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 Purpose: The main purpose of this study is to investigate the impact 

of political events and ethnicity on social cohesion in 2019-20. 

Materials and Methods: Using the survey method is descriptive 

and analytical. The statistical population of the study included all 

male and female citizens aged 15 to 65 years in Andimeshk. 

According to the population living in the city of Andimeshk 

(135,000 people) Cochran's formula was calculated to 384 people 

by simple multi-stage cluster sampling. The data collection tool was 

a researcher-made questionnaire that measured various dimensions 

(social cohesion, ethnicity and political events). used. 

Findings: The research findings showed that from the perspective 

of citizens, ethnicity was able to explain 43.2%, political events 

were able to explain 32.6%, changes in social cohesion. From the 

citizens' point of view, ethnic groups with a beta coefficient of 0.565 

have a more significant relationship than political events with a beta 

coefficient of 0.566 with social cohesion. From the citizens' point of 

view, the significance level of the variable of ethnic groups and 

political events is equal to 0.000, because this value is less than 0.05. 

There is a significant social relationship. 

Conclusion: Considering the positive sign of regression coefficient, 

it can be said that ethnic groups have a positive and direct 

relationship with social cohesion. 
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در  گراییو قوم یاسیس یرخدادها ریتاث یبررس

 یانسجام اجتماع
 

 1رهیصم یشهال سهراب
 ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یواحد تهران مرکز ،یگروه جامعه شناس 

 رانیتهران، ا
 

 *2نوابخش مهرداد
 ،سالمیادانشگاه آزاد  قات،یواحد علوم و تحق ،یجامعه شناس گروه

 .مسوؤل( سندهی)نو رانیتهران، ا
 

 3یحضرت زهرا
 ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یواحد تهران مرکز ،یجامعه شناس گروه

 .رانیتهران، ا
 

 دهیچک
و  یاسیس یرخدادها ریتاث یحاضر بررس قیتحق ی: هدف اصلهدف

 .است 1398-99در سال  یدر انسجام اجتماع گرایی قوم
 یم یلیو تحل یفینوع توص شیمایبا استفاده روش پ و روش ها: مواد

شامل کلیه شهروندان مرد و زن واقع در  قیتحق یباشد. جامعه آمار
. با توجه به دندیسال شهر اندیمشک انتخاب گرد 65تا  15سن 

هزار نفر(  135000)مشکیساکن در شهر اند تیجمع زانیم
 یرینفر با روش نمونه گ 384محاسبه فرمول کوکران به تعداد 

ساده صورت گرفت. ابزار  یو تصادف ایچند مرحله یخوشه ا
اطالعات، پرسشنامه محقق ساخته است که ابعاد مختلف  یگردآور

را مورد سنجش  یاسیس یو رخدادها گرایی قوم ،ی)انسجام اجتماع
( برای 0.798قرار داده است.از ضریب آلفای کرونباخ )برابر با 

های مربوط به هر شاخص و به درونی گویه گاریمحاسبة ساز
 عبارتی پایایی پرسشنامه استفاده شد. 

شهروندان قوم دگاهینشان داد که از د قیتحق هایافتهی ها: هافتی
، %6/32 نییتب یی، رخدادهای سیاسی توانا%2/43 نییتب ییتوانا گرایی
گروه ندان،شهرو دگاهیرا داشت. از د یانسجام اجتماع راتییاز تغ
را نسبت به  یشتریب داریرابطه معن 658/0بتا  بیبا ضر یقوم های

دارد. از  یبا انسجام اجتماع 566/0بتا  بیبا ضر یاسیس یرخدادها
و  یقوم یگروه ها ریمتغ یدار یشهروندان سطح معن دگاهید

مقدار کمتر از  نیباشد چون ا یم 000/0برابر  یاسیس یرخدادها
توان گفت،  یم %95 نانیشده و با اطم رداست فرض صفر  05/0
ه رابط یبا انسجام اجتماع یاسیس یو رخدادها یقوم یگروه ها ریمتغ
 .دار وجود دارد-یمعن
 ینویرگرس بیبا توجه به مثبت بودن عالمت ضر :یریگ جهینت
رابطه مثبت و  یبا انسجام اجتماع یقوم یگفت گروه ها توانیم

   .دارند میمستق
 

_________________________________ 
1 . Solidarity 

 ،یاسیس یرخدادها ،گرایییقوم ،یانسجام اجتماع واژگان: دیکل
 مشکیشهر اند

 
60/07/1399: تافیدر خیتار  
 12/09/1399:  رشیپذ خیتار
 :نویسنده مسئولmehrdad_navabakhsh@yahoo.com 
 

 مقدمه
در هر جمع و گروهی اعم از یک قلمرو سرزمینی یا یک اجتماع 
قومی وحدت، یکپارچگی و انسجام اجتماعی از شروط الزم برای 

رهنگی فرشد و پیشرفت در تمامی ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و 
توان گفت، یکپارچگی و انسجام اجتماعی شود. از این رو میتلقی می

در حکم شیرازه یک جمع متنوع است، که ضمن به رسمیت شناختن 
ها، هماهنگی، وحدت و سازگاری بر نظام تمایزها، تنوعات و تفاوت

 معموالً اجتماعی 1همبستگی یا (. انسجام1اجتماعی حاکم است )
 یک یا گروه یک سطح در آن پایه بر که رساندمی را مفهومی
 نیازمند متقابل طور به و اندوابسته یکدیگر به اعضا جامعه،
 و گرایش ارتباط، احساس نوعی همچنین اجتماعی انسجام. یکدیگر

 ینب متقابل مسئولیت احساس» آن از منظور و است دیگران با تعامل
. «باشند برخوردار اراده و آگاهی از که است گروه چند یا نفر چند

 و پیوند همبستگی، احساس واقع در معنا، این در اجتماعی انسجام
 . (2دارند ) یکدیگر به نسبت جامعه اعضای که است عاطفی تعهد

فرهنگی  –های قومی و مناطق مختلف جغرافیایی در ایران گروه
های فرهنگی و احساسات مختلفی وجود دارد که هر کدام سنت

خاصی دارند که آنها را به عنوان گروه فرعی از جامعه هویتی 
کند. زیرا در ایران مرزهای سیاسی بر مرزهای تر متمایز میبزرگ

های قومی، فرهنگی و اجتماعی منطبق نیست و به همین جهت گروه
(. به عبارت 3نژادی و مذهبی زیادی را در خود جای داده است )

 -مناطق مختلف جغرافیایی های قومی ودیگر در ایران با گروه
فرهنگی روبرو هستیم که بر پایه مشترکات نژادی، زبانی، ادبیات و 

های فرهنگی و احساسات با حداقل محل سکونت یا سرزمین، سنت
هویتی خاصی دارند که آنها را به عنوان گروه فرعی از جامعه 

کند. در این چهارچوب، باید پذیرفت استان های بزرگتر متمایز می
هستند. این  مختلف ایران امروزی، مجموعه ناهمگونی از اقوام

گوناگونی و تنوع جامعه ایرانی به انحای مختلف بر امکان و استعداد 
برقراری انسجام اجتماعی تاثیر گذاشته است. بنابراین، باید پذیرفت 

های مذهبی و قومی ی جامعه ایران مجموعه ای از هویت«ما»که 
-های اجتماعی متنوع و متکثری را شکل میهمتنوعی است که گرو

را نشان « انسجام -تمایز »دهند و این امر ماهیت فهم سازه مفهومی 
 (.4دهد )می

از عوامل موثر دیگر در انسجام اجتماعی در یک جامعه رخدادهای 
د های سیاسی بر پایه اعتماسیاسی آن کشور است. نظر به اینکه نظام

یابند، استمرار و اقتدار آنها وابسته کام میعمومی و اراده مردم استح
به مشارکت مردم است. از این رو مشارکت شهروندان به دامن 

ترین پیامدهای انجامد. یکی از اصلیگستر شدن اعتماد عمومی می
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حضور فراگیر در انتخابات تولید اقتدار و مشروعیت است که 
رونی قدرت ماهیت قدرت را اجتماعی کرده و به استحکام ساخت د

انجامد، از این رو انسجام و همدلی در سایه مشارکتی فراگیر می
(. از رخدادهای سیاسی در کشور ما میتوان به 5کند )تبلور پیدا می

انتخابات ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس، شورای شهر، خبرگان 
و ... اشاره کرد. رأی دادن به نوعی سهیم شدن در امور اجتماعی و 

