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تحقیق حاضر با واکاوي سوابق نظري، تجربی و نیز پژوهشی پیمایشی درصدد بررسـی عوامـل اجتمـاعی و    

ن دانشکده علـوم سیاسـی دانشـگاه آزاد    دانشجویا: مورد مطالعه( سیاسی موثر بر همبستگی ملی دانشجویان

از این منظر، ضمن مروري بر فضـاي مفهـومی موضـوع و مشـخص     . بوده است) اسالمی واحد تهران مرکز

از رویکردي تلفیقی بـر گرفتـه از نظریـه هـاي سـرمایه اجتمـاعی       کردن سازه هاي مفهومی همبستگی ملی، 

ت اجتماعی جان رالـز بـراي تبیـین نظـري و تجربـی      رابرت پوتنام، نظام اجتماعی تالکوت پارسونز و عدال

به فرضیاتی که از این رویکردها و تئوري هـا بـا توجـه بـه      این تحقیق، بنا .موضوع تحقیق بهره گرفته است

درصدد شناسایی عوامل اجتماعی و سیاسی موثر بر همبسـتگی ملـی   یژگی جامعه مورد مطالعه أخذ کرده، و

بـا روش پیمـایش و اسـتفاده از تکنیـک     ات و داده هاي مورد نیـاز تحقیـق   اطالع.  است برآمدهدانشجویان 

نفر از دانشجویان دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز  که  310پرسشنامه بر روي 

انتخـاب  ) 1970(با استفاده از جـدول کرجسـی و مورگـان     و ي نسبتیز طریق نمونه گیري تصادفی طبقه اا

احتساب  و براي جهت احتساب اعتبار شاخص ها از اعتبار محتوایی صوري. جمع آوري گردید ،ندشده بود

یافته هاي تحقیق . شاخص ها از ضریب آلفاي کرونباخ با دامنه صفر تا یک استفاده شده است) پایایی(روایی

ارکت اجتمـاعی  اعتماد اجتماعی بین گروهی، مشـ (نشان می دهد که متغیرهاي سرمایه اجتماعی بین گروهی

مذهبی،  -ین هاي ملیی، کارکرد نهاد سیاست، کارکرد نهاد رسانه، کارکرد نهاد خانواده، تقویت آ)بین گروهی

 ، رابطه و تأثیر معناداري بـر )درك عدالت رویه اي و مراوده اي( درك عدالت اجتماعی از سوي دانشجویان

، مقطـع  جنسـیت بین همبسـتگی ملـی دانشـجویان بـر حسـب سـن،        ،همچنین. دارندمتغیر همبستگی ملی 
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ن، انسـبت بـه مجـرد    ل تفاوت معناداري مشاهده شـده اسـت؛ چنـان کـه متـأهالن     وضعیت تأه تحصیلی و

 35سنی باالي  هاي دانشجویان کارشناسی ارشد ودکتري نسبت به کارشناسی، زنان نسبت به مردان و گروه

  . لی باالیی  برخوردار بودندسال از همبستگی م 30تا  26سال و 

  

   و عدالت همبستگی، سرمایه، اعتماد، مشارکت :واژگان کلیدي
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  مقدمه

 به ویژهتوافق با افرادي که در یک نظام اجتماعی مشارکت می کنند و ":، عبارت است از"همبستگی"واژه 

و به حمایت  می نمایندبه خاطر هنجارها، ارزش ها، عقاید و ساختارهاي آن با آن جامعه احساس نزدیکی 

 و سیاسی اجتماعی، علوم اندیشه تاریخ در همبستگی مفهوم )5: 1390حیدري،(". آن وابسته می باشند

 تا قبیله از گوناگونی پیوندهاي سنتی، جوامع در که در گذشته و ه گونه ايطوالنی  دارد؛ ب اي سابقه انسانی

وجوه  همبستگی). 123: 1390کروبی و زندي،(شد می جامعه همبستگی موجب و حکومت مذاهب

به نقل از اصغرپور،  1386بشیریه، ( شود می مطرح سیاسی و اجتماعی فرهنگی، سطوح در و دارد گوناگونی

همدلی، وفاق ملی، یکپارچگی  همبستگی ملی با واژه هاي وحدت،).  11: 1394و عیوضی، مهرآذر

اجتماعی، انسجام اجتماعی و مانند آن قرابت معنایی دارد و همگی به طور اجمال بر پیوندهاي عمیق 

اجتماعی، وابستگی هاي ملی، دینی، عالیق و احساسات مشترك، کنش ها و واکنش هاي مورد اتفاق داللت 

ر سطح یک گروه یا یک اي است که بر پایه آن د منظور از همبستگی ملی، پدیده ،در نگاهی کلی. دارند

همبستگی  ).5: 1390حیدري،(به یکدیگر وابسته و به طور متقابل نیازمند یکدیگر می باشند جامعه، اعضا

نظام هاي سیاسی که بدون همبستگی ملی  ملی از نیازهاي اساسی هر ملت و حکومتی به شمار می آید؛ چرا

ت و از طرفی میزان موفقیت و پیشرفت هر نظام حکومتی در زمینه هاي نخواهند داش امکان دوام و بقا

بنابراین می توان گفت که بحث از همبستگی ملی از . مختلف به میزان اتحاد و همدلی مردم آن وابسته است

این . اهمیت خاصی برخوردار می باشد و جوامع بشري در طول تاریخ پیوسته به دنبال تحقق آن بودند

 ه با شکل گیري زندگی اجتماعی براي انسان ها مطرح بوده و آنها همواره به دنبال شناخت راهمسأله همرا

بوده  ،هاي مناسب جهت تقویت آن و همچنین در پی عواملی که باعث آسیب رساندن به آن هستند

لذا حفظ همبستگی در سطوح مختلف فرهنگی، اجتماعی و ملی یکی از ). 92: 1386صادقیان، (اند

 بین نتواند که سیاسی نظام. ویژه نظام هاي در حال گذار استه جوامع ب بیشترات مورد عالقه در موضوع

 ،نماید اجرا را نظرش مورد و سیاست هاي قوانین تواند نمی قطعاً ،کند ایجاد اعتماد و همبستگی خود اجزاي

 شکی .می کاهد ملی وحدت از ومی کند   تسري پیدا جامعه سطح به کالن، همبستگی عدم این که چرا

 این بین مشترك فصل وجود غیره و سیاسی نظام اجتماعی یک اجزاي بین هماهنگی الزمه که نیست

 همبستگی به رسیدن احتمال، باشد بیشتر مشترك سر هویت هاي بر تفاهم هرچه ،دیگر عبارت به. اجزاست
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 وحدت و همبستگی احتمال ،باشد کمتر مشترك ملی هویت سر بر هرچه تفاهم عکسرب و شود می بیشتر

اصغرپور، مهرآذر و (می کنند پیدا سوق واگرایی سمت به کشور و و جامعه یابد می کاهش ملی

در صورت وجود اختالف، شکاف و عدم انسجام، هیچ دولتی قادر  ،بدون تردید). 11: 1394عیوضی،

تقویت و حفظ  ،وي دیگراز س .نخواهد بود برنامه هاي اساسی و مهم را در کشور به سرانجام برساند

مهمترین آنها عملکرد حکومت ها و یا نهاد  است کهمعلول عوامل چندي  ،همبستگی ملی در جوامع

، پیروان دین و دولت نقش مهمی را در "المقدمه"که به تعبیر ابن خلدون در کتاب  سیاست می باشد؛ چنان

، نهاد )1386، شریف زاده، 1386سازمند، ( نهاد آموزش). 28: 1386نادرپور،(ایجاد یگانگی ایفا می کنند

 و نهاد دین) 1392و قاسنی 1376، خانیکی1392، امام جمعه زاده و همکاران1386عیوضی( رسانه

نیز از عوامل موثر بر ) 1385، و نجفی1390اسفرجانی امیري و ، قاسمی1995فوکویاما  ،1386سلیمی(

نهاد سیاست، نهاد آموزش، ( دند که هر چهار موردهمبستگی ملی در میان اعضاي یک جامعه قلمداد می گر

اعیاد و جشن هاي ملی  ،همچنین. در ذیل مکانیسم هاي جامعه پذیري قرار دارند) نهاد رسانه و نهاد دین

 از تأسی به نوروز جشن در با مشارکت مردم. هم یکی دیگر از عوامل مهم همبستگی ملی قلمداد می شوند

 طریق این از و گذارند می نمایش به نمادین اي گونه را به خود اندیشی هم و همدلی کهن، رسوم و آداب

 وطنان هم و جمعی روح کهن، هاي میراث خویشان، نیاکان، با را خویش و پیمان پیوند بار یک سالی حداقل

: 1386صالحی امیري و صمیمی، ( بخشند می اي تازه جان خود هاي میراث حفظ به و کنند می خود تجدید

ین به افزایش سرمایه اجتماعی ب اهتمام ،قومی جامعه ایران با توجه به تکثر فرهنگی و ،عالوه بر این .)14

که موجبات تقویت هویت و همبستگی ملی را در جامعه فراهم  دیگر عواملی است گروهی در جامعه از 

منابع موجود در تعامالت اجتماعی و نظام هدفمند همکاري و همیاري میان  ،سرمایه اجتماعی. می آورد

اعضاي جامعه است که باعث ایجاد  شبکه هاي روابط معقول، حس اعتماد، مشارکت، انسجام و همبستگی 

اجتماعی بین افراد جامعه می گردد و در نهایت، جامعه را در دسترسی به هدف مشترك و حفظ ذات و 

بنابراین شرط الزم براي پیشرفت جامعه، توسعه همه جانبه، ایجاد روابط گرم، . ی کندانسجام کمک م

و ) لتدو افراد، جامعه و(عی و اعتماد متقابلگسترش انسجام و همبستگی اجتماعی، بسط مشارکت اجتما

ه با توجه به مطالب فوق و نیز شرایط  فعلی جامع). 85: 1386کارکنان،(تقویت سرمایه اجتماعی است 

 براي مقابله با چالش هاي پیش روي جامعه ی و ملی افراد جامعه نقش مهمی را همبستگی اجتماعان، ایر

فرهنگی اجتماعی و موثر بررسی همبستگی ملی دانشجویان و شناسایی عوامل  ،بنابراین. ایفا نمایدمی تواند 

  . می باشدحاضر مسأله اصلی پژوهش  بر همبستگی ملی دانشجویان،
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  پژوهشپیشینه 

  

مروري بر مطالعات و تحقیقات انجام شده پیرامون همبستگی ملی حاکی از آن است که هر یک از محققان 

ند؛ گروهی نقش نهاد رسانه را در تقویت ه اپدیده همبستگی ملی را از یک منظر مورد بررسی قرار داد

