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 مقدمه

دارد. پرسش اساسى مطرح  یشناس قدمتى طوالنى در ادبیات جامعه« انسجام اجتماعى»مفهوم 

همه تنوع و  اینشود با وجود انسجام اجتماعى این است که چه چیز و چگونه باعث مى ۀدربار

نظم اجتماعی، پیوستگی و انسجام جوامع حفظ ، های ناشی از آن فرهنگی و تعارض تکثر

با  که خودجوش و ینسب یال،س ،ناپذیر اجتناباست  ایانسجام مقوله(. 1: 1111 )کوپ، شود؟

 ی،مذهب ی،فرهنگگوناگون افراد جامعه در مناسبات  ۀداوطلبان یو هماهنگ یاریهم ی،همفکر

انسجام موقعیتی  .(26: 1376ازکیا، )گیرد یافراد قرار م یرو یشپ یاسیو س یاقتصاد ی،اجتماع

 خورندتعهدات مشترک اجتماعی و فرهنگی به یکدیگر پیوند می بااست که در آن افراد جامعه 

است که امکان ارتباط  ای از عوامل و عناصرمجموعهانسجام اجتماعی  (.176: 1171)میتچل، 

درونی و پیوستگی افراد یک کشور را در واکنش به مسائل خاص ازجمله پایداری در قبال 

ن ترتیب، استحکام و ثبات جامعه را ه ایو بکند میمسائل مهم امنیتی، در ابعاد مختلف، فراهم 

 (.26: 1376)ازکیا،  رود یبه شمار م اجتماعی ۀتوسع یها مؤلفهاز  و سازد میمیسر 

انسجام اجتماعی هدف  ۀها، مسئل با تحول جوامع و پیچیدگی ساختاری آن امروزه

معین، شکل و معنا  تعاملی ۀ. انسجام اجتماعی در حوزهاستها و بررسیبسیاری از پژوهش

نامد جمعی می ۀآید، عاطف. دورکیم احساسی را که در میدان تعاملی به وجود میکند میپیدا 

به روابط  ،انسجام اجتماعی در جوامع ارگانیکی از نگاه او،(. 270-200: 1373 ی،و غفار )ازکیا

ای درون رفتارهشود و تنظیم تنظیم می« قرارداد» ۀیلوس  متقابل واحدهای اجتماعی که به

از  امروزه (.70: 2611 ،2 ریتزرمادی، بستگی دارد ) یواحدهای اجتماعی از طریق هنجارها

، آفرین و اساس هویت و اعتبار جامعهعنوان اهرمی توفیق  مفهوم انسجام ملی و اجتماعی به

بررسی وضعیت انسجام اجتماعی  ،(. با این تفاسیر07: 1316یازی،شده است )ن  یاقبال فراوان

 ۀکردن مسیر توسعه و توسع، برساخت توافق عمومی، همواراجتماعیحل مسائل  بهتواند می

 .پردازیم میکه در ادامه به آن  شودمنجر اجتماعی 

 

  مسئله بیان

مرزهای سیاسی بر مرزهای فرهنگی و اجتماعی در آن کشورهایی است که  جمله ازکشور ما 

داده  ی جانژادی و مذهبی زیادی را در خود  ،های قومی نیست و به همین جهت گروهمنطبق 

 فرهنگی روبرو -های قومی و مناطق مختلف جغرافیایی در ایران با گروه یگرعبارت د  بهاست. 
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 ،مشترکات نژادی، زبانی، ادبیات و یا حداقل محل سکونت یا سرزمین ۀکه بر پای هستیم

 ۀعنوان گروه فرعی از جامع بها را نهآ که دارند یاسات هویتی خاصهای فرهنگی و احس سنت

در این چارچوب، باید پذیرفت ساکنان مختلف . (31: 1370پور سعید، )کند متمایز می تر بزرگ

از تاریخ مشترک خود در این  یا کمتر دورهکه در  اند اقوامناهمگونی از  ۀایران امروزی، مجموع

 ۀهمین گوناگونی و تنوع جامع .اند داشتهالزم را « ی اجتماعیهمگون»سرزمین، انسجام و 

 تأثیر گذاشته است اجتماعی انسجامبرقراری امکان و استعداد بر  ،مختلف یایرانی، به انحا

گرایی،  عوامل متعددی از قبیل قوم نظران صاحببسیاری از به زعم  (.31: 1370سعید،  پور)

 ،های قومیانگاری هویتتحقیر و نادیدهعدالتی و توسعۀ نابرابری، احساس تبعیض و بی
شدن مرزهای جغرافیایی، امکان برقراری روابط فرامرزی و سست های ارتباطیپیشرفت فناوری

داشتن عقاید قالبی  و کی اقوام، اختالفات مذهبییتیتبار موقعیت ژئوپلهای همبا اقوام و گروه

 .اندبر انسجام اجتماعی مؤثرز جمله عوامل اقوام نسبت به یکدیگر، ا

کارکردهایی را  نظران صاحبکه  انداز جمله ابزار نوینی ی نوین و اطالعاتیوسایل ارتباط

 یاجتماعاجماع ملی و انسجام ، ها حمایت از هنجارها آن ینتر مهمیکی از  .اند قائلبرای آن 

در  یهای ارتباطاساسی رسانه ۀمعتقد است وظیف 1جانلی (.160: 1300)دادگران،  است

 افزایش، تأمین مشارکت بیشتر مردم در امور اقتصادی و ملی، یافته توسعهکشورهای کمتر 

هویت  بر سر اجماع کمک بهها به صورت یک ملّت و  کردن آنمنسجم، هاها و دانشمهارت

معی را وسایل ارتباط ج 2کارل دویچ (.22: 1310جان، فرهنگی و فردی خویش است )لی

را  های ارتباطات جمعیکارویژهاز جمله  . به زعم ایشانداندموجب اجماع سیاسی جوامع می

، ایجاد تفاهم و تساهل المللی ینب یها سازمانهای سیاسی و ایجاد واحدها و گروهتوان، می

المللی های مختلف اجتماعی و همبستگی ملی و بینها، همسازی گروهها و ارزشمیان فرهنگ

های جمعی از طریق کمک به تعیین رسانه کاتز معتقد است (.01-02: 1371زاده، )مشیر دانست

دهند. شکیل میتهای ملی و محلی، عادات فکری مردم را سازی فرهنگشالوده ا وهاولویت

 های نوین، نقاط زیادی از جهان را در برآوریرسد که این وسایل به خصوص فنزمانی می

سازی و انسجام سازی مردمان و یکسانها و همگندر جهت رفع تفاوت خواهد گرفت و

 (.01: 1100، 3بریجاناجتماعی آنان عمل خواهند کرد )

                                                           
1. Lee john 
2. Karl Deutsch 
3. Berrigan 
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جمعی در عصر جدید  یهامعتقدند رسانه نظران صاحببرخی دیگر،  سویاز 

بر این اساس  اند.ها را تشدید کردهو ملت ، طبقاتاجتماعیهای  بندی و انشقاق گروه تقسیم

 شدنبخشیدیگر  سازی بیشتر شهروندان و از سویمتجانس سو به از یک ارتباطی هایرسانه

 (.103: 1111، 1)دیجکشود می رجآنها من

و از شوند می اجتماعی و انسجام وحدت سو سبب جدید از یک هایرسانه بنابراین

در  ،و اجماع ملی . وحدتبخشندمی افزایش را و تمایز اجتماعی شدنبخشی یگرد یسو

مرتبط  هایو رسانه اینترنت ویژه جدید به هایتوسط رسانه که ، اجتماعاتیمجازی اجتماعات

 رود و بهمی از بین سنتی و هویت گروهی فرهنگ؛ یابدمی اند، افزایشآمده به وجود با آن

 این. گیرندشکل می واقعیاز اجتماعات  متفاوتیی هاو محیط اجتماعات ،آن جای

 ، تلویزیونچاپ بر صنعت مبتنی مستقر در جوامع اجتماعیانسجام ، شدنبخشی و تمایزپذیری

، یضاحساس تبع ،گرایی قوم؛ (110-210: 1113)رینگلد،  کشدمی چالش را بهو تلفن 

عدالتی مصادیق عینی و اجتماعی و چنانچه بی کند یمی را تقویت نابرابر ۀو توسع عدالتی یب

دچار عدم  یا جامعهگر  ا شک یب. زند یم، عدم وفاق و تجانس اجتماعی را رقم باشد داشته

خویش را از  انسجامسالمت و کند، رها را در بین اقوام و اصول عدالت  باشد و نابرابری توازن

، به ییگرا قانونو  یشناس حقها در چنین اجتماعی از برابری و روابط انسان ؛خواهد داددست 

 شود آسیب دچاربه  در زمینۀ انسجام و همگراییو چه بسا جامعه  تبدیل متزلزل یروابط

در ی بر تکثر فرهنگ یمبتن های یافتاتخاذ ره رو،  یناز ا (.16-166: 1371تقوایی، قنبری، )

ی ده و در شکلکرده کشور  یدبهره را عا یشترینو ب ینبهتر تواند یکالن م های گذاری یاستس

احساس کنند کشور  در تمام نقاط یرانکه تمام اقوام ا یا گونه  به ؛مؤثر واقع شود جمعی هویت

 (.11: 1313 زاده وخوشاکو،)نجفاستفاده کنند  کشور تمام امکاناتاز  توانندکه می

ای فرهنگی و قومی هنی، از ویژگیدو شهر سنندج و تبریز با قدمت تاریخی و فرهنگی غ

 میان این دو قوماخیر احساسات و تعلقات قومی شدیدی در  های سال در برخوردارند.خاصی 

های جهانی قرار دارند. از آنجایی که برای  رسانه  تریبونو به شدت در معرض  شدهمشاهده 

با توجه به  ،از عدالت اجتماعی الزم است قابل توجهیبرخورداری از انسجام اجتماعی، میزان 

