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 چکیده

وفـاق اجتمـاعی   . انـد  رو بـوده  هله وفـاق روبـ  ئاز گذشته تاکنون با مسـ یافته   اعم از جهان سوم یا توسعهـ  اکشوره

پدیـدة  جلـوگیري از رواج  ، کاهش فسـاد سیاسـی، اخالقـی و اداري   ، تواند به کاهش انحراف از قواعد اجتماعیمی

خویشاوندگرایی و در کل کاهش شکاف بین اخالق نظري و عملی و کاستن از چنـد پـارگی   ، بازيپارتیموسوم به 

و ایالم نیـز یکـی    استکردن فرآیند توسعه  طی که ایران در حال جا از آن. یاري رساندو افزایش انسجام اجتماعی 

ثري ؤتوانـد کمـک مـ    وفـاق مـی   ةپدید ۀباشد، مطالع ل اجتماعی خاص میییافته با مسا هاي کمتر توسعه از استان

عنـوان   نظریـات دورکـیم و پارسـونز بـه    براسـاس  ن مقاله یچهارچوب نظري ا. دباشریزي توسعه پایدار  برنامه رايب

حجـم  . نامـه بـوده اسـت    روش تحقیق پیمایش بـا اسـتفاده از پرسـش   . است استواراجتماعی  معماران نظریه وفاق

نتـایج تحلیـل آمـاري    . باشدمی) نفر از جامعۀ عشایري 35نفر روستایی و  363نفر شهري،  380( نفر 778نمونه 

 افایج آزمـون  نتـ  .اسـت گویان در حـد متوسـط بـوده     دهد، میزان وفاق اجتماعی عام در میان کل پاسخ نشان می

میـانگین وفـاق   . داري از لحاظ میزان وفاق اجتماعی بین ایـن سـه جامعـه وجـود دارد     نشان داد که تفاوت معنی

 ۀنتـایج تحلیـل رگرسـیون چنـد متغیـره رابطـ      . اجتماعی عام در جامعۀ شهري باالتر از دو جامعۀ دیگر بوده است

قشر اجتماعی و تحصیالت بـا وفـاق اجتمـاعی و متغیـر     دار بین متغیرهاي مشارکت اجتماعی، تقدیرگرایی،  معنی

کلیۀ متغیرهاي مستقل وارد شده در معادلۀ رگرسـیونی  . دهد نشان می را استفاده از وسایل ارتباط جمعی با وفاق

اند که بیشـترین سـهم، متعلـق بـه مشـارکت اجتمـاعی و        دهکراز تغییرات واریانس متغیر وابسته را تبیین  41/0

  .به قشر اجتماعی بوده است ربوطکمترین سهم م

  

  .وفاق اجتماعی عام، همبستگی اجتماعی، انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی :يکلیدواژگان 

  

  بیان مسئله و ضرورت آن

، بـه آن  هاي دستیابی وفاق، راه. از جمله موضوعاتی است که در فرآیند توسعه، از اهمیت بسزایی برخوردار است 3وفاق اجتماعی

. ده اسـت کـر اندیشه اجتماعی را بـه خـود معطـوف      ، از دیرباز ذهن صاحبانش، عوامل فرسایش و نیز پیامدهایآن تحققموانع 

گوست کنت، تونیس، دورکیم، زیمل، پارتو، وبر، پارسونز، کوزر و دیگران در آثـار خـود دربـاره ابعـاد     وچون ا شناسانی هم جامعه

قواعـد اجتمـاعی مبتنـی بـر پیوسـتگی       ۀاشـتراك داوطلبانـ  «وفاق اجتماعی . اند مختلف مفهوم وفاق اجتماعی به بحث پرداخته

، کردن مشترك؛ دیدن، احساس هاي راهتوافق بر سر ، هاي هنجاري اساسی مشترك ها و آرمان ارزش یبعض بر سرتوافق  ،عاطفی

وفاق مانند یک میدان تعامل عمـل   ).152:1385چلبی، (است » ...نظم نمادي یا اجتماع ارتباطی ون، عمل کردن و ارتباط داشت
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3. Social consensus 



که خـود   ـ 4که در یک میدان تعاملی اجتماعیاست اي از اصول و قواعد اجتماعی  جمعی بر سر مجموعه اشتراكوفاق : کند می

مکـان و  : هاي تعامل اسـت  مکان و محل زندگی افراد در واقع یکی از همین میدان. آید وجود می بهاست ـ   5موجد انرژي عاطفی

تواند نوع خاصی از وفاق را در بین اعضاي محل پدیـد آورد   و می استسازي باالیی برخوردار  ندگی افراد از توانایی هویتمحل ز

ـ  .استکه با میزان و نوع وفاق در محل و مکان دیگر متفاوت  رو  هدر نتیجه با توجه به نوع جامعه، با درجات مختلفی از وفاق روب

  ).همان(خواهیم بود 

و از دهـد   مـی ی و رشد، قابلیت همکاري شـهروندان را افـزایش   یهاي مختلف، شرایط بحران یا در دوره شکوفا انوفاق در زم

توانـد منجـر بـه     در مسیر توسعه، وفـاق اجتمـاعی مـی   . کند مثبت ایفاي نقش می ياین طریق در شکل بخشیدن به عملکردها

و از احتمـال   کندو راه را براي اصالحات اجتماعی در جامعه همواره  ودافزایش محتواي مشارکت مردم در نهادهاي اجتماعی ش

ریـزي و  که وفاق، پایه و اساس هر نوع برنامه جوامع و این ۀثیر وفاق اجتماعی در توسعألذا با توجه به ت. مخاصمات داخلی بکاهد

اطالع و آگاهی از میـزان  . باشدتوسعه امر  کمک شایانی براي تواند گردد، شناختن آن می گذاري در جامعه محسوب می سیاست

بـه  دهـی   وفاق اجتماعی در بین اعضاي جوامع مختلف شهري، روستایی و عشایري و عوامل مرتبط با آن، در پایـداري و سـامان  

توسـعه و حتـی در   فرآیند اجتماع موجب کندي  درجۀ آن در بودن یا پایین فاقو نبودنچرا که  ؛نظم اجتماعی مؤثر خواهد بود

بنابراین هدف اصلی این بررسی شناخت میزان وفـاق اجتمـاعی   . دشو میپاشیدگی کل جامعه  ازهممنجر به شدن  ت بحرانیصور

  . ی برخی از عوامل مؤثر بر وفاق عام در ایالم استیعام در سه جامعۀ شهري، روستایی و عشایري و شناسا

  

  تحقیق االتؤس

  یان چگونه است؟ وگ خمیزان وفاق اجتماعی عام در میان کل پاس -1

  روستایی و عشایري چگونه است؟  شهري، میزان وفاق اجتماعی عام در سه جامعه -2

  میزان وفاق اجتماعی عام دارند؟ اي با رابطهچه ) سن، جنس، نوع شغل و میزان درآمد، بعد خانوار(اي متغیرهاي زمینه -3

  

  چهارچوب نظري تحقیق

، این نظریـه . پردازد انسجام اجتماعی میو  توافق، ثبات هایی است که به مطالعه نظم،نظریهاي از مجموعه«شامل  6وفاق نظریه 

شده، به صورت گسترده یـا   ها، قوانین و مقررات پذیرفته ارزش جامعه توجه دارد و با هنجارهاي مقبول، نظم در ۀبه حفظ و ادام

