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تبیین جامعه شناختی وفاق اجتماعی د ر شهرکرد 

مقد مه: باتوجهبهتأثیروفاقاجتماعیدرتوسعهجوامعواینكهوفاق،
محسوب جامعه در سیاستگذاری و برنامهریزی نوع هر اساس و پایه
میشود،شناختآنمیتواندكمكشایانیبرایامرتوسعهباشد.ازسوی
دیگر،اصلیترینهدفهمهنظامهایسیاسی،تالشبراییكپارچهساختن

گروههایاجتماعیاستكهدرسایهوفاقاجتماعیحاصلمیشود.
روش: روشاینپژوهشازنوعكمی)پیمایشی(است.جامعهآماری،
شاملكلیهشهروندان17سالهبهباال)اعماززنومرد(ساكندرشهركرد
نمونه بهعنوانحجم نفر تعداد385 ازفرمولكوكران استفاده با استكه
تعیینوبااستفادهازشیوهنمونهگیریخوشهایچندمرحلهایانتخابشدند.
Amos نرمافزار با دادهها تحلیل و محققساخته پرسشنامه تحقیق ابزار

صورتگرفتهاست.
از كمتر شهركردی شهروندان بین در اجتماعی وفاق میزان یافته ها: 
دولت، از رضایت متغیرهای بین معناداری رابطه همچنین است. متوسط
آنكه باوفاقاجتماعیوجوددارد؛ضمن اعتماداجتماعی جامعهپذیریو
متغیرجامعهپذیریبیشترینتأثیررابرمتغیروفاقاجتماعینشانمیدهد.

به متوسط شهركرد در اجتماعی وفاق نمره میانگین ازآنجاكه بحث: 
منطقه یك پیشرفت جهت اجتماعی وفاق دیگر، سوی از و است پایین
یاشهرپدیدهایضروریاست؛ایجابمیكندكهسیاستهایمرتبطبااین
ارائه آن افزایش راهكارهاییجهت و شوند بازنگری و پیگیری موضوع،
شود.یافتههابیانگرآناستكهافزایشاعتماداجتماعی،رضایتازدولت

ونوعجامعهپذیریمیتواندوفاقاجتماعیدرشهركردراافزایشدهد.
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Introduction: Considering the impact of social solidarity 
on the development of societies and the fact that solidarity 
is the basis of any kind of planning and policy in society, 
recognizing it can be a great help for development. On the 
other hand, the main goal of all political systems is to try 
to unite social groups, which is achieved in the shadow of 
social solidarity. 
Method: The research method was quantitative, and a 
survey was used to collect data. The statistical popula-
tion includes all citizens aged 17 and over (both men and 
women) that living in Shahrekord. From among them 
385 people were selected as the sample using Cochran’s 
formula, and they were selected by multi-stage cluster 
sampling method. The research tool was a researcher-
made questionnaire that was analyzed using Amos soft-
ware.
Findings: The level of social solidarity among the citizens 
of Shahrekord is moderate to low. There is also a signifi-
cant relationship between the variables of government 
satisfaction, socialization and social trust with social soli-
darity; Meanwhile, the socialization variable (β = 0.62) 
shows the greatest impact on the social solidarity variable.
Discussion: Since the average score of social harmony 
in Shahrekord is moderate to low and on the other hand, 
social harmony is a necessary phenomenon for the de-
velopment of a region or city; It requires that policies 
related to this issue be pursued and reviewed and solu-
tions be provided to increase it.
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Extended Abstract
Introduction: Social solidarity in different times, crisis conditions or periods of 
prosperity and growth, increases the ability of citizens to cooperate and disci-
pline, and thus plays a role in shaping positive practices. In the path of national 
development, social solidarity can increase the content of people’s participation 
in social institutions, pave the way for social reform in society, and reduce the 
likelihood of internal strife. Therefore, considering the impact of social solidarity 
in the development of societies and the fact that solidarity is the basis of any kind 
of planning and policy in society, recognizing it can be a great help for develop-
ment. Meanwhile, Shahrekord, with a combination of different ethnicities of Lor, 
Turk, Fars, etc., undoubtedly needs development and progress, and to achieve this, 
it needs a certain amount of social solidarity. Therefore, in order to move towards 
development and progress, it is necessary to obtain information about the level of 
social solidarity and the factors affecting it in this city with the help of a scientific 
research, and then to provide solutions to strengthen social solidarity for sustain-
able development of this city. With regard to this issue, the present study has tried 
to take responsibility for this important issue.
Method: The theoretical framework of this study is a combination of sociological 
theories (Tonies, Park and Chalabi) that in a hypothetical model of the relationship 
of three independent variables (government satisfaction, socialization and social 
trust) with the variable of social solidarity. The statistical population of this study 
was all citizens aged 17 and over (both men and women) living in Shahrekord, 
who according to the latest population and housing census (2016), 159775 people. 
Using Cochran’s formula and taking into account the variance, the sample size is 
385 people who have been selected based on multi-stage cluster sampling method. 
Data collection tool is a researcher-made 56-item questionnaire and its reliability 
is 0.768 based on Cronbach’s alpha table, which shows that the research tool is 
reliable. Data analysis of this study was performed using Amos software.
Findings: The results indicate that the level of social solidarity for 38 people (9.9%) 
of the subjects at a low level, for 176 people (45.7%) at a medium level and for 
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171 people (44.4%)  Is at a high level; In other words, the level of social solidarity 
among the citizens of Shahrekord is moderate to high. There is also a significant 
relationship between the variables of government satisfaction, socialization and 
social trust with social solidarity. Meanwhile, the variable of socialization (β = 
0.62) had the greatest impact on the variable of social solidarity. 
Discussion: The concept of social solidarity has long been considered by social 
scientists, but the shift of concepts from the field of hard concepts to soft concepts 
in the developed world has made the consider of this concept much more seri-
ous in recent decades; So much so that with the increasing complexity of society 
and the increasing degree of individualism, social solidarity has been considered 
necessary for the continuation of collective life and the facilitation of actions, and 
especially social order. In other words, social solidarity in today’s society plays a 
pivotal role in social participation, productivity, political legitimacy, social order, 
bonding and solidarity, and development in general. According to the findings of 
the research, the following strategies are proposed to strengthen social solidarity:

1. Considering that the higher the level of satisfaction with the government, 
the higher the level of social solidarity, so the government is obliged to 
provide the ground for the flourishing of economic, political, cultural 
and social spheres with its strategic policies, so that in its shadow. 