لی و دانشگاه آموزش عا ویژهبه ند، گروهی نقش نهاد آموزش و ه اهمبستگی ملی اعضاي جامعه موثر دید

برخی از پژوهشگران به نقش نهاد سیاست و عملکرد آن نسبت به اقوام مختلف را مدنظر قرار داده اند و 

 ،که هر وقت عملکرد نهاد سیاست در جهت تکثرگرایی وحدت محور باشد ه اندپرداخته و بیان داشت

تحقیق هم به صورت نظري به بررسی نقش  یک ،در نهایت. همبستگی ملی نیز افزایش پیدا خواهد کرد

بنابراین نکته قابل توجه در مرور پیشینه تحقیق حاکی از   .سرمایه اجتماعی بر وفاق اجتماعی پرداخته است

در میان  به ویژهي از متغیرها و عوامل را بر همبستگی ملی تاکنون پژوهشی علّی که مجموعه اآن است که 

پژوهش حاضر بر آن است تا عالوه بر  ،از این رو. نشده است انجام ،ده باشددانشجویان مورد توجه قرار دا

عملکرد نهاد خانواده، درك  :، متغیرهاي دیگري همچونهاي مورد بررسی در تحقیقات گذشتهلحاظ متغیر

مذهبی را بر روي همبستگی ملی   –بین گروهی و تقویت آیین هاي ملی عدالت اجتماعی، سرمایه اجتماعی

 . یان در قالب عوامل اجتماعی و سیاسی مورد مطالعه و بررسی قرار دهددانشجو

زند و عضویت گروهی را متشکل از سه عنصر  تاجفل هویت اجتماعی را با عضویت گروهی پیوند می  

  :داند می

  آگاهی از اینکه فرد به یک گروه تعلق دارد؛ : عنصر شناختی -1

 ارزشی مثبت یا منفی عضویت گروهی؛فرض هایی درباره پیامدهاي : عنصر ارزشی -2

احساسات نسبت به گروه و نسبت به افراد دیگري که رابطه اي خاص با آن گروه : عنصر احساسی  -3

   ( Tajfel, 1978: 63 )دارند

ندارد، بلکه داراي  "شخصی خود"یک شخص تنها یک    ،در تئوري هویت اجتماعی تاجفل و ترنر

هاي متفاوت اجتماعی ممکن  زمینه. هاي عضویت گروهی هم خوانی دارد چندین خود است که با چرخه

شخصی، خانوادگی » ردة خود«است یک شخص را به فکر کردن، احساس کردن و عمل کردن بر مبناي 

یت اجتماعی برداشت افراد هو ،طبق تعریف این محققان .(Turner et al, 1982 ) اش برانگیزاند یا ملی
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 ,Hogg & Vaughan )شود هاي اجتماعی ناشی می در گروه  ز خود است که از عضویت ادراك شدها

2002 ).  

    پژوهشچارچوب نظري 

در پژوهش حاضر به منظور تبیین نظري موضوع و استخراج فرضیه هاي تحقیق از رویکرد تلفیقی بر گرفته 

رابرت پوتنام، نظریه نظام هاي تالکوت پارسونز و نظریه عدالت اجتماعی از اندیشه هاي سرمایه اجتماعی 

  :  پرداخته می شودبه اختصار در ادامه به هر یک از این رویکردهاي نظري  که جان رالز استفاده خواهد شد

   )امیل دورکیم( همبستگی ملی :هاي تبیین کننده متغیر وابسته تئوري

وحدت منافع یا اهداف، همنوایی و همدلی اعضاي "به عنوان  1همبستگیدر اغلب فرهنگ لغت هاي التین، 

، آمریکن 2011، فرهنگ لغت آزاد(. تعریف شده است "ولیت ها و منافعیک گروه، همراهی مسئ

همبستگی به معناي وحدت منافع، مقاصد ).  57: 1390به نقل از خسروي،  ،2011،، ویکیپدیا2011،هریتیچ

ر وضعیت همدالنه با یا هواداري ها در میان اعضاي یک گروه و همراهی مسئولیت ها و منافع است که د

 پیوند می یابد» انگیزه هاي دیگران«و » احساسات«، »درك وضعیت«، »هم ذات پنداري« مفاهیمی نظیر

همکاري و اشتراك ": همبستگی در فرهنگ علوم سیاسی عبارت است از). 5: 1390و باقري،اشرف نظري (

براي مرفه تر و مترقی تر ساختن زندگی و مقاومت در برابر ستم، ) ملی یا بین المللی(مساعی افراد جامعه 

ارت است همبستگی بنا به تعریف آلن بیرو عب )5: 1390و حیدري، 27: 1386صودي، مق(". تعدي و تجاوز

 ."احساس مسئولیت متقابل بین چند نفر یا چند گروه که از آگاهی و اراده برخوردار می باشند": از

ما در مباحث و نظریه هاي مرتبط با جامعه شناسی با دو نوع  ،از منظر دیوید الك وود )400: 1376بیرو،(

سطح کنشگران اجتماعی راجع همبستگی مواجه هستیم؛ یکی همبستگی یا یکپارچگی اجتماعی است که به 

      و یا سطوح مختلف نظام اجتماعی بر  و یا یکپارچگی سیستمی که به اجزااست و دیگري همبستگی 

کالینز همبستگی یا یکپارچگی اجتماعی را همبستگی از نوع ). 1379و استونز، 1378کرایب، ( می گردد

دوریز و فرارو، ( ایانه ساختاري می داندرگدآیینی و همبستگی و یا یکپارچگی سیستمی را ویژگی کارکر

و انواع آن در نظریه دورکیم نقطه شکوفایی این  به طور کلی می توان گفت که همبستگی). 22: 1386

  با اذعان به این ابهام که گاهی وي این مفهوم را ویژگی درونی و روانشناختی در نظر  -مفهوم بوده است

                                                 
١ Solidarity    
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 مورد همبستگی ملی تعاریف مختلف،در ). 278: 1390عالمی،(را صفت جامعه می داند می گیرد و گاهی آن

  : به آنها اشاره می شود ادامهاز سوي صاحب نظران مطرح شده است که در  ییاما همسو

 یک سکنه و افراد متقابل درك مشترك، قلبی هواداري همدردي، احساس: "از است ملی عبارت همبستگی

 عنصر و سیاسی واحد یک تشکیل و آمده گرد هم دور مشترك هاي خصلت و ها با ویژگی که سرزمین

توافق ": همبستگی ملی عبارت است از ،به بیان دیگر )124: 1389موسوي، ( ."دادند ملت را جغرافیایی

، ارزش ها و هنجارها در گستره میدان صول و قواعد اجتماعی، عقاید، آرااز ا يجمعی بر سر مجموعه ا

تعامل جمعی که زمینه را براي تنظیم رفتار، مصالحه یا مشارکت مبتنی بر توافق متقابل، تعامل براي رفع 

فکري و همگامی را نیازهاي مشترك و اشتراك در اراده، زبان و نماد همکاري با دیگران براي وصول به هم 

وفاداري  و هویت تعیین مفهوم که است احساسی ملی، همبستگی حس )17: 1372چلبی،( ".فراهم می آورد

به  آن مختلف مردمان و سرزمین میان مشترکی احساس ملی همبستگی حس در ،ترتیب بدین .بردارد در را

 ، حافظ112: 1374بهفروز،( باشند نزدیک هم به فضایی و فرهنگی لحاظ از آنها آنکه بدون -آید می وجود

در میان اندیشمندان کالسیک جامعه ). 102: 1389و جهانیان و همکاران،  21: 1385راد، کاویانی  و نیا

. امیل دورکیم بیش از دیگران به طور مستقیم وارد مباحث مربوط به همبستگی اجتماعی شده است ،شناسی

ت، یافتن در کتاب تقسیم کار اجتماعی وادار کرده اس به ویژهآنچه دورکیم را در بحث همبستگی اجتماعی 

پاسخی براي این سئوال است که چه نیرویی جامعه را متحد و یکپارچه نگه می دارد؟ امیل دورکیم در آثار 

. بر همبستگی جامعه اي و دگرگونی آن در طول تاریخ تمرکز دارد) کتاب تقسیم کار اجتماعی( اولیه خود

 ،بنیان جامعه. به یکدیگر احتیاج دارند و بدین ترتیب که از منظر او واحدها داراي همبستگی متقابل هستند

امع ماقبل صنعتی بر این باور است که جو ،در مقابل. وظیفه و تعهد هر واحد براي ایفاي نقش خویش است

آنها به . پایین، بواسطه شباهت موجود میان واحدها در کنار یکدیگر باقی می مانند تنسببا تقسیم کاري به 

بدین ترتیب نوع اولیه . شبیه یکدیگر بودن است ،بنیان جامعه. یگر هستندلحاظ تفکر و رفتار شبیه یکد

جامعه با فرهنگ مشترك که ناشی از وجدان جمعی است و نوع بعدي با وابستگی متقابل ساختاري و 

او حالت اول را انسجام . به هم پیوند می خورند ،کارکردي که ناشی از تقسیم کار اجتماعی فزاینده است

و حالت دوم را انسجام جامعه ) انسجام براساس شباهت و همانندي( ساس همبستگی مکانیکیجامعه برا

دوریز و فرارو، ( نامگذاري می کند) انسجام براساس تمایزپذیري و فردگرایی( براساس همبستگی ارگانیکی

تی یا همان از مباحث دورکیم می توان چنین استنباط کرد که جامعه ماقبل صنع). 1382و کرایب، 20: 1386

جامعه داراي همبستگی مکانیکی بواسطه تقسیم کار به نسبت پایین و در نتیجه شباهت هاي کارکردي میان 
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واسطه تقسیم کار ه ولی در جوامع صنعتی یا همان جامعه داراي همبستگی ارگانیکی ب ،واحدها قوام می یابد

و تعهد اعضاي جامعه براي ایفاي نقش خود  اجتماعی باال و در نتیجه تمایز کارکردي میان واحدها، وظیفه

ضرورت هاي اصلی جامعه فرد را به گونه اي می سازند که او  ).58: 1390خسروي، (در جامعه دوام دارند

احساس تکلیف و دیگر خواهی همچون نیروي اخالقی رفتار خودمدارانه افراد را  ؛از خودگذشته باشد

هر نظام  ،از نقطه نظر تالکوت پارسونز .می دهد اصول همبستگی اجتماعی را تشکیل و لذا محدود می سازد

 اگر این اجزا. ي نظام می پردازدي است که به روابط میان اجزااي مسأله و یا بعد ادغام کننده ااجتماعی دار

نجاري، را مردم داراي نقش یا مجموعه هاي فرعی در نظر بگیریم، در این صورت دو سطح از فرهنگ ه

نخست، سطحی از فرهنگ هنجاري مشترك وجود دارد که : منابع این ادغام و همگرایی محسوب می شوند

