برحسب محل سکونت آنان، 
تفاوت معناداری وجود داشته است. 

فرضيه: بين سن و تعلق اجتماعی رابطه وجود دارد.
پس از آزمون فرضیه فوق، در ضريب همبستگی پیرسون؛ r برابر با 0/245 و سطح معناداری 
0/032 بوده است؛ لذا با ضريب اطمینان 99 درصد می توان گفت فرض صفر رد شده و در 
نتیجه رابطة معنادار مثبتی بین دو متغیر سن و تعلق اجتماعی وجود داشته است؛ يعنی با افزايش 

سن، تعلق اجتماعی افزايش می يابد.

یافته های حاصل از فرضيه های مربوط به رابطه بين متغيرهای فاصله ای
فرضيه: بين تعلق اجتماعی و اعتماد اجتماعی رابطه مثبت وجود دارد.

پس از آزمون فرضیه فوق، در ضريب همبستگی پیرسون؛ r برابر با 0/599 و سطح معناداری 
0/000 بوده است. با ضريب اطمینان 99 درصد می توان گفت فرض صفر ردشده و در نتیجه 
رابطة معنادار مثبتی بین اعتماد اجتماعی و تعلق اجتماعی وجود داشته است؛ يعنی با افزايش 

اعتماد اجتماعی، تعلق اجتماعی افزايش می يابد.
فرضيه: بين اعتماد بين شخصی و تعلق اجتماعی رابطه وجود دارد.

پس از آزمون فرضیه فوق، در ضريب همبستگی پیرسون، r برابر با 0/012و سطح معناداری 
0/812 بوده است؛ لذا فرض صفر تأيید شده و رابطه معناداری بین اعتماد بین شخصی و تعلق 

اجتماعی وجود نداشته است. 
فرضيه: بين اعتماد مدنی و تعلق اجتماعی رابطه وجود دارد.

پس از آزمون فرضیه فوق، در ضريب همبستگی پیرسون؛ r برابر با 0/291و سطح معناداری 
0/015 بوده است؛ لذا با ضريب اطمینان 99 درصد می توان گفت فرض صفر رد شده و در 
نتیجه رابطة معنادار مثبتی بین دو اعتماد مدنی و تعلق اجتماعی وجود داشته و با افزايش اعتماد 

مدنی، تعلق اجتماعی افزايش می يابد.
فرضيه: بين اعتماد تعميم یافته و تعلق اجتماعی رابطه وجود دارد.

پس از آزمون فرضیه فوق، در ضريب همبستگی پیرسون؛ r برابر با 0/325 و سطح معناداری 
0/018 بوده است؛ لذا با ضريب اطمینان 95 درصد می توان گفت فرض صفر رد شده و رابطة 
معنادار مثبتی بین دو متغیر اعتماد تعمیم يافته و تعلق اجتماعی وجود داشته و با افزايش اعتماد 

تعمیم يافته، تعلق اجتماعی افزايش می يابد. 
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فرضیه: بین فرد گرایی افراطی و تعلق اجتماعی رابطه معکوس وجود دارد.
با 0/593ـ و سطح  برابر   r پیرسون؛ آزمون فرضیه فوق، در ضريب همبستگی  از  پس 
معناداری 0/000 بوده است؛ لذا با ضريب اطمینان 99 درصد می توان گفت فرض صفر رد شده 
و در نتیجه رابطة معنادار منفی بین دو متغیر فرد گرايی افراطی و تعلق اجتماعی وجود داشته 
است. به اين معنی که تعلق اجتماعی در بین افرادی که فرد گرايی بیشتری داشته اند کمتر بوده 

و هرچه فردگرايی افزايش می يابد، تعلق اجتماعی کاهش می يابد.
فرضیه: بین اعتماد اجتماعی و فردگرایی افراطی رابطه معکوس وجود دارد.

