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در مقالۀ حاضر تالش کردهایم میزان انسجام اجتماعی دو قوم آذری و کُرد را بررسی و تبیین کنیم .چارچوب
نظری تحقیق مبتنی بر نظریۀ پارسونز ،بالو و کارلدوویچ؛ روش تحقیق پیمایش و ابزار گردآوری دادهها،
پرسشنامۀ محققساخته است .جامعۀ آماری را زنان و مردان  26تا  00سالۀ شهرهای تبریز و سنندج تشکیل
میدهند .دادههای تحقیق با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای از  007نفر
جمعآوری شده است .نتایج تحقیق نشان میدهد بین انسجام اجتماعی به عنوان متغیر وابسته و عدالت
اجتماعی ،وسایل ارتباط جمع ی ،تحصیالت ،شغل ،درآمد و سن رابطۀ معنادار وجود دارد .نتایج آزمون تی
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درصد از تغییرات متغیر میزان انسجام اجتماعی بین دو قوم را تبیین کنند.
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مقدمه
مفهوم «انسجام اجتماعى» قدمتى طوالنى در ادبیات جامعهشناسی دارد .پرسش اساسى مطرح
دربارۀ انسجام اجتماعى این است که چه چیز و چگونه باعث مىشود با وجود اینهمه تنوع و
تکثر فرهنگی و تعارضهای ناشی از آن ،نظم اجتماعی ،پیوستگی و انسجام جوامع حفظ
شود؟ (کوپ .)1 :1111 ،انسجام مقولهای است اجتنابناپذیر ،سیال ،نسبی و خودجوش که با
همفکری ،همیاری و هماهنگی داوطلبانۀ افراد جامعه در مناسبات گوناگون فرهنگی ،مذهبی،
اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی پیش روی افراد قرار میگیرد (ازکیا .)26 :1376 ،انسجام موقعیتی
است که در آن افراد جامعه با تعهدات مشترک اجتماعی و فرهنگی به یکدیگر پیوند میخورند
(میتچل .)176 :1171 ،انسجام اجتماعی مجموعهای از عوامل و عناصر است که امکان ارتباط
درونی و پیوستگی افراد یک کشور را در واکنش به مسائل خاص ازجمله پایداری در قبال
مسائل مهم امنیتی ،در ابعاد مختلف ،فراهم میکند و به این ترتیب ،استحکام و ثبات جامعه را
میسر میسازد و از مؤلفههای توسعۀ اجتماعی به شمار میرود (ازکیا.)26 :1376 ،
امروزه با تحول جوامع و پیچیدگی ساختاری آنها ،مسئلۀ انسجام اجتماعی هدف
بسیاری از پژوهشها و بررسیهاست .انسجام اجتماعی در حوزۀ تعاملی معین ،شکل و معنا
پیدا میکند .دورکیم احساسی را که در میدان تعاملی به وجود میآید ،عاطفۀ جمعی مینامد
(ازکیا و غفاری .)270-200 :1373 ،از نگاه او ،انسجام اجتماعی در جوامع ارگانیکی ،به روابط
متقابل واحدهای اجتماعی که به وسیلۀ «قرارداد» تنظیم میشود و تنظیم رفتارهای درون
واحدهای اجتماعی از طریق هنجارهای مادی ،بستگی دارد (ریتزر  .)70 :2611 ،2امروزه از
مفهوم انسجام ملی و اجتماعی به عنوان اهرمی توفیقآفرین و اساس هویت و اعتبار جامعه،
اقبال فراوانی شده است (نیازی .)07 :1316،با این تفاسیر ،بررسی وضعیت انسجام اجتماعی
میتواند به حل مسائل اجتماعی ،برساخت توافق عمومی ،هموارکردن مسیر توسعه و توسعۀ
اجتماعی منجر شود که در ادامه به آن میپردازیم.
بیان مسئله
کشور ما از جمله کشورهایی است که در آن مرزهای سیاسی بر مرزهای فرهنگی و اجتماعی
منطبق نیست و به همین جهت گروههای قومی ،نژادی و مذهبی زیادی را در خود جای داده
است .به عبارت دیگر در ایران با گروههای قومی و مناطق مختلف جغرافیایی -فرهنگی روبرو
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هستیم که بر پایۀ مشترکات نژادی ،زبانی ،ادبیات و یا حداقل محل سکونت یا سرزمین،
سنتهای فرهنگی و احساسات هویتی خاصی دارند که آنها را به عنوان گروه فرعی از جامعۀ
بزرگتر متمایز میکند (پور سعید .)31 :1370 ،در این چارچوب ،باید پذیرفت ساکنان مختلف
ایران امروزی ،مجموعۀ ناهمگونی از اقواماند که در کمتر دورهای از تاریخ مشترک خود در این
سرزمین ،انسجام و «همگونی اجتماعی» الزم را داشتهاند .همین گوناگونی و تنوع جامعۀ
ایرانی ،به انحای مختلف ،بر امکان و استعداد برقراری انسجام اجتماعی تأثیر گذاشته است
(پور سعید .)31 :1370 ،به زعم بسیاری از صاحبنظران عوامل متعددی از قبیل قومگرایی،

احساس تبعیض و بیعدالتی و توسعۀ نابرابری ،تحقیر و نادیدهانگاری هویتهای قومی،
پیشرفت فناوریهای ارتباطی و سستشدن مرزهای جغرافیایی ،امکان برقراری روابط فرامرزی
با اقوام و گروههای همتبار موقعیت ژئوپلیتیکی اقوام ،اختالفات مذهبی و داشتن عقاید قالبی
اقوام نسبت به یکدیگر ،از جمله عوامل مؤثر بر انسجام اجتماعیاند.
وسایل ارتباطی نوین و اطالعاتی از جمله ابزار نوینیاند که صاحبنظران کارکردهایی را
برای آن قائلاند .یکی از مهمترین آنها حمایت از هنجارها ،اجماع ملی و انسجام اجتماعی
است (دادگران .)160 :1300 ،لیجان 1معتقد است وظیفۀ اساسی رسانههای ارتباطی در
کشورهای کمتر توسعهیافته ،تأمین مشارکت بیشتر مردم در امور اقتصادی و ملی ،افزایش
مهارتها و دانشها ،منسجمکردن آنها به صورت یک ملّت و کمک به اجماع بر سر هویت
فرهنگی و فردی خویش است (لیجان .)22 :1310 ،کارل دویچ 2وسایل ارتباط جمعی را
موجب اجماع سیاسی جوامع میداند .به زعم ایشان از جمله کارویژههای ارتباطات جمعی را
میتوان ،ایجاد واحدها و گروههای سیاسی و سازمانهای بینالمللی ،ایجاد تفاهم و تساهل
میان فرهنگها و ارزشها ،همسازی گروههای مختلف اجتماعی و همبستگی ملی و بینالمللی
دانست (مشیرزاده .)01-02 :1371 ،کاتز معتقد است رسانههای جمعی از طریق کمک به تعیین
اولویتها و شالودهسازی فرهنگهای ملی و محلی ،عادات فکری مردم را تشکیل میدهند.
زمانی میرسد که این وسایل به خصوص فنآوریهای نوین ،نقاط زیادی از جهان را در بر
خواهد گرفت و در جهت رفع تفاوتها و همگنسازی مردمان و یکسانسازی و انسجام
اجتماعی آنان عمل خواهند کرد (بریجان.)01 :1100 ،3
1. Lee john
2. Karl Deutsch
3. Berrigan