تواند یاری رسان حفظ وحدت و امعه است که میسیاسی ج
همبستگی ملی باشد، در مقابل مشارکت نکردن در انتخابات، نوعی 
بی تفاوتی اجتماعی و عمل نکردن به تعهد شهروندی است و 

ای همبسته دارد چرا که حضور در مشارکت با امنیت ملی رابطه
 ری کرده وانتخابات از فاصله گذاری میان مردم و حاکمیت جلوگی

توطئه دشمنان کشور را برای ایجاد شکاف و گسل میان مردم و 
برد. همچنین کشورمان امروز در مقابل یک حاکمیت از بین می

جنگ همه جانبه اقتصادی قرار دارد و در این عرصه همه 
گیرد که بهترین رویکرد ساختارهای یک نظام مورد هجمه قرار می

ها و جریانات و انسجام همه جناح برای عبور از این شرایط، وحدت
ای دارند سیاسی است و فرمانداران در این زمینه وظایف برجسته

(6.) 
ها و انسجام و یکپارچگی با شدت و حدت مسئله تمایزها، تفاوت

د؛ دهبیشتری استان خوزستان خاصه شهر اندیمشک خود را نشان می
ی داده است. های متنوعی را در خود جازیرا منطقه مذکور قومیت

به طوری که بیشترین تنوع قومی )لر، لک، عرب و فارس( و مذهبی 
جهان )شیعه و سنی( را دارا است. مناسبات اجتماعی در این زیست

تابع قواعد و هنجارهای عرفی و قومی خود است. گوناگونی و تمایز 
ات هویتی فوق الذکر در جامعه ایران و به ویژه در جامعه مورد 

ه اشکال مختلف، بر امکان و استعداد برقراری انسجام مطالعه، ب
 اجتماعی تأثیر گذاشته است. 

انسجام  اجتماعی و ضعف –ها و تعارضات سیاسی بروز تنش  
یر گاجتماعی در استان خوزستان گواه بر این مسئله است، نظام تصمیم

ها را از وضعیت قومیت تاکنون، چندان نتوانسته است؛ موضوع
به فرصت تبدیل کند. چرا که این امر سیاست اجتماعی  تهدیدآمیز

ریز، سیاستگذار و مجری خاص به خود را می طلبد که نظام برنامه
 در طی چند دهه گذشته عنایت کافی به آن نداشته است. اهمیت

ملی  امنیت تواند که می است حدی جامعه به در قومیت مسأله
 به دولت ها اینکه به توجه (. با7نماید ) تهدید و یا تضمین را

 بنابراین هستند، ملی امنیت دنبال به خود حاکمیت منظور ادامه

 و انسجام ایجاد نحوه و به روش ها زیادی حد تا آنها موفقیت
بستگی دارد.  کنند می اتخاذ هاقومیت مقابل در که اجتماعی تعامل

که از یک  اجتماعات محلی از قبیل شهر اندیمشک از بسیاری در
 فرایند تغییر و تحوالت نوسازی هستند و از سوی دیگر از سو در

 های وابستگی اند، شده تشکیل گروه های قومی و مذهبی متفاوتی

 توافق ها که این دارد وجود متفاوتی اجتماعی نقش های و متقابل

 اجتماعی مسائل حل که دارند نیاز انسجامی به ثبات و تداوم برای

 گردد.می سبب را ها کاهش تنش و
 اعضای شبکه میان ارتباطات و پیوندها بر ناظر اجتماعی انسجام 

 در کنشگران از مشخصی و معین های کنش مبین و اجتماعی های

(. ساختار اجتماعی غالب در 8است ) ساختارهای اجتماعی درون
شهر اندیمشک، ماهیتی شکننده دارد که به واسطه شبکه های 

طبقاتی، مذهبی و جنسیتی شکل گرفته اجتماعی گوناگون نژادی، 
است؛ زیرا تعارضات قومی و نژادی، طبقاتی و جنسیتی از جمله 
مهمترین عواملی اجتماعی تلقی می شوند که مناسبات اجتماعی در 
این شهر را تحت تاثیر قرار داده است و نوعی اختالل در تعامالت 

اجتماعی در این (. از این رو انسجام 9اجتماعی را در پی داشته است )
شهر نیز به واسطه تعارضات قومی، طبقاتی و جنسیتی تهدید می شود. 
زیرا مطالعات اکتشافی نگارنده نشان می دهد که در سطح شهر 
اندیمشک نوعی چند دستگی بین نیروهای اجتماعی وجود دارد. این 

های دسته جمعی و تنش های قومی، وضعیت باعث وقوع نزاع
ی های اجتماعی و غیره شده است و در قالب تعارضات، نارضایت

تجمعات اعتراضی نیز تجلی یافته است که عاملی برای کاهش انسجام 
 اجتماعی محسوب می شوند.

ها و انسجام و یکپارچگی با شدت و حدت مسئله تمایزها، تفاوت
بیشتری در غرب و جنوب غربی )مشخصأ نوار زاگرس میانی( کشور 

یرا منظقه مذکور چهار قومیت لر، کرد، دهد؛ زخود را نشان می
لک و عرب را در خود جای داده است. در این شرایط استان 
خوزستان بویژه موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی شهرستان 
اندیمشک بیشترین تنوع قومی را دارا است به طوری که مناسبات 

جهان تابع قواعد و هنجارهای عرفی و قومی اجتماعی در این زیست
خود است. در فضاهای انتخابات ملی که سرنوشت یک کشور را 

های مختلف این امر به شدت سازند در بین احزاب، ایالت و قوممی
های اخیر در شهر اندیمشک فضای انتخابات نمایان است. در سال

-ومباشد و قهای مختلف، فضای یکنواختی دیگر نمیملی در بین قوم

نتخابات تابع احزاب شده و درگیری و گرایی افزایش یافته است و ا
-مشاجره در بین ایالت و احزاب باال گرفته است. این موضوع می

های داخلی و خارجی نیز تاثیر پذیرد. بدین ترتیب تواند از رسانه
گوناگونی و تمایز قومی فوق الذکر در جامعه ایران و به ویژه مناطق 

 و استعداد برقراری غرب و جنوب غربی، به اشکال مختلف، بر امکان
از  که یکیانسجام اجتماعی تأثیر گذاشته است. و با توجه به این

گیری سرمایه اجتماعی، انسجام اجتماعی است، های اندازهشاخص
، در 1393طبق نتایج پیمایش ملی سنجش سرمایه اجتماعی در سال 

درصد از  26درصد و در استان خوزستان  7/30کل کشور 
سرمایه اجتماعی خود را خیلی کم و کم گزارش  پاسخگویان میزان

(. با توجه به رخدادهای اخیر و فشارهای اقتصادی 10کرده بودند )
رسد این درصد نیز شود، به نظر میو اجتماعی که بر جامعه وارد می

افزایش یافته است و میزان سرمایه اجتماعی دچار فرسایش شده 
اهمیت بررسی پدیده انسجام است. بنابراین آمار مذکور نشان از 

اجتماعی و تحلیل آن در بین اقوام، احزاب و ایالت شهر اندیمشک 
گرایی و رخدادهای در انسجام دارد. تحقیق حاضر با هدف نقش قوم

 اجتماعی در شهر اندیمشک پرداخته شده است.
 ادبیات-2

تاثیر انسجام اجتماعی بر (، 11خادمی، حسین و زهرا گل شیری )
انجام شارکت روستاییان: مطالعه موردی بخش گندمان، میزان م

روستای بخش گندمان از  25داده های این تحقیق برای  اند.داده
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خانوار جمع آوری شده است.  396شهرستان بروجن با حجم نمونه 
یافته ها نشان می دهند که از لحاظ آماری رابطه مثبت و معنی داری 

اعی روستاییان وجود بین انسجام اجتماعی و مشارکت اجتم
همبستگی اجتماعی در گروههای قومی:  (،12حمید ) ملکیدارد.