با 0/591ـ و سطح  برابر   r پیرسون؛ آزمون فرضیه فوق، در ضريب همبستگی  از  پس 
معناداری 0/000 بوده است؛ لذا با ضريب اطمینان 99 درصد می توان گفت فرض صفر رد 
شده و در نتیجه رابطه معنادار منفی بین اعتماد اجتماعی و فردگرايی افراطی وجود داشته است؛ 
يعنی در افرادی که اعتماد اجتماعی آنها بیشتر بوده، فرد گرايی افراطی کمتر بوده و هرچه اعتماد 

اجتماعی افزايش می يابد، فرد گرايی افراطی کاهش می يابد.

جدول شماره 5. نتیجه آزمون فرضیه های متغیرهای فاصله ای

نتیجهتعدادrsigفرضیه
تأيید شد0/2450/032379بین میزان تعلق اجتماعی افراد با سن آنان رابطه وجود دارد

رد شد0/3800/145379بین میزان درآمد و تعلق اجتماعی رابطه مثبت وجود دارد
تأيیدشد0/5990/000371بین اعتماد اجتماعی و تعلق اجتماعی رابطه مثبت وجود دارد

رد شد0/0120/812375بین اعتماد بین شخصی و تعلق اجتماعی رابطه مثبت وجود دارد
تأيیدشد0/2910/015375بین اعتماد مدنی و تعلق اجتماعی رابطه مثبت وجود دارد

تأيید شد0/3250/018371بین اعتماد تعمیم يافته و تعلق اجتماعی رابطه مثبت وجود دارد
تأيید شد0/5930/000379-بین فردگرايی افراطی و تعلق اجتماعی رابطه معکوس وجود دارد
تأيید شد0/5910/000371-بین اعتماد اجتماعی و فردگرايی افراطی رابطه معکوس وجود دارد

بررسی و تحليل آزمون های رگرسيون
اجتماعی،  اعتماد  پیش  بین:  متغیرهای  اجتماعی؛  تعلق  مالک:  متغیر  گام به گام1؛  روش: 

فردگرايی افراطی. )کالنتری، 1387؛ افشاری، 1387؛ دواس، 1376(.

1. Step Wise 
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جدول شماره 6. رگرسیون چندگانه برای تعلق اجتماعی

ضريب مدل اول
همبستگی

ضريب 
تعیین

ضريب تعیین 
تعديل شده

خطای استاندارد 
پیش  بینی شده

0637040604032/07322اعتماد اجتماعی، فردگرايی افراطی 

بر اساس اطالعات جدول باال، هر دو متغیر مستقل )اعتماد اجتماعی، فردگرايی افراطی( در 
مدل باقی مانده اند که بر اساس آزمون رگرسیون چندگانه، در گام دوم مقدار ضريب همبستگی 
چندگانه برای پیش  بینی تعلق اجتماعی از روی متغیرهای باقی مانده در مدل 0R=/63 و ضريب 
تعیین 0R2=/40 بوده است. به اين معنا که از روی اين متغیر ها، می توان تا حدود 40 درصد 
از تغییرات مربوط به متغیر وابسته يعنی تعلق اجتماعی را در تحقیق حاضر پیش  بینی کرد. 
واريانس پسمانده )تبیین نشده( در اين مدل برابر با 0/60 بوده يعنی 60 درصد از واريانس 

مربوط به متغیر وابسته در اين مدل تبیین نشده است.

جدول شماره 7. آزمون تحلیل واریانس برای ارزیابی خطی بودن رابطه

سطح معنی داریFمیانگین مربعاتدرجه آزادیمجموع مربعاتمدل
12729/58326364/792رگرسیون

127/2180/000 18611/35037250/031باقیمانده

31340/933374جمع

بر اساس اطالعات حاصل از جدول 6-4 و نظر به نکات زير، بین متغیرهای مورد بحث 
رابطه خطی وجود داشته است. سطح معنی داری بسیار کمتر از سطح خطا بوده؛ لذا رابطه خطی 
بین متغیر ها تأيید شده است. بنابراين فرض صفر، با سطح 99 درصد رد شده؛ يعنی بین متغیر های 

مورد بحث، رابطه خطی وجود داشته، پس می توان از آزمون رگرسیون چندگانه استفاده کرد. 

