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The aim of this article is to investigate the factors affecting social harmony among 
the citizens of Shahinshahr, Isfahan. This research is based on a quantitative approach 
of descriptive-correlation method. The statistical population of citizens aged 15 to 65 
years is Shahinshahr, which according to the statistics of 2016, was 173,329 people. 
The Sampling method in this Study is Sampling of multi-Stage Sampling. Findings 
showed that, between social )0.47), cultural )0.11), political )0.11), media )0.14), indi-
vidual )-0.21) and economic )0.54) factors There is a significant relationship with the 
convergence and harmony of ethnic groups in Shahinshahr. The results show that the 
level of social harmony among the citizens of Shahinshahr was lower than the average 
and equal to )27.48). Also, economic factors )4.14) and political factors )7.85) were 
lower than the average. But social )63.10), cultural )25.19), individual )18.61) and 
media )25.56) factors were higher than the average. Findings of regression analysis 
show that 32% of the variance of social harmony among ethnic groups is explained 
by research variables.
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بررسی عوامل مؤثر بر وفاق اجتماعی، در بین گروه های قومی ساکن در شاهین شهر
)موردمطالعه شهروندان 15 تا 65 سال(
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چکیده

مقاله حاضر باهدف بررسی عوامل اثرگذار بر هماهنگی اجتماعی شهروندان شاهین شهر 
اصفهان انجام شده است. این پژوهش بر اساس رویکرد کمی روش پیمایشی )توصیفی-

همبستگی( است. جامعه آماری شهروندان 15 تا 65 سال شاهین شهر است که طبق آمار 
سال 1395، 173 هزار و 329 نفر بوده است. روش نمونه گیری در این تحقیق نمونه گیری 
چندمرحله ای است. یافته ها نشان داد که، بین عوامل اجتماعی )0/47(، فرهنگی )0/11(، 
سیاسی )0/11(، رسانه ای )0/14(، فردی )0/21-( و اقتصادی )0/54( با همگرایی و وفاق 
گروه های قومی در شاهین شهر رابطه معنادار وجود دارد. یافته های حاصله نشان می دهد 
که میزان وفاق اجتماعی در بین شهروندان شاهین شهر از متوسط میانگین پایین تر و برابر 
با )27/48( بوده است. همچنین عوامل اقتصادی )4/14( و سیاسی )7/85( نیز از متوسط 
میانگین پایین تر بود. ولی عوامل اجتماعی )63/10(، فرهنگی )25/19(، فردی )18/61( و 
رسانه ای )25/56( از متوسط میانگین باالتر بوده است. یافته های تحلیل رگرسیونی نشان 
می دهد که 32 درصد از واریانس وفاق اجتماعی در بین گروه های قومی توسط متغیرهای 

پژوهش تبیین می شود.

کليد واژگان: وفاق اجتماعی، قومیت، عوامل سیاسی، عوامل رسانه ای، عوامل فرهنگی.
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مقدمه و بیان مسئله

رشد روزافزون جمعیت شهرها در چند دهه اخیر به یکی از مهم ترین مسائل پیش روی 
جوامع درحال توسعه و ازجمله ایران تبدیل و باعث شده است تا قومیت ها و گروه های 
مختلف اجتماعی با درجات مختلفی از انسجام اجتماعی در بخش های مختلف نظام اجتماعی 
در کنار یکدیگر همزیستی داشته باشند. ولی بااین وجود، گروه های قومی سعی بر این دارند 
تا خودشان را به لحاظ فرهنگی از سایر گروه ها متمایز کنند. به نظر می رسد که این تمایزها 
قومی شکل  زمان، یک گروه  در طول  فرآیندی  و طی  است  اجتماعی -فرهنگی  همگی 

می گیرند.

به گفته دورکیم، اجماع جمعی در مورد مجموعه ای از اصول و قواعد اجتماعی است 
که در یک زمینه تعاملی اجتماعی به وجود می آیند که خود انرژی عاطفی تولید می کند. 
محل زندگی افراد درواقع یکی از این زمینه های تعامل است و از توانایی باالیی در ایجاد 
هویت برخوردار است و می تواند نوع خاصی از هماهنگی را بین اعضای محل ایجاد کند 
که با میزان و نوع هماهنگی در مکان دیگر متفاوت است و محل. درنتیجه بسته به نوع 
جامعه با درجات مختلفی از توافق روبرو خواهیم شد )چلبی، 1385: 152(. گیدنز توافق را 
به عنوان توافق بر سر ارزش های اجتماعی بنیادی اعضای یک گروه، اجتماع یا اجتماع در نظر 
می گیرد )گیدنز، 2004: 785(. کیفیت هماهنگی اجتماعی و اجزای سازنده و تأثیرگذار آن 
ازجمله موضوعات موردعالقه علوم اجتماعی از یک سو است که به دلیل تأثیر آن بر عوامل 
مختلف توسعه از اهمیت باالیی برخوردار است. علیرغم اهمیت جدیدی که به دلیل پیچیدگی 
جوامع امروزی، هماهنگی اجتماعی راه هایی را برای دستیابی به آن موانع و پیامدهای آن 
پیداکرده است، اما مدت هاست ذهن متفکران اجتماعی را به خود جلب کرده است )نجفی و 

فرهمند،154:1398(.

هماهنگی اجتماعی یکی از موضوعات اصلی است که از دیرباز موردتوجه متخصصان 
در  اجتماعی  هماهنگی  مفهوم  حول  و  است  بوده  فرهنگی  و  اجتماعی  مطالعات  حوزه 
اصلی  موضوعات  بااین حال،  است.  بیان شده  اجتماعی  علوم  و  انسانی  علوم  فرهنگ های 
تعاریف مختلف این مفهوم را می توان ارزش ها، هنجارهای اساسی یک جامعه دانست. برو 
معتقد است که هماهنگی اساس زندگی اجتماعی مثبت را تشکیل می دهد و فروپاشی آن 
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منجر به بی نظمی، فروپاشی جامعه و متالشی شدن زندگی اجتماعی می شود. )بیرو، 1385، 
65-64(. هابرماس همچنین معتقد است که مفهوم هماهنگی به توافق بین اشیایی بستگی 
دارد، زیرا این توافق فقط می تواند بر اساس هنجارهای برآمده از جهان زنده باشد. در این 
گذار، موقعیتی برای جامعه ایجاد می شود که شکاف هایی ایجاد می کند که موجودیت جامعه 
را به خطر می اندازد. آنچه در این شرایط باید موردتوجه قرار گیرد، مسئله هماهنگی اجتماعی 
است )چلبی، 1372: 15(. به گفته برخی از محققان، شرایط جامعه ما اکنون به گونه ای است 
که از آن به عنوان مانعی برای ایجاد و تحکیم هماهنگی اجتماعی یاد می شود. رشد جمعیت و 
شهرنشینی سریع، وجود اقوام مختلف، تغییرات سریع اجتماعی و اقتصادی، انتشار اطالعات 
در مورد محیط داخلی و خارجی و ... که به طور بالقوه درک مشترک در ایران را کاهش داد. 
در چنین شرایطی، ما به یک همبستگی نسبی فعال و فراگیر نیاز داریم که همه داوطلبانه آن 