جه این مقاله نتیانجام داده است.  مطالعه موردی استان گلستان
تحقیقی است که به منظور سنجش میزان همبستگی اجتماعی و 
بررسی عوامل تهدیدکننده با تأکید بر بیگانگی اجتماعی و تمایالت 

کننده و نگهدارنده همبستگی و قومی و همچنین عوامل تقویت
انسجام از قبیل هویت ملی و روابط اجتماعی و فرهنگی در یکی از 

مایشی اجرا و سپس میزان مشاهده گروههای قومی کشور به روش پی
شده، در چارچوب امنیت اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته 

دهد که میزان همبستگی اجتماعی در است. نتایج حاصل، نشان می
اثر افزایش تمایالت قومی و بیگانگی اجتماعی، تضعیف و ضریب 

و  دهد و گرایش بیشتر به مصادیقامنیتی را در جامعه کاهش می
ابعاد هویت ملی و افزایش تراکم و تعامالت اجتماعی و فرهنگی، 
همبستگی اجتماعی را با جامعه عام، ارتقا و سبب کاهش تمایالت 

مطالعه »( پژوهشی با عنوان 13فرهمند و همکاران ) گردد.قومی می
تطبیقی انسجام اجتماعی بین دو قومیت آذری و کرد )مورد مطالعه: 

انجام دادند. نتایج نشان داد که بین انسجام « ریز(شهرهای سنندج و تب
اجتماعی به عنوان متغیر وابسته و عدالت اجتماعی، وسایل ارتباط 
جمعی، تحصیالت، شغل، درآمد و سن رابطه معنادار وجود دارد. 

مستقل نیز موید آن است که قوم آذری درمقایسه با  Tنتایج آزمون 
شتری دارد. تحلیل چندمتغیره نیز قوم کرد، میزان انسجام اجتماعی بی

دهد که متغیرهای عدالت اجتماعی، رسانه داخلی، رسانه نشان می
درصد از تغییرات میزان انسجام  22اند خارجی و سن توانسته

 اجتماعی بین دو قوم را تبیین کنند.
بررسی تطبیقی میزان انسجام »( پژوهشی با عنوان 14روانبخش )

انجام داد. نتایج به دست « نوب شهر تبریزاقشار اجتماعی شمال و ج
دهد اول میانگین انسجام اجتماعی ساکنان باالی شهر آمده نشان می

ه بین کشهر است و دوم اینکمتر از میانگین آن در بین ساکنان پایین
میزان انسجام اجتماعی و سطح سواد، نوع شغل و میزان درآمد رابطه 

های متعلق به درآمد پایین که گروهای گونهمعناداری وجود دارد. به
و متوسط رو به پایین، مشاغل کارگری و کشاورزی و تولیدی و نیز 

سواد، از میانگین انسجام باالتری نسبت به سواد و کمهای بیگروه
 اند.های شغلی، درآمدی و سواد برخوردار بودهسایر گروه

تبار انسجام مقیاس و اع»( پژوهشی با عنوان 15و همکاران ) 1اکت  
اند. آنها به به انجام رسانده« باال –اجتماعی: یک رویکرد پایین 

چنین بررسی  برآورد و مقایسه شاخص انسجام اجتماعی و هم
همبستگی شاخص انسجام اجتماعی با برخی متغیرهای کالن اقتصادی 

پرداختند. شاخص انسجام  2008کشور منتخب اروپا در سال  39در 
های های ارزشهای مرکز بررسیا استفاده از دادهدر این مطالعه ب

در زمینه  2008اروپاییان بر مبنای نظرسنجی از شهروندان در سال 
متغیرهای رفتاری و اجتماعی )اعتماد به نهادها، احساس تعلق و 
همبستگی، مشارکت سیاسی، مشارکت فرهنگی و اجتماعی( ساخته 
_________________________________ 

1 . Acket 

ورهای با سطوح باالتر شده است. نتایج تحقیق ایشان نشان داد کش
انسجام اجتماعی دارای عملکرد بهتری بر حسب رشد سطح تولید، 

- به تر خودکشی، امیدتر تورم و بیکاری، درصد پایینسطوح پایین

زندگی باالتر و هم چنین سطوح باالتر مردمی هستند که در طول 
کنند. گذاری میزندگی خود در راستای کسب تحصیالت سرمایه

عقالنیت اقتصادی برای انسجام »( پژوهشی با عنوان 16) 2فوآ
انجام داد. ایشان در مطالعه « اجتماعی: شواهد یک کشور مسیحی

خود به برآورد تطبیقی اهمیت اقتصادی میزان انسجام اجتماعی در 
های کشور منتخب پرداخت. برای این منظور، از آخرین داده 155

که از  2005تا  1990ای همتغیر اجتماعی طی سال 200موجود 
طریق پرسشنامه در موسسه مطالعات اجتماعی گردآوری شده بودند، 

های غیرقابل مشاهده به پردازش استفاده نمود. سپس با رویکرد مولفه
های مذکور پرداخت و اثر شاخص انسجام اجتماعی و ترکیب داده

ب متوسط رشد اقتصادی کشورهای منتخب را برآورد نمود. نتایج 
طالعه وی حاکی از اثر مثبت و معنادار انسجام اجتماعی بر رشد م

وان تبا عنایت به پیشینه تجربی پژوهش میاقتصادی بوده است. 
گفت، مقوله انسجام اجتماعی بنا به ماهیت آن تحت تاثیر عوامل 
بسیاری است و کاهش یا افزایش آن پیامدهای گوناگونی را در پی 

رائه مدل جامعه شناختی انسجام دارد. نوآوری پژوهش حاضر ا
گرایی و رخدادهای اجتماعی در شهر اندیمشک و شناسایی تاثیر قوم

سیاسی بر آن است. از این رو حاصل مطالعات نظری و تجربی حاکی 
-از آن است که انسجام اجتماعی تحت تاثیر متغیرهایی از قبیل گروه

ای اجتماعی ههای قومی، طبقات اجتماعی، اجتماعات مذهبی، رسانه
و فضای مجازی، رخدادهای سیاسی و ... است. در این مطالعه تالش 

گرایی در انسجام اجتماعی بر آن است تاثیر رخدادهای سیاسی و قوم
ها، مدل جامعه شناختی انسجام اجتماعی و تحلیل صورت بندی

 جامعه مورد مطالعه ارائه شود.
های ظریهچهارچوب نظری پژوهش حاضر رویکرد تلفیقی از ن

جنسون در انسجام اجتماعی، مایکل هکتر در زمینه همبستگی 
و الریش بک در زمینه رخدادهای سیاسی  های قومی و نظریهگروه

-انسجام، توافق افراد در ارزش تاثیرات آن در انسجام اجتماعی است.

طوری که فرد خود را جزیی از ها، اعتقادات و هنجارهاست؛ به
به آن احساس تعلق کند. انسجام اجتماعی  جامعه بدانند و نسبت

ابعاد زیادی دارد؛ اما بنابر بر نظریه جنسون، انسجام اجتماعی پنج 
بعد و مشخصه دارد: احساس تعلق / انزوا، برخورداری / محرومیت، 
مشارکت کردن / عدم مشارکت، به رسمیت شناختن / به رسمیت 

برحسب  نشناختن و مشروعیت / عدم مشروعیت. احساس تعلق
شود. بعد دوم از انسجام ها بیان میها، اجتماع و هویتارزش

شود. ها مربوط میاجتماعی به میزان برخورداری افراد از فرصت
بعد سوم انسجام اجتماعی، مشارکت است؛ بدین معنا که برای 
تقویت انسجام اجتماعی باید سطح محلی را به رسمیت شناخته شود 

مند بین واحد ملی و تنوع محلی در راستای تا رابطه دیالکتیکی هوش
افزایش انسجام اجتماعی، تقویت گردد. به زعم جنسون اگر در یک 
جامعه، خواهان انسجام اجتماعی باشیم باید پلورالیسم را یک 

2.  Foa 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             4 / 14

http://quarterly.risstudies.org/?_action=article&au=4203&_au=%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF++%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C
http://islamiclifej.com/article-1-1062-fa.html


  و همکاران                 رهیصم یشهال سهراب  248

Journal of Islamic Life Style Volume 4, Issue 3, Autumn 2020 

های متفاوت فضیلت بدانیم. این ایده که مردم با اعتقادات و ارزش
به عبارت دیگر،  در یک جامعه با هم با صلح و صفا زندگی کنند.

گرایی و فرهنگی را به رسمیت باید تمایزات و تنوعات قومی، قوم
ها و موسسات شناخت. بعد آخر مربوط به نقش حیاتی سازمان

شود که باید بتوانند مشروعیت را ایجاد و حفظ بزرگ مربوط می
های قومی از طریق (. به عقیده مایکل هکتر، شکاف17کنند )

(. بنابراین به زعم 18شوند )و دولتی تحکیم می نهادهای بروکراتیک
تواند انسجام عدالتی میهکتر، در یک جامعه، نابرابری و بی

وان تاجتماعی را به نابودی بکشاند و معتقد است که نمونه آن را می
پردازان نظریه.  در تقسیم کار فرهنگی به هنگام توسعه اقتصادی دید.

ر میزان انسجام اجتماعی دیگری که درخصوص عوامل موثر ب
و رابرت  2، جیمز کلمن1توان به پیر بوردیواند میپردازی کردهنظریه
اند که سرمایه اجتماعی، اشاره کرد که بر این اعتقاد بوده 3پاتنام

عنصری است که به هر میزان در جامعه ملی افزایش یابد، همبستگی 
ارتباطی بیشتر تأمین خواهد شد و به تبع آن ضریب انسجام آن ارتقا 

 نیتراز مهم 4بک شیشناسان معاصر، الُرجامعه انیم درمی یابد. 
 را با جامعه و انسجاماست که مفهوم مخاطره  ینظرانصاحب

 زیآممفهوم جامعه مخاطرهاجتماعی پیوند داده است. به زعم وی، 
از جامعه مدرن است که در آن  یتکامل یادهنده مرحلهنشان

طور روزافزون از به یو فرد یاقتصاد ،یاسیس ،یمخاطرات اجتماع
 .کنندیفرار م یدر جامعه صنعت یتیو حما ینظارت یکنترل نهادها

معتقد است که  زیآمظهور جامعه مخاطره یچگونگ حیدر تشر بک
را در قرن  یساختار جامعه فئودال یطور که مدرن سازدرست همان

را به وجود آورد امروز  ینوزدهم درهم شکست و جامعه صنعت
 گرید تهیو مدرن داردیم برانیرا از م یجامعه صنعت یسازمدرن

 ورتتفرد ص ندیبک معتقد است که در غرب فرا. ردیگیشکل م
 یساختار یهاتیاز محدود شیازپشیها بعامل یعنیگرفته است؛ 

شان تنها خود بلکه جامعهنه توانندیبهتر م جهیو درنت شوندیآزاد م
 تحت کهنیا یجاانسان به گریدعبارتبسازند؛ به شانهیرا بازاند

. ردیگیم شیراه خود را در پ شیوبباشد کم اشیطبقات تیوضع ریتأث
ردد. تر گشیاست بازاند ریبا خودش است ناگز میحال که تصمانسان 

 ییایدن نیدر چن یدر مورد روابط اجتماع یشیبازاند تیبک از اهم
 یاست که افراد در جامعه کنون نیا یو یاستدالل محور. کندیدفاع م

واسطه گسترش تحوالت که به کنندیم یزندگ یادر دوره ،یغرب
 زیآمبه جامعه مخاطره یاز جامعه صنعت لیو تبد رییفوق، در حال تغ

به زعم بک، همزمان با این تغییرات، به خاطر وجود هستند. 
مخاطرات روزافزون، امکان کم شدن انسجام اجتماعی در جامعه 
وجود دارد اما با اقداماتی که در سطح دولت و نهادهای مدنی صورت 

در  رونیازا خواهد گرفت باید بتوانند از این کاهش جلوگیری کنند.
مخاطرات و انسجام کاهش  یمسئله مهم، چگونگ د،یجامعه جد
های مطرح باتوجه به نظریه .(19) است آناز  یریجلوگاجتماعی یا 

های قومی وجود شده می توان گفت که در شهر اندیمشک گروه
ها می توانند در انسجام اجتماعی موثر باشند هم دارند که این گروه

_________________________________ 
1 . Pierre Bourdieu 

2 .  James Kelman 

عات مذهبی در این شهر تاثیر بسزایی در همبستگی چنین وجود اجتما
 اجتماعی می تواند داشته باشد.

 
 های پژوهشفرضیه

 گرایی بر انسجام اجتماعی در شهر اندیمشک موثر هستند.قومی -
رخدادهای سیاسی بر انسجام اجتماعی در شهر اندیمشک موثر  -

 هستند.
 

 
 

 مواد و روش ها
گرایی است. روش پژوهش رویکرد اصلی تحقیق حاضر اثبات

 با شپژوه هایداده. است تبیینی و توصیفی از نوع پیمایش بصورت
شود.جامعه آماری برای می گردآوری( کمی) پرسشنامه از استفاده

 65تا  15این تحقیق شامل کلیه شهروندان مرد و زن واقع در سن 
 نفوس یعموم یسرشمار بر پایهسال ساکن در شهر اندیمشک است. 

.  استهزار نفر بوده 135شهر  نیا تیجمع 1395در سال و مسکن 
هزار  135000با توجه به میزان جمعیت ساکن در شهر اندیمشک )

نفر حاصل آمد که  384سبه فرمول کوکران به تعداد نفر( محا
گردد. شیوه های پژوهش حاضر در بین آنها توزیع میپرسشنامه

ای گیری در بین شهروندان شهر اندیمشک به صورت خوشهنمونه
نقطه تقسیم نموده سپس  5ای است. شهر اندیمشک را به چند مرحله

غرب و مرکز(  -قشر -جنوب -گانه شهر )شمال 5از میان مناطق 
انتخاب شده و پس از آن در هر منطقه با مراجعه به منازل پرسشنامه 

 ها در میان شهروندان شهر اندیمشک توزیع می شود.

پرسشنامه محقق ساخته  پژوهش، این اطالعات در گردآوری ابزار
گرایی، رخدادهای است که ابعاد مختلف )انسجام اجتماعی، قوم

اعتبار ابزار پرسشنامه از  .قرار داده استسیاسی( را مورد سنجش 
از ضریب آلفای همچنین . طریق اعتبار محتوا تعیین شده است

های برای محاسبة سازگاری درونی گویه( 0.798برابر با )کرونباخ 
 ابزار .دشمربوط به هر شاخص و به عبارتی پایایی پرسشنامه استفاده 

محقق ساخته است پرسشنامه  پژوهش، این اطالعات در گردآوری
گرایی، طبقات اجتماعی، که ابعاد مختلف )انسجام اجتماعی، قوم

های اجتماعی و فضای اجتماعات مذهبی، رخدادهای سیاسی و رسانه
 .مجازی( را مورد سنجش قرار داده است

برای  .اعتبار ابزار پرسشنامه از طریق اعتبار محتوا تعیین شده است

نفر از  8اطمینان از برقرار بودن اعتبار محتوا، ابزار طراحی شده به 

متخصصان داده شده تا نظر خود را در خصوص مناسب بودن یا نبودن 

3 . Robert  Putnam 

4 . Ulrich Beck 

 انسجام اجتماعي

 

 

 

هاي قوميگروه  

 رخدادهاي سیاسي
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از  CVRها اعالم دارند و پس از داوری، ضریب تک تک گویه

𝐶𝑉𝑅طریق فرمول =
𝑛𝑒−

𝑁

2
𝑁

2

تعداد  N)منبع پیشین( که در آن  

عداد ارزیابان یا داورانی است که گویه مورد نظر ت neکل داوران و

 دانند محاسبه شد و آنگاه با جدول  حداقل مقداررا مناسب می

CVR 8برای  % 75قابل قبول بر اساس تعداد خبرگان ، که مقدار 

ارزیاب یا داور است مقایسه گردید و مقادیر برابر یا بیشتر از مقدار 

ای که نامناسب بودند حذف یهگو 4فوق مورد قبول واقع گردید و 

 به دست آمد. 0.798ابزار برابر با CVR شدند  و میانگین کل 

 متغیرهای مستقل ووابسته پژوهش:
متغیرهای مستقل تحقیق حاضر تنوع قومی، رخدادهای سیاسی و 

 متغیر وابسته تحقیق انسجام اجتماعی شهر اندیمشک است.
 تعریف نظری انسجام اجتماعی

 بر که رساندمی را مفهومی معموالً اجتماعی 1همبستگی یا انسجام
-تهوابس یکدیگر به اعضا جامعه، یک یا گروه یک سطح در آن پایه

 هم چنین اجتماعی انسجام. یکدیگر نیازمند متقابل طور به و اند
 زا منظور و است دیگران با تعامل و گرایش ارتباط، احساس نوعی

 از هک است گروه چند یا نفر چند بین متقابل مسئولیت احساس» آن
 در معنا، این در اجتماعی انسجام«. باشند برخوردار اراده و آگاهی

 امعهج اعضای که است عاطفی تعهد و پیوند همبستگی، احساس واقع
 برداشت به که انسجام از برداشت این . دارند یکدیگر به نسبت
 به عمدتاً را آن است، نزدیک مفهوم این از اجتماعی شناسانروان

 به ماا. کندمی تعریف دیگر افراد با عاطفی نزدیکی احساس صورت
 اب نزدیکی احساس از فراتر مفهومی اجتماعی انسجام رسد،می نظر

 که اشدب چیزی باید واقع در و باشد یکدیگر با افراد عاطفی ارتباط
-جامعه در عموماً آنچه طبق .کند داللت نیز احساس این ماحصل بر

 رجهد به مفهوم این شود،می مستفاد اجتماعی انسجام مفهوم از شناسی
 که روابطی و پیوندها به واقع، در و جامعه یک همگرایی نوع یا

 هاشار سازند، می مرتبط یکدیگر به را گروه یا جامعه یک اعضای
 دارد.

 تعریف عملیاتی متغیرانسجام اجتماعی

و از طریق  متغیر وابسته تحقیق حاضر، انسجام اجتماعی است
( 52تا  1هایی که در پرسشنامه آورده شده است )سواالت شاخص

 ها عبارتند از:شود. گویهسنجیده می
 می همدیگرکمک به کارهایشان انجام در مردم اینجا در-    

 این در- .هستند خودشان کار و کسب فکر در اینجا در- .کنند

 اگر اینجا در- .کرد پیدا واقعی دوستانی توان می سختی به اجتماع

 .کنند می رسوا را او مردم نشود جماعت همرنگ بخواهد کسی
 خیلی اینجا مردم- .دارم تعلق اینجا به خیلی که کنم می احساس-

 آموزند می خود فرزندان به والدین -.کنند می بدگویی همدیگر از

 اینجا های خانواده -.بگذارند احترام دیگران حقوق به که

_________________________________ 
1 . Solidarity 

 وقتی تا اینجا مردم- .ندارند نظارت خود های بچه بر "معموال

 در-ندارند.  توجهی آنها به نیفتند سر درد به هایشان بچه که

 اینجا در- .کرد پیدا اعتماد قابل شخص توان می سختی به اینجا

 می تو از را چیزی که اند دوست تو با خاطر این به ها خیلی

 سر بر چه که دهند نمی اهمیت "واقعا مردم اکثر- .خواهند

 حفظ برای شهر اعضای بین صمیمیت- .آید می دوستشان نزدیکترین
قوم، گروه، محله و شهر  در مشکلی وقتی-است.  الزامی آن انسجام

 متحد و منسجم بایکدیگر آن اعضای آید می پیش اممحل زندگی
 می جامعه مالی نیاز مواقع در وجود دارد این احساس -.  هستند
 انبحر صورت در -کنند. پوشی خودچشم منافع از راحتی به توانند

 . دهم می ترجیح  ام فردی منافع به را جامعه منافع من ، جامعه در
 احساس ، جامعه و زندگی محل اوضاع شدن بهتر به کمک برای-

 پولم و وقت از حاضرم ، ام محله وضع بهبود برای-.  کنم می تکلیف
  همدیگر به جامعه مردم که است خوب خیلی-.  بگذارم مایه

 ایدب مردم-.  نباشند خود کار و کسب  فکر به تنها و  بدهند اهمیت
 دهند آموزش خود فرزندان به و بگذارند احترام دیگران حقوق به
 و آمیزمحبت باید جامعه افراد میان روابط معتقدم من -.

 دونب هستند برابر قانون مقابل در افراد همه -. باشد دوستانهانسان
 جوییصرفه جهت  مسئولین تقاضای صورت در-. باشد تبعیض اینکه

 همیشه من-کنم.  می همکاری آنها با ، گاز و برق و آب مصرف در
های به ارزش- . کنم می گوش مردم مشکالت و هادرددل به

همه برای -گذارند. اجتماعی موجود در این شهر همه احترام می
-. کنندبا یکدیگر همکاری میداشتن انتظام اجتماعی در این شهر 

 خویشان با- .هستم خود شهر امور  درانجام شرکت داوطلب
 مالقات به- .کنیم می آمد و رفت خود هایودوستان و همشهری

 رشه مسائل در گیری تصمیم در- .رویم خویش می قوم بزرگترهای
 -.کنیم می پیروی دارد وجود شهر در که قوانینی از .داریم مشارکت

 مشکل حل در باید اعضا همه شهر، در مشکل بروز صورت در
 خود هایهمشهری با خود کارهای انجام در- .کنند مشارکت
 مشورت هم با شهرمان مهم های گیری تصمیم در- .کنیم می مشورت

 زا را آزادی و اختیار شراکتی و گروهی کار من نظر به- .کنیم می
 شمچ و کنندمی حسادت یکدیگر به مردم اینجا در- .گیرد می انسان
 ینجاا در- .تکبرندبی و افتاده اینجا در مردم- .ندارد را همدیگر دیدن
 هنگام در اینجا در- .شوندمی همدیگر اذیت و آزار باعث مردم
-خوبی مردم اینجا در- .پاشندمی نمک آدم زخم روی اتفاقات، بروز

 یکدیگر نصیحت به مردم اینجا در- .گویندمی را همدیگر های
- .ندارند توجهی خود همسایه به مردم اینجا در - .دهندمی گوش

 در- .اندازندمی تکه را کوچکتر و بزرگتر احترام مردم دراینجا
 اعتماد اینجا در- .کنندمی دخالت یکدیگر امورات در مردم اینجا

 ریکدیگ با مسائل بعضی سر بر مردم دراینجا- .است کم مردم بین
 در- .دارد وجود کدورت و کینه مردم بین اینجا در- .دارند دعوا
 .کنندمی مالی کمک یکدیگر به مشکالت رفع برای مردم بین اینجا

 ریفک کمک یکدیگر به مشکالت رفع برای مردم بین اینجا در-
 همدیگر به( کشاورزی) کار فصل در مردم اینجا در- .کنندمی
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 با ناخوشایند حادثه وقوع زمان در مردم اینجا در- .کنندمی کمک
 انخودش فکر به بیشتر مردم اینجا در- .کنندمی همدردی یکدیگر

 .کنندمی وآمد-رفت یکدیگر با کمتر و هستند
 مداریتعریف نظری قوم

 مولفه به فرد یک گرایش میزان گرایی همانقوم میزان از منظور

 ابعاد متغیر این بدست آوردن برای .باشد می خود قومیت های

 است شده گرفته نظر دهد در می تشکیل را قوم یک که مختلفی

 .(2است) شده تأکید آن فرهنگی بعد و خصوصاً بر
یر گرایی که تاثدر تحقیق حاضر جهت سنجش متغیر مستقل قوم      

ایی هآن بر روی متغیر وابسته یعنی انسجام اجتماعی از طریق شاخص
-( استفاده می66تا  53که در پرسشنامه آورده شده است )سواالت 

 ها عبارتند از:شود. گویه
 . . .و مشکالت و کار در خود فامیل و قوم اعضای به باید آدم-

 داشته ارتباط خودش خویش و قوم با بیشتر باید آدم -.کند کمک

 به مبادا روز در که است آدم خویش و قوم.-دیگران با تا باشد

 کار غریبه به دادن دختر و گرفتن زن من نظر به.رسد می آدم داد

 جویی به که آبی- .کنم می افتخار خودم قومیت به.است اشتباهی

 هوای بیشتر باید آدم-.بریزد خودی جوی به است بهتر ریزد می

 ادارات در خویش و قوم داشتن-.باشد داشته را خود فامیل و قوم

 ترجیح بشوم جایی مسئول اگر-.است آدم عزت و احترام باعث

 انتخابات در باید آدم.-باشند نزدیک اقوام از کارکنانم دهم می

-.کند انتخاب را خود خویش و قوم . . .و شهر شورای مجلس،
 اینجا در-.کرد اعتماد شود نمی خود فامیل و قوم از غیر کسی به
 ایطایفه برخوردهای طایفه، دو از فرد دو بین دعوا صورت در

 دارای خود عرفی سامان تعیین در اینجا در-.آورندمی بوجود
 گریکدی بین جزئی مسائل برخی سر بر اینجا در.هستند مشکالتی

 .کنندمی بحث
 تعریف نظری رخدادهای سیاسی:

به وقایع و اتفاقات مهم سیاسی که در کشور رخ دهد و جامعه      
را تحت تاثیر خود قرار دهد را رخدادهای سیاسی گویند. در کشور 
ما وقایع مهم سیاسی عبارتند از : انتخابات ریاست جمهوری، 
نمایندگان مجلس، شورای شهر، خبرگان، اعتراضات خیابانی، 

 ری و ...های اجتماعی معلمین، کارگجنبش
یکی دیگر از متغیرهای مستقل تحقیق حاضر رخدادهای سیاسی 
است که تاثیر آن بر روی انسجام اجتماعی یعنی متغیر وابسته از 

 80هایی که در پرسشنامه آورده شده است )سواالت طریق شاخص
ها عبارتند از: )مشارکت مردم در شود. گویه(  سنجیده می 92تا 

ای، رقابت و اختالفات سیاسی، ی و قبیلهانتخابات، تعصبات قوم
 اعتراضات اجتماعی، سرکوب مردم و...(

 شهر مردم مشارکت میزان جمهوری ریاست انتخابات زمان در-
 در-.می کنند حفظ را خود اجتماعی انسجام و باالست( اندیمشک)

 تعصبات( اندیمشک) شهر مردم جامعه، ناراحتی های و شادی ها
 کشور شهرهای سایر با و گذاشته کنار را خود قبیله ای و قومی

 و نمایندگان بین شهر شورای انتخابات زمان در-.می شوند همرنگ
 اختالفات و رقابت( اندیمشک) شهر مختلف قوم های مردمان
 خارجی کشورهای سوی از تحریم ها زمان در-.میاید بوجود بسیاری

 را خود اعتراضات و شده متحد یکدیگر با( اندیمشک) شهر مردم
 شهر مردم جامعه داخل ناآرامی های زمان در-.می کنند مطرح

( اندیمشک) شهر مردم-.می کنند حفظ را خود انسجام( اندیمشک)
 و قوم گرایی از دور به کشور سیاسی رخدادهای حساس مواقع در

( دیمشکان) شهر مردم-.می کنند نظر تبادل بایکدیگر قومی تعصبات
 و وحدت بایکدیگر و دارند حضور جامعه مهم صحنه های در

 سیاسی نظام و دولت من نظر به--.می کنند حفظ را خود انسجام
 ناحق هب را سیاسی اتفاقات و وقایع به نسبت مردم اعتراضات کشور

 به--.میشود گسیختگی هم از باعث موضوع این و میکند سرکوب
 ردمم اجتماعی انسجام نمیتوانند کشور سیاسی نظام و دولت من نظر

 ینب از باعث کشور سیاسی نظام و دولت من نظر به-.کنند جلب را
 و اتفاقات من نظر به--.اندشده مردم بین در اجتماعی انسجام رفتن

--.میشود جامعه همگسیختگی از باعث کشور سیاسی رخدادهای
 ایجاد باعث حکومتی نظام سوی از مردم هایسرکوب من نظر به

 سیاسی رخدادهای و اتفاقات من نظر به--.شودمی جامعه در تفرقه
 .شودمی شهرها در بیشتر گراییقوم باعث کشور

 
 هایافته

( شرکت کنندگان در پژوهش % 2/24)دهندگان، وضعیت سن پاسخ
 40-30( در رده سنی % 523سال هستند، ) 30در رده سنی کمتر از 

سال هستند و  50-40( شرکت کنندگان در رده سنی % 8/27سال، )
وضعیت جنسیت پاسخ سال به باال بودند.  50( در رده سنی 5/24%)

 2/64( شرکت کنندگان در پژوهش زن بودند، )%8/35)دهندگان، 
( شرکت %2/24( مرد بودند. وضعیت تحصیالت پاسخ دهندگان، )%

کنندگان در پژوهش دارای تحصیالت در سطح فوق دیپلم و کمتر 
( دارای %2/11( فوق لیسانس و )%5/22( لیسانس و )% 42بودند، )

تحصیالت در سطح دکترا بودند. وضعیت شغل بیشترین فراوانی 
راوانی مربوط به رده سایر مربوط به رده شغل آزاد و کمترین ف

 مشاغل بودند.
 بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق

استفاده شده  tجهت سنجش وضعیت موجود مولفه ها از آزمون 
در جداول  مربوطه منعکس شده  spssاست که خروجی نرم افزار 

 است. 
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 تک نمونه t( : بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق با کمک آزمون 1)دول ج

 متغیر

 شهروندان

 3حد متوسط = 

 tآماره  انحراف استاندارد میانگین
درجه 
 آزادی

 سطح   معنی داری

 000/0 393 225/14 707/0 5/3 انسجام اجتماعی

 000/0 399 06/20 842/0 84/3 گراییقوم

 399/0 399 731/1 342/0 08/3 رخدادهای سیاسی

با توجه به نتایج جدول فوق مشخص می شود مقدار میانگین برای 
می باشد و سطح  3گرایی  بیشتر از متغیرهای انسجام اجتماعی،  قوم

می  %95اطمینان است، بنابراین با  05/0کمتر از  000/0معنی داری 
-توان گفت شهروندان معتقد هستند وضعیت انسجام اجتماعی، قوم

گرایی بیشتر از حد متوسط است. مقدار میانگین برای متغیر رخداد 
می باشد. بنابراین  399/0و سطح معنی داری برابر  08/3سیاسی برابر 

میتوان گفت شهروندان معتقد هستند وضعیت  %95با اطمینان 
 سیاسی در حد متوسط است.رخدادهای 

 بررسی فرضیه های تحقیق 
گرایی بر انسجام اجتماعی در شهر اندیمشک موثر فرضیه اول: قوم

 هستند.

 
 : معناداری مدل رگرسیون فرضیه اول 2)دول ج

 سطح معنی داری Fآماره  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات 

 
 شهروندان

 000/0 606/298 04/85 1 04/85 رگرسیون
 285/0 392 638/111 باقیمانده

  393 678/196 کل

-و مقدار معنی داری پی 2با توجه به نتایج به دست آمده از جدول 
به دست آمده است که نشان میدهد  معادله رگرسیون  000/0ولیو 

 و نتایج آن قابل تحلیل است. معتبر بوده
 ( : خالصه مدل رگرسیون فرضیه اول3)دول ج

 آماره دوربین واتسون ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی 

 936/1 431/0 432/0 658/0 شهروندان

نشان می دهد که مقدار ضریب  3نتایج به دست آمده از جدول    
می باشد. به عبارتی از دیدگاه شهروندان قوم  432/0تعیین برابر 

از تغییرات انسجام اجتماعی را دارد. %2/43گرایی توانایی تبیین 

به دست آمده است که  936/1مقدار آماره دوربین واتسون برابر 
 بسیار مناسب است.

 
 ( : ضرائب رگرسیون فرضیه اول4)دول ج

 سطح معنی داری tآماره  ضرایب بتای استاندارد ضرایب غیراستانداد 

 خطای معیار بتا
 000/0 121/11 - 125/0 393/1 عدد ثابت شهروندان

 000/0 28/17 658/0 032/0 551/0 گراییقوم

مشاهده می گردد، سطح معنی داری متغیر  21همانطور که در جدول 
است  05/0می باشد چون این مقدار کمتر از  000/0گرایی برابر قوم

 گراییمی توان گفت، متغیر قوم %95فرض صفر رد شده و با اطمینان 
بر انسجام اجتماعی تاثیر دارد. با توجه به مثبت بودن عالمت ضریب 

گرایی بر انسجام اجتماعی اثر مثبت و رگرسیونی میتوان گفت قوم
 مستقیم دارند.

فرضیه دوم: رخدادهای سیاسی بر انسجام اجتماعی در شهر 
 اندیمشک موثر هستند.
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 1399پاییز ، 3، شماره 4دوره  اسالمی با محوریت سالمتپژوهشی سبک زندگی -فصلنامه علمی

 معناداری مدل رگرسیون فرضیه دوم( : 5)دول ج
 سطح معنی داری Fآماره  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات 

 
 شهروندان

 000/0 362/184 912/62 1 912/62 رگرسیون
 341/0 392 766/133 باقیمانده

  393 678/196 کل

-و مقدار معنی داری پی 5از جدول با توجه به نتایج به دست آمده 
به دست آمده است که نشان میدهد  معادله رگرسیون  000/0ولیو 

 معتبر بوده و نتایج آن قابل تحلیل است.
 ( : خالصه مدل رگرسیون فرضیه چهارم6)دول ج

 دوربین واتسونآماره  ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی 

 941/1 318/0 32/0 566/0 شهروندان

نشان می دهد که مقدار ضریب  6نتایج به دست آمده از جدول    
می باشد. به عبارتی از دیدگاه شهروندان  326/0تعیین برابر 

از تغییرات انسجام اجتماعی %6/32رخدادهای سیاسی توانایی تبیین 

به  941/1دارد. در این فرضیه مقدار آماره دوربین واتسون برابر را 
 دست آمده است که بسیار مناسب است.