جدول شماره 8. جدول ضرایب استاندارد و غیر استانداردشده متغیرهای مستقل معنی دار

مدل
متغیر وابسته:
تعلق اجتماعی

ضريب ضرايب استانداردنشده
مقداراستانداردشده

t آماره
مقدار 

pنتیجه آزمون ضريب
B 

ضريب 
خطای معیار

eta ß

فرضیه تأيید شد20/2471/43314/1330/000مقدار ثابت

0/7670/0500/61215/3270/000اعتماد اجتماعی

4/55510/000-0/182-0/4280/940-فردگرايی افراطی
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 B و Beta و مقدار t با توجه به مقدار در جدول 7-4، سطح معناداری نشان داده که 
متغیرهای عنوان شده در جدول يعنی دو متغیر مستقل )اعتماد اجتماعی و فردگرايی افراطی( هر 
دو در مدل باقی مانده اند؛ پس بر اساس اطالعات جدول می توان از روی ضريب Beta يا همان 
میزان اثر هريک از متغیرهای مذکور بر تعلق اجتماعی، آنها را با يکديگر مقايسه کرد. میزان 
مقايسه Beta نشان داده که سهم نسبی اعتماد اجتماعی بر میزان تعلق اجتماعی، 0/61بوده که 
بیشترين تأثیر را بر تعلق اجتماعی داشته است و پس از آن، متغیر فرد گرايی افراطی با ضريب 

تعیین 0/18- در مراتب بعدی تأثیر گذاری قرار گرفته است.

تحليل مسير
در تحلیل مسیر از مدل رگرسیونی چندمتغیره به روش گام به گام برای دنبال کردن مسیرهای 
تأثیر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر وابسته استفاده شده است. در جدول شماره 5، 
تأثیرات مستقیم دو متغیر اعتماد اجتماعی و فردگرايی ارائه شده و در جدول شماره 8 اثرات 
مستقیم فرد گرايی افراطی و اعتماد اجتماعی بر همديگر يعنی اثرات غیرمستقیم آنها بر تعلق 
اجتماعی، ارائه شده است. با توجه به مقايسه اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر تعلق 
اجتماعی، اعتماد اجتماعی با ضريب 0/61 بیشترين تأثیر مستقیم و با مجموع ضريب 0/10 

بیشترين تأثیر غیرمستقیم را بر تعلق اجتماعی داشته اند.
جدول شماره 9. مدل رگرسیونی تحلیل مسیر

Adjusted R Square=0/374      R Square= 0/376    R=0/ 61  متغییر وابسته: فردگرايی افراطی مدل2
0/000 18/023 مقدار ثابت
0/000 -0/613 -0/316 اعتماد اجتماعی

جدول شماره 10. تأثیرات مسقیم و غیرمستقیم متغیرهای تحقیق

اثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیم

0/610/100/71اعتماد اجتماعی ـ تعلق اجتماعی
0/18--0/18-فردگرايی افراطی ـ تعلق اجتماعی
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مدل شماره 2. مدل تجربی تحقیق با استفاده از تحلیل مسیر

 e=0/60
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نتيجه گيری
با توجه به اينکه هدف اصلی تحقیق، بررسی میزان تعلق اجتماعی مردم مشهد به جامعه ايران 
بوده، نتايج يافته های تحقیق حاکی از آن است که میزان تعلق اجتماعی مردم به جامعه باال نبوده 
و تا حد مطلوب فاصله زيادی دارد. در توضیح بیشتِر سطوح سه گانة تعلق که در اين بررسی 
آمده است، يافته های تحقیق نشان می دهد میزان تعلق به مردمـ  که در اينجا با تعلق به تعامالت 
اجتماعی يکی گرفته شده است ـ نسبت به تعلق به سرزمین و تعلق به ارزش ها و نمادها و 
موقعیت ايران در سطح پايین تری قرار داشته است. در کوشش برای دستیابی به هدف نخست 
تحقیق، اين نتیجه حاصل شده که شرايط جامعه به گونه ای بوده که میزان تعلق اجتماعی مردم 