را تحت الشعاع قرار دهند )نجفی و فرهمند،156:1398(.

با  مختلف  اقوام  وجود  جمعیت،  افزایش  شرایط  ایران،  مانند  جامعه ای  با  ارتباط  در 
خرده فرهنگ های مختلف، تغییرات اجتماعی و اقتصادی، گذار از جامعه سنتی به جامعه 
به طور  اجتماعی  هماهنگی  می رسد  نظر  به  مردم،  زندگی  بر  رسانه ها  شدید  تأثیر  مدرن، 
بالقوه نگران کننده است. در چنین شرایطی، گروه های مختلف اجتماعی و قومی، همراه با 
خرده فرهنگ های خاص هر یک، و همچنین سطح باالیی از تحرک اجتماعی پدید آمده 
است و چنین مواردی نشان می دهد که مهم این است که ما به نوعی همبستگی و هماهنگی 
اجتماعی نیاز داریم که همه گروه ها جامعه را در سایه آن گرد هم آورد. ازآنجاکه کاهش 
هماهنگی اجتماعی می تواند در درازمدت منجر به ظهور اشکال مختلف ساختارهای اجتماعی 
اجتماعی، گسترش فرهنگ  متالشی شده، غیرطبیعی و آشفته شود که احساس مسئولیت 
فردگرایانه، عملکرد نهادهای اجتماعی و بسیاری دیگر مشابه را کاهش می دهد. موارد و خود 

تهدیدی جدی برای توسعه پایدار یک کشور است.

شاهین شهر به عنوان یکی از شهرهای جدید استان اصفهان ازنظر موقعیت در موقعیت 
جغرافیایی خاص و مجاورت با مؤسسات و کارخانه های صنعتی و مجاورت با اصفهان 
به عنوان یکی از مهم ترین شهرهای مهاجرپذیر دارای ترکیب قومی و اجتماعی و همچنین 
یکی از شهرهای جدید دارای اقوام مختلفی هستند: آذری، بختیاری، ترک، لر، کرد گیلک، 
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مازنی و عرب، که با یکدیگر تعامل وزندگی مسالمت آمیزی دارند. به طوری که باکمی تحمل 
آن می تواند  در  اجتماعی  الگوی هماهنگی  ارائه  و  است  ایران کوچک  که  می توان گفت 
زمینه ساز انسجام اجتماعی در شهرهای چند فرهنگی باشد. تنوع اقوام ساکن در شاهین شهر 
باعث شده است که همبستگی و انسجام اجتماعی و هماهنگی اجتماعی در جامعه موردمطالعه 
تغییراتی در برخی ابعاد داشته باشد به طوری که ساختار و کارکردهای جامعه و ساختارهای 
اجتماعی مورد تهدید قرار گیرد. بنابراین، محققان سعی کرده اند با نگاهی جامع و با استفاده از 

چارچوبی نظری، عوامل اثرگذار بر هماهنگی اجتماعی را مطالعه و تحلیل کنند.

پیشینه تحقیق

محسنی و همکاران )1398( در پژوهشی تحت عنوان »سنجش میزان وفاق در جوامع 
شهری« به بررسی میزان وفاق اجتماعی در شهر ایالم پرداختند. نتایج آزمون های آماری حاکی 
از آن است که بین مشارکت اجتماعی، قشر اجتماعی و میزان تحصیالت با وفاق اجتماعی 
رابطۀ مثبت و معنی دار و متغیر تقدیرگرایی با وفاق اجتماعی معکوس و معنی دار است. نجفی 
و فرهمند )1398( در تحقیقی با عنوان »بررسی عوامل اثرگذار بر هماهنگی اجتماعی اقوام 
لک و لر« یافته های تحقیق نشان می دهد که بین هماهنگی اجتماعی و سن، قومیت، وضعیت 
تأهل، فرهنگ شهروندی، قانون گریزی و محرومیت نسبی الف رابطه معنی داری مشاهده شد

نظری )1397( در پژوهشی تحت عنوان »تدوین راهکارهای ارتقای همبستگی اجتماعی 
با تأکید بر تنوع قومیتی در سطح محالت« نتایج به دست آمده از این کار پژوهشی حاکی از آن 
است که بین همبستگی اجتماعی و تنوع قومیتی ارتباط معکوس وجود دارد؛ یعنی با افزایش 
تنوع قومیتی میزان همبستگی اجتماعی پایین می آید. از دیگر نتایج تحقیق این بود که بین 
مشارکت و احساس تعلق با همبستگی رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد؛ یعنی با افزایش 
همبستگی اجتماعی میزان مشارکت و احساس تعلق در بین ساکنان نسبت به محله افزایش 

پیدا می کند.

دلفی و نوا )2015( در تحقیقی با عنوان »بررسی عوامل اثرگذار بر هماهنگی« عوامل 
اثرگذار بر هماهنگی اجتماعی را موردبررسی قرار داده است. نتایج به دست آمده در این مطالعه 
نشان می دهد که میانگین هماهنگی اجتماعی در جمعیت موردمطالعه نسبتاً باال است. بین 
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متغیرهای طبقه بندی اجتماعی، تعامالت اجتماعی، روابط اجتماعی، سن و اعتماد اجتماعی با 
میزان هماهنگی اجتماعی رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد.

عادل و جهان )2013( در پژوهشی تحت عنوان »همبستگی اجتماعی در جوامع چند 
فرهنگی در کشور بنگالدش« نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از آن است که جامعه 
بنگالدش دارای یک حس ضعیف تعلق و کمبود هویت مشترک و جمعی است. نویسندگان 
به نتیجه رسیدند که اگرچه همبستگی اجتماعی بین مهاجران کم است اما تهدیدهای عدم 
همبستگی اجتماعی مانند منازعات نژادی هم وجود ندارد؛ با اقدامات مناسب عوامل افزایش 
و  بوترمان1  کرد.  تقویت  را  آن  یا  آورد  به وجود  می توان  را  جامعه  در  اجتماعی  انسجام 
بودن  چندبعدی  مورد  در  تجربی  »مطالعه  عنوان  با  پژوهش  یک  در   )2012( همکارانش 
شاخص های انسجام اجتماعی در جوامع محلی بلژیک«، نتایج نشان داد که افزایش تعامل بین 
اعضای یک جامعه باید بر اساس مجموعه ای از ارزش ها و هنجارها باشد که منجر به تعامل 
و همکاری می شود. ازجمله نگرش هایی مانند اعتماد عمومی و حس مشترک تعلق. آن ها 
معتقدند جوامعی که شکاف های اقتصادی و اجتماعی باالتری دارند، انسجام اجتماعی پایینی 

دارند. در مقابل، در جوامعی که ازلحاظ ساختاری و فرهنگی بیشتر سرمایه اجتماعی دارند.

با توجه به تحقیقات ارائه شده درزمینۀ تحقیق، می توان نتیجه گرفت که اکثر تحقیقات 
ضمن توصیف، با تأکید بیشتر بر توضیح متغیرها، چه به عنوان متغیرهای مستقل و چه وابسته، 
ابعاد متغیرهای دیگر مانند همبستگی  از  ابعاد هماهنگی اجتماعی یا عنوان یکی  از  یکی 
از پژوهش های صورت  انسجام اجتماعی محسوب می شود. درواقع بسیاری  یا  اجتماعی 
گرفته متغیر وفاق اجتماعی را به صورت محدود و تک بعدی بررسی کرده اند که این مسئله 
خود حاکی ضعف پژوهش ها در حوزه وفاق اجتماعی است. در رابطه با بحث قومیت ها نیز 
پژوهش های صورت گرفته بیشتر به لحاظ سیاسی هویت های قومی را مدنظر قرار داده اند و 
به ابعاد اجتماعی آن کمتر توجه شده است، چیزی که در پژوهش حاضر بسیار حائز اهمیت 

است.

مبانی نظری

تضاد  و  اجتماعی  وفاق  بین  جامعه شناسی،  در  موجود  دوگانگی های  باب  در  چلبی 
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اجتماعی، نظم اجتماعی و تغییر اجتماعی، فرد و جامعه، ساخت و کنش و غیره، معتقد است 
که همگی دو وجه یک سکه قلمداد می شوند و باید هم زمان موردتوجه قرار گیرند. به گونه ای 
که اگر یکی از آن ها صرفاً موردتوجه قرار گیرد بیشتر به لحاظ تحلیلی است و نه به سبب 
چشم پوشی یا احیاناً جهل. با این دیدگاه ایشان برای اولین بار نظریه وفاق اجتماعی خود را 
در مقاله ای تحت عنوان »وفاق اجتماعی« مطمح نظر قرارداد. وی با تعریف کامل و جامعی از 
وفاق اجتماعی آن را سرچشـمه و رکـن اساسـی نظـم اجتماعی در مقابل نظم سیاسی عنوان 

می کند. )چلبی، 1372:17(.

 او هماهنگی اجتماعی را در قالب چندین تعریف جزئی تعریف می کند: - »اشتراک 
داوطلبانه قوانین اجتماعی بر اساس انسجام عاطفی«؛ احساس، بازیگری و ارتباط؛ بمانید 

«؛»نظم نمادین یا جامعه ارتباطی«. 

رابطه  را که  اجتماعی  باال وی عناصر تشکیل دهنده وفاق  تعاریف  برحسب  همچنین 
جدانشدنی بـا یکـدیگر دارند را این چنین برمی شمرد: 1- نوعی توافق جمعی؛ 2- مجموعه ای 
از اصول و قواعد اجتماعی؛ 3- تعامل؛ 4-احساس. )چلبی، 1372: 17(. چلبی به تقسیم بندی 
وفاق ازلحاظ مقطعی، طولی و... قائل است. ازلحاظ مقطعی وفاق به دو نوع وفاق در میان 
مردم و وفاق در میان نخبگان و ازلحاظ طولی نیز از وفاق اجتماعی در گذشته و حال صحبت 
می کند و تفاوت وفاق درگذشته و حال را به غیر قراردادی و انفعالی بودن وفاق درگذشته و 
قراردادی و فعال بودن آن در زمان حال می داند )چلبی، 1395: 40(. وی نظم اجتماعی را در 
دو نوع از هم تمیز می دهد. نظم بیرونی یا سیاسی و نظـم درونـی یـا وفـاقی. در نظـم سیاسی، 
نظم اجتماعی به صورت بیرونی و از باال با پشتوانه قدرت اعمال و مستقر می شـود. وی معتقـد 
اسـت در این نوع نظم، وفاق اجتماعی بسیار ناچیز بوده و به عبارت دیگر، اعتماد اجتماعی 
متقابل تعمیم یافته، تعهد درونی تعمیم یافته و وابستگی عاطفی تعمیم یافته یا ضعیف است یا 
وجود ندارد. به عبارت دیگر وی ایـن سه مفهوم را به عنوان توضیح دهنده و شاخصه های وفاق 
اجتماعی در نظر می گیرد و بـه علـت فقـدان یـا ضعف این عوامل، طراوت فرهنگی در حد 
ناچیز و جریان انرژی عاطفی نیز نارساست. خلل در جریان عوامل اخیر، می تواند به راحتی 
به کژ رفتاری و نیروهای گریز از مرکز تبدیل گردد. اما برخالف نظم بیرونی، نظم درونی به 
علت وجود وفاق اجتماعی بنابراین وجود عوامـل اعتمـاد اجتمـاعی دوجانبه و تعهد درونی 
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تعمیم یافته، از نوعی همدلی و ثبات برخـوردار اسـت و اعضـای جامعـه به صورت داوطلبانه 
و از روی احساس تکلیف انجام وظیفه می کنند )چلبی، 1395: 19-18(. او این نوع جامعه 
را جامعه ای می نامد که منشأ و محل وقوع هر نوع »ما« است. هنجار اصلی در این جامعه 
ابزاری )چلبی،  نه ارزش های  نهایی هستند،  وفاداری است و ارزش ها ماهیت ارزش های 
1383:53 - 52(. در این جامعه، هنجارهای اجتماعی عمدتاً از نوع هنجارهای متقارن هسـتند 
امـا در نظم سیاسی، هنجارهای اجتماعی عمدتاً نامتقارن و از نوع قانون حمورابی هسـتند. 
بـه عبـارتی معمـوالً اقلیتـی ذی نفع هستند و اکثریتی هدف هنجار. به طورکلی در ایـن نظـم 
بـرخالف نظـم اجتمـاعی یـا وفـاقی، روابـط گفتمانی حول قدرت، حیطه، تزویر، فساد، 
پیمان شکنی، تقلب و دورویی دور می زند. در ایـن نظـم، اعتمـاد اجتماعی متقابل که یکی 
از لوازم تعاون و طراوت فرهنگـی اسـت جـایی نـدارد و به تبع آن اکثریـت فاقـد قدرت، 
احساس امنیت نمی کنند. همچنین در نظم سیاسی، بافت شبکه تعامالت اجتماعی برخالف 
نظم سنتی یا اجتماعی گسسته است و این گسست ناشی از وجود تعامالت درون گروهی و 
ضعف تعامالت بین گروهی است که خود ناشی از فقدان اعتماد اجتماعی متقابل تعمیم یافته 
است )چلبی،1383: 45-44(. چلبی در بررسی عوامل مؤثر بر پایین بودن وفاق اجتماعی، 
به سه دسته عوامل فرهنگـی، اجتمـاعی و سیاسـی اشاره می کند. پایین بودن سطح انتظار و 
سطح تعمیم ارزش ها نسـبت به مفاهیم کلیدی چون جهان، انسان و جامعه در بحث عوامل 
فرهنگی موانعی مانند، باال بودن تعداد هنجارها و قواعد اجتماعی و پایین بودن سـطح سواد 