 
 ( : ضرائب رگرسیون فرضیه دوم7)دول ج

 سطح معنی داری tآماره  ضرایب بتای استاندارد ضرایب غیراستانداد 

 خطای معیار بتا
 000/0 182/4 - 269/0 125/1 عدد ثابت شهروندان

 000/0 578/13 566/0 087/0 178/1 رخدادهای سیاسی

مشاهده می گردد،  سطح معنی داری متغیر  7همانطور که در جدول 
می باشد چون این مقدار کمتر از  000/0رخدادهای سیاسی برابر 

می توان گفت،  %95است فرض صفر رد شده و با اطمینان  05/0
متغیر رخدادهای سیاسی بر انسجام اجتماعی تاثیر دارد. با توجه به 

یونی میتوان گفت رخدادهای مثبت بودن عالمت ضریب رگرس
 سیاسی بر انسجام اجتماعی اثر مثبت و مستقیم دارند.

 تحلیل مسیر :
مرحله اول( در این بخش با کمک رگرسیون خطی چندگانه مدل 

 انسجام اجتماعی برازش داده شده است.
 

 ( : معناداری مدل رگرسیون8)دول ج
 سطح معنی داری Fآماره  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات 

 
 شهروندان

 000/0 108/68 506/14 5 53/72 رگرسیون
 213/0 289 553/61 باقیمانده

  294 083/134 کل

-و مقدار معنی داری پی 8با توجه به نتایج به دست آمده از جدول 
آمده است که نشان میدهد  معادله رگرسیون به دست  000/0ولیو 

 معتبر بوده و نتایج آن قابل تحلیل است.
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 ( : خالصه مدل رگرسیون فرضیه چهارم9)دول ج
 آماره دوربین واتسون ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی 

 082/2 533/0 541/0 735/0 شهروندان

نشان می دهد که مقدار ضریب  9نتایج به دست آمده از جدول    
-می باشد. به عبارتی از دیدگاه شهروندان قوم 541/0تعیین برابر 

از تغییرات انسجام %1/54گرایی و رخدادهای سیاسی توانایی تبیین 

ین واتسون برابر اجتماعی را دارند. در این فرضیه مقدار آماره دورب
 به دست آمده است که بسیار مناسب است. 082/2

 
 ضرائب رگرسیون. 10دول ج

 سطح معنی داری tآماره  ضرایب بتای استاندارد ضرایب غیراستانداد 

 خطای معیار بتا
 
 
 

 شهروندان

 000/0 246/6 - 24/0 499/1 عدد ثابت
 000/0 538/10 484/0 052/0 548/0 گراییقوم

 000/0 637/6 407/0 069/0 458/0 رخدادهای سیاسی 

 

مشاهده می گردد، سطح معنی داری  10همانطور که در جدول 
می باشد چون  000/0گرایی و رخدادهای سیاسی برابر متغیرهای قوم

 %95صفر رد شده و با اطمینان است فرض  05/0این مقدار کمتر از 
گرایی و رخدادهای سیاسی بر انسجام می توان گفت، متغیرهای قوم

اجتماعی تاثیر دارد. با توجه به مثبت بودن عالمت ضریب 

گرایی و رخدادهای سیاسی بر انسجام رگرسیونی میتوان گفت قوم
 اجتماعی اثر مثبت و مستقیم دارند.

رایی گاستاندارد شده می توان گفت قومبا توجه به مقدار ضریب بتا 
(، تاثیر 407/0و متغیر رخدادهای سیاسی ) 484/0با ضریب بتا 

 .بیشتری را بر انسجام اجتماعی دارد
 

 
در این بخش گروه های قومی متغیر وابسته و متغیر رخدادهای  مرحله دوم (

 سیاسی متغیر مستقل می باشند.
 

  

گراییقوم  

 رخدادهاي

 سياسی

 انسجام اجتماعی

484/0  

407/0  
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 ( : معناداری مدل رگرسیون گروه شهروندان11)دول ج
 سطح معنی داری Fآماره  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات 

 
 شهروندان

 000/0 956/89 627/23 4 508/94 رگرسیون
 263/0 389 17/102 باقیمانده

  393 678/196 کل

و مقدار معنی داری  11با توجه به نتایج به دست آمده از جدول 
به دست آمده است که نشان میدهد  معادله  000/0ولیو -پی

 آن قابل تحلیل است. رگرسیون معتبر بوده و نتایج
 

 ( : خالصه مدل رگرسیون گروه شهروندان12)دول ج
 آماره دوربین واتسون ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی 

 7/1 594/0 599/0 774/0 مسئولین

نشان می دهد که مقدار ضریب  12نتایج به دست آمده از جدول    
می باشد. به عبارتی از دیدگاه شهروندان  599/0تعیین برابر 

های قومی از تغییرات گروه %9/59رخدادهای سیاسی توانایی تبیین 

به  7/1را دارند. در این فرضیه مقدار آماره دوربین واتسون برابر 
 ر مناسب است.دست آمده است که بسیا

 
 ( : ضرائب رگرسیون گروه شهروندان13)دول ج

 سطح معنی داری tآماره  ضرایب بتای استاندارد ضرایب غیراستانداد 

 خطای معیار بتا
 
 

 شهروندان

 004/0 93/2 - 633/0 856/1 عدد ثابت

 000/0 194/7 253/0 036/0 259/0 رخدادهای سیاسی 

 

مشاهده می گردد، سطح معنی داری متغیر  13همانطور که در جدول 
می باشد چون این مقدار کمتر از  000/0رخدادهای سیاسی برابر 

می توان گفت، رخدادهای سیاسی بر  %95است، با اطمینان  05/0
ند گذاری عبارت گروه های قومی تاثیر دارد. متغیرها به ترتیب اثر

 از:
 (253/0رخدادهای سیاسی )

 
 ( مرحله دوم تحلیل مسیر گروه شهروندان2شکل )

جام گرایی بر متغیر انسطبق نتایج تحلیل مسیر اثر کل متغیر قوم
و اثر کل متغیر رخدادهای سیاسی بر متغیر  484/0اجتماعی برابر 

 می باشد. 253/0اجتماعی برابر انسجام 

 
 گیرینتیجه

شناسی در این پژوهش دریافت شد، آنچه از مباحث نظری جامعه
 گرو در جامعه یک فرهنگی و اجتماعی حیات استمرار و پایداری

 جامعه آن اجتماعی ساختار سازنده عناصر و اجزا بین همبستگی
 یاجتماع فرایندی در و نگرشهاست و ارزشها در توافق انسجام،. است
 امانسـج دیگـر طرف از. است عقالنی کنش محصول و شود می متولد

 شـود، بررسی همیشه برای بار یک که نیست ای پدیده اجتماعی
 نظریات اساس است.بر مستمر بازتولید و بازسـازی نیازمنـد بلکـه

 نظرات و آراء به مراجعه با و اجتماعی انسجام زمینه در موجود
-شناختی قومفاکتورهای جامعه حوزه این صاحبنظران و اندیشمندان

گرایی و رخدادهای سیاسی به عنوان متغیرهای مستقل در رابطه با 
 در مهم اجتماعی مسائل از یکی عنوان بهپدیده انسجام اجتماعی 

 قرار تبیین و بررسی موردشهروندان شهرستان اندیمشک  بین

رخدادهاي 

 سياسی 

گراییقوم  

 

253/0  
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 روی بر آماری مختلف آزمونهای اجرای از حاصل نتایج و گرفت

در تحلیل مسیر اثر کل متغیر  که داد نشان شده آوریجمع هایداده
و اثر کل متغیر  484/0گرایی بر متغیر انسجام اجتماعی برابر قوم

از بود.  253/0رخدادهای سیاسی بر متغیر انسجام اجتماعی برابر 
می و دیدگاه شهروندان سطح معنی داری متغیر گروه های قو

می باشد چون این مقدار کمتر از  000/0رخدادهای سیاسی برابر 
می توان گفت،  %95است فرض صفر رد شده و با اطمینان  05/0

متغیر گروه های قومی و رخدادهای سیاسی با انسجام اجتماعی رابطه 
دار وجود دارد. با توجه به مثبت بودن عالمت ضریب معنی

های قومی با انسجام اجتماعی رابطه رگرسیونی میتوان گفت گروه 
 مثبت و مستقیم دارند.