2. Considering that socialization has the most significant effect on social 
solidarity, it is possible to increase the level of solidarity by expanding 
this process. socialization can refer to family, school, religion, or union 
activities. Socialization is not limited to the above, but also includes a 
variety of social interactions, such as foreign and domestic travel, the 
use of media, including written, spoken, audio, and family gatherings.

3. Since social trust has impact on social solidarity, so in this case can be 
increased by expanding trust in various dimensions (individual, social, 
political, etc.) the amount of solidarity in society.
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مقد مه
موردتوجه طوالنی گذشته از كه است اساسی موضوعات از یكی اجتماعی1 وفاق
صاحبنظراندرحوزهمطالعاتاجتماعیوفرهنگیبودهاست.باگذشتزماناینمسئله
نهتنهااهمیتخودراازدستنداده،بلكهبهجهتتحوالتروزافزوندرصحنهبینالمللو
جهانیازاهمیتبیشازپیشیبرخوردارشدهاست.وفاقاجتماعی،شكلیازارتباطاست
كهدرآنگروهیازمردم)درونمرزهایجغرافیایی،مثاًلداخلمرزهاییككشور(،توانایی
ومهارتبرایتشریكمساعیرانشانمیدهندواینخودفضارابرایبروزتغییرخوب
)توسعهبهتعبیرچمبرز(بهوجودمیآورد.وفاقاجتماعیدرزمانهایمختلف،شرایطبحران
یادورانشكوفاییورشد،قابلیتتعاون،همكاریونظمشهروندانراافزایشمیدهدواز
اینطریقدرشكلبخشیدنبهعملكردهایمثبتایفاینقشمیكند.درمسیرتوسعهملی،
وفاقاجتماعیمیتواندمنجربهافزایشمحتوایمشاركتمردمدرنهادهایاجتماعیشودو
راهرابرایاصالحاتاجتماعیدرجامعههمواركندوازاحتمالمخاصماتداخلیبكاهد.
لذاباتوجهبهتأثیروفاقاجتماعیدرتوسعهجوامعواینكهوفاق،پایهواساسهرنوع
برنامهریزیوسیاستگذاریدرجامعهمحسوبمیشود،شناختآنمیتواندكمكشایانی
برایامرتوسعهباشد.ازسویدیگر،اصلیترینهدفهمهنظامهایسیاسی،تالشبرای
یكپارچهساختنگروههایاجتماعیاست؛اینامربهعصرحاضراختصاصنداردوهمواره
برایهمهرهبرانواندیشمنداناموراجتماعیمسلمبودهكههرچهگروههایاجتماعیاز
همگونیدراهدافوجهتگیریهاودغدغههایمهماعتقادیواجتماعیبرخوردارباشند،

بههمانمیزانهمزمینهایجادوفاقوهمبستگیهمگانیفراهمخواهدشد.
بنابراینهمانگونهكهوفاقوهمبستگیاجتماعیدرایجادنظموتوسعهملینقشمهمی
راایفامیكنداینعنصر،جهتایجادنظموتوسعهوپیشرفتیكمنطقهیاشهرنیزپدیدهای
1 - Social Solidarity 
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ضروریبهنظرمیرسد.دراینمیانشهركردباتركیبیازقومیتهایمختلفلر،ترک،فارس
و...بدونشك،نیازمندتوسعهوپیشرفتاستوبرایدستیابیبهاینمهم،محتاجمیزانی
ازوفاقاجتماعیاست.امروزهتفرقهواختالفاتقومیوقبیلهایبینافرادبومیوغیربومی
ساكنشهركرددربرخیازاموروتصمیماتاداریوشهری،سببخروجامكاناتازاین
شهرشدهاستبهنحویكهمسیرتوسعهوپیشرفتدراینشهربامشكلجدیمواجهشده
است.لذابرایحركتبهسمتتوسعهوپیشرفتبایدازمیزانوفاقاجتماعیوعوامل
ازیكتحقیقعلمیاطالعحاصلكردوسپس استعانت با اینشهر برآندر تأثیرگذار
برایتقویتوفاقاجتماعیدرراستایتوسعهپایداراینشهرراهكارهاییارائهكرد.اگرچه
تحقیقاتداخلیمتعددی)صداقتزادگان،1999؛نصیریوبخشی،2012؛زینآبادی،2012؛
حاجیزادهمیمندیواسكندریفرد،2014؛دلفیونواح،2016(درحوزهوفاقاجتماعی
انجامشده،اماجملگیوفاقراتنهاازبعدعینییاذهنیموردبررسیقراردادهاندوسایر
نادیدهگرفتهاند،ولیدرتحقیقحاضرعالوهبردوبعدعینیوذهنیبهدوبعد ابعادرا
ارزشی)اعتقادات،باورهاواولویتها(وهنجاری)دینی،فرهنگی،اجتماعیوحقوقی(وفاق
نیزپرداختهمیشودوازسوییاینتحقیقازنوعكاربردیاستودرپایانراهكارهاییرا

برایافزایشوفاقدرشهركردارائهمیكند.

پیشینه تجربی
چلبی)1994(درمقالهایتحتعنوان»وفاقاجتماعی«،وفاقرانوعیتوافقجمعی
برسرمجموعهایازاصولوقواعداجتماعیدانستكهدریكمیدانتعاملاجتماعیكه
خودموجدانرژیعاطفیاستبهوجودمیآید.ویدراینپژوهشبهمواردیچوناهمیت
وفاقاجتماعیبراینظماجتماعیجهانمعاصر،عناصربنیادیوفاق)نوعیتوافقجمعی،
مجموعهایازاصولوقواعداجتماعی،تعاملواحساس(وكیفیتوفاقاجتماعیپرداخته
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زمینهساز وفاقی نوع كهچه بود اینسؤال به پاسخ پی در پژوهش این در چلبی است.
تعمیمیافتهصحبتمیكند.صداقتزادگان ازوفاقعامو بهآن پاسخ توسعهاستودر
برجامعهپذیریو تأكید با اجتماعی بروفاق باعنوان»عواملمؤثر )1999(درپژوهشی
قشراجتماعی«بااستفادهازروشپیمایشینشاندادهاستكهتحصیالت،قشراجتماعی،
مثبتی رابطه تلویزیون و رادیو از استفاده و اجتماعی ارتباطات فعالیتصنفیومجموعه
باوفاقاجتماعیدارند.نصیریوبخشی)2012(درمقالهایباعنوان»بررسیمفهومیو
نظریوفاقاجتماعی«ازدومنظرنظریوعینیبهموضوعوفاقپرداختهاند؛ازبعدنظری،
وفاقاجتماعیحدودبیننزدیكیوسازگاریباورهایافرادیاستكهقراراستمیانآنها
وفاقبهوجودآیدوازبعدعینی،رفتارونوعنظاماجتماعیاستكهدرآنبرآیندنیروها