را کاهش داده است.
با توجه به بیان مسئله و پیشینه تجربی تحقیق و از همه مهم تر يافته های حاصل در اين 
پژوهش بايد گفت شرايط و موقعیت فعلی ايران سبب نوعی ادراک منفی و در نتیجه کاهش 
حس تعلق اجتماعی به جامعه شده است. کاهش تعلق اجتماعی پیامدهايی 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 تمايل داشته اند به کشوری ديگر مهاجرت کنند. 
همچنین داده ها نشان دهندة کاهش حس مسئولیت و مشارکت سیاسی و اجتماعی بوده است و 
بیشتر افراد انجام کارهای شخصی خود را به شرکت در فعالیت های سیاسی ترجیح داده اند. از 

سوی ديگر، بیشتر افراد تمايلی به شرکت در جنگ نداشته اند.
پايگاه  و  )جمعیت شناختی  زمینه ای  متغیرهای  تأثیر  بررسی  حاضر،  تحقیق  دوم  هدف 
اجتماعی ـ اقتصادی( بر تعلق اجتماعی بوده است. در راستای دستیابی به اين هدف، نتايج 
آزمون ها نشان داد که از بین متغیرهای جمعیت شناختی، دو فرضیه از چهار فرضیه تأيید شده 
است؛ به اين صورت که رابطه بین سن و قومیت با تعلق اجتماعی معنادار شده و با افزايش 
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سن تعلق اجتماعی افزايش می يابد. شايد اين به دلیل تفاوت نسلی و تفاوت در ارزش ها و 
انتظارات دو نسل از زندگی باشد؛ به اين معنی که همیشه نسل جوان انتظارات بیشتری دارند و 
سطح توقعات آنها باالست و به دنبال ارزش های مدرن هستند و اينها می تواند تعلق اجتماعی 
را کاهش دهد. درباره قومیت، داده ها نشان داده که فارس ها، تعلق اجتماعی شديدتری نسبت 

به ساير اقوام دارند. 
از چهار فرضیة مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی، دو فرضیه رد شده اند بدين صورت 
که رابطه بین تأهل و جنس با تعلق اجتماعی معنادار نشده است. از میان فرضیه های مربوط 
به پايگاه اجتماعی ـ اقتصادی، از تعداد شش فرضیه دو فرضیه تأيید 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 معنادارتأيید شده است. 
تعلق  بر  افراطی(،  فرد گرايی  اجتماعی،  )اعتماد  تأثیر  بررسی  تحقیق حاضر  هدف سوم 
اجتماعی مردم بوده است. در راستای دستیابی به اين هدف، پس از آزمون فرضیات، اين نتايج 

حاصل شده است: 
1. اعتماد اجتماعی بر تعلق اجتماعی مؤثر بوده است. از بین ابعاد متغیر اعتماد اجتماعی، 
اعتماد مدنی و تعمیم يافته با تعلق رابطه معنادار داشته اند و فرضیه های مربوط به آنها تأيید شده 
است، ولی رابطه ای بین اعتماد بین شخصی و تعلق اجتماعی وجود نداشته است. همچنین 
فرد گرايی افراطی با تعلق اجتماعی رابطه معنادار داشته و با افزايش فرد گرايی در افراد تعلق 

اجتماعی آنها کاهش می يابد.
نتیجه ای که از مقايسه نتايج متغیرهای مستقل در رگرسیون چندمتغیره حاصل شده مشخص 
کرده که اعتماد اجتماعی بیشترين تأثیر را بر تعلق اجتماعی داشته است؛ اين بدين معنا بوده 
که شرايط اجتماعی جامعه به گونه ای بوده که نتوانسته اعتماد اجتماعی مردم را تأمین کند؛ در 
نتیجه اين بی اعتمادی موجب تضعیف تعلق اجتماعی مردم به جامعه شده است. به طور کلی 
نتايج تحقیق نشان داد که اعتماد و فردگرايی بر تعلق اجتماعی مؤثر بوده و بدين ترتیب مبانی 

