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و  مردم به جامعه در حال تغيير ايران تحليلي بر احساس تعلق
  (موردمطالعه: شهر تهران) عوامل موثر بر آن

  
   يزدخواستي، بهجت جعفري، جواد صادقي

   اجتهاديمصطفي 
 )15/03/98 تاريخ پذيرش، 19/06/97 فت(تاريخ دريا

 
جش ميزان احساس تعلق به جامعه ايران و عوامل مؤثر موضوع اين مقاله سن: چكيده

گيري از آن است. تعلق اجتماعي در دو بعد تعلق عاطفي و تعلق عملي تعريف و با بهره بر
 گيري نمونه ساخته در طيف ليكرت و تكنيكنامه محقق روش پيمايش و استفاده از پرسش

 سال 65 تا 18 ساكنين از حصحي نامه پرسش 1016 تهران، گانه 22 مناطق از اي خوشه
 و دارد قرار متوسط سطح در ايران جامعه به تعلق كه داد نشان ها يافته. آمد دست به

اجتماعي با ميزان  - خردگرايي و پايگاه اقتصادي اجتماعي، اعتماد ديني، تعلق متغيرهاي
ا اي تحصيالت، سن، وضع تأهل، ب احساس تعلق رابطه دارد. همچنين متغيرهاي زمينه

هاي رگرسيوني چندگانه نشان داد كه مجموع متغيرهاي  مدل متغير وابسته رابطه دارد.
كند.  تغييرات تعلق عملي را تبيين مي 321/0تغييرات تعلق عاطفي و  325/0مزبور 

  . خردگرايي و تعلق ديني الگوهاي متفاوتي را از تأثير بر ابعاد تعلق اجتماعي نشان داد
اجتماعي، تعلق ديني، تعلق اجتماعي، تعلق عاطفي، تعلق اعتماد  :اصليمفاهيم 

  عملي، خردگرايي.
  

 
 . (نويسنده مسئول) تهران دانشگاه سوره دانشكده فرهنگ و ارتباطات مربي     sadeqi.jafari@gmail.com  

 .  دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهاندانشيار              zahra.beyramzadegan@gmail.com  
 .  دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه شهيد بهشتي دانشيار           m-edjtehadi@sbu.ac.ir  
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  مقدمه و طرح مسئله
پيش  نيازهاي كاركردي مربوط به شرايط بقاء، به جز پيش گيري، استمرار و دوام جامعه به شكل

است.  و احساس تعلق اجتماعي نيز نيازمندهاي مشترك ارزش فرهنگي، نيازهاي بعد نرم، يعني نظام
ي فردي يا به دسترس رقابليغه صرفاً سازماني شراكتي براي رسيدن به اميال جامع به سخن ديگر،

گران است كه در  از كنش اي مجموعهبلكه  ؛نيستشخصي  مقاصدگير  افراد پي عبارت ديگر جمع
از  ، نمادهاي مورد اقبال و احترام عام، شعائر مشترك و حداقليمشترك وبيش كميك نظام ارزشي 

 رالقه و عالقه پيوسته و پايداري ع "كل"به و نسبت  داشتهنمادين  مستمر تعامل ،توافق قابلاصول 
دانند و حس  ميل متصل كنند و سرنوشت و سعادتمندي فردي خويش را به وضعيت كُمي ايجاد

ش و تعلق بخهويت هايگيرد. از اين نگاه، جامعه، كانوني از وابستگي ها شكل مي بودن در آن "ما"
اظهار داشته است كه يك جامعه 1ديگران است. ادموند برك به نيآفراجتماعي، توسعه وابستگيِ هويت 

خوبي نظم يافته، بايد يك شراكت در نظر گرفته شود، يك شراكت در همه علوم، يك شراكت در  كه به
 همين ). از202: 1392م، به نقل از پاتنا( ها و در همه كماالت همه هنرها، يك شراكت در همه فضيلت

 فراهم اجتماعي تعلق حفظ احساس و ايجاد در را مهمي عملكردهاي مشترك نمادهاي اكه ازآنج و رو
 بحران و جنگ مواقع در ويژه به را مردم دارند سعي جوامع ؛)9: 1986چيويس، و ميالن مك( كنند مي

 ).95 :1385 ن،شارو( كنند متصل شعائر و ملي نمادهاي طريق از جامعه به نسبت
 ي،و دموكراس ها آزاديبر حقوق،  ديتأكهايي چون:  با خصيصه كه در جوامع مدرن آن خاصه

ضرورت  )، ارجاع به414: 2007تيلور،( يفداكار يو حت ياطاعت، سلسه مراتب، وابستگ جاي به
از  "خود"ه مثاب هاي رقيب از خير و توصيف انسان به طرفي دولت، ميان برداشت حداكثر رساندن بي به

هاي  واسطه تعدد نظام ) و سخت شدن توافق بر سر فضيلت اخالقي به1383راولز، ( پيش تعين يافته
گيري هويت چندگانه براي  شكل )، تشكيل جوامع چند فرهنگي و409: 1393اخالقي (مك اينتاير،
ع پيوند فرد هاي چرخش فردگرايي اخالقي و آزادي منضبط به خودمداري، موضوفرد؛ و وجود زمينه

  .اندينما يمرا مسئلة شايسته دقت و بررسي  كل به
هاي فوق به همراه شرايط نسبتاً پيچيده ديگر  جامعه در حال تغيير ايران نيز واجد برخي از ويژگي

)، كژمدرني و مسئله مربوط به گذر 1378، رفيع پور، 1375چلپي،( است. شرايط آنوميك شديد
، تهراني قندچي( )، اقتدارگرايي1390كاتوزيان،( دورنگري )، فقدان1392جالئي پور،( نامتعارف از سنت

و اعتمادي  بي) 1395(فراستخواه، هاي اخالقي )، پيچيدگي1378زاده، (قاضي )، خودمداري1379
هاي اجتماعي، رشد كمي تعارضات )، انحصارگرايي برخي گروه28: 1394رضايي،( گريزي قانون

ها و عوامل سست شدن ، معرفها مؤلفهخارج، به و رشد مهاجرت  يلتما گرايي،اجتماعي و خشونت

 
1. Edmund Burke 
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هايي چون گسترش كه پديده مندي تعلق اجتماعي است. مضافاً آن هاي اجتماعي و مسئلهپيوند
گرايي در  هاي مجازي، تغييرات مربوط به خانواده، تأمل آموزش عالي، رشد كمي كاربران شبكه

  ه تغييرات فرهنگي و اجتماعي سرعت بيشتري داده است.هاي نسلي ب معرفت ديني و تفاوت
ابعاد به جامعه از وفاداري  و احساس اجتماعياين شرايط پرداختن به مسئله تعلق وجود با 

 فكورانه،ايجاد همدلي عميق،  وافراد  شدن 1و درگير گرايي فعال ،دارد. مشاركتضرورت متفاوتي 
و حل هاي توسعه هزينه اجراي برنامهبه جامعه، ق تعلاحساس رشد ناشي از  ،آگاهانه و مستمر
و  يعموم قوقحاستحكام و  يقانون مدار همچنين .دهدكاهش مياجتماعي را  –مسائل اقتصادي 

سطح نظم  توان به رابطه مي نيكند. در ا رشد مي يحس تعلق اجتماع شيافزا قياز طر زينخصوصي 
شود  جامعه مي ياخالق يبه ساختارها يجب وفادارچه مو اصوالً آناخالقي جامعه نيز اشاره كرد؛ 

(جامعه)  يتر بزرگ تيكل كه به يافراد، زمان گرياست. به سخن د يو تعلق اجتماع يحس وفادار
ضرورت  عمل كنند. يهاي اخالق خواهند داشت كه در چارچوب لير تماتشيب ندياحساس تعلق نما

تشديد تكثر در جامعه امروز ايران و  كه بهدهد  موضوع، زماني برجستگي خود را بيشتر نشان مي
 هاي زندگي توجه كنيم. هاي تنوع قومي، زباني، ديني و سبك تهديدها و فرصت

شده است. زيمل ضمن اشاره   عنوان يك نياز رواني اساسي براي فرد نيز مطرح تعلق اجتماعي به
عضو گروه بودن براي افراد  هاي گروهي معتقد است تعلق به گروه و به نياز رواني افراد به تعلق

با نقد نظر فرويد  2باميستر و لري ).44: 1395اسميت و رايلي، ( كند احساس امنيت رواني ايجاد مي
صورت طبيعي به سمت ايجاد و حفظ  كنند كه انسان موجودي است كه به و رفتارگرايان، تأكيد مي

از به تشكيل و حفظ حداقلي از روابط بين گويند نياز به تعلق يعني ني ها مي شود. آن تعلق هدايت مي
ترين عنصر هويت تعلق اجتماعي مهم ).499: 1995( ها وجود دارد طور ذاتي در بين انسان فردي به

  ساز است. 
و عوامل مؤثر بر  به جامعهاصلي اين نوشتار سنجش وضعيت احساس تعلق  موضوع ،سان نيبد

در ( به جامعه ايرانحاضر وضعيت احساس تعلق  پرسش اصلي مقاله اين است كه در حال. آن است
 و عوامل مرتبط با تعلق اجتماعي چه ميزان بر آن مؤثرند؟ ؟چگونه است )مردم شهر تهران

  
  مطالعات پيشين

ويژه در سطح تعلق به جامعة ايران (سطح  هاي تجربي به درباره تعلق اجتماعي در ايران، پژوهش
  كالن) معدودند.

 
1. involvement 
2. Baumeister & Leary 
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نفر در  384اي به تعداد  ) در تحقيقي به روش پيمايش و با نمونه1391( زاده بيدل و محمود
اند.  شهر مشهد رابطة ميان تعلق به جامعه ايران و رابطة آن با اعتماد و فردگرايي را سنجيده

است و نتيجه  5از  7/2اند كه نمرة تعلق اجتماعي مردم شهر مشهد  محققين به اين نتيجه رسيده
علق اجتماعي در سطح متوسط است و شديدترين رابطه را با اعتماد اجتماعي اند كه سطح ت گرفته

  برقرار است. - 18/0) و با فردگرايي رابطه منفي 60/0دارد (ضريب پيرسون 
نفر از  150شهرداري تهران با نمونه  10) در پژوهش در منطقه 1391( مباركي و صالحي

هري و تعهدات شهروندي را با حس تعلق سال، رابطه ميان كيفيت خدمات ش 18ساكنين باالي 
اند كه عملكرد شهرداري و تعهدات شهروندي رابطة مثبت و  اين نتيجه رسيده اجتماعي بررسي و به

ديگر حس تعلق اجتماعي تحت تأثير عواملي مانند  عبارت  داري با تعلق اجتماعي دارد، به معني
  تعهدات شهروندي و كيفيت خدمات شهري قرار دارد.

) در پژوهشي با عنوان احساس تعلق به ايران در ميان اقوام ايراني، 1396تي و حقمرادي (بهش
هاي جهاني، ميزان  سال مربوط به موج پنجم ارزش 16نفر افراد باالي  2667هاي  با استفاده از داده

ام، اند كه مجموع تمامي اقو احساس تعلق در ميان اقوام ايراني را بررسي و به اين نتيجه رسيده
احساس تعلق زيادي به ايران دارند و آنچه در برخي اقوام نظير اعراب و كردهاي اهل تسنن ميزان 

ها در قدرت سياسي و نيز سهم  دهد، احساس نابرابري و مشاركت كم آن اين تعلق را كاهش مي
 يافتگي در مقايسه با ساير اقوام است. ها از توسعه نامناسب آن

در نظام  يا و منطقه يمل ياحساس وابستگ"با عنوان  يقيدر تحق) 2007( 1اس الكزكو يلزل
 يالملل نيمستخرج از برنامه ب يها بر اساس داده "يجهان يشيمايبر پ يمبتن ي: شواهديجهان ريمتغ

به موضوع تعلق اجتماعي پرداخته است.  1995كشور در سال  24) در ISSP( ياجتماع شيمايپ
 تيهو دهنده شكلاجزا  ترين مهمبه جامعه از  يه احساس وابستگك اين نتيجه رسيده است  به محقق

اما با ظهور  است؛ يتا سطح مل اي منطقهاز سطح  يسطوح مختلف يكه دارا استدر جهان مدرن 
 شده است. تر كمرنگدر جوامع  يمل يسطح وابستگ شدن، جهاني مسئله
 تيو رضا ياجتماع يها شبكه با عنوان مذهب، ي) در پژوهش2010( 2و رابرت پوتنام ميل ونيچا
 ،در افراد يندگاز ز تيرضا جاديبر وجود نقش مذهب در ا يمبن يشواهد دبا فرض بر وجو ياز زندگ

بود كه افراد  واقعيت نياز ا يحاك ها آن هاي يافته. را درك كنندرابطه  نيعلت ااند كرده يسع
 ادهد يشبكه اجتماع يك ليتشك يمذهب هاي گردهماييوم در مراسم و دابه خاطر حضور م يمذهب

ها  در آن ياز زندگ تيواسطه احساس رضا نيو به هم باالبردهها  را در آن يكه حس تعلق اجتماع
 .شود مي شتريب

 
1. Leslie S Laczko 
2. Chaeyoon Lim & Robert Putnam 
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جامعه: اعتقادات  يده نقش فرهنگ در شكل"با عنوان  يقي) در تحق2011( 1استروپ ساموئل
طرح  يها داده اساس بر ،"سايكل يدر حضار مذهب يو احساس تعلق جمع ياتحاد مذهب ،يحيمس
كه حس تعلق به اين نتيجه رسيده است ) USCLS( متحده اياالتدر  سايحضار كل يزندگ شيمايپ
سطح كمتر اعتقادات  ياز افراد دارا شتريب يحياعتقادات مس يافراد با سطح باال نيگروه در ب به
 بود. يحيمس

  
  هاي نظري ديدگاه

 داند ميآن  يقوم و زندگان كيانحالل  ةلحظ ديد رافردگرايي شهگل فردريش ويلهلم 
بنابراين سعي دارد تا فرايندي را ترسيم كند كه طي آن جزئيت و كليت به هم  ؛)174:1379لور،ي(ت

 اكه چنين نشود مسئله ازخودبيگانگي (تناقض هنجارها ي درصورتي خورند. او معتقد استپيوند مي
ممكن است  ازخودبيگانگي طي). در شرا172همان:( آيد وجود مي ) براي فرد بهها كيپرات ها با غايت

 اي ابنديآن منطبق در يخود را با هنجارها كيكه پرات نديبنما يگريد طيبه جامعه و شرا يافراد رو
كالن اجتماعي و ارزش هاي آرمانشكاف عميق ميان  ،مبتني بر نظريه هگل .ديوجود آ به فردباوري

تواند منجر به ازخودبيگانگي و كاهش احساس تعلق اجتماعي مي افراد رايج در زندگي روزمرههاي 
و  نهادي  در سطح كالن از طريق كاهش اعتماد  غيرواقعي گرايانه آرمانهاي سياست بنابراين ؛شود

جامعه مطلوب  ؛منفي خواهد داشت تأثيري اجتماع تعلق سطح غلبه فردگرايي خودخواهانه بر
داشته باشد و در دولت محقق  يبا امر عموم قيعم ونديپ ،افراد يوزاست كه در آن بهر اي جامعه

  ).294: 1394گردد. (هگل،
را به  يهمكار مرور بهافراد  وشود  است كه در آن ذهن فرد ساخته مي ييجا يجامعه مدندر نظر او 

نين همچ ).210: 1392(پالمناتز، نهد ميافراد ارج  يبرا اش فايدهخاطر  نه به يخاطر نفس همكار
 يو ).240: 1394(هگل،  استمهم و كارساز (آموزش) افراد  لياص تيتربدررسيدن به اين هماهنگي 

تعهد و احساس   داند؛ مي(جامعه)  باكليت(فرد)  يژگيهماهنگ شدن و يرا به عبارت لياص تيترب
 سياسا رتيمغا يو اهداف فرد يخواهد شد كه اهداف كل تيتقو يفرد به جامعه در صورت يوفادار

 مانند تشكل صنفي، واسط هاي گروهفرد در  گريد يو از سو رنديقرار گ باهمنداشته باشند و منطبق 
نحوه  نيبنابرا درستي انجام شود؛ و عالوه بر آن تربيت به اموزدياز جامعه را عمالً ب يرويپ

  است. يتعلق اجتماع تيو اعتماد به نهادها عنصر برجسته در تقو ياجتماع ينهادها گذاري هدف
هاي  از زاويه جامعه مدني و فعاليت انجمنبه مسئله احساس تعلق اجتماعي الكسي دوتوكويل 
 تعلق حس مشاركت، طريق از و ها انجمن گونه ايندر صورت آزادي عمل  تنها. مستقل پرداخته است

 
1. Samuel Stroope 
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كنند كه در قدرت شريك هستند و  . به اين وسيله مردم احساس مييابدمي افزايش اجتماعي
شود. وي معتقد بود پيامدهاي نادرست فردگرايي  مي تر ها عميق بستگي و وفاداري آن ساس دلاح

 نامد تعديل كردمي "درستي درك شده نفع شخصي به "افراطي را بايستي از طريق آنچه او 
  ).123: 1387كويستو، (

جا سه  اين دراز روحيات و عناصري است كه به نظر توكويل حائز اهميت است،  پرستي وطن
نيرويي عظيم و و  ختهبا احساسات مذهبي درآمي كه ياحساس پرستي حالت قابل تميز است: وطن