تـا   گذشـته است که از   ها و هنجارهاي اساسی جامعه، مفهومیتوافق بر سر ارزش معناي  وفاق اجتماعی به. جمعی سروکار دارد

وفاق داللت بر پیدایی، اتفاق نظر و توافق آشـکار و یـا نهـان در یـک     . است داشتهامروز در ادبیات علوم اجتماعی نقش محوري 

زمینـه خواسـت اعضـا، بـراي داشـتن حیـاتی        هاي اصلی حیات آن گروه باشـد و یـا در  خواه این توافق درباب زمینه ؛گروه دارد

سازمانی، فروریزي سـاخت   آن موجب بی فقدانبیرو معتقد است وفاق اساس زندگی مثبت اجتماعی را تشکیل داده و . مشترك

 شناسـی را بـا انـرژي در فیزیـک     برخی نیز وفاق در جامعه). 64: 1375بیرو، ( »شود پاشیدگی حیات اجتماعی می همزجامعه و ا

 وفـاق مفهـومی  . شناسـی از چنـان اهمیتـی برخـوردار اسـت کـه انـرژي در فیزیـک         مفهوم وفـاق در جامعـه  « :اند سه کردهمقای

مفـاهیم و مفروضـات بیشـتري اسـت هماننـد نـور، گرمـا، صـدا و          ةمتحدکننده و انتزاعی است و در برگیرنده و مرتبط سـازند  

را بایـد اشـکالی از وفـاق در    ... ابراین فرهنگ، ساختار، هنجار، نمـاد و بن .که اشکالی از انرژي در فیزیک هستند الکترومغناطیس

                                                             
4. Communa 
5. Emotinal energy 
6. Consensus theory 



  ). 1967شف، ( »ستنادشناسی  جامعه

شناسی منظور از وفاق اجتماعی، اجماع شـهروندان بـر    در جامعه« :دانند اجماع شهروندان میعبارت از  ، وفاق رابرخی دیگر

گهـر،   نیـک ( »گـردد هاي افراد نتیجـه مـی  اجتماعی است که از کنش مالط یگانگیوفاق  .ها و اعتقادات مشترك است سر ارزش

وفـاق اجتمـاعی را    )17: 1380(آزادارمکـی  . انـد برخی نیز به عدم توافق بر سر تعریف و مصداق وفاق اشاره کرده). 369: 1373

وافقی بر سر تعریف مشـترکی  داند اما معتقد است که میان علماي این علم ت علوم اجتماعی می ةیکی از مفاهیم کلیدي در حوز

اند که نتیجـه  داي از اصول مورد توافق میها و اعتقادات و مجموعه اجماع بر سر ارزش«عبداللهی نیز وفاق را . از آن وجود ندارد

وي شاخص وجود وفاق اجتماعی وجود انـرژي عـاطفی و    ةبه عقید. هاي مقدماتی است کنش اي از مجموعهتعامالت اجتماعی و 

در مجمـوع کارکردهـاي    .بحث شـده اسـت   کنترل درونی  عنوان باها  ست که در برخی از نوشتها ها اي از خودتنظیمی مجموعه

یج و اعمـال  پیوند بـا نهادهـایی کـه قـوانین و قواعـد را تـرو      . 2پذیرش همگانی قوانین، قواعد و هنجارها . 1: اند وفاق سه عامل

وفـاق در هـر اجتمـاعی بـا     معتقدنـد  برخی  ،از سوي دیگر ).7: 1378عبداللهی، (احساس گسترده هویت و وحدت . 3کنند  می

  .)2002بنت و بالنی، (آن جامعه پیوند دارد استحکام اخالقی 

جتمـاعی ناشـی از ایـن مطلـب     بـه همبسـتگی ا   او رااین عالقه  أریتزر منش .مند بود هعالق یوفاق اجتماعدورکیم به مطالعۀ 

 ۀبه دیگـر سـخن، ایـن مسـئل    ). 75: 1374ریتزر، ( "؟کند چه چیزي جامعه راحفظ می": استال ؤساین داند که وفاق پاسخ  می

او از این مفهوم به منـابع،  . کشاندنظم اجتماعی و چگونگی ایجاد آن است که دورکیم را به سمت طرح همبستگی اجتماعی می

گسـترش  جامعـه بـا    کند کهمی را طرح پرسشپردازد و زمانی این  ق و در نتیجه نظم اجتماعی در جامعه میهاي اخال خاستگاه

نظم اجتمـاعی نسـبتاً باثبـات، بـر نـوعی      «طبق نظر وي،  .بوده استرو  روبهسامانی اجتماعی و گوناگونی اخالقی  هنابفردگرایی، 

وفـاق اجتمـاعی، قواعـد اجتمـاعی و حتـی       7عقالنـی  نده، بنیـان پـیش  هاي عاطفی سـاز  وفاق اجتماعی استوار است و پیوستگی

تکامـل جامعـه بـه میـزان     « :ضرورت طـرح ایـن مفهـوم معتقـد اسـت      بارةدورکیم در). 157: 1385چلبی، ( »عقالنیت هستند

همبسـتگی  . دانـد  و بررسی این موضوع را نیز از وظایف همبسـتگی اجتمـاعی مـی    ردآن بستگی دا ۀهمبستگی اجتماعی و درج

کنـد   مـی باشد افراد را بیشتر به سوي هم متمایل  تر قويو هرچه نتیجه آن  در پی دارداجتماعی، وحدت و یکپارچگی جامعه را 

د به همان نسبت از پیونـد میـان افـراد و    همبستگی جامعه کم باش ۀچه درج چنان .افزاید و بر میزان روابط متقابل اجتماعی می

چـه   شناسـان آن  لذا به نظـر بعضـی جامعـه   ). 82: 1376تنهایی، ( »شود ها کاسته می تنوع برخوردها و روابط اجتماعی میان آن

ایـن امـر کـه نظـام نهادهـاي      : وفـاق اسـت   ةد همین تشخیص عوامـل سـازند  کنشناسی مشخص می سهم دورکیم را در جامعه

ترنـر،  (انـد  براي وفاق در جامعـه   هاي مهمیها، پایه ها و مانند این دینی، ایدئولوژي  ها، عقاید، اصول جزمی نی ارزشفرهنگی، یع

ها و قواعد اخالقـی  د که اکثر افراد ارزششو توان گفت که از نظر دورکیم، وفاق اجتماعی زمانی حاصل می پس می). 31: 1378

  .کندجامعه کمک میدر و افزایش انسجام و ثبات  ناهنجاريچنین وضعیتی به کاهش  .ندکنجامعه را بپذیرند و بدان عمل 

هاي دورکیم و وبـر، در پـی   اندیشه  چرا که او با تأمل در آثار و ؛پارسونز را معمار وفاق اجتماعی دانست در دوره معاصر باید

 ۀنظریـ  ۀفـوق بـه ارائـ    یـات بـود و بـا تلفیـق نظر   دیدگاهی ترکیبی براي پاسخ به مسئلۀ چگونگی ایجاد وفاق در جامعه  ترسیم

ي اجـزا  .بین واحدهاي یک سیسـتم بـود   ۀرابطوجود که یکی از اصطالحات بنیادین وي به معناي  پرداخت "انسجام اجتماعی"

