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چکیده

شده انجاماجتماعیانسجاموسالمتبرتأثیرگذاراجتماعی- فرهنگیعواملتبیینهدفباحاضرپژوهش

درآماريجمعیت. استهمبستگینوعازتوصیفیروشنظرازوکاربرديهدفنظرازوهش پژ .است

شامل1400سالدررااهوازشهريگانۀ  8مناطقساکنۀسال 29تا18مردوزنجوانانۀیکل پژوهش،این

بوده384رگانموجدولازاستفادهباشده  محاسبه نمونهحجم؛باشندیم نفرونیلیم کیازبیشکهشود می

 گیري نمونهشیوهبهاستپرسشنامهکهاطالعاتگردآوريابزارازاستفادهبانیازمورديها داده. است

بااجتماعیانسجاميها پرسشنامه ازاطالعاتگردآوريجهت. استشدهيگردآور يا مرحله سهيا خوشه

امنیت،سؤال 6بااجتماعیعدالت،السؤ 9بافرهنگی، سرمایهسؤال25سالمت اجتماعی با ،سؤال 22

گردیدهانجاماستنباطیوتوصیفیبخشدودرها  داده وتحلیل تجزیه. شداستفادهسؤال  15بااجتماعی

،)r=0,349(اجتماعیعدالتاحساس: کهدادنشاننیزتحقیقفرضیاتوتحلیل تجزیهازحاصلجینتا .است

انسجامبا) r=0,452(یاجتماعسالمت و) r=0,130(فرهنگییهسرما،)r=0,358(یاجتماع امنیتاحساس
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  مقدمه - 1

هاي قومی، نژادي و مذهبی زیادي را در خود  کشور ما از جمله کشورهایی است که گروه

این اقوام بر پایه مشترکات نژادي، زبانی، ادبیات و یا حداقل محل سکونت . جاي داده است

عنوان گروه فرعی از  هاي فرهنگی و احساسات هویتی در کنار هم و به یا سرزمین، سنت

به عبارتی ساکنان مناطق مختلف ایران مجموعه ناهمگونی . کنند تر زیست می جامعه بزرگ

مطلوبی نیز برخوردار  1اند که در عین ناهمگونی از انسجام اجتماعی از اقوام را تشکیل داده

استمرار و پایداري حیات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی  مسلمًا). 97:1394فرهمند، (است

. یک جامعه، در گرو انسجام و همبستگی بین اجزاء و عناصر سازندة ساختار اجتماعی است

حیاتتداوملوازمترین مهمازیکیحال که ملی درعینتوان گفت که همبستگی پس می

ها در فرآیندي اجتماعی  زشعنوان توافق در نگرش، اهداف و ار است بهکنونیهاي دولت

در واقع انسجام، . شود و محصول کنش عقالنی و مختار افراد یک جامعه است متولد می

بلکه نیازمند بازسازي و بازتولید مستمر . بار براي همیشه ایجاد شود اي نیست که یک پدیده

  ).20:1380ازکیا، (است 

ریع جمعیتی، اجتماعی و در سالیان اخیر، نسل جوانان جمعیت ایران، تغییرات س

نیازهاي آنها جامعه  بودنمتنوعجمعیت کشور و  بودنجوان. اقتصادي را تجربه کرده است

گویی به  شود پاسخ رو کرده است که باعث می و نیازها روبه ها خواستهرا با انبوهی از 

دورانردایراناینکهبهتوجهباحاضرزماندر. نیازهاي نسل جوان اهمیت فراوانی یابد

محدود مشارکتوانسجامعدمازناشیاست، مشکالتمدرنبهسنتیجامعهازگذار

درازپیش بیشومهمواساسیمسئلهیکعنوان بهسیاسیواجتماعیهاي عرصهدرجوانان

  .کند میخودنماییمختلفهاي زمینه

شغلی،  يها فرصتوجود مسائلی مانند بیکاري، فقر، افزایش رقابت براي یافتن 

در بیشتر کشورهاي جهان ... اعتمادي، سردرگمی و بالتکلیفی و تردید دربارة آینده، بی
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177  |، خسرو گلستان و همکاران... واکاوي نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی بر

واقعیات زندگی جوانان امروز را پدید آورده است  خصوصدرامکانِ اندیشیدن مناسب 

؛ مشکالتی که ریشه در نابرابري و نبود عدالت دارند و در )12: 1386شیانی و محمدي، (

  .تبع آن بر انسجام اجتماعی آنها تأثیرگذار است ت اجتماعی جوانان و بهدرازمدت بر سالم

جامعه،دهنده تشکیلاجزايآن،درکهعنوان وضعیتی بهاجتماعیانسجاماساس،اینبر

نوعیآورند، میوجودبهرامؤثرومعنادارکلیککهشوند وصل مییکدیگربهاي گونه به

هاي گروهوها سازماننهادها،افراد،کند میکه تضمینشود محسوب میاجتماعیترتیباتاز

ذهنی هاي مدل(ذهنیاشتراكبهمختلف در عین رسیدنسطوحدراجراییمختلف

ازبگذارند،احترامموجودقوانینبهباشند،داشتهرایکدیگرباهمکاريقابلیت)مشترك

وهوشاساسبرراخویشايه تواناییمقابل،درکنند واستفادهجامعهامکانات

خودنوبه بهکهدهند،جامعه قراراختیاردرودادهپرورشوبازشناسیچندگانههاي توانمندي

  ).Gardner, 2005: 137(آورد میباربهراجامعههاي تواناییوها ظرفیتتوسعه

رها،کشوتمامیدریافتگی توسعههاي شاخصترین مهمازیکیاز سویی امروزه    

دروندرراروانیبهداشتجهانی،بهداشتسازمان. استسالمت جامعهوبهداشتسطح

واجتماعیوروانیجسمانی،کاملسالمتیحالتراآنداده وجايبهداشتکلیمفهوم

اساسبر این). Jayasundera, 2021: 61(استتعریف کردهبیماريوجودعدمتنها نه

اهمیت ونقشمعنويوروانیجسمی،سالمتکناردراجتماعیسالمتامروزه

و جسمیهاي بیماريازبودنعاريفقطسالمتدیگرکهاي گونه به. استیافتهاي گسترده

ازويتفکرچگونگیواجتماعیروابطدرانسانعملکردچگونگیبلکهنیست،روانی

در واقع . رود میشماربههجامعکالنسطحدرفردسالمتارزیابیمعیارهايازاجتماع نیز

کیفیتکمیت ونشانگریکدیگرکناردرکهاستعواملیدربرگیرندةاجتماعیسالمت

انطباق،1اجتماعیشکوفایی:ازاند این عوامل عبارت. استاجتماعیزندگیدرافرادعمل

سام آرام، (1مشارکت اجتماعیواجتماعیپذیرشاجتماعی،، سهم داشت2اجتماعی

11:1388.(  

                                               
1. Social Actualization
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اجزاسالمتوابسته بهروانبهداشتنظرازسالمجامعهیکوجودمیانایندر

وخانواده سالموجودواستجامعهآندرموجودهاي خانوادهوها گروهمانندتر کوچک

که چنینباشدداشتهجامعهآنروانیسالمتدربسزاییتأثیرتواند میروانسالمتداراي

آن جوانانبیندرمطلوباجتماعیامنیتمیزانتحکیموروانیسالمتبهمنوطامري

از ). 157:1400به نقل از تمدنی و همکاران، 2010عبدالحکیم و همکاران،(باشد میجامعه

درواجتماعیهاي چارچوبدرافرادجذبحاصل عدماجتماعی،سالمتفقدانسویی 

کنترلدرمهمیعاملاجتماعیمتسالبنابراین .هاست آنصحیحپذیري جامعهعدمنتیجه

است2اجتماعیامنیتتأمیننهایتدرونظم اجتماعیحفظواجتماعیمسائلوها آسیب

علومحوزهدرمفاهیم،سایرهمچوناجتماعیمفهوم امنیت ).79:1400مرادي و همکاران،(

 ,Gechert et al(نیستمتمرکزنقطه خاصیرويودارداي گستردهحالتاجتماعی

2021: 579( .  

محیط،  دربردارندهبافردارتباطبیرونیوعینیهاي جنبهبرعالوهامنیتبنابراین

اتفاقاتوحوادثبرابردرمصونیتبرعالوهامنیت. هستنیزروانیوهاي ذهنی جنبه

درفردخاطرآسایشوکفایترضایت،ازپایدارياحساسبرخورداري ازبهناگوار

ابزارهايوفضاتمهیدمعنايبهاجتماعیامنیت. داردنیز اشارهپیرامونشجهانباارتباط

واقوامجوانان،زنان،قبیلازاجتماعیمختلفهاي نظر گروهطرحووجودابرازبرايالزم

پذیرفتهارزشیکیاامر گریزناپذیریکعنوان بهاست کهمطرحومؤثرهنگامیها، اقلیت

همکاران، و3آلتوال(کند میپیدااجتماعیسالمتتنگاتنگی باارتباطهکاینجاستوشود

  ).159:1400به نقل از تمدنی و همکاران،  2018

 .استاي، جامعههرهمیشگی شهروندانخاطردغدغه 4از سویی عدالت اجتماعی

متفاوتیفردي نیازهايافراد،شود؛ میمنتجاساسیطبیعییک نیازازعدالت،بهافرادعالقه
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179  |، خسرو گلستان و همکاران... واکاوي نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی بر

نیازهاي ازطیفینیازهااین .شود میارضابهترین نحو،بهدیگرانباتعاملطریقازکهدارند

قبیلازانتزاعینسبتًااحساسی-نیازهاي اجتماعیتاماديامکاناتوپولقبیلازاقتصادي

تاهدد میارائهافراد استانداردهاییبهعدالت. گیرد برمیدرراشخصیو احترامتوجه

برآوردهپیچیده هستند،اغلبکهاجتماعیهاي محیطدرنیازهاآیا اینکهنمایندقضاوت

درمشارکتبلکهشود، نمیتأمینحیاتیمنافعبهدستیابیطریقازتنهاعدالت«. گردد می

جمعی،وفرديهویتابعادوبشرحقوقبهتوجهسازي ملی، تصمیموگیري تصمیمفرآیند

احساس امنیتبهبودمهماینتحققواستاجتماعیعدالتتأمینمهمعواملجملهاز

درارزشمندحسبه عبارتی عدالت اجتماعی ایجاددارد؛ همراهبهخودبارااجتماعی

رضایتوروانیاحساس امنیتدرریشهکهسیاسی استواقتصادي-اجتماعیعاملیت

  ).Alexander, 2016: 68(داردسیاسیواجتماعی- اقتصادي

داراي متفاوتو فرهنگیاجتماعیاقتصادي،وضعیتبا برخورداري ازها انسان

منزلتکننده تأمینها سرمایهکه اینهستندیکدیگرازمتمایزهاي سرمایهواجتماعیمنزلت

رفتارها، وي،فرهنگیهاي سرمایهوفرهنگرهگذر،در این. باشند میجامعهدراو

درويهاي انتخابدردیگر طرف ازوکردهرا هدایتهارنظرهاي اواظوها نگرش

وافکاربرراتأثیربیشترین1فرهنگیسرمایهبه عبارتیدارد،اساسینقشروزمرهزندگی

ساختارهاينقشبنابراین، .دهد میشکلآنها رازندگیفضايوآنها داشتهرفتارهاي

سبکوشخصیتدربنیاديتأثیرباشد، مییسرمایه فرهنگباارتباطدرکهفرهنگی

توان از نقش  صراحت می لذا به). 43:1393راد و همکاران،(کند زندگی افراد ایفا می

ساز انسجام  هاي اجتماعی و زمینه تولیدکننده ارزشعاملعنوان یک بهفرهنگیسرمایه

  .اجتماعی سخن گفت

و ) فارس، عرب و لر(بردارنده اقوام عنوان چهارمین شهر بزرگ ایران در بهشهر اهواز

مختلفی است که با توجه به )زرتشتیوکلیمیارمنی،مندایی،قومیهاي اقلیت(ادیان

هاي گرایشاخیردههچنددر. توزیع قدرت، جایگاه مهمی را در انسجام ملی دارند

                                               
1. Cultural capital
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بهکشوردرراهایی چالشوپیداشدهها بین قومیتدرخواهیخودمختاريوطلبی جدایی

زایی که  از عوامل تنشداشته است؛منشأ خارجیگاهوداخلیمنشأگاهکهآوردهوجود

ژئوپولتیکیموقعیت(همچون توان به عواملی باعث اختالفات بین اقوام گردیده است می

اشاره ...)عدالتی و  و بیتبعیضاحساسیکدیگر،بهنسبتاقوامقالبیعقایدداشتناقوام،

سالمت توان جهت برطرف نمودن و یا تضعیف آنها به تقویت سرمایۀ فرهنگی، می نمود که

با نگاهی به تحقیقات .روي آورد... و ملیتعلقاجتماعی و سیاسی،اجتماعی، مشارکت

ها و ضعف و عدم اعتماد در اعتقادات فردي به  توان گفت که تغییر در ارزش انجام شده می

رونی و بیرونی، موجب انحراف شده است و یا احساس نظام اجتماعی و ضعف کنترل د

عدالتی و وجود محرومیت نسبی و بدبینی در جامعه، ممکن است سبب بروز بیگانگی  بی

اجتماعی و فرهنگی گردیده و در نتیجه پیوندهاي اجتماعی، سست و انسجام اجتماعی 

  ). 261:1388عزتی، (کاهش یابد

به چنددستگی قومی و دینی و عدم رضایت بنابراین هدف پژوهش حاضر با توجه 

جوانان از برقراري عدالت اجتماعی در جامعه و مشکالت موجود در زمینه برقراري امنیت 

سالمت اجتماعی، امنیت (یاجتماعپاسخگویی بدین سؤال است که عوامل ... اجتماعی و 

-29جوانان عیبر انسجام اجتما)سرمایه فرهنگی(یفرهنگو ) اجتماعی و عدالت اجتماعی

  است؟ تأثیرگذارساله جامعه شهري اهواز چگونه و به چه شکل  18

  

  مبانی نظري- 2

  گذشتهمطالعاتبرمروري-2-1

دوبیناجتماعیانسجامتطبیقیمطالعه«عنوانباتحقیقیدر) 1394(همکارانوفرهمند

افرادازنفر768جمحباآمارينمونهپیمایشی،روشازاستفادهبا،»کردوآذريقومیت

بهاي خوشهگیري نمونهشیوهازاستفادهباوسنندجوتبریزشهردودرساکنساله64تا15

دارد؛قرارمتوسطسطحدرکلدرقومدوبیندراجتماعیانسجامکهاند رسیدهنتیجهاین



  

  

  

  

181  |، خسرو گلستان و همکاران... واکاوي نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی بر

جمعی، اطارتبوسایلاجتماعی،عدالتووابستهمتغیرعنوان بهاجتماعیانسجامبین

استاینبیانگرنتایجسوییاز. داردوجودمعناداررابطۀسنودرآمدشغل،تحصیالت،

عدالتمتغیرهاي. داردبیشترياجتماعیانسجاممیزانکرد،قومبامقایسهدرآذريقومکه

میزانمتغیرتغییراتازدرصد22اند توانستهسنوداخلیرسانۀخارجی،رسانۀاجتماعی،

  .کنندتبیینراقومدوبیناجتماعیجامانس

احساسبرمؤثرعواملسنجش«عنوانباتحقیقیدر) 1398(همکارانونژادحاتمی

شهرمحالت: مورديمطالعه(اجتماعیسرمایههاي مؤلفهبرتأکیدبااجتماعیامنیت

روشونفري384نمونهحجمتحلیلی، –توصیفیروشازاستفادهبا» )دلفاننورآباد

اند رسیدهنتیجهاینبهپرسشنامهابزاروسادهتصادفیواي چندمرحلهاي خوشهگیري نمونه

بیناز. داردوجودداري معنیرابطهاجتماعیامنیتاحساسواي زمینهمتغیرهايبینکه

تبییندریگانهسهماجتماعیانسجامواجتماعیاعتماداجتماعی،سرمایههاي مؤلفه

  .دارنداجتماعیامنیتاحساس

ازاجتماعیهمبستگیباعدالترابطه«عنوانباتحقیقیدر) 1399(جانیومیريسایه

بینرابطۀکهاسترسیدهنتیجهاینبهاي، کتابخانهروشازاستفادهبا» )ع(علیامامدیدگاه

ازملیکاشکلالسالم علیهعلیمتقیانمواليدیدگاهازاجتماعیهمبستگیوعدالت

مستقیمرابطۀوجودبرحضرتآنتأکیدوکند میمعرفیرااجتماعیهمبستگیوعدالت

  .استتوسعهبهیابی دستبراياجتماعیهمبستگیوعدالتمیانچشمگیرو

واجتماعیانسجامدرفرهنگیسرمایهنقش«عنوانباتحقیقیدر) 2003(1جینت

کهاسترسیدهنتیجهاینبهپیمایشیروشازاستفادهبا»کانادااجتماعاتپایداري

درجمعیمنافعاینوداردهمراهبهزیاديجمعیمنافعفرهنگی،سرمایهدرگذاري سرمایه

  .کند میایفامهمینقشاجتماعیانسجام

                                               
1. Jeannotte
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عنوان بهاجتماعیانسجامسنجش«عنوانباتحقیقیدر) 2007(همکارانو1راجلیتون

اینبهپرسشنامهابزاروپیمایشیروشازاستفادهبا»اجتماعییستمسهاي ویژگیازیکی

جرمنرخمتغیرهاياجتماعی،انسجاممتوسطومطلوبسطحبهتوجهباکهاند رسیدهنتیجه

نابرابريشاخصنژادپرستانه،هاي نگرشوپرورش، آموزشسطحبیکاري،نرخجنایت،و

  .هستندتأثیرگذاراجتماعیانسجاممیزانبراجتماعیمزایايبهدسترسیودرآمد

نتیجهاینبه»اروپادراجتماعیانسجام«عنوانباپژوهشیدر) 2011(2ورگالنی

واستشدهگزارشمتوسطیسطحدرآمارينمونهبیندراجتماعیانسجاماسترسیده

بینمعناداريرابطهعبارتیبهاست؛تأثیرگذاراجتماعیانسجامبرکلیسطحیدرنابرابري

هاي جنبهتأثیرتحترابطهاینهمچنین. داردوجوداجتماعیانسجامواقتصادينابرابري

وپرورش آموزشسطحوقشربندينظامدرافرادموقعیتقبیلازاجتماعینابرابريازدیگري

  .باشد میها آن

یک: اجتماعیانسجاماعتبارومقیاس«عنوانباتحقیقیدر) 2017(همکارانو 3اکت

بررسیچنین همواجتماعیانسجامشاخصمقایسهوبرآوردبه »باال-پایینرویکرد

منتخبکشور39دراقتصاديکالنمتغیرهايبرخیبااجتماعیانسجامشاخصهمبستگی

مرکزهاي دادهازاستفادهبامطالعهایندرانسجامشاخصاند؛ پرداخته2008سالدراروپا

زمینهدر2008سالدرشهروندانازنظرسنجیمبنايبراروپاییانهاي ارزشهاي بررسی

مشارکتهمبستگی،وتعلقاحساسنهادها،بهاعتماد(اجتماعیورفتاريمتغیرهاي

استاینبیانگرآنهاتحقیقنتایج. استشدهساخته) اجتماعیوفرهنگیمشارکتسیاسی،

سطحرشدبرحسببهتريعملکردداراياجتماعیانسجامباالترسطوحباکشورهايکه

وباالترزندگیبهامیدخودکشی،تر پاییندرصدبیکاري،وتورمتر پایینسطوحتولید،

تحصیالتکسبراