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  انسجام اجتماعي شهري و عوامل مرتبط بر آن در شهر كرمانشاه
 

  2آمنه فيروزآبادي، 1بخشامهرداد نو

  
 چكيده

بررسي موضوع انسجام اجتماعي در جامعه و داليل كاهش يـا افـزايش آن از حيـث نظـري و تجربـي،      
ارهـاي اجتمـاعي   هـا و هنج  اي بايد حداقلي از وحـدت در زمينـه ارزش   روندي تاريخي دارد. در هر جامعه

اي نيست كه  وجود داشته باشد تا همنوايي و مشاركت بين افراد جامعه به وجود آيد. انسجام اجتماعي پديده
به همين دليل هدف تحقيق  ؛يك بار براي هميشه بررسي شود، بلكه نيازمند بازسازي و بازتوليد مستمر است

هـاي ايـن تحقيـق بـا      هر كرمانشـاه اسـت. داده  حاضر بررسي برخي عوامل مرتبط با انسجام اجتماعي در شـ 
گيـري تصـادفي سـاده     نفري در شهر كرمانشاه كه با روش نمونه 400استفاده از روش پيمايش از يك نمونه 

دست آمد. براي تجزيه و تحليل رابطه بين متغيرهاي مستقل و وابسته از ضريب همبستگي  هانتخاب شدند، ب
داري بين متغيرهـاي اعتمـاد   معنا هاي تحقيق رابطه مستقيم و اساس يافته پيرسون و رگرسيون استفاده شد. بر

) با انسجام اجتماعي وجـود  r=214/0) و مشاركت اجتماعي (r=300/0)، اعتماد نهادي (r=512/0اجتماعي (
متغير وابسته رابطـه   با دهد كه در مجموع همه متغيرهاي مستقل بجز رضايت از زندگي دارد. نتايج نشان مي

  ناداري دارند.مع
: همبستگي، انسجام اجتماعي، اعتماد اجتماعي، اعتماد نهادي، رضـايت از زنـدگي، روابـط    هاي كليدي واژه

 اجتماعي.
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  مقدمه

پايداري و استمرار حيات اجتماعي و فرهنگي يك جامعه در گرو همبستگي بين اجزا و 
ارزشها و نگرشهاست و  عناصر سازنده ساختار اجتماعي آن جامعه است. انسجام، توافق در

شود و محصول كنش عقالني است. از طرف ديگـر انسـجام    در فرايندي اجتماعي متولد مي
اي نيست كه يك بار براي هميشه بررسي شـود، بلكـه نيازمنـد بازسـازي و      اجتماعي پديده

مردم شهر و روستا را به هم پيوند  ،بازتوليد مستمر است. در گذشته نوعي سرمايه اجتماعي
اي بودنـد. افـزايش در    درونـي و سـاده   اي اجتماعي داراي انسجامهد و سادگي سيستماد يم

هايشان همراه است (كوزر،  حجم واحدهاي اجتماعي پيوسته با افزايش در پيچيدگي ساختار
شود،  ). به نظر اسپنسر افزايش در حجم جوامع كه با رشد جمعيت مشخص مي138: 1383

افـزون بـا وابسـتگي متقابـل      شود. تمـايز روز  ي در جامعه ميباعث تمايز ساختي و كاركرد
فزاينده و ادغام هرچه بيشـتر اجـزا همـراه اسـت. بـا پيشـرفت فراينـد تكامـل، همبسـتگي          

سـازد و هـم ادامـه     اين همبستگي است كه هم حيـات كـل را مـي   ؛ شود كاركردها بيشتر مي
تمايز كمي از يكديگر داشته باشند،  سازد. در نتيجه هرگاه اجزا پذير مي زندگي اجزا را امكان

امـا اگـر اجـزا بـه انـدازه كـافي از        ؛توانند كاركردهاي يكديگر را به آساني انجام دهنـد  مي
از اين رو ساختار  ؛را انجام دهند يكديگرتوانند وظايف  يكديگر تمايز پيدا كرده باشند، نمي

). با اين اوصاف 139: 1383، تر از ساختار جوامع ساده است (كوزر شكننده ،جوامع پيچيده
تـر از جوامـع سـاده گذشـته      اي پيچيده است و در آن انسجام شكننده جامعه امروزي جامعه

است. بشر از ديرباز به دنبال گسترش تعامالت و ارتباطات خود بـه منظـور رفـع نيازهـاي     
ليد غلبـه  ك شاه ،اساسي خود بوده است و بر اين اساس سنگ بناي تعامل و انسجام ميان آنها

بر ناماليمات محيطي و اجتماعي بـوده اسـت. امـروزه نيـز بـا تحـول جوامـع و پيچيـدگي         
  هاست. انسـجام  مسأله انسجام اجتماعي هدف بسياري از پژوهشها و بررسي ،ساختاري آنها

انسـجام در كـل،     عبـارتي   به ،دارد  داللت  جامعه  يك  اعضاي  ميان  جمعي  بر توافق  اجتماعي
  تمايزيافتـه   فرهنگهـاي   كنشگران، گروههـا و خـرده    بين  متقابل  رابطه  الگوي و   ر ميزانناظر ب

و   شـكل   معـين،   تعاملي  حوزه  در يك  اجتماعي  انسجام ). 286: 1383است (ازكيا و غفاري، 
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 1جمعـي   عاطفـه  ،آيـد  مي وجود  به  تعاملي  را كه در ميدان  احساسي  كند. دوركيم معنا پيدا مي
ـ   جمعي   مناسك  طي بيشتر  عميق  جمعي  عاطفه  نامد. از نظر دوركيم مي آيـد و   وجـود مـي   هب

، كنـد (ازكيـا و غفـاري    مـي   را فراهم  اجتماعي  انسجام  و تحكيم  افزايش  نحو موجبات  بدين
. دوركيم تشخيص داد كه انسجام اجتماعي در جوامع ارگانيكي به روابط  )286-287: 1383
شود و همچنين به تنظيم  تنظيم مي» قرارداد«در ميان واحدهاي اجتماعي كه به وسيله  متقابل

: 2011ريتـزر،  رفتارهاي درون واحدهاي اجتماعي از طريق هنجارهاي مادي، بستگي دارد (
سـازي معنـا و    هويتهاي فرهنگي در چارچوب ملـت   ). در جهان امروز حفظ و نگهداري86

امـروزه مفهـوم انسـجام و      ). 1: 1388شـم و همكـاران،   ها لكنـد (رضـوي آ   مفهوم پيدا مي
جامعـه   آفرين و اسـاس هويـت و اعتبـار     همبستگي ملي و اجتماعي به عنوان اهرمي توفيق

بـا ايـن تفاسـير بررسـي وضـعيت        ). 48: 1390مورد اقبال فراوان واقع شده است (نيازي، 
ومي و هموار كردن مسير توسـعه  هاي ق ل و تنشئتواند باعث حل مسا انسجام اجتماعي مي

  و توسعه اجتماعي شود.
  

  بررسي مفاهيم اصلي پژوهش
  :انسجام اجتماعي

بـه عبـارتي    ؛انسجام اجتماعي بر توافق جمعي ميـان اعضـاي يـك جامعـه داللـت دارد     
فرهنگهاي   ها و خرده انسجام در كل ناظر به ميزان و الگوي رابطه متقابل بين كنشگران، گروه

  ).140: 1378ته است (افروغ، تمايز ياف
انسجام اجتماعي، به معناي استحكام دروني و مترادف با وحـدت اجتمـاعي اسـت. بـه     

سـت كـه يـك مجموعـه كـامالً      تعبير فرهنگ الروس انسجام اجتماعي، موقعيت گروهـي ا 
شناسي آلموند كـولين انسـجام اجتمـاعي را توافـق      گيرد. فرهنگ جامعه بر مي را در پيوسته
كند كه وحدت يك گروه يا يك جامعه را مشـخص  احساسات و اعمالي توصيف مي افكار،
  ).4: 2009كند (پترز، مي

                                                      
1 Collective Emotion 
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  مفهوم انسجام در شهر

ساكنان   مفهوم همبستگي در شهر، از انواع مختلف ارتباطات نيرومند عاطفي و اجتماعي
عامـل   ،حكايت دارد. در اين صورت، ارزشـهاي اجتمـاعي، اعتقـادي و اقتصـادي مشـترك     

گردند. پر واضـح   اي در تأمين نسبي همبستگي اجتماعي شهروندي محسوب مي كننده تعيين
هـاي متعـدد    مقوله همبسـتگي اجتمـاعي نـوع شـهري در درون خـود بـا تنـاقض         است كه

آنها، عدم تعيـين در مـرز نهـايي همبسـتگي و يـا عـدم همبسـتگي         يننخست  روبروست كه
كننـده همبسـتگي اجتمـاعي بسـيار      ا و شاخصهاي تعيينمعياره  ديگر اينكه ،اجتماعي است

داشـته   يدار اسيال هستند و ممكن است از هرمنطقه جغرافيايي به منطقه ديگر تفـاوت معنـ  
معناي ضمني خـود را از علـوم تجربـي     ،باشند. اين مفهوم كه نخستين بار در دوران جديد

در علوم فيزيكي، اجزاي ادغام « .است عاريه گرفته است، ناظر به اتصال ممتد اشيا و عناصر
دهنـده آن شـمرده    شده، اجسامي ساده يا مركب هستند كه با توده شباهت دارنـد و تشـكيل  

  ).182: 1370(بيرو، » وندش مي
  

  اهميت و ضرورت انجام تحقيق
اي از توسعه با نوعي همبستگي اجتمـاعي   زندگي اجتماعي انسان در هر شكل و مرحله

اجتماعي، پيوستگي و همكاري بين افراد بـه   ژه در مراحل اوليه حيات بوي ؛بوده است  همراه
گرديـد (محسـني    منظور مقابله با خطرهاي محيط طبيعي، همبستگي اجتماعي را موجب مي

مشترك اوليه، امكان تداوم حيات و يـا تـأمين نيازهـاي       ). بدون همياري10: 1380تبريزي، 
هـم آمـدن    ، زندگي گروهـي عبـارت اسـت از گـرد    پذير نبوده است. در واقع انساني امكان

پيرامون يكديگر تا از طريق تراكم انرژي و توان، امكـان مقاومـت در    تعدادي از افراد انسان 
وري بيشتر از نتـايج آن   دهند و راه را براي بهره   كننده طبيعي را كاهش برابر محركهاي مقابله

و رابطه مشترك اجتماعي ميان افـراد، آداب   همكاري  فراهم گردانند. از اين طريق و در متن
وم آن باعـث توليـد اقتصـادي و فرهنـگ     ااست و تد  يافته  قواعد ايجاد همبستگي توسعه و 

تـوان گفـت؛    شناسان مي مورخان و مردم نقل از   رو، به  اين از ؛زندگي گروهي گرديده است
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ل و ارزشـهاي مشـترك، از   ي ساده اوليه و تمركز پيرامـون اصـو  ها بستگي در قالب گروهمه

گـردد (محسـني    ويژگيهاي عمده زندگي اجتماعي در جوامـع گذشـته محسـوب مـي     جمله 
در حال حاضر اكثريت كشورهاي جهان، چنـدقوميتي و چنـدفرهنگي    ). 11: 1380تبريزي، 

سازي معنا و  فرهنگي در چارچوب ملت هويتهاي   هستند. در جهان امروز حفظ و نگهداري
بررسـي وضـعيت انسـجام در     ). 16: 1388همكاران،  شم و ها كند (رضوي آل ميمفهوم پيدا 
ريزيهاي اجتماعي آن جامعه است. در بسياري از شـرايط، جوامـع    اي الزمه برنامه هر جامعه

  اي را تسـريع  اي هستند كه منازعات قومي و قبيله اي پيچيده داراي سياستهاي قومي و منطقه
دهد. در بسـياري از كشـورهاي جهـان     وضعيت نامتعادلي قرار مي ها را در كند و قوميت مي 

سوم و حتي كشورهاي صنعتي، تفاوت بارزي در انسجام اجتماعي بـين مـردم وجـود دارد.    
ها  قوميت نتوانسته موضوع  ،وضعيت انسجام در كشور ما با وجود در حال گذار بودن جامعه

اعتبـار سـاقط     نگي و اجتماعي از درجـه را به عنوان منبع ايجاد عدم انسجام و گسست فره
تنوع نژادي و فرهنگي به حدي اسـت كـه   وجود با  ،قوميت در جوامع  سازد. اهميت مسأله

نمايد. با توجه به اينكه دولتهـا بـه منظـور     تواند امنيت ملي جوامع را تهديد و يا تضمين  مي
آنهـا تـا حـد زيـادي بـه        تحاكميت خود به دنبال امنيت ملي هستند، بنابراين موفقيـ   ادامه

كنند بستگي  ها اتخاذ مي ايجاد انسجام و تعامل اجتماعي كه در مقابل قوميت  روشها و نحوه 
). در بسياري از جوامع سنتي كه از گروههـاي  22: 1388همكاران،  شم و ها دارد (رضوي آل

جـود دارد كـه   هاي متقابل و نقشهاي اجتماعي متفاوتي و اند، وابستگي متفاوتي تشكيل شده
ل اجتمـاعي و كـاهش   ئاين توافقها براي تداوم و ثبات به انسجامي نياز دارند كه حـل مسـا  

انسـجام اجتمـاعي نـاظر بـر پيونـدها و ارتباطـات ميـان اعضـاي           گردد.  ها را سبب مي تنش
سـاختارهاي   هاي معين و مشخصي از كنشـگران در درون   هاي اجتماعي و مبين كنش شبكه

در  ؛از جمله نتايج مهم انسجام، يكپارچگي گروه در رسيدن به هدف اسـت  . اجتماعي است
ها حاصـل   ها و پديده بيشتري از سوي گروه بر روي موضوع اين صورت توافق و هماهنگي 

كـه فرآينـد زمـاني رسـيدن بـه هـدف        يابد، به طوري  در نتيجه كارايي افزايش مي ،شود مي
كننـد؛ زيـرا اميـد     مـي  و امنيت رواني بهتـري فعاليـت    يابد و افراد گروه با آرامش كاهش مي
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يابي به موفقيت در آنان افزايش يافته و فعاليتها از سوي اعضا مفيد و سازنده ارزيـابي   دست

اي اشارات  نظر از پاره صرف   ). شايد بتوان گفت3 - 4: 1388شود (نوابخش و همكاران،  مي 
مسلمان، ابـن خلـدون بـراي      وناني و نيز مورخانآثار فالسفه ي تاريخي و اجتماعي در ميان 

نشين بـه شهرنشـين را    باديه   موضوع انتقال از نواحي ،نخستين بار به شكلي عالمانه و نقادانه 
هـاي اجتمـاعي و    همبسـتگي   درصدد برآمـده كـه داليـل كـاهش     محور بررسي قرار داده و 

انسـجام   .  )114: 1381(موسـوي،    در مناطق شهري مورد مطالعه علمي قرار دهد  اخالقي را 
باثبـات را بـر مبنـاي      و انسجام اجتماعي متكي است كه جامعـه   ملي به تركيبي از همگرايي

ايـن    كنـد. نتيجـه   مبتني بر دموكراسي بنـا مـي    يك دولت چند قوميتي فرهنگي در  يك تكثر 
داخـل خـود بـه     هـاي   قوميت  براي حل مسائل ايجاد يك دولت ملي است كه  ،انسجام ملي

بنابراين بررسي اين مسأله در جوامـع   ؛شود تري متوسل مي هاي دموكراتيك و انساني حل راه
كند و همواره  از جمله شهر كرمانشاه اهميت دوچنداني پيدا مي ،هاي گوناگون داراي قوميت
كي نظر دوركيم همبستگي مكـاني   به كند.  هاي علمي در اين حوزه را طلب مي نياز به بررسي

جامعه از نظر كميت و شدت  اي رواج دارد كه افكار و گرايشهاي مشترك اعضاي  در جامعه
توانـد بـه    مـي  تنهـا    هاي شخصي اعضاي آن بيشتر باشند. اين همبسـتگي  از افكار و گرايش

به عبارتي همبسـتگي مكـانيكي در جـايي رواج     ؛نسبت معكوس رشد فرديت، پرورش يابد
خير   اي فردي وجود داشته باشند و اعضاي جامعه از نظر دلبستگي بهحداقل تفاوته دارد كه 

همسان يكديگر باشند. همبستگي ناشي از هماننـدي، زمـاني بـه اوج خـود      همگاني، بسيار 
منطبق با وجدان جمعي پرورش يابـد و از   ،اعضاي جامعه رسد كه وجدان فردي يكايك  مي

هاي افراد جامعـه بلكـه    نه از همانندي انيك برعكس، همبستگي ارگ ؛آن نظر با آن يكي شود
هرچـه   ،تقسـيم كـار اسـت    يابـد. اينگونـه همبسـتگي فـرآورده      از تفاوتهايشان پرورش مي

شد  تر خواهد  ميان اعضاي آن نيز فزون  كاركردهاي يك جامعه تفاوت بيشتري يابند، تفاوت
  . )190: 1383(كوزر، 

  شـهرهاي جديـد بـويژه در شـهرهاي    هـاي اجتمـاعي در كالن   موضوع كاهش همبستگي
  ريزان شهري را به اي توجه برنامه كننده شكل نگران به  ،كشورهاي موسوم به در حال توسعه
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هاي مختلف،  از آنجا كه شهر كرمانشاه، كالنشهري است با قوميت و خود جلب كرده است
ام اجتمـاعي از  نمايد. انسج بررسي عوامل موثر بر انسجام اجتماعي در اين شهر ضروري مي

  ثير بسيار زيادي بر توسعه بومي مناطق دارد.أهاي توسعه اجتماعي است كه ت لفهؤجمله م
  

  پيشينه تحقيق
در پژوهشي به بررسي رابطه بين انسجام اجتمـاعي و مشـاركت   ) 1383(ازكيا و غفاري 
تحقيق، بـر  يافته روستاييان در نواحي روستايي شهر كاشان پرداختند. نتايج  اجتماعي سازمان

دهد. انسجام اجتماعي در قالـب سـه    وجود نوعي رابطه متعامل بين اين دو متغير گواهي مي
شاخص گرايش روستاييان نسبت به يكديگر، ميزان تعامل اجتماعي و ميـزان نـزاع در بـين    

ي عضـويت  هـا  يافتـه از طريـق مولفـه    روستاييان سنجش شده و مشاركت اجتماعي سازمان
گيري مـورد سـنجش    مشاركتي، مشاركت در اجرا و مشاركت در تصميممشاركتي، موقعيت 

قرار گرفته است. با بررسي رابطه بين دو متغير مورد مطالعه، مشـخص شـده اسـت كـه در     
: صدر بين آنهـا وجـود دارد. (   41/0داري به ميزان ادرصد، همبستگي معن99سطح اطمينان 

176(  
نقش فضاهاي شهري در ايجـاد سـرمايه   ) در پژوهشي به بررسي 1390رباني و حبيبي (

اجتماعي در شهر شهركرد پرداختند. نتايج تحقيق بر وجود رابطه معنادار بين وضعيت كيفي 
فضاهاي شهري با ابعاد تناسب، هويت، سرزندگي و دسترسي به فضـاي شـهري و سـرمايه    

  .)15دهد. (ص:  اجتماعي با ابعاد اعتماد اجتماعي و مشاركت اجتماعي گواهي مي
) در پژوهشي به بررسي رابطه بـين ميـزان اعتمـاد اجتمـاعي و     1390نيازي و فرشادفر (

احساس امنيت اجتماعي در بين زنان مناطق شمال و مناطق جنوب شهر تهران پرداختند. در 
بخشي از تحقيق نشان داده شد بين اعتماد اجتماعي زنان شمال تهران و جنـوب تهـران بـا    

اي كه ميانگين اعتماد اجتماعي زنان  گونه معناداري وجود دارد، بهتفاوت  ،درصد اطمينان99
مناطق جنوب شهر تهران باالتر از زنان مناطق شمال تهران است و فرضيه صفر رد مي شود. 

  ).169(ص: 
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) در پژوهشي با عنوان انسجام اجتماعي در اروپا به بررسي رابطـه بـين   2011ورگالني (

در اروپا پرداخته اسـت. از نظـر وي نـابرابري در     هاي اجتماعي   انسجام اجتماعي و نابرابري
دقيقتـر، رابطـه معنـاداري بـين دو      بطـور   ؛سطحي كلي بر انسجام اجتماعي تأثيرگذار اسـت 

نابرابري اقتصادي و انسجام اجتماعي وجود دارد. همچنين اين رابطـه   :فرضيه اصلي تحقيق
اجتمـاعي از قبيـل موقعيـت افـراد در نظـام       هـاي  هاي ديگري از نـابرابري  تاثير جنبه تحت 

   ). 197: ص(  قشربندي و سطح آموزش و پرورش آنهاست 
هـاي   ) سنجش انسجام اجتماعي با اسـتفاده از داده 2007از نظر راجلتون و همكارانش (

شود. در اينجا انسجام اجتمـاعي بـه عنـوان يـك      گيري مي  آوري شده توسط فرد اندازه جمع
هـاي   شود. شـاخص  در سطح كالن تبيين مي گيري شده و  اجتماعي، اندازه ويژگي از سيستم

اصلي مورد استفاده در اين پژوهش عبارتند از: نرخ جرم و جنايـت، نـرخ بيكـاري، سـطح     
پرورش، نگرشهاي نژادپرستانه، شاخص نـابرابري درآمـد، دسترسـي بـه مزايـاي       آموزش و 

را در جامعه تحـت تـأثير قـرار داده اسـت     اجتماعي و مشاركت اجتماعي كه ميزان انسجام 
  ).466: ص(

شـهر را  » اي از زنـدگي  شهرگرايي به عنوان شيوه«ورث در مقاله معروف خود با عنوان 
بزرگ، متراكم و دائمي افرادي كه به لحاظ اجتمـاعي و   جايگاه نسبتاً« :كند چنين تعريف مي

آورنـد،   سسـت را پديـد مـي    به نظر ورث عواملي كـه نظـام اخالقـي   ». فرهنگي ناهمگونند
از اينكه در جامعه شهري، قيدهاي خويشاوندي و رسوم همسايگي و ساير عواطفي   ندعبارت
هـاي   بـه دليـل پشـتوانه    ،ممكن است در ميان افراد يك اجتماع قومي وجود داشته باشد  كه

و، ر  ايـن  افراد وجود ندارد و يا در بهترين حالت خـود بسـيار ضـعيف اسـت. از      گوناگون
هـاي خويشـاوندي كـاذبي را بـه      هاي خويشاوندان قديم، وابسـتگي  وابستگي  ضعيف شدن

به عنوان زمينه انسجام اجتماعي سـعي   ،آورد. در ازاي از بين رفتن وحدت منطقه وجود مي
هـاي   رو، در شهر رقابـت و مكانيسـم    اين از ؛اي به وجود آيد سودجويانه  شود واحدهاي مي

جـايگزين رسـوم همكـاري و     ،ف كنتـرل درونـي در جوامـع سـنتي    بر خال  ،كنترل صوري
  ).18: 1377(افروغ، » گردد خالص جوامع قومي است مي  همدردي و همبستگي كه
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ورث كاهش همبستگي اجتماعي در شهر و يا در ميان شهرنشينان را حاكي از چگونگي 
مختلـف روابـط    داليـل مختلـف اشـكال     داند. به توسعه روابط اجتماعي در دوره جديد مي

عرصـه كالبـدي روابـط     ،اجتماعي دستخوش تغيير گرديده اسـت. وي معتقـد اسـت شـهر    
روابط اجتماعي در شهرها رو  ،توسعه شهرنشيني با وجوداخير   هاي اجتماعي است. در دهه

تـوان بـه    به ضعف نهاده و اين امر، آثار منفي بسياري برجا نهاده است كه از آن جملـه مـي  
اي كه در ميان شهروندان پديدار شده اسـت، اشـاره كـرد.     رواني  هاي ناراحتيها و  افسردگي

از آثـار منفـي ضـعف     ،مردم با يكديگر در اداره امور شـهر   همچنين كاهش ميزان همكاري
  ).48: 1370(احمدي، » روابط اجتماعي و انسجام اجتماعي است

 
  نظري پژوهش مباني

اعي، مشاركت را چگـونگي عمـل، تفكـر و    اميل دوركيم با طرح نظريه همبستگي اجتم
و به واسطه آن خود  استداند كه خارج از فرد بوده و داراي قوه اجبار و الزام  احساسي مي

هـاي بيـرون از اشـخاص     از اين رو دوركيم انسجام را در واقعيت ؛كند را به فرد تحميل مي
ات انسـجام تعيـين   كند. وي دو معيار را براي تعيـين خصوصـي   (محيط بيروني) جستجو مي

  نمايد: مي
  ) خارجي بودن حاالت عمل، فكر و احساس در رابطه با اشخاص1
  ).95: 1375) جبر و فشار وارده بر اشخاص ( تنهايي، 2

نامـد و  وجـدان جمعـي مـي    ،آيـد دوركيم احساسي را كه در ميدان تعاملي به وجود مي
آورد و درجـه  ن وارد مـي جوامع را بر اساس درجه فشاري كه وجـدان جمعـي بـه افـراد آ    

بر اين اساس به دو  و داند متفاوت مي ،خودمختاري كه براي وجدانهاي فردي گذاشته است
همبسـتگي مكـانيكي كـه از راه    ): 85: 2011(ريتزر، كنـد  نوع همبستگي در جامعه اشاره مي

  .بر اساس افتراقهاست  كهآيد و همبستگي ارگانيك ها و تجانسها به وجود ميتشابه
الكوت پارسونز انسجام اجتمـاعي را در دو نظـام شخصـيت و نظـام اجتمـاعي مـورد       ت

هـا،  بررسي قرار داده اسـت. بـه نظـر او در هـر مرحلـه پـس از تفكيـك و پيـدايش تـنش         
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گيرد.  هايي از سوي اجزاي نظام براي رسيدن به وضعيت تعادل جديد صورت مي سازگاري

داند كه براي ايجاد شرايط الزم براي بقا ي ميهاي وي انسجام اجتماعي را مجموعه سازگاري
گيـرد تـا شـرايط الزم بـراي      توسط ديگر اجزاي سيستم صورت مـي  ،و وضع تفكيك يافته

). پارسونز در تحليل انسـجام  56: 1382سيستم به عنوان يك كل پويا فراهم گردد. (كوهي، 
دسـتيابي هـدفي    هايي كـه معطـوف بـه    هاي اظهاري (كنش در سطح نظام اجتماعي به كنش

ها در خودشان قـرار دارد) اشـاره    واسطه كنش نيستند و غايت اين كنش ،خارج از موقعيت
هـاي اظهـاري فـرد     كـنش  ،هـاي اجتمـاعي   نموده است. وي معتقد است هرگاه در موقعيت

انجامد. سـطح بـاالي انسـجام     معطوف به ديگران باشد، به همكاري و انسجام با ديگران مي
هـا   هاي افراد اخالقي و معطوف بـه يـك جمـع باشـد. در ايـن كـنش       كنشزماني است كه 

رسد (غفاري و نيازي،  و وفاداري در قبال ديگران و جامعه به حد اعالي خود مي مسؤوليت
  بنابراين، انسجام اجتماعي هميشه اصل و مقدم بوده است. )45:1386

ي از مفهـوم اساسـي   ساختهاي اساسي زندگي نظير الزام اخالقي و مالكيت اموال شخص
گويد: تفاوت اصلي ميان جوامع باستان و جوامع جديد، بـه   اند. دوركيم مي گروه ناشي شده

شود مثالً مطالعه اصول حقـوقي   هاي دستيابي آنها به وحدت و يگانگي آنان مربوط مي شيوه
د. رفتـار  مبتني بودن» انسجام مكانيكي«دهد كه اجتماعات اوليه معموالً بر  و قانوني نشان مي

كننـد، تـداوم    نيك از طريق تنبيه (غالباً سخت) كساني كه اصول اخالقي گروه را نقض مـي 
چنين كاري، تحكيم بيروني و خارجي اصـول اخالقـي اسـت. از طـرف ديگـر، در       ؛يابد مي

معني  ؛شود جايگزين الگوي قبلي مي» انسجام اُرگانيكي«الگوي متفاوت  ،هاي جديدتر دوره
يابد، زيرا در عصر جديد تقسيم كـار وجـود دارد و    ه نحو ديگري توسعه ميتعهد اخالقي ب

توانند كارهاي مختلفي را انجام دهند. در اينجا تعهد اخالقي از تهديـد بـه    افراد مختلف مي
گيـرد.   شود، بلكه از نيازي كه هر شخص به كار ديگران دارد، سرچشمه مـي  تنبيه ناشي نمي

وسيع و » وجدان جمعي«بايد دروني شود. جوامع باستان نيز  در اينجا تحكيم اصول اخالقي
نيرومندي داشتند، در آن جوامع تقريباً در تمام امور مربوط به رفتار انسان، توافق يكنواختي 
راجع به اينكه چه چيزي درست است و چه چيزي نادرست، وجود داشت. جوامع جديـد،  
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هنوز به يك بنيـان و اسـاس اخالقـي     شوند، كه بر عكس، با فردگرايي اخالقي مشخص مي
مشترك نياز دارند ولي به دليل اينكه آنهـا تنـوع بيشـتر فـردي و آزادي شخصـي را مجـاز       

اند، قلمرو وجدان جمعي آنها محدودتر است. اين وجدان جمعي، بـه چنـد دسـتور و     كرده
م معتقد است رسد دوركي بنابراين، به نظر مي ).8: 1382شود (پالس،  الزام معدود محدود مي

كه همبستگي در هر نوع آن، بيانگر درجه توافق باالي گروه يا جامعه و سهيم بودن آنهـا در  
مفهوم  د. همچنينارزشها، باورها و وحدتي اخالقي است كه عمدتاً منشأ ديني و مقدس دار

انسجام اجتماعي به عنوان يك فرايند هدايت شده به سمت دستيابي به يك هدف مشخص 
دست پيدا  متعلق به همه اعضا  يكند تا جامعه به حس مشترك ده است و كمك ميتعريف ش

براي مثال، انسجام اجتماعي در اروپا، به عنوان فراينـدي بـه سـمت كـاهش نـابرابري       ؛كند
كـرد   و به طور كلي، نسبت به حفاظت از محروميت اجتمـاعي عمـل خواهـد    شده تعريف 
   ). 3: 2004(برگر،

كننـد كـه انسـجام اجتمـاعي در جوامـع       مـاعي اغلـب اسـتدالل مـي    پـردازان اجت  نظريه
يافته در معرض خطر ناشي از فشـارهاي متعـدد جهـاني شـدن قـرار دارد (گـرين و        توسعه

  ).1: 2011همكاران: 
يگر ناهماننـدي پيـدا   داجـزاي آن بـا يكـ    ،اسپنسر اعتقاد دارد كه به موازات رشد جامعه

بعد ساختار است. اجزاي ناهمانند فعاليتهاي ناهمانندي  كنند و اين خود نمايانگر افزايش مي
اين فعاليتها هرچند كه متفاوت با يكديگرند، اما چنان بـه هـم    ؛گيرند را همزمان به عهده مي

اند كه انجام فعاليت هركسي به فعاليت ديگـري بسـتگي دارد. همـين يـاري متقابـل،       وابسته
زاي به هـم وابسـته كـه بـه وسـيله و بـراي       شود و اين اج موجب وابستگي متقابل اجزا مي

سـازد،   كنند، بر پايه همان اصل عـامي كـه يـك ارگانيسـم فـردي را مـي       ديگري زندگي مي
  ).138: 1383دهند (كوزر،  اي را تشكيل مي مجموعه

در روند جهاني شدن با فرسايش كلـي در سـطح    ،نظريات انسجام اجتماعي سطح كالن
سجام اجتماعي در روند شهرنشيني تضعيف و ايـن مسـأله در   بنابراين ان ؛ملي همراه هستند
هاي اجتماعي، به فرسايش هويت ملي منجر شده كـه نتيجـه آن افـزايش     بسياري از گرايش
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از نظر كاستلز جهاني شدن باعـث   فردگرايي و نابرابريهاي ساختاري در جوامع مدرن است. 

سـر   خود چالشي بـزرگ بـر    ،مليداري فرا ها شده و نيروهاي سرمايه ملت -تضعيف دولت 
بنابراين بـا توسـعه شهرنشـيني، موضـوع       ؛)3: 1383شوند (كوزر،  راه انسجام ملي تلقي مي

از تبيين موضوع  قبليگرديد. در واقع   همبستگي در شكل و محتواي خود دستخوش تحول
ور در شبكه توان به مسأله تط همبستگي به عنوان جنبه نيرومند و پايدار روابط اجتماعي، مي

همان آباديهاي گسـترش يافتـه در مراكـز      روابط اجتماعي در شهرها پرداخت. شهرها يعني
اجتماعي متفاوت از مناطق كـوچكتر را    طراحي شده و هدفمند جغرافيايي، سلوك و روش

انـد. فزونـي جمعيـت و تنـوع خواسـت و تقاضـا، ويژگـي         براي ساكنان خود فراهم ساخته
همـين موضـوع، مبـاني زنـدگي همبسـتگي       ؛ته تاكنون بـوده اسـت  مشترك شهرها از گذش

رو،  ازاين ؛اجتماعي به نام شهر تحت تأثير قرار داده است-اجتماعي را در يك واحد فضايي
با سـر بـرآوردن شهرنشـيني و توسـعه آن، همبسـتگي اجتمـاعي در شـهرها و اشـتراك در         

لزومـاً اقتصـادي     تفاسيرد. اگر از هنجارها و ارزشهاي مشترك، گرفتار تجزيه و تأخير گردي
در تحليل ماهيت سوداگرانه زندگي شهري و تشديد منافع طبقاتي در شهرها بگـذريم، ايـن   

توانـد   نويسـد، نمـي   نشيني مـي  موضوع همانگونه كه ابن خلدون در مقدمه و در فصل باديه
شهرگزينان و   براي مورد انكار قرار گيرد كه شهرنشيني مرحله دستيابي به رفاه و تنعم بيشتر
نتوانسـتند اشـكال     مقدمه تجزيه روابط مستحكم قبلي ميان آنان است. چرا شهرها در تاريخ

گوناگون روانشناختي در همبستگي را كه عبارت است از برخورداري از احسـاس، درك و  
ساكنان خـود    حمايت مشترك از يكديگر و تقويت تلقي واحد از زندگي و اهداف آن، ميان

مختلـف    تفسـيرهاي شناسي شهري ممكـن اسـت بـه     كنند؟ براي اين موضوع، جامعه حفظ
اي به حضـارتي   متوسل گردد. از نظر ابن خلدون تحول در جمعيت و انتقال از زندگي باديه

و گسترش منابع اقتصادي و ثروت در بين ساكنان شهر، عامل مهمي براي سقوط اخالقيات 
اسـكان    است. دوركيم نيز رشد جمعيت و ضرورت اجتماعي از جمله كاهش عصبيت بوده

در واحدهاي اجتماعي بزرگتر و نيز انقالب در تقسيم كـار اجتمـاعي را موجـب تحـول از     
 ،دانـد. بـراي دوركـيم همبسـتگي مكـانيكي      همبستگي مكانيكي به همبستگي ارگانيكي مـي 
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نمودار عشق افراد و سلوك و آداب اجتماعي آنها با يكديگر اسـت. در مرحلـه همبسـتگي    
شـود و افـراد از طريـق انسـجام      فرد بـا مشخصـات جامعـه شـناخته مـي       اجتماعي، هويت

جامعـه احسـاس يگـانگي     مقوالت فرهنگي، اعتقادي، حقوقي و بـا   روانشناختي و به كمك
چنين شرايطي، حضور فيزيكي، روابط همبسـته، اعتقـادات   كنند. به نظر او در  كامل پيدا مي

شـود. دوركـيم هسـته اوليـه      هاي عاطفي بـا يكـديگر توضـيح داده مـي     اخالقي و وابستگي
ها و تشـديد تـأثيرات    داند. مجاورت بر تعداد كنش همبستگي فوق را در مجاورت افراد مي
مبتني بر قواعد اخالقي، اعتقادي و  همبستگي  دهنده متقابل افراد تأثير بسزايي دارد و سازمان

پذيري داشـته   تواند تأثير مثبتي بر روند جامعه مي  هنجاري است. آشكار است كه همبستگي
گسستگي روابط اعضاي خانواده و رشـد عـاطفي     توان استدالل كرد بين رو مي  اين باشد. از

اعضـاي گـروه نيـز     اخالقي و وابسـتگي عـاطفي    بين اعتقادات ،وجود دارد يرابطه معكوس
  ).10: 1380داري وجود دارد (محسني تبريزي،  ارابطه معن

فـرض اساسـي در    پـيش  به عنوان عوامل متعددي را ،در بررسي جامع خود  ابن خلدون
فرهنگ تخريب روابط انسـاني و جـايگزين شـدن الگوهـاي جديـد از        تبيين موضوع رواج

در نظر ابـن خلـدون، علـل اصـلي     ند. ك مطرح ميشخصي در شهرها   منافع و درخواستهاي
شهروندان به سوي منـافع شخصـي و سـوداگرانه، غفلـت از حمايتهـاي مشـترك از         تمايل

مشـترك در قبـال عـوارض محيطـي، افـزايش رفـاه و        مسؤوليتاحساس   يكديگر، كاهش
هـاي قـومي،    ناماليمتهاي اجتماعي و مهمتر از همه، كاهش عصبيت و يـا همـان پيوسـتگي   

زندگي مدني در شهرها، فزوني جمعيت و رويارويي متعـدد    ماهيت شاملجمعي گروهي و 
آسايي و رواج انديشه خودخواهانه برخاسته از فرهنـگ   شهرنشينان، رشد فرهنگ رفاه و تن

 ).115: 1381(موسوي،  داند مي شكوه و جالل شهري

شـخص  ماي از محققان تاريخي در تحليل چگونگي همبستگي اجتمـاعي بـه طـور     پاره
از قبيل گرايش قومي و نژادي، اعتقـاد مشـترك دينـي، احسـاس تعلـق گروهـي و         عواملي

خالصه، برخـورداري از هويـت، شناسـنامه تـاريخي و قـومي را مـالك كاركردگرايانـه در        
مثالً ابن خلدون در تعريـف عصـبيت بـر مفـاهيم      ؛اند همبستگي قرار داده  شناخت موضوع
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آيـد، تأكيـد    روابط خويشاوندي و قومي اصيل به دست مـي پيوند و همبستگي كه بر اساس 

دارد. موضوع عصبيت ابن خلدون داراي صورتي ذهني نيست، بلكه واقعيتي است كه سبب 
شود. از سوي ديگر، مفاهيم ديگري در علـوم اجتمـاعي جديـد بـراي      رفتار و عمل فرد مي
در   شناس محقق جامعهچلبي همبستگي مورد استفاده قرار گرفته است.   تبيين بيشتر موضوع

اي از  وفاق اجتماعي عبارت است از توافـق جمعـي بـر سـر مجموعـه     «نويسد:  مي بارهاين 
به  ،اصول و قواعد اجتماعي كه در يك ميدان تعامل اجتماعي كه خود موجود عاطفي است

آيد. انرژي عاطفي همزمان نتيجه و محصول علت و معلول، توافق اجتماعي است.  وجود مي
گردد كه توافق اجتماعي بر سر اصـول و هنجارهـاي اساسـي، نـوعي      معلوم مي  ترتيب بدين