و رکـود آن را   شـوند انحطـاط سیسـتم    مانعکنند تا  اي مشترك عمل می گونه از یک طرف، به انسجام اجتماعی از طریق جامعه

از این اصطالح مترادف با وفـاق  . دهند یی آن همکاري متقابل انجام میآکارسطح  يبراي ارتقا ،د و از طرف دیگرنغیرممکن ساز

برد کـه کـارکرد آن حفـظ     نظام اجتماعی نام می هاي فرعی خود، از خرده نظام پارسونز در طرح خرده. شود اجتماعی استفاده می

                                                             
7. Pr-rational basis 



شـود کـه افـراد بـه     و باعث میکند  میگران را تعیین  نظام حدود آزادي عمل کنش این خرده. ر جامعه استانسجام و یگانگی د

آورد و باعـث همبسـتگی و    مـی قراردادها و اصول وفادار بمانند و از این طریق، از گسیختگی زیاد در نظام جلـوگیري بـه عمـل    

شـود؛ ارتباطـات و   متقابـل میـان واحـدهاي عضـو را شـامل مـی       هاياین بعد از نظام کنش روابط کنش«. گردد میآن یگانگی 

  گرفتن اخـتالف و کجـروي   هاي همبستگی و صمیمیت میان اعضا از شدت کند و با تقویت رشتههاي الزم را ایجاد میهماهنگی

 :همـان ( »اسـت کردن و هماهنگ ساختن اجزاي کنش کردن، یگانهبه عبارت دیگر، کار نظام اجتماعی، جمع .کندجلوگیري می

اصـلی   ۀاو هسـت  .دیـد  آن مـی   پارسونز عمدتاً در معناي محدود کلمه، مشکل اساسی نظام اجتماعی را در بعد انسجامی). 9-98

تـر، در   بـه بیـان دقیـق   . بیند که مبتنی بر اصول مشترك ارزشی در جامعه اسـت  نظم را کم و کیف انسجام هنجاري می ۀمسئل

شـدن   که از طریق نهادینـه  استبرمبناي اصول مشترك ارزشی  8ط به تنظیم روابط بین واحدهانظم، منو ۀاول، حل مسئل ۀوهل

کـردن   دوم، حل مشکل نظم را با تنظیم هنجاري درون واحدي از طریـق درونـی   ۀاو در وهل. شود اجتماعی و فرهنگی میسر می

ل از انسـجام در آثـار پارسـونز مشـاهده مـی     شکدو «توان گفت  به طور کلی می .)14-5: 1375چلبی، (داند  فرهنگ ممکن می

هـا و هنجارهـاي    مبتنی بر وفاق بـر سـر ارزش   ،دارد  ل اول که شباهت بسیار زیادي با مفهوم انسجام ارگانیک دورکیمشک: شود

هاي داوطلبانـه، نتیجـه بحـث و مشـورت      انسجام در گروه. شودهاي داوطلبانه متبلور می آل، انجمن مشترك است و در نوع ایده

: به نقـل از کـوهن و آراتـو    ، هاشمی  عظیمی(اند  دهکرها را انتخاب  افرادي است که آزادانه مشارکت کرده و پیوستن به این گروه

بـوده کـه    )گماین شافت(تماع اجهاي کارکردي  مورد نظر پارسونز، تالش براي یافتن معادل ۀل دوم انسجام، مؤلفشکدر  .)131

 پیونـد  ،)(Agilاز نظر او پیامد وجـود چهـار عنصـر آجیـل     ). 46: 1380هاشمی،   عظیمی(در احساس تعلق مشترك ریشه دارد 

همدیگر است که منجر بـه انسـجام   از ها  ل نسبی آنالتقچنین عمل این عناصر به کارکردهاي خود و اس ها و هم متقابل بین آن

هـا بـا عنـوان     هاي خاصـی را برشـمرده و از آن  گ اجتماع ویژگیربیشتر در درون نظام بز او براي انسجاِم. د شددر جامعه خواه

 نـام عنـوان متغیرهـاي الگـویی     اها ب از آن کی از خطوط تکاملی، هنجارهاي عام جهانی است کهی. دکن می یاد "خطوط تکاملی"

 بـر . کنـد و در شناخت جامعه به ما کمک می دهد میها را به ما ینی کنشب او معتقد است متغیرهاي الگویی قدرت پیش. دبرمی

تـر در بـین افـراد     در جامعه نشان از وفاق اجتماعی عـام  یطرفی ارزشگرایی، اکتساب، بی این اساس وجود متغیرهایی چون عام

  .است

وي در آثار خود  براي فهـم وفـاق   . پردازانی است که رهیافت کامالً متفاوتی در بحث وفاق اجتماعی دارد بالو از دیگر نظریه

کـه بخشـی از جامعـه،     شـود  مـی  محقق اي ارائه کرده و عقیده دارد که وفاق اجتماعی زمانی در جامعهی مبادلهالگویاجتماعی، 

بـالو مبـادالت    لـذا از نظـر  . دسـت یابنـد    بـاالیی از هماننـدي   ۀرجعواملی چون سن، جنس، نژاد، شغل و همسایگی به د ۀبرپای

به ایجاد وفاق اجتماعی  و وابستگی متقابل، منجر) شدن تخصصی(اجتماعی از طریق ایجاد نوعی اعتماد اجتماعی، تفکیک نقش 

یـک   .همـراه هسـتند   که هریک با عوامل ساختاري معینـی  کردهچنین بالو دو نوع جایگاه اجتماعی را مشخص  هم. خواهد شد

عوامـل   ۀبرپایـ ـ که مربوط به منزلت اجتمـاعی اسـت    ـ حال آن که گروه دیگر   ؛شوند مشخص می  گروه بر مبناي عوامل اسمی

هـاي   گـونی اسـت کـه توزیـع جمعیـت در میـان گـروه        او معتقد است نخستین صورت تمایز، ناهم. گردد بندي تعیین می درجه

بندي  دومین صورت، نابرابري است که با توزیع منزلتی و برحسب عوامل درجه. گیرددر برمی را  گوناگون، برحسب عوامل اسمی

  گـونی  توانـد نـاهم   هاي فراوان را تحمل کند، ولی هرگز نمـی  تواند نابرابرياي میهر جامعه: گوید بالو می. شود شده مشخص می

ها و هنجارها یکپارچگی اجتماعی  ت که عواملی چون فرهنگ، ارزشاو برخالف پارسونز معتقد نیس. را تاب بیاورد اندازه  بیش از

گونی، موانعی را بر سـر   ناهم. آورد به وجود مییکپارچگی را این تمایز ساختاري،  ۀکنند، بلکه بر این باور است که درجایجاد می
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ـ  اما در یک مقطع معین، زمانی که ناهم. کند راه یکپارچگی ایجاد می گـرایش پیـدا    تنن موانـع بـه فـروریخ   گونی شدت یابد، ای

که اعضـاي   جلوگیري از سوء وفاق و ارتقاي آن، این است که به جاي این«راه  یگانهلذا از نظر او  .)570: 1374ریتزر، (کنند  می

بـت بـه   که تنگناهایی را که به زودي بـر اثـر ایـن رقا    نمایندگروه تالش کنند بر دیگران تأثیر بگذارند، تالش خود را صرف این 

بـین مشـارکت اجتمـاعی و همبسـتگی      ۀنیز  در خصوص رابط«پاتنام  .)72: 1375کوثري، (وجود خواهد آمد، از میان بردارند 