رسمی را مدنظر دارد )چلبی،1395(.

انسجام گروهی هکتر2، کلیه مباحث مربوط به پیوند سطوح خرد و کالن را در نظریه 
خود به نام انسجام گروهی و در کتابی با همین عنوان به کار می گیرد. به نظر هکتر، بااینکه 
مفهوم انسجام در اغلب نظریه های جامعه شناختی یافت می شود به ندرت تعریف روشنی از آن 
ارائه شده است. وی در این نظریه انسجام را تابعی از دو عنصر مستقل می داند: 1-گستردگی 
تعهدات هنجاری که افراد از طریق عضویت در گروهی خاص به عهده می گیرند. 2-میزان 

پیروی آن ها در عمل از این تعهدات هنجاری.

افراد به این دلیل در دستیابی به کاالهای تولیدی مشترک مشارکت می کنند که نمی توانند 
آن ها را با تالش فردی به دست آورند. اگر گروه ها به منظور تهیه کاالهای مشترک برای اعضای 
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خود به وجود می آیند، پس بقای هر گروه خاصی وابسته به پیروی اعضا از انواع قواعدی 
خواهد بود که برای تولید و توزیع مستمر این کاالها طراحی می شوند. به نظر هکتر، دو شیوه 
متمایز برای حصول پیروی از قواعد تولید وجود دارد. یک راه آن است که پیروی را از طریق 

پاداش به دست آوریم و راه دیگر نیز ایجاد تعهد در اعضاست )هکتر 1997: 44-47(.

سرمایه اجتماعی و قومیت: در رابطه با بحث سرمایه اجتماعی و گروه های قومی، می توان 
به مباحث روابط قومی اشاره داشت. در این راستا می توان از مفاهیم کلیدی مانند شبکه روابط 
متقابل، همبستگی های محدود، اعتماد، تعهدات اجتماعی درون گروهی، و انسجام اجتماعی 
نام برد. سرمایه اجتماعی باعث می شود اعضای یک جامعه )قومیت یا فرهنگ( به یکدیگر 
اعتماد کنند و گروه ها و اجتماعات داوطلبانه ای تشکیل دهند. آنچه سرمایه اجتماعی را در هر 
جامعه ای تقویت می کند این است که مردم تنها به منافع خود فکر نمی کنند و فقط برای دستیابی 
به آن عمل نمی کنند. بلکه باید به صورت جمعی در قالب گروه ها و سازمان های داوطلبانه و 
غیر داوطلبانه فعالیت کنند )عابدینی، 1394: 60(. مشارکت در انجمن ها نمونه بارز مشارکت 
مدنی است. مشارکت در انجمن ها باعث ایجاد همبستگی متقابل افقی می شود و مولد سرمایه 
اجتماعی است. مشارکت مدنی یک عنصر اساسی، داوطلبانه و آگاهانه برای هرگونه تعامل، 
افزایش اعتماد و همکاری اجتماعی، شکستن مرزهای اجتماعی و تقویت همگنی اجتماعی 
است )پاتنام، 1993: 303(. درواقع گروه ها و شبکه های اجتماعی منشأ شکل گیری نگرش ها، 
قضاوت ها و اقدامات اعضای خود هستند. یعنی چگونه روابط درون گروهی، به عنوان ابعادی 
از سرمایه اجتماعی، بر گرایش افراد تأثیر می گذارد. به این ترتیب، سرمایه با ارائه اطالعات و 
آگاهی الزم به افراد در مورد موضوعات حساس مانند روابط بین قومی و روشن شدن مرزهای 
تفاوت ها و شباهت های بین گروه های بومی و غیربومی، و درعین حال با ارائه راهکارهایی 
افزایش همبستگی و  باعث  اقدام در سطح کالن جامعه،  برای شناسایی، تسهیل می شود. 
تقویت انسجام اجتماعی می شود. شواهد زیادی وجود دارد که همبستگی اجتماعی برای رفاه 
اقتصادی و توسعه پایدار ضروری است. بنابراین، هنگام تعدیل روابط، سرمایه اجتماعی به 
انسجام، همبستگی، اعتماد و احساس اعتماد در گروه ها و سازمان های قومی کمک می کند 
و منجر به مشارکت منابع انسانی فعال در جامعه، به ویژه جوانان و حفظ روابط متقابل آن ها 
می شود. وقتی میزان اعتماد و مشارکت این گروه در جامعه باال باشد، اساس سرمایه اجتماعی 



ی 17(، بهار 1401
ل )پیاپ

ل پنجم، شماره او
ی ایران، سا

ی سیاس
ی( جامعه شناس

ی ـ پژوهش
ی )مقاله علم

فصلنامه علم

188

فراهم می شود. اما اگر این اعتماد پایین باشد، شکل گیری توسعه اجتماعی بسیار دشوار و 
ناممکن خواهد بود )عابدینی،1394: 66(.