17

بررسی مسائل اجتماعی ایران ،دوره  ،6شماره  ،1بهار و تابستان 1394

از سوی دیگر ،برخی صاحبنظران معتقدند رسانههای جمعی در عصر جدید
تقسیمبندی و انشقاق گروههای اجتماعی ،طبقات و ملتها را تشدید کردهاند .بر این اساس
رسانههای ارتباطی از یک سو به متجانسسازی بیشتر شهروندان و از سوی دیگر بخشیشدن
آنها منجر میشود (دیجک.)103 :1111 ،1
بنابراین رسانههای جدید از یک سو سبب وحدت و انسجام اجتماعی میشوند و از
سوی دیگر بخشیشدن و تمایز اجتماعی را افزایش میبخشند .وحدت و اجماع ملی ،در
اجتماعات مجازی ،اجتماعاتی که توسط رسانههای جدید به ویژه اینترنت و رسانههای مرتبط
با آن به وجود آمدهاند ،افزایش مییابد؛ فرهنگ گروهی و هویت سنتی از بین میرود و به
جای آن ،اجتماعات و محیطهایی متفاوت از اجتماعات واقعی شکل میگیرند .این
تمایزپذیری و بخشیشدن ،انسجام اجتماعی مستقر در جوامع مبتنی بر صنعت چاپ ،تلویزیون
و تلفن را به چالش میکشد (رینگلد)101-102 :1113 ،؛ قومگرایی ،احساس تبعیض،
بیعدالتی و توسعۀ نابرابری را تقویت میکند و چنانچه بیعدالتی مصادیق عینی و اجتماعی
داشته باشد ،عدم وفاق و تجانس اجتماعی را رقم میزند .بیشک ا گر جامعهای دچار عدم
توازن و نابرابری باشد و اصول عدالت در بین اقوام را رها کند ،سالمت و انسجام خویش را از
دست خواهد داد؛ روابط انسانها در چنین اجتماعی از برابری و حقشناسی و قانونگرایی ،به
روابطی متزلزل تبدیل و چه بسا جامعه در زمینۀ انسجام و همگرایی به آسیب دچار شود
(تقوایی ،قنبری .)16-166 :1371 ،از این رو ،اتخاذ رهیافتهای مبتنی بر تکثر فرهنگی در
سیاستگذاریهای کالن میتواند بهترین و بیشترین بهره را عاید کشور کرده و در شکلدهی
هویت جمعی مؤثر واقع شود؛ به گونهای که تمام اقوام ایران در تمام نقاط کشور احساس کنند
که میتوانند از تمام امکانات کشور استفاده کنند (نجفزاده وخوشاکو.)11 :1313 ،
دو شهر سنندج و تبریز با قدمت تاریخی و فرهنگی غنی ،از ویژگیهای فرهنگی و قومی
خاصی برخوردارند .در سالهای اخیر احساسات و تعلقات قومی شدیدی در میان این دو قوم
مشاهده شده و به شدت در معرض تریبون رسانههای جهانی قرار دارند .از آنجایی که برای
برخورداری از انسجام اجتماعی ،میزان قابل توجهی از عدالت اجتماعی الزم است ،با توجه به
نقش رسانهها در کاهش و افزایش عدالت اجتماعی ،در پژوهش حاضر به دنبال بررسی
چگونگیوضعیت و میزان انسجام اجتماعی ،عدالت اجتماعی ،قومگرایی و کاربری رسانهها
1. Dijk
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داخلی و خارجی در بین شهروندان تبریزی و سنندجی به عنوان دو قومیت متفاوتیم و اینکه
آیا بین عدالت ،قومگرایی و انسجام اجتماعی رابطه وجود دارد و این رابطه به چه میزان است؟
با توجه به مطالب ذکرشده ،سؤاالت این تحقیق عبارتند از:
 .1آیا میزان انسجام اجتماعی بین دو قومیت آذری و کرد تفاوت دارد؟
 .2میزان انسجام اجتماعی بین دو قومیت آذری و کرد برحسب احساس عدالت اجتماعی،
قومگرایی و کاربری رسانهها داخلی و خارجی چه تفاوتی مییابد؟
اهداف تحقیق
 .1بررسی میزان انسجام اجتماعی در دو قومیت آذری و کرد؛
 .2برسی تطبیقی میزان انسجام اجتماعی بین دو قومیت آذری و کرد در شهرهای سنندج و
تبریز؛
 .3بررسی رابطۀ عوامل اجتماعی بهرهمندی از عدالت اجتماعی ،وسایل ارتباط جمعی،
ارزشهای قومگرایی و انسجام اجتماعی بین دو قومیت آذری و کرد و
 .0بررسی رابطۀ ویژگیهای فردی مانند (سن ،شغل ،میزان تحصیالت و درآمد) با میزان
انسجام اجتماعی در دو قومیت آذری و کرد.
قوم آذری و کرد
قوم آذری که پس از فارسها ،بزرگترین قوم در ترکیب ملی ایران است ،عمدتاً در بخش
شمال غربی ایران ،در استانهای آذربایجان غربی ،آذربایجان شرقی ،اردبیل ،زنجان و قزوین
استقرار داشته و ادامۀ آن به استان همدان و غرب گیالن گسترش یافته است .عالوه بر این ،در
شهرهای تهران ،قم و اراک نیز به صورت ادغام اجتماعی ،جمعیت بسیاری را شامل میشود؛
در غرب با ترکیه و عراق و در شمال با ارمنستان و جمهوری آذربایجان هممرز است.
آذری ها ،بر خالف مؤلفۀ دین و مذهب و تکلم به زبان رسمی ،در زمینۀ لهجه و احساس
قومیت با بیشتر ملّت ایران ،یعنی فارسها ،تفاوت دارند؛ عدهای از نخبگان آذری رهبری
فکری و مذهبی شیعیان را در ایران و خارج از کشور بر عهده داشتهاند .منطقۀ آذرینشین
ایران ،با آذریهای قفقاز در سه متغیر زبان ،قومیت و مذهب همساناند؛ زیرا قبل از معاهدات
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گلستان و ترکمانچای ،به صورت یکپارچه بخشی از ایران تاریخی و باستانی بودند .نکته
اینجاست که هر چند آذریهای ایران کنونی ،وجوه مشترک بیشتری با آذریهای قفقاز و ساکن
در آن سوی مرزها دارند ،اما گرایش شدیدی به ملّت ایران نشان میدهند و خود را جزو
الینفک آن میدانند (مطلبی.)11:1370 ،
شاخصهای اتحاد و پیوند آذریها با ملّت ایران را میتوان در موارد ذیل جستجو کرد:
 .1وجود نظریههای ایرانیبودن قوم آذری در ادوار گذشته و انتساب آنها به قلمرو جغرافیایی
کنونی موسوم به آران؛  .2تضاد تاریخی آذریها با عثمانیها و ترکهای آسیای صغیر؛ .3
مهمترین اقدام سیاسی آذریها را باید تأسیس دولت صفویه دانست که توانستند دولتی فراگیر
و یکپارچه و به تعبیر امروزی «دولت ملّی» در ایران به وجود آورند .همچنین در دورۀ قاجار،
تبریز مقر ولیعهد ایران بود؛  .0حضور فعال و مؤثر در تبدیل مذهب رسمی کشور به تشیع در
دورۀ صفویه که از مهمترین اجزای سازندۀ هویت دینی و ملّی ایرانیان به شمار میآید؛ .1
انتشار جغرافیایی آذریها از کانون اصلی به سوی بخش مرکزی و قلمرو فارسنشین ایران؛ .0
پرچمداری جنبشهای سیاسی -ملّی ایران ،به ویژه در انقالب مشروطیت ( 1271ه .ش) .این
جنبش را میتوان سرآغاز تأسیس دولت ملّی در ایران دانست؛ به عبارت دیگر انقالب
مشروطه ،دولت ایران را که تا آن زمان «دولت سرزمینی» بود ،به «دولت ملّی» تبدیل کرد؛ .0
مشارکت در مبارزات سیاسی منتهی به انقالب اسالمی ()1310؛  .7ایثارگری و فداکاری به
خاطر منافع ملّی و دفاع از سرزمین به ویژه در جنگ ایران و عراق و  .1مشارکت فعال و جدی
آذریها در امور سیاسی ،اجتماعی ،علمی ،اقتصادی و نظامی کشور.
قوم کرد ،پس از فارسها و آذریها ،سومین گروه ملّت ایران به شمار میآیند .این قوم
در حال حاضر در غرب کشور در استانهای کردستان ،جنوب آذربایجان غربی و بخشهایی از
استانهای کرمانشاه و ایالم مستقرند .بخشی از منطقۀ کردنشین نیز ،مشتمل بر نواحی شمال
عراق ،جنوب شرقی ترکیه و شمال شرقی ترکیه است .دستههایی از این قوم در شمال خراسان
و گروهی نیز در کشور ارمنستان به صورت اقلیت قومی به سر میبرند .زبان کردی در قالب
لهجههای خاصی چون «کرمانجی»« ،سورانی»« ،زرزا»« ،گورانی» و «کلهر» ،از حیث ساختار و
ریشه از شاخههای ایرانی زبانهای هند و اروپایی است که در عین داشتن زیرساخت مشترک
با زبان ایرانی نظیر بلوچی ،پشتو و فارسی ،گونۀ خاصی از زبان است که اقوام و گروههای کرد
را به هم پیوند میدهد و از عوامل یکپارچگی و تجانس این قوم به شمار میآید .از حیث
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مذهبی ،کردها به دو گروه سنّی شافعی و شیعه تقسیم میشوند .برخالف کردهای کردستان که
اهل سنّت و شافعی مذهباند ،کردهای منطقۀ کرمانشاه و ایالم عمدتاً شیعهاند .در مجموع
اگرچه کردها در زمینۀ ریشههای نژادی ،زبانی و تاریخی و بعضی خصلتهای فرهنگی با
بخش مرکزی (ایران) مشترکاتی دارند اما از جهت مذهبی ،قومی و زبان محاوره با بخش
مرکزی ایران متفاوتاند و در عوض با نواحی کردنشین خارج از مرزها ،به ویژه کشور عراق،
همگونی دارند (مطلبی.)26:1370 ،
پیشینۀ تحقیق
ازکیا و غفاری ( )1373در پژوهشی به بررسی «رابطۀ انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی
سازمانیافتۀ روستاییان در نواحی روستایی شهر کاشان» پرداختند .انسجام اجتماعی در قالب
سه شاخص گرایش روستاییان نسبت به یکدیگر ،میزان تعامل اجتماعی و میزان نزاع در بین
روستاییان بررسی شد و مشارکت اجتماعی سازمانیافته از طریق مؤلفههای عضویت مشارکتی،
موقعیت مشارکتی ،مشارکت در اجرا و مشارکت در تصمیمگیری سنجش شد.
نتایج تحقیق ،بر وجود نوعی رابطۀ متعامل بین این دو متغیر گواهی میدهد.
روانبخش ( )1370در پژوهشی با عنوان «بررسی تطبیقی میزان انسجام اقشار اجتماعی
شمال و جنوب شهر تبریز» میزان انسجام اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن را مطالعه کرده است.
نتایج بهدستآمده نشان میدهد میانگین انسجام اجتماعی ساکنان باالی شهر کمتر از میانگین
آن در بین ساکنان پایینشهر است و گروههای با درآمد پایین و متوسط رو به پایین مشاغل
کارگری -کشاورزی و تولیدی و گروههای بیسواد و کمسواد ،نسبت به سایر گروههای شغلی،
درآمدی و تحصیلی ،میانگین انسجام اجتماعی باالتری دارند.
نوابخش و همکاران ( )1377در پیمایش خود به به تبیین جامعهشناختی عوامل مؤثر بر
میزان انسجام اجتماعی مناطق روستایی سه شهرستان ایالم ،شیروان چرداول و ایوان استان
ایالم پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان میدهد که متغیرهای «تقدیرگرایی» و «قومگرایی» ،تأثیر
معنادار و مثبتی بر انسجام اجتماعی داشتهاند.
نقدی و کمربیگی ( )1316در مطالعهای با عنوان «وفاق اجتماعی عام در جوامع شهری،
روستایی و عشایری ایالم» به بررسی وفاق در جوامع شهری و روستایی پرداختهاند .حجم
نمونه  007نفر و روش تحقیق پیمایش بوده است .نتایج تحلیل آماری نشان میدهد میزان
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وفاق اجتماعی عام کل پاسخگویان در حد متوسط بوده است .نتایج آزمون تحلیل واریانس
نشان داد که از لحاظ میزان وفاق اجتماعی بین این سه جامعه تفاوت معناداری وجود دارد.
نیازی ( )1316در پیمایشی به تبیین «رابطۀ سطح تحصیالت و میزان انسجام ملی و
اجتماعیشدن شهروندان» پرداخت .دادههای این پیمایش با استفاده از تکنیک پرسشنامه و
مصاحبه جمعآوری شدند .جامعۀ آماری مورد مطالعه کلیۀ شهروندان شهر کاشان هستند (سال
 )1371که با استفاده از فرمول نمونهگیری کوکران  066نفر از آنها به عنوان نمونۀ تحقیق تعیین
و با استفاده از روش سهمیهای تصادفی انتخاب شدند .یافتههای پژوهش رابطۀ معناداری را بین
دو متغیر سطح تحصیالت و میزان انسجام اجتماعی نشان داد.
امامجمعهزاده و همکاران ( )1312طی پژوهشی با عنوان بررسی «رابطۀ مصرف رسانهای
و انسجام اجتماعی» تأثیر رسانههای ارتباط جمعی بر انسجام اجتماعی جوانان شهر تبریز را
بررسی کردند .روش تحقیق ،پیمایشی است که  370نفر از دختران و پسران شهر تبریز را در
بر گرفته است .برای جمعآوری اطالعات ،از پرسشنامه استفاده شده است .نتایج تحقیق مؤید
رابطۀ معنادار میان مصرف رسانه و انسجام اجتماعی پاسخگویان بوده است.
هافستر و جیانوس )1110( 1در تحقیق با عنوان «نقش گفتگوها و برنامههای سیاسی
رادیو در افزایش همبستگی و مشارکت» با استفاده از دادههای نمونهای از بزرگساالن سانتیاگو
( 173نفر) ،تحصیالت و آگاهی سیاسی و اجتماعی را از عوامل افزایش انسجام و مشارکت
اجتماعی دانسته و معتقدند افراد با آگاهی و پایگاه اقتصادی و اجتماعی باالتر ،بیشتر از سایرین
به ضرورت توجه به انسجام جامعه پی میبرند و از بیشترین میزان مشارکت اجتماعی در
جامعه برخوردارند.
در تحقیق راجلیتون 2و همکاران ( )2660انسجام اجتماعی به عنوان یکی از ویژگیهای
سیستم اجتماعی ،اندازهگیری و در سطح کالن تبیین شده است .شاخصهای اصلی مورد
استفاده در این پژوهش عبارتاند از :نرخ جرم و جنایت ،نرخ بیکاری ،سطح آموزش و
پرورش ،نگرشهای نژادپرستانه ،شاخص نابرابری درآمد و دسترسی به مزایای اجتماعی که
میزان انسجام را جامعه تحت تأثیر قرار دادهاند.