برخـی محققـان نیـز بـین      .گـردد اجتماعی معتقد است که مشارکت اجتماعی عام، منجر به همبستگی اجتماعی در جامعه می

چنـین محققـانی وفـاق را بـه موقعیـت       هـم  ).2002بنت و بالنی، ( اند وثیق یافته وفاق اجتماعی و تقویت اخالقی جامعه ارتباط

دهد میزان وفاق در یـک   دست آمده از فراتحلیل تحقیقات مربوط نشان میه هاي ب داده: دهنداقلیت یا اکثریت بودن نسبت می

  ).1997کروگر و کلمنت، ( ه مورد نظر باشدتواند  تابعی از موقعیت اقلیت و اکثریت بودن آن گروه در جامع گروه اجتماعی می

نـوعی توافـق   « از نظـر وي وفـاق اجتمـاعی   . به بعد مطرح کرده اسـت  1372در ایران بحث وفاق اجتماعی را چلبی از سال 

اعتمـاد  «چنـین   وي هـم ). 20: 1378چلبـی،  ( »ها و هنجارهاي محـوري جامعـه اسـت   جمعی یا ملی در خصوص باورها، ارزش

داند که از طریق تعامالت اظهاري یا روابط گـرم بـین   وفاق اجتماعی در جامعه میوجود هاي یکی از مشخصه را» اجتماعی عام

اي از اصـول و قواعـد اجتمـاعی در یـک     این محقق در جاي دیگري وفاق را توافق جمعی بر سر مجموعـه . شودافراد نمایان می

نـوعی  «. ار عنصر را به لحاظ تحلیلی براي وفاق در نظر گرفته اسـت وي چه. داند که موجد انرژي عاطفی استمیدان تعامل می

چلبـی،  ( »، تعامل و احسـاس )ها و هنجارهاي محوري جامعه باورها، ارزش(اي از اصول و قواعد اجتماعی  توافق جمعی، مجموعه

ـ  کند و معتقد اسـت کـه در جوامـع امـروزي نمـی     فعال تقسیم می و منفعل ق را به چلبی وفا .)1372  وان از همـان مفهـومی  ت

بـوده و نـوع    9شـده  تقسـیم  ايجامعـه ده ما به تعبیر سا ۀاز نگاه وي، جامعه گذشت. که در گذشته مطرح بوده است کرداستفاده  

وفاق خاص خـود را   و انجمنی است ۀامروزي یک جامع اما جامعه. وفاق حاکم بر آن نیز از نوع انفعالی و غیرقراردادي بوده است

ایـران در دوران قبـل از انقـالب مشـروطیت را وفـاق       ۀچلبی نوع وفاق حاکم بر جامع .وفاق فعال یا قراردادي است طلبد که می

مـا   در جامعـه «: گویـد  او می. طلبند داند و معتقد است جوامع امروزي نوع دیگر وفاق اجتماعی را می قراردادي می انفعالی و غیر

شرایطی به وجود آمد، از جمله افزایش جمعیت، وجود اقوام مختلف، تغییرات سـریع اجتمـاعی و اقتصـادي، غلظـت اطالعـاتی      

باالي محیط درونی و بیرونی که همه باعث شد تا به طور بالقوه، فهم مشترك پایین بیاید؛ در چنین شرایطی طبیعی است کـه  

اقتصـادي در آن صـورت   ـ   در وضعیتی که جمعیت زیاد شده و تفکیـک اجتمـاعی  .شیمما به نوعی وفاق نسبی احتیاج داشته با

هاي مربـوط بـه آن وجـود دارد و سـطح     فرهنگ شغلی همراه با خرده صنفی و و  قومیـ   اي مختلف سیاسیه بنديگروه گرفته،

ه نوعی وفاق نسبی، فعال و فراگیر دهد که اکنون ب این وضعیت نشان می .باالي باسوادي با تحرك اجتماعی همراه گردیده است

نوع اخیر وفاق، وفاق اجتمـاعی عـام و تعمـیم     .)1379چلبی، ( »آن قرار بگیرند ۀنیازمندیم که همه به صورت داوطلبانه در سای

حـل دو مشـکل    ،مشارکت و همکـاري اجتمـاعی   ،شدن ثبات سیاسی اي باعث فراهمگیري آن در هر جامعه یافته است که شکل

هاي بیگانه و کاستن از شکاف بین اخالق نظري و  برخورد فعاالنه با فرهنگ ،)پذیري رفتارها و تعاون اجتماعی بینی پیش( بنیانی

، خویشـاوندگرایی بـازي،  اخالق عملی و به تعبیر دیگر کاستن از امکان بروز فساد اخالقی، سیاسی و اداري مانند ریاکاري، پارتی

وفـاق اجتمـاعی    ةخـانواد  مفاهیم هـم  برشمردنچلبی ضمن ). 154-5: 1385چلبی، ( شود میخواري و اختالس کاري، رشوه کم

وي وفـاق اجتمـاعی،    ةبـه عقیـد  . ل شده اسـت یمند، بین این مفاهیم تفاوت قاچون همبستگی، انسجام، نظم و اجتماع نظام هم

 ۀتگی ملـی نیـز خـود زیرمجموعـ    همبستگی اجتماعی و یا به تعبیر علوم سیاسی، همبستگی ملـی اسـت و همبسـ    ۀزیرمجموع

همبسـتگی اجتمـاعی   «از دیـد او  . دانـد  نظم و نظام اجتماعی می ۀو این مفهوم را نیز، زیرمجموع است مفهوم انسجام اجتماعی
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از نظر او، انسجام اجتماعی نیـز در  . »عبارت است از احساس تعلق خاطر مشترك و احساس تعهد مشترك افراد به اجتماع ملی

نیـز معتقـد اسـت    ) 1380(محسنی تبریزي  .)1378چلبی، (دو مفهوم وفاق اجتماعی و همبستگی اجتماعی است  هرة برگیرند

 .هاي اساسی آن مورد توجه قرار داد در سنجش وفاق اجتماعی باید اعتماد اجتماعی را به عنوان یکی از شاخص

به (ردفیلد  و) 1378( فاستر ،)1384ز موسوي، به نقل ا( ظران نوسازي اجتماعی چون راجرزن از سوي دیگر برخی از صاحب

 ی به موضوعاتی چون تقـدیرگرایی، یخیر محدود و جامعه ابتدا فرهنگ دهقانی، خرده ۀنیز در قالب نظری) 1381نقل از فکوهی، 

تغییـر در جامعـه   ها را مانع وفاق عام، توسعه و پـذیرش نوسـازي و    اند و آن پرداخته ...مشارکت و ی،یگرا خانواده گرا بودن، خاص

د، بایـد تقـدیرگرایی را از موانـع    شو جامعه محسوب می راه توسعه و تغییر در ةجا که وفاق اجتماعی هموارکنند از آن. اند دانسته

بنابر تحقیقات صورت گرفته، استفاده از وسایل ارتباط جمعـی   .اي معکوس با آن دارد وفاق اجتماعی در جامعه دانست که رابطه

از جملـه حاصـل    .ید این امـر اسـت  ؤنتایج تحقیقات صورت گرفته در داخل و خارج از کشور نیز م .ماعی رابطه داردبا وفاق اجت