درجهاتسازگاری،انطباقوتعادلبیشترمیاناعضاست.
نویسندگانبیانمیكنندكهمفاهیمیچونسازگاری،انتظام،انطباق،تعادلوهمسویی
دارایارتباطنزدیكمفهومیباوفاقاجتماعیهستندومفاهیمیچونتضادوتعارضدر
نقطهمقابلآنقرارمیگیرند.همچنینیادآوریمیكنندكهوفاقاجتماعیمعادلهمبستگی
اجتماعی،انسجاماجتماعیونظماجتماعینیست.زینآبادی)2012(درپژوهشیباعنوان
»وفاقاجتماعیدرایران«،وفاقاجتماعیرایكیازعواملمهمتوسعهاجتماعاتانسانی
میداندوباتوجهبهتنوعقومی،زبانی،دینیوفرهنگیموجوددرجامعهایرانمعتقداست

كهنمیتواندرچنینجامعهایمنتظرومتوقعنوعیوفاقخودجوشوطبیعیبود.
بنابراینضروریاستكهپایههایتقویتوفاقاجتماعیدرسطحخرد،میانیوكالن
موردتوجهمسئوالنوسیاستمدارانقرارگیرد.وینتیجهمیگیردكهدرسطحخرد)روابط
بینخودشانودیگرانمیكنند،درسطح بینشخصی(مردماحساسدوستیونزدیكی
میانی)شناختازدیگراقوام،رابطهوتعاملباآنها،احساسعدالتاجتماعیوتبعیتاز
قوانینجمعی(وفاقنسبتًامعمولیاستودرسطحكالن)موفقیتدولتدراجرایقوانین
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فرد)2014( اسكندری و میمندی است.حاجیزاده نسبتًاضعیف وفاق ثباتسیاستها( و
درپژوهشیباعنوان»رابطهاعتماداجتماعیووفاقاجتماعی«بهبررسیرابطهبیناعتماد
مقاله، این در نویسندگان پرداختهاند. یزدی بینشهروندان در اجتماعی اجتماعیووفاق
وفاقاجتماعیراتوافقعمومیبرسرقواعدواصولاجتماعیواعتمادراحسنظنبه
افرادجامعهتعریفكردهوباروشپیمایشیبهایننتیجهرسیدهاندكهبیناعتماداجتماعیو
وفاقاجتماعیرابطهوجودداردوشهروندانیزدیازنظراعتماداجتماعیووفاقاجتماعی
دروضعیتمطلوبیقراردارند.دلفیونواح)2016(درپژوهشیباعنوان»بررسیعوامل
اجتماعیمؤثربروفاقاجتماعیدرخانوارهایشهریبوشهر«باتأكیدبرروشپیمایشی
ارتباطات اجتماعی، تعامالت اجتماعی، قشربندی متغیرهای بین كه نتیجهرسیدند این به
اجتماعی،سنواعتماداجتماعیبامیزانوفاقاجتماعیرابطهمثبتومستقیمیوجوددارد.
همچنین،بینمیزانتحصیالتومیزانوفاقاجتماعیرابطهمنفیومعكوسیوجوددارد.
درزمینهتحقیقاتخارجینیز،كمتربهصورتمستقیمبهبررسیوفاقاجتماعیپرداخته
انسجاموهمبستگیمدنظرقرارگرفتهاست. مانند بیشترمفاهیمهمخانواده شدهاستو
همچنینپارهایازاینتحقیقاتازبعدروانشناسیبهمفهوموفاقنگاهكردهاند.براساس
نظركرنسوفارست)2000(جامعهزمانیازوفاقاجتماعیبرخورداراستكهسرمایههای

اجتماعیشاملشبكههایاجتماعیومشاركتهایمدنیدرآنجامعهباالباشد.
تعلقوهویتمشترکدربیاناعضاییكجامعهباعثانسجاماجتماعیمیشود.پاسكو
ودیویلد)2012(معتقدندكهمردمبهایندلیلبهرفاهدیگرانكمكمیكنندكهاینكمك
بهرفاهخودآنهانیزبستگیداردوازاینطریقبهطورغیرمستقیمخودرابهبودمیبخشند.
در انگیزه ایجاد باعث كه عاطفیای مالحظات زیاد، نابرابری كه است این آنها استدالل
مردمبرایترویجرفاهدیگرانبهعنوانیكوظیفهاخالقیمیشودراتضعیفمیكند.در
جوامعیكهنابرابریدرآنهابیشتراست،مقایسهوضعیتخودبادیگرانمنجربهاضطراب،
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استرسواحساسمحرومیتنسبیمیشوددرنتیجهمنجربهایجادشكافهایبزرگاجتماعی
انسجام و نظم درزمینه كه عقیدهاند این بر )2012( دیگران و بوترمان میشود. آنها میان
بایدبربعدهنجاریتأكیدبیشتریشود.جوامعیكهدارایشكافهایاجتماعی-اقتصادی
باالتریهستند،ازانسجاماجتماعیپایینتریبرخوردارند.درمقابل،درجوامعیكهازلحاظ
با اجتماعی بیشتریهستند،همكاریهای اجتماعی ساختاریوفرهنگیدارایسرمایههای
سهولتبیشتریصورتمیگیرد.هرچهشبكههایاجتماعیبیشترباشدوهنجارهایتقابل

واعتماددربینافرادگستردهترباشد،جوامعازانسجاماجتماعیباالتریبرخوردارند.