1. Hofestter and Gianos
2. Rajulton
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ورگالنی )2611( 1در پژوهشی با عنوان «انسجام اجتماعی در اروپا» به بررسی رابطۀ
انسجام اجتماعی و نابرابریها و بیعدالتی اجتماعی در اروپا پرداخته است .از نظر وی
نابرابری به طور کلی بر انسجام اجتماعی تأثیرگذار بوده و همچنین این رابطه تحت تأثیر
جنبهها ی دیگری از نابرابرهای اجتماعی از قبیل موقعیت افراد در نظام قشربندی و سطح
تحصیالت آنها بوده است.
دیکس 2و همکاران ( )2611به برآورد و مقایسۀ انسجام اجتماعی در  00کشور اروپایی
پرداختند .آنها انسجام اجتماعی را به لحاظ سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی بررسی و برای
محاسبۀ کمی آن ،از ترکیب شاخصهای اعتماد به نهادهای سیاسی -دولتی ،درجۀ وحدت،
شاخص مشارکت اجتماعی و فرهنگی استفاده کردهاند .نتایج پژوهش نشان داده که کشورهای
اروپای شمالی بیشترین و ترکیه و شوروی سابق کمترین میزان انسجام اجتماعی را دارند.
مبانی نظری
مفهوم کانونی رویکرد دورکیم ،پیشکسوت جامعهشناسی« ،انسجام اجتماعی» است که مؤلفۀ
اصلی عمل و رفتار فردی و اجتماعی است که اساس آن را اخالقیات یا مقررات اخالقی
تشکیل میدهد .مفهوم انسجام ازنظر او ،تصویری را از جامعه ارائه میکند که در آن ،گروهها و
افراد به هم پیوستهاند و به طور منظم و الگوبندیشده و کمابیش به صورت پیشبینیپذیر،
کنش متقابل دارند .او با استفاده از این مفهوم به منابع ،خاستگاههای اخالق و در نتیجه نظم
اجتماعی در جامعه میپردازد و بیان میکند که جامعه با گسترش نظم اجتماعی نسبتاً باثبات ،بر
نوعی انسجام اجتماعی استوار است و پیوستگیهای عاطفی سازنده ،بنیان پیشعقالنی انسجام
اجتماعی ،قواعد اجتماعی و حتی عقالنیت است (چلبی .)110 :1371 ،دورکیم دربارۀ ضرورت
طرح این مفهوم معتقد است :تکامل جامعه به میزانی از انسجام اجتماعی بستگی دارد که
وحدت و یکپارچگی جامعه را موجب شود و هرچه نتیجه آن قویتر باشد افراد را بیشتر به
هم متمایل میکند و بر میزان روابط میافزاید .چنان چه درجۀ انسجام جامعه کم باشد به همان
نسبت از پیوند افراد و تنوع برخوردها و روابط اجتماعی میان آنها کاسته میشود (تنهایی،
.)72 :1301
1. Vergolini.
2. Dicks
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در دورۀ معاصر باید پارسونز 1را معمار وفاق اجتماعی دانست؛ او با تلفیق نظریات
دورکیم و وبر به بیان نظریۀ انسجام اجتماعی پرداخت که به معنای وجود رابطۀ واحدهای یک
سیستم است .از نظر او ،اجزای جامعه از طریق انسجام اجتماعی به گونهای مشترک عمل
میکنند تا مانع انحطاط سیستم شوند و رکود آن را غیر ممکن سازند و از سوی دیگر ،برای
ارتقای سطح کارایی آن همکاری متقابل انجام میدهند .پارسونز در طرح خردهنظامهای فرعی،
از خردهنظام اجتماعی نام میبرد که کارکرد آن حفظ انسجام اجتماعی است .پارسونز عمدتاً در
معنای محدود کلمه ،مشکل اساسی نظام اجتماعی را در بعد انسجامی آن میدید که مبتنی بر
اصول مشترک ارزشی در جامعه است (چلبی .)1-10 :1301 ،از نظر او وجود چهار عنصر
آجیل ( ،)Agilپیوند متقابل بین آنها و همچنین عمل این عناصر به کارکردهای خود و
استقالل نسبی آنها از همدیگر به انسجام اجتماعی در جامعه منجر میشود« .پارسونز در
بررسی کارکردها به مجموعه فعالیتهایی توجه دارد که هدفشان برآوردن یک نیاز یا چندین
نیاز جامعه است ،به گفتۀ او چهار کارکرد برای تمام نظامها ضروریاند .تمام نظامها اگر
بخواهند بقا یابند باید در چهار مجموعه که هدفشان برآوردن نیازهای آنهاست شرکت کنند،
این فعالیتها عبارتند از سازگاری و دستیابی به هدف .از نظر سازگاری یک نظام باید با
محیطش سازگار شود و محیط را با نیازهایش تطبیق دهد .به طور مشخصتر ،یک نظام
نمیتواند برای مدت طوالنی با محیطش اختالف داشته باشد .اگر این طور بود ،به علت عدم
سازگاری در خطر جدی نابودی قرار میگرفت» (ریتزر.)130 :1312 ،
پیتر بالو 2در آثار خود برای فهم انسجام اجتماعی ،الگویی مبادلهای بیان میکند .به عقیدۀ
او انسجام زمانی در جامعه محقق میشود که بخشی از جامعه ،بر پایۀ عواملی چون سن،
جنس ،نژاد ،شغل و همسایگی به درجۀ باالیی از همانندی دست یابد .از نظر بالو مبادالت
اجتماعی از طریق ایجاد نوعی اعتماد اجتماعی ،تفکیک نقش و وابستگی متقابل ،به ایجاد وفاق
و انسجام اجتماعی منجر خواهد شد .در بررسی ناهمگونی قومی نیز ،بالو به قضیۀ یکپارچگی
اجتماعی میپردازد .او برخالف لیپست و پارسونز معتقد نیست که یکپارچگی حاصل عوامل
چون ارزشها و هنجارهاست ،بلکه بر این است که درجۀ تمایز ساختاری میتواند یکپارچگی
را در میان گروهها و افراد ایجاد کند .بالو با طرح «عدالت توزیعی» و «نرخ مبادله میان گروهها»
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
طریق مفاهیم نظریۀ مبادله ،به موضوع پیوستگیهای گروهی میپردازد و معتقد است روابط
ساختاری حاصل از مبادله میان اعضای یک جامعه میتواند یکپارچگی آنها را تقویت کند
(ریتزر)106 :1370 ،؛ و عدم شکلگیری و تحقق مبادله بر اساس عدالت توزیعی به نارضایتی
سیاسی ،اجتماعی ،شورش ،بحران و در نهایت کاهش انسجام منجر خواهد شد (کوثری،
.)02 :1301
1