نظری تحقیق نیز تأيید شده است. 
با توجه به يافته های تحقیق مشخص شد که مردم اعتماد خود را نسبت به هموطنان و 
مسئوالن از دست داده اند و به صحت تصويب و اجرای قانون اعتماد نداشته اند؛ از سويی، 
کاهش اعتماد اجتماعی موجب کاهش تعلق اجتماعی به جامعه شده است. اين بدين معنا بوده 
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که ساختار جامعه به گونه ای است که نتوانسته از مردم جلب اعتماد کند؛ پس زمینة بی اعتمادی 
در بستر جامعه نهفته است و همین بی اعتمادی موجب کاهش دلبستگی فرد به عناصر جامعه 
شده است. يعنی خود جامعه شرايط انقباض اعتماد اجتماعی را فراهم کرده است. ازآنجاکه اين 
بی اعتمادی بیشتر در بحث اعتماد مدنی مطرح است، کاهش اعتماد به ساختار سیاسی، کاهش 

تعلق اجتماعی را به همراه داشته است. 
2. در بحث فردگرايی نیز بايد گفت، نوعی فردگرايی منفی در جامعه رواج يافته و رو 
به افزايش است و انقباض اعتماد اجتماعی اين فرد گرايی را تشديد کرده است. فرد در نتیجه 
ادراک منفی از شرايط اجتماعی سعی می کند در تعارض نفع جمعی با نفع فردی، نفع خود را 
برگزيند؛ حتی اگر به ديگران آسیب برساند پس تعلق خود به »مای« ملی را از دست داده و به 

طور کلی تعلق اجتماعی او کاهش می يابد.

راهكارها
در بررسی حاضر، مشخص شده که تعلق اجتماعی مردم در سطح متوسط است. يافته ها نشان 
می دهد عوامل اجتماعی بر کاهش تعلق اجتماعی مؤثر بوده که اين عوامل ساخته و پرداختة 
شرايط جامعه بوده است؛ لذا می توان پیشنهادهای زيرا را برای افزايش تعلق اجتماعی مردم 

مطرح کرد:
ف هايی بوده که در اين بررسی سنجیده شده  1. مهاجرت به ديگر کشورها از جمله معرِّ
است. يافته ها نشان دهنده تمايل افراد برای مهاجرت بوده است. پس برای جلوگیری از مهاجرت 
افراد از يک سو بايد، برای افزايش سطح توسعه يافتگی جامعه کوشید و با باال بردن سطح رفاه 
عمومی، نگرش و گرايش مثبت نسبت به محیط و شرايط ايران در عموم افراد ايجاد کرد؛ از 
سوی ديگر با حمايت از نخبگان فرهنگی و سیاسی و اقتصادی جامعه، از خروج سیل آسای 

سرمايه های مالی و انسانی به خارج از کشور جلوگیری کرد.
2. ازآنجا که يافته های تحقیق حاضر نشان داده اند، بیشتر پاسخگويان تمايلی به شرکت در 
فعالیت های سیاسی نداشته اند، از يک سو با اطمینان دادن به مردم از اينکه نتايج عملشان عايد 
خودشان می شود، می توان آنها را به مشارکت سیاسی تشويق کرد و از سويی با نهادينه کردن 
ارزش های مشارکت سیاسی، در جريان جامعه پذيری يعنی درونی کردن آن در افراد، می توان 

خود به خود آنها را برای به دوش کشیدن بار مشارکت سیاسی آماده کرد.
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3. يافته های تحقیق نشان داده اند بیشتر افراد ماندن در کنار خانواده را بر شرکت در جنگ 
ترجیح می داده اند، يعنی مسائل ايثار و فداکاری و کنش قهرمانی در حال حاضر، در جامعه ما 
در حال رنگ باختن است. برای رفع اين مسئله، بايد فرهنگ ايثارگری و شهادت را از طريق 