منطق است كه شدت  اساس بر پرستي وطن. قسم ديگر آورد مي وجود بهزودگذر و موقتي  حال درعين
 گيرد ميزماني شكل  پرستي وطنو هيجان آن كمتر است ولي آثار پردوام و مفيدتري دارد. اين نوع 

 صورت بهو فرد نتيجه همراهي با جمع را تأمين كه منافع فرد و رفاه و آسايش آن توسط اجتماع 
 پرستي وطناما گاهي اوقات مردم يك جامعه ممكن است  ؛كند ملموس در زندگي خود حس مي

معقول و منطقي را نيز كسب نكرده باشند. در اين  پرستي وطنباشد و  داده ازدستاحساسي را 
يط مردم عاليق و اعتماد خود را به دين، وطن، رسوم گذشته و قوانيني كه نقشي در تدوين آن شرا

). 324- 326:1393آيد (توكويل، پرستي پديد مي سان برزخ وطن بدين. دهند مياز دست  اند نداشته
 يراراديغ يكه تا حدود داند مي يزيو غر يموافقت حس كي محور جامعه و احساس تعلق را ليتوكو

هاي خردگرايي، باورهاي  بنابراين مقوله ؛)522است (همان: دياست و مولود اشتراك احساسات و عقا
  كل است. مشترك در نظريه او موجب افزايش تعلق اجتماعي و فعال گرايي مؤلفه تعلق به

دو نوع  )،جامعه( و گزلشافت )اجتماع(شافت گماينجوامع به  سازي تيپبا  1تونيس  دو  فردينان
 احساس پايه بر اجتماعي تعلق احساس گماينشافت، دررا شرح داده است.  كل بهوفاداري  احساس
 "ما"سازد و بر اساس اين احساس عاطفي به مي برقرار جامعه با عاطفي احساس فرد. است2اشتراك

 .است غيرمشروط ، حس وفاداريحس وفاداري اين نوع .كند تا فرديتپيدا مي تري عميق تعهدبودن 
اندكي از جامعه داشته باشد  تمتعدون هيچ قيد و شرطي و در شرايطي كه ممكن است فرد ب

وفاداري "وفاداري از نوع  گزلشافت حسدر اما  ؛كند مي تقويت ووفاداري و حس تعلق خود را حفظ 
 احساس واست  شده محاسبهتعهد عقالني و  غلبه دارد. "من "حس "ما" حس جاي و به 3"مشروط

آنكه جامعه و نهادهاي  شرط بهبه جامعه احساس تعلق دارد  فرد دارد.دگرايي پيوند روفاداري به خ
و جامعه و نهادهاي آن در خدمت   مهمفرد و اهداف فردي نمايند. را برطرف  شآن بتوانند نيازهاي

  ).93- 95: 1385،شارون(گيرند. فرد قرار مي

 
1. Ferdinand toennies 
2. Feeling of community 
3. Conditional loyality 
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) با پرداختن به 1378خودكشي () و 1392( كار اجتماعي اميل دوركيم در دو تحقيق؛ تقسيم
را مطرح ساخته  كل مدرن، دغدغه تعلق به در جوامع متكثرِ فردگراي 1مسئله همبستگي اجتماعي

همچون جامعه با انسجام  زين يكيجامعه ارگان ي؛ دروجدان اخالق گيري شكلضرورت  است. ازنظر او
اجتماعي در هر دو جامعه را  ترين عامل تعلق دوركيم مهم ).352: 1392( مكانيكي نمايان است
 ...است،  يهمبستگ ةاست كه سرچشم يامر يتوان گفت امر اخالق مي "داند.  پيوندهاي اخالقي مي

است كه  نيا اخالق ياساس ةفي. وظيحالت وابستگ به يعبارت است از آگاه شترياخالق، برعكس، ب
به  مشاغل ازين ليدل را به كار سيمتقاز  يناش يهمبستگ او ).353: پيشين("از كل كند  يفرد را جزو

  .)395: پيشين(داند  مي ها تخصصحرَف و  ياخالق يالگو گيري شكلخاطر  بلكه به داند نمي گريكدي
 يصنفتشكل مهم پيوند خوردن فرد و اجتماع را  هاي راهدر ادامه سنت هگلي يكي از  وي

عهده دارد. در آن افراد  مهمي به من اجتماعي نقش . اين نهاد مهم در تبديل من فردي بهداند مي
 يابد ميپيوند بزنند و انسجام اجتماعي تحقق  گرايي جمعكه فردگرايي خود را به  آموزند مي

 دين است داده نشان   )1393( ديني كتاب صور بنياني حيات دوركيم در ).103: 1391(دوركيم، 
) ايده 1967برگر (. است رانديگ به تعلق احساس و اجتماعي همبستگي عوامل ترين مهم از يكي

تر  هاي كوچك سازي كرده است. تعامل در گروه مفهوم 2"سايبان مقدس"دوركيم را با استفاده از 
) با استفاده از 1995طور اسميت و همكاران ( هاي سنتي خواهد شد. همين بيني سبب حفظ جهان

را  يسنت يايتوانند دن ، ميتر كوچك يساختارهادر  افراد اند كه استدالل كرده 3"چتر مقدس"مفهوم 
كه دوركيم افزايش تعلق  نتيجه آن ).572: 2011(استروپ،  متنوع حفظ كنند. اريدر جوامع بس

داند كه از طريق كنترل دولت  اجتماعي را از طريق اخالق مشترك و تقويت وجدان جمعي ميسر مي
و  يشهرستان اي ياستان يوراهاشدومين طبيعي پايدار ( هاي واسطه عضويت فرد در گروه و ديگر به
  شود. تقويت مي ي)صنف يها دوم انجمن

هاي جامعه از  بجز فرايند اجتماعي شدن، نقش شعاير و پافشاري بر ارزش )1385ل شارون (وئج
علل تقويت احساس وفاداري را كاركرد صحيح نهادها مي ترين مهميكي از روي،  طريق برخورد با كج

، اقتصاد .ها مجاب كند مشخص و افراد را در مورد صحيح بودن آنرا اف داند. دولت بايستي اهد
كيفر عادالنه دهند، مذهب و خانواده معنا و امنيت فراهم  ها دادگاه ؛و درآمدزايي ايجاد كند اشتغال

مسائل و مشكالت به نحو احسن رسيدگي كنند تا تعلق  مسئول به ينهادها طوركلي بهكنند و 
  ).95- 96ص: ( كندجوامع مدرن رشد  در ويژه اجتماعي به

 
1. Social solidarity 
2. sacred canopy 
3. sacred umbrellas 
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مشخص  2امعهبه ج گيري احساس شكل چهار عنصر يا مرحله را در 1و چيويس ميالن مك
مددرساني به يكديگر و تقويت  - 3نفوذ فرد در گروه و نفوذ گروه بر فرد  - 2عضويت  - 1: اند كرده

 گروهاعضاي  4سي مشتركوابستگي احسا - 4در گروه و 3برآورده سازي نيازها واسطه بهشدن فرد 
د، ميانه رخ سطحدر  را اجتماعي تعلق و بودن "ما" حس معتقدند اين چهارعنصر ها آن. )9 :1986(

هاي مثبت تجربه ،كند. ارتباط احساسي مشترك در اثر روابط متقابل بيشترو كالن تقويت مي
تحقير اعضاي جامعه و  گذاري در جامعه، احترام يابيشتر، موفقيت در حل مسائل، انجام سرمايه

موجب همبستگي بيشتر  ؛آيدداشتن پيوندهاي معنوي كه معموالً در اثر مذهب مشترك به وجود مي
  .)14 -  13 همان:( بودخواهد  تر قويو احساس تعلق اجتماعي 

نقشي كه  واسطه بهفرد هر حالتي كه در آن "گويد وليني در تعريف تعلق اجتماعي ميگابريل پ
طور  كند كه بنا به ايده ماكس وبر بهمعرفي مي 5عضوي از جمع اجتماعيد خود را كن ايفا مي

شود. از منظر مي ناميده انجمن و سازمان گماينشافت،  انحصاري گماينشافت و مطابق ايده پارسونز،
 خواه عمدتاً ؛شود مي تبطمر ياجتماعجمع اين چارچوب فكري ابعاد تعلق اجتماعي با هر شكلي از 

عمدتاً سودمند يا ابزاري معرفي  خواهاز كنش غير عقاليي در اصطالح وبري داشته باشد و حكايت 
  .)498: 2005 ي،ني(پول"شود

ساختار تعلق اجتماعي از چهار مؤلفه: عالقه، وفاداري، همبستگي و احساس نزديكي يا احساس 
 آيد. وجود مي اجزاء به پيوسته اين هم شود. تعلق اجتماعي از روابط متقابل به ما بودن تشكيل مي

محيطي شامل  خرده نظام زيست اند: همچنين چهار خرده نظام متعامل مهم در اين بحث دخيل
محيطي، خرده نظام رواني كه هويت را در بردارد، خرده نظام  موقعيت سرزميني و تعامالت زيست