هکتر بر این باور است که همبستگی قومی ممکن است در داخل یک واحد ملی در
حال ظهور و در نتیجۀ تشدید تعارض ،نابرابری و بیعدالتیهای ناحیهای میان یک مرکز
فرهنگی و قومی شکل بگیرد .به این ترتیب ،وی تبیین دوام همبستگی قومی در جوامع مدرن
را در درون چارچوب مدل «قومیت -عکسالعمل» طرح میکند .در این دیدگاه همبستگی و
چالش عکسالعملی است که از جانب یک گروه پیرامونی و از نظر فرهنگی مجزا شکل
میگیرد .شکافهای قومی نیز از طریق نهادهای بوروکراتیک و دولتی تحکیم میشوند
(احمدی .)00 :1300 ،نوسازی و توسعۀ اقتصادی در کشورهایی که از تنوع قومی برخوردارند،
به جریانی منجر میشود که هکتر «تقسیم کار فرهنگی» مینامد .در این تقسیم کار فرهنگی که
الگویی از تبعیض و بیعدالتی ساختاری است ،افراد بر مبنای ویژگیها یا مشخصههای
فرهنگی قابل مشاهده ،به انواع خاص اشتغال و سایر نقشهای اجتماعی گماشته میشوند .این
تعامل به ایجاد ساختار اجتماعی «حاکم -محکوم» یا «مسلط -زیر سلطه» منجر میشود .مایکل
هکتر ،در نظریۀ خود ،معتقد است مدرنیزاسیون و افزایش تماس گروههای قومی در چارچوب
یک دولت ،ضرورتاً نه باعث وحدت ،بلکه برعکس احتماالً به منازعۀ قومی منجر میشود .این
امر به علت توسعۀ نابرابر مناطق یک کشور است .همبستگی و انسجام اجتماعی زمانی افزایش
مییابد که این بیعدالتیها کاهش یابند (صالحی امیری.)200 :1377 ،
دویچ مفهوم اجتماع امنیتی در ادبیات جامعهشناسی را به معنای اجتماع گروهی از مردم
بر اساس اطمینان و اعتماد متقابل میداند .از معیارها و ویژگیهای اجتماع امنیتی هویت جمعی
و سیاسی ،تعامالت پایدار ،وابستگی متقابل ،نهادهای مشترک ،اعتماد متقابل ،هنجارها و
ایدههای مشترک و انسجام است .معیاری که به پیوند بازیگران و اعضای اجتماع منجر میشود.
این اندیشهپرداز بر ارتباطات و ضرورت آن در اجتماع به منظور فراهمشدن زمینههای
1. Heckter
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همفکری ،همدلی و همکاری تأکید دارد .در این زمینه ،کارل دوویچ وسایل ارتباط جمعی را
موجب انسجام اجتماعی و سیاسی جوامع میداند و عالوه بر آن ایجاد واحدها و گروههای
سیاسی و سازمانهای بینالمللی ،ایجاد تفاهم و تساهل میان فرهنگها و ارزشها ،همسازی
گروههای مختلف اجتماعی و همبستگی ملی و بینالمللی را از کارویژههای ارتباطات جمعی
میداند (مشیرزاده .)01-02 :1371 ،دوویچ به مطالعۀ همگرایی و واگرایی در عرصۀ ملی و
بینالمللی پرداخته ،توسعه را در ارتباط با اقوام و یکپارچگی ملی بررسی کرده است .او معتقد
است که توسعهیافتگی در جوامع چند قومی ،بر اثر گسترش ارتباطات ،موجب شناخت بیشتر
اقوام میشود و در نتیجه یکپارچگی میان آنان را تقویت خواهد کرد (رجب نسب:1376 ،
 .)163کارل دوویچ که در رأس متفکران رهیافت نوسازی قرار دارد ،شش فرایند را در
یکپارچگی و انسجام دخیل میدانند که عبارتند از .1 :الگوهای اسکان و حمل و نقل و توسعۀ
ارتباطات؛  .2ارتباطات اجتماعی؛  .3نخبگان؛  .0یکپارچگی قبایل؛  .1یکپارچگی حوزههای
اداری (شکلگیری دولت مدرن) و  .0یکپارچگی زبان (تی.)261 :1307 ،
چارچوب نظری
همان طور که در مبانی نظری و تجربی بیان شد ،انسجام ،اجماع در ارزشها ،اعتقادات و
مجموعهای از اصول مورد توافق است .به عبارتی شاخص وجود انسجام اجتماعی ،پذیرش
همگانی قوانین ،قواعد و هنجارها ،پیوند و مشارکت در نهادهای اجتماعی ،احساس تعلق،
اعتماد و شکلگیری منافع ملی مردمگراست (دورکیم ،پارسونز ،بالو ،هکتر ،دویچ) .انسجام
اجتماعی تحت تأثیر عوامل مختلفی از قبیل قومگرایی ،احساس تبعیض و بیعدالتی و توسعۀ
نابرابری ،تحقیر و نادیدهانگاری هویتهای قومی ،پیشرفت فناوریهای ارتباطی و سستشدن
مرزهای جغرافیایی ،امکان برقراری روابط فرامرزی با اقوام و گروههای همتبار ،موقعیت
ژئوپلیتیکی اقوام و مشخصههای مختلف اقتصادی-اجتماعی شخص ،نظیر شغل ،تحصیالت،
سن و  ...است.
وسایل ارتباطی نوین و اطالعاتی نیز از جمله ابزار نوینیاند که صاحبنظران کارکردهای
دوگانهای را برای آن قائلاند؛ برخی این وسایل را مهمترین عامل حمایت از هنجارها ،اجماع
ملی و انسجام اجتماعی تفاهم و تساهل میان فرهنگها و ارزشها ،به منظور همگنسازی،
یکسانسازی و انسجام اجتماعی میدانند (لیجان1102 ،؛ دویچ1171 ،؛ بریجان .)1100 ،از
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سوی دیگر ،برخی دیگر معتقدند که رسانههای جمعی در عصر جدید تقسیمبندی و انشقاق
بین گروههای اجتماعی ،طبقات و ملتها را تشدید کردهاند .بر این اساس رسانههای ارتباطی
از یک سو به متجانسسازی بیشتر شهروندان و از سوی دیگر به بخشیشدن آنها منجر
میشوند (دیجک 1111 ،1رینگلد .)1113 ،از دیگر عوامل مؤثر بر انسجام ،قومگرایی ،احساس
تبعیض و بیعدالتی و توسعۀ نابرابری است و چنانچه بیعدالتی مصادیق عینی و ذهنی داشته
باشد و با توزیع نابرابر منابع ثروت همسو شود انسجام را تحت تأثیر قرار میدهد؛ بنابراین
الگوی تبیین این تحقیق با پایهقراردادن رویکرد پارسونز و تکمیل آن با رویکردهای نظری
بالو ،هکتر و دویچ در زمینۀ ابعاد متغیر وابسته ،انسجام اجتماعی و متغیرهای مستقل قومگرایی
و عدالت اجتماعی را صورتبندی کرده است.

نمودار  .1الگوی نظری تحقیق

فرضیههای تحقیق
با توجه به پیشینههای نظری و تجربی تحقیق ،فرضیههای زیر استخراج شده است:
 .1میزان انسجام اجتماعی بر حسب دو قوم کرد و آذری متفاوت است.
 .2میزان انسجام اجتماعی دو قوم آذری و کرد برحسب ویژگیهای فردی تغییر میکند.

1. Dijk
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 .3بین میزان انسجام اجتماعی و باور به ارزشهای قومی در دو گروه قومی آذری و کرد
رابطه وجود دارد.
 .0بین میزان انسجام اجتماعی و احساس عدالت در دو گروه قومی آذری و کرد رابطه
وجود دارد.
 .1بین میزان انسجام اجتماعی و میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی در دو گروه قومی
آذری و کرد رابطه وجود دارد.
روش تحقیق
با توجه به اینکه هدف تحقیق حاضر ،مطالعۀ تطبیقی میزان انسجام اجتماعی دو قومیت آذری
و کرد است ،از روش پیمایش 1و روش کتابخانهای (اسنادی) بهره گرفته شده است .این مطالعه
به لحاظ ماهیت ،کاربردی ،به لحاظ معیار زمان ،مقطعی و به لحاظ معیار وسعت ،پهنانگر است.
حجم نمونه در دو شهر سنندج و تبریز با استفاده از فرمول کوکران  007نفر محاسبه شد.
در این تحقیق ،از روش نمونهگیری خوشهای متناسب با حجم ( )PPSاستفاده شد .به این
صورت که ابتدا از مناطق  16گانۀ تبریز و مناطق  0گانۀ سنندج هر کدام ،سه منطقه به عنوان
سه خوشۀ اصلی در نظر گرفته شدند و در مرحلۀ بعد خیابانها و میدانها اصلی هر منطقه از
شهرداری در حکم بلوک برای خوشهها در نظر گرفته شد؛ در مرحلۀ آخر به روش اتفاقی،
پاسخگویان مطالعه شدند.
با توجه به روش نمونهگیری مورد استفاده در مطالعۀ حاضر ،پس از تعیین حجم نمونه
به وسیلۀ فرمول کوکران ،به تناسب جمعیت ساکن در هر یک از مناطق شهرداری ،برای
هرکدام تعدادی پرسشنامه در نظر گرفته شد تا مطابق حجم جمعیت آماری در آن مناطق
تکمیل شوند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه محققساخته ،استفاده شده است .تجزیه و
تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار کامپیوتری  SPSSانجام شده است .با استفاده از دادههای
آزمون مقدماتی (پیشآزمون) میزان آلفای کرونباخ برای متغیرهایی که به صورت سازه تهیه
شده بودند محاسبه شد که آلفای همۀ سازهها باالی  06درصد بود.