چارچوب نظری
وفاقاجتماعیازجملهمفاهیمپیچیدهوچندبعدیدرعرصهعلوماجتماعیاستكه
توافقچندانیبرتعریفآنازسویجامعهشناسانوجودنداردوهریكبراساساهداف

تحقیقخودآنراتعریفكردهاند.
بهنظركافمن)1995(،اندیشهاساسیتونیس1ایناستكهآنچهمامیبینیمایناستكه
فردسرانجامازقیدهروظیفهایكهورایارضاینیازهایفردیاوباشدآزادشدهاستو
زمانآنفرارسیدهكهجامعهبهشیوهایمعقولتجدیدبناشود.اماسؤالاصلیایناستكه
ازچهراهیمیتوانبهآنتجدیدبنادستیافت؟پاسختونیسایناستكهازراهاخالقی
كههوشیارانهموردپذیرشقرارگیرد.البتهبهقولكافمن،تونیسدربارهاینكهمحتوایاین

نظماخالقیجدیدكهاوآنراوفاقمینامید،چهخواهدبود،توضیحینمیدهد.
ازدیدگاهپارک2،درجامعهماباچهارفراگردورونداصلیاجتماعیدائمیروبروهستیم.
پارک، نظر به همرنگی. و توافق )تضاد(، رقابت،كشمكش از: عبارتند فراگرد چهار این
رقابتیكصورتبنیادیوعامكنشمتقابلاجتماعیاست.رقابتمیتواندمیانانسانها
1 - Tonies
2 - Park
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برایبهدستآوردنكاالهایاارزشهایمطلوبصورتگیرد،بیآنكههریكازواحدهای
فردیازرقبایشآگاهیداشتهباشد)كوزر،1991(.اماهمینكهافرادازمرادیكدیگرآگاهی
مییابندودرمییابندكهمرادآنهاازفعالیتشانبایكدیگراصطكاکدارد،رقابتتبدیلبه
تضادوستیزهمیشود.دراینهنگامرقابتناآگاهانهبهكشمكشآگاهانهتبدیلمیشودو
رقیبانیكدیگررابهعنوانرقیبیادشمنبازمیشناسند.عالوهبرعنصرآگاهی،تفاوتهای
دیگربینرقابتوتضادایناستكهرقابتكلیودائمیوتضادشخصیوموقتاست.
پدیدمیآیدكه برفروكشكردنتضادهاداللتمیكندوزمانی فرایندیاستكه توافق
روابطباالدستوفرودستموقتًاتثبیتشدهباشدوازطریققوانینوآدابورسومتحت
نظارتدرآمدهباشد.ازنظرپارکتوافقمانندهمهابزارهایكنترلاجتماعی،شكنندهاستو
بهآسانیازهمفرومیپاشد.بهبیاندیگر،توافقوساماناجتماعیبههیچوجهپدیدهایطبیعی
نیستند،بلكهسازگاریهایموقتیاندكهدرصورتشعلهورشدنتضادها،اینتوافقوسامان
ممكناستیكبارهدرهمشكند.امابرخالفتوافق،همرنگیفراگردیازدرهمآمیختگیو
درهمفرورفتگیاستكهطیآناشخاصوگروههاخاطرات،احساساتورویكردهای
اشخاصدیگرراازآنخودمیكنندوباسهیمشدندرتجربهوتاریخدیگرانباآنهادریك

فرهنگعجینمیگردند)(.
ازاصولوقواعد برسرمجموعهای »توافقجمعی اجتماعیرا چلبی)1994(،وفاق
به انرژیعاطفیاست اجتماعیمیداندكهدریكمیدانتعاملاجتماعیكهخودموجد
وجودمیآید.انرژیعاطفیایكههمزماننتیجهوموجد)علتومعلول(توافقاجتماعی
است«.براساسمبانینظریتحقیقمیتوانمتغیرهایتأثیرگذاربروفاقاجتماعیرابهشرح

جدول)1(ازدیدگاهنظریهپردازاناستخراجكرد.
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جد ول )1( عوامل تأثیرگذار بر وفاق اجتماعی 

عاملتأثیرگذاربروفاقنظریهنظریهپرداز

رضایتازدولت)رضایتازدولت(←وفاقاجتماعیتونیس

پارک

توافق)تثبیتموقتروابطباالدستوفرودستاز
طریقنظارتاجتماعی(←وفاقاجتماعی

جامعهپذیری همرنگی)سهیمشدناشخاصوگروههادرخاطرات
واحساساتوتجربهدیگرانبرایعجینشدندر
یكفرهنگواحد(←وحدتدرتجربهواشتراک

دروظایفجمعی←وفاقاجتماعی

چلبی

توافقجمعیبرسرمجموعهایازاصولوقواعد
اجتماعی)باورها،ارزشهاوهنجارهایمحوری

جامعه(وتعامالتاظهاری)روابطگرمبینافراد(←
انرژیعاطفی←اعتماداجتماعی←وفاقاجتماعی

اعتماداجتماعی

است عبارت تحقیق این در اجتماعی وفاق از ما تعریف فوق، نظریات به توجه با
ازاصولوقواعداجتماعیكهدریكمیدانتعامل از:»توافقجمعیبرسرمجموعهای
بهوجودمیآید«)چلبی،1994(.همچنین، انرژیعاطفیاست اجتماعیكهخودموجد
دوبعدوفاقازیكدیگرقابلتشخیصاست:وفاقارزشی1،وفاقهنجاری2.وفاقارزشی،
اجماعوتفاهمیاستكهدرچرخهروابطوتعامالتاجتماعیوكنشهاوواكنشهایافراد
ایجادمیشود.ایننوعوفاق،مخصوصجامعهایاستكهسطحدانش،آگاهی،آموزش،

تحصیالت،تعامالتوروابطاجتماعیوارتباطاتمیانافراد،گروهها،سازمانهاونهادهای

1 - Value 
2 - Normative
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با تفاوتهایخود از آگاهی درچنینجامعهایضمن مردم است. باالیی درسطح جامعه
دیگراندرامیال،آرزوهاواهدافبهنقشوتأثیرحضوردیگراندرفعالیتهاوارتباطاتو
دستیابیبهاهدافشانآگاهیدارندومیدانندكهآنهاهمبرایكسبمنفعتودستیابیبه
هدفیدركنشهاشركتمیكنند.ازاینروتالشمیكنندضمنحفظاهدافوآرمانهایخود
ودیگران،زمینههاوشرایطكنشرابهگونهایفراهمكنندكهزمینههایدستیابیبهاهداف
خودودیگراندركنشفراهمآید،لذاسعیمیكنندبراساسیكسانیاندیشهبهتوافقی
جمعیبرایچگونگیانجامفعالیتهایشانبرسند.وفاقهنجاری،توافقوتفاهمیاستكه
مبتنیبرتعهدوالزاماتقانونیباشد.درایننوعوفاق،آنچهموجبپیوستگیواتحادافراد
میشود،آییننامهها،قوانینومقرراتگروهیوسازمانیاست.هرجمعوگروه،نیازدارد
برایاینكهرفتاراعضاوافرادتازهواردشبیههمباشند،یكسریمعیارها،هنجارهاوقواعدی

راتهیهكندتایكسانیرفتاریرامیانآنهاایجادكند.
آن، بر تأثیرگذار متغیرهای همچنین و وفاق پیرامون مطرحشده ابعاد اساس بر لذا

چهارچوبنظریتحقیقدرقالبمدلزیر)شكل1(خالصهمیشود.