 مید،ح ملکیدر مقایسه با نتایج تحقیقات دیگر میتوان گفت که 
های قومی: مطالعه موردی استان  ر گروههمبستگی اجتماعی د

این مقاله نتیجه تحقیقی است که به منظور انجام داده است.  گلستان
سنجش میزان همبستگی اجتماعی و بررسی عوامل تهدیدکننده با 

چنین عوامل  تأکید بر بیگانگی اجتماعی و تمایالت قومی و هم
ی و ل هویت ملکننده و نگهدارنده همبستگی و انسجام از قبیتقویت

های قومی کشور به  روابط اجتماعی و فرهنگی در یکی از گروه
روش پیمایشی اجرا و سپس میزان مشاهده شده، در چارچوب امنیت 
اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل، نشان 

دهد که میزان همبستگی اجتماعی در اثر افزایش تمایالت قومی می
تماعی، تضعیف و ضریب امنیتی را در جامعه کاهش و بیگانگی اج

دهد و گرایش بیشتر به مصادیق و ابعاد هویت ملی و افزایش می
تراکم و تعامالت اجتماعی و فرهنگی، همبستگی اجتماعی را با 

در مقایسه  گردد.جامعه عام، ارتقا و سبب کاهش تمایالت قومی می
یجه تحقیق به یک نت با نتایج تحقیق حاضر میتوان گفت که هر دو

گرایی باعث کاهش انسجام و همبستگی رسیدند. تمایالت قوم
گرایی باالتر باشد، میزان اجتماعی میشود. هرچه میزان قوم

تایج آید. بنابراین نتر میهمبستگی و انسجام اجتماعی در جامعه پایین
 تاثیرخادمی، حسین و زهرا گل شیری، هر دو تحقیق همسو میباشد. 

ام اجتماعی بر میزان مشارکت روستاییان: مطالعه موردی بخش انسج
روستای بخش  25داده های این تحقیق برای اند. انجام دادهگندمان، 

خانوار جمع آوری  396گندمان از شهرستان بروجن با حجم نمونه 
شده است. یافته ها نشان می دهند که از لحاظ آماری رابطه مثبت 

اجتماعی و مشارکت اجتماعی روستاییان و معنی داری بین انسجام 
نتایج این تحقیق با تحقیق حاضر در یکسو قرار دارد. در  وجود دارد.

هر دو تحقیق انسجام اجتماعی با مشارکت اجتماعی رابطه مستقیم 
دارند. ولی تفاوت آنها در این است که تحقیق حاضر متغیر مشارکت 

رچوب نظری خود اجتماعی را در دل نظریه بوردیو در قسمت چا
ه ای نسجیده است بلکبکار گرفته است و به عنوان متغیر جداگانه

نوابخش و . در سواالت پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته است
شناختی عوامل موثر بر تبیین جامعه»همکاران پژوهشی با عنوان 

انجام دادند. در مقایسه « میزان انسجام اجتماعی در بین روستاییان
قیق میتوان گفت که هر دوی آنها همبستگی اجتماعی را هر دو تح
-اند و هر دو به یک نتیجه مثبت رسیدههای قومی سنجیدهبا گرایش

 .های قومی در انسجام اجتماعی تاثیرگذار استاند که گرایش

 راهکارهای تقویت انسجام اجتماعی به شرح زیر خواهند بود:
نقش بسزایی در حیات  ی هستند کهدر کشور ما هنوز مناطق مناطق

کلی جامعه ما دارند و تقویت مؤلفه های فرهنگی اجتماعی از جمله 
انسجام در این مناطق به تقویت انسجام درکل جامعه کمک می کند. 

-بنابراین الزم و شایسته است که توجه و همت مسئولین و برنامه

 جلب گردد. ریزان
واند است که میتپژوهش فوق متضمن و دربرگیرنده نکات و نتایجی 

 های مسئولین استانریزیعنوان الگو و راهنمایی عملی برای برنامه به
در رابطه با چنین جامعه ای مورد توجه و تأکید قرار بگیرد. این 

 نتایج و نکات را چنین میتوان برشمرد:  
به لحاظ ارتباط میزان انسجام  با میزان قومگرایی، ذهن محقق را  

ند که تحقیق مفصلی جهت بررسی میزان متوجه این امر میک
قومگرایی و عوامل مؤثر بر آن صورت بگیرد و البته همین امر در 
تحقیقی دیگر نتایج مثبتی با آسیب های اجتماعی نشان می داد یعنی 

به یک  لهرچه میزان قومگرایی بیشتر باشد به همان اندازه تمای
 زمینه تأثیر گذاریآسیب خاص وجود دارد لذا این متغیر با توجه به 

آن باید تعدیل شود هرچند در این تحقیق به افزایش درجه انسجام 
کمک می کند به هر طریق نیازمند  شهری اندیمشکدر مناطق 

تحقیق بیشتر می باشد تا کارکردها و دژکارکردهای آن مشخص 
 شود.   

های اجتماعی و رفع تمامی موانع گری کنش. اقدام برای تسهیل1
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در جهت هر نوع کنشگری سیاسی، 

 .اجتماعی زاینده و مثبت
فعال و سازنده تا نیروهای اجتماعی به ویژه « جامعه مدنی». تقویت 2

های سنی نوجوان و جوان بتوانند در قالب جامعه مدنی به گروه
های الزم برای تقویت همبستگی و کنشگری پرداخته و زمینه

 .ی را فراهم سازندانسجام اجتماع

های ناتوان جامعه . حمایت نهادهای مدنی و رفاهی از افراد و گروه3
در سطوح خرد و کالن جامعه ارتقاء « اعتماد متقابل»تا از این طریق 

 .یابد
. تقویت پیوندها و تعامالت اجتماعی در سطوح خرد و کالن اعم 4

اهد نوعی از روابط فردی و نهادی. از آن رو که در حال حاضر ش
گسست و یا تضعیف در این تعامالت هستیم که مانع بزرگی برای 

 .شودحفظ و تقویت سرمایه اجتماعی محسوب می
. جلوگیری از بروز هر گونه ناامیدی، دلزدگی، از خود بیگانگی 5

اعتماد اجتماعی و »های تضعیف تفاوتی اجتماعی که زمینهو بی
 کند.را فراهم می« انسجام اجتماعی

به موازات گسترش امکانات و توسعه مناطق جنوبی کشور، که  
صرفاً به بهسازی محیط فیزیکی محدود نمیشود و مشتمل برخصیصه 
های مختلف نرم افزاری حیات چنین جوامعی  اعم از اجتماعی و 
فرهنگی نیز می باشد، مؤلفه های اجتماعی و فرهنگی این حوزه نیز 

مناطقی هستند که نقش بسزایی  دگرگون می شود. در کشور ما هنوز
در حیات کلی جامعه ما دارند و تقویت مؤلفه های فرهنگی 
اجتماعی از جمله انسجام در این مناطق به تقویت انسجام درکل 
جامعه کمک می کند. بنابراین الزم و شایسته است که توجه و 
همت مسئولین و برنامه ریزان در جهت توسعه و آبادانی چنین 
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رفا به بخش های فیزیکی آن محدود نشود، چرا که عدم مناطقی، ص
توجه و غفلت از بخش نرم افزاری این مناطق منجر به هدر رفتن 

 تالش های صورت گرفته در سایر بخش ها خواهد شد.   
ضـرورت دارد که برای تکوین پایدار همبستگی اجتماعی، نـوعی 

ی چون درك و احسـاس شـهروندی توسـط نهادها و سازمان های
ها،  مراکز اداری در سـطح شـهرهای بـزرگ،  نهادهـای شهرداری

رسانه ای،  فرهنگ سراها و انجمن های غیردولتی مورد آموزش و 
 توسعه قرار گیرد.  
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