1. Survey
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تعریف مفاهیم
 .1متغیر وابسته
واژۀ انسجام اجتماعی بر توافق جمعی اعضای یک جامعه اطالق میشود که حاصل پذیرش و
درونی کردن نظام ارزشی و هنجاری یک جامعه و تعلق جمعی و تراکمی تعامل افراد آن جامعه
است (ازکیا و غفاری .)270 :1373 ،این مفهوم در چهار بعد اعتماد اجتماعی ،مشارکت
اجتماعی ،تعلق ملی و منافع ملی با  02گویۀ پنجگزینهای در سطح مقیاس ترتیبی عملیاتی شده
است.
مشارکت اجتماعی به آن دسته از فعالیتهای ارادی داللت دارد که از طریق آنها اعضای
یک جامعه در امور محله ،شهر و روستا شرکت میکنند و به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در
شکلدادن به حیات اجتماعی مشارکت دارند (شیخ حسنی و مهماندوست .)116 :1371 ،برای
عملیاتیکردن این مفهوم در سه بعد اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی از  12گویه پنجگزینهای در
سطح مقیاس ترتیبی استفاده شد .میزان آلفای این متغیر  6/71است.
احساس تعلق از نظر دورکیم به احساس تعهد و عالقۀ شهروندان نسبت به محیط
اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی و ملی گفته میشود (علمی و آوریده .)06 :1371 ،این مفهوم در
سه بعد ،با  11گویه پنجگزینهای در سطح مقیاس ترتیبی با شاخصهای تعلق به سرزمین،
پرچم ،زبان فارسی ،موسیقی ایرانی و حفظ سنتها سنجیده شد و میزان آلفای آن  6/70است.
منافع ملی ،جمع عناصر مادی و معنوی یک جامعه است که در شکلگیری منابع و
امکانات داخلی دولتها و نقش آنها درصحنۀ بینالمللی تأثیر به سزایی دارد (محرابی:1377 ،
 .)120-127این مفهوم با  0گویۀ پنجگزینهای در سطح مقیاس ترتیبی با شاخصهای سرزمین،
حاکمیت ملی ،کارایی ،حفظ نهادها ،شخصیتهای ملی سنجیده شد و میزان آلفای آن 6/16
است .اعتماد به معنای باور به رفتار ،گفتار و احساسی که از دیگران انتظار میرود ،است (افه،
 .)211 :1370برای عملیاتیکردن این مفهوم از  12گویۀ پنجگزینهای در ابعاد اعتماد بینفردی،
تعمیمیافته و نهادی استفاده شد و میزان آلفای آن  6/00است.
 .2متغیرهای مستقل
عدالت اجتماعی به توزیع عادالنه و منصفانۀ امکانات اجتماعی یک جامعه اطالق میشود .برای
عملیاتیکردن این مفهوم از  13گویۀ پنجگزینهای در ابعاد فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی و
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سیاسی با شاخصهای دسترسی به خدمات آموزشی ،موقعیتهای سیاسی ،فرصتهای
اجتماعی ،مشاغل ،امکانات بهداشتی ،توزیع ثروت ،توزیع درآمد نفت و برابری فعالیتهای
اقتصادی با میزان آلفای  6/76سنجیده شده است.
قومگرایی به میزان گرایش یک فرد به مؤلفههای قومیت خود اطالق میشود .برای
عملیاتیکردن این مفهوم در سه بعد عاطفی ،اجتماعی و فرهنگی با  12گویۀ پنجگزینهای در
سطح مقیاس ترتیبی با شاخصهای تعلق قومی ،ازدواج قومی ،تعامالت قومی ،ترجیحات
قومی ،تعلق به زبان قومی و محلی ،لباس محلی و موسیقی محلی با میزان آلفای  6/01سنجیده
شده است .رسانههای جمعی به وسایل انتقال پیامها از فرستنده یا فرستندگان به مخاطب یا
مخاطبان گفته میشود؛ برای عملیاتیکردن این مفهوم از  0گویۀ پنجگزینهای در زمینۀ روزنامه،
کتاب ،رادیو ،تلویزیون ،ماهواره و اینترنت استفاده شده است.
یافتههای تحقیق
توصیف دادهها
بر مبنای دادههای تحقیق ،کمترین سن پاسخگوها  26و بیشترین سن  00سال است که گروه
سنی  26-21سال بیشترین درصد را در قوم آذری تشکیل میدهد .میانگین سنی پاسخگویان
آذری  31/1سال و انحراف معیار  1/73است .گروه سنی  36-31سال بیشترین درصد را در
قوم کرد شامل میشود که  20/3درصد از پاسخگویان در این ردۀ سنی قرار دارند .میانگین
سنی پاسخگویان کرد  31/17سال و انحراف معیار  1/12است .در کل نمونه ،میانگین سنی
پاسخگویان  33/07سال و انحراف معیار  1/00است .از بین پاسخگویان آذری 11 ،درصد مرد
و  01درصد زن و در بین پاسخگویان کرد  11/3درصد مرد و  07/0درصد زن است .در کل
نمونه نیز ،فراوانی پاسخگویان مرد و زن به ترتیب  11/2و  07/7درصد است .از بین
پاسخگویانِ قوم آذری  13/1درصد متأهل و  00/1درصد مجرد و از بین پاسخگویان قوم کُُرد
 00/3درصد متأهل و  22/0درصد مجردند که درصد متأهلین قوم کرد بیشتر از آذریهاست .به
لحاظ اشتغال 6/01 ،درصد مشاغل دولتی 6/11 ،درصد خانهدار 6/16 ،درصد بیکار و مابقی
شغل آزاد دارند 01/1 .درصد پاسخگویان ،لیسانس 11/1 ،درصد فوق لیسانس به باالتر و 27/3
دیپلم و دیپلم به پاییناند.

111

فرهمند و همکاران /مطالعۀ تطبیقی انسجام اجتماعی...

یافتههای استنباطی
فرضیۀ  .1میزان انسجام اجتماعی بر حسب دو قوم کرد و آذری متفاوت است.
نتایج آزمون تی مستقل در جدول  1نشان میدهد میانگین میزان انسجام اجتماعی قومیت
آذری باالتر از قومیت کرد است و این تفاوت با سطح اطمینان  11درصد تأیید میشود .دادهها
مؤید معناداری ( )6/666تفاوت ابعاد انسجام اجتماعی دو قوم است؛ یعنی میزان اعتماد ،تعلق
ملی ،منافع ملی و مشارکت اجتماعی نزد آذریها بیشتر از کردهاست .همچنین تفاوت
معناداری در متغیر عدالت اجتماعی در بین دو قوم مشاهده میشود به طوری که آذریها از
احساس عدالت بیشتری نسبت به کردها برخوردارند .با توجه به دادههای جدول ،تفاوتی در
میزان قوم گرایی دو قوم وجود ندارد .همچنین در استفاده از رسانۀ خارجی تفاوت معناداری
بین دو قومیت مشاهده میشود به طوری که آذریها بیشتر از کردها در معرض رسانههای
خارجیاند ولی در رسانههای داخلی بین دو قوم تفاوتی یافت نشده است.
جدول  .1آزمون تی مستقل متغیرهای تحقیق
اعتماد
تعلق ملی
مشارکت
منافع ملی
انسجام کلی
عدالت
اجتماعی
ارزشهای
قومی
رسانۀ
خارجی
رسانۀ
داخلی

قومیت

تعداد

میانگین

انحراف معیار

df

t

sig

آذری
کرد
آذری

370
372
370

13/1
16/1
00/1

3/3
3/0
7/1

010

7/7

6/666

003

0/0

6/666

کرد

372

03/3

7/0

آذری

370

00/7

0/2

کرد

372

00

7

آذری
کرد
آذری
کرد
آذری
کرد
آذری
کرد
آذری
کرد
آذری
کرد

370
372
370
372
370
372
370
372
370
370
370
372

20/7
21/3
111/0
103/1
27/01
20/20
03/70
03/76
0/000
0/611
0/326
0/006

0/1
1/1
21/3
23/2
1/011
16/13
0
1/00
1/016
1/006
1/130
2/210

010

1/3

6/666

010

1/0

6/666

030

0/3

6/666

000

0/113

6/666

000

6/671

6/131

000

3/062

6/666

002

-/131

6/320
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فرضیۀ  .2میزان انسجام اجتماعی دو قوم آذری و کرد برحسب ویژگی فردی (سن) تغییر
میکند.
یافتههای جدول  2نشان میدهد بین سن با انسجام اجتماعی ،رابطۀ مستقیم و معنادار
وجود دارد ،به این صورت که با افزایش سن ،میزان انسجام اجتماعی افراد افزایش مییابد و
بر عکس .همچنین در ابعاد متعدد انسجام ،بعد اعتماد بیشترین رابطه را با سن دارد .همچنین
بین بعد مشارکت و سن رابطۀ معکوس و معناداری وجود دارد به این صورت که با افزایش
سن افراد ،میزان مشارکت آنها کاهش مییابد و بر عکس.
جدول  .2ضریب همبستگی سن و انسجام اجتماعی
ابعاد انسجام اجتماعی

سن
**

/102
/600
***-/121
/627
**/161

اعتماد
تعلق ملی
مشارکت
منافع ملی
انسجام اجتماعی

اعتماد
1
**/073
**/370
**/007
**/726

مشارکت

تعلق ملی

منافع ملی

1

***/011
**/112
**/021

p <6/661 * * p6</61 * p6</61

1

**

/013
**/030

1
**/700

***

فرضیۀ  .3میزان انسجام اجتماعی دو قوم آذری و کرد برحسب سطح تحصیالت تغییر
میکند.
نتایج تحلیل واریانس یکطرفۀ جدول  3نشان میدهد بین سطوح تحصیلی مختلف از
نظر میزان انسجام اجتماعی ( )F = 10و سطح معناداری ( )6/666تفاوت وجود دارد .آزمون
 LSDکه نشاندهندۀ تفاوت گروههاست ،نشان میدهد کمترین و بیشترین میزان انسجام به
ترتیب در افراد با سطح تحصیلی فوق دیپلم و ابتدایی دیده میشود.
جدول  .3آنالیز واریانس یکطرفۀ تحصیالت پاسخگو و انسجام اجتماعی
ابتدایی
راهنمایی
دیپلم
فوقدیپلم
لیسانس
فوق و باالتر
جمع کل

تعداد
13
27
106
101
331
71
007

میانگین
100/7
107/7
111/1
131/3
116/1
111/1
101/7

انحراف معیار
11/1
23
11/2
23/1
22/2
20/0
23

dF

000

F

16

Sig

6/666
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فرضیۀ  .4میزان انسجام اجتماعی دو قوم آذری و کرد برحسب میزان درآمد تغییر
میکند.
نتایج تحلیل واریانس یکطرفۀ جدول  0نشان میدهد که بین افراد با گروههای درآمدی
مختلف در برخورداری میزان انسجام اجتماعی با مقدار ( )F = 6/6و سطح معناداری (،)6/666
تفاوت وجود دارد .پسآزمون  ،LSDمؤید آن است که گروه درآمدی ( 1261666تا 1066666
تومان) نسبت به سایر گروههای درآمدی از انسجام بیشتری برخوردار است.
جدول  .4آنالیز واریانس یکطرفۀ درآمد و انسجام اجتماعی
متغیر

تعداد

میانگین

انحراف معیار

زیر  066هزار تومان

117

101/7

22/3

 1266666تا  066666تومان

012

100/1

26/2

 1066666تا  1261666تومان

102

110/3

20/0

 1066666تومان به باال

20

100

20/7

جمع کل

007

101/7

23

F

dF

0/0

000

Sig

6/666

فرضیۀ  .5میزان انسجام اجتماعی دو قوم آذری و کرد برحسب وضعیت شغلی تغییر
میکند.
نتایج تحلیل واریانس یکطرفۀ جدول  1نشان میدهد که بین گروههای شغلی مختلف
در میزان انسجام اجتماعی با مقدار ( )F = 4/1و سطح معناداری ( )6/663تفاوت وجود دارد.
پسآزمون  LSDنشان میدهد بیشترین اختالف میزان انسجام اجتماعی بین گروه شغلی کارمند
با سایر گروههای شغلی است.
جدول  .5آنالیز واریانس یکطرفۀ وضعیت شغلی و انسجام اجتماعی
میانگین

انحراف معیار

تعداد
بیکار

00

130/1

10/0

کارگر

211

137/0

23/1

خانهدار

01

133/3

23/1

کارمند

332

102/1

23/3

آزاد

72

106/7

20/0

جمع کل

007

131/0

23/3

dF

F

Sig

000

0/1

6/663
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فرضیۀ  .6بین میزان انسجام اجتماعی و باور به ارزشهای قومی در دو گروه قومی آذری
و کرد رابطه وجود دارد.
همان طور که دادههای جدول  0نشان میدهند بین قومگرایی با تمامی ابعاد انسجام
اجتماعی و همچنین انسجام اجتماعی کل ،رابطۀ معنادار وجود دارد؛ یعنی با افزایش قومگرایی،
میزان انسجام اجتماعی نیز افزایش مییابد که این میزان در میان قوم آذری ** 6/272و در میان
قوم کرد ** -6/260است .بیشترین و کمترین رابطه به ترتیب ،بین بعد عاطفی قومگرایی با
انسجام اجتماعی و بین بعد اجتماعی قومگرایی با انسجام اجتماعی دیده میشود .دادهها مؤید
آن است که بیشترین رابطه ،بین قومگرایی و ابعاد تعلق ملی ،مشارکت و منافع ملی است و
کمترین رابطه بین قومگرایی و بعد اعتماد اجتماعی.
جدول  .6ضریب همبستگی قومگرایی و انسجام اجتماعی
متغیرها

قومیت

عاطفی

اجتماعی

فرهنگی

قومگرایی کل

اعتماد

آذری

**6/230

**6/112

6/671

**6/200

کرد

-6/601

*

کل

*6/671

تعلق ملی

مشارکت

منافع ملی

انسجام

آذری

**

6/120

6/630

6/612

**6/111

-6/600

*6/670

**

**

6/607

6/203

6/300

6/310

کرد

**-6/201

**-6/367

6/602

**-6/362

کل

**6/111

**6/117

**6/111

**6/103

آذری

6/633

*

**

*

کرد

**

کل

**-6/161

**

-6/202

6/110

-6/223

-6/631

-6/610
*

6/106

6/602
**

-6/270

*-6/602
**

آذری

6/621

کرد

**-6/220

*-6/112

-6/601

**-6/260

کل

**-6/111

-6/661

6/611

-6/601

آذری

**6/266

کرد
کل

**

**
*

-6/220

-6/661

< p6/61

6/160

*

**

6/132

6/211

**

6/121

6/270

-6/112

-6/601

6/602

6/630

< p6/61

**

**
**

6/100

6/272

-6/260

6/611
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فرضیۀ  .7بین میزان انسجام اجتماعی و احساس عدالت در دو گروه قومی آذری و کرد
رابطه وجود دارد.
همان طور که در جدول  0مشاهده میشود رابطۀ انسجام اجتماعی و میزان عدالت
اجتماعی ،رابطهای معنادار و مثبت با ضریب همبستگی *** 6/301است .این به آن معناست که
با افزایش عدالت در ابعاد متعدد ،در سطح قومیتها ،انسجام اجتماعی نیز بیشترین افزایش را
خواهد داشت .دادهها نشان میدهد با افزایش عدالت ،حداکثر افزایش به ترتیب در ابعاد اعتماد
(*** ،)6/036احساس تعلق (*** )6/313و منافع ملی (*** )6/200و کمترین میزان در بعد
مشارکت (*** )6/110مشاهده میشود .این رابطه در هر دو قوم کرد و آذری نیز تأیید شد
یعنی با افزایش میزان ابعاد عدالت به ویژه در ابعاد فرهنگی و اقتصادی ،میزان انسجام اجتماعی
نیز افزایش مییابد و برعکس .بین بعد فرهنگی و اقتصادی عدالت با تمامی ابعاد انسجام
اجتماعی رابطۀ معنادار و مثبت وجود دارد.
جدول  .7ضریب همبستگی عدالت اجتماعی و انسجام اجتماعی
متغیرها

قومیت

اعتماد

آذری

**6/137

**6/231

**6/112

**6/227

**6/230

کرد

**

**

**

**

**

کل

***6/276

تعلق ملی

مشارکت

منافع ملی

فرهنگی

آذری

*

کرد

6/371

سیاسی
6/013

***6/303

اجتماعی

اقتصادی
6/100

***6/301

6/172

عدالت کل
6/172

***6/033

***6/036

**

**

6/120

6/677

6/611

**6/301

**6/311

**6/067

**6/372

**6/017

کل

***6/213

***6/211

***6/206

***6/360

***6/313

آذری

-6/677

6/631

-6/660

6/613

6/616

کرد

**

6/210

6/601

**

6/260

6/601

**

کل

**6/610

*6/602

***6/137

*6/672

***6/110

آذری

*

**

*

**

کرد
کل

6/117

6/170

6/616

6/177

6/121

6/100

6/130
6/130

**6/363

*6/161

**6/202

**6/101

**6/221

***6/207

***6/177

***6/213

***6/103

***6/200

**

6/260

**

6/107

**

6/301

**

6/030

6/611

انسجام

آذری

اجتماعی

کرد

**

کل

***6/201

6/310

**

6/101

**

6/270

***6/211

6/603
**

6/006

***6/312

< p6/661 * * < p6/61 * < p6/61

***6/317
**

***6/301
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فرضیۀ  .8بین میزان انسجام اجتماعی و میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی در دو
گروه قومی آذری و کرد رابطه وجود دارد.
بر اساس اطالعات جدول  ،7نتایج آزمون همبستگی بین وسایل ارتباط جمعی و انسجام
اجتماعی نشان میدهد بین رسانۀ داخلی و انسجام اجتماعی کل ،رابطۀ معنادار و مستقیم وجود
دارد یعنی با افزایش استفاده از وسایل ارتباط جمعی انسجام اجتماعی ،افزایش مییابد و
برعکس .ولی رسانۀ خارجی با تمام بعدهای انسجام اجتماعی از رابطۀ معنادار و معکوسی
برخوردار است یعنی با افزایش استفاده از رسانههای خارجی میزان انسجام اجتماعی کاهش
مییابد و برعکس.
جدول  .8ضریب همبستگی رسانه و انسجام اجتماعی
متغیرها