شکل )1( مد ل نظری وفاق اجتماعی 
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روش
شده استفاده پیمایش یعنی اجتماعی، تحقیقات در معمول روش از پژوهش این در
در مرد( و زن از )اعم شهركرد ساكن شهروندان تمام پژوهش این آماری جامعه است.
سال1398بودندكهبرطبقآماراخذشدهازسایتمركزآمارایران159775نفرهستند.
شیوهنمونهگیریخوشهایچندمرحلهایبودوبراساسفرمولكوكرانحجمنمونهجامعه
موردمطالعهبرابربا383نفربرآوردشدكهبرایاطمینانبیشتر،درنهایت385نفربهعنوان
حجمنمونهانتخابشدند.فرمولچنانمحاسبهشدهكهبااحتمال5درصدخطاینمونهگیری
و95درصداطمینانمیتواننتایجحاصلرابهجامعهآماریتعمیمداد.روشگردآوری
اطالعات،پرسشنامهبودوبرایسنجشاعتبارازاعتبارمحتواییاستفادهشد.منظورازاعتبار
محتواییشناساییاعتبارشاخصهایامعرفهایپژوهشاستكهتوافقداوراندربارهبررسی
شاخصهادلیلیبرایناعتباراست)ساروخانی،2002(.مقدارآلفایكرونباخبرایسنجش

پایاییپرسشنامه0/768بودكهمیتواننتیجهگرفتكهابزارپژوهشاعتمادپذیراست.

جد ول )2( ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاسهای تحقیق 

αتعد اد  گویهمقیاسها

30.893رضایتازدولت

40.691جامعهپذیری

130.859اعتماداجتماعی

160.871وفاقهنجاری

200.811وفاقارزشی

360.869وفاقاجتماعی

پیچیدهای تئوریكی ابعاد دارای اجتماعی وفاق نظری، ازلحاظ شد بیان كه همانطور
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دارد. وجود فاصله آن عینی مصداقهای و وفاق ذهنی مفهوم بین كه بدینصورت است.
بهعبارتدیگروفاقاجتماعیبهلحاظجامعهشناختیبهمثابهیكسازهاستكهبایدباچندین
واسطهیامعرفآنرابهجنبهعینیوملموساجتماعینزدیككرد.برایعملیاتیكردن

مفهوموفاقازمؤلفههاوگویههاییمطابقباجدول)3(استفادهشدهاست.

جد ول )3( تعریف عملیاتی وفاق اجتماعی
متغیر 
گویهمؤلفهابعاد وابسته

عی
تما

اج
اق
وف

شی
رز
ا

تها
لوی
او
او

شه
رز
ا،ا

ره
باو
ت،

ادا
عتق

ا

خداوندخالقجهاناستوامورجهانبهارادهاوست.
قرآنكالمخداستوهرچهمیگویدحقیقتمحضاست.

پیامبراسالمآخرینپیامبرالهیاست.
پسازمرگ،قیامتوجودداردوبهوضعیتانسانرسیدگیمیشود.
بدوناعتقاداتدینیاحساسمیكنمزندگیمپوچوبیهدفاست.
هرگاهبهحرمیكیازامامانیااولیاالهیمیروماحساسمعنویت

عمیقیبهمندستمیدهد.
حاللبودنیانبودنمالچنداناهمیتیندارد.

حجابمصونیتاستنهمحدودیت.
تقلبدرپرداختمالیاتكارنادرستیاست.

دیانتوسیاستدومقولهجداازهممیباشند.
اقواممختلف)فارس،كرد،لر،ترک،بلوچو...(باهمبرابرند.

همهبایددرحفظزبانفارسیبكوشیم.
آدابورسوموسنتهابایددرهرصورتاجراشود.
همهبایدبهبزرگترهایخانوادهاحترامبگذاریم.
همهبایدبهسرودوپرچمایراناحترامبگذاریم.

دیناسالمبایدمالکهمهرفتارهاقرارگیرد.
ارزشهایمدرنوغربیبایدمالکهمهرفتارهاقرارگیرد.
ارزشهایباستانیایرانبایدمالکهمهرفتارهاقرارگیرد.

همهمابهحكومتدینیمعتقدیم.
همهقوانینموجودایرانبهحقمیباشند.
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متغیر 
گویهمؤلفهابعاد وابسته

عی
تما

اج
اق
وف

ری
جا
هن

ی
قوق

ح
یو

ماع
جت
ی،ا

نگ
ره
،ف
نی
دی

تاچهمیزانبرایحلمشكالتخودبهدعاخواندنونذركردنمتوسل
میشوید؟

تاچهمیزانخمسوزكاتخودراپرداختمیكنید؟
تاچهمیزاندرایامماهرمضان)چنانچهمریضیامسافرنباشید(روزه

میگیرید؟
تاچهمیزاندرنمازجماعتمسجدمحلهخودشركتمیكنید؟
تاچهمیزاندربرپاییمراسمتاسوعاوعاشورامشاركتدارید؟

تاچهمیزانحجاباسالمیرارعایتمیكنید؟
تاچهمیزانباقومیتهایدیگرمعاشرت،معاملهوهمكاریدارید؟

تاچهمیزانبهسالمندانومعلولینجامعهكمكمیكنید؟
تاچهمیزانقوانینراهنماییورانندگیرارعایتمیكنید؟

تاچهمیزانحقوقهمسایگانرارعایتمیكنید؟
تاچهمیزاندرتخصیصامكانات،پاداشهاوفرصتهایشغلیبهدیگران

اهمیتمیدهید؟
تاچهمیزاندرانتخاباتشركتمیكنید؟

تاچهمیزاندرتصمیمگیریهایخودبادیگرانمشورتمیكنید؟
تاچهمیزانباخویشاوندانخودرفتوآمدمیكنید؟

تاچهمیزانمسافرتهایكاروانییاتوررابرمسافرتهایفردیترجیح
میدهید؟

تاچهمیزاندركارهایعامالمنفعهشركتمیكنید؟
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متغیرهایمستقلنیزمطابقباجدول)4(تعریفعملیاتیشدهاند.