وفـاق اجتمـاعی    ةو دوویچ نیز از وسایل ارتباط جمعی، به عنوان به وجود آورند استاین رابطه  دهندة مباحث کازنو و لرنر نشان

همبسـتگی و   ،گیـري از وسـایل ارتبـاط جمعـی     تقد است در عصر جدید بدون بهرهدر این بین بشیریه مع. برد در جامعه نام می

 چنـین  و هـم  )1380(و غفـاري   ، ازکیا)1375( کوثري. آن صورت نخواهد گرفت ةوفاق در درون جامعه در سطح عام و گسترد

به وفـاق اجتمـاعی منجـر خواهـد      اند که مشارکت اجتماعی بیشتر، دهکراثبات  ینیز با انجام تحقیقات و مطالعات) 1378(افروغ 

ها در تعریف  تفاوت آن مبینالبته تفاوت در نتایج این تحقیقات ). 2003گرین،  ؛1386، بخش روان ؛1378، زادگان صداقت( شد

اجتمـاعی   طبقـات کـه هرچـه افـراد در     دید هینمان  توان در دیدگاه ها را می بندي نتایج این پژوهش جمع. وفاق اجتماعی است

وي بر متغیر تحصـیالت تأکیـد دارد و معتقـد    . ها بیشتر خواهد بود باالتري قرار داشته باشند، میزان وفاق اجتماعی در میان آن

، تمرکـز  تحقیـق حاضـر   در تنظیم چـارچوب نظـري   نهایتاً. است تحصیالت باال، وفاق اجتماعی بیشتري را در پی خواهد داشت

شناسـان ایرانـی نیـز بهـره      به عنـوان جامعـه  ) 1385(و عبداللهی ) 1378(هاي چلبی  و از دیدگاهت اساندیشه پارسونز   اصلی بر

، لرنـر  )1372( ، کازنو)مشارکت اجتماعی() 1378(و افروغ ) 1380(نظرانی چون پاتنام  هاي صاحب چنین از دیدگاه هم .ایم برده

ـ (، پیتـر بـالو   )وسایل ارتباط جمعی() 1387(و بشیریه ) 1383( و هینمـان  ) قشـربندي اجتمـاعی  () 1374ه نقـل از توسـلی،   ب

به عنوان مکمل بحث وفاق اجتماعی و متغیرهاي مستقل تأثیرگذار استفاده شده است که بـه طـور کلـی، حاصـل     ) تحصیالت(

  : زیر نشان داد الگويتوان در قالب  مباحث مطرح شده باال را می

  
  همبستگی و انسجام اجتماعی رابطه وفاق، .1نمودار 

  

  وفاق اجتماعی                         بعد نرم افزاري                     

  

  

  

  

  همبستگی اجتماعی                  بعد سخت افزاري                   

  

  

 انسجام 

توافق جمعـی در  
خصوص باورها، 

ــارزش ا و هـــــ
ــاي  هنجارهـــــ

 ي جامعه رمحو 

همبستگی و  شامل
وفــاق اجتمــاعی  
ــل  ــت و حاص  اس
ـین    کنش متقابـل ب

مختلف  هاي گروه
  اجتماعی 

منـد،   انسجام نظام
ــاط و  ارتبـــــــ
وابستگی اجـزاي  
نظام اجتماعی در 
ــاد   ــطوح و ابع س

 مختلف 

ــق   احســاس تعل
خاطر مشـترك و  
تعهـــد مشـــترك 
افراد بـه اجتمـاع   

 ملی



  یققشناسی تح وشر

گانـه شـهري، روسـتایی و     جامعه آماري، منـاطق سـه  . نامه بوده است پرسشدر این مطالعه روش پژوهش پیمایش با استفاده از 

نفـوس و    سرپرستان خانوارها برحسب سرشماري عمومی ر نف 35719 تمامی: شهري جامعه .1: استشرح ه این عشایري ایالم ب

 6607 ییخانوارهاي روسـتا  سرپرستان  تمامی: روستایی جامعه. 2 در دو شهر واقع در شهرستان ایالمساکن  1385مسکن سال 

  .عشایري شهرستان يخانوارها اننفر سرپرست 37  تمامی: عشایري جامعه .3 نفر

. گیري در این سه جامعه نیز متفاوت بوده است ، شیوه نمونهنظربا توجه به گستردگی جمعیت و متفاوت بودن جوامع مورد 

اي نسـبی و در  طبقـه  اي، بـراي جامعـۀ روسـتایی   چنـد مرحلـه   ايگیري براي جامعۀ شهري خوشه بدین ترتیب که شیوه نمونه

براي تعیین حجـم نمونـه در جوامـع شـهري و روسـتایی، از فرمـول کـوکران        . عشایري تمام شماري صورت گرفته است جامعه

  .بوده است 35در جامعه عشایري و  363ی ی، در نقاط روستا380در نهایت حجم نمونه در جامعه شهري . استفاده شد

  

  ها روش تجزیه و تحلیل داده

 .اسـتفاده شـد   هاي مرکزي و پراکنـدگی و نمـودار   آمار توصیفی شامل محاسبه شاخصها ابتدا از  در پژوهش حاضر جهت پردازش داده

هر سـه   هاي مقایسه  میانگین براي ابتدا. هاي آماري متناسب با فرضیات استفاده گردیدگاه باتوجه به تبیینی بودن پژوهش از آزمون آن

در گـام  . دشـ استفاده  10از آزمون تحلیل واریانس ها هاي آن شهري، روستایی و عشایري با یکدیگر و پی بردن به تفاوت میانگین جامعه

از تحلیل واریانس و تحلیل رگرسیون  پرداخته شد و نهایتًاها  مقدار اختالف بین میانگین یسهبه مقا 11آزمون شفه بعدي با استفاده از پس

اسمیرانف براي پی بردن به نرمال بودن توزیع ـ  آزمون کولموگروف از  چنین ها و هماز تحلیل مسیر نیز براي رسم مدل. استفاده گردید

 کـه اسی قـرار داده شـد   شن نظران جامعه نامه در اختیار چهار نفر از صاحب براي بررسی اعتبار صوري، پرسش. شده استاستفاده ها داده

نفر شهري،  20(آزمودنی  30 بر روياولیه  آزمونسپس اعتبار تجربی از طریق . نامه بود هایی از پرسش حاصل نظرات آنان، اصالح بخش

الح نامه اص االت پرسشؤسدر  موجود این مرحله نیز برخی دیگر از نواقص و ابهاماتدر . بررسی گردید) نفر عشایري 3نفر روستایی و  7

دست آمـد کـه   ه درصد ب 76ثیر أت ثیر یا بیأت ي کمها قسمتها و متغیرها، پس از حذف  براي تمام شاخص آلفاي کرونباخدر نهایت  .شد

  .ها معتبر است آوري دادهابزار جمع دهد ن مینشا

  تحقیق فرضیات

  .عشایري رابطه وجود دارد بین میزان مشارکت اجتماعی و وفاق اجتماعی عام در بین جوامع شهري، روستایی و .1

  .گانه فوق رابطه وجود دارد بین پایگاه اجتماعی و میزان وفاق اجتماعی عام در جوامع سه .2

  .مندي از وسایل ارتباط جمعی بر وفاق اجتماعی عام تأثیر داردمیزان بهره .3

  .بین میزان تقدیرگرایی و میزان وفاق اجتماعی عام در بین جوامع شهري، روستایی و عشایري رابطه وجود دارد .4

  .دار داردمیزان تحصیالت بر میزان وفاق اجتماعی عام اثر معنی .5

  .داري داردوفاق اجتماعی عام در طوایف مختلف شهرستان پراکنش معنی .6

  

  هاي پژوهشافتهی

به طوري کـه   است؛ شناسان بودهاندیشمندان و جامعه  شناسی، مورد توجهاست که از ابتداي پیدایش جامعه  ی از مفاهیمیوفاق اجتماع

                                                             
10. ANOVA 
11. Scheffe 



- بیشـتر جامعـه  . کـرد  بزرگ طرفداران وفاق و هواخواهان تضاد تقسیم  شناسان کالسیک را به دو دستهتوان اغلب متفکران و جامعهمی

این پژوهش  در .اند هتلقی کرداصلی پیدایش و تداوم یک جامعه  شرطو آن را اند  دانستهسی جامعه شناسان کالسیک وفاق را محور اسا

طـول   که دستیابی به وفاق مطلق در عصر حاضر به هیچ وجه مقدور نبـوده و حتـی در   چرا. وفاق نسبی است ،مقصود از وفاق اجتماعی

وفاق اجتمـاعی   میزان و درجه. اند سر از استبداد درآوردهدر عمل اند، ه سر دادههایی که نداي ایجاد وفاق مطلق را در جامعاندیشه  تاریخ

هاي خاص شخصیتی  ست که نظامیی امحل سکونت افراد از جمله متغیرها بنابر تحقیقات به عمل آمده،. ی استثیر عوامل مختلفأتحت ت

یزان وفاق عام در سـه  م 1جدول در  ).1386بخش،  تا و روان بی عبداللهی،( دگذار می ثیرأو بر میزان وفاق اجتماعی ت دهد میرا پرورش 

  .شده است عرضه مورد نظرجامعه 

  
  گویان آماري برحسب میزان وفاق اجتماعی عام در میان کل پاسخ توزیع نمونه .1 جدول

  

 درصد فراوانی تجمعی درصد ناخالص فراوانی فراوانی وفاق اجتماعی

 31 3/1 10 پایین بسیار

 8/14 5/13 105 تر از متوسط پایین

 2/57 4/42 330 متوسط

 5/96 3/39 306 باالتر از متوسط

 100 5/3 27 باالبسیار 

  100 778 جمع

ی و یروسـتا  گویان در سـه جامعـه شـهري،    میزان وفاق اجتماعی عام در میان کل پاسخ دهد میفوق نشان جدول هاي داده

میزان متفاوتی از وفـاق در  مبین هرچند تحلیل و مقایسه این میزان در سه جامعه  است؛) 7/81(عشایري ایالم در حد متوسط 

هاي مطرح شده در ادبیات تحقیق میزان وفاق از عوامل مختلفی متأثر اسـت   نظریهچنین منطبق با  هم. سه بخش یاد شده است

  .ارائه شده است زیرکه در جدول 

  

  هانتایج آزمون فرضیه .2 جدول

  

 نتیجه مجذور آر معناداري اف نوع جامعه تحقیق فرضیه

رابطه میان مشارکت 

اجتماعی و وفاق اجتماعی 

 عام در بین سه جامعه

 تأیید 264/0 000/0 132/276 گویان کل پاسخ

 تأیید 223/0 000/0 814/109 شهر

 تأیید 253/0 000/0 494/123 روستا

 تأیید 446/0 000/0 355/28 عشایر

رابطه میان قشر اجتماعی و 

وفاق اجتماعی عام در بین 

 سه جامعه

 تأیید 090/0 000/0 858/77 گویان کل پاسخ

 تأیید 057/0 000/0 055/24 شهر

 تأیید 044/0 000/0 678/17 روستا

 رد 168/0 008/0 860/7 عشایر

مندي از  رابطه میان بهره

وسایل ارتباط جمعی و وفاق 

 تأیید 012/0 001/0 366/10 گویان کل پاسخ

 رد 003/0 158/0 001/2 شهر

 رد - 003/0 961/0 002/0 روستا



 رد - 029/0 845/0 039/0 عشایر اجتماعی در بین سه جامعه

رابطه میان تقدیرگرایی و 

میزان وفاق اجتماعی در بین 

 سه جامعه

 تأیید 177/0 000/0 162/168 گویان کل پاسخ

 تأیید 182/0 000/0 276/85 شهر

 تأیید 150/0 000/0 742/64 روستا

 رد 027/0 173/0 943/1 عشایر

رابطه میزان تحصیالت و وفاق 

 اجتماعی در  سه جامعه

 تأیید 066/0 000/0 606/55 گویان کل پاسخ

 تأیید 096/0 000/0 129/41 شهر

 تأیید 030/0 001/0 260/12 روستا

 رد 003/0 301/0 105/1 عشایر

  

هاي سنتی که مبتنی بـر قومیـت یـا نـوعی      افزایش یابد و جامعه از هویت اي منطقه رطور طبیعی هر چقدر شهرنشینی د هب

هـاي  داده. شـود  مـی وفـاق عـام نیـز بیشـتر      ،ی افراطی است، به سمت توافق ارزشی و هنجاري بیشتري حرکت  کندیگرا محلی

گویـان   و پـس از آن پاسـخ   انـد  گویان شهري، داراي باالترین میزان وفاق اجتمـاعی  دهد که پاسخ حاصل از آزمون شفه نشان می

هـاي سـه    بین میانگین دهدنشان می افچنین نتایج حاصل از آزمون  هم. گویان عشایري قرار دارند روستایی و در آخر نیز پاسخ

سـی رگرسـیون دو متغیـره    ربر). معنـاداري  =000/0>05/0(داري وجـود دارد   تفاوت معنـی روستایی و عشایري  جامعه شهري،

از تغییـرات متغیـر وفـاق     26/0دهد متغیـر مشـارکت اجتمـاعی بـه تنهـایی       مشارکت اجتماعی عام و وفاق اجتماعی نشان می

شـهري   جامعـه  میـزان وفـاق اجتمـاعی در   سهم خالص این متغیر در تبیین . کند گویان تبیین می اجتماعی را در بین کل پاسخ

از تغییرات وفـاق اجتمـاعی را    09/0متغیر قشر اجتماعی نیز به تنهایی . است 44/0و در جامعه عشایري  25/0، روستایی 22/0

 در جامعـه  17/0در جامعـه روسـتایی و    04/0شـهري،   از تغییـرات متغیـر وابسـته در جامعـه     06/0گویان و  در میان کل پاسخ

اگرچه  .یابد میمندي هرچه بیشتر از وسایل ارتباط جمعی و وفاق اجتماعی افزایش  با بهره این میزان. کند تببین میرا یري عشا

مقدار . د شد، این رابطه به تفکیک جوامع شهري، روستایی و عشایري دیده نشده استأییگویان ت این مطالب در میان کل پاسخ

از تغییرات متغیر وابسـته بـه وسـیله متغیـر      012/0دهد که تنها  گویان نیز نشان می ختصحیح شده در سطح کل پاسمجذور آر 

گرایی و تقدیرگرایی مانع وفـاق   هایی چون خاصویژگی ،که پیشتر یادآور شدیم چنان هم. گردد وسایل ارتباط جمعی تبیین می