به کلیتی واحد تبدیل ) ارزش هاي فرهنگی(تمامی اعضاي نظام اجتماعی از آن برخوردارند و به واسطه آن

یم شباهت دارد که بنیان این سطح به منبع اول همگرایی مورد نظر دورک ،از دیدگاه پارسونز. می شوند

سطح دوم، . جوامعی که براساس همبستگی مکانیگی انسجام یافتند ،یعنی -همگرایی جوامع ساده تر است

سطح فرهنگ هنجارین تمایز یافته است که شامل قوانین می شود؛ در این سطح بسته به ماهیت کارکردي 

این  ،از دیدگاه پارسونز. یا منع می شودوضعیتی آن واحد ساختاري، شکل هاي معینی از کنش تجویز و 

بنابراین . شباهت دارد) انسجام براساس همبستگی ارگانیکی(زسطح به منبع دوم همگرایی مورد نظر دورکیم

هر نظام اجتماعی داراي یک ساختار اجتماعی است که عناصر ساختاري آن نقش ها، مجموعه ها، هنجارها 

از نظر کالینز، همبستگی به معناي احساس تعلق به یکدیگر ). 22: 1386دوریز و فرارو، ( و ارزش ها هستند

که نتیجه  وکارهایی براي ایجاد همبستگی استاین فرایند در بردارنده آیین هاي تعامل به عنوان ساز. است

  :بنیان این مدل داراي عناصر زیر است .این فرایند است

  از افراد  حضور فیزیکی همزمان مجموعه اي -1

 اشتراك در توجه و آگاهی متقابل  -2

 . احساس عاطفی مشترك  -3

ي که عناصر دوم و سوم یکدیگر را تقویت می کنند و به گونه ا ؛این عناصر در فرایندي پویا وارد می شوند

شی مقدسی که نماینده احساسات گروه  .در نتیجه توجه مشترك به صورت یک نماد عضویت در می آید

    نماد الصاقی از طریق یک جریان بازخورد وارد فرایند به عنواناست که  ه ايمی باشد، به گوننوظهور 

انرژي  ،همچنین افرادي که در این آیین مشارکت می جویند و یا به نمادهاي آن احترام می گذارند. می شود
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، باالخره اینکه با توجه به محصول این فرایند. عاطفی و اعتماد به نفس خویش را افزایش می دهند

دوریز و ( مورد خشم یا مجازاتی موجه قرار می گیرند ،بی احترامی کنندي مقدس اشخاصی که به این اشیا

ضمن تالش براي ارائه تعریف مشخصی از گروه، همبستگی را در قالب  ،هچتر). 23و  33: 1386فرارو، 

ظایف همبستگی تابعی از دو مولفه گستردگی و ،از نظر او. گروه بودن یک گروه مورد بررسی قرار می دهد

ارائه رویکردي نو  ،آنچه که در کانون نظریه هچتر قرار دارد. از وظایف است یک گروه و میزان تبعیت اعضا

گی گروهی، میزان از نظر او همبست. در تبیین پیوند میان مسأله نظم اجتماعی و همبستگی گروهی است

زیرا فرض بر این  ،ی خویش در کمک به کاالهاي مشترك گروه استبه وظایف جمع گردن نهادن اعضا

است که اعضا با یکی از دو گزینه گردن نهادن و تقبل هزینه هاي آن یا عدم اطاعت و تحمل مجازات ها در 

با توجه به رویکردهاي ). 58: 1390به نقل از خسروي، 16: 1987هچتر،(صورت کشف مواجه خواهند شد

  : گرفترا براي همبستگی ملی در نظر  زیرتعریف  انمی تو نظري مطروحه

بعد احساسی و ( تعهد احساس و )بعد ارزشی(مشترك  خاطر تعلق احساس به معناي  ملی همبستگی"

بعد جهت گیري ( دیگر خواهی و) بعد مسئولیت( ملی به همراه احساس تکلیف اجتماع به مشترك) عاطفی

   ".استدر مناسبات اجتماعی افراد یک جامعه ) عام

   )تنامارابرت پ(سرمایه اجتماعی : هاي تبیین کننده متغیرهاي مستقل تئوري

اجتماعی مانند اعتماد، نظام  و مفاهیم از  خصائصاي از  مجموعهبه  سرمایه اجتماعی" ،به نظر پوتنام

ها و اقدامات هماهنگ  وسیله تسهیل کنشه را بجامعه  تواند کارایی میها اشاره دارد که  هنجارها و شبکه

: تعریف سرمایه اجتماعی اظهار داشت مورددر  1996رابرت پوتنام با کمی تغییر در سال . "بهبود بخشند

گفته       سرمایه اجتماعی به آن دسته از ویژگی هاي زندگی اجتماعی مانند شبکه ها، هنجارها و اعتماد 

را قادر خواهد ساخت تا به شیوه اي موثرتر اهداف مشترك خود را تعقیب  نکه مشارکت کنند گا شودمی 

ن سرمایه اجتماعی قلمداد افعنترا از م نمشارکت کنند گا ،او در این تعریف اخیر). 55 : 1386فیلد، (نمایند

اجتماعی قائل می شود که رابرت پوتنام پس از آن تمایزي بین دو نوع سرمایه . می کند و نه جامعه را

  :ند ازا عبارت

سرمایه اجتماعی ارتباط دهنده : ١)بین گروهی(سرمایه اجتماعی ارتباط دهنده، جامع و یا برون گروهی .1

یا جامع افراد با تقسیمات اجتماعی متنوع تري را گردهم می آورد که هر کدام از این تقسیمات براي 

                                                 
1 Bridging  
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این نوع سرمایه اجتماعی براي اتصال به ابزارها و . باشندمرتفع کردن نیازهاي متفاوت سودمند می 

می توانند  هامکانات خارجی و نشر اطالعات مفیدند و یک بینش جامعه شناختی را فراهم می آورند ک

این نوع از سرمایه  به بیان دیگر،). 56: 1386فیلد، (دآورن به وجودهویت ها و تعامالت وسیع تري را 

را  می توان آن این رو،از  .ي مختلف موجود در یک جامعه داردگروه هاماد میان اجتماعی اشاره به اعت

هرچه این میزان از سرمایه اجتماعی در جامعه اي . به عنوان سرمایه اجتماعی برون گروهی قلمداد کرد

  .امکان انجام توافقات و نیز حل مسائل و مشکالت افزایش می یابد ،باالتر باشد

این نوع از سرمایه اجتماعی اشاره به روابط مبتنی بر : ١ن گروهی یا انحصاريسرمایه اجتماعی درو .2

براي اعضاي آن غریبه محسوب  گروه هااعتماد و همکاري میان اعضاي یک گروه خاص دارد که سایر 

تنها از سوي  ،بنابراین منافعی که در این گروه به سبب سرمایه اجتماعی حاصل می شود. می شوند

البته باید خاطرنشان ساخت که این نوع از . نه همگان مورد بهره برداري قرار می گیرد اعضاي گروه و

سرمایه اجتماعی با توجه به اینکه در خدمت منافع گروهی خاص قرار می گیرد می تواند موجب 

 ،از سوي دیگر. مانع رشد و توسعه محسوب می شود ،تبعیض میان اعضاي یک جامعه باشد؛ در نتیجه

ابط درون گروهی می تواند از آزادي ها، ابتکارات و انگیزه هاي پیشرفت براي اعضاي گروه شدت رو

بنابراین سرمایه اجتماعی درون گروهی، ). 202: 1385فیروزآبادي و ایمانی جاجرمی،(ممانعت کند

    و باعث حفظ همگنی درون گروهی یا یک گروه خاص  می کندهویت هاي انحصاري را تقویت 

در ارتباط با دو گونه سرمایه اجتماعی درون و برون گروهی باید اذعان داشت که هرچه  .می شود

امکان شکل گیري و حضور سرمایه  ن گروهی تقویت و قوت بیشتري یابد،سرمایه اجتماعی درو

دلیلش هم آن است که تعهدات قدرتمند به گروه . اجتماعی برون گروهی یا بین گروهی کمتر می شود

که اگر تعهدات و عالیق  در حالی. تا امکان اندکی براي تعامل با سایر افراد فراهم شود موجب می شود

ي مختلف دیگر  همکاري و تعامل داشته گروه هاآنها می توانند به آسانی با  ،گروهی افراد شدید نباشد

بهبود لذا وجود میزانی مناسب از این دو گونه سرمایه اجتماعی است که می تواند موجب . باشند

 ،میزان باالي اعتماد تعمیم یافته و اعتماد به دیگران ناشناس. عملکرد اقتصادي و اجتماعی شود

با توجه به رویکرد سرمایه اجتماعی ). 204همان، ص(رمایه اجتماعی برون گروهی هستندنشانگرهاي س

گروهی موجبات سرمایه اجتماعی برون  به ویژهمی توان اذعان داشت که افزایش سرمایه اجتماعی و 

          می توان اذعان داشت که لذا. هرچه بیشتر تحکیم همبستگی و وحدت ملی را فراهم می کنند

                                                 
1 Bonding Social Capital   
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دو عامل مهمی هستند که سرمایه اجتماعی و در نهایت  ،بی اعتمادي و کاهش تعامالت اجتماعی

  . همبستگی ملی میان اعضاي یک جامعه را  جامعه تهدید  می کنند

   )تالکوت پارسونز(اجتماعی  هاي نظام خرده: یین کننده متغیرهاي مستقلهاي تب تئوري

او نظام اجتماعی را متشکل از  چهار خرده . پارسونز است ،یکی از بنیانگذاران اصلی کارکردگرایی معاصر

ها بر کنش افراد  کند که این خرده نظام فرض می) نظام فرهنگی، نظام اجتماعی، سیاسی و اقتصادي(نظام 

ها،  ها، اندیشه از ایده ،این خرده نظام. ها خرده نظام فرهنگی است مهمترین این خرده نظام. گذارند تأثیر می

جامعه حال و گذشته اش فرا  اعتقادات باورهاي جمعی و آداب و رسوم زندگی اجتماعی که فرد از آرزوها،

نظام است؛ خرده نظام  يمهمترین کارکرد این خرده نظام، انسجام، پایداري یا بقا. ترکیب یافته استگرفته، 

فرهنگی این کارکرد را از طریق فرایند اجتماعی شدن یا جامعه پذیري، در قالب آموزش قوانین، مقررات، 

ها و آداب متفاوتی که براي جامعه مفید است و همچنین از طریق کنترل اجتماعی بواسطه سایر خرده  آیین

تعلیم و تربیت، تلقین، "رد نظر پارسونز است، در اشکال البته کنترل اجتماعی که مو. دهد نظام ها انجام می

 "شود تا به هر طریق ممکن، افراد جامعه را موافق و همسوي با نظام سازد تبلیغ و نهایتاً زور انجام می