 ،(پوليني 6زيابانهاجتماعي توليدكننده همبستگي و خرده نظام فرهنگي شامل نمادهاي شفاف و ار
جامعه از طريق دو فرايند عضويت و مشاركت  ). ازنظر وي احساس تعلق به  2632- 2633  :2000

كه عضويت و شمول فرايندي است كه هدفش حركت از سمت گروه به  درحالي"گيرد.  شكل مي
سمت فرد است، اما مشاركت، فرايندي است كه جهت حركتش از سمت فرد به سمت گروه 

  ).2635شين: (پي"است

 
1. McMillan and Chavis 
2. Sense of community 
3. Integration and fulfillmentof needs 
4. Shared emotional connection 
5. social collectivity 
6. Expressive and evaluative symbolism 
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عنوان نوشداروي حل تناقض جزئيت و كليت  را به 1جِفري الكساندر ضرورت تقويت عرصه مدني
شناسي فرهنگي به  عنوان جامعه ). او به2006و ارتقاء سطح تعلق اجتماعي برجسته ساخته است (

 اريخيت و خاص تعاملي هاي شيوه ) و عرصه مدني را2003دهد ( نقش معناها در زندگي اهميت مي
به اين قرار جامعه مدني الكساندر از ). 31: 2006( داند مي متقابل احترام و گرينقد تمدن، همچون

مشاهده است.  گران و نهادها قابل ها، روابط كنش شود كه در انگيزه تقويت مي 2طريق قواعد فرهنگي
گراني فعال،  نشاست تقويت جامعه مدني مستلزم وجود ك تر مهمكه از همه  3ها انگيزهدر بعد 

قادر گراني  چنين كنشاست.  4، داراي عقل سليمگرا واقعمستقل، عقالني، مستدل و خردمند، آرام، 
و  5مشورت دوستانه، توأم با انه، صادقانه،درستكارمعتمدانه،  ،روابط اجتماعي صريح ايجادبه 

، مندانه دهاي مدني قاعدههاي مدني و روابط مدني، نها گران باانگيزه . كنشد بودننقدگرايانه خواه
  .)53- 59سازند (پيشين:  گرا، فراگير و غيرشخصي را مي قانون برابري طلبانه،

مستند به اين مقدمات و همچنين عملكرد نهادهاي خاص، غايت و آرمان جامعه مدني يعني 
كثر گيرد. در شرايط ترسيمي الكساندر جامعه مت همبستگي پايدار در جوامع متكثر امروزي شكل مي

فرهنگي يا ادغام  7الزم نيست به شيوه همانندسازي 6ها شود كه برون گروه اي همبسته مي گونه به
ترويج و  يا ادغام چند فرهنگي 9مدل چند فرهنگ گراييبلكه  در جامعه پذيرفته شوند 8پيوندي

كه  شود درحالي آيد. چنانچه مالحظه مي وجود مي همبستگي و تعلق اجتماعي پايدار و عميق به
گر  داد؛ الكساندر از كنش تأثير ساختارها اولويت مي شناس ساختاري به عنوان يك جامعه دوركيم به

سازند و تعلق  هاي مدني، روابط و نهادهاي اخالقي مي گران باانگيزه كند؛ كنش اجتماعي آغاز مي
 كند. اجتماعي رشد مي

 
 چارچوب نظري

تعلق ( جامعه ايران ه، وضعيت ابعاد تعلق بههاي مرور شد مبتني بر پيشينه تجربي و نظريه
عمومي)، تعلق  اعتماد نهادي/اعتماد( اعتماد اجتماعي توان با متغيرهاي عاطفي/ تعلق عملي) را مي

 به رو مشروط، وفاداري واسطه رشد سطح تحصيلي، به  ديني و خردگرايي توضيح داد. در حالتي كه
 
1. Civil sphere 
2. Cultural code 
3. motive 
4. Sane 
5. deliberation 
6. Out group 
7. Assimilation 
8. Hyphenated 
9. The multicultural made of incorporation 
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كاركرد رضايت از  - ها حداقل براي برخي از گروه - شرط بنيادين رشد تعلق اجتماعي  است فزوني
گذار  و اعتماد به نهادهاي مجري و سياست فردي  آمالگويي به  نهادها در پاسخمناسب 

طبق توضيحات مك ميالن و چويس و الكساندر در صورت گسترش فرهنگ مدني،  طور همين  است.
امالت مبتني بر اعتماد، افراد بيشتري يافته و با گسترش تع اخالق اجتماعي و اعتماد عمومي افزايش

  ها رشد خواهد كرد. احساس عضويت در جامعه و داشتن نفوذ خواهند داشت و احساس تعلق در آن
 و خردگرايي رشدس و الكساندر نيتوكويل، توهگل، شده از آراي  ستنباطا ديگرير مؤثر تغم

 (به باشند عقالني و فرهيخته يافته، تربيت اجتماعي، گران كنش كه ميزاني به   .است نظري عقالنيت
پايدارتري شكل  احساس تعلق عقالييِ باشند)؛از نفع شخصي داشته  تري عميق درك  توكويل گفته
ها شكل  تري از رابطه فرد و جامعه و منافع خاص و عام و پيوند آن رشد عقالنيت درك ژرف  گيرد.مي
دنبال دارد. عقالنيت همبستگي و تعلق  ا بههاي فعال شدن فرد در عرصه عمومي ر دهد و زمينه مي

  آورد نه همبستگي مبتني بر ضرورت. اجتماعي مستمر را در پي مي
 هاي ارزشدين و  ويژه در جامعه ايراني، سطح و ميزان احساس تعلق به به ،ديگر مؤثرعامل 

عي را توانند احساس تعلق اجتما بودن شعائر ديني مي عاممذهبي است. گستردگي و تا حدودي 
هاي  ها، نمادها و گفتمان دهنده هنجارها، ارزش مثابه توليدكننده و ترويج نهاد دين به   تقويت كند.

كننده تعلق اجتماعي، حتي  عنوان چتر يا سايبان مقدس در مؤمنان تقويت جمعي مشترك به
 رد سياسي و ديني نهادهاي پوشاني هم حاضر حال كه در صورت غير مشروط است. خاصه آن به

 نهادي اعتماد ديني، تعلق حس تقويت با كه بخشد مي قدرت را فرضيه اين رسمي هاي گفتمان
ت شود. اين پيوندهاي ايدئولوژيك تقوي نيز در مؤمنان اجتماعي تعلق از اين طريق و يابد افزايش
  .شود   اغماض قابل نهادها كاركردي هاي كاستي  شودسبب مي معتقدينقوي و پايدار در نسبتاً 
هاي سن، جنس، تحصيالت و تاهل به دليل تعميق در هاي بحث شده متغيربتني بر نظريهم

  تواند احساس تعلق را افزايش دهد.گذاري فرد مياحساس عضويت و سرمايه
  

 هاي تحقيق فرضيه
 بين تعلق اجتماعي و خردگرايي رابطه معنادار وجود دارد. .1

 نادار وجود دارد.بين تعلق اجتماعي و اعتماد اجتماعي رابطه مع .2

 بين تعلق اجتماعي و تعلق ديني رابطه معنادار وجود دارد. .3

 اجتماعي رابطه معنادار وجود دارد. - بين تعلق اجتماعي و پايگاه اقتصادي  .4

رابطه معنادار  )تأهل، تحصيالت سن، اي (جنس، بين تعلق اجتماعي و متغيرهاي زمينه .5
 وجود دارد.
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  تعريف مفاهيم
 ،اتاحساسمبتني بر  هاي بستگي دلعبارت است از  مقاله نيدر ا يعلق اجتماعتتعلق اجتماعي: 

باشد تا  مند تلقي كند و عالقه "كل"خود را بخشي از يك كه فرد  گونه آن ،به جامعه خرداطف و وع
در امور  پوشي، چشمو نظم جامعه  اتيحفظ ح يبرا اش فردياز منافع  ياز بخشآگاهانه و داوطلبانه 

عضويت،  براثرحس تعلق اجتماعي  .ديآن دفاع نما تيو در مواقع خطر از تماماركت عمومي مش
گيري نظام نيازها، ايجاد نظام ارزشي مشترك و شكل ،كنش متقابل نمادين مستمرپذيري،  نقش

همچنين اتصال و پيوندهاي هويتي فرد با يك    آيد.در طول زمان به وجود ميها  توافقاز  اي كمينه
 كند.ها احساس تعلق ايجاد ميهاي آنهاي گذشته براي مهاجرين و نسل طريق نسلجامعه از 

 توان ) از تعلق و دو فرايند آن و تعريف مقاله حاضر، مي2000،2005پوليني ( تعريف به توجه با
  را در نظر گرفت. (مشاركت) عملي - 2و  ذهني - عاطفي  - 1دو بعد اساسي 

ت كه در آن فرد، احساس مثبت و مطبوع نسبت به جامعه دارد اس حالتيتعلق اجتماعي  عاطفيعد ب
شود و همبستگي احساسي با ديگر اعضاي جامعه را  موجب ابراز عالقه و وفاداري به جامعه مياين حس 

در جامعه احساس مطلوب دارد و حاضر به ترك  عضويتدر پي دارد. كنشگر اجتماعي در اين حالت از 
  سازد. و او را از غير عضو متمايز مينده بخش مهمي از هويت فرد ساز عاطفيجامعه نيست. بعد 

تعلق عملي يا بعد عيني تعلق اجتماعي مربوط به كنش انضمامي يا تمايل به رفتاري است كه 
صور تعلق عملي تمايل به فعال  ترين مهميكي از  .دارد "كل"خاص در رابطه با  هاي موقعيتفرد در 

 وجه،است. اين  انحاء مختلف بهكت و درگير شدن در حل مسائل جامعه بودن در امور جامعه و مشار
  .حكايت از تعهد عملي به جامعه و همكاري با جامعه دارد

 ، وينچ، مك اينتاير و هابرماسويژه در انديشه وبر به شناسي جامعهدر 1عقالنيتخردگرايي: 
عقالنيت  ،شي، عقالنيت عمليعقالنيت ارز ،سازي شد. عقالنيت در ابعاد عقالنيت صوريبرجسته
  ).1394(هابرماس،شده است  كاربرده به عقالنيت ارتباطي و نظري

شود. پارادايم اول بر توصيف بندي ميدر دو پارادايم كلي دسته 2ردمفهوم خ در روانشناسي
 ختيشنا ،مداررا رويكرد فرايند آنكه تمركز دارد  با خرد،دانش و تفكر مرتبط  هاي ويژگيساختار و 

افراد خردمند است و به آن  هاي ويژگي و صفات بر متمركز دوم، پارادايم نامند. مي محور دانش يا
در رويكرد و  3برلينمكتب شود. در پارادايم اول مدار و شخصيتي اطالق ميرويكرد برونداد

  .)49 - 48: 1394، ند (چراغيستها ه مدل ترين مطرحاز  4مدل وبستر ،شخصيتي
 
1. Rationality 
2. wisdom 
3. The berlin wisdom paradigm 
4. Webster's Model 
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داراي  هاي خرد مؤلفهدر پرداختن به  ،هاي مبنايي تفاوتداشتن رد عليرغم اين دو رويك
تا حدودي همپوشاني دارند.  دو مدل در ها ارزش گراييِنسبي و 1هستند. مرور و تأمل هايي مشابهت
هاي روانشناسي، در اين  رد در پژوهشو خ شناسي جامعهدر نظري عقالنيت  هاي بحث مبتني بر
ها و پرهيز از تقليد گرايي و  آن حل راهگري به معناي واكاوي مسائل و تأمل - 1 بعدمقاله دو 

عنوان اجزاي سازنده  به فرديهاي درك و احترام به تفاوت - 2 و بازانديشيامور و  يابي ريشه
سازي خرد در  . اين دو بعد از ابعاد همپوشان دو پارادايم مفهوماست شده گرفتهخردمندي در نظر 

  شناسي است. هاي تعريف عقالنيت نظري در جامعه دربرگيرنده مؤلفه روانشناسي و
باور به  زانيمذهب و م اي نيد كيبه  يو وفادار بستگي دل ،عالقه زاني، مينيتعلق دتعلق ديني: 

 ماديفرا اي يحل مسائل مادكمك به در  نيآن د يو باورها ها ارزشها،  بودن آموزه ديو مف يكارآمد
هاي ديني و به سخن كوتاه  لزاماً با التزام به اجراي مناسك ديني يا داشتن تجربهتعلق ديني ا است.
  داري، همبستگي قوي داشته باشد. داري مترادف نيست؛ هرچند تعلق ديني ممكن است با ابعاد دين دين

ديگر افراد است كه تعهدي  هايانتظارات مناسب از كنشاجتماعي  اعتماد"اعتماد اجتماعي: 
هاي ديگران را كنترل كنش بتوانند كنش دارند، وقتي قبل از انتخاب هايشان كنشانتخاب نسبت به 

در اين تعريف اعتماد به معناي  ).51:1387به نقل از زتومكا،  51:1988(داسكوپتا، "و نظارت كنند
 به اميد و   آميز مخاطره غير و بيني پيش قابل آينده كه اي گونه به است ديگران از  د داشتنهانتظار تع

. با اين رويكرد در اين نوشتار اعتماد اجتماعي يابد كاهش افراد بين فاصله و  تقويت ديگران با كنش
 ها سازمان، ها گروه)، ها غريبه( افراددانستن و اطمينان  اتكا قابل ،شامل اعتماد نهادي و اعتماد عمومي

محول و در  هاي نقش يبر مبناها  كنش متقابل و انتظار عمل از آن يدر برقرار  اجزاي دولتو 
  است. ياخالق نظمچارچوب 

شود. پايگاه طبقاتي به دو شكل عيني و ذهني سنجيده مي ):ses( 2اقتصادي- پايگاه اجتماعي 
اجتماعي چه جايگاهي را - در سنجش ذهني، نكته مهم اين است كه فرد در نظام قشربندي اقتصادي

گويد: ) در تعريف اين ديدگاه مي2005( 3تيرا نياول كياركند. براي خود يا براي ديگران تصور مي
طور ذهني به  هاي اجتماعي هستند كه مردم در يك نظام قشربندي اقتصادي، بهطبقات، گروه"

- ها استفاده ميبندي آن گروهدهند و از آن براي رتبهاي ميهاي مشترك برجستهها ويژگي آن

  .)717(ص: "كنند

 
1. Reminiscence and reflectiveness 
2. social economic status 
3. Erik Olin Wright 
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  روش تحقيق
ساله داراي مليت ايراني، ساكن در مناطق  65تا  18 مايش و جامعه آماري افرادروش تحقيق پي

درصد، حداكثر  95گانه شهر تهران است. حجم نمونه برابر فرمول كوكران در سطح اطمينان  22
-منظور افزايش دقت در زيرگروه نفر محاسبه شد كه به 384، 05/0واريانس و دقت احتمالي مطلوب 

منطقه شهرداري و جنس) هدف قرار گرفت و دراجرا، (اي  توزيع متناسب طبقهنفر با  1200ها 
اي،  اي چندمرحله گيري خوشه استفاده از روش نمونه منظور دست آمد. به پرسشنامه صحيح به 1016
 يو جنوب شرق يجنوب غرب ،يشمال شرق ،يشمال غرب بخششهر تهران به چهار  گانه 22 مناطق

از هر  سپس ،انتخاب قيدقرعه به يچهارگانه، دو منطقه شهردار هاي شبخاز  كياز هر  و ميتقس
از هر ناحيه يك محله و از هر محله يك خيابان انتخاب شد. ابزار اصلي گردآوري  منطقه يك ناحيه و

ها در مهر، آبان و آذر  اي ليكرت است. داده نامه محقق ساخته در طيف پنج گزينه ها ، پرسش داده
متخصصان و  توسط نامه ها، پرسش منظور افزايش اعتبار محتوايي سازه به .ري شدآو جمع 1396سال 

و روش  يعامل ليتحل كياز تكن ها داده آوري جمعپس از  ارزيابي و داوري شد. همكاران در دانشگاه
) استفاده شد KMO( كايزرو مالك  ماكسيو روش چرخش وار "حداقل مربعات ناموزون"استخراج 

كمتر  30/0ها با اين فرض كه نبايد از  بارهاي عاملي گويه .ها آزمون شود سازه 1دنتك عاملي بوتا 
تعلق  ريبا دو بعد متغ رابطه درروش  نيا ) وضعيت مناسب را نشان داد.1376:344دوس،( باشد

براي سنجش . اند ها دو بعد تعلق را ساختهكه گويه نشان داد تأييدي يعامل ليتحلو انجام  ،ياجتماع
، بعد تعلق 727/0استفاده شد. ضريب آلفا در سازه بعد تعلق عاطفي  يي از ضريب آلفاي كرونباخپايا

، اعتماد 790/0بعد خردگرايي  735/0هاي دو بعد تعلق اجتماعي  ، مجموع گويه739/0عملي 
دست آمد. براي تحليل  به 792/0اجتماعي  - و پايگاه اقتصادي 857/0، تعلق ديني 875/0اجتماعي 

  استفاده شد.  SPSSافزار  ها از نرم دهدا
  

  تعريف عملياتي متغيرها
هاي تمايل به مهاجرت،  گويه) با شاخص 6گويه (براي هر بعد  12تعلق اجتماعي: با انتخاب 

ها، امكان رسيدن به اهداف و آرزوهاي فردي، ترجيح منافع جامعه،  وخوي ايراني عالقه به خلق
ه، باور به تأثير در اصالح ابعاد مختلف جامعه، اولويت دادن به بستگي به جامع احساس تعلق و دل

  حل مشكالت عمومي سنجيده شده است. 
سنجش شده است  )گويه 6بعد  نگري (هرگويه براي دو بعد بازانديشي و نسبي 12خردگرايي: با 

، فكر كردن به هاي جديد در حل مسائل، انتقاد گري و انتقادپذيري كه تمايل فرد به استفاده از روش
 
1. unidimentionality 



 1397بهار ، 1 شمارهدهم، شناسي ايران، دوره نوز مجله جامعه

16 

هاي فردي در ابعاد مختلف زندگي سنجش  ريشه مسائل، پرهيز از عادات و تقليد، اعتقاد به تفاوت
  شده است.