بررسی  در پژوهش حاضر به دنبال ها در کاهش و افزایش عدالت اجتماعی،نقش رسانه

ها گرایی و کاربری رسانه وضعیت و میزان انسجام اجتماعی، عدالت اجتماعی، قومچگونگی

                                                           
1. Dijk 
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 اینکه ویم متفاوتداخلی و خارجی در بین شهروندان تبریزی و سنندجی به عنوان دو قومیت 

 و این رابطه به چه میزان است؟ گرایی و انسجام اجتماعی رابطه وجود دارد آیا بین عدالت، قوم

 این تحقیق عبارتند از: سؤاالتبا توجه به مطالب ذکرشده، 

 . آیا میزان انسجام اجتماعی بین دو قومیت آذری و کرد تفاوت دارد؟1

یت آذری و کرد برحسب احساس عدالت اجتماعی، . میزان انسجام اجتماعی بین دو قوم2

 ؟یابد یمها داخلی و خارجی چه تفاوتی گرایی و کاربری رسانه قوم

 

 اهداف تحقیق

 ؛و کرد یآذر یتدو قوم در یانسجام اجتماع یزانم یبررس .1

سنندج و  یو کرد در شهرها یآذر یتدو قوم ینب یانسجام اجتماع یزانم یقیتطب برسی. 2

 ؛یزتبر

 ی،جمع  ارتباط یلوسا ی،از عدالت اجتماع مندیبهره یعوامل اجتماع ۀرابط یبررس .3

 و و کرد یآذر یتدو قوم ینب یانسجام اجتماعو گرایی  قوم یها ارزش

 یزانم با( درآمد و یالتتحص یزان، مشغلمانند )سن،  یفرد هایویژگی ۀرابط یبررس. 0

 و کرد. یآذر یتدر دو قوم یانسجام اجتماع

 

 و کرد قوم آذری
ترین قوم در ترکیب ملی ایران است، عمدتاً در بخش  ها، بزرگ قوم آذری که پس از فارس

های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان و قزوین  شمال غربی ایران، در استان

این، در  یافته است. عالوه بر استقرار داشته و ادامۀ آن به استان همدان و غرب گیالن گسترش 

شود؛ صورت ادغام اجتماعی، جمعیت بسیاری را شامل می  شهرهای تهران، قم و اراک نیز به

 مرز است. در غرب با ترکیه و عراق و در شمال با ارمنستان و جمهوری آذربایجان هم

ها، بر خالف مؤلفۀ دین و مذهب و تکلم به زبان رسمی، در زمینۀ لهجه و احساس آذری

ای از نخبگان آذری رهبری  عده ها، تفاوت دارند؛سبیشتر ملّت ایران، یعنی فارقومیت با 

ین نشیآذرمنطقۀ  .اند فکری و مذهبی شیعیان را در ایران و خارج از کشور بر عهده داشته

اند؛ زیرا قبل از معاهدات های قفقاز در سه متغیر زبان، قومیت و مذهب همسانایران، با آذری
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 صورت یکپارچه بخشی از ایران تاریخی و باستانی بودند. نکته انچای، به گلستان و ترکم

های قفقاز و ساکن های ایران کنونی، وجوه مشترک بیشتری با آذریاینجاست که هر چند آذری

دهند و خود را جزو سوی مرزها دارند، اما گرایش شدیدی به ملّت ایران نشان می در آن 

  (.11:1370 مطلبی،دانند )الینفک آن می

توان در موارد ذیل جستجو کرد:  یمها با ملّت ایران را  یآذرهای اتحاد و پیوند  شاخص

ها به قلمرو جغرافیایی  بودن قوم آذری در ادوار گذشته و انتساب آنهای ایرانی . وجود نظریه1

. 3ر؛ های آسیای صغیها و ترک یعثمانها با  یآذر. تضاد تاریخی 2کنونی موسوم به آران؛ 

ها را باید تأسیس دولت صفویه دانست که توانستند دولتی فراگیر ترین اقدام سیاسی آذری مهم

آورند. همچنین در دورۀ قاجار، به وجود در ایران « دولت ملّی»و یکپارچه و به تعبیر امروزی 

در  حضور فعال و مؤثر در تبدیل مذهب رسمی کشور به تشیع .0تبریز مقر ولیعهد ایران بود؛ 

. 1آید؛  یمترین اجزای سازندۀ هویت دینی و ملّی ایرانیان به شمار  دورۀ صفویه که از مهم

. 0ین ایران؛ نشفارسها از کانون اصلی به سوی بخش مرکزی و قلمرو انتشار جغرافیایی آذری

. ش(. این ه 1271ویژه در انقالب مشروطیت ) ملّی ایران، به  -های سیاسی داری جنبش پرچم

توان سرآغاز تأسیس دولت ملّی در ایران دانست؛ به عبارت دیگر انقالب  یمبش را جن

. 0تبدیل کرد؛ « دولت ملّی»بود، به « دولت سرزمینی»مشروطه، دولت ایران را که تا آن زمان 

. ایثارگری و فداکاری به 7(؛ 1310مشارکت در مبارزات سیاسی منتهی به انقالب اسالمی )

. مشارکت فعال و جدی 1 عراق وویژه در جنگ ایران و  دفاع از سرزمین به  خاطر منافع ملّی و

 ها در امور سیاسی، اجتماعی، علمی، اقتصادی و نظامی کشور.آذری

آیند. این قوم ها، سومین گروه ملّت ایران به شمار میها و آذری، پس از فارسقوم کرد

هایی از جنوب آذربایجان غربی و بخشهای کردستان، در حال حاضر در غرب کشور در استان

ین نیز، مشتمل بر نواحی شمال کردنشهای کرمانشاه و ایالم مستقرند. بخشی از منطقۀ استان

هایی از این قوم در شمال خراسان  عراق، جنوب شرقی ترکیه و شمال شرقی ترکیه است. دسته

برند. زبان کردی در قالب  صورت اقلیت قومی به سر می و گروهی نیز در کشور ارمنستان به 

، از حیث ساختار و «کلهر»و « گورانی»، «زرزا»، «سورانی»، «کرمانجی»های خاصی چون لهجه

های هند و اروپایی است که در عین داشتن زیرساخت مشترک  های ایرانی زبان ریشه از شاخه

های کرد  ام و گروهبا زبان ایرانی نظیر بلوچی، پشتو و فارسی، گونۀ خاصی از زبان است که اقو

آید. از حیث دهد و از عوامل یکپارچگی و تجانس این قوم به شمار میرا به هم پیوند می
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شوند. برخالف کردهای کردستان که  مذهبی، کردها به دو گروه سنّی شافعی و شیعه تقسیم می

ر مجموع اند. داند، کردهای منطقۀ کرمانشاه و ایالم عمدتاً شیعهاهل سنّت و شافعی مذهب

های فرهنگی با های نژادی، زبانی و تاریخی و بعضی خصلتاگرچه کردها در زمینۀ ریشه

بخش مرکزی )ایران( مشترکاتی دارند اما از جهت مذهبی، قومی و زبان محاوره با بخش 

ویژه کشور عراق،   اند و در عوض با نواحی کردنشین خارج از مرزها، بهمرکزی ایران متفاوت

 (.26:1370رند )مطلبی، همگونی دا

 

 تحقیق ۀپیشین

اجتماعی  انسجام اجتماعی و مشارکت ۀرابط»( در پژوهشی به بررسی 1373ازکیا و غفاری )

پرداختند. انسجام اجتماعی در قالب « روستاییان در نواحی روستایی شهر کاشانۀ یافت سازمان

 اجتماعی و میزان نزاع در بینمیزان تعامل  شاخص گرایش روستاییان نسبت به یکدیگر، سه

مشارکتی،  عضویت یها از طریق مؤلفه یافته و مشارکت اجتماعی سازمان بررسی شد روستاییان

 سنجش شد.گیری موقعیت مشارکتی، مشارکت در اجرا و مشارکت در تصمیم

 دهد.این دو متغیر گواهی می متعامل بین ۀوجود نوعی رابط نتایج تحقیق، بر

بررسی تطبیقی میزان انسجام اقشار اجتماعی »عنوان  با( در پژوهشی 1370) بخش روان

است.  کرده مطالعهمیزان انسجام اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن را  «شمال و جنوب شهر تبریز

انسجام اجتماعی ساکنان باالی شهر کمتر از میانگین  دهد میانگیننشان می آمدهدستبهنتایج 

درآمد پایین و متوسط رو به پایین مشاغل  باهای  گروه و است هرش پایینآن در بین ساکنان 

های شغلی،  ، نسبت به سایر گروهسواد کمسواد و  یبهای  کشاورزی و تولیدی و گروه -کارگری

 .دارندمیانگین انسجام اجتماعی باالتری  تحصیلی،درآمدی و 

ی عوامل مؤثر بر شناخت جامعهتبیین به  پیمایش خود به( در 1377همکاران )نوابخش و 

رداول و ایوان استان چمیزان انسجام اجتماعی مناطق روستایی سه شهرستان ایالم، شیروان 

یر تأث، «گرایی قوم» و «یرگراییتقد» که متغیرهای دهدپرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان می ایالم

 اند.انسجام اجتماعی داشتهی بر مثبتو دار امعن

وفاق اجتماعی عام در جوامع شهری، »عنوان با ای ( در مطالعه1316گی )یکمربنقدی و 

 حجم .اندبه بررسی وفاق در جوامع شهری و روستایی پرداخته« روستایی و عشایری ایالم

 یزانم دهدیم نشان آماری یلج تحلیبوده است. نتا یشمایپ یقروش تحق و نفر 007 نمونه
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 تحلیل واریانسآزمون  یجدر حد متوسط بوده است. نتا یانعام کل پاسخگوی وفاق اجتماع

 وجود دارد. داری اسه جامعه تفاوت معن ینا ینب یوفاق اجتماع یزانلحاظ م داد که از نشان

سطح تحصیالت و میزان انسجام ملی و  ۀرابط»ن یبه تبی پیمایشی( در 1316نیازی )

پرسشنامه و  ا استفاده از تکنیکب این پیمایش های داده پرداخت.« شدن شهرونداناجتماعی

)سال هستند  شهر کاشان شهروندان ۀکلی مطالعه موردآماری  ۀجامع. ندشد  آوری جمعمصاحبه 