پاکنام در ارتباط با بحث سرمایه اجتماعی و گروه های قومی، می توان به مسائل مربوط 
به روابط قومی اشاره کرد. مفاهیم کلیدی مانند تعامل شبکه، همبستگی محدود، اعتماد، 
تعهدات اجتماعی درون گروهی و انسجام اجتماعی را می توان در این زمینه ذکر کرد. سرمایه 
اجتماعی باعث می شود اعضای یک جامعه )یک قوم یا فرهنگ خاص( به یکدیگر اعتماد 
کنند و گروه ها و جوامع داوطلبانه تشکیل دهند. آنچه سرمایه اجتماعی را در هر جامعه ای 
تقویت می کند این است که مردم تنها به منافع خود فکر نمی کنند و فقط برای دستیابی به آن 
عمل نمی کنند. بلکه باید به صورت جمعی در قالب گروه ها و سازمان های داوطلبانه و غیر 
داوطلبانه فعالیت کنند )عابدینی، 1394: 60(. مشارکت در انجمن ها نمونه بارز مشارکت مدنی 
است. مشارکت در انجمن ها باعث ایجاد همبستگی متقابل افقی می شود و یک عامل مولد 
سرمایه اجتماعی است. مشارکت مدنی یک عنصر اساسی، داوطلبانه و آگاهانه برای هرگونه 
تعامل، افزایش اعتماد و همکاری اجتماعی، شکستن مرزهای اجتماعی و تقویت همگنی 
اجتماعی است )پاتنام، 1993: 303(. درواقع گروه ها و شبکه های اجتماعی منشأ شکل گیری 
یعنی چگونه روابط درون گروهی،  اعضای خود هستند.  اقدامات  نگرش ها، قضاوت ها و 
به عنوان ابعادی از سرمایه اجتماعی، بر گرایش افراد تأثیر می گذارد. به این ترتیب، سرمایه با 
ارائه اطالعات و آگاهی الزم به افراد در مورد موضوعات حساس مانند روابط بین قومی و 
روشن شدن مرزهای تفاوت ها و شباهت های بین گروه های بومی و غیربومی، و درعین حال 
با ارائه راهکارهایی برای شناسایی، تسهیل می شود. اقدام در سطح کالن جامعه باعث افزایش 
که همبستگی  دارد  زیادی وجود  می شود. شواهد  اجتماعی  انسجام  تقویت  و  همبستگی 
اجتماعی برای رفاه اقتصادی و توسعه پایدار ضروری است. بنابراین، هنگام تعدیل روابط، 
سرمایه اجتماعی به انسجام، همبستگی، اعتماد و احساس اعتماد در گروه ها و سازمان های 
قومی کمک می کند و منجر به مشارکت منابع انسانی فعال، به ویژه جوانان و حفظ روابط 
متقابل آن ها می شود. وقتی میزان اعتماد و مشارکت این گروه در جامعه باال باشد، اساس 
سرمایه اجتماعی فراهم می شود. اما اگر این اعتماد پایین باشد، شکل گیری توسعه اجتماعی 

بسیار دشوار و ناممکن خواهد بود )عابدینی،1394: 66(.
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وفاق اجتماعی ازجمله مفاهیمی است که از ابتدای پیدایش علمی به نام جامعه شناسی 
موردتوجه اندیشمندان و جامعه شناسان قرارگرفته است. بیشتر جامعه شناسان کالسیک محور 
اساسی جامعه را وفاق دانسته و آن را نیاز اصلی پیدایش و تداوم یک جامعه دانسته اند. به این 
لحاظ، در جامعه شناسی نظریه وفاق شکل گرفت که آن مجموعه ای از نظریه هاست که نظم، 
ثبات و مقررات اجتماعی را شکل می بخشند. به عبارتی، نظریه وفاق، به حفظ و ادامه نظم در 
جامعه توجه دارد و با هنجارهای مقبول، ارزش ها، قوانین و مقررات پذیرفته شده، به صورت 
گسترده یا جمعی سروکار دارد. نظریه وفاق اجتماعی از جامعه شناسی نظم اجتماعی، ثبات 
و مقررات اجتماعی پدیدار گشته است. همان طوری که در پیشینه نظری این پژوهش نیز 
آمده است جامعه شناسان بزرگی چون کنت، دورکیم، هابرماس و.. به ارائه نظریه خویش در 
این عوامل پرداخته اند. دیدگاه های صاحب نظرانی چون پاتنام و کلمن، مایکل هکتر به عنوان 
مکمل بحث وفاق اجتماعی و متغیرهای مستقل تأثیرگذار محسوب می گردند. پاتنام و کلمن 
نیز ازجمله صاحب نظرانی هستند که در خصوص رابطه بین اعتماد و مشارکت اجتماعی با 
همبستگی اجتماعی در جامعه به مطالعه پرداخته اند. حاصل مطالعات و تحقیقات آن ها نشان 
می دهد که مشارکت اجتماعی، منجر به همبستگی اجتماعی در جامعه می گردد. نهایتاً با توجه 

موارد مطرح شده، مدل نظری زیر حاصل می گردد:

شکل)1( مدل نظری تحقيق
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فرضیه تحقیق

*بین عوامل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، رسانه ای، فردی و اقتصادی با همگرایی و وفاق 
گروه های قومی در شاهین شهر رابطه معنادار وجود دارد.

 روش تحقیق

پژوهش حاضر از رویکرد کمی محور مبتنی بر راهبرد پیمایش از نوع پرسشنامه ای بوده 
که ازنظر زمان پژوهش مقطعی، به لحاظ ماهیت کاربردی و به لحاظ وسعت پهنانگر است. 
جامعه آماری شهروندان 15 تا 65 سال شهر شاهین شهر هستند که بر اساس آمارنامه سال 
1395، 173329 نفر بوده اند. که با استفاده از فرمول کوکران نمونه ای 384 نفری از سنین 
15 تا 65 سال از آن ها موردمطالعه و بررسی قرار گرفت. شیوه نمونه گیری در این تحقیق، 
به صورت نمونه گیری چندمرحله ای می باشد. این روش برای به دست آوردن نمونه نهایی، 
مستلزم چندین مرحله نمونه گیری است. روال اصلی کار این است که در مرحله اول، جامعه 
موردمطالعه به چند منطقه اصلی تقسیم می شود، سپس از درون مناطق بزرگ، به طور تصادفی، 
مناطق کوچک تر انتخاب می شوند و سرانجام از درون این مناطق کوچک تر به طور تصادفی به 
افراد موردمطالعه برخورد می شود. با به کار بردن نمونه گیری سهمیه ای چندمرحله ای، می توان 
یک نمونه معرف را انتخاب کرد و دقت برآورد موردنظر را افزایش داد. با توجه به ماهیت 
موضوع، ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده و برای سنجش متغیرهای تحقیق ازجمله وفاق 

اجتماعی، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد.

سؤاالت پرسشنامه تحقیق بر اساس چارچوب نظری تحقیق، مفاهیم و متغیرهای به کاررفته 
در فرضیه های تحقیق و با بازبینی پرسشنامه های تحقیقات مشابه که در داخل و خارج از کشور 
انجام گرفته، طراحی شده است. که اعتبار آن از طریق صوری و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 
 AMOS 24 و SPSS 24 صورت گرفت. نهایتاً داده های پژوهش با استفاده از دو نرم افزار 
مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. همچنین در ادامه ضرایب پایایی متغیرهای پژوهش ارائه شده 

است.



هر
ن ش

هی
شا

در 
ن 

اک
 س

ی
وم

ی ق
ها

وه 
گر

ن 
ر بی

 د
ی،

ماع
جت

ق ا
وفا

بر 
ثر 

مؤ
ل 

وام
ی ع

رس
بر

191

الف- يافته های توصیفی

جدول )1( توزیع فراوانی یافته های توصيفی

فراوانی درصدفراوانی تأهلدرصدفراوانی سن
درصدتحصيالت

6/5زیر دیپلم77/3متأهل25-156/5

21/9دیپلم20/3مجرد35-2620/6

8/1کاردانی2/3سایر45-3638/5

34/9کارشناسیدرصدفراوانی اشتغال55-4642/2

22/4ارشد54/4شاغل65-5610/2

6/3دکتری و باالتر7/8بیکاردرصدسابقه سکونت

فراوانی 22/1خانه دار523/4 سال و کمتر
درصدجنسيت

39/8زن3/6دانشجو515/1-10 سال

60/2مرد12بازنشسته1022/1-20 سال

----2039/3 سال و باالتر

درآمد

درصدفراوانیدرصدفراوانی

بین 5 تا 7 121/2 تا 3 میلیون تومان
25/5میلیون تومان

بین 3 تا 5 میلیون 
بیش از 7 26/3تومان

27میلیون تومان
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جدول )2( توزیع فراوانی قوميت پاسخگویان

درصد تجمعیدرصدفراوانیاقوام

411آذری

15640/641/7بختیاری

30/842/4ترک

71/844/3عرب

123/147/4کرد

328/355/7لر

100 %17044/3سایر

-100 %384جمع

نتایج جدول فراوانی قومیت پاسخگویان نشان می دهد که، 1 درصد آذری، 40/6 درصد 
بختیاری، 0/8 درصد ترک، 1/8 درصد عرب، 3/1 درصد کرد، 8/3 درصد لر و 44/3 درصد 

نیز در قسمت سایر قرار دارند.

یافته های حاصله از جدول فوق نشام می دهد که میزان وفاق اجتماعی در بین شهروندان 
شاهین شهر از متوسط میانگین پایین تر )27/48( بوده است. همچنین این وضعیت در بین 
عوامل اقتصادی )4/14( و سیاسی )7/85( نیز صادق است. ولی در عوامل اجتماعی )63/10(، 
فرهنگی )25/19(، فردی )18/61( و رسانه ای )25/56( از متوسط میانگین باالتر بوده است. 
همچنین میانگین نظری حاصله از ابعاد سرمایه اجتماعی، سرمایه اجتماعی )13/21(، اعتماد 
اجتماعی )13/32(، اخالق اجتماعی )9/02(، عام گرایی اجتماعی )13/61(، از متوسط میانگین 
باالتر و ابعاد مشارکت اجتماعی )6/87( و بده بستان اجتماعی )7/27( از متوسط میانگین 
پایین تر، همچنین این مسئله در سرمایه اجتماعی کل )63/35( بوده است که نشان از باال بودن 

سرمایه اجتماعی در بین شهروندان شاهین شهری دارد.

ب-يافته های استنباطی

*فرضیه: بین عوامل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، رسانه ای، فردی و اقتصادی با همگرایی 
و وفاق گروه های قومی در شاهین شهر رابطه معنادار وجود دارد.
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متغیرهای عوامل اجتماعی، فردی، سیاسی، فرهنگی و... و همگرایی و وفاق در سطح 
فاصله ای است، بنابراین از ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون این فرضیه استفاده می شود. 

فرضیه های آماری به ترتیب زیر نوشته می شود:

H0 = P = 0 H1 = P >0

جدول )3( آزمون فرضيات پژوهش )ضریب پيرسون(

سطح معنی داریمقدار پيرسونمتغيرها/ همگرایی و وفاق اجتماعی

0/470/000عوامل اجتماعی

210/001/-عوامل فردی

0/110/002عوامل فرهنگی

0/110/001عوامل سیاسی

0/140/001عوامل رسانه ای

0/540/000عوامل اقتصادی

0/620/000سرمایه اجتماعی

یافته های حاصل شده از آزمون فرضیات باال به ترتیب عوامل اجتماعی )0/47(، عوامل 
فرهنگی )0/11(، عوامل سیاسی )0/11(، عوامل رسانه ای )0/14(، عوامل اقتصادی )0/54( 
این  به  تأیید می شود  از 0/05 است، فرضیه  ازآنجاکه سطح معنی داری به دست آمده کمتر 
صورت که با افزایش متغیر مستقل، متغیر وابسته نیز افزایش پیدا می کند و برعکس. اما مقدار 
پیرسون به دست آمده از عوامل فردی )0/21-( به صورت منفی است، بدین معنی که با افزایش 
عوامل فردی در بین شهروندان شاهین شهر، وفاق و همگرایی کاهش پیدا می کند. همچنین 
بین سرمایه اجتماعی و وفاق گروه های قومی در بین شهروندان شاهین شهر رابطه مستقیم و 

معنی داری وجود دارد.
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رگرسیون چندگانه برای سنجش اثر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته

نتایج منعکس شده از جدول بیان می کند که متغیر سرمایه اجتماعی با بتای 0/68 و عوامل 
اقتصادی با بتای 0/57، عوامل اجتماعی 0/52، عوامل فردی 0/36-، عوامل فرهنگی 0/13، 
عوامل رسانه ای 0/13 و عوامل سیاسی 0/10 به ترتیب بیشترین تأثیر مستقیم را بر متغیر 
وابسته داشته اند. از طرفی آماره دوربین واتسون نیز برابر با )1/90( است که بیانگر مستقل 

بودن باقی مانده ها است، که نشان از مناسب بودن مدل رگرسیونی دارد.

مدل معادالت ساختاری

برای بررسی تأثیر متغیرهای پژوهش بر همگرایی و وفاق اجتماعی از رویکرد مدل یابی 
معادله ساختاری کواریانس محور استفاده شده است.

شکل )1( مدل معادالت ساختاری
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شاخص های ارزیابی مدل معادله ساختاری بعد از همبسته کردن خطای اندازه گیری تعدادی 
از مؤلفه ها، با توجه به دامنه قابل قبول این شاخص ها درمجموع بیانگر این است که مدل 
تدوین شده، توسط داده های پژوهش موردحمایت قرار می گیرند؛ به عبارت دیگر، برازش داده ها 
به مدل برقرار است و وجود شاخص ها داللت بر مطلوبیت مدل دارند. پژوهشگران جهت 

ارزیابی نیکویی برازش از چندین شاخص استفاده می کنند که در جدول زیرنمایان است:

جدول )4( شاخص های برازش مدل ساختاری
CFI IFI NFI TLI AGFA GFI SMIN/DF شاخص

باالتر 90/ باالتر 90/ باالتر 90/ باالتر 90/ باالتر 90/ باالتر 90/ کمتر از 3 مقدار مطلوب

/94 /95 /95 /92 /94 /95 1/80 مقدار حاصل شده

نتیجه گیری

دلیل  به  که  اجتماعی است  ازجمله موضوعات مهم در مکاتب علوم  اجتماعی  وفاق 
تأثیرگذاری در حوزه های مختلف نظام اجتماعی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. 
به گونه ای که وفاق را می توان جزء ضروری پیشرفت و توسعه برای هر کشوری دانست و از 
ملزومات توسعه همه جانبه برای کشورها می توان به این مهم اشاره کرد که نظام اجتماعی باید 
در بخش های گوناگون وفاق ایجاد کند و همه سازمان ها و نهادهای اجتماعی باید برای حل 
مشکالت به طور هماهنگ در راستای حل مشکالت به کار گرفته شوند. هدف پژوهش حاضر 
بررسی عوامل مؤثر بر وفاق اجتماعی در بین گروه های قومی شاهین شهر می باشد. یافته های 
توصیفی پژوهش نشان می دهد که 39/8 درصد از پاسخگویان را زنان و 60/2 درصد را مردان 
تشکیل می دهند، که ازاین بین 1 درصد آذری، 40/6 درصد بختیاری، 0/8 درصد ترک، 1/8 
درصد عرب، 3/1 درصد کرد، 8/3 درصد لر و 44/3 درصد نیز در قسمت سایر اقوام قرار 
دارند. همچنین میزان وفاق اجتماعی در بین شهروندان شاهین شهر از متوسط میانگین پایین تر 
)27/48( بوده است. یافته های حاصل از آزمون فرضیات پژوهش به این صورت است که 
بین عوامل اجتماعی با همگرایی و وفاق گروه های قومی در شاهین شهر رابطه معنادار وجود 
دارد. که با یافته های محسنی و همکاران )1398(، نجفی و همکاران )1398(، نظری )1397(، 
کهن سال )1397(، دلفی و نواح )1394(، بوترمان و همکاران )2012( و ورگلینی )2011( 
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همسو بوده است. بین عوامل فرهنگی با همگرایی و وفاق گروه های قومی در شاهین شهر 
رابطه معنادار وجود دارد. که با یافته های نجفی و همکاران )1398(، کهن سال )1394(، عادل 
و جهان )2013( و بوترمان و همکاران )2012( همسو بوده است. بین عوامل سیاسی با 
همگرایی و وفاق گروه های قومی در شاهین شهر رابطه معنادار وجود دارد. که با یافته های 
نجفی و فرهمند )1398(، عادل و جهان )2013( و ورگلینی )2011( همسو بوده است. بین 
عوامل رسانه ای با همگرایی و وفاق گروه های قومی در شاهین شهر رابطه معنادار وجود دارد. 
که با یافته های دلفی و نواح )1394(، و بوترمان و همکاران )2012( همسو بوده است. بین 
عوامل اقتصادی با همگرایی و وفاق گروه های قومی در شاهین شهر رابطه معنادار وجود دارد. 
که با یافته های کهن سال )1394( و ورگلینی )2011( همسو بوده است. بین عوامل فردی با 
همگرایی و وفاق گروه های قومی در شاهین شهر رابطه معنادار وجود دارد. که با یافته تحقیق 

عادل و جهان )2013( ناهم سو بوده است.