نظام آموزشی، درونی کرد.
4. در جامعه ما، بین گروه های اولیه با روابط غیررسمی و گروه های ثانويه با روابط رسمی، 
خأل وجود دارد؛ به عبارت ديگر افراد در چهارچوب گروه های اولیه، روابط دارند و بالفاصله 
به داخل شبکه رسمی می روند؛ بینابینی برای برقراری روابط اجتماعی برای افراد نیست تا 
»مای« ملی را تقويت و مستحکم کند، می توان گفت اصاًل امکان تقويت »مای« ملی در خالل 
فعالیت های روزانه وجود ندارد. تشکیل گروه های داوطلبانه در جامعه برای برقراری روابط 
اجتماعی که فراتر از روابط خويشاوندی، قومی، طبقاتی، صنفی، شغلی و مذهبی باشد ضرورتی 
است که بايد بدان پرداخت، زيرا تشکیل چنین گروه های داوطلبانة ملی، با ادغام انواع گروه های 
موجود در جامعه با همديگر، موجب بسط ارزش های و نمادها و هنجارهای ملی در جامعه 
می شود و با باال رفتن شناخت افراد از جامعه و ارزش های آن، گرايش مثبت در افراد ايجاد 
می شود؛ و مهم تر اينکه بايد با شناخت مبانی همگرايی ملت ايران و شناخت عوامل تهديد کننده 

اين همگرايی، به تقويت تعلق اجتماعی جامعه پرداخت.
5. از ديگر عوامل مؤثر بر میزان تعلق اجتماعی، اعتماد اجتماعی بوده است. طبق يافته های 
تحقیق حاضر، اعتماد اجتماعی در جامعه بسیار پايین بوده است. میزان و شعاع اعتماد اجتماعی 
از يک سو بین مردم و از سوی ديگر بین مردم و دولت پايین بوده و اعتماد افراد در سطح 
خويشاوندی نسبت به اعتماد مدنی و تعمیم يافته بیشتر بوده است. رعايت قوانین مدنی و ملی 
به عنوان میثاق ملی، توسط سران و مسئوالن و نخبگان نظام می تواند به افزايش اعتماد اجتماعی 
کمک کند؛ در غیر اين صورت میثاق اجتماعی حالت صوری و کاذب پیدا خواهد کرد که عموم 
تصور می کنند اين میثاق فقط برای اجرا توسط مردم نوشته شده و برای نخبگان جامعه جنبه 
نمايشی دارد. پس مردم نیز اعتماد خود را به قانون و قانون نويسان از دست خواهند داد. اگر 
مردم شاهد اختالس ها و دروغ پردازی ها باشند، اعتماد آنها ضعیف تر و تعلق ملی آنها کاهش 

می يابد، پس بايد از چنین رفتارهای غیرقانونی ای، پیشگیری به عمل آورد. 
6. فردگرايی نیز از ديگر عوامل مؤثر بر تعلق اجتماعی بوده است. گفته شد که رشد 
فرد گرايی در جامعه موجب کاهش تعلق اجتماعی شده است. فرد گرايی يعنی اينکه نفع فردی 



فصلنامه علمی - پژوهشی

61
بررسی میزان تعلق 
اجتماعی مردم ... 

در مقابل نفع جمعی قرار گیرد. برای اينکه اين دو به جای اينکه مقابل هم باشند، در جهت 
هم قرار داشته باشند، بايد دست کم نیازهای ابتدايی فرد برآورده شود که فرد برای رسیدن به 
اهداف اولیه خود، ارزش های جمع گرايانه را زير پا نگذارد. البته کاهش نابرابری و از بین بردن 
احساس تبعیض در افراد، نقش عمده ای در اين روند خواهند داشت. گفته شد در شرايط 
بحرانی مثل جنگ، ممکن است افراد صحنه را خالی کنند، به همین دلیل بايد تلفیق جمع گرايی 
نسبت به اجتماع ملی با فرد گرايی مثبت و اخالقی در همه ابعاد جامعه مد نظر قرار گیرد. 
يعنی استقالل فردی، خوداثربخشی، احترام به خود، خودشکوفايی و خودباوری جايگزين 
خودمداری و کسب سود شخصی به قیمت متضرر شدن ديگران شود؛ يعنی در کنار توجه به 
قابلیت ها و استعدادهای افراد، آنها را در جهت استفاده از اين توانايی ها، برای منافع و مصالح 

عمومی آموزش داد. 
نبايد گذاشت که فرديت طلبی، به اليه های عمقی جامعه يعنی سطح ارزش ها نفوذ کند و 

بايد آن را در اليه های سطحی برطرف کرد.
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