اعتماد عمومي يعني اظهارنظر در خصوص  گويه براي دو بعد 14اعتماد اجتماعي: با انتخاب 
 وامانت طينتي خوشاشتن، ، انصاف ديدوست ، نوعقرار به يبنديدر احساسات و پا يصداقت، خودكنترل

، صداوسيما ي،مجلس، شهردار ،هييقوه قضا ،دولت ؛اعتماد در هفت حوزهيعني  نهادي اعتماد ي ودار
  .است قرارگرفته موردسنجش ونياسيمجلس و س ندگاني، نماسيپل

 نيه است كه نگرش و احساس فرد را در مورد ديشامل هفت گو ي: سازه تعلق مذهبديني تعلق
  .سنجد يم

) 1387با رويكرد سنجش ذهني و با الهام از مقياس نبوي و ديگران ( :ياجتماع ياقتصاد گاهياپ
گويه در طيف  6با مقياسي داراي  و اضافه كردن دو گويه جديد و حذف دو گويه از مقياس مذكور،

اجتماعي شامل: ذهنيت پاسخگو در  –هاي تعيين پايگاه اقتصادي  ليكرت عملياتي شده است. مؤلفه
خصوص درآمد، تحصيالت، محل سكونت، سبك زندگي، شغل و طبقه اقتصادي خود يا سرپرست 

  خانوار است.
عنوان متغيرهاي تصنعي در مدل  منظور استفاده به متغيرهاي جنس و وضعيت تأهل به

سن در سطح سنجش نسبي  كدگذاري شد. متغير 1و  0صورت  ) به145: 1366سرايي،( رگرسيوني
  دست آمد. به

  
 ها فتهيا
  ها توصيف داده )1

 نيانگيدرصد زن هستند. م 50,9مرد و  انيگو درصد پاسخ 41,9 يتيجمع هاي ويژگي از نظر
 يليتحصسطح  ازنظرسال است.  65سن  نيشتريو ب 18سن  نيسال، كمتر 39 انيگو پاسخ يسن

درصد  11,8و  تر پايين) و دانشگاهي پيش( ديپلمدرصد  34,4 ؛سانسيو ل ديپلم فوقدرصد  53,7
 ازنظر .اند متأهلدرصد  77,1درصد مجرد و  22,9 تأهل تيوضع ازنظر .اند بوده سانسيباالتر از ل

) خود را در يفراوان نيشتري(ب انيگو درصد پاسخ 5/54 ،ي)ذهن (سنجش يتماعو اج ياقتصاد گاهيپا
  درصد قرار دارد. 5/38با  نييپا ةرتب ازآن پس و اند؛ كرده يابيسطح متوسط ارز
  وابسته و مستقل برحسب ميانگين يرهايمتغ يآمار هاي شاخص 1 شمارهول جد

ريمتغ دامنه 
راتييتغ نهيكم  نهيشيب  نيانگيم  خطاي 

معيار
انحراف 
 كشيدگي چولگي واريانساستاندارد

تعلق 
- 4,001,005,003,120,024160,7700,5930,174 عاطفي 0,195 - 

- 4,001,005,002,980,23730,7560,5720,181 تعلق عملي 0,206 - 
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ريمتغ دامنه 
راتييتغ نهيكم  نهيشيب  نيانگيم  خطاي 

معيار
انحراف 
 كشيدگي چولگي واريانساستاندارد

تعلق 
- 3,671,004,673,050,018500,5890,3480,180 اجتماعي 0,188
- 4,001,005,002,930,021520,6850,4710,053 بازانديشي 0,025 - 

گرايي نسبي  4,001,005,003,010,024360,7760,6030,055 - 0,251 - 

- 3,751,004,752,970,019980,6360,4060,081 خردگرايي 0,0221
اعتماد 
- 4,001,005,003,250,26030,8290,6890,3320,409 عمومي 

 اعتماد
ينهاد  4,001,005,002,550,26850,8550,7320,0850,279 - 

اعتماد 
- 3,851,084,923,120,022270,7990,5040,1610,073 اجتماعي  
- 3,851,084,923,120,022270,7090,5040,1610,073 تعلق ديني 

N=1016 
دهد. كمترين ميانگين  هاي آماري متغيرهاي وابسته و مستقل را نشان مي داده 1جدول شماره 

مربوط به اعتماد نهادي و در سطح پايين است اعتماد تعلق اجتماعي نيز در سطح متوسط است. 
شود. اندازه چولگي و سطح پايين ارزيابي مي تعلق عاطفي در سطح متوسط و  تعلق عملي در

  قرار دارد كه نشان از نرمال بودن توزيع است. +2تا  - 2كشيدگي در متغير وابسته در دامنه 
  

  ها آزمون فرضيه) 2
  ضرايب همبستگي پيرسون ميان متغيرهاي وابسته و مستقل 2جدول شماره 

  تعلق ديني  خردگرايي گرايينسبي بازانديشي  
 sig  ضريب sig ضريب sig ضريب sig ضريب

  000/0  381/0  000/0 -290/0 000/0 -304/0 000/0 -194/0 تعلق عاطفي
  000/0  254/0  000/0 432/0 000/0 350/0 000/0 0/704 تعلق عملي

  000/0  412/0  005/0 088/0 415/0 026/0 000/0 134/0 تعلق اجتماعي
  اج-اق پايگاه  ياعتماد اجتماع اعتماد نهادي اعتماد عمومي  

 sig ضريب sig ضريب sig ضريب sig ضريب

  000/0  145/0  000/0 471/0 000/0 451/0 000/0 282/0 تعلق عاطفي
  004/0  091/0  000/0 142/0 000/0 223/0 887/0 -004/0 تعلق عملي

  000/0  153/0  000/0 398/0 000/0 437/0 000/0 181/0 تعلق اجتماعي
N=1016  
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سازد. چنانچه  را مشخص مي 4تا  1هاي  طور خالصه نتايج آزمون فرضيه به 2جداول شمارة 
دهد متغير تعلق اجتماعي و  هاي حاصل از آزمون ضريب همبستگي پيرسون نشان مي داده

درصد  99متغيرهاي خردگرايي، تعلق ديني، اعتماد اجتماعي، همبستگي معنادار در سطح اطمينان 
) و كمترين رابطه مربوط به 412/0( ه با تعلق ديني برقرار استترين رابط شود. قوي تأييد مي

توان گفت گرچه رابطة خردگرايي با تعلق اجتماعي در  خردگرايي است. در رابطه با فرضيه اول مي
سطح ضعيف است اما اين موضوع به دليل الگوي تأثير متضاد خردگرايي بر دو جنبه تعلق عاطفي و 

يعني با افزايش سطح خردگرايي تعلق  بر تعلق عاطفي تأثير منفي دارد؛ تعلق عملي است. خردگرايي
  كه اين متغير بر جنبه تعلق عملي تأثير مثبت دارد. يافته است. درحالي عاطفي به جامعه كاهش

نتايج آزمون فرضيه دوم حاكي از آن است كه اعتماد نهادي در مقايسه با اعتماد عمومي رابطه 
تعلق اجتماعي دارد. اين حكم در خصوص رابطه تعلق عاطفي با اعتماد نهادي  تر) با قوي( شديدتري

نيز صادق است. اما در رابطه با تعلق عملي (متغير وابسته)، اعتماد عمومي با اين متغير فاقد رابطة 
بررسي نتايج آزمون فرضيه  كه با اعتماد نهادي رابطه مثبت تأييدشده است. معنادار است درحالي

اكي از آن است كه سطح تعلق ديني بر سطح تعلق اجتماعي تأثير مثبت دارد. اين رابطه در سوم ح
 سنجش سطح در اجتماعي- اقتصادي پايگاه خصوص بعد تعلق عاطفي شديدتر از تعلق عملي است.

 بعد با متغير اين رابطة. دهد مي نشان را درصد 99 اطمينان سطح در معنادار مثبت رابطه اي فاصله
 متغير ابعاد با مشابه الگوي با معنادار مثبت رابطه) نسبي متغير( نيز سن. است شديدتر عاطفي قتعل

  .دارد وابسته
  اي متغيرهاي زمينهوابسته و  متغيرهاي انيم رسونيپ يهمبستگ بيضرا 3جدول شماره 

  تحصيالت  وضعيت تأهل جنس سن  
 sig  ضريب sig ضريبsig ضريب sig ضريب

  000/0  - 150/0  000/0 200/0 288/0 033/0 000/0 110/0 تعلق عاطفي
  000/0  102/0  000/0 126/0 651/0 014/0 000/0 171/0 تعلق عملي

  295/0  - 033/0  000/0 211/0 686/0 013/0 000/0 182/0 تعلق اجتماعي
      تعداد

  نفر است. 1007تحصيالت، ،1011جنس  ،1005سن  ) به ترتيب براي متغيرهاي:nتعداد (
 

صورت يك  پنجم را منعكس ساخته است. اما جنس كه به  نتايج آزمون فرضيه 3جدول شماره 
اي يعني  ها وارد شد رابطة معنادار با تعلق اجتماعي ندارد. ديگر متغير زمينه داده متغير تصنعي در

شده  فبراي افراد متأهل تعري 1جاكه كد  وضعيت تأهل، رابطة مثبت با تعلق اجتماعي دارد. از آن
اين معني كه افراد متأهل  است و كد صفر براي مجردها بنابراين رابطه به نفع افراد متأهل است. به
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كند الگوي رابطه در متغيرهاي دوشقي  تعلق اجتماعي باالتري دارند. چنانچه دي. اي. دوس بيان مي
تحصيالت  .)411 - 412: 1376هاي مختلف آماري تقريباً يكسان است ( مانند جنس و تأهل با روش

دهد.  مي اي با الگوي متفاوت را با ابعاد تعلق اجتماعي نشان رابطه اي صورت متغير فاصله نيز به
يعني  كه رابطة آن با تعلق عملي مثبت است؛ اي منفي با تعلق عاطفي دارد درحالي رابطه تحصيالت

ابد. شدت رابطه در دو ي با افزايش سطح تحصيلي تعلق عاطفي كاهش ولي تعلق عملي افزايش مي
  بعد چندان متفاوت نيست.

  
  مدل) دومقايسه ( مدل تحليل مسير) 3
 هاي اندازهجاكه  آن اجرا و از Toleranceو  VIF يهم خط هاي آزمونمدل،  ياز اجرا شيپ

شرط هم  ؛بود 1/0از  بيشتر Toleranceشاخص  هاي اندازهو  10كمتر از  VIF يبرا آمده دست به
ضمناً متغير وضعيت . شد دييتأ ريمس ليو تحل رهيچند متغ ونيرگرس ياجرا شرط پيشن عنوا به يخط

دوس،  ،146: 1369سرايي، ( در مدل رگرسيوني قرار گرفت 1و  0صورت متغير تصنعي با كد  تأهل به
). متغير سن در سطح سنجش نسبي در مدل قرار گرفت. در اين مقاله متغيرهاي 234: 1376
اند. مقايسه دو مدل مربوط به ابعاد  شده ان متغير مستقل و نه كنترل وارد تحقيقعنو اي به زمينه

سازد.  بيشتر نمايان مي عاطفي و عملي تعلق اجتماعي تفاوت در تأثير متغيرهاي مستقل را بر دو بعد
طور مستقيم و غيرمستقيم تأثير بيشتري بر بعد عاطفي تعلق دارد. در مورد  متغير تعلق ديني به

صورت مستقيم بر متغير وابسته تأثير دارد نيز همين الگو با شدت  تماد اجتماعي كه صرفاً بهاع
اما تأثير متغير خردگرايي، تفاوت معكوس بر دو بعد متغير وابسته دارد.  كند. بيشتري صدق مي

ل است، در مد - /.183چنانچه ميزان ضريب تأثير مستقيم و غيرمستقيم خردگرايي در بعد عاطفي 
  است. 501/0مربوط به بعد عملي تأثير 

يعني بر بعد عاطفي، تأثير منفي و بر بعد عملي  متغير سطح تحصيلي نيز همين شرايط را دارد؛
تأثير مثبت دارد. البته تأثير سطح تحصيلي، تأثير غيرمستقيم در مدل رگرسيوني است و اثر آن از 

أثير دوگانه در دو مدل دارد. سن در مدل تعلق شود. متغير سن نيز ت طريق خردگرايي اعمال مي
كه اثر آن در مدل تعلق عاطفي  دارد درصورتي 154/0عملي اثر مستقيم و غيرمستقيم به ميزان 

). متغير 025/0( صورت غيرمستقيم و از طريق تأثير در اعتماد اجتماعي بسيار اندك است صرفاً به
صورت مستقيم و غيرمستقيم اثرگذار  اطفي بهكه در مدل تعلق ع مستقل وضعيت تأهل درصورتي

صورت غيرمستقيم و از طريق تأثير بر تعلق  ) در مدل تعلق عملي صرفاً به166/0 مجموعاً( است
در مدل تعلق عاطفي به ترتيب تعلق ديني، اعتماد اجتماعي،  ).057/0( ديني، اثر ضعيف دارد

رادارند.  ن ضريب تأثير مستقيم و غيرمستقيماجتماعي بيشتري –تأهل و پايگاه اقتصادي  خردگرايي،
در مدل تعلق عملي، خردگرايي، تعلق ديني، اعتماد اجتماعي، سن و تحصيالت به ترتيب بيشترين 
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و معنادار است. ضريب تبيين  57/0ضريب همبستگي چندگانه در هردو مدل  ضريب تأثير رادارند.
  شده نيز در دو مدل تقريباً يكسان است. تعديل

  
 ير متغيرهاي مستقل بر بعد تعلق عاطفيتأثتحليل رگرسيوني  1دل شماره م

  
 

 
 ير متغيرهاي مستقل بر بعد تعلق عمليتأثتحليل رگرسيوني  2مدل شماره 

 
  اثرات مستقيم و غيرمستقيم متغيرهاي مستقل بر تعلق اجتماعي به تفكيك ابعاد 4 جدول شماره

  تعلق عملي تعلق عاطفي 
  كل  غيرمستقيم  مستقيم كل قيمغيرمست مستقيم

  271/0  06/0  211/0 338/0 107/0 231/0  تعلق ديني
  177/0  -   177/0 317/0 - 317/0 اعتماد اجتماعي

  501/0  -   501/0 -183/0 - -183/0  خردگرايي
  088/0  -   088/0 107/0 - 107/0 اجتماعي-پايگاه اقتصادي

  154/0 154/0  -  -056/0 -056/0 -  تحصيالت
  154/0 011/0  143/0 025/0 025/0 -  سن
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  تعلق عملي تعلق عاطفي 
  كل  غيرمستقيم  مستقيم كل قيمغيرمست مستقيم

  057/0 057/0  -  166/0 063/0 103/0 وضعيت تأهل
 ضريب همبستگي چندگانه

  ضريب تعيين
  شده ضريب تعيين تعديل

573/0 
328/0  
325/0  

570/0  
325/0  
321/0  

  
  كارها گيري و راه نتيجه
دارد.  وسط قراردر سطح متعد دو ب درمجموع به جامعهنشان داد سطح تعلق  هاي آماري، يافته

 هاي يافتهبا  مشابهنتيجه اين تحقيق تا حدودي  ليكن تعلق عملي در سطح پايين ارزيابي شد.
از  7/2 ميزانبه  را اجتماعي تعلق سطح كه است مشهد شهر در )1391( زاده محمود و بيدلتحقيق 

شمگير نبودن عملكرد هاي اخير و چ رسد تراكم مسائل اجتماعي در سال اند. به نظر مي كردهاعالم  5
نهادها در رفع و كاهش مسائل زندگي روزمره، رشد انتظارات فزاينده از دولت و حكومت، تعارضات 

هاي سياسي و گسترش فساد اداري، ميزان اعتماد به ساختارهاي اجتماعي را كاهش و در پي  جناح
  آن احساس تعلق اجتماعي از سطح مطلوب فاصله گرفته است.

اعضاي  گيري سي رابطه ميان متغيرهاي مستقل و وابسته مشخص شد كه جهتاز بررهمچنين 
اجتماعي از الگوهاي  هاي گروهدر طبقات و تعلق عاطفي و تعلق عملي د ابعاجامعه در خصوص 

را  تعلق ديني با لحاظ كردن سابقه تاريخي و فرهنگي،. در جامعه ايران كند ميمتفاوتي پيروي 
باورها،  .اجتماعي در نظر گرفت هاي پديدهمربوط به  فرايندهاير مهم در عنوان يك متغي توان به مي

همگرايي و احساس عاطفي  "چتر مقدس"اصطالح  ارزش و مناسك ديني با ايجاد همدلي و به
نهاد دين در ايران  فراگير بودنبه دليل  طور هايي از مردم توليد كرده است؛ همين جمعي در گروه

ويژه در  بهي توانسته است بخشي از تغييرات مربوط به تعلق اجتماعي سطح تعلق دين ،حال حاضر
بر  تأملي قابل تأثيري دينق تعلنشان داد كه ها  يافته كه مضافاً آن .را تبيين كندبعد تعلق عاطفي 

 سياسي و اجرايي به نهادهايبيش از ديگران  افراد با تعلق ديني، ). اصوال43/0ً( دارداعتماد نهادي 
دليل تطابق فرهنگي و انطباق عقيدتي توليدشده  بخشي از اين رابطه، به .اند كردهعتماد ابراز ا

مشابهت دارد. اين  )2010و پوتنام ( ميلهاي پژوهش  نتيجه با يافته واسطه گفتمان رسمي است. به
 يمذهب هاي گردهماييبه خاطر حضور متداوم در مراسم و  يافراد مذهباند كه  محققان نشان داده

 باالبرده است.ها  را در آن يكه حس تعلق اجتماع ادهد يشبكه اجتماع يك ليشكت
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 بعد در شرايطي كه خردگرايي با .رد بر ابعاد تعلق اجتماعي حائز اهميت استدوگانه ختأثير 
تر به سخن دقيقرابطه مستقيم شديد دارد. تعلق عملي رابطه معكوس دارد با بعد  عاطفي، تعلق
 .دارند گراييدر مسائل عمومي و فعال درگير شدنتمايل بيشتري براي  ترردگراي خهاي اجتماعگروه

هاي نظريه برابر نكته اين .دارد تا تعلق عمليعاطفي  بيشتري بر تعلق تأثيرتعلق ديني  كه درحالي
 كه درحاليافراد خردگرا و عقاليي . كند را بيان ميتعلق احساسي و عقالني تمايز  لتونيس و توكوي

توجه بيشتري به انجام  دارند؛ احتماالً نگاه انتقادي تعلق دارند و عاطفي بعد به كمتري توجه
تيپ چهار  ممكن است دريكي ازگران  كنش مرتون، بندي تقسيم مطابق .دهنداصالحات نشان مي

و 3طلبانهمشاركت اصالح 2فني گيريني بر تصميمبمشاركت م ،1مشاركت گسترده مشاركت، يعني:
هاي سازه تعلق  با توجه به گويه ) كه2636: 2000،(به نقل از پوليني قرار گيرند 4ركت انقالبيمشا

 .ييد كردأرا ت ه)(ديدگاه اصالح طلبان فوقتوان استنباط  مي ،عملي
 تائيدشده در چارچوب نظري را  ديدگاه مطرح ،تحقيق هاي يافتهاعتماد اجتماعي در خصوص 

اجتماعي نيز افزايش  تعلقو  يافته افزايشتماعي ميزان رضايتمندي با افزايش اعتماد اج .كند مي
اعتماد نهادي ضعيف سطح اما  ؛اعتماد نهادي سهم بيشتري نسبت به اعتماد عمومي دارد و يابد مي

 .است محل تأمل
اين گروه باقدرت . شود تمايل به فعال بودن و تعلق عملي بيشتر ميتحصيالت نيز با افزايش 

ل بيشتر و استقالل فكري باالتر، انتظارات ارضاء نشده بيشتري دارند و تعلق عاطفي وتحلي تجزيه
تا حدودي  تعلق اجتماعي )دنبو (متأهل تأهل وضعيت تغيير و سن افزايش با اما تر است؛ ها كم آن

 و با افزايش سن افراد .افزايش سطح پايگاه اقتصادي اجتماعي نيز تأثير مثبت دارد د.يابافزايش مي
پذيري  اجتماعي و متأهل شدن تعامل بيشتري با اجزاء جامعه برقرار نموده و نقش - پايگاه اقتصادي 

بستگي و  شود و احساس دل ها از دستاوردهاي اجتماعي بيشتر مي و نفوذ بيشتري دارند و رضايت آن
  وفاداري و همبستگي بيشتري با جامعه خواهند داشت.

به جامعه و نيازمند افزايش سطح تعلق  ،عي حال حاضرحل مسائل اجتماكه  سخن نهايي آن
 هاي يافته(با توجه به  اصليدو عامل  واسطه بهاجتماعي در ايران  تعلق .اولويت دادن به آن است

اما با توجه به  ؛است ها و مناسك ديني اعتقادات و ارزشنخست جنبه قابل تقويت است  )تحقيق
و همين يدين فهم و تفسير معرفتدر  آمده تكثرگرايي پديدو  گراييتأملسريع و تغييرات فرهنگي 

فكري  هاي و نحلهمشترك بين اديان  هاي ارزش سازي برجسته ،ديني در ايران هاي اقليتطور حضور 

 
1. Diffuse participation 
2. technical decision-making participation 
3. reformatory participation 
4. Revolutionary participation 
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چنانچه مك ميالن و  است. تأثيرگذاراجتماعي  تعلقدر افزايش  گرايي افراطو ترويج مدارا و پرهيز از 
عضويت يكي از اجزاي تعلق اجتماعي است و بنا بر نظر الكساندر به  اند احساس چيوس شرح داده

چند مدل (هاي فرهنگي افزايش داشته باشد  ميزاني كه فرهنگ مدني گسترش يابد و تحمل تفاوت
) افراد بيشتري شمول جامعه و احساس عضويت و نفوذ خواهند داشت و همين نكته فرهنگ گرايي

سازي  و برجسته هاي مناسببنابراين الزم است با اتخاذ سياست دهد؛ احساس تعلق را افزايش مي
ها و زمينه  ها و برون گروه گروهي، شرايط واقعي احساس عضويت اقليت هاي فرا نمادها و ارزش

  ها فراهم آيد. مشاركت آن
در اثر  . تعلق اجتماعياز سوي الكساندر است شده ارائهديگر توجه به قواعد فرهنگ مدني نبه ج
اجتماعي سبب افزايش سطح نظم اخالقي در روابط اجتماعي  گران دركنشمدني  هاي انگيزهت تقوي

اجتماعي را  علقتبخشي به پيوندهاي اجتماعي،  از طريق استحكاماعتماد عمومي شده و  اًو نهايت
توجه به تربيت مدني و افزايش سطح تحصيالت مدني در مراكز آموزشي مؤثر است. دهد.  افزايش مي

 عه جامعه مدني و نهادهاي مردمي غيردولتي در گسترش تعلق اجتماعي مؤثر است.توس
ازهاي فردي و ايجاد نيعملكرد و كاركرد نهادهاي اجتماعي در برآورده كردن  اما جنبة ديگر،

فردي و كالن در اين زمينه مؤثر و سبب افزايش  اهدافنزديكي و تطابق  .اميد و نظم اجتماعي است
اهداف و  پيش بردنتمايل به فردگرايي بيشتر به معني استقالل فردي و  .اعي استاجتمتعلق سطح 

 اثر گسترش افزايش خردگرايي در و است توسعه درحالآمال فردي شده كه ويژگي جوامع صنعتي و 
 ظاهر مشروط تعلق و وفاداري صورت به بيشتر اجتماعي تعلق كه دارد آن از حكايت عالي آموزش

ها و تقويت  عقاليي آن كنش ها، سازمان و ته توجه به اهميت كاركرد نهادهاشود و اين نكمي
 شاخص چهار  )1389به گفته كالس اوفه (. سازدمي برجستهرا  عقالني اهداف كالن هاي جنبه

كم برخي دست جبران در توانايي طرفانه، بي عملكرد منصفانه و داشتن، عهد به وفاي ، گويي حقيقت
ها  بنابراين تقويت اين ويژگي ؛)255 ص:( دهد در نهادها اعتماد را افزايش مياعي اجتم هاي نابرابري

گرايي و معقول شدن  ريزي فرهنگي مستمر براي تعليم واقع زمان، برنامه در نهادها ضرورت دارد. هم
ها، در كاهش احساس محروميت و افزايش رضايتمندي از نهادها و افزايش  انتظارات متناسب ظرفيت

س تعلق اجتماعي الزم است؛ چراكه برخورداري صرف چنانچه توأم با آموزش خودكنترلي و احسا
  ها در فرايند اجتماعي شدن نباشد؛ الزاماً منجر به افزايش سطح تعلق نخواهد شد. تعديل درخواست

شناختي مفهومي پيچيده و  همچون برخي ديگر از مفاهيم جامعه حس تعلق اجتماعيمفهوم 
 رسد؛ نظر مي گسترده بهمطالعه آن بسيار  هاي شاخصو  ها مؤلفهاجزا، ابعاد،  وچندبعدي است 

لذا . نياز به مطالعه بيشتر دارداجتماعي  هاي پديدههمچنين فرايند اثرگذاري آن بر روندها و 
هاي بيشتر در بررسي مفهوم تعلق اجتماعي و سنجش منظم و  پيشنهاد ديگر، اجراي پژوهش

  ملي است.اي آن در سطح  دوره
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