کند که عناصر گوناگون نظام  پارسونز فرهنگ را نیروي عمده اي فرض می). 183ـ 185: 1374تنهایی، (

فرهنگ میانجی کنش متقابل میان . دهد و در جامعه انسجام ایجاد می کند یوند میاجتماعی را به هم پ

، از سوي دیگر). 138: 1383ریتزر، (کند کنشگران است و شخصیت و نظام اجتماعی را با هم ترکیب می

شرایط الزم "اولین شرط از شرایط و متقضیات کارکردي براي دوام و پایداري جامعه،  پارسونز معتقد است

مطابق این شرط، براي اینکه یک نظام اجتماعی دوام پیدا کند، باید زمینه الزم  .ست "ها براي تحقق هدف

دوام جامعه بی آنکه : "پارسونز معتقد  است. فراهم گردد هاي شخصی و عمومی  براي تحقق هدف

، عبارت دیگره ب ).77: 1375ادیبی، ("آن بر آورده شود، امکان پذیر  نیست يهاي اساسی اعضا نیازمندي

نمودهاي  ،پارسونز معتقد است در هر جامعه هنجارها و قواعدي براي رفتار وجود دارند که این هنجارها

هاي جامعه مشخص شده اند و افراد از طریق فرایند جامعه پذیري  عملی اهدافی هستند که توسط ارزش

کنند و این مدل درونی شده  ونی میها و هنجارها را در بواسطه مکانیسم هاي جامعه پذیري این ارزش

اي از الگوهاي پایدار رفتاري در مناسبات اجتماعی  ها و هنجارها، زمینه ساز مدل ساده ارزش

که در ساخت کنش اجتماعی، واحد کنش، نقطه شروع  در حالی ،به بیان دیگر). 1384شهسواري،(شود می

ه عزیمت او را در آثار کارکردگرایانه ساختاري نظام تجربی و ساخت اجتماعی کالن نقط ،کار پارسونز بود
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تشکیل می دهد که بر ادغام انگیزه کنشگران با استانداردهاي فرهنگی هنجاري که کنش اجتماعی را منسجم 

پارسونز بر اساس این دیدگاه تالش می کند تا با تئوریزه کردن فرهنگ به مثابه . تأکید دارند ،می سازند

او استدالل می کند که . هادهاي فرهنگی و اجتماعی را از یکدیگر متمایز سازدحوزه یا نظامی مستقل، ن

امام جمعه زاده و (سیستم ارزشی مشترك پیش شرط هاي الزم را براي انسجام اجتماعی فراهم می آورد

فه بنابراین اختالل در کارکرد نهادهایی مانند مذهب، خانواده، آموزش و رسانه که وظی). 14: 1391همکاران، 

هاي کنترل اجتماعی، باعث می شود افراد نسبت  جامعه پذیري افراد را بر عهده دارند و اختالل در مکانیسم

و هویت و همبستگی اجتماعی الزم در آنان شکل  کنندو هنجارهاي جامعه احساس بی تعلقی  ارزش هابه 

  .  نگیرد

   )رالزجان (عدالت اجتماعی : هاي تبیین کننده متغیرهاي مستقل تئوري

 در عدالت .کرد وضع را نهاد این توان می و می شود تلقی اخالقی و نهادي اجتماعی عدالت رالز، نظریه در

 "عدالت درباره اي نظریه" کتاب در آنچه .است قراردادي مفهومی بلکه نیست، طبیعی دیدگاه مفهومی این

 اول چاپ بر درآمدي پیش در رالز جان .می باشد »مثابه انصاف به عدالت« به رسیدن است، رالز توجه مورد

 مبناي ترین مناسب انصاف مثابه به عدالت از او برداشت که دارد ابراز می "عدالت درباره اي نظریه"کتاب 

 در، کتاب این در رالز بنابراین). 9: 1387اسالمی، ( دهد می تشکیل دموکراتیک جامعه براي یک را اخالقی

 وظایف و حقوقی و نظام است عادالنه جامعه اي وي نظر به است؛ اخالقی این مبناي پایه ریزي پی

هزار (باشد عادالنه معیارهاي و اصول بر مبتنیآن  که ساختار بود خواهد عادالنه و منصفانه زمانی اجتماعی،

 ایجاد و امتیازات ناموجه حذف" :از است عبارت رالز اندیشه در عدالت ،به بیان دیگر). 43: 1390جریبی،

نامعقول از  وخواسته هاي امتیازات صورت این به تا ها انسان متعارض خواسته هاي میان واقعی در تعادلی

 هر که همان طور  -رالز نظر در ."شود حاصل اجتماعی ساختار در تعادل و شود حذف اجتماعی ساختار

 یا لغو باید باشد عدالت مخالفاگر  اجتماعی نهاد هر -شود طرد باید ،باشد حقیقت مخالف که علمی نظریه

 بر اولیه وضعیت در که عدالتی اصول چون نامید، "انصاف مثابه به عدالت"را  خود نظریه رالز .گردد اصالح

 او .باشد یکسان انصاف با عدالت که این نه ،است آمده دست به روش منصفانه اي با می شود توافق آنها سر

 رالز نظریه در. کنند ایجاد هستند قادر اجتماعی نهادهاي که است فضیلتی واالترین که  عدالت، است معتقد

  : هستند مطرح عدالت در اصل دو
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 یا برابر آزادي سازي - بیشینه  اصل مانند است، شده یاد گوناگونی تعابیر با اصل این از: آزادي اصل -1

 جامع نظام ترین گستردهبه  نسبت برابر یحق باید شخصی هر. ١اساسی در آزادي هاي برابري اصل

هزار (باشدن منافات در همگان براي آزادي مشابه نظام با که داشته باشد را اساسی هاي آزادي

و  2000رالز، (کرد محدود براي آزادي توان تنها می را آزادي ،رالز اندیشه در).  43: 1390جریبی،

آزادي هاي اساسی مورد ).  40: 1388به نقل از دادگر و آرمان مهر،  248و  221، 203: 1971رالز، 

، )دولتی مناصب به رسیدن و دهی راي حق انندم(سیاسی مشارکت آزادي -1: از عبارت اندنظر رالز 

 عقیده و فکر آزادي - 3، )مانند آزادي مطبوعات( ها انجمن یا اجتماعات ایجاد و بیان آزادي -2

 - 5 و ٢شخصی دارایی از محافظت و مالکیت فردي حق -4، )مانند آزادي در انتخاب نوع دین(

 اصل قلمرو در وي نظر مهمترین کاالي اساسی مورد. مستبدانه دستگیري یا توقیف گونه هر عدم

 ها برنامه می شود که خرسند برنامه ها پیگیري از تنها زمانی فرد هر که چرا نفس است، عزت اول،

 براي. می آید نظر به ارزش بی ،کاري هر انجام نفس بدون عزت و بدهد ارزشمندي وي احساس به

  ). 40همان، ص(است ضروري اساسی کاالهاي از به حداقلی دستیابی نفس عزت حفظ

 -الف :آنها دوي هر که یابند سامان باید چنان اجتماعی و اقتصادي هاي نابرابري: تفاوت اصل  -2

 در که باشند متصل مشاغلی و به مناصب -باشد؛ ب داشته افراد محرومترین براي نفع را بیشترین

 اهمیت). 43: 1390هزار جریبی،(باشند گشوده همه روي به فرصت نظر از برابر منصفانه و شرایط

 ثروت مردم از برخی که باشد مصلحت است ممکن که شود می روشن جا این از تفاوت اصل

 نابرابري .یابد ارتقا اجتماعی مطلوبیت ، در مجموع و باشند کامیاب دیگران تا باشند داشته کمتري

لذا بر این اساس این رویکرد، توزیع عادالنه  .استه و مسؤولیت منافع در تفاوت رالز اندیشه در

ابع ارزشمند که یکی از توزیع عادالنه من ش اقتصادي و اجتماعی قابل اجراستمنابع در دو بخ

بنابراین با توجه به رویکردهاي . نشأت می گیرد و دیگري به برابري فرصت ها راجع می باشد

معیارهاي جاکم بر جامعه را در  و مطرح شده در ذیل عدالت اجتماعی، اگر افراد یک جامعه اصول

احساس رضایت و در نتیجه  ،عادالنه ببینند ) توزیعی، رویه اي یا مراوده اي( ابعاد مختلف عدالت

  . احساس تعهد، تعلق، تکلیف و دگرخواهی بیشتري از خود نشان خواهند داد

                                                 
به نقل از  274: 2000و  1996رالز، (می کند اساسی در آزادي هاي برابري اصلرا جایگزین  اساسی آزادي هاي از مناسب رالز پسین، مجموعه اي 1

  ). 40: 1388دادگر و آرمان مهر، 
 معرض در وي اندیشه در می توانند اقتصادي هاي آزادي ،رو این از .دهد قرار نمی اساسی هاي آزادي مقوله در را اقتصادي هاي رالز پسین، آزادي 2

 ) 40: 1388ز دادگر و آرمان مهر، به نقل ا 274: 2000و  1996رالز، (.گیرند قرار محدودیت
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  پژوهشفرضیه هاي 

  تحقیق دومتغیرهفرضیه هاي 

براساس اعتماد اجتماعی بین گروهی و مشارکت (بین افزایش سرمایه اجتماعی بین گروهی  .1

دانشجویان دانشکده علوم سیاسی دانشگاه (جوانان و میزان همبستگی ملی ) اجتماعی بین گروهی

  .رددارابطه معناداري وجود  )آزاد اسالمی واحد تهران مرکز

رسانه، نهاد نهاد  ،کارکرد نهاد سیاستبراساس (هاي اجتماعی  نظام نگرش به کارکرد خردهبین  .2

ان دانشجوی(میزان همبستگی ملی جوانان و ) مذهبی - و آئین هاي ملی آموزش، نهاد خانواده

  . رددارابطه معناداري وجود ) دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز

ز عدالت براساس درك از عدالت توزیعی و درك ا(در جامعه عدالت اجتماعی  میزان احساسبین  .3

دانشجویان دانشکده علوم سیاسی دانشگاه (میزان همبستگی ملی جوانان و  )رویه اي یا مراوده اي

  . رددارابطه معناداري وجود ) آزاد اسالمی واحد تهران مرکز

دانشجویان دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد (میزان همبستگی ملی جوانان بین  .4

، سن، مقطع تحصیلی، جنسیت رنظی(  برحسب ویژگی هاي فردي و اجتماعی آنها) تهران مرکز

تفاوت معناداري  .....) ضعیت مسکن، نوع شغل، میزان درآمد ووضعیت تأهل، وضع اشتغال، و

  .  ردداوجود 

  تحقیقفرضیه چندمتغیره 

ضعیت ، سن، مقطع تحصیلی، وضعیت تأهل، وضع اشتغال، وجنسیت(اي  باتوجه به نقش متغیرهاي زمینه

براساس کارکرد نهاد (هاي اجتماعی  نظام ، نگرش به کارکرد خرده.....) ومسکن، نوع شغل، میزان درآمد 

عدالت  میزان احساسو  )مذهبی - خانواده، و آئین هاي ملیسیاست، نهاد رسانه، نهاد آموزش، نهاد 

 ضمن -)ز عدالت رویه اي یا مراوده ايبراساس درك از عدالت توزیعی و درك ا(اجتماعی در جامعه 

براساس اعتماد اجتماعی بین گروهی و مشارکت (میزان سرمایه اجتماعی بین گروهی تأثیرگذاري بر 

دانشجویان دانشکده علوم (تواند باعث ارتقاي میزان همبستگی ملی جوانان  می -)اجتماعی بین گروهی

   .گردد) سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز
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  مدل نظري  تحقیق

  

  

  

  

  

  
  

  

  پژوهشروش شناسی 

  جامعه آماري

جامعه آماري پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران 

در این واحد دانشگاهی ) 1393-1394(که در زمان پژوهش تشکیل می دهندمرکز اعم از مردان و زنان 

شود که تعداد آنان نفر برآورد می  1516تعداد دانشجویان این دانشکده حدود . مشغول به تحصیل می باشند

برحسب دانشجویان مرد و دانشجویان زن و نیز گروه هاي تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري 

   .می باشد 2 به شرح جدول

  روش نمونه گیري

 طبقه اينمونه گیري گروه  نمونه گیري احتمالی و از نوع  ودر این بخش تحقیق جز شیوه نمونه گیري

گیري باید گفت که ابتدا جامعه آماري براساس متغیرهایی همچون  در توضیح این نوع نمونه .نسبتی می باشد

آنگاه از میان هر طبقه و یا گروه به  .به طبقات و یا گروهایی تقسیم می شوند... و ، تحصیالتجنسیتسن، 

            مبادرت به انتخاب نمونه هاي تحقیق ) منظم( روش نمونه گیري تصادفی ساده و یا سیستماتیک

بنابراین در این پژوهش نیز ابتدا دانشجویان براساس متغیرهایی همچون ).  1378ساروخانی، (شود می 

آنگاه از میان هر طبقه به روش نمونه گیري تصادفی ساده . شدندو مقطع تحصیلی به طبقاتی تقسیم  جنسیت

به انتخاب نمونه هاي تحقیق  مبادرت) ی و مقطع تحصیلیجنسیت(ه مختص به هر طبقهبا توجه به حجم نمون

حجم نمونه آماري دانشجویان دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز  ،3جدول .شد

  .و مقطع تحصیلی نشان می دهد جنسیترا بر حسب طبقات 

  

    

میزان 

همبستگی ملی 

 جوانان 

اجتماعی عدالت  احساس میزان

 در جامعه
متغیرهاي 

 زمینه اي

هاي  نظام خرده نگرش به کارکرد

 اجتماعی 

سرمایه میزان 

اجتماعی بین 

 گروهی
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  برآورد حجم نمونه تحقیق 

بنابراین برحسب . شداستفاده ) 1970(از جدول نمونه گیري کرجسی و مورگان نمونه براي تعیین حجم

 310نفر، حجم جمعیت نمونه تحقیق 1600جدول نمونه گیري مورگان و کرجسی با حجم جامعه آماري 

   .گردیدنفر برآورد 

  هران مرکز حجم جامعه آماري دانشجویان دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ت :2جدول

  کل  دانشجویان دکتري  دانشجویان ارشد  دانشجویان کارشناسی  تجنسیو  مقطع تحصیلی

  1197  151  612  434  دانشجویان مرد

  319  35  126  158  دانشجویان زن

  1516  186  738  592  کل

  

  آزاد اسالمی واحد تهران مرکز  حجم نمونه آماري دانشجویان دانشکده علوم سیاسی دانشگاه :3جدول

  کل  دانشجویان دکتري  دانشجویان ارشد  دانشجویان کارشناسی  ت جنسیو  مقطع تحصیلی

  245  31  125  89  دانشجویان مرد

  65  7  26  32  دانشجویان زن

  310  38  151  121  کل

  

  پژوهشیافته هاي 

  داده ها تحلیل توصیفی

  ویژگی هاي جمعیتی پاسخگویان - الف

درصد  1/18سال،  25-20گروه سنی درصد در 1/31  به ترتیب این تحقیق مورد بررسی دردانشجویان از  

 35باالي  گروه سنی درنیز درصد  9/36، سال 35-31گروه سنی درصد در 14 سال، 3026-26سنی گروه در

درصد   1/61مجرد ودرصد  9/38 .زن بودنددرصد  21دانشجویان مرد و درصد  79. شتندقرار دا سال

درصد در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و  3/48در مقطع تحصیلی کارشناسی،  درصد 3/39 .متأهل بودند

   .مشغول به تحصیل بودند درصد در مقطع تحصیلی دکتري  3/12

صد بین یک میلیون تا یک میلیون و چهارصد و نود و نه هزار رد 4/5کمتر از یک میلیون تومان،  درصد 4/5

درصد باالي دو میلیون تومان هزینه  50دو میلیون تومان و درصد بین یک میلیون و نیم تا  1/39تومان،

   .ماهیانه خانواده داشتند
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  متغیرهاي اصلی تحقیقتوصیف  - ب

گونه که  همان .همبستگی ملی دانشجویان و مولفه هاي آن را نشان می دهد فراوانی میزان توزیع، 4جدول 

   .میزان متغیر همبستگی ملی و مولفه هاي آن  یاالتر از سطح متوسط می باشد می بینیم

مالحظه گونه که  همان .دهدمتغیرهاي مستقل و مولفه هاي آن را نشان می  فراوانی میزان توزیع ،5جدول

البته براي متغیر کارکرد . میزان متغیرهاي مستقل و مولفه هاي آن  یاالتر از سطح متوسط می باشد می شود

نهاد رسانه و نیز مولفه درك عدالت توزیعی از متغیر عدالت اجتماعی سهم طبقه پایین بیشتر از سهم طبقات 

  . متوسط و باال می باشد

  یان و مولفه هاي آنهمبستگی ملی دانشجو فراوانی میزان توزیع: 4جدول

  

  

  مولفه هاي آن متغیرهاي مستقل و فراوانی میزان توزیع: 5جدول

  

  درصد  مشاهدات معتبر  باال  متوسط  پایین  متغیر

  0/100  310  5/53  3/22  2/24  همبستگی ملی

ابعاد 

همبستگی 

  ملی

  0/100  310  6/70  3/10  0/19  )بعد ارزشی(مشترك خاطر تعلق احساس

  0/100  310  8/25  8/44  4/29  )بعد احساسی و عاطفی(تعهد احساس

  0/100  310  8/64  1/16  0/19  )مسئولیتبعد (احساس تکلیف

  0/100  310  5/36  5/33  0/10  )بعد جهت گیري عام(دیگر خواهی

  درصد  مشاهدات معتبر  باال  متوسط  پایین  متغیر

  0/100  294  1/20  7/69  2/10  سرمایه اجتماعی بین گروهی

ابعاد سرمایه 

  اجتماعی

  0/100  294  7/16  5/40  9/42  اعتماد اجتماعی بین گروهی

  0/100  310  0/39  3/51  7/9  مشارکت اجتماعی بین گروهی

ابعاد 

هاي  نظام خرده

  اجتماعی

  0/100  310  5/43  5/36  0/20  کارکرد نهاد سیاست

  0/100  310  8/14  2/33  9/51  کارکرد نهاد رسانه

  0/100  310  6/42  5/33  9/23  کارکرد نهاد آموزش

  0/100  286  7/35  3/21  0/43  کارکرد نهاد خانواده

  0/100  286  3/34  0/50  7/15  مذهبی -تقویت آئین هاي ملی

ابعاد عدالت 

  اجتماعی

  0/100  310  8/15  1/68  1/16  درك عدالت اجتماعی

  0/100  310  5/5  9/43  6/50  درك عدالت توزیعی

  0/100  310  6/21  4/58  0/20  )مراوده ایی( درك عدالت رویه ایی
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  اعتبار و پایایی متغیرهاي اصلی تحقیق - ج

از حیث روش  ،همچنین. از نوع همبستگی می باشد ی توصیفی تحقیق ،لحاظ ماهیتبه پژوهش حاضر  

، روشی در پیمایش. تحقیقات کمی از نوع مطالعات پیمایشی محسوب می شود وگردآوري داده ها، جز

 آن از روشی براي گرد آوري داده ها که در": را چنین تعریف می کند آن است که بیکرتحقیق اجتماعی 

خواسته می شود به  بر اساس انتخاب نمونه اي تصادفی و معرف جامعه آماري افراد گروه هاي معینی از

از ابزار پرسشنامه محقق  ،آوري اطالعات براي جمع. )196:1377بیکر،(پاسخ دهند ،تعدادي پرسش مشخص

به منظور سنجش اعتبار پرسشنامه تحقیق از اعتبار محتوایی صوري کیفی و  به منظور . ساخته استفاده شد

) پایایی(روایی ،1 جدول. استفاده شده است "آلفاي کرونباخ"از روش آزمون  ،سنجش پایایی پرسشنامه

گویه هایی که از همبستگی پایینی نسبت به  شاخص ها و گویه هاي متغیر هاي تحقیق را بعد از حذف

متغیرها و  مالحظه می شود، 2 جدول طورکه در همان .گویه هاي دیگر برخوردار بودند، نشان می دهد

که میزان ضریب آلفاي  چرا ،هستند الزم براي سنجش برخوردار )پایایی(روایی از شاخص هاي تحقیق

  .کرنباخ در سطح قابل قبولی می باشد

  شاخص ها و گویه هاي متغیر هاي تحقیق) پایایی(روایی :6جدول

  روایی  ابعاد  متغیر  نوع متغیر

  ي کلآلفا  ي ابعادآلفا

    وابسته

  میزان همبستگی ملی جوانان

  

  97/0  90/0  )بعد ارزشی( خاطر تعلق احساس

  81/0  )بعد احساسی و عاطفی(تعهد احساس

  92/0  )بعد مسئولیت(احساس تکلیف

  88/0  )بعد جهت گیري عام(دیگر خواهی

  67/0  اعتماد اجتماعی بین گروهی  سرمایه اجتماعی بین گروهیمیزان   مستقل

  مشارکت اجتماعی بین گروهی

  85/0  کارکرد نهاد سیاست  هاي اجتماعی نظام خرده نگرش به کارکرد

  78/0  کارکرد نهاد رسانه

  68/0  کارکرد نهاد آموزش

  73/0  نهاد خانوادهکارکرد 

  64/0  مذهبی -تقویت آئین هاي ملی

  63/0  عدالت توزیعی  میزان احساس عدالت اجتماعی در جامعه

  )مراوده ایی(عدالت رویه ایی
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  تحلیل استنباطی داده ها

  تحلیل دو متغیره و آزمون فرضیه هاي تحقیق در گام اول  

 به اختصار توزیع ضرایب، مقدار و سطح معناداري متغیرهاي مستقل تحقیق را با متغیر وابسته ،6جدول

به لحاظ آماري )  7-1و  4به جز فرضیه (کلیه فرضیه هاي تحقیق  می بینیمهمان گونه که  .نشان می دهد

  .می باشدید گردید و روابط مفروضه میان متغیرهاي مستقل با متغیر وابسته تحقیق معنی دار یتأ

  توزیع ضرایب، مقدار و سطح معناداري متغیرهاي مستقل تحقیق با متغیر وابسته :7جدول

  فرضیه ها  ضرایب  مقدارضرایب سطح معناداري  مشاهدات معتبر بی جواب

16  294 
000/0sig:  

000/0sig:  

41/0V:  

47/0V: 

Kendall's 
tau  

Somers d  

بین افزایش سرمایه اجتماعی بین گروهی و 

همبستگی ملی دانشجویان رابطه  میزان

  .معناداري وجود دارد

16  294 
000/0sig:  

000/0sig:  

26/0V:  

26/0V: 

Kendall's 
tau  

Somers d  

بین افزایش اعتماد اجتماعی بین گروهی و 

میزان همبستگی ملی دانشجویان رابطه 

  .معناداري وجود دارد

0 310 
000/0sig:  

000/0sig:  

24/0V:  

25/0V: 

Kendall's 
tau  

Somers d  

بین افزایش مشارکت اجتماعی بین گروهی و 

میزان همبستگی ملی دانشجویان رابطه 

  .معناداري وجود دارد

0 310 
000/0sig:  

000/0sig:  

46/0V:  

46/0V: 

Kendall's 
tau  

Somers d  

بین کارکرد نهاد سیاست و میزان همبستگی 

  .ملی دانشجویان رابطه معناداري وجود دارد

0 310 
003/0sig:  

003/0sig:  

14/0V:  

14/0V: 

Kendall's 
tau  

Somers d  

بین کارکرد نهاد رسانه و میزان همبستگی ملی 

  .دانشجویان رابطه معناداري وجود دارد

0 310 
063/0sig:  

063/0sig:  

10/0V:  

10/0V: 

Kendall's 
tau  

Somers d  

بین کارکرد نهاد آموزش و میزان همبستگی 

  .معناداري وجود دارد ملی دانشجویان رابطه

24 268 
000/0sig:  

000/0sig:  

32/0V:  

32/0V: 

Kendall's 
tau  

Somers d  

بین کارکرد نهاد خانواده و میزان همبستگی 

  .ملی دانشجویان رابطه معناداري وجود دارد

24 286 
000/0sig:  

000/0sig:  

31/0V:  

31/0V: 

Kendall's 
tau  

Somers d  

مذهبی و میزان  -بین تقویت آئین هاي ملی

همبستگی ملی دانشجویان رابطه معناداري 

  .وجود دارد

0 310 
000/0sig:  

000/0sig:  

28/0V:  

31/0V: 

Kendall's 
tau  

Somers d  

بین درك عدالت اجتماعی و میزان همبستگی 

  .ملی دانشجویان رابطه معناداري وجود دارد

0 310 
778/0sig:  

778/0sig:  

01/- 0V:  

01/0- V: 

Kendall's 
tau  

Somers d 

بین درك عدالت توزیعی و میزان همبستگی 

  .ملی دانشجویان رابطه معناداري وجود دارد

0 310 
000/0sig:  

000/0sig:  

27/0V:  

28/0V: 

Kendall's 
tau  

Somers d 

و میزان ) مراوده ایی(بین درك عدالت رویه ایی

همبستگی ملی دانشجویان رابطه معناداري 
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  .وجود دارد

  

  ي و آزمون فرضیه هاي تحقیق در گام اول  تحلیل مقایسه ا

همان گونه  .اي سن و مقطع تحصیلی نشان می دهد، همبستگی ملی دانشجویان را بر حسب متغیره7جدول

، میانگین رتبه ها و نیز سطح معناداري ضریب کی دو آزمون کروسکال والیس نشان 7که یافته هاي جدول

بدین ترتیب که  ؛بین همبستگی ملی دانشجویان بر حسب سن تفاوت معناداري وجود دارد ،می دهد

سال از بیشترین میزان همبستگی ملی و در مقابل  30تا 26سال و دانشجویان بین  35دانشجویان باالي 

برخوردار ی سال از کمترین میزان همبستگی مل 35تا  31سال و دانشجویان بین  25تا  20دانشجویان بین 

بدین ترتیب که  ،همبستگی ملی دانشجویان بر حسب مقطع تحصیلی یکسان نیست عالوه بر این،.  بودند

 ،دانشجویان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتري از بیشترین میزان همبستگی ملی و در مقابل

، همبستگی ملی 8دول ج .1دانشجویان دوره کارشناسی از کمترین میزان همبستگی ملی برخوردار می باشند

 همان گونه که یافته هاي جدول .دانشجویان را بر حسب متغیرهاي جنسیت و وضعیت تأهل نشان می دهد

بین همبستگی ملی  ،نشان می دهد  اسمیرنوف دو  نمونه اي –و نیز سطح معناداري آزمون کولموگروف 8

ا توجه به منفی بودن تفاوت بیشترین ب ،همچنین. دانشجویان بر حسب جنسیت تفاوت معناداري وجود دارد

اسمیرنوف می توان نتیجه گرفت که همبستگی ملی دانشجویان زن بیشتر از  –قدر مطلق آزمون کولموگروف

این امر بیانگر آن است که توزیع فراوانی نسبی تجمعی دانشجویان زن بیشتر از  .دانشجویان مرد می باشد

بین همبستگی ملی دانشجویان بر حسب جنسیت تفاوت معناداري  ،عالوه بر این.  ویان مرد می باشددانشج

اسمیرنوف  –با توجه به منفی بودن تفاوت بیشترین قدر مطلق آزمون کولموگروف  ،همچنین. وجود دارد

این امر بیانگر آن  .می توان نتیجه گرفت که همبستگی ملی دانشجویان زن بیشتر از دانشجویان مرد می باشد

  . فراوانی نسبی تجمعی دانشجویان زن بیشتر از دانشجویان مرد می باشداست که توزیع 

  و مقطع تحصیلی سن توزیع همبستگی ملی دانشجویان مرکز بر حسب :7جدول

یر
تغ

م
  

  آزمون کروسکال والیس  همبستگی ملی دانشجویان

 df sig  مقدار کی دو میانگین رتبه ها تعدادکل

ن
س

  

  000/0  3  018/70  65/101  91  سال 25تا  20بین 

                                                 
در  .فرضیه با اختالف اندکی شدگونه ایی که موجب رد ه ضعیفی را نشان داد؛ ب تحقیق، نهاد آموزش رابطه معناداربنابراین برخالف فرضیه چهارم  1

   .اینجا تفاوت میانگین رتبه هاي همبستگی ملی مقاطع مختلف تحصیلی بیانگر نقش موثر نهاد آموزش بر همبستگی ملی دانشجویان می باشد
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  02/147  53  سال 30تا  26بین 

  61/128  41  سال 35تا  31بین 

  19/192  108  سال 35باالي 

  -  185  نمونه کل

ی
صیل

ح
ع ت

قط
م

  

  026/0  2  262/7  64/137  118  کارشناسی

  03/163  145  کارشناسی ارشد

  42/142  37  دکتري

  -  300  نمونه کل

  

  جنسیتتوزیع توزیع همبستگی ملی دانشجویان مرکز بر حسب : 8جدول

  تفاوت بیشترین  تعداد کل  متغیر

  قدر مطلق همبستگی ملی دانشجویان

  آزمون دو نمونه اي

  اسمیرنوف -کولموگروف

 sig  مقدار

ت
سی

جن
  

  394/0  کل  244  مرد

  000/0  مثبت  65  زن  000/0  823/2

  - 394/0  منفی  309  نمونه کل

ع 
ض

و
ل

أه
ت

  

  658/0  کل  116  مرد

  000/0  مثبت  182  زن  000/0  538/5

  -658/0  منفی  298  نمونه کل

  

  تحلیل چند متغیره

   تحلیل رگرسیونی چند متغیره - الف

 ،10همچنین جدول. مدل رگرسیونی چند متغیره همبستگی ملی دانشجویان را نشان می دهد 9جدول

   .شاخص ها و آماره هاي تحلیل رگرسیونی همبستگی ملی دانشجویان را مشخص می کند

  مدل رگرسیونی چند متغیره همبستگی ملی دانشجویان: 9جدول

  متغیرهایی که وارد معادله شده ا ند

  tسطح معنی داري 

  
 tمقدار 

  ضرایب غیر استاندارد  ضرایب استاندارد
 متغیرها

Beta خطاي استاندارد  B 

  سرمایه اجتماعی بین گروهی  054/3  221/0  706/0  849/13 000/0

  کارکرد نهاد سیاست  761/0  266/0  153/0  867/2 004/0
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  کارکرد نهاد رسانه  424/0  228/0  075/0  862/1 044/0

  مذهبی -تقویت آئین هاي ملی  500/3  289/0  704/0  132/12 000/0

  اجتماعیدرك عدالت   279/2  334/0  346/0  828/6 000/0

  )Constant( عرض از مبدأ     872/52                 760/5                                 -                    179/9                   000/0

  متغیرهایی که از معادله خارج شده ا ند

  کارکرد نهاد آموزش  672/0  419/0  077/0  605/1 110/0

  کارکرد نهاد خانواده  230/0  330/0  040/0  714/0 476/0

  

  شاخص ها و آماره ها ي تحلیل رگرسیونی همبستگی ملی دانشجویان: 10جدول

  Method : Stepwise  روش گام به گام: روش ورود متغیرها

 M.R =  0/875  ضریب همبستگی چندگانه

  0/7662R  =  ضریب تعیین

  adj2R. 0/760  =  ضریب تعیین واقعی

  S.E 0/11/176  =  خطاي معیارانحراف یا 

 ANOVA = 122/768 تحلیل واریانس

 F = o/ooo Sigسطح معناداري 

  

 2و ضریب تعیین =M.R 875/0 1ضریب همبستگی چند گانه ،مالحظه می شود 10همان گونه که در جدول

766/0 =2R   ًهمبستگی ملی ) تغییرات(درصد از واریانس  76می باشد و بیانگر این مطلب است که تقریبا

البته با توجه به  اینکه . دانشجویان توسط متغیرهاي موجود در معادله رگرسیونی تبیین و پیش بینی می شود

متغیر مستقل، یا هر روش دیگر انتخاب متغیرهاي مدل رگرسیونی به ازاي افزایش یک  Enterدر روش

 3براي رفع این محدودیت از ضریب تعیین تصحیح شده یا تعدیل یافته ،نیز افزایش پیدا می کند 2Rمقدار

       adj =2R.  760/0استفاده می شود؛ بدین ترتیب ضریب تعیین تصحیح شده یا تعدیل یافته برابر با 

درصد از واریانس متغیر وابسته تحقیق توسط متغیرهاي مستقل موجود  76 و به معناي آن است که می باشد

درصد از واریانس متغیر وابسته مربوط به تأثیر  25در معادله رگرسیونی تبیین و پیش بینی می شود و 

همچنین تحلیل واریانس و سطح . متغیرهاي بیرونی و ناشناخته است که در این مطالعه لحاظ نگردیده است

معناداري ضریب تعیین را نشان می دهد و بیانگر این مطلب است که متغیرهاي مستقل وارد  ،Fريمعنادا

. برخوردار هستند) همبستگی ملی دانشجویان(شده در معادله رگرسیونی از توان تبیین متغیر وابسته تحقیق 

                                                 
1 Multiple Correlation Coefficient (R)                                                                                               
2 R Square  
3 Adjusted  R Square                                                                                                    
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دارد شده و به شکل نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی چندگانه متغیرهاي فوق را  می توان به صورت استان

  : ریاضی چنین نوشت

  

  =Y   70/0)سرمایه اجتماعی بین گروهی) + (70/0 ) (مذهبی -تقویت آئین هاي ملی)+ (34/0) ( درك عدالت اجتماعی از سوي دانشجویان(

E 13/0) +15/0) (کارکرد نهاد سیاست)+ ( 08/0)(کارکرد نهاد رسانه+(  

  

  

  :ذیل قابل توضیح است نکات، بر اساس معادله رگرسیونی فوق

ابسته همبستگی ملی تأثیر بر متغیر و 70/0متغیر مستقل سرمایه اجتماعی بین گروهی به میزان  .1

متغیر ) انحراف استاندارد( این امر بیانگر آن است که به ازاي هر واحد افزایش در .دارد معنادار

یزان متغیر وابسته همبستگی م) انحراف استاندارد(بر  70/0رمایه اجتماعی بین گروهی، مستقل س

  .   ملی دانشجویان افزوده می شود

بر متغیر وابسته همبستگی ملی تأثیر معناداري  15/0مستقل کارکرد نهاد سیاست به میزان متغیر  .2

مستقل متغیر ) انحراف استاندارد( این امر بیانگر آن است که به ازاي هر واحد افزایش در .دارد

میزان متغیر وابسته همبستگی ملی دانشجویان ) انحراف استاندارد(بر  15/0کارکرد نهاد سیاست، 

  .   افزوده می شود

 .بر متغیر وابسته همبستگی ملی تأثیر معناداري دارد 08/0مستقل کارکرد نهاد رسانه به میزان متغیر  .3

مستقل کارکرد متغیر ) انحراف استاندارد( این امر بیانگر آن است که به ازاي هر واحد افزایش در

     میزان متغیر وابسته همبستگی ملی دانشجویان افزوده ) انحراف استاندارد(بر  08/0نهاد رسانه، 

  .   می شود

بر متغیر وابسته همبستگی ملی تأثیر  70/0مذهبی به میزان  - ین هاي ملییمستقل تقویت آمتغیر  .4

متغیر ) انحراف استاندارد( آن است که به ازاي هر واحد افزایش دراین امر بیانگر  .معناداري دارد

میزان متغیر وابسته همبستگی ) انحراف استاندارد(بر  70/0بی، مذه -مستقل تقویت آئین هاي ملی

  .   ملی دانشجویان افزوده می شود

همبستگی  بر متغیر وابسته 34/0مستقل درك عدالت اجتماعی از سوي دانشجویان به میزان متغیر  .5

) انحراف استاندارد(ت که به ازاي هر واحد افزایش دراین امر بیانگر آن اس .ملی تأثیر معناداري دارد
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میزان متغیر ) انحراف استاندارد(بر  34/0اجتماعی از سوي دانشجویان،متغیر مستقل درك عدالت 

  .   وابسته همبستگی ملی دانشجویان افزوده می شود

   تحلیل مسیر - ب

ظور مشخص شدن اثرات مستقیم، غیرمستقیم و نیز اثرات کل متغیرهاي مستقل مؤثر بر میزان مشارکت به من

تجربی عوامل  -مدل علّی تحلیلی ،1نمودار. ترسیم می شود) مسیر(ابتدا مدل علّی  وانان،اجتماعی ج

  : تأثیرگذار بر مشارکت اجتماعی جوانان را نشان می دهد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تجربی همبستگی ملی دانشجویان -مدل علّی تحلیلی: 1نمودار 

  

تجربی همبستگی ملی دانشجویان می توان تأثیر مستقیم،  -اکنون با در اختیار داشتن مدل علّی تحلیلی

 11تأثیرغیرمستقیم و نیز تأثیر کل متغیرهاي مستقل مؤثر بر همبستگی ملی دانشجویان را به شرح جدول 

  : مشخص کرد

  همبستگی ملی دانشجویانتأثیرات متغیرهاي مستقل مؤثر بر : 11جدول

  متغیرهاي مستقل
  همبستگی ملی جوانان

  تأثیر کل  تأثیر غیرمستقیم  تأثیر مستقیم

  70/0  -  70/0  تقویت سرمایه اجتماعی بین گروهی

  57/0  23/0  34/0  درك عدالت اجتماعی

همبستگی ملی 

 دانشجویان

 کارکرد نهاد سیاست

 

تقویت آیین هاي ملی                  

 مذهبی -

 کارکرد نهاد رسانه

 

تقویت سرمایه 

 اجتماعی بین گروهی

 درك عدالت اجتماعی

 

15/

70/

34/

70/

09/

34/

56/

34/

49/

20/
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  76/0  06/0  70/0  مذهبی - تقویت آیین هاي ملی 

  30/0  21/0  09/0  کارکرد نهاد رسانه

  15/0  -  15/0  کارکرد نهاد سیاست

  

می توان ) 11جدول(و نیز جدول تأثیرات) 1نمودار(تجربی -اکنون با در اختیار داشتن مدل علّی تحلیلی

  : اثرات مستقیم، غیر مستقیم و کل متغیرهاي مستقل مورد بررسی را بر همبستگی ملی دانشجویان تفسیر کرد

بین متغیر مستقل سرمایه اجتماعی بین گروهی بر متغیر وابسته همبستگی ملی تأثیر معناداري به  .1

  . وجود دارد که به صورت مستقیم می باشد 70/0میزان 

ل درك عدالت اجتماعی از سوي دانشجویان بر متغیر وابسته همبستگی ملی تأثیر بین متغیر مستق .2

نیز به  23/0به صورت مستقیم و  34/0وجود دارد که از این میزان،  57/0معناداري به میزان 

صورت غیر مستقیم و از طریق متغیر مستقل سرمایه اجتماعی بین گروهی بر متغیر وابسته 

  . ذاردمی گ همبستگی ملی تأثیر

مذهبی بر متغیر وابسته همبستگی ملی تأثیر معناداري به  -بین متغیر مستقل تقویت آیین هاي ملی  .3

نیز به صورت غیر مستقیم  06/0به صورت مستقیم و  70/0وجود دارد که از این میزان،  76/0میزان 

سوي  و از طریق متغیرهاي مستقل سرمایه اجتماعی بین گروهی و درك عدالت اجتماعی از

  . دانشجویان بر متغیر وابسته همبستگی ملی تأثیر  می گذارد

 30/0بین متغیر مستقل کارکرد نهاد رسانه بر متغیر وابسته همبستگی ملی تأثیر معناداري به میزان  .4

نیز به صورت غیر مستقیم و از طریق  21/0به صورت مستقیم و  09/0وجود دارد که از این میزان، 

مایه اجتماعی بین گروهی، درك عدالت اجتماعی از سوي دانشجویان و متغیرهاي مستقل سر

  . مذهبی بر متغیر وابسته همبستگی ملی تأثیر  می گذارد -تقویت آیین هاي ملی

 15/0بین متغیر مستقل کارکرد نهاد سیاست بر متغیر وابسته همبستگی ملی تأثیر معناداري به میزان  .5

  . اشدوجود دارد که به صورت مستقیم می ب

ی ئدست آمده از تحلیل چند متغیره، پنج فرضیه از میان هفت فرضیه جزه بنابراین با توجه به یافته هاي ب

تحقیق مبنی بر اینکه سرمایه اجتماعی بین گروهی، کارکرد نهاد سیاست، کارکرد نهاد رسانه، درك عدالت 

تگی ملی دانشجویان تأثیر معناداري مذهبی بر همبس -اجتماعی از سوي دانشجویان و تقویت آئین هاي ملی

  . مورد تأئید واقع می شوند ،دارند
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   نتیجه گیريبحث و 

و تجربی پژوهش حاضر این است که یافته هاي این تحقیق با سوابق نظري،  نظرياز دستاورد هاي یکی 

  : بدین ترتیب. و از لحاظ تجربی آنان را تقویت می کند ردسوابق تجربی و نیز مدل نظري همخوانی دا

این نوع از سرمایه اجتماعی اشاره به بیان می دارد که رابرت پوتنام ذیل دو نوع سرمایه اجتماعی،  - الف

ي مختلف موجود در درون یک جامعه دارد که به نوبه خود تقویت و افزایش آن در گروه هااعتماد میان 

این امر به نوبه . ت، مشارکت و پی گیري اهداف و مقاصد مشترك اعضا خواهد شدجامعه موجب تعامال

دست آمده از ه یافته هاي ب. دآورخود موجبات تقویت و همبستگی ملی میان اعضاي جامعه را فراهم می 

 فرایند تجربی داده ها این فرضیه را که سرمایه اجتماعی بین گروهی به همراه دو مولفه آن یعنی اعتماد

اجتماعی بین گروهی و مشارکت اجتماعی بین گروهی موجب همبستگی ملی دانشجویان می شود را هم 

معادله نهایی پذیرفته شده  11و 9ولاجد( و هم در تحلیل چند متغیره) 6جدول(در تحلیل دو متغیره 

) 1386(ارکنانپژوهش حاضر با پژوهش هاي ک. ید و اثبات قرار می دهدیمورد تأ) 1رگرسیونی و نیز نمودار

و به لحاظ  ردنقش سرمایه اجتماعی انسجام بر همبستگی اجتماعی همخوانی دا پیرامون) 1377(آخوندي و

  .تجربی به تقویت نتایج آنها دست یافته است

خرده نظام فرهنگی و نیز خرده نظام اجتماعی را در  ،تالکوت پارسونز در ذیل نظریه نظام هاي خود -ب

چراکه کنش اجتماعی افراد جامعه در  ،معه پذیري افراد جامعه موثر می داندشکل گیري شخصیت و جا

 :محیط اجتماعی و متأثر از نظام فرهنگی جامعه می باشد که بواسطه مکانیسم هاي جامعه پذیري همچون

نهاد خانواده، آموزش، مذهب، رسانه و سیاست ارزش هاي اجتماعی و فرهنگی مورد قبول جامعه را به آنها 

اگر ارزش هاي فرهنگی و  ،گونه که در قسمت چارچوب نظري هم بیان شد لذا همان. تقل می کنندمن

اجتماعی منتقل شده از طریق مکانیسم هاي جامعه پذیري به اعضاي جامعه در جهت عام گرایی، جمع 

این امر تقویت و تحکیم همبستگی ملی را به دنبال  ،گرایی، تعامل، وحدت، انسجام و همگرایی ملی باشد

این فرضیه را که کارکرد نهادها و مکانیسم  ،دست آمده از فرایند تجربی داده هاه یافته هاي ب. خواهد داشت

کارکرد نهاد خانواده، کارکرد نهاد آموزش، کارکرد نهاد رسانه، کارکرد نهاد : هاي جامعه پذیري همچون

تحلیل  مذهبی موجب همبستگی ملی دانشجویان می شود را هم در -ت آئین هاي ملیسیاست و نیز تقوی

معادله نهایی پذیرفته شده رگرسیونی و نیز  11و 9ولاجد(و هم در تحلیل چند متغیره) 6جدول(دو متغیره 

یا و حافظ ن ، )1386(پژوهش حاضر با پژوهش هاي ابراهیمی فر .ید و اثبات قرار می دهدیمورد تأ) 1نمودار
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رنجبر و ، )1386(، نیازي)1390(، نظري و باقري)1390(، آدمی و همکاران)1390(کریمی ،)1386(همکاران

، آموزش، رسانه و نقش نهاد خانواده پیرامون) 1388(غفوري و سفیري ،)1386(، قاسمی)1386(بنکدار

   .و به لحاظ تجربی به تقویت نتایج آنها دست یافته است ردهمخوانی دا همبستگی ملیبر  سیاست

جان رالز در ذیل تئوري خود در باب عدالت اجتماعی، عدالت را به مثابه انصاف به کار می گیرد و بیان  - ج

 بود خواهد عادالنه و منصفانه زمانی اجتماعی، وظایف و حقوقی و نظام است عادالنه می دارد که جامعه اي

موضوع  بهبراساس رویکرد نظري عدالت اجتماعی . باشد عادالنه معیارهاي و اصول بر مبتنیآن  که ساختار

از یک سو و  ،همبستگی ملی می توان چنین گفت که توزیع عادالنه منابع ارزشمند در داخل نظام اجتماعی

از سوي دیگر موجب می شود  ،وجود برابري فرصت هاي اجتماعی و امکان تحرك اجتماعی براي همگان

با کلیت نظام  ،که افراد جامعه عدالت حاکم و ناظر بر رفتار خود را منصفانه ارزیابی کنند و در نتیجه

این امر همبستگی اجتماعی  -دیگر جامعه احساس تعلق، تعهد و انسجام داشته باشند ياجتماعی و نیز اعضا

این فرضیه را که درك  ،دست آمده از فرایند تجربی داده ها هیافته هاي ب. و ملی را به دنبال خواهد داشت

در تحلیل دو متغیره  عدالت اجتماعی از سوي دانشجویان موجب همبستگی ملی دانشجویان می شود را هم

) 2معادله نهایی پذیرفته شده رگرسیونی و نیز نمودار11و 9ولاجد(و هم در تحلیل چند متغیره) 6جدول(

  .قرار می دهدید و اثبات یمورد تأ

  پیشنهادها

دست آمده از پژوهش به منظور افزایش همبستگی ملی در میان افراد جامعه به طور عام ه با توجه به نتایج ب

  :می گردد پیشنهادو دانشجویان به طور خاص 

 الزم است کهبا توجه به تأثیرگذاري متغیر سرمایه اجتماعی بین گروهی بر همبستگی ملی دانشجویان  .1

 کهدر میان دانشجویان افزایش یابد  روهی بین افراد یک جامعه و به خصوصسرمایه اجتماعی بین گ

 ،یعنی -اعتماد تعمیم یافته است به ویژهاین امر خود مستلزم افزایش اعتماد اجتماعی بین شخصی 

نهاد  ژهبه وی و مکانیسم هاي جامعه پذیري - شعاع اعتماد از خودي ها به دیگران عام گسترش یابد

افزایش سرمایه اجتماعی بین  ،همچنین. رسانه سهم قابل توجهی را می تواند در این زمینه داشته باشد

 ،به عنوان نمونه. گروهی مستلزم تقویت و افزایش مشارکت اجتماعی بین گروهی در جامعه است

شهروندان یک گسترش سازمان هاي مردم نهاد در جامعه می تواند موجبات تقویت مشارکت اجتماعی 

 مهیاچراکه سازمان هاي مردم نهاد بسترهاي مشارکت اجتماعی را در یک جامعه  را فراهم آورد،جامعه 



٢٨ 
 

براي تقویت و افزایش سرمایه اجتماعی و به حداقل رساندن بی اعتمادي و  ،به بیان دیگر. می سازند

و در  اشندفکر منافع خود نب افزایش تعامالت و مشارکت اجتماعی الزم است که افراد جامعه تنها به

هاي  و تشکل گروه هاجهت دستیابی به آن عمل نکنند، بلکه به انجام کارهاي جمعی در قالب 

در سایه پذیرش صداقت، قابلیت اعتماد و اطمینان به  جزاین امر  -داوطلبانه و غیر داوطلبانه بپردازند

از این منظر می توان دریافت که دو مولفه سرمایه اجتماعی بین گروهی یعنی  .حاصل نمی شودیکدیگر 

اعتماد اجتماعی بین گروهی و مشارکت اجتماعی بین گروهی علی رغم نقشی که در تحکیم سرمایه 

  .   الزم و ملزوم یکدیگر نیز می باشند ،اجتماعی و در نهایت همبستگی ملی دارند

عملکرد نهاد رسانه، عملکرد  :هاي مکانیسم هاي جامعه پذیري همچونبا توجه به تأثیرگذاري متغیر .2

نهاد سیاست، عملکرد نهاد آموزش، عملکرد نهاد خانواده بر همبستگی ملی دانشجویان پیشنهاد می 

نهاد رسانه، آموزش و سیاست می توانند گام هاي  به ویژهشود که مکانیسم هاي مختلف جامعه پذیري 

نه با تدوین و عملیاتی کردن برنامه هاي مختص به حوزه خودشان که موجب موثري را در این زمی

افزایش سطح سرمایه اجتماعی و سرمایه اجتماعی بین گروهی و همبستگی ملی در میان شهروندان 

آنکه تصمیم ها، اهداف و برنامه هاي مکانیسم هاي جامعه پذیري باید در  خالصه. بردارند ،شوند

   . وحدت محور در جامعه عملیاتی شود جهت تقویت تکثرگرایی

درك عدالت اجتماعی نیز به عنوان یکی از متغیرهاي تأثیرگذار بر همبستگی ملی در این پژوهش هم  .3

ید واقع یدر بخش نظري و هم در بخش تجربی مورد بررسی، تحلیل و آزمون قرار گرفته و مورد تأ

مراوده (ش عدالت توزیعی و عدالت رویه اي خبا توجه به اینکه عدالت اجتماعی در دو ب. شده است

ن در برنامه ها، رویه ها و نیز توزیع منابع، الزم است که مسئوالمورد بررسی و آزمون قرار گرفته، ) اي

و متناسب با اصل برابري، شایستگی، انصاف و توجه به  کنندتمامی اعضاي یک جامعه را لحاظ 

اعضاي یک جامعه  بدیهی است چنان چه. ملیاتی و پیش ببرندنیازمندان، اهداف و برنامه هاي خود را ع

احساس کنند که در برخورداري از ظرفیت هاي فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و سیاسی جامعه شان 

ن و در نهایت نسبت به مسئوال ،اصل برابري، شایستگی، انصاف و توجه به نیازمندان مراعات می شود

نیز با دیگران همین رفتار  خودخواهند نمود و  بیشتري و پیوند جامعه احساس تعلق، تعهد، مسئولیت

 يگسترش جهت گیري هاي عام گرایانه در میان اعضا سببامر  همین. را در پیش خواهند گرفت

را فراهم تقویت، افزایش و تحکیم وفاق و همبستگی ملی اعضاي جامعه  زمینهجامعه خواهد شد و 

  .  خواهد آورد
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The study is to review the social and political factors affecting young students’ 
National Solidarity (case study: political sciences faculty of Islamic Azad 
University- Central Tehran Branch) through exploration and analysis of the   
theoretical   and   experimental background   and   survey   study   sought. From 
this perspective, in addition to reviewing the conceptual space of the case and 
determining the structures of national solidarity, integrated approach was used 
based on the theory of social capital by Robert Putnam, social system by Talcott   
Parsons   and   social   justice   by   John   Rawls to theoretical and experimental 
(empirical) explanation of the research topic. Also, with respect to the 
assumptions obtained from these approaches and theories regarding the 
characteristics and features of the study population, it was tried to identify 
social and political factors affecting the National Solidarity of   students. Using 
the survey and utilizing questionnaire technique on 310 students in political 
sciences of Islamic Azad University central Tehran branch that have been   
selected through stratified random ratio sampling and the table of Krejcie & 
Morgan (1970) and needed information and data for the study were collected. 
Index of Cronbach's alpha coefficient in the range of zero to one was used for 
calculating the credit of indicators formal (nominal) content validity, as well as 
for calculating validity (reliability). The findings indicated that variables such as 
intergroup social capital (social trust within the group, social participation   
within the group), functioning of politic institutions, media function, the   
function of the family, strengthen national-religious rituals, the students' 
understanding of social justice (understanding and communicative and 
procedural justice) showed a significant and important relation to the National 
Solidarity variable. Also, between  students  national  solidarity  in  terms  of  
age, gender, educational level, marital status significant differences were 
observed and married individuals compared to singles, MA and PHD students 
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than BA students, women than men, and age group of  older than 35 years old 
and from 26 to 30 years old have high National Solidarity. 
 
Keywords: National Solidarity (National Unity), Intergroup Social Capital, 
Social Trust within the Group, Intergroup Social Participation, Functioning of 
Politics Institutions, Functioning of Media,   Educational   Institution   Function,   
Function of the Family, Strengthen National-Religion  Rituals, Understanding   
of Social  justice, Understanding of Distributive Justice and Understanding of 
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