جد ول )4( تعریف عملیاتی متغیرهای مستقل

گویه هامؤلفه هاابعاد متغیر مستقل

رضایتاز
دولت

اقتصادی
سیاسی
اجتماعی

توزیععادالنه
ثروتوقدرتو
منزلتدرجامعه
توسطدولت

تاچهمیزانازبرنامههایاقتصادیدولت
رضایتدارید؟

تاچهمیزانازاقداماتسیاسیدولترضایت
دارید؟

تاچهمیزانازبرنامههایاجتماعی-فرهنگی
دولترضایتدارید؟

جامعهپذیری

خانواده
مدرسه
همساالن
رسانهها

ارزشهاوهنجارها

درطولزندگیهریكازمواردزیرتاچه
میزانبرشماتأثیرگذاربودهاندوارزشهاو
رفتارشماراتحتتأثیرقراردادهاند؟
خانواده-مدرسه-همساالن-رسانهها

اعتماد
اجتماعی

اعتمادبین
شخصی
اعتماد
تعمیمیافته

اهمیتبهنظر
دیگران

یكساندانستن
ظاهروباطن

دیگران
امانتدادنوسایل
ضمانتمالی

تاچهمیزاندركارهایخودبهنظردیگران
اهمیتمیدهید؟

تاچهمیزانظاهروباطنمردمرایكسان
میدانید؟

تاچهمیزانوسایلخودرابهدیگرانامانت
میدهید؟

تاچهمیزانضمانتمالیدیگرانرامیكنید؟
تاچهمیزانبههریكازافراد،گروهها،
سازمانهاونهادهایزیراعتماددارید؟
خانواده-اقوام-دوستان-همسایگان-

همكاران-هیئتدولت-مجلس-صداوسیما-
پلیس
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معادالت روش از پژوهشگران توسط ارائهشده نظری مدل آزمون و بررسی برای
یاری پژوهشگر به ساختاری معادله نرمافزار و Amos مدلسازی شد. استفاده ساختاری
میرساندتاالگویینظریراكهازاجزایمختلفومتنوعیتشكیلیافته،همبهطوركلیو

همبهگونهایجزئیموردآزمونووارسیقراردهد)قاسمی،2011(.

یافته ها

توصیف بافت نمونه
طبقیافتههایتحقیق،دامنهسنیپاسخگویانبین17تا86سالبود،56/6درصداز
پاسخگویانرامردانو42/3درصدرازنانتشكیلدادهاند.وضعیتتأهلپاسخگویاننیز
بهاینصورتاستكه34/3درصدازپاسخگویانمجردو63/4درصدمتأهلبودند.در
بیشترین افراد،مقطعتحصیلیكارشناسی)38/7درصد(دارای بررسیوضعیتتحصیلی
نسبتومقطعتحصیلیابتداییبا)0/8درصد(دارایكمتریننسبتدربینافرادموردمطالعه

بودند.

توصیف متغیر وفاق اجتماعی
جد ول )5( توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان وفاق اجتماعی

%fمیزان وفاق اجتماعی

389.9زیاد

17645.7متوسط

17144.4كم

385100.0جمع
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افراد از درصد 9/9 بین در اجتماعی وفاق میزان فوق جدول یافتههای اساس بر
موردمطالعهدرسطحزیاد،45/7درصددرسطحمتوسطو44/4درصددرسطحكمقرار

دارد.بهعبارتیمیزانوفاقاجتماعیدربینشهروندانشهركردیمتوسطبهپاییناست.

آزمون فرضیات 
برایآزمونفرضیاتتحقیقازمدلمعادلهساختاریومیزانبتایمحاسبهشدهبرایهر

متغیراستفادهشد.هرمدلمعادلهساختاریازدونوعمدلتشكیلشدهاست:
1-مدلاندازهگیری:جزئیازمدلمعادلهساختاریاستكهنحوهسنجشیكمتغیر
پنهانرابااستفادهازدویاچندمتغیرمشاهدهشدهتعریفمیكند.دراینجاهركداماز
متغیرهایپژوهش،متغیرپنهانهستند)متغیرپنهاندرنرمافزاربایدبهشكلبیضیباشد(.
متغیرپنهانمتغیریاستكهبهطورمستقیماندازهگیرینمیشود،بلكهبااستفادهازدویا
چندمتغیرمشاهدهشدهدرنقشمعرفسنجشمیشود.متغیرهایآشكارهمانسؤاالت
پرسشنامههستند)كهباعالمتxnنمایشدادهشدهاند(كهباآنهامتغیرپنهانسنجیدهشده

است.
دراینجامتغیروفاقاجتماعیمتغیردرونیاستومتغیرهایجامعهپذیری،رضایتاز
دولتواعتماداجتماعی،متغیرهایمستقلهستند.متغیردرونی،عنصریازمدلساختاری
استكهحداقلیكپیكانیكسویهبهسمتآننشانهرفتهاستوبنابراینتحتتأثیرسایر
متغیرهایبیرونی)مستقل(درمدلاست.باتوجهبهتأثیریكهمتغیرهایدرونی)وابسته(از
سایرمتغیرهایموجوددرمدلمیپذیرند،میتواننتیجهگرفتكههرمتغیردرونیدرنقش
متغیروابستهنیزباشد.بهازایهرمتغیردرونیدرمدلساختارییكمتغیرخطاوجوددارد
كهنمادیازناتوانیمتغیرهایمستقلحاضردرمدلدرتبیینیكمتغیروابستهاست)كه
باعالمتenنمایشدادهشدهاند(.باتوجهبهوجوداجزایمتعدددرمدلهاینظریتدوین
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شده،بایدپژوهشگرانقبلازبرآوردمدلتدوینشده،ابتدامدلهایاندازهگیریحاضردر
مدلتحقیقرابرآوردوآزمونكنند.چراكهبررسیروابطساختاریبینمتغیرهایپنهان
زمانیمنطقیترخواهدبودكهاندازهگیریآنسازههایپنهانباتوجهبهمعیارهایعلمی
مدلهای از یك هر برای ضعیف كلی برازش شاخصهای وجود درواقع باشند. قابلقبول
اندازهگیریبهمعنایآناستكهورودآنمدلاندازهگیریبهمدلمعادلهساختاریمیتواند
پژوهشگررادرتحلیلروابطساختاریبینمتغیرهایپنهانبااشتباهمواجهكند.بنابراینقبل
ازبررسیمدلمعادالتساختاریبایدبارهایعاملیتأییدیهرگویهموردآزمونقرارگرفته
ودرصورتتأییدواردمدلمعادلهساختاریشوند.بارهایعاملیتأییدینشاندهندهمیزان
تبیینآنمتغیرتوسطسؤالمربوطهاستكهمعموالًعددآنبایداز0/5باالترباشددرغیر
اینصورتآنسؤالبایدازآزمونهایبعدیپژوهشحذفشود.چراكهقابلیتتبیینندارد.
باتوجهبهجدولشماره)6(،همهگویههادارایبارهایعاملیباالی0/5هستند.درنتیجه

سؤاالتپرسشنامهازقابلیتباالییبرایسنجشمتغیرهایپژوهشبرخوردارهستند.

جد ول )6( نتایج مد ل اند ازه گیری متغیرهای مشاهد ه شد ه وابسته و مستقل
ف

برچسب نام سازه هارد ی
سازه ها

نام متغیر 
بار عاملی برچسب متغیرهای مشاهد ه شد همشاهد ه شد ه

تأیید ی

1
وفاقوابستهاصلی

اجتماعی

X1)0/590توسلبهدعاونذر)دینی

X2
تعاملباقومیتهایدیگر

0/701)فرهنگی(

X3
رعایتقوانینراهنماییو

0/695رانندگی)اجتماعی(

X4)0/632شركتدرانتخابات)سیاسی
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ف
برچسب نام سازه هارد ی

سازه ها
نام متغیر 

بار عاملی برچسب متغیرهای مشاهد ه شد همشاهد ه شد ه
تأیید ی

اعتمادوابستهمیانی21
اجتماعی

X50/674اهمیتبهنظردیگران

X6
یكساندانستنظاهروباطن

0/546مردم

X7
امانتدادنوسایلخودبه

0/725دیگران

X80/668ضمانتمالیازدیگران

رضایتازوابستهمیانی32
دولت

X90/774رضایتازاقداماتاقتصادی

X100/551رضایتازاقداماتسیاسی

X11
رضایتازاقداماتفرهنگی-

0/635اجتماعی

4
جامعهپذیریمستقل

X120/838تأثیرپذیریازخانواده

X130/750تأثیرپذیریازمدرسه

X140/701تأثیرپذیریازهمساالن

X150/655تأثیرپذیریازرسانهها

2-مدلمعادالتساختاری:عضویازخانوادهمدلهایآماریاستكهبهدنبالتوصیف
میانسازههای رابطههای كلیه نشانگر معادالت این است. متغیرهایچندگانه میان روابط
)متغیرمستقلووابسته(درگیرتحلیلهستند.دراینپژوهشبرایبررسیمیزانمناسب

بودنمدلمعادالتساختاری،شاخصهایزیرموردبررسیقرارگرفتهاست:
ازپركاربردترینشاخصهای بهعنوانیكی كایاسكوئر)x2(:كایاسكوئررامیتوان
اسكوئر كای تفسیر درباره كه نكتهای كرد. تلقی ساختاری معادله مدلسازی در برازش
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میتواناظهاركردایناستكههرچهمقدارآنكوچكترباشدبرازشدادههابهمدلبهتر
است.همچنینمقداركایاسكوئردردامنهبینصفرتابینهایتتغییرمیكند.

نباید آن مقدار و میدهد نشان را مدل آزادی درجه اینشاخص :)df( آزادی درجه
كوچكترازصفرباشد.

كایاسكوئربهنجارونسبی)x2/df(:یكیازشاخصهایعمومیبرایبهحسابآوردن
اغلب است. نسبی یا بهنجار اسكوئر كای برازش، شاخص محاسبه در آزاد پارامترهای

اندیشمندانمقادیربین2تا3رابرایاینشاخصقابلقبولمیدانند.
شاخصبرازشتطبیقی)cfi(:مقداریكسانیبرایقابلقبولبودنمدلبرایاینشاخص

ذكرنشدهاستامامقدار9/.بهباالقابلتوافقاست.
شکل )2( مد ل معاد الت ساختاری د ر حالت تخمین استاند ارد 
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جد ول )7( نتایج شاخصهای برازش مد ل معاد الت ساختاری

نتیجهبرازشقابلقبولمقدارنامشاخص
)p(0/06سطحمعناداریP >0.05قابلقبول
)x2(قابلقبولبینصفرتابینهایت189/4كایاسكوئر
)df(78درجهآزادیdf > 0قابلقبول

)x2/df(قابلقبولبین2تا2/4293كایاسكوئربهنجارونسبی
)cfi(0/921شاخصبرازشتطبیقیcfi >0.9قابلقبول

مدل در موردبررسی شاخصهای همه میدهد، نشان )7( شماره جدول كه همانطور
)سطحمعناداری،كایاسكوئر،درجهآزادی،كایاسكوئربهنجارونسبی،شاخصبرازش
معادالت مدل كه است آن از حاكی این كه میدهند نشان را قابلقبولی مقدار تطبیقی(
ساختاریتدوینشده،قابلقبولاستوازسوییدیگر،میزانبتادرشكلشماره)2(،رابطه
مثبتومعناداریرابینوفاقاجتماعیوسایرمتغیرهایمستقلتحقیقنشانمیدهدكه
نتیجهگرفتكهاوالً،فرضیههایاول،دوموسوماینتحقیقمورد براساسآنمیتوان
تأییدقرارمیگیرندوثانیًا،متغیرجامعهپذیریبابتای62/.بیشترینتأثیررابرمتغیروفاق

اجتماعیدارد.

بحث
اما است، بوده اجتماعی علوم اندیشمندان موردتوجه دیرباز از اجتماعی وفاق مفهوم
توجه توسعهیافته، دنیای در نرم مفاهیم بهسوی مفاهیمسخت حوزه از مفاهیم چرخش

بهاینمفهومرادردهههایاخیربسیارجدیترساختهاست؛چندانكهباپیچیدگیهرچه
تداومزندگیجمعیو راجهت اجتماعی فردگرایی،وفاق میزان افزایش و بیشترجامعه
تسهیلكنشهاومخصوصًانظماجتماعی،ضروریدانستهاند.بهعبارتدیگر،وفاقاجتماعی
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نظم بهرهوری،مشروعیتسیاسی، اجتماعی، درمشاركت نقشمحوری امروز درجامعه
اجتماعی،پیوندوهمبستگیوبهطوركلیتوسعهایجادمیكند.دراینتحقیق،ابتداوفاق
اجتماعـیتعریفشده)توافقجمعیبرسرمجموعهایازاصولوقواعداجتماعیكهدریك
میدانتعاملاجتماعیبهدستمیآیدوموجدانرژیعاطفیاست(وسپسابعادآندردو
بخشارزشیوهنجاریموردسنجشقرارگرفتهاست.بعداولبهمعرفینشانههایاشتراک
ارزشهاوبعددومبهعواملیكهواسطهورودارزشهاازنظامفرهنگیبهنظاماجتماعیهستند
میپردازد،یعنیبهتعامالتاجتماعیبهعنوانموجدوفاقاجتماعیاشارهداردكهازطریق
پارسونز،بقایهرجامعهایمنوطبهكاركردچهارخردهنظامفرهنگی،اجتماعی،سیاسیو
اقتصادیاست.نظامفرهنگیشاملمجموعهعقاید،ارزشهاوهنجارهایفراگیریاستكه
فضایجامعهراپركردهاستونظاماجتماعی،كنشوواكنشجمعهایواقعیباعضویت
معیناست.نزدیكترشدنهرچهبیشترایندوخردهنظامبهیكدیگرمنجربهافزایشوفاق
اجتماعیدرجامعهمیشودوعواملخردوكالنمؤثربراینفاصله،جامعهپذیریبهواسطه
نظامشخصیتونهادینهشدنازطریقنظاماقتصادیوسیاسیهستند.یافتههایاینپژوهش
باپژوهشهایانجامشدهتوسطصداقتزادگان)1999(،نصیریوبخشی)2012(،زینآبادی
)2012(،اسكندریفرد)2014(،دلفیونواح)2016(،كرنسوفارست)2000(،پاسكو
ودیویلد)2012(همخوانیدارد،چراكهتحقیقاتمذكورنیزبهنتایجیمشابهبانتایجاین
پژوهشدرزمینهرابطهوفاقاجتماعیبااعتماداجتماعی،رضایتمردمازدولتونحوه

جامعهپذیریافراداشارهكردهاند.
باتوجهبهیافتههایحاصلازاینپژوهش،راهكارهایزیرجهتتقویتوفاقاجتماعی

پیشنهادمیشود:
اجتماعی یابدمیزانوفاق افزایش ازدولت اینكههرچهمیزانرضایت به باتوجه -
شكوفایی زمینه خود راهبردی سیاستهای با است موظف دولت لذا مییابد، افزایش نیز
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حوزههایاقتصادی،سیاسی،فرهنگیواجتماعیرافراهمكندتادرسایهآنوفاقاجتماعی
نیزدرجامعهگسترشیابد.

با اجتماعیدارد،میتوان بروفاق تأثیررا بیشترین اینكهجامعهپذیری به باتوجه  -
گسترشاینفرایندمیزانوفاقرادرجامعهافزایشداد.ازعناصرجامعهپذیریمیتوانبه
خانواده،مدرسه،دینوفعالیتهایصنفیاشارهكرد.جامعهپذیریمحدودبهمواردذكرشده
نیستبلكهانواعتعامالتاجتماعیمانندمسافرتهایخارجیوداخلی،استفادهازرسانهها
اعمازنوشتاری،گفتاری،شنیداریوگردهماییهایفامیلیوغیرفامیلیوغیرهرانیزشامل

میشود.
با میتوان مورد این در لذا دارد، تأثیر اجتماعی وفاق بر اجتماعی اعتماد ازآنجاكه -
گسترشاعتماددرابعادمختلف)فردی،اجتماعی،سیاسیو...(میزانوفاقرادرجامعه

افزایشداد.
بر تأكید جای به میدهد نشان كه است مؤثری عوامل ازجمله اجتماعی تعامالت ـ
برایجامعهایكهمتشكل بویژه امر این تعامالتتوجهكرد: تنوع به باید تعامالت تعدد
تعامالتمیتواند تبلیغگسترش و ترویج است. امرحیاتی استیك متنوع قومیتهای از
ازطریقتعریفگستردهتربرخیازعناصرفرهنگعمومیهمچونصلهرحمعملیشود.
اینعنصرفرهنگعمومیتنهاشاملخویشانواقواماستكهباگستردهكردنتعریفآن
میتوانمطابقبانیازروزازآنبهرهگرفت.مثاًلتشویقازدواجهایبینقومیازطریقارائه

پاداشهایمناسببهاینگونهوصلتهابسیاركارسازاست.
-ازآنجاكهدوستیهایدورانمدرسهیكیازپایدارترینروابطدوستانهاستوگاهدر
سالهایبعدازتحصیلنیزادامهمییابد،الزماستتقویتشود.ازطریقتشویقوالدین
كنترل اعمال عین در میتوان فرزندانخود دوستان باخانوادهِ نزدیك روابط برقراری به

غیرمستقیمبررفتارفرزندانبهتحكیموفاقنیزیاریرساند.
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مالحظات اخالقی پژوهش
اجتماعی وفاق جامعهشناختی بررسی عنوان با پژوهشی طرح از مستخرج مقاله این
راهنماییهای بختیاریو استانچهارمحالو نور پیام دانشگاه مالی باحمایت درشهركرد
كامل مقالهمشاركت این تهیه در نویسندگان است. بابایی علی یحیی دكتر روششناختی
داشتهاند.اینمقالهباسایرآثارمنتشرشدهازنویسندگانحاضرهمپوشانیندارد؛همچنیندر

اینمقالههمهحقوقمرتبطبااخالقپژوهشرعایتشدهاست.
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