بنا بر نظر چلبی وجود میزانی از نظم اجتماعی برای هر جامعه ای ضروری و الزم به 
نظر می رسد. باوجود وفاق و همبستگی اجتماعی و ظهور اعتماد اجتماعی متقابل، عوامل 
برای همکاری و مشارکت اجتماعی به وجود خواهد آمد و این باعث خواهد شد تا توسعه 
اجتماعی در سایه نظم اجتماعی که محصول وفاق و همبستگی اجتماعی است حاصل آید. 
ازنظر هر  در نظام اجتماعی که بر اساس وفاق اجتماعی عام و تعمیم یافته استوار است، 
کنشگری، دیگر کنشگران از مای تعمیم یافته یا اجتماع عام هستند و نه از ماهای کوچک تری 
مانند خانواده و گروه قومی. وفاق اجتماعی را هنگامی می توان عام دانست که از موهبت 
اجتماعی دوجانبه، تعهد درونی تعمیم یافته و نوعی همدلی و ثبات برخوردار باشد. چلبی 
پایه اعتماد را بر اساس احساسات جمعی استوار می داند زیرا با شکل گیری »ما« بعد عاطفی 
آشکارتر شده و افراد نسبت به هم، نوعی دل بستگی عاطفی پیداکرده و دیگر صرفاً به دلیل 
رفع نیازهای عادیشان )دنبال کردن منافع شخصی( با دیگران رابطه برقرار نمی کنند. نظم 
اجتماعی از دید چلبی مبتنی بر قواعد جمعی، تعامل اجتماعی، منابع اجتماعی و وابستگی 
عاطفی است. تعامل اجتماعی با تراکم تعامالت بین گروهی )انسجام عام( نیز تقویت می شود 
و به همـان نسبت نیز هویت جامعه ای نسبت به سـایر هویت های جمعـی برتری نسبی 
کسب می نماید. بااهمیت یافتن هویت یک جامعه نسبت به سایر هویت های جمعی، میزان 
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تعمیم نقشه ها افزایش می یابد که این خود به نوبه خودهمبستگی عمومی و اجتماعی را تقویت 
می کند. عالوه بر این، جهانی گرایی گنجاندن گروه های خاصی را در جامعه تا حد امکان 
تسهیل می کند، به گونه ای که امکان همبستگی عمومی فراتر از همه گروه های جامعه را فراهم 
می کند. به نظر می رسد یکی از راه های نسبتاً موثر برای حفظ حریم خصوصی جامعه عمومی 
گسترش روابط اجتماعی است، وابستگی عاطفی تعهد ایجاد می کند و تعهد و عالقه اجتماعی 
عناصر اصلی هنجارهای اجتماعی و اخالقی هستند. بنابراین بدون نوعی وابستگی احساسی، 
نظم هنجاری غیرممکن است. اساس نظم هنجاری جامعه احساسات است. احساس تعلق به 
اجتماع، اعتماد اجتماعی متقابل و دوستی متقابل که از ویژگی های همبستگی اجتماعی است، 
همه ریشه در دل بستگی عاطفی دارد. دل بستگی عاطفی یکی از ارکان اصلی جامعه است. 
وقتی تعامل، به ویژه تعامل اجتماعی، ادامه یابد، به یک رابطه اجتماعی تبدیل می شود و این 
رابطه ازنظر احساسی وابسته می شود. بنابراین، رابطه اجتماعی وابستگی عاطفی ایجاد می کند، 
و وابستگی احساسی تولیدشده، به نوبه خود، این رابطه را حفظ می کند. همچنین درزمینه 
تعامالت اجتماعی، نوعی جامعه پذیری وجود دارد. چلبی معتقد است که میزان احساس 
تعهد به میزان عالقه اجتماعی بستگی دارد، که هر دو به تراکم تعامل اجتماعی بستگی دارد. 
پس الگوی مطلوبی که برای شهر شاهین شهر می توان بیان نمود این است که باید عوامل باال 
رفتن روحیه جمع گرایی و اجتماعی شدن و دوری از فردگرایی افراطی و افزایش مشارکت 
اجتماعی شهروندان فراهم شود که در این صورت عوامل ارتقای بعد تعامالت و وفاق ارزشی 
فراهم می شود که با تشکیل سازمان مردم نهاد و سازمان مبتنی بر جامعه ها می توان به این امر 
مهم دست یافت چراکه این موارد خود باعث تغییر در نظام فرهنگی نیز می شود چون فرهنگ 
دارای کارکردهایی ازجمله سازگاری اجتماعی، انسجام و ایجاد هویت می باشد و درنتیجه 

باعث وفاق اجتماعی در سطح جامعه می شود.

با توجه به موارد بیان شده پیشنهادهای تحقیق عبارت اند از:

است.  گرایی  فرهنگ  چند  تقویت  اجتماعی  وفاق  تقویت  برای  اصلی  -استراتژی 
آموزش های چند فرهنگی از طریق تقویت محتواهای کتب درسی انسجام بخش در بخش های 

مختلف و کاهش تعصبات می تواند شکل بگیرد.
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-با توجه به ارتباط بین فردگرایی افراطی و وفاق اجتماعی پیشنهاد می شود از تشکیل 
گروه ها، انجمن ها و کمپین های داوطلبانه در جامعه برای برقراری روابط اجتماعی که فراتر از 
روابط خویشاوندی، قومی، طبقاتی، صنفی، شغلی و مذهبی باشد حمایت شود زیرا تشکیل 
چنین گروه های داوطلبانه ملی، با ادغام انواع گروه های موجود در جامعه با همدیگر، موجب 
بسط ارزش ها و هنجـارهای ملی در جـامعه می شود و با باال رفتن شناخت افراد از جامعه و 

ارزش های آن، گرایش مثبت در افراد ایجاد می شود.

-رفع موانع مشارکت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اقوام مختلف در اداره امور شهری و 
محلی در شهر شاهین شهر.

و  شهر  شورای  اعضای  میان  در  محوری  محله  بر  مبتنی  عمومی  -سیاست گذاری   
مدیران شهری شاهین شهر برای گسترش روحیه مشارکت اجتماعی در میان شهروندان شهر 

شاهین شهر.

-آگاه سازی و توانمندسازی افراد جامعه در عوامل کسب مهارت های الزم برای با یکدیگر 
کار کردن و پیشگیری از تعارض هایی که مانع کار جمعی می شوند.

-افزایش میزان انسجام اجتماعی از طریق تقلیل نزاع های سیاسی و افزایش مشارکت در 
برنامه هایی که وفاق اجتماعی را تقویت می کند.

پی نوشت
1. Botterman
2. Michael Hechter
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