تحقیق تعیین  ۀنمون عنوان  بهاز آنها نفر  066کوکران  گیری نمونهکه با استفاده از فرمول  (1371

بین  ی رادارامعن ۀرابطهای پژوهش یافته. ندشدای تصادفی انتخاب و با استفاده از روش سهمیه

 داد.دو متغیر سطح تحصیالت و میزان انسجام اجتماعی نشان 

ای مصرف رسانه ۀرابط»( طی پژوهشی با عنوان بررسی 1312و همکاران ) زادهجمعه امام

شهر تبریز را  جوانان یبر انسجام اجتماع یجمع  های ارتباطرسانه یرتأث «و انسجام اجتماعی

را در  یزنفر از دختران و پسران شهر تبر 370است که  یمایشی، پیقروش تحق .کردندبررسی 

نتایج تحقیق مؤید  .شده است  استفاده پرسشنامه آوری اطالعات، از. برای جمعبر گرفته است

 .بوده است یانپاسخگو یمصرف رسانه و انسجام اجتماع یانمعنادار م رابطۀ

سیاسی ی هانقش گفتگوها و برنامه» با عنوانتحقیق  در (1110) 1هافستر و جیانوس

سانتیاگو  ساالن از بزرگ اینمونههای با استفاده از داده «رادیو در افزایش همبستگی و مشارکت

افزایش انسجام و مشارکت  عوامل ازنفر(، تحصیالت و آگاهی سیاسی و اجتماعی را  173)

اقتصادی و اجتماعی باالتر، بیشتر از سایرین  ی و پایگاهاجتماعی دانسته و معتقدند افراد با آگاه

در بیشترین میزان مشارکت اجتماعی از و  برندمی به ضرورت توجه به انسجام جامعه پی

 .جامعه برخوردارند

 هایویژگیاز  ییک عنوان  بهانسجام اجتماعی  (2660و همکاران ) 2راجلیتوندر تحقیق 

 موردهای اصلی . شاخصشده استیری و در سطح کالن تبیین گ اندازهسیستم اجتماعی، 

 و  آموزشاز: نرخ جرم و جنایت، نرخ بیکاری، سطح  اند عبارتدر این پژوهش  استفاده

دسترسی به مزایای اجتماعی که  و درآمد، شاخص نابرابری نژادپرستانه های ، نگرشپرورش

 .اندداده قراریر تأثمیزان انسجام را جامعه تحت 

                                                           
1. Hofestter and Gianos 
2. Rajulton 
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 ۀبه بررسی رابط« انسجام اجتماعی در اروپا»( در پژوهشی با عنوان 2611) 1رگالنیو

وی  نظر ازعدالتی اجتماعی در اروپا پرداخته است. بیو ها انسجام اجتماعی و نابرابری

همچنین این رابطه تحت تأثیر  بوده ویرگذار تأثی بر انسجام اجتماعی کل طور  به نابرابری

ی دیگری از نابرابرهای اجتماعی از قبیل موقعیت افراد در نظام قشربندی و سطح ها جنبه

 .ستبوده ا ها آن تحصیالت

کشور اروپایی  00انسجام اجتماعی در  ۀمقایس ( به برآورد و2611و همکاران ) 2دیکس

و برای  بررسی اجتماعی و فرهنگی انسجام اجتماعی را به لحاظ سیاسی،ها  پرداختند. آن

 وحدت، ۀدرج ،دولتی -اعتماد به نهادهای سیاسی های شاخصکمی آن، از ترکیب  ۀبمحاس

که کشورهای  هنشان داد نتایج پژوهش اند. کردهشاخص مشارکت اجتماعی و فرهنگی استفاده 

 را دارند.ترین میزان انسجام اجتماعی  اروپای شمالی بیشترین و ترکیه و شوروی سابق کم

 

 مبانی نظری

 ۀمؤلف است که« یانسجام اجتماع»، یشناس جامعه، پیشکسوت دورکیم کانونی رویکردمفهوم 

 یاساس آن را اخالقیات یا مقررات اخالق کهاست  یاجتماعفردی و عمل و رفتار  یاصل

ها و که در آن، گروه کندیاز جامعه ارائه مرا  یتصویر ازنظر او، انسجاممفهوم  .دهدیتشکیل م

یر، پذبینی یشپبه صورت  یششده و کمابیطور منظم و الگوبند  و به اند پیوسته  هم افراد به 

 نظم نتیجه در و اخالق های خاستگاه منابع، به مفهوم این ازبا استفاده  او کنش متقابل دارند.

 بر باثبات، نسبتاً اجتماعی گسترش نظم با جامعه که کند میبیان  و پردازد می جامعه در اجتماعی

انسجام  عقالنیپیش بنیان سازنده، عاطفی های پیوستگی و است استوار اجتماعی انسجام نوعی

 ضرورت ۀدربار (. دورکیم110: 1371 چلبی،) استحتی عقالنیت  و اجتماعی قواعد اجتماعی،

که  دارد بستگی انسجام اجتماعی ی ازاست: تکامل جامعه به میزان معتقد مفهوم این طرح

 به بیشتر را افراد باشد تر قوی آن نتیجه هرچه و موجب شود را عهجام یکپارچگی و وحدت

 همان به باشد کم جامعه انسجام ۀدرج چه چنان. افزاید می روابط میزان بر کند و می متمایل هم

)تنهایی،  شود می کاسته ها آن میان اجتماعی روابط و برخوردها تنوعو  افراد پیوند از نسبت

1301 :72.) 

                                                           
1. Vergolini. 

2. Dicks 
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 یاتنظر یقدانست؛ او با تلف یرا معمار وفاق اجتماع 1پارسونز یدمعاصر با ۀدر دور

 یکواحدهای  ۀپرداخت که به معنای وجود رابط یانسجام اجتماع ۀینظر بیانو وبر به  یمدورک

ای مشترک عمل  به گونه یانسجام اجتماع یقاز طر جامعه اجزایاز نظر او، . است یستمس

برای  یگر،د سویسازند و از  ممکن غیر شوند و رکود آن را متیسکنند تا مانع انحطاط س می

، یهای فرع نظامدهند. پارسونز در طرح خرده آن همکاری متقابل انجام می ییکاراارتقای سطح 

پارسونز عمدتاً در انسجام اجتماعی است.  برد که کارکرد آن حفظ نام می ینظام اجتماعاز خرده

بر  یکه مبتن دیدیآن م یرا در بعد انسجام ینظام اجتماع یمعنای محدود کلمه، مشکل اساس

 عنصر چهاراو وجود  نظر از. (1-10: 1301 چلبی،در جامعه است ) یاصول مشترک ارزش

ین عمل این عناصر به کارکردهای خود و چنمهها و  (، پیوند متقابل بین آنAgil) یلآج

پارسونز در » شود. یمر جامعه منجر به انسجام اجتماعی داز همدیگر  ها آناستقالل نسبی 

 ینچند یا یازن یککه هدفشان برآوردن  داردتوجه  هایییتکارکردها به مجموعه فعال یبررس

ها اگر تمام نظام. اندیها ضرور تمام نظام یبرا او چهار کارکرد ۀبه گفتاست، جامعه  یازن

است شرکت کنند، نهآ یازهایبرآوردن ن اندر چهار مجموعه که هدفش یدبا بخواهند بقا یابند

با  یدنظام با یک ینظر سازگار از .به هدف دستیابی و یسازگار از عبارتند هایتفعال این

نظام  تر، یکطور مشخص  دهد. به یقتطب هایشیازرا با ن یطسازگار شود و مح یطشمح

بود، به علت عدم  طور  یناختالف داشته باشد. اگر ا یطشبا مح یمدت طوالن یبرا تواند ینم

 (.130: 1312 یتزر،)ر «گرفتیقرار م ینابود یخطر جد در یسازگار

 ۀیدعقکند. به بیان میای مبادله ییالگو انسجام اجتماعی،در آثار خود برای فهم  2بالوپیتر 

چون سن،  یعواملۀ یبر پا از جامعه، یشود که بخشیدر جامعه محقق م یزمان انسجام او

 نظر بالو مبادالت د. ازیاباز همانندی دست  ییباال ۀبه درج یگیجنس، نژاد، شغل و همسا

وفاق  یجادمتقابل، به ا ینقش و وابستگ یکتفک ی،اعتماد اجتماع ینوع یجادا یقاز طر اجتماعی

ی یکپارچگ ۀهمگونی قومی نیز، بالو به قضیدر بررسی ناشد.  خواهدمنجر ی اجتماعو انسجام 

نیست که یکپارچگی حاصل عوامل  معتقدپردازد. او برخالف لیپست و پارسونز اجتماعی می

تواند یکپارچگی تمایز ساختاری می ۀین است که درجبر است، بلکه ها و هنجارهاچون ارزش

« هانرخ مبادله میان گروه»و « عدالت توزیعی»ها و افراد ایجاد کند. بالو با طرح را در میان گروه

                                                           
1. Parsons 

2. blau 
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تحلیل خود را از سطح تبیین کنش افراد به سطح تبیین ساختارهای اجتماعی ارتقا داده و از 

است روابط  معتقدپردازد و های گروهی میمبادله، به موضوع پیوستگی ۀطریق مفاهیم نظری

را تقویت کند  ها آنتواند یکپارچگی یک جامعه می یساختاری حاصل از مبادله میان اعضا

عدالت توزیعی به نارضایتی  بر اساسگیری و تحقق مبادله عدم شکل و ؛(106: 1370ریتزر، )

 ی،)کوثر منجر خواهد شدانسجام  کاهش نهایت و دربحران  ،سیاسی، اجتماعی، شورش

1301 :02.) 