كنـد و موجـب    كند. اين حس، نوعي تكليف بين افراد ايجاد مـي  انرژي عاطفي بازتوليد مي
گردد، به طوري كـه زمينـه بـراي همبسـتگي      و تعهد اجتماعي مي مسؤوليت  نوعي احساس

 ).18و  17: 1372بي، (چل» اجتماعي تأمين خواهد شد

يافتـه سـاختاري و    توجه به اين موضوع كه شهرهاي بزرگ با توجه بـه شـرايط توسـعه   
  گـردد كـه   نماينـد، سـبب مـي    اداري، زمينه را براي پيدايش روابط مناسبات جديد فراهم مي

كيفيت زندگي، رشد و تحول آن در كانون مناسبات جديد اجتماعي و تحت تأثير قواعـد و  
نوع ديگري قرار گيرد. تجارب جديد علمي نشانگر غلبه فرهنگ برخورداري مادي  الزامات

و گسترش رقابتهاي اقتصادي و اجتماعي است كه اين رونـد بـويژه در كالنشـهرها، تبـاهي     
ليت ؤوو اجتماعي را تشديد نموده اسـت. روح همـدلي، صـميميت، احسـاس مسـ       اخالقي

ده و جـاي آن را توسـل بـه رقابـت،     مشترك اجتمـاعي، فـداكاري و گذشـت تضـعيف شـ     
جويي و حـس انتقـام در شهرنشـينان گرفتـه اسـت. در كنـار ديـدگاهي كـه شـهر و           سبقت

كند و برآمـدن تمـدن انسـاني را در درون     تعريف مي  شهرنشيني را توسعه فرصتهاي انساني
د. ها در اين خصوص نيز قابل توجـه هسـتن   نظريه ديگرداند،  شهرها ممكن و قابل قبول مي

در درون خود  ،داري و صنعتي شدن جوامع شهرها از بدو پيدايش خصوصاً در عصر سرمايه
چالشهاي فوق از درون سـاختار و روابـط درون     توان گفت اند. مي چالشهاي مختلفي داشته

انـد. از نگـاه    در درون شـهرها تبـديل شـده     شهر سـر بـرآورده و بـه بحرانهـاي اجتمـاعي     
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هاي رفتـاري تبـديل و عـدم     ا به مكان رشد جرايم و ناهنجاريشناسي شهري، شهره جامعه
توسعه پرخاشگري، كنشهاي متقابل منفصـل    هاي معنوي موجبات نهادينگي اخالق و ارزش

شـناختي ايـن موضـوع را     هاي جامعـه  بررسي« .اند فراهم كردهو گسترش فساد اجتماعي را 
اجتماعي در شهرها، ارتباط بسيار هاي  آسيب  كند كه از جمله علل رشد و گسترش ثبات مي

پايـداري كـاركردي هنجارهـا و قواعـد       هاي ناپايداري انسجام و عدم نزديك آنها با ويژگي
  ).85: 1381(موسوي، » عمومي پذيرفته شده در ميان آنهاست

رابطه ميان نظم اجتمـاعي و همبسـتگي اجتمـاعي در كالنشـهرها از سـوي تعـدادي از       
  ن نمادي از نوع روابط اجتمـاعي و درجـه ثبـات و نـوع كـاركرد آن     شناسان، به عنوا جامعه

جامعه در نظر گرفته شده است. به عبارت ديگر، در تحليـل و بررسـي شـهرهاي جديـد و     
كننده نوع  پذيري افراد در قبال سايرين، موضوع همبستگي اجتماعي تعيين ميزان نظم  بررسي

شود كه مهمتـرين   شتاك درست متذكر ميآيزن«نظم و جهت اجتماعي آن معرفي شده است. 
نظم اجتماعي براي دوركيم و تـا حـدودي تـونيس، اعتمـاد و همبسـتگي اجتمـاعي         مسأله

بدون انسجام و نوعي اعتماد، پايداري نظم اجتماعي ممكن نيست. ترنـر تحـت     است؛يعني
هاي اجتمـاعي  داند كه واحـد  دهنده نظم اجتماعي مي انسجام را فرايند سازمان  تأثير دوركيم
رسد كه براي ترنـر يكـي از مسـائل اساسـي      سازد. به نظر مي يكديگر مرتبط مي  منفك را به

  ).13و  12: 1375(چلبي، » نظم اجتماعي، انسجام باشد
فقدان همبستگي اجتماعي و يا تأثير متغيرهاي تأثيرگذار در كاهش آن، عامـل عمـده در   

م اجتمـاعي اسـت. افـراد هرقـدر نسـبت بـه       گيري روند فرار از نظـم و ترتيبـات عـا    شكل
تسليم باشـند،    خواهانه هاي همه مشتركات فرهنگي و آرماني خود همبسته و در برابر ارزش

 رعايت هنجارها و قواعد زندگي جمعي بيشتر خواهد بود. درشان  تعهد و پايبندي

  الزم بـه اي ضـروري و   وجود ميزاني از نظم اجتماعي بـراي هرجامعـه  «بر نظر چلبي  بنا
  با وجود وفاق و همبسـتگي ». رسد اما ابراز اين نظم همان همبستگي اجتماعي است نظر مي

اجتماعي و ظهور اعتماد اجتماعي متقابل، زمينه بـراي همكـاري و مشـاركت اجتمـاعي بـه      
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وجود خواهد آمد و اين باعث خواهد شد تا توسعه اجتماعي در سـايه نظـم اجتمـاعي كـه     

 ).25: 1378(ميزگرد وفاق ملي، » حاصل آيد ،بستگي اجتماعي استوفاق و هم  محصول

با توجه به مطالب بيان شده ، در تحقيق حاضر فرض شده است كـه متغيرهـاي اعتمـاد    
اجتماعي ، اعتماد نهادي ، مشاركت اجتماعي و رضايت از زندگي به عنوان متغيـر مسـتقل،   

  گذارند. ميبر انسجام اجتماعي به عنوان متغير وابسته تأثير 
  

  روش تحقيق
. جامعه آمـاري در  استها پرسشنامه  روش تحقيق حاضر پيمايش و ابزار گردآوري داده

كـه طبــــق سرشمـــــــاري     هسـتند ساله شـهر كرمانشـاه    15-60اين تحقيق شهروندان 
نفر مـرد و   635345نفر بوده است كه از اين تعداد  1255319جمعيت آنان  1385ســــال 
  ).1385فر زن هستند (مركزآمارايران، ن 619974

حجــــم نمونه از جدول مورگان استفاده شـده اسـت و   تعيين در ايــــن تحقيق براي 
 400درصد، حجـم نمونـه    5باالرفتن دقت در انتخاب نمونه در سطح خطاي كمتر از  براي
  در نظر گرفته شده است. ينفر

هريـك از متغيرهـا در   پايايي اي كرونباخ آلف اعتبار ابزار سنجش از نوع اعتبار صوري و 
  جدول زير آمده است:

  
  ضرايب آلفاي كرونباخ متغيرهاي مختلف تحقيق :)1( جدول شماره

 آلفاي كرونباخ تعداد گويه  نام متغير  رديف

  73/0  12 انسجام اجتماعي  1
 77/0  6 اعتماد اجتماعي  2

  87/0  6 اعتماد نهادي  3
 89/0 8 مشاركت اجتماعي  4

 71/0 6 رضايت از زندگي  5

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  
  

  49 / انسجام اجتماعي شهري و عوامل مرتبط بر آن در شهر كرمانشاه
  

  نتايج توصيفي:
  اند. درصد پاسخگويان زن بوده 4/49درصد پاسخگويان مرد و  6/50نتايج نشان داد 

، درصـد  6/24ديـپلم:  ، درصـد  8/12زير ديپلم: ميزان تحصيالت پاسخگويان به صورت
 16بـود.   درصـد  10فـوق ليسـانس و بـاالتر:    ، درصد 35ليسانس:  درصد 6/17فوق ديپلم: 

درصد  5/35، 26-36درصد در گروه سني  5/25، 15-25درصد پاسخگويان در گروه سني 
 5/3دهـد   نتايج نشان مـي بودند.  48-60درصد در گروه سني  24و   37-47در گروه سني 

پاسخگويان اعتماد اجتماعي متوسط  درصد 4/75پاسخگويان اعتماد اجتماعي زياد ، درصد 
پاسخگويان اعتماد نهادي  درصد  36 د اجتماعي كم دارند.اعتما ،پاسخگويان درصد 5/18و 

پاسخگويان اعتمـاد نهـادي   درصد  7پاسخگويان اعتماد نهادي متوسط و  درصد 6/56زياد، 
پاسخگويان مشـاركت اجتمـاعي زيـاد،     درصد 2/41دهد  نشان ميچنين هم نتايج كم دارند.

پاسـخگويان مشـاركت    درصـد  2/3پاسخگويان مشاركت اجتماعي متوسـط و   درصد 6/54
  اجتماعي كم دارند.

  

  نتايج استنباطي:
در اين تحقيق فرض شده است كه اعتماد اجتماعي بر انسجام اجتمـاعي افـراد در شـهر    

  دهد. ) اين رابطه را نشان مي2كرمانشاه اثرگذار باشد. جدول شماره (
   

عي و انسجام ضريب همبستگي پيرسون رابطه بين ميزان اعتماد اجتما :)2(جدول شماره
   در كرمانشاه  اجتماعي 

  
  ضرايب استاندارد

بتاي استاندارد 
  شده

  tمقدار 
سطح 
ضريب   معناداري

  بتا
خطاي 
  استاندارد

 971/0 -036/0  420/0 -015/0  مقدار ثابت

متغير مستقل اعتماد 
  E_1نهادي 

264/1 169/0 672/0 473/7 000/0 
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برابـر  عتمـاد اجتمـاعي و انسـجام اجتمـاعي     ادست آمده بـراي متغيـر ميـزان     هضريب ب

)، بيانگر رابطه مثبت و مستقيم بين دو متغير مذكور sig=000/0داري (ا) با سطح معن672/0(
افـزايش   ميزان انسجام اجتماعي آنها  ،اعتماد اجتماعياست، به اين معنا كه با افزايش ميزان 

  .يابد مي
تأثيرگذار باشد اعتماد نهادي است كـه   متغير ديگري كه فرض شده بر انسجام اجتماعي 

  ) آورده شده است.3مقادير آن در جدول شماره (
  

ضريب همبستگي پيرسون رابطه بين ميزان اعتماد نهادي و انسجام اجتماعي ): 3(جدول شماره
   در كرمانشاه  

  
بتاي   ضرايب استاندارد

استاندارد 
  شده

  tمقدار 
سطح 
ضريب   معناداري

  بتا
خطاي 
  رداستاندا

 001/0 494/3  351/0 226/1  مقدار ثابت

متغير مستقل اعتماد 
 P_2نهادي 

678/0 125/0 550/0 427/5 000/0 

  
) 550/0برابـر ( اعتماد نهادي و انسجام اجتماعي دست آمده براي متغير ميزان ه ضريب ب
ر اسـت،  )، بيانگر رابطه مثبت و مستقيم بين دو متغيـر مـذكو  sig=000/0داري (ابا سطح معن

 .يابـد  افزايش مـي  ميزان انسجام اجتماعي آنها  ،اعتماد نهاديبه اين معنا كه با افزايش ميزان 
بين ميزان مشاركت اجتمـاعي افـراد و انسـجام اجتمـاعي در شـهر      چنين فرض شده كه هم  

  اند. ) گزارش شده4به آن در جدول شماره ( آمار مربوط و  وجود دارد اي كرمانشاه رابطه
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ضريب همبستگي پيرسون رابطه بين ميزان مشاركت اجتماعي افراد و  ):4 (ول شمارهجد
   در كرمانشاه  انسجام اجتماعي 

  
بتاي   ضرايب استاندارد

استاندارد 
  شده

  tمقدار 
سطح 
ضريب   معناداري

  بتا
خطاي 
  استاندارد

 000/0 794/3  382/0 448/1  مقدار ثابت

متغير مستقل مشاركت 
  G_3 اجتماعي

656/0 150/0 471/0 372/4 000/0 

 

) و sig=000/0درصـد (  5با توجه به اعداد به دست آمده يعني سطح معناداري كمتر از 
توان اين نتيجه گرفت كه رابطـه مسـتقيم و    ) ميr =471/0( ضريب همبستگي پيرسون مثبت

متغيـر    .اردداري بين ميزان مشاركت اجتماعي و انسجام اجتماعي در كرمانشاه وجـود د امعن
 ديگري كه در نظر گرفته شده است، ميزان رضايت از زندگي است يعني فـرض؛ شـده كـه    

وجـود   اي در شهر كرمانشاه رابطه آنها بين ميزان رضايت از زندگي افراد و انسجام اجتماعي
 دهد . ) ارقام اين ارتباط را نشان مي5داشته باشد . جدول شماره (

  
تگي پيرسون رابطه بين ميزان رضايت از زندگي افراد و انسجام ضريب همبس :)5(جدول شماره

   در كرمانشاه  اجتماعي 

  
بتاي   ضرايب استاندارد

استاندارد 
  شده

  tمقدار 
سطح 
ضريب   معناداري

  بتا
خطاي 
  استاندارد

 000/0 997/6  449/0 141/3  مقدار ثابت

متغير مستقل ميزان رضايت از 
 K_4 زندگي افراد

052/0- 199/0 032/0- 262/0- 794/0 
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) و sig=794/0درصـد (  5با توجه به اعداد به دست آمده يعني سطح معناداري بيشتر از 

توان اين نتيجه گرفت كه رابطه مستقيم و  مي ،)r =-032/0 ضريب همبستگي پيرسون منفي (
  .داري بين ميزان رضايت از زندگي و انسجام اجتماعي در كرمانشاه وجود نداردامعن
 

  تحليل مسير:
مرحله انجام رگرسيون، ميزان تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم متغيرهاي مسـتقل   4پس از 

  :استبر متغير وابسته به صورت نمودار و جدول زير 
  

  مدل تجربي

 
  

 : مدل تجربي تحقيق)1( نمودار شماره
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متغير وابسته  : ميزان تاثير مستقيم، غير مستقيم و كل متغيرهاي مستقل بر)6( جدول شماره
  انسجام اجتماعي

  متغيرها
  ثيرأانواع ت

  كل  غيرمستقيم  مستقيم
 655/0 143/0 512/0  اعتماد اجتماعي

  641/0  341/0  300/0  اعتماد نهادي
  425/0  211/0  214/0  مشاركت اجتماعي
  -130/0  -130/0  -  رضايت از زندگي

 
  تحليل رگرسيون:

دهـد ضـريب    انسـجام اجتمـاعي، نشـان مـي     تبيـين در  گانهنتايج آزمون رگرسيون چند
) متغيرهاي مستقل يعني اعتماد اجتماعي، اعتمـاد نهـادي، مشـاركت    Rهمبستگي چندگانه (

درصـد از   61تواننـد مجموعـاً    يعني مي 784/0اجتماعي و رضايت از زندگي برابر است با 
  اجتماعي را تبيين كنند.واريانس متغير وابسته انسجام 

 

    محاسبه معادله ساختاري :)7(جدول شماره

  
بتاي   ضرايب استاندارد

استاندارد 
  شده

  tمقدار 
سطح 
  ضريب بتا  معناداري

خطاي 
  استاندارد

 194/0 -313/1  561/0 -374/0  مقدار ثابت

ميزان رضايت از 
  زندگي افراد

122/ -0  173/0  073/ -0  709/0-  481/0  

  000/0  280/5  512/0  182/0  963/0  اعتماد نهادي
  009/0  703/2  300/0  139/0  376/0  عتماد نهاديا

 037/0 126/2 214/0 140/0 298/0  مشاركت اجتماعي

 معادله ساختاري:

q29= - 0/737-0/122K_4+0/963E_1+0/376P_2+0/298G_3  
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  گيري نتيجه

اي را كــه انســجام درونــي آن منحصــراً وابســته بــه  اگــر بخــواهيم نــوع عــالي جامعــه
اي مطلقاً همسان در نظـر   فكري بسازيم بايد آن را به صورت تودههاست از طريق  همانندي

بنـابراين نظمـي مـابين خودشـان ندارنـد،       ؛بگيريم كه فرقي مابين اجزاي آن در كار نيسـت 
خالصه هيچگونه شكل معين يا سازمان معيني در آنها نيست. اين نوع جامعه به راسـتي در  

اي است كه همه انواع اجتمـاعي   حكم نطفهيعني در  ؛حكم نوعي پرتوپالسم اجتماعي است
وي تصـور   بود،). دوركيم معتقد به تكامل اجتماعي 157: 1387خيزند (دوركيم،  از آن برمي

د. بـه نظـر او،   نـ كن كرد كه جوامع انساني از شكل ابتدايي به سوي پيچيده تكامل پيدا مي مي
كـه او بـا ايـن ديـدگاه بـه       بهترين جاي آغاز مطالعه، فرهنگهاي ساده و بدوي است. زماني

را رد كـرد. وي تعبيـر فريـزر را نيـز رد كـرد؛        فلسفه اگوست كنت برخورد كرد، عمدتاً آن
دهد كه به طور يكنواخت از خالل مراحـل جـادو،    ه ميئتعبيري كه تصويري از انسانيت ارا

ورزد كـه مـا    شناسان انگليسي، تأكيد مـي  رود. دوركيم در برابر انسان دين و علم به پيش مي
آوري اتفاقي رسوم و عقايـد از گوشـه و كنـار جهـان و      اي براي جمع نبايد از روش مقايسه
، در طرحهاي از پـيش آمـاده شـده    )انشهاي بدون در نظر گرفتن زمينه( سپس قرار دادن آنها

پيشرفت تاريخي، استفاده كنيم. به نظر او، آنچه كه ما بايد انجام دهيم اين است كه بر روي 
ي ئرا به دقت مورد ارزيابي قراردهيم و به امور خرد و جز  جامعه واحدي متمركز شويم، آن

هـاي   تواننـد مقايسـه   پردازان مي توجه كنيم. تنها بعد از آنكه اين كار جدي انجام شد، نظريه
ورزد كـه علـم حقيقـي بـه      بسيار محدودي را با جوامع ديگر انجام دهند. دوركيم اصرار مي

اند و نه از  هاي اندكي كه به دقت مورد ارزيابي قرار گرفته كند؛ يعني از نمونه ميآرامي عمل 
). در حقيقت، دوركيم معتقد 11: 1382اند (پالس،  آوري شده شمار زيادي كه با شتاب جمع

را به   كنيم، بايد علت موثر و سپس كاركرد آن اي اجتماعي را تبيين مي است زماني كه پديده
يابيم. در واقع، كاركرد يا تبيـين كـاركردي در نظـر دوركـيم بـه عنـوان يـك        طور جداگانه ب
شناختي مورد توجه جدي و از اهميت بيشتري نسبت به تبيين علّي برخوردار  رويكرد روش

است. ما بايد تعيين كنيم كه آيا ميان واقعيت مـورد بررسـي و نيازهـاي عمـومي ارگانيسـم      
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در تبيـين يـك    :شود. بنـابراين اوالً  هايي را شامل مياجتماعي تطابقي وجود دارد و چه چيز
واقعيت اجتماعي نشان دادن علت آن كافي نيست، بلكه بايد كاركرد آن را نسبت به سـامان  

هـاي   امـري جـداي از بررسـي ريشـه     ،تبيين و تحليل كـاركردي  :اجتماعي نشان دهيم. ثانياً
هـر چنـد    ؛هاي فردي اسـت  انگيزه ها و همچنين جدا از منظور و هاي پديده تاريخي و علت

: 1383هاي تاريخي هم بايـد اسـتفاده كـرد (كـوزر،      شناختي از بررسي هاي جامعه در تحليل
201-203.(  

تفاوت در معنا و مفهـوم و كـاربرد همبسـتگي اجتمـاعي، معيارهـاي عمـومي        با وجود
معيارهـاي   شناسان مشترك است. مهمترين خصوصيت اين مقوله در نزد اكثر جامعه  شناخت

هاي افراد همگن شهرنشين در قبال هنجارهـا،   گيري تعلق و پيوستگي فوق، سنجش و اندازه
يافته و در مجموع فرهنگ و سلوك زنـدگي   ارزشها، قواعد عمومي زندگي، رفتارهاي تعميم

است. اما بايد افزود كه پويايي و تحرك از جمله نتايج عمده شهرنشيني است كه بـر    جمعي
شود كه همراه با  سبب گفته مي بدين ؛شرايط همبستگي داراي تأثيرات فراوان استكيفيت و 

هـا و   رشد شهرنشيني و توسعه روابط اجتمـاعي و نيـز پيـدايش اشـكال جديـد از فعاليـت      
ساليق، همبستگي اجتماعي نوع گذشته به تدريج جاي خود را به اشكال جديـد پيوسـتگي   

  دهد. مي  اجتماعي
گيـري اشـكال جديـد     ود از كاركرد همبستگي اجتماعي، بـه شـكل  دوركيم در تحليل خ

پردازد. دوركيم در كتاب تقسيم كار اجتمـاعي، موضـوع    سازمان كار و همبستگي صنفي مي
صنعتي شدن روابط اجتماعي در دوران جديد و ضرورت بازيـابي نـوع جديـد از تعلقـات     

ده اسـت. انسـجام اجتمـاعي    مـورد توجـه قـرار دا   را اجتماعي   جمعي و در نتيجه پيوستگي
حالت ثابت و پايـداري نيسـت كـه در هـر كنشـگري وجـود داشـته باشـد، بلكـه تنهـا در           

طـي   بنـابراين گيـرد،  اي از كنشگران و از طريق فضاي اجتماعي است كه شكل مي مجموعه
مدت، سرمايه اجتماعي در يك جامعه نتيجه پاداشي است كه از انسـجام   يك فرآيند طوالني

  ).634: 2003آيد (جانسون،  دست مي هباال در ميان جوامع ب اجتماعي
هاي مختلـف   توان گفت توسعه همبستگي اجتماعي در شهر مستلزم بررسي در پايان مي
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  پايدار است. نخست آنكه الزم است مسـأله افـزايش   سازيهاي خردمندانه، علمي و  و تصميم

  اجتمـاعي  هـاي اقتصـادي و    به ريشهضرورت دارد با توجه  ثانياً ،جمعيت شهري قرار گيرد
كاهش همبستگي اجتماعي و در تالش براي حل معضالت، شرايط تغيير مطلوب در روابط 

رسد توزيع و تجهيز امكانات و خـدمات در   فراهم گردد. به نظر مي اجتماعي در كالنشهرها 
  يجـه تعارضـهاي شـهري و در نت   اي در جلـوگيري از تشـديد    سطح شهروندان، مانع عمـده 

گذاري  فرسايش روابط انساني است. نتايج اين پژوهش گوياي اين واقعيت است كه سرمايه
تواند عامل مهمي در ايجاد وفاق و انسـجام   پذيري مي بر افزايش اعتماد، مشاركت و فرهنگ

در شهرهاي امروزي باشد و كرمانشاه نيز از اين قاعده مستثني نيسـت. ايـن موضـوع قابـل     
تنها با وجـود حـس    و رساند هرنشين بودن صرفاً معناي شهروندي را نميش  توجه است كه

بنابراين ضـرورت   ؛كند وليت و حقوق شهري تحقق پيدا ميؤمفهوم مس  شهروندي است كه 
همبستگي شـهري، نـوعي درك و احسـاس شـهروندي توسـط       پايدار   دارد كه براي تكوين

سـطح شـهرهاي بـزرگ، نهادهـاي      اري در ها، مراكز اد شهرداري  نهادها و سازمانهايي چون
  گيرد. اي، فرهنگسراها و انجمنهاي غيردولتي مورد آموزش و توسعه قرار  رسانه
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