. کنـد  از تغییرات متغیر وابسته را تبیـین مـی   18/0ی یدهد که متغیر تقدیرگرایی به تنها بررسی رابطه این دو نشان می. هستند

 رابطه بین این دو متغیر در جامعـه . بوده است 15/0و در جامعۀ روستایی  18/0شهري  هتصحیح شده در جامع مجذور آرمقدار 

از  07/0بـه تنهـایی    رابطه  میزان تحصیالت و وفاق اجتماعی بیانگر آن است که متغیر میزان تحصـیالت . دار نبوده است عشایري معنی

بـوده   03/0و در روسـتا   10/0ایـن وضـعیت بـراي جامعـۀ شـهري      . کند گویان تبیین می تغییرات وفاق اجتماعی را در سطح کل پاسخ

 متفـاوت تفاوت وفاق اجتماعی عـام در میـان طوایـف مختلـف     . داري دیده نشد بین این دو متغیر در جامعۀ عشایري رابطه معنی. است

انـد و پـس از    اي ندانسته گویانی که خود را وابسته به هیچ طایفه پاسخ دهد ن مینتایج آزمون شفه نیز نشا). معناداري >001/0(باشد  می

وفـاق  میـزان  گویان طوایف کرد و دهباالیی داراي باالترین میـانگین وفـاق و طوایـف علیشـروان و میشخاصـی از کمتـرین        ها پاسخ آن

دهـد کـه متغیرهـاي مشـارکت و قشـر اجتمـاعی،        متغیره بین متغیرهاي مستقل و وابسته نشان مـی  رگرسیون چند. اند برخوردار بوده

 40/0انـد   این متغیرها توانسته. کند گویان را تبیین می از تغییرات وفاق اجتماعی عام در میان کل پاسخ 41/0تقدیرگرایی و تحصیالت، 

نتـایج ایـن تحلیـل    . در جامعه عشایري را تبیـین نماینـد   45/0ۀ روستایی و در جامع 38/0از تغییرات متغیر وابسته در جامعۀ شهري، 

  . باشد مندي از وسایل ارتباط جمعی یا وفاق اجتماعی عام می بیانگر عدم رابطه متغیر بهره
  رگرسیون نتایج تحلیل واریانس متغیرهاي مستقل و وابسته وارد شده در معادله .3جدول



  

 نوع جامعه
منبع 

 تغییر

جمع 

 مجذورات

درجه 

 آزادي

میانگین 

 مجذورات
 آر معناداري اف

مجذور 

  آر

کل 

 گویان پاسخ

بین 

 گروهی
720/10550 5 144/2110 

درون  411/0 644/0 000/0 371/109

 گروهی
509/14894 772 293/19 

  777 229/25445 مجموع

 شهر

بین 

 گروهی
836/4686 5 567/937 

درون  397/0 636/0 000/0 916/50

 گروهی
901/6886 374 414/18 

  379 737/11574 مجموع

 روستا

بین 

 گروهی
540/4587 5 508/917 

درون  375/0 619/0 000/0 452/44

 گروهی
708/7368 357 641/20 

  362 248/11956 مجموع

 عشایر

بین 

 گروهی
785/398 5 757/79 

درون  448/0 727/0 000/0 519/6

 گروهی
815/354 29 235/12 

  34 600/753 مجموع

  

داري  رابطـه معنـی  ) وفاق اجتماعی عام(دهد که هر پنج متغیر مستقل با متغیر وابسته  نتایج تحلیل واریانس فوق نشان می

از تغییـرات متغیـر وابسـته     41/0کند که متغیرهاي مستقل در مجمـوع   تصحیح شده بیان می مجذور آر مقدار. دارند) 000/0(

ی است که این یها مانده از واریانس متغیر وفاق اجتماعی عام مربوط به متغیر باقی 59/0. کنند را تبیین می )وفاق اجتماعی عام(

  . ها نپرداخته است بررسی به آن
  یره بین متغیرهاي مستقل و متغیر وابستهتحلیل رگرسیون چند متغ .4 جدول

  

 داري معنی تی بتا نام متغیر مستقل نوع جامعه

 گویان کل پاسخ

 739/0 - 334/0 - 010/0 وسایل ارتباط جمعی

 000/0 551/13 396/0 مشارکت اجتماعی

 000/0 004/4 120/0 قشر اجتماعی

 228/0 255/8 228/0 تحصیالت

 277/0 - 388/9 - 227/0 تقدیرگرایی



 000/0 982/87 696/97 مقدار ثابت

 شهر

 717/0 -362/0 - 015/0 وسایل ارتباط جمعی

 000/0 591/8 359/0 مشارکت اجتماعی

 033/0 140/2 090/0 قشر اجتماعی

 000/0 689/6 268/0 تحصیالت

 000/0 114/7 - 302/0 تقدیرگرایی

 000/0 584/59 022/99 مقدار ثابت

 روستا

 867/0 -167/0 - 007/0 وسایل ارتباط جمعی

 000/0 866/9 425/0 مشارکت اجتماعی

 010/0 596/2 111/0 قشر اجتماعی

 000/0 949/4 207/0 تحصیالت

 000/0 317/6 -276/0 تقدیرگرایی

 000/0 564/52 042/96 مقدار ثابت

 عشایر

 608/0 - 519/0 -069/0 وسایل ارتباط جمعی

 000/0 452/4 616/0 اجتماعیمشارکت 

 088/0 768/1 254/0 قشر اجتماعی

 763/0 304/0 041/0 تحصیالت

 853/0 - 187/0 -026/0 تقدیرگرایی

 000/0 121/24 765/100 مقدار ثابت

  

تحلیل مسـیر    نمودار توان مدل زیر را با استفاده از هاي این تحقیق درخصوص عوامل مؤثر بر وفاق می براساس مجموع یافته

ی یثیر مثبت و سپس تقـدیرگرا أمیزان تحصیالت با ت بیشترین اثر مستقیم مربوط به متغیرهاي مشارکت اجتماعی،. دکرترسیم 

هرچه افراد سابقه مشارکت اجتماعی و سـواد بیشـتري داشـته باشـند      ،عبارت دیگره ب .قشر اجتماعی است با اثر منفی و نهایتاً

یـد ارتبـاط بـین    ؤهاي واسط نیـز م  متغیر .استمانع وفاق افراد نیز  نگرش ی باال درییز دارند و تقدیرگراوفاق اجتماعی باالتري ن

 صورت غیرمسـتقیم ه ب این دو متغیر. اجتماعی استگویان با مشارکت  مندي از وسایل ارتباط جمعی و قشر اجتماعی پاسخ بهره

هرچه قشـر اجتمـاعی بـاالتر    ( ی رابطه معکوس وجود داردیعی با تقدیرگرابین قشر اجتما چنین هم. اند اثر داشتهبر میزان وفاق 

  .گذارد می ثیرأصورت غیرمستقیم بر میزان وفاق افراد با ارزش و هنجارهاي جامعه ته این متغیر نیز ب .)تقدیرگرایی کمتر
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  گیري و نتیجهبندي  جمع

عنـوان عنصـر اساسـی     طور که پیشتر اشاره شد وفاق اجتماعی براي بسیاري از متفکران اجتماعی کالسـیک و معاصـر بـه    همان

 دهد که در جامعه نتایج این پژوهش نشان می .گردد، مهم بوده است چه موجب استمرار حیات جامعه می انسجام اجتماعی و آن