رسانۀ داخلی

رسانۀ خارجی

رسانۀ کل

اعتماد

**6/220

**-6/171

6/660

تعلق ملی

**

**

6/607

مشارکت
منافع ملی
انسجام اجتماعی

6/261

6/630
6/606
**6/100

-6/611

**-6/203

**-6/171

**

**

-6/206

**-6/201

< p6/61 * < p6/61

-6/111

*-6/676

**

تحلیل روابط چندمتغیرۀ انسجام اجتماعی
در صورتی که بخواهیم اطالعات بیشتری از رابطه و شدت دو یا چند متغیر داشته باشیم
و بدانیم به ازای تغییرات در متغیرهای مستقل ( )Xiچه مقدار به متغیر وابسته ( )Yافزوده و یا
کاسته میشود ،از تحلیل رگرسیون استفاده میکنیم .در این قسمت از تحلیل داده ،به منظور
بیان و شناسایی دقیقتر دادههای پژوهش از تحلیل چندمتغیره استفاده شده است؛ این سطح
تحلیل ،امکان میدهد متغیرهای چندگانه به طور همزمان با متغیر وابسته در ارتباط باشند و
مهمترین متغیرها برحسب میزان همبستگی و قدرت تبیین مشخص شوند .برای تحلیل این
بخش ،از آزمون رگرسیون چندمتغیره به روش گام به گام 1استفاده شد .نتایج جدول نشان
میدهد میزان همبستگی متغیرهای مستقل با متغیر وابسته انسجام  6/001است که نشان از
همبستگی متوسط رو به باالی متغیرها دارد ،همچنین ضریب تبیین بهدستآمده  /221است که
1.Stpwise
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نشان میدهد کلیۀ متغیرهای تحقیق به ترتیب قدرت تبیین و پیشبینی 22/1 ،درصد تغییرات
متغیر وابسته را دارند.
جدول  .9متغیرهای واردشده در معادلۀ رگرسیون انسجام اجتماعی
متغیر پیشبینی

B

S.E

Beta

مقدار ثابت

100/71

0/211

-

33/011

عدالت

6/006

6/600

6/270

7/023

رسانۀ خارجی

-3/007

6/062

-/331

-1/331

6/666

رسانۀ داخلی

2/101

6/077

6/221

0/610

6/666

سن

-6/110

6/671

-/673

-2/002

6/611

T

Sig
6/666
6/666

R2

6/220

F

12/11

Sig

6/666

نتیجهگیری
همان طور که اشاره شد انسجام اجتماعی مجموعهای از عوامل و عناصر است که امکان
ارتباط ،اعتماد ،تعلق و پیوستگی افراد یک اجتماع را در ابعاد مختلف فراهم و استحکام و ثبات
و تداوم آن را در طول زمان میسر میکند .بر همین اساس ،شناخت متغیرهای مؤثر بر آن بسیار
حائز اهمیت است .وجود قومیتها به عنوان قسمی از خردهفرهنگها ،از متغیرهای مهم و
تأثیرگذار بر انسجام اجتماعی است که در صورت بیتوجهی به آن ،خطر بالقوهای را با خود
به همراه دارد .در همین زمینه ،در پژوهش حاضر بر آن بودیم تا دریابیم میزان انسجام اجتماعی
در دو قومیت آذری و کرد چگونه است؟ و عوامل تأثیرگذار در کاهش و افزایش آن کداماند؟
برای این هدف از ابعاد نظری پارسونز ،هکتر و دوویچ استفاده کردیم .تحقیق با  007نمونه از
طریق نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای در مناطق مختلف دو شهر تبریز و سنندج انجام شد.
نتایج تحقیق مؤید آن است که میزان انسجام اجتماعی در دو قومیت از وضعیت نسبتاً
مناسبی برخوردار است .میزان انسجام مردان و زنان تفاوتی ندارد؛ به موازات افزایش
تحصیالت کاهش مییابد؛ با افزایش سن و درآمد افزایش مییابد؛ در مشاغل دولتی بیش از
مشاغل آزاد است و میزان آن در ابعاد متعدد در بین آذریها بیشتر از قومیت کرد است .دادهها
همچنین نشان میدهد که میزان احساس عدالت در تمامی ابعاد در هردو قوم پایین بوده و
بیشترین نابرابری در بعد اقتصادی و سیاسی گزارش شده است؛ این احساس در بین کردها
نسبت به آذریها قویتر است .میزان انسجام ،از میزان متوسط باالتر است و میزان قومگرایی و
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احساس تعلق عاطفی و فرهنگی نیز نسبت به عناصر و مؤلفههای فرهنگی فروملی باالست و
این میزان در بین آذریها نسبت به کردها باالتر است.
دادههای تحقیق نشان میدهد بین سن و انسجام اجتماعی رابطه وجود دارد .بالو نیز در
نظریۀ خود به «ویژگیهای اسمی» همچون سن ،جنسیت و دین و رابطۀ آن با انسجام اشاره
میکند؛ این فرضیه با نظریۀ بالو منطبق است .از دیگر عوامل تأثیرگذار بر میزان انسجام
اجتماعی تحصیالت است .نتایج بهدستآمده نشان میدهد بیشترین و کمترین میانگین به
ترتیب مربوط به مقطع ابتدایی و فوقدیپلم است و تفاوت معناداری بین مقطعهای تحصیلی
دیده میشود .افراد با کمترین میزان تحصیالت ،انسجام بیشتری دارند؛ نتیجۀ حاضر با یافتههای
نیازی ( )1316همخوانی ندارد ،به بیان وی با افزایش میزان تحصیالت انسجام نیز افزایش
مییابد ولی با نتیجۀ یافتههای روانبخش ( )1370همخوانی دارد.
یافتههای حاضر تفاوت برخورداری از انسجام اجتماعی را در گروههای درآمدی مختلف
تایید میکند .نتیجۀ حاضر با یافتههای روانبخش ( )1370همخوانی ندارد؛ ولی با یافتههای
هافستر و جیانوس ( )1110همخوانی دارد .همچنین انسجام اجتماعی در بین گروههای شغلی
کارمند و دولتی از میانگین باالتری نسبت به سایر گروههای شغلی برخوردار بوده است؛
بنابراین رابطۀ شغل و انسجام تأیید میشود .نتیجۀ حاضر با رویکرد صاحبنظرانی که اذعان
دارند هر چه افراد جامعه از درآمد بیشتر ،ثبات شغلی و امنیت معیشتی برخوردار باشند،
مشارکت آنها در امور اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی بیشتر و احساس توافق و انسجام اجتماعی
نیز افزایش خواهد یافت ،همخوانی دارد .یافتۀ حاضر با یافتههای روانبخش ( )1370هافستر و
جیانوس ( )1110همسوست.
نتایج تحقیق حاضر تفاوت میانگین انسجام اجتماعی دو قوم را تایید میکند ،میانگین
انسجام اجتماعی کل در قوم آذری باالتر از قوم کرد است؛ که نتایج این تحقیق با یافتههای
نقدی و کمربیگی همخوانی دارد .به نظر میرسد دلیل احتمالی این امر ،همان طور که آمار و
تحقیقات نیز تأیید میکند ،به شرایط و وضعیت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مطلوبتر
آذریها نسبت به کردها مرتبط باشد.
نتایج تحقیق مؤید آن است که رابطۀ قومگرایی و انسجام اجتماعی در دو قوم کرد و
آذری معنادار است و در بیشتر ابعاد ارزشهای قومگرایی با ابعاد انسجام اجتماعی در هر دو
قوم رابطۀ منفی و معنادار وجود دارد .این یافتهها نه با یافتههای نوابخش و همکاران ()1377

فرهمند و همکاران /مطالعۀ تطبیقی انسجام اجتماعی...

111

بلکه با یافتههای ملکی ( )1370همخوانی دارد .این نتیجه با ابعاد نظری هکتر نیز همخوانی
دارد؛ چرا که اگر قومیتها احساس کنند در حق آنها اجحاف میشود با افزایش تمایالت
قومی ،میزان انسجام اجتماعی منطبق با کل جامعه کاهش مییابد.
در هر دو قوم ،بین احساس عدالت اجتماعی و میزان انسجام اجتماعی رابطۀ معنادار و
مثبت مشاهده شد؛ یعنی هر چه قومیتها احساس عدالت بیشتری کنند انسجام اجتماعی آنها
افزایش مییابد .مطابق با نظریۀ بالو و هکتر و بر اساس قضاوت افراد نمونه ،احساس
بیعدالتی در بین قومها باعث تضعیف انسجام اجتماعی و بیتفاوتی قومیتها در برابر
تهدیدات امنیت ملی ،از جمله حفظ و حمایت از حاکمیت میشود و به این ترتیب قدرت ملی
ناشی از پشتوانۀ مردمی را تضعیف میکند .نتیجۀ تحقیق حاضر با یافتههای ورگالنی ( )2611و
راجلیتون و همکاران ( )2660تقریباً همسوست.
رابطۀ استفاده از وسایل ارتباط جمعی و میزان انسجام اجتماعی ،بر مبنای دادههای تحقیق
حاضر ،در سطح معناداری  6/61با میزان ( ) r=6 /676تأیید شد .وسایل ارتباط جمعی در این
تحقیق به صورت داخلی و خارجی در نظر گرفته شد تا تأثیر آن با دقت بررسی شود .رابطۀ
وسایل ارتباط جمعی داخلی در بین هر دو قوم با میزان انسجام اجتماعی معنادار و مثبت بود
بجز بعد مشارکت در قوم کرد که رابطۀ معنادار و منفی مشاهده شد .نتیجۀ تحقیق حاضر با
ابعاد نظری لی جان ،دویچ و بریجان همخوانی دارد .به زعم این صاحبنظران وسایل ارتباط
جمعی به تعیین اولویتها و شالودهسازی فرهنگهای ملی و محلی ،عادات فکری مردم و
ایجاد تفاهم و تساهل میان فرهنگها منجر میشوند.
رابطۀ میزان بهرهمندی از وسایل ارتباط جمعی خارجی و میزان انسجام اجتماعی منفی و
معکوس بود؛ یعنی هر چه میزان استفاده از این رسانه در بین قومیتها باال میرود انسجام
اجتماعی نیز کاهش مییابد .نتیجۀ حاضر با مبانی فکری دیجک و برخی صاحبنظران دیگر
همسوست .از نظر دیجک رسانههای جمعی در عصر جدید تقسیمبندی و انشقاق گروههای
اجتماعی ،طبقات و ملتها را تشدید کردهاند ،فرهنگ بومی و فروملی را در تقابل با فرهنگ
فراملی قرار میدهند ،احساس تبعیض و بیعدالتی و توسعۀ نابرابری را به تصویر میکشند و
در نهایت این موضوع از توافق و وحدت خردهفرهنگها با فرهنگ ملی و انسجام اجتماعی
میکاهد .نتایج این تحقیق با یافتههای امامجمعهزاده و همکاران ( )1312هماهنگ نیست .نتایج
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رگرسیون چندمتغیره نشان داد ضریب تبیین بهدستآمده  /221است که نشان میدهد کلیۀ
متغیرهای تحقیق به ترتیب  22/1درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین و پیشبینی میکنند.
منابع
احمدی ،حمید ( .)1300قومیت و قومگرایی در ایران؛ افسانه یا واقعیت؟ .فصلنامۀ اطالعات سیاسی و
اقتصادی ،سال یازدهم ،شمارۀ  111و .110
ازکیا ،مصطفی و غفاری ،غالمرضا (.)1376بررسی رابطۀ بین انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی
سازمانیافته روستاییان در نواحی روستایی شهرستان کاشان .اقتصاد کاشان کشاورزی و توسعه ،سال ،1
شمارۀ  ،30صص .101-261
ازکیا ،مصطفی و غفاری ،غالمرضا (" .)1373بررسی رابطۀ بین انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی
سازمانیافته روستاییان در نواحی روستایی شهرستان کاشان " فصلنامۀ اقتصاد کشاورزی و توسعه ،سال
نهم ،شمارۀ  .30صص .101-261
امامجمعهزاده ،سید جواد؛ نقد ،علی؛ صادقی ،زهرا؛ رهبر ،قاضی؛ محمود رضا ،نوعی باغبان (.)1312

بررسی رابطۀ مصرف رسانهای و انسجام اجتماعی (مطالعۀ موردی جوانان شهر تبریز) .فصلنامۀ
مطالعات توسعهی اجتماعی-فرهنگی ،دورۀ اول ،شمارۀ  ،0بهار  ،12صص .1-31

افه ،کالس ( .)1370چگونه میتوان به شهروندان اعتماد داشت .مجموعه مقاالت سرمایۀ اجتماعی،
اعتماد ،دموکراسی ،صفحات ،261-200 :نشر شیرازه.
پورسعید ،فرزاد ( .)1370گوناگونی و انسجام ملی در جامعۀ ایرانی .فصلنامۀ مطالعات راهبردی ،سال
دهم ،شمارۀ اول ،صص .33-06

تقوایی ،مسعود ،قنبری ،سیروس ( .)1371عدالت ،اشتغال و امنیت اجتماعی .ماهنامۀ اطالعات سیاسی و
اقتصادی ،سال بیست و یکم ،شمارۀ سوم و چهارم.10-161 ،
تنهایی ،حسین ابوالحسن ( .)1301درآمدی بر مکاتب و نظریههای جامعهشناسی .مشهد :نشر مرندیز.
حاجیانی ابراهیم )1376( ،الگوی سیاست قومی در ایران .فصلنامۀ راهبردی ،شمارۀ  11و  ،12صص
.111-137
چلبی ،مسعود ( .)1301جامعهشناسی نظم؛ تحلیل و تشریح نظری نظم اجتماعی .نشر نی ،چاپ اول.
چلبی ،مسعود ( .)1371تحلیل اجتماعی در فضای کنش .نشر نی.
چلبی ،مسعود ،مهدی امیر کافی ( .)1370تحلیل چندسطحی انزوای اجتماعی .مجلۀ جامعهشناسی ایران،
دورۀ پنجم ،شمارۀ  ،2صص .3-31
دادگران ،سید محمد ( .)1370مبانی ارتباط جمعی .نشر مروارید و فیروزه.

فرهمند و همکاران /مطالعۀ تطبیقی انسجام اجتماعی...

121

رجب نسب ،حمید ( .)1376بررسی تئوریک توسعه ،گوناگونی قومی و همبستگی ملی .فصلنامۀ
مطالعات ملی ،سال سوم ،شمارۀ  ،1صص .12-136
روانبخش ،محمدحسین ( .)1370بررسی تطبیقی میزان انسجام اجتماعی اقشار اجتماعی شمال وجوب
شهر تبریز .مجلۀ پژوهشی دانشگاه اصفهان ،جلد  ،22شمارۀ  .2صص .31-00
ریتزر ،جورج ( .)1370نظریههای جامعهشناسی در دوران معاصر .ترجمۀ محسن ثالثی .چاپ نهم،
انتشارات علمی.
ریتزر ،جورج ( .)1312مبانی نظریۀ جامعهشناختی معاصر و ریشههای کالسیک آن .ترجمۀ شهناز
مسمی پرست ،چاپ دوم ،تهران ،نشر ثالث.
شیخ حسنی ،غالمحسین ،مهماندوست ،فهیمه ( .)1371نقش مشارکت اجتماعی و اقتصادی روستاییان

در طرحهای عمران روستایی ،مطالعه موردی :دهستان نساء .فصلنامۀ جغرافیای سرزمین علمی-
پژوهشی ،سال هفتم ،شمارۀ  ،27صص .161-120
صالحیامیری ،سید رضا ( .)1377انسجام ملی و تنوع فرهنگی .مجمع تشخیص مصلحت نظام ،مرکز
تحقیقات استراتژیک.
علمی ،محمود ،آوریده ،سولماز ( .)1371بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت اجتماعی و فرهنگی
دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور بررسی موردی پیام نور مرکز رشت .فصلنامۀ زن و مطالعات خانواده،
سال سوم -شمارۀ  -1پاییز  ،1371صص .31-12
عبداهللخانی ،علی ( .)1373نظریههای امنیت .مؤسسۀ فرهنگی مطالعات و تحقیقات بینالمللی ابرار
معاصر.
عظیمی هاشمی ،مژگان ( .)1376بررسی رابطۀ اعتماد اجتماعی و سوگیری عامگرایانه در تعامالت
اجتماعی .فصلنامۀ فرهنگ عمومی ،شورای عالی انقالب فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی ،شمارۀ ،17
صص .12-03

کوثری ،مسعود ( .)1301بررسی تأثیر انسجام اجتماعی بر میزان مشارکت روستاییان استان خراسان در
فعالیتهای عمران .پایاننامۀ کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت مدرس.
کمربیگی ،خلیل و نقدی ،اسداهلل ( .)1316مطالعۀ وفاق اجتماع عام در جوامع شعری و روستایی و
عشایری ایالم .نشریۀ مطالعات اجتماعی ایران ،شمارۀ  ،16صص .102-102
کوزر ،لوئیس ( .)1373زندگی و اندیشه بزرگان جامعهشناسی .ترجمۀ محسن ثالثی .انتشارات علمی.
محسنی تبریزی ،علیرضا ( .)1376شهر ،خانواده و انحراف بررسی آثار پاتولوژیکال شهرگرایی در شکل

تمایل به وندالیسم در نوجوانان متعلق به خانوادههای مهاجر شهری .همایش موازین توسعۀ فرهنگ و
ضد فرهنگ شهر تهران .معاونت هنری و فرهنگی شهرداری.

1394  بهار و تابستان،1  شماره،6  دوره،بررسی مسائل اجتماعی ایران

122

 نشریۀ دانشگاه. اتحاد ملی و انسجام اسالمی در پایاننامههای دانشجویی.)1370(  مسعود،مطلبی
. فناوری، وزارت علوم و تحقیقات،تمدنساز
. سمت. تحول در نظریۀ روابط بینالمللی.)1371(  حمیرا،مشیرزاده
 پژوهشکدۀ تحقیقات. بررسی و تبیین مبانی و مؤلفههای انسجام ملی.)1377(  علیرضا،محرابی
.استراتژیک
 تبیین جامعهشناختی عوامل مؤثر بر انسجام.)1377(  نبیاهلل، جواد و ایدر، نظری، مهرداد،نوابخش
 سال، واحد شوشتر- فصلنامۀ تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی.اجتماعی در بین روستاییان
.1-26  صص،1377 ، زمستان، پیششمارۀ هفتم،سوم
. تبیین رابطۀ سطح تحصیالت و میزان انسجام ملی و اجتماعی شهروندان.)1316(  محسن،نیازی
.36-16  صص،12  شمارۀ، سال چهارم،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.