یک واحد ملی در  در داخلهمبستگی قومی ممکن است بر این باور است که  1هکتر

ای میان یک مرکز های ناحیه عدالتی یبتشدید تعارض، نابرابری و  ۀیجنت درو حال ظهور 

ن دوام همبستگی قومی در جوامع مدرن ین ترتیب، وی تبیه ایفرهنگی و قومی شکل بگیرد. ب

کند. در این دیدگاه همبستگی و طرح می« العمل عکس -قومیت»را در درون چارچوب مدل 

شکل  فرهنگی مجزا نظر ازو پیرامونی  العملی است که از جانب یک گروهچالش عکس

 شوندز طریق نهادهای بوروکراتیک و دولتی تحکیم مینیز اقومی  های شکاف. گیرد می

اقتصادی در کشورهایی که از تنوع قومی برخوردارند،  ۀ(. نوسازی و توسع00: 1300 احمدی،)

کار فرهنگی که   یمتقساین نامد. در می «کار فرهنگی  یمتقس»شود که هکتر به جریانی منجر می

های ها یا مشخصهمبنای ویژگی افراد بر ،عدالتی ساختاری است یبالگویی از تبعیض و 

شوند. این های اجتماعی گماشته میبه انواع خاص اشتغال و سایر نقش ،مشاهده  قابلفرهنگی 

. مایکل شودمیمنجر « سلطه زیر -مسلط»یا « محکوم -حاکم»ساختار اجتماعی  به ایجادتعامل 

چارچوب در های قومی ، معتقد است مدرنیزاسیون و افزایش تماس گروهخود ۀیدر نظرهکتر، 

شود. این قومی منجر می ۀباعث وحدت، بلکه برعکس احتماالً به منازعنه یک دولت، ضرورتاً 

یش ی و انسجام اجتماعی زمانی افزاهمبستگ نابرابر مناطق یک کشور است. ۀامر به علت توسع

 (.200: 1377 صالحی امیری،) ها کاهش یابندعدالتییابد که این بیمی

اجتماع گروهی از مردم  را به معنایی شناس جامعهدویچ مفهوم اجتماع امنیتی در ادبیات 

های اجتماع امنیتی هویت جمعی ها و ویژگیداند. از معیارو اعتماد متقابل می بر اساس اطمینان

یدار، وابستگی متقابل، نهادهای مشترک، اعتماد متقابل، هنجارها و و سیاسی، تعامالت پا

. شود. معیاری که به پیوند بازیگران و اعضای اجتماع منجر میاست انسجامهای مشترک و  یدها

های شدن زمینهفراهم منظور  بهپرداز بر ارتباطات و ضرورت آن در اجتماع این اندیشه

                                                           
1. Heckter 
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را  یجمع  ارتباط یلوسا یچووکارل د ینه،زم یندر اید دارد. تأکو همکاری  همفکری، همدلی

های  واحدها و گروه یجادو عالوه بر آن ا داندیم جوامع یاسیساجتماعی و موجب انسجام 

 یها، همسازها و ارزشفرهنگ یانتفاهم و تساهل م المللی، ایجاد ینب یهاو سازمان یاسیس

 یارتباطات جمع های یژهرا از کارو المللی ینو ب یمل یو همبستگ یهای مختلف اجتماع گروه

و ملی  ۀی و واگرایی در عرصیهمگرا ۀ. دوویچ به مطالع(01-02: 1371 ،زادهیرمشداند )یم

 . او معتقدبررسی کرده استالمللی پرداخته، توسعه را در ارتباط با اقوام و یکپارچگی ملی  ینب

گسترش ارتباطات، موجب شناخت بیشتر  اثر ربیافتگی در جوامع چند قومی،  توسعهکه  است

: 1376 ،رجب نسب) کردیجه یکپارچگی میان آنان را تقویت خواهد نت و در شود میاقوام 

شش فرایند را در  ،رهیافت نوسازی قرار داردمتفکران (. کارل دوویچ که در رأس 163

 ۀو توسع نقل و  حملالگوهای اسکان و  .1از:  ندعبارت دانند که مییکپارچگی و انسجام دخیل 

های یکپارچگی حوزه .1 ؛یکپارچگی قبایل .0 ؛نخبگان .3 ؛ارتباطات اجتماعی .2 ؛ارتباطات

 (.261: 1307 ،ی)ت یکپارچگی زبان .0و  (یری دولت مدرنگ )شکل یادار

 

 چارچوب نظری

اعتقادات و  ،ها ارزشانسجام، اجماع در  شد،نظری و تجربی بیان  یدر مبانکه  طور همان

پذیرش  ،از اصول مورد توافق است. به عبارتی شاخص وجود انسجام اجتماعی یا مجموعه

 ،نهادهای اجتماعی، احساس تعلقو مشارکت در همگانی قوانین، قواعد و هنجارها، پیوند 

م انسجا. ست )دورکیم، پارسونز، بالو، هکتر، دویچ(گرا مردممنافع ملی  یریگ شکلاعتماد و 

 ۀو توسع عدالتییو ب یضاحساس تبع ،گرایی قوم یلاز قبتحت تأثیر عوامل مختلفی اجتماعی 

شدن سست و یهای ارتباطفناوری یشرفتپ های قومی،انگاری هویتو نادیده تحقیر، ینابرابر

 یتموقع ،تبارهای همامکان برقراری روابط فرامرزی با اقوام و گروه یایی،مرزهای جغراف

اجتماعی شخص، نظیر شغل، تحصیالت، -مختلف اقتصادی یها مشخصه و اقوام یکیتیژئوپل

 .است ...سن و 

کارکردهای  نظران صاحبکه  اندی نوین و اطالعاتی نیز از جمله ابزار نوینیوسایل ارتباط

اجماع ، حمایت از هنجارها عامل ینتر مهم را این وسایلبرخی  ؛اند قائلرا برای آن  یا دوگانه

، سازیهمگن به منظور، هاها و ارزش و انسجام اجتماعی تفاهم و تساهل میان فرهنگملی 

از  .(1100بریجان،  ؛1171دویچ،  ؛1102، جانلی) دانند یمسازی و انسجام اجتماعی یکسان
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بندی و انشقاق جمعی در عصر جدید تقسیم یها که رسانهمعتقدند برخی دیگر دیگر،  سوی

 ارتباطی هایاند. بر این اساس رسانهها را تشدید کردهملت طبقات و، اجتماعیهای  گروه بین

 جرآنها من شدنبخشی به یگرد یسوو از  بیشتر شهروندان یسازبه متجانسسو  از یک

احساس  ،گرایی قوم ،بر انسجام مؤثراز دیگر عوامل  (.1113رینگلد،  1111، 1)دیجکد نشو می

 داشتهعدالتی مصادیق عینی و ذهنی ی است و چنانچه بینابرابر ۀو توسع عدالتییو ب یضتبع

بنابراین ؛ دهدتحت تأثیر قرار میرا  انسجامهمسو شود  منابع ثروتنابرابر توزیع باشد و با 

دادن رویکرد پارسونز و تکمیل آن با رویکردهای نظری قرارالگوی تبیین این تحقیق با پایه

 ییگرا قومهای مستقل انسجام اجتماعی و متغیر ،ابعاد متغیر وابسته ۀزمین بالو، هکتر و دویچ در

 .است کرده یبند صورترا و عدالت اجتماعی 

 
 . الگوی نظری تحقیق1نمودار 

 

 تحقیق های فرضیه

 استخراج شده است: های زیر یهفرضهای نظری و تجربی تحقیق، با توجه به پیشینه

 کرد و آذری متفاوت است. قوم دومیزان انسجام اجتماعی بر حسب  .1

 .کند میتغییر  های فردی میزان انسجام اجتماعی دو قوم آذری و کرد برحسب ویژگی .2

                                                           
1. Dijk 
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 های قومی در دو گروه قومی آذری و کردبین میزان انسجام اجتماعی و باور به ارزش .3

 رابطه وجود دارد.

دو گروه قومی آذری و کرد رابطه  اجتماعی و احساس عدالت دریزان انسجام مبین  .0

 وجود دارد.

دو گروه قومی  جمعی در ارتباطبین میزان انسجام اجتماعی و میزان استفاده از وسایل . 1

 آذری و کرد رابطه وجود دارد.

 

 روش تحقیق

دو قومیت آذری میزان انسجام اجتماعی  تطبیقی ۀ، مطالعکه هدف تحقیق حاضر با توجه به این

این مطالعه . شده است  ای )اسنادی( بهره گرفته روش کتابخانهو  1از روش پیمایش ،و کرد است

، پهنانگر است. وسعتمعیار زمان، مقطعی و به لحاظ معیار  ، کاربردی، به لحاظماهیتبه لحاظ 

 .سبه شدنفر محا 007با استفاده از فرمول کوکران  در دو شهر سنندج و تبریزحجم نمونه 

 نه ایب. شداستفاده  (PPS)ای متناسب با حجم  گیری خوشه در این تحقیق، از روش نمونه

عنوان   سه منطقه بههر کدام،  سنندج ۀگان 0مناطق و  تبریز گانۀ 16از مناطق  صورت که ابتدا 

از ها اصلی هر منطقه  یدانمها و  بعد خیابان ۀو در مرحل نداصلی در نظر گرفته شد ۀسه خوش

آخر به روش اتفاقی،  ۀدر مرحل ؛ها در نظر گرفته شد شهرداری در حکم بلوک برای خوشه

 .شدند مطالعهپاسخگویان 

پس از تعیین حجم نمونه ، حاضر ۀدر مطالع استفاده موردگیری  با توجه به روش نمونه

ی جمعیت ساکن در هر یک از مناطق شهرداری، برا تناسب  بهفرمول کوکران،  ۀیلوس  به

تعدادی پرسشنامه در نظر گرفته شد تا مطابق حجم جمعیت آماری در آن مناطق  هرکدام

 و  یهتجز. است شده  استفادهساخته، ها از پرسشنامه محققآوری داده. برای جمعشوندتکمیل 

های  با استفاده از داده .است انجام شده SPSSافزار کامپیوتری  از نرمبا استفاده ها  داده تحلیل

  یهتهصورت سازه   آزمون( میزان آلفای کرونباخ برای متغیرهایی که به مون مقدماتی )پیشآز

 درصد بود. 06ها باالی  سازه ۀکه آلفای هم شدشده بودند محاسبه 

 

                                                           
1. Survey 
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 تعریف مفاهیم

 متغیر وابسته. 1

که حاصل پذیرش و  شود اطالق میانسجام اجتماعی بر توافق جمعی اعضای یک جامعه  ۀواژ

کردن نظام ارزشی و هنجاری یک جامعه و تعلق جمعی و تراکمی تعامل افراد آن جامعه درونی

، مشارکت در چهار بعد اعتماد اجتماعیاین مفهوم  (.270: 1373است )ازکیا و غفاری، 

عملیاتی شده ای در سطح مقیاس ترتیبی  گزینهپنج ۀگوی 02 باو منافع ملی  تعلق ملی ،اجتماعی

 است.

ها اعضای  های ارادی داللت دارد که از طریق آن یتفعالمشارکت اجتماعی به آن دسته از 

مستقیم در  یرغمستقیم یا  صورت  بهو  کنندمییک جامعه در امور محله، شهر و روستا شرکت 

برای (. 116: 1371 دوست،شیخ حسنی و مهماندارند )حیات اجتماعی مشارکت به دادن شکل

ای در  گزینهگویه پنج 12اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از سه بعد ین مفهوم در کردن اعملیاتی

 .است 71/6 این متغیرمیزان آلفای  .شد  سطح مقیاس ترتیبی استفاده

شهروندان نسبت به محیط  ۀدورکیم به احساس تعهد و عالق نظر ازق احساس تعل

در  این مفهوم (.06: 1371 آوریده، و شود )علمی یماجتماعی، فرهنگی و سیاسی و ملی گفته 

تعلق به سرزمین،  یها شاخصای در سطح مقیاس ترتیبی با  گزینهگویه پنج 11 سه بعد، با

 .است 70/6یزان آلفای آن و مشد   سنجیده ها سنتپرچم، زبان فارسی، موسیقی ایرانی و حفظ 

و  منابع یریگ جمع عناصر مادی و معنوی یک جامعه است که در شکل، منافع ملی

: 1377محرابی، دارد ) سزاییه تأثیر ب المللی ینب ۀها درصحن ها و نقش آن امکانات داخلی دولت

سرزمین،  یها شاخص ترتیبی با ای در سطح مقیاس گزینه پنج ۀیگو 0این مفهوم با  (.127-120

 16/6یزان آلفای آن و مملی سنجیده شد  های یتشخصحاکمیت ملی، کارایی، حفظ نهادها، 

)افه، رود، است  یمکه از دیگران انتظار  یو احساساعتماد به معنای باور به رفتار، گفتار  .است

فردی،  ای در ابعاد اعتماد بین گزینه پنج ۀگوی 12کردن این مفهوم از برای عملیاتی .(211: 1370

 .است 00/6میزان آلفای آن  و استفاده شدو نهادی  یافته یمتعم

 متغیرهای مستقل .2

برای . شود میامکانات اجتماعی یک جامعه اطالق  ۀعدالت اجتماعی به توزیع عادالنه و منصفان

ای در ابعاد فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و  گزینهپنج ۀگوی 13کردن این مفهوم از عملیاتی
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 های فرصتسیاسی،  های موقعیتدسترسی به خدمات آموزشی،  های شاخصسیاسی با 

 های فعالیتبرابری  و اجتماعی، مشاغل، امکانات بهداشتی، توزیع ثروت، توزیع درآمد نفت

 .است شدهسنجیده  76/6اقتصادی با میزان آلفای 

برای . شود میی قومیت خود اطالق ها مؤلفهگرایی به میزان گرایش یک فرد به  قوم

ای در  گزینهپنج ۀگوی 12 با در سه بعد عاطفی، اجتماعی و فرهنگیکردن این مفهوم عملیاتی

ترجیحات  تعلق قومی، ازدواج قومی، تعامالت قومی، های شاخصسطح مقیاس ترتیبی با 

 سنجیده 01/6 موسیقی محلی با میزان آلفای و تعلق به زبان قومی و محلی، لباس محلی قومی،

 یافرستندگان به مخاطب  یااز فرستنده  ها یامانتقال پ یلوسا های جمعی بهرسانه .است  شده

روزنامه،  ۀدر زمین ای گزینهپنج ۀگوی 0کردن این مفهوم از برای عملیاتی شود؛ یمخاطبان گفته م

 .ه استاستفاده شد ینترنتا ماهواره و یزیون،تلو یو،کتاب، راد

 

 های تحقیقیافته

 ها دادهتوصیف 

گروه  ست کهاسال  00و بیشترین سن  26، کمترین سن پاسخگوها های تحقیقبر مبنای داده

. میانگین سنی پاسخگویان دهد تشکیل میرا در قوم آذری  یشترین درصدبسال  26-21سنی 

بیشترین درصد را در سال  36-31سنی  هاست. گرو 73/1سال و انحراف معیار  1/31آذری 

سنی قرار دارند. میانگین  ۀدر این رد از پاسخگویاندرصد  3/20که شود قوم کرد شامل می

یانگین سنی منمونه، است. در کل  12/1سال و انحراف معیار  17/31سنی پاسخگویان کرد 

درصد مرد  11 ،است. از بین پاسخگویان آذری 00/1سال و انحراف معیار  07/33پاسخگویان 

 زن است. در کلدرصد  0/07درصد مرد و  3/11 در بین پاسخگویان کرد ودرصد زن  01و 

است. از بین  درصد 7/07و  2/11 و زن به ترتیب مردیان پاسخگوفراوانی  ،یزن نمونه

کُُرد از بین پاسخگویان قوم  و درصد مجرد 1/00و  متأهلدرصد  1/13پاسخگویانِ قوم آذری 

به  .ستها یآذرکه درصد متأهلین قوم کرد بیشتر از  نددرصد مجرد 0/22درصد متأهل و  3/00

و مابقی  درصد بیکار 16/6دار،  درصد خانه 11/6درصد مشاغل دولتی،  01/6 ،اظ اشتغاللح

 3/27درصد فوق لیسانس به باالتر و  1/11درصد پاسخگویان، لیسانس،  1/01شغل آزاد دارند. 

 اند.دیپلم و دیپلم به پایین
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 های استنباطییافته

 و آذری متفاوت است.قوم کرد  میزان انسجام اجتماعی بر حسب دو .1 ۀفرضی

دهد میانگین میزان انسجام اجتماعی قومیت  نشان می 1 نتایج آزمون تی مستقل در جدول

ها  شود. دادهدرصد تأیید می 11آذری باالتر از قومیت کرد است و این تفاوت با سطح اطمینان 

عتماد، تعلق ( تفاوت ابعاد انسجام اجتماعی دو قوم است؛ یعنی میزان ا666/6مؤید معناداری )

ها بیشتر از کردهاست. همچنین تفاوت  ملی، منافع ملی و مشارکت اجتماعی نزد آذری

ها از  شود به طوری که آذری معناداری در متغیر عدالت اجتماعی در بین دو قوم مشاهده می

های جدول، تفاوتی در  احساس عدالت بیشتری نسبت به کردها برخوردارند. با توجه به داده

گرایی دو قوم وجود ندارد. همچنین در استفاده از رسانۀ خارجی تفاوت معناداری  قوممیزان 

های  ها بیشتر از کردها در معرض رسانه طوری که آذری شود به  بین دو قومیت مشاهده می

 های داخلی بین دو قوم تفاوتی یافت نشده است. اند ولی در رسانهخارجی

 حقیقآزمون تی مستقل متغیرهای ت .1جدول 
sig t df قومیت تعداد میانگین انحراف معیار  

666/6 
 

7/7 
 

010 
 

 اعتماد آذری 370 1/13 3/3

 کرد 372 1/16 0/3

666/6 
 

0/0 
 

003 
 

 تعلق ملی آذری 370 1/00 1/7

 کرد 372 3/03 0/7

666/6 
 

3/1 
 

010 
 

 مشارکت آذری 370 7/00 2/0

 کرد 372 00 7

666/6 
 

0/1 
 

010 
 

 منافع ملی آذری 370 7/20 1/0

 کرد 372 3/21 1/1

666/6 
 

3/0 
 

030 
 

 انسجام کلی آذری 370 0/111 3/21

 کرد 372 1/103 2/23

عدالت  آذری 370 01/27 011/1 000 113/0 666/6
 کرد 372 20/20 13/16 اجتماعی

های  ارزش آذری 370 70/03 0 000 671/6 131/6
 کرد 372 76/03 00/1 قومی

رسانۀ  آذری 370 000/0 016/1 000 062/3 666/6
 کرد 370 611/0 006/1 خارجی

 رسانۀ آذری 370 326/0 130/1 002 -/131 320/6
 کرد 372 006/0 210/2 داخلی
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فردی )سن( تغییر   میزان انسجام اجتماعی دو قوم آذری و کرد برحسب ویژگی .2 ۀفرضی

 کند. می

دهد بین سن با انسجام اجتماعی، رابطۀ مستقیم و معنادار  نشان می 2های جدول  یافته

یابد و  وجود دارد، به این صورت که با افزایش سن، میزان انسجام اجتماعی افراد افزایش می

ابعاد متعدد انسجام، بعد اعتماد بیشترین رابطه را با سن دارد. همچنین  بر عکس. همچنین در

داری وجود دارد به این صورت که با افزایش  بین بعد مشارکت و سن رابطۀ معکوس و معنا

 یابد و بر عکس.ها کاهش می سن افراد، میزان مشارکت آن

 . ضریب همبستگی سن و انسجام اجتماعی2جدول 

61/<6p
 * 61/<6 p

* * 661/6 p <
*** 

 

میزان انسجام اجتماعی دو قوم آذری و کرد برحسب سطح تحصیالت تغییر  .3 ۀفرضی

 کند. می

دهد بین سطوح تحصیلی مختلف از  نشان می 3طرفۀ جدول  نتایج تحلیل واریانس یک

( تفاوت وجود دارد. آزمون 666/6داری ) ( و سطح معناF = 10) نظر میزان انسجام اجتماعی

LSD دهد کمترین و بیشترین میزان انسجام به  ست، نشان میها دهندۀ تفاوت گروه که نشان

 شود. ترتیب در افراد با سطح تحصیلی فوق دیپلم و ابتدایی دیده می

 تحصیالت پاسخگو و انسجام اجتماعی ۀطرف . آنالیز واریانس یک3جدول 
Sig F dF تعداد میانگین انحراف معیار  

 
 
 
 

666/6 

 
 
 
 

16 

 

 
 
 
 

000 

 
 

 ابتدایی 13 7/100 1/11
 راهنمایی 27 7/107 23

 دیپلم 106 1/111 2/11

 دیپلم فوق 101 3/131 1/23

 لیسانس 331 1/116 2/22

 فوق و باالتر 71 1/111 0/20

 جمع کل 007 7/101 23

 

 انسجام اجتماعی ابعاد سن اعتماد تعلق ملی مشارکت منافع ملی

 اعتماد /102** 1   
 تعلق ملی /600 /073** 1  

 مشارکت -/121*** /370** /011*** 1 

 منافع ملی /627 /007** /112** /013** 1
 انسجام اجتماعی /161** /726** /021** /030** /700**
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میزان انسجام اجتماعی دو قوم آذری و کرد برحسب میزان درآمد تغییر . 4 ۀفرضی

 کند. می

های درآمدی  دهد که بین افراد با گروه نشان می 0طرفۀ جدول  تحلیل واریانس یکنتایج 

(، 666/6( و سطح معناداری )F = 6/6مختلف در برخورداری میزان انسجام اجتماعی با مقدار )

 1066666تا  1261666که گروه درآمدی ) ، مؤید آن استLSDآزمون  تفاوت وجود دارد. پس

 های درآمدی از انسجام بیشتری برخوردار است. گروهتومان( نسبت به سایر 

 درآمد و انسجام اجتماعی طرفۀ . آنالیز واریانس یک4جدول 
Sig F dF متغیر تعداد میانگین انحراف معیار 

 

 

666/6 

 

 

0/0 

 

 

000 

 

 

 هزار تومان 066زیر  117 7/101 3/22

 تومان 066666تا  1266666 012 1/100 2/26

 تومان 1261666تا  1066666 102 3/110 0/20

 تومان به باال 1066666 20 100 7/20

 جمع کل 007 7/101 23

 

میزان انسجام اجتماعی دو قوم آذری و کرد برحسب وضعیت شغلی تغییر  .5 ۀفرضی

 کند. می

های شغلی مختلف  دهد که بین گروه نشان می 1طرفۀ جدول  نتایج تحلیل واریانس یک

( تفاوت وجود دارد. 663/6( و سطح معناداری )F = 4/1میزان انسجام اجتماعی با مقدار )در 

دهد بیشترین اختالف میزان انسجام اجتماعی بین گروه شغلی کارمند  نشان می LSDآزمون  پس

 های شغلی است. با سایر گروه

 وضعیت شغلی و انسجام اجتماعی طرفۀ . آنالیز واریانس یک5جدول 
Sig F dF تعداد میانگین انحراف معیار  

 

663/6 

 

1/0 
 

 

000 

 
 

 بیکار 00 1/130 0/10

 کارگر 211 0/137 1/23

 دار خانه 01 3/133 1/23

 کارمند 332 1/102 3/23

 آزاد 72 7/106 0/20

 جمع کل 007 0/131 3/23
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در دو گروه قومی آذری  های قومیبین میزان انسجام اجتماعی و باور به ارزش .6 ۀفرضی

 رابطه وجود دارد. و کرد

گرایی با تمامی ابعاد انسجام  دهند بین قوم نشان می 0های جدول  همان طور که داده

گرایی،  اجتماعی و همچنین انسجام اجتماعی کل، رابطۀ معنادار وجود دارد؛ یعنی با افزایش قوم

و در میان  272/6**که این میزان در میان قوم آذری  یابد میزان انسجام اجتماعی نیز افزایش می

گرایی با  است. بیشترین و کمترین رابطه به ترتیب، بین بعد عاطفی قوم -260/6**قوم کرد 

مؤید  ها شود. داده گرایی با انسجام اجتماعی دیده می انسجام اجتماعی و بین بعد اجتماعی قوم

و ابعاد تعلق ملی، مشارکت و منافع ملی است و گرایی  آن است که بیشترین رابطه، بین قوم

 گرایی و بعد اعتماد اجتماعی. کمترین رابطه بین قوم

 گرایی و انسجام اجتماعی . ضریب همبستگی قوم6 جدول
 متغیرها قومیت عاطفی اجتماعی فرهنگی گرایی کل قوم

 اعتماد آذری 230/6** 112/6** 671/6 200/6**

 کرد -601/6 120/6* 630/6 612/6

 کل 671/6* 111/6** -600/6 670/6*
 تعلق ملی آذری 203/6** 607/6 300/6** 310/6**

 کرد -201/6** -367/6** 602/6 -362/6**

 کل 111/6** 117/6** 111/6** 103/6**
 مشارکت آذری 633/6 110/6* 106/6** 121/6*

 کرد -202/6** -223/6** -631/6 -270/6**

 کل -161/6** -610/6 602/6 -602/6*
 منافع ملی آذری 621/6 160/6* 211/6** 100/6**

 کرد -220/6** -112/6* -601/6 -260/6**

 کل -111/6** -661/6 611/6 -601/6
 انسجام آذری 266/6** 132/6** 270/6** 272/6**
 کرد -220/6** -112/6* -601/6 -260/6**

 کل -661/6 602/6 630/6 611/6

61/6 < p
 * 61/6 < p

 ** 
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بین میزان انسجام اجتماعی و احساس عدالت در دو گروه قومی آذری و کرد  .7 ۀفرضی

 رابطه وجود دارد.

شود رابطۀ انسجام اجتماعی و میزان عدالت  مشاهده می 0همان طور که در جدول 

این به آن معناست که  است. 301/6***ای معنادار و مثبت با ضریب همبستگی  اجتماعی، رابطه

ها، انسجام اجتماعی نیز بیشترین افزایش را  با افزایش عدالت در ابعاد متعدد، در سطح قومیت

 ترتیب در ابعاد اعتماد دهد با افزایش عدالت، حداکثر افزایش به ها نشان می خواهد داشت. داده

ترین میزان در بعد و کم( 200/6***و منافع ملی )( 313/6***)(، احساس تعلق 036/6***)

در هر دو قوم کرد و آذری نیز تأیید شد شود. این رابطه  مشاهده می (110/6***مشارکت )

یژه در ابعاد فرهنگی و اقتصادی، میزان انسجام اجتماعی و  بهیعنی با افزایش میزان ابعاد عدالت 

ابعاد انسجام یابد و برعکس. بین بعد فرهنگی و اقتصادی عدالت با تمامی نیز افزایش می

 اجتماعی رابطۀ معنادار و مثبت وجود دارد.

 . ضریب همبستگی عدالت اجتماعی و انسجام اجتماعی7جدول 
 متغیرها قومیت فرهنگی سیاسی اقتصادی اجتماعی عدالت کل

 اعتماد آذری 137/6** 231/6** 112/6** 227/6** 230/6**

 کرد 371/6** 013/6** 100/6** 172/6** 172/6**

 کل 276/6*** 303/6*** 301/6*** 033/6*** 036/6***
 تعلق ملی آذری 120/6* 677/6 611/6 177/6** 100/6**

 کرد 301/6** 311/6** 067/6** 372/6** 017/6**

 کل 213/6*** 211/6*** 206/6*** 360/6*** 313/6***

 مشارکت آذری -677/6 631/6 -660/6 613/6 616/6

 کرد 210/6** 601/6 260/6** 601/6 130/6**

 کل 610/6** 602/6* 137/6*** 672/6* 110/6***
 منافع ملی آذری 117/6* 170/6** 616/6 121/6* 130/6**

 کرد 363/6** 161/6* 202/6** 101/6** 221/6**

 کل 207/6*** 177/6*** 213/6*** 103/6*** 200/6***
انسجام  آذری 611/6 101/6** 603/6 260/6** 107/6**

 کرد 310/6** 270/6** 006/6** 301/6** 030/6** اجتماعی

 کل 201/6*** 211/6*** 312/6*** 317/6*** 301/6***

61/6 < p
 * 61/6 < p

* * 661/6 < p
 **
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بین میزان انسجام اجتماعی و میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی در دو  .8 ۀفرضی

 گروه قومی آذری و کرد رابطه وجود دارد.

جمعی و انسجام  ، نتایج آزمون همبستگی بین وسایل ارتباط 7بر اساس اطالعات جدول 

مستقیم وجود دهد بین رسانۀ داخلی و انسجام اجتماعی کل، رابطۀ معنادار و  اجتماعی نشان می

یابد و جمعی انسجام اجتماعی، افزایش می  دارد یعنی با افزایش استفاده از وسایل ارتباط

برعکس. ولی رسانۀ خارجی با تمام بعدهای انسجام اجتماعی از رابطۀ معنادار و معکوسی 

های خارجی میزان انسجام اجتماعی کاهش برخوردار است یعنی با افزایش استفاده از رسانه

 یابد و برعکس.یم

 و انسجام اجتماعی یب همبستگی رسانهضر. 8جدول 
 رسانۀ کل رسانۀ خارجی رسانۀ داخلی متغیرها

 660/6 -171/6** 220/6** اعتماد

 607/6 -611/6** 261/6** تعلق ملی

 -171/6** -203/6** 630/6 مشارکت

 -111/6** -206/6** 606/6 منافع ملی

 -676/6* -201/6** 100/6** انسجام اجتماعی

61/6 < p
 * 61/6 < p

 ** 

 

 انسجام اجتماعی ۀمتغیرتحلیل روابط چند

که بخواهیم اطالعات بیشتری از رابطه و شدت دو یا چند متغیر داشته باشیم   صورتی در

افزوده و یا  (Yوابسته )( چه مقدار به متغیر Xiمستقل )و بدانیم به ازای تغییرات در متغیرهای 

به منظور کنیم. در این قسمت از تحلیل داده، از تحلیل رگرسیون استفاده می ،شودکاسته می

این سطح است؛ متغیره استفاده شده از تحلیل چندهای پژوهش تر دادهو شناسایی دقیقبیان 

و  باشندبا متغیر وابسته در ارتباط  زمان همطور   دهد متغیرهای چندگانه بهتحلیل، امکان می

این  د. برای تحلیلنتغیرها برحسب میزان همبستگی و قدرت تبیین مشخص شوترین ممهم

نتایج جدول نشان  استفاده شد. 1گام  به  متغیره به روش گاماز آزمون رگرسیون چند ،بخش

که نشان از  است 001/6دهد میزان همبستگی متغیرهای مستقل با متغیر وابسته انسجام  می

که  است/ 221آمده دستغیرها دارد، همچنین ضریب تبیین بههمبستگی متوسط رو به باالی مت

                                                           
1.Stpwise 
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درصد تغییرات  1/22بینی،  پیشتبیین و متغیرهای تحقیق به ترتیب قدرت  ۀدهد کلی نشان می

 دارند.متغیر وابسته را 

 متغیرهای واردشده در معادلۀ رگرسیون انسجام اجتماعی .9 جدول

 

 گیری یجهنت

است که امکان  از عوامل و عناصر یا مجموعه یاجتماعطور که اشاره شد انسجام  همان

ارتباط، اعتماد، تعلق و پیوستگی افراد یک اجتماع را در ابعاد مختلف فراهم و استحکام و ثبات 

بر آن بسیار  مؤثراساس، شناخت متغیرهای  ینبر هم. کند یمو تداوم آن را در طول زمان میسر 

، از متغیرهای مهم و ها فرهنگ خردهبه عنوان قسمی از  ها یتقوماست. وجود حائز اهمیت 

را با خود  یا بالقوهبه آن، خطر  توجهی یبکه در صورت  استبر انسجام اجتماعی  تأثیرگذار

، در پژوهش حاضر بر آن بودیم تا دریابیم میزان انسجام اجتماعی زمینه. در همین به همراه دارد

؟ اند ماکدآن  یشافزادر کاهش و  یرگذارتأثعوامل  و کرد چگونه است؟ و در دو قومیت آذری

نمونه از  007تحقیق با استفاده کردیم. ابعاد نظری پارسونز، هکتر و دوویچ برای این هدف از 

 .ی در مناطق مختلف دو شهر تبریز و سنندج انجام شدا چندمرحلهای یری خوشهگ نمونه طریق

آن است که میزان انسجام اجتماعی در دو قومیت از وضعیت نسبتاً  یدمؤنتایج تحقیق 

به موازات افزایش  ؛مناسبی برخوردار است. میزان انسجام مردان و زنان تفاوتی ندارد

اغل دولتی بیش از در مش ؛یابد با افزایش سن و درآمد افزایش می یابد؛ یمتحصیالت کاهش 

ها  بیشتر از قومیت کرد است. داده ها یآذرعدد در بین در ابعاد مت آنو میزان  مشاغل آزاد است

و بوده میزان احساس عدالت در تمامی ابعاد در هردو قوم پایین  کهدهد  همچنین نشان می

این احساس در بین کردها  ؛بیشترین نابرابری در بعد اقتصادی و سیاسی گزارش شده است

و  ییگرا قوممیزان  و زان متوسط باالتر استاز می ،است. میزان انسجام تر یقو ها یآذرنسبت به 

 B S.E Beta T Sig R2 F Sig بینی متغیر پیش

  666/6 011/33 - 211/0 71/100 مقدار ثابت

 

220/6 

 

 

11/12 666/6 

 666/6 023/7 270/6 600/6 006/6 عدالت

 666/6 -331/1 -/331 062/6 -007/3 رسانۀ خارجی

 666/6 610/0 221/6 077/6 101/2 رسانۀ داخلی

 611/6 -002/2 -/673 671/6 -110/6 سن
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ملی باالست و فرهنگی فرو یها مؤلفهاحساس تعلق عاطفی و فرهنگی نیز نسبت به عناصر و 

 نسبت به کردها باالتر است. ها یآذراین میزان در بین 

بالو نیز در رابطه وجود دارد.  یاجتماعدهد بین سن و انسجام  یمی تحقیق نشان ها داده

آن با انسجام اشاره  ۀو رابط همچون سن، جنسیت و دین« های اسمیویژگی»خود به  ۀنظری

میزان انسجام  بریرگذار تأثدیگر عوامل  بالو منطبق است. از ۀاین فرضیه با نظری ؛کند یم

به میانگین و کمترین بیشترین دهد  یمنشان  آمده دست بهنتایج  .ستاتحصیالت  اجتماعی

های تحصیلی و تفاوت معناداری بین مقطعاست  دیپلم و فوقمربوط به مقطع ابتدایی ترتیب 

های حاضر با یافته ۀنتیج؛ دارندانسجام بیشتری ، کمترین میزان تحصیالت با شود. افراددیده می

یالت انسجام نیز افزایش تحصبه بیان وی با افزایش میزان  ،( همخوانی ندارد1316) یازین

 ( همخوانی دارد.1370) بخش روانهای  یافته ۀبا نتیج لیو یابد می

های درآمدی مختلف  گروهتفاوت برخورداری از انسجام اجتماعی را در های حاضر  یافته

های با یافته لی؛ و( همخوانی ندارد1370بخش ) روانهای حاضر با یافته ۀنتیج کند. یمتایید 

شغلی  های گروهبین  انسجام اجتماعی در همچنین( همخوانی دارد. 1110) یانوسجهافستر و 

 ؛بوده استبرخوردار های شغلی  از میانگین باالتری نسبت به سایر گروه دولتیکارمند و 

نظرانی که اذعان نتیجۀ حاضر با رویکرد صاحبشود.  ید میأیشغل و انسجام ت ۀبنابراین رابط

یت معیشتی برخوردار باشند، دارند هر چه افراد جامعه از درآمد بیشتر، ثبات شغلی و امن

مشارکت آنها در امور اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بیشتر و احساس توافق و انسجام اجتماعی 

( هافستر و 1370) بخش روانهای با یافته حاضر ۀیافتنیز افزایش خواهد یافت، همخوانی دارد. 

 .همسوست( 1110جیانوس )

کند، میانگین  یمید یتماعی دو قوم را تانتایج تحقیق حاضر تفاوت میانگین انسجام اج

های نتایج این تحقیق با یافته ؛ کهقوم آذری باالتر از قوم کرد است در ی کلانسجام اجتماع

رسد دلیل احتمالی این امر، همان طور که آمار و  یمبه نظر  یگی همخوانی دارد.و کمربنقدی 

 تر مطلوبکند، به شرایط و وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  یمتحقیقات نیز تأیید 

 ها نسبت به کردها مرتبط باشد. یآذر

و قوم کرد  دوی در انسجام اجتماعو  گرایی قوم ۀرابط ید آن است کهمؤتحقیق نتایج 

در هر دو گرایی با ابعاد انسجام اجتماعی  های قومبیشتر ابعاد ارزشاست و در آذری معنادار 

( 1377همکاران )های نوابخش و با یافتهنه ها این یافته .وجود داردمنفی و معنادار  ۀرابطوم ق
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همخوانی نیز این نتیجه با ابعاد نظری هکتر  .( همخوانی دارد1370) یملکهای با یافته بلکه

شود با افزایش تمایالت ها اجحاف میکنند در حق آنها احساس  اگر قومیت ؛ چرا کهدارد

 یابد.قومی، میزان انسجام اجتماعی منطبق با کل جامعه کاهش می

معنادار و  ۀی و میزان انسجام اجتماعی رابطعدالت اجتماعبین احساس  ،هر دو قومدر 

آنها انسجام اجتماعی  کننداحساس عدالت بیشتری  هایعنی هر چه قومیت شد؛مشاهده  مثبت

احساس  ،قضاوت افراد نمونه بر اساسبالو و هکتر و  ۀیابد. مطابق با نظریافزایش می

ها در برابر تفاوتی قومیتبیو  باعث تضعیف انسجام اجتماعی ها قومین در بعدالتی  بی

ین ترتیب قدرت ملی ه اشود و بجمله حفظ و حمایت از حاکمیت می تهدیدات امنیت ملی، از

( و 2611) یورگالنهای یافته با یق حاضرتحق ۀ. نتیجکندمردمی را تضعیف می ۀناشی از پشتوان

 یباً همسوست.تقر( 2660راجلیتون و همکاران )

های تحقیق مبنای داده بر ،ی و میزان انسجام اجتماعیجمع ارتباطاستفاده از وسایل  ۀرابط

ی در این جمع  ارتباطوسایل  تأیید شد. (r =6 /676) یزانمبا  61/6در سطح معناداری  ،حاضر

ۀ با دقت بررسی شود. رابطآن  یرتأثصورت داخلی و خارجی در نظر گرفته شد تا   تحقیق به

ین هر دو قوم با میزان انسجام اجتماعی معنادار و مثبت بود در بی داخلی جمع  ارتباطوسایل 

تحقیق حاضر با  ۀمعنادار و منفی مشاهده شد. نتیج ۀبجز بعد مشارکت در قوم کرد که رابط

وسایل ارتباط  نظران صاحبدویچ و بریجان همخوانی دارد. به زعم این  ابعاد نظری لی جان،

های ملی و محلی، عادات فکری مردم و سازی فرهنگها و شالودهبه تعیین اولویتجمعی 

 شوند. یمها منجر ایجاد تفاهم و تساهل میان فرهنگ

اجتماعی منفی و ی خارجی و میزان انسجام جمع  ارتباطی از وسایل مند بهرهمیزان  ۀرابط

رود انسجام ها باال میمعکوس بود؛ یعنی هر چه میزان استفاده از این رسانه در بین قومیت

دیگر  نظران صاحب. نتیجۀ حاضر با مبانی فکری دیجک و برخی یابداجتماعی نیز کاهش می

های  بندی و انشقاق گروههای جمعی در عصر جدید تقسیمرسانه همسوست. از نظر دیجک

ی را در تقابل با فرهنگ ملفرواند، فرهنگ بومی و ها را تشدید کردهو ملت، طبقات اجتماعی

کشند و عدالتی و توسعۀ نابرابری را به تصویر میاحساس تبعیض و بی ،دهندمیقرار فراملی 

با فرهنگ ملی و انسجام اجتماعی  ها فرهنگ خردهدر نهایت این موضوع از توافق و وحدت 

نتایج  ( هماهنگ نیست.1312زاده و همکاران )جمعه امامهای یج این تحقیق با یافتهنتاهد. کا یم
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 ۀدهد کلی یمکه نشان  است/ 221 آمده دست بهمتغیره نشان داد ضریب تبیین رگرسیون چند

 .کنندبینی می یشپدرصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین و  1/22متغیرهای تحقیق به ترتیب 

 

 منابع
و  اطالعات سیاسی فصلنامۀ .گرایی در ایران؛ افسانه یا واقعیت؟ قومیت و قوم .(1300) دحمی ،احمدی

 .110و  111، سال یازدهم، شمارۀ اقتصادی

اجتماعی  بین انسجام اجتماعی و مشارکت ۀبررسی رابط(.1376) ازکیا، مصطفی و غفاری، غالمرضا

، 1سال  ،کشاورزی و توسعه اقتصاد کاشان .روستاییان در نواحی روستایی شهرستان کاشان یافته سازمان

 .101-261صص ، 30شمارۀ 

مشارکت اجتماعی و بین انسجام اجتماعی  ۀبررسی رابط" (.1373ازکیا، مصطفی و غفاری، غالمرضا )

صاد کشاورزی و توسعه، سال فصلنامۀ اقت "روستاییان در نواحی روستایی شهرستان کاشان  یافته سازمان

 .101-261. صص 30نهم، شمارۀ 

 (.1312باغبان ) یمحمود رضا، نوع ؛یقاض ،رهبر؛ زهرا ،یصادق ؛یعل ،نقد ؛جواد یدس، زادهجمعه امام

 فصلنامۀ .(یزموردی جوانان شهر تبر ۀ)مطالع یای و انسجام اجتماعمصرف رسانه ۀرابط یبررس
 .1-31، صص 12، بهار 0  اول، شمارۀ ۀدور ،یفرهنگ-یی اجتماعمطالعات توسعه

مجموعه مقاالت سرمایۀ اجتماعی، . داشتتوان به شهروندان اعتماد  (. چگونه می1370افه، کالس )
 ، نشر شیرازه.261-200، صفحات: اعتماد، دموکراسی

، سال مطالعات راهبردی ۀفصلنام .یرانیاۀ در جامع یو انسجام مل یگوناگون .(1370فرزاد ) ید،پورسع

 .33-06شمارۀ اول، صص ، دهم

ماهنامۀ اطالعات سیاسی و  .یاجتماع(. عدالت، اشتغال و امنیت 1371) یروسستقوایی، مسعود، قنبری، 
 .10-161، و چهارم، سال بیست و یکم، شمارۀ سوم اقتصادی

 .مرندیز . مشهد: نشریشناس جامعههای درآمدی بر مکاتب و نظریه (.1301) تنهایی، حسین ابوالحسن

، صص 12و  11، شمارۀ فصلنامۀ راهبردی .یرانا( الگوی سیاست قومی در 1376حاجیانی ابراهیم، )

137-111. 

 .اول نشر نی، چاپ .نظم؛ تحلیل و تشریح نظری نظم اجتماعی یشناس جامعه(. 1301چلبی، مسعود )

 نی. نشر .کنش فضای در اجتماعی تحلیل(. 1371مسعود ) چلبی،

، ایران یشناس جامعهۀ مجل .تحلیل چندسطحی انزوای اجتماعی. (1370) یکاف یر، مسعود، مهدی امیچلب

 .3-31 ص، ص2پنجم، شمارۀ  ۀدور

 یروزه.و ف یدنشر مروار .یجمع  ارتباط یمبان .(1370محمد ) یددادگران، س
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فصلنامۀ  .یملی و همبستگی قوم یگوناگون(. بررسی تئوریک توسعه، 1376) یدحمرجب نسب، 
 .12-136، صص 1سال سوم، شمارۀ  ،مطالعات ملی

 وجوب(. بررسی تطبیقی میزان انسجام اجتماعی اقشار اجتماعی شمال 1370، محمدحسین )بخش روان

 .31-00صص . 2، شمارۀ 22 جلد ،مجلۀ پژوهشی دانشگاه اصفهان .یزتبرشهر 

چاپ نهم، ترجمۀ محسن ثالثی.  .در دوران معاصر یشناس جامعه های یهنظر. (1370ج )ور، جیتزرر

 علمی. انتشارات

ترجمۀ شهناز  .آنهای کالسیک شناختی معاصر و ریشهمبانی نظریۀ جامعه(. 1312ریتزر، جورج )

 ، چاپ دوم، تهران، نشر ثالث.پرست یمسم

ی و اقتصادی روستاییان (. نقش مشارکت اجتماع1371)، فهیمه دوست مهمانشیخ حسنی، غالمحسین، 

-فصلنامۀ جغرافیای سرزمین علمی .دهستان نساءهای عمران روستایی، مطالعه موردی: در طرح
 .161-120، صص 27، سال هفتم، شمارۀ پژوهشی

مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز  .انسجام ملی و تنوع فرهنگی(. 1377) رضا یدسامیری، صالحی

 استراتژیک. تحقیقات

بر مشارکت اجتماعی و فرهنگی  مؤثر(. بررسی عوامل 1371د، آوریده، سولماز )علمی، محمو

، فصلنامۀ زن و مطالعات خانواده .رشتدانشجویان دختر دانشگاه پیام نور بررسی موردی پیام نور مرکز 

 .31-12صص  ،1371پاییز  -1شمارۀ  -سال سوم

المللی ابرار  ینبمؤسسۀ فرهنگی مطالعات و تحقیقات  .های امنیتنظریه(. 1373خانی، علی )عبداهلل

 معاصر.

در تعامالت  یانهگراعام یریو سوگ یاعتماد اجتماع ۀرابط یبررس(. 1376عظیمی هاشمی، مژگان )

، 17، شمارۀ فصلنامۀ فرهنگ عمومی، شورای عالی انقالب فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی .یاجتماع

 .12-03صص 

استان خراسان در  ییانمشارکت روستا یزانبر م یانسجام اجتماع یرتأث یبررس .(1301کوثری، مسعود )
 .مدرس یتارشد، دانشگاه ترب یکارشناس نامۀ یانپا .عمران های یتفعال

و روستایی و  (. مطالعۀ وفاق اجتماع عام در جوامع شعری1316کمربیگی، خلیل و نقدی، اسداهلل )

 .102-102صص ، 16، شمارۀ اجتماعی ایراننشریۀ مطالعات  .المیاعشایری 

 انتشارات علمی. .ترجمۀ محسن ثالثی .شناسی زندگی و اندیشه بزرگان جامعه(. 1373کوزر، لوئیس )

یی در شکل شهرگراانحراف بررسی آثار پاتولوژیکال  (. شهر، خانواده و1376حسنی تبریزی، علیرضا )م

فرهنگ و  ۀهمایش موازین توسع .یشهرهای مهاجر نوادهتمایل به وندالیسم در نوجوانان متعلق به خا
 معاونت هنری و فرهنگی شهرداری.. ضد فرهنگ شهر تهران
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نشریۀ دانشگاه  .های دانشجویی نامه یانپا(. اتحاد ملی و انسجام اسالمی در 1370مسعود )مطلبی، 
 تحقیقات، فناوری. و، وزارت علوم ساز تمدن

 سمت. .المللی ینبتحول در نظریۀ روابط  .(1371مشیرزاده، حمیرا )

پژوهشکدۀ تحقیقات  .ی انسجام ملیها مؤلفهبررسی و تبیین مبانی و (. 1377) یرضاعلمحرابی، 

 یک.استراتژ

شناختی عوامل مؤثر بر انسجام تبیین جامعه(. 1377) اهللایدر، نبی و جواد نظری، ، مهرداد،نوابخش

 ، سالشوشتر واحد -اسالمی آزاد دانشگاه اجتماعی علوم تخصصی فصلنامۀ. روستاییان اجتماعی در بین

 .1-26صص  ،1377زمستان،  هفتم، شمارۀ یشپ سوم،

 .شهروندان یسطح تحصیالت و میزان انسجام ملی و اجتماع ۀبیین رابط(. ت1316نیازی، محسن )

 .36-16صص ، 12، سال چهارم، شمارۀ فصلنامۀ مطالعات ملی

 
Chaima, G. (2003). Social capial, Reviewing the concept and its policy Implications. 

Melbourne: prodactirity commission 

Cope, B. (1995). Immigration, Ethnic Conflicts and Social Cohesion. Sydney, AU NLLIA 

Centre for Workplace Communication and Culture. 

Dicks, P. Valentova, M. & Borsenberger, M. (2011). A Multi Dimensional Assessment of 

Social Cohesion in 47 European Countries. CPES Instead Working Paper, 07. 

Hofestter CR and Gianos CL. (1997). Political Talk Radio: Action Speak louder than words. 

Journal of Broadcasting and Electronic Media. Broad Cast EDUC, Washington, 

YG946. FAL, vol 41, PP 501-515. 

Nor th. D. C. Joseph, J.W. & Barry, R. (2009). Violence and Social Orders: A Conceptual 

Framework for Interpreting Recorded Human History. Cambridge University Press. 

Rajulton F. ravanera ZR. and beaujot R. (2007). Measuring social cohesion": Anexperiment 

using the Canadian National Survey of Giving, Volunteering and Participating. Social 

Indicators and Research 80: 461–492. 

Ritzer, George (2011). Sociological Teory. Eighth Edition New Yoek Me Graw Hill. 

Sen, A. (1985). Commodities and Capabilities. Amsterdam: North Holland. (1999). 

Development as Freedom. Oxford: Oxford University Press. 

Vergolini, L. (2011). Social cohesion in Europe: How do the differentdimensions of 

inequality affect social cohesion? International Journal of Comparative Sociology. 

52(3) 52(3) 197–214. 

 

 

 

 