شـهري،   امـا میـزان وفـاق اجتمـاعی در سـه جامعـه      . طور کلی در حد متوسط قرار دارده تماعی بمورد مطالعه، میزان وفاق اج

ـ ) روسـتایی و عشـایري  (دیگـر   شهري نسبت به دو جامعه تفاوت جامعه. روستایی و عشایري تفاوت محسوسی دارد صـورت  ه ب

و سـطح اعتمـاد اجتمـاعی عـام در آن پـایین      است  گرا اي کامالً خاصعشایري جامعه داري بیشتر است، زیرا جامعه کامالً معنی

و شهري حرکت کنیم بر میزان وفاق اجتماعی عـام افـزوده    روستایی عشایري به سمت جامعه بنابراین هرچه از جامعه .باشد می

 ی چـون یهـا  متغیـر سـطح  ). شود روستایی به شهري کم می  است و از جامعهعکس برخاص اجتماعی وفاق که ند چهر(شود  می

و طبق مدل تحلیلی این تحقیق بر وفـاق  است مندي از وسایل ارتباط جمعی در جامعه شهري باال  هسواد، مشارکت مدنی و بهر

جـان   جـوزف و ایلـین   بـا نتـایج مطالعـه    یافته این .نسل جوان به وفاق اجتماعی عام گرایش بیشتري دارد. استاجتماعی مؤثر 

گرایـی، اکتسـاب،    هایی چون عامتر در زمینه شاخصهاي قدیمیت که نسل نو با نسلآن اس دهنده مشابه است و نشان) 2003(

  . باشند ارزشی خود، متفاوت می اعتماد اجتماعی عام و نظام

و ازکیـا و غفـاري   ) 1375(هـاي کـوثري    سو با نظریات پاتنام و نتـایج پـژوهش   متغیر مشارکت اجتماعی در این بررسی هم

تصـحیح شـده را    مجـذور آر این متغیر در هر سه جامعـه بـاالترین مقـدار    . انجامد اعی بیشتري میبه همبستگی اجتم) 1380(

و نتـایج  ) 1383(چنـین مطـابق نظریـات هینمـان      هـم . داشته و در میزان وفاق اجتماعی در هر سه جامعه تأثیرگذار بوده است

در این بررسی نیز بر رابطه بـین  ) 1386(بخش  روانو ) 1384(  ، قاسمی)1379(، مدیرپناه )1377(زادگان  هاي صداقت پژوهش

بین قشر اجتماعی  داري رابطه سازد که با وجود معنی اما آزمون رگرسیون، آشکار می. د شدأکیقشر اجتماعی و وفاق اجتماعی ت

هـاي قشـر    شـاخص خـوانی   نـاهم . کنندگی این متغیر نسبت به سایر متغیرها پـایین بـوده اسـت    و وفاق اجتماعی، قدرت تبیین

گرایانه که شاخص وفاق اجتماعی هسـتند،   هاي عام با نوع ارزش) درآمد، شغل و برخورداري از تسهیالت زندگی(اجتماعی چون 

تداوم ایـن   .گرایانه همراه نیست هاي عام رساند که برخورداري باالتر از امکانات زندگی، لزوماً با داشتن ارزش ما را به این نظر می

  .اند به پس افتادگی فرهنگی منجر گرددتو شکاف می

دار امـا معکـوس، بـین     معنی رابطه مبیننتایج این پژوهش نیز . تقدیرگرایی از موانع توسعه است ،بر اساس دیدگاه نوسازي

کمتـرین میـزان    نـد به بیان دیگر افرادي کـه از میـزان بـاالیی از وفـاق اجتمـاعی برخوردار     . استتقدیرگرایی و وفاق اجتماعی 

متغیـر دیگـري کـه    . شهري بیشتر از سایر جوامع بـوده اسـت   کنندگی این متغیر در جامعه تعیین. اند هرا نشان دادتقدیرگرایی 

عدم رابطه بین این دو متغیر در هـر   مبیننتایج . مندي از وسایل ارتباط جمعی بود بهره ،دش مودهآن با وفاق اجتماعی آز رابطه

: تا حـدودي نزدیـک اسـت   ) 1384(  و قاسمی) 1377(زادگان  دست آمده از تحقیقات صداقته ج بباشد که با نتای سه جامعه می

دسـت  ه هـاي بـ   با وفـاق اجتمـاعی داده  ) و، روزنامه و اینترنتیرادیو، تلویزیون، کتاب، وید(وسایل ارتباطی چون  در مورد رابطه



اما رابطه میـزان اسـتفاده    .فاده از اینترنت با وفاق اجتماعی استکتاب، روزنامه و است دار و مثبت مطالعه معنی ید رابطهؤآمده م

هـاي  کارویژه اند زیرا رادیو و تلویزیون در کشور ما نتوانسته .)داري معنی< 05/0(دار نبوده است  و معنییاز رادیو، تلویزیون و وید

هـاي  هـا، همسـازي گـروه    ها و ارزش ن فرهنگمانند ایجاد تفاهم و تساهل میا ،کند می مطرحکه کارل دویچ  را وسایل ارتباطی

 ياما در عین حال نتایج این تحقیق نشـان داد کـه ابـزار   . ندکنمختلف اجتماعی و همبستگی ملی و بین المللی به درستی ایفا 

ده و افرادي کـه از ایـن وسـایل ارتبـاط جمعـی بیشـتر اسـتفا        دارد چون روزنامه و کتاب و اینترنت بر وفاق اجتماعی اثر مثبت

هـاي   چـون نتـایج حاصـل از پـژوهش     درخصوص تأثیر تحصیالت نیز نتایج این تحقیق هم. کنند از وفاق باالتري برخوردارند می

نشان داد کـه بـین تحصـیالت و    ) 1384(  قاسمی و )1377(زادگان  هاي چلبی و صداقت ، و دیدگاه)2003(جوزف و ایلین جان 

-کـه گـروه   مبنی بر این) 1387(بخش  اما این یافته با نتیجه پژوهش روان. وجود دارددار  اي مثبت و معنی وفاق اجتماعی رابطه

بررسـی میـزان   . اسـت هاي تحصیلی برخوردارند متفاوت سواد از میانگین انسجام باالتري نسبت به سایر گروه سواد و کم هاي بی

باالترین میانگین وفاق در میان کسانی دیده شد کـه  . دار آن است تفاوت معنی مبینوفاق اجتماعی در میان طوایف مختلف نیز 

وفـاق   گرایانـه، مـانع   اي و خـاص دهد که وابستگی و تعلقـات طایفـه  این امر نشان می. اند اي دانستهطایفه به خود را بدون تعلق

ایش زه بـا افـ  شـهري همـرا  زنـدگی  ی به یطور خالصه گذار از زندگی سنتی عشایري و روستاه و ب استاجتماعی عام در جامعه 

امـا    .هاي متنوع و بهبود سطح زندگی عاملی مـؤثر بـر افـزایش وفـاق در جامعـه مـورد بررسـی اسـت         سواد، دسترسی به رسانه

هـا   بلکه به رسـمیت شـناختن تفـاوت    ،هاي فرعی و دیگر انواع وفاق باشد مکانیکی هویتدستیابی به وفاق عام نباید به معناي حذف 

  .قرار گیردریزان توسعه استان و شهر  کالن و ملی باید مد نظر مدیران و برنامههاي  همراه با درك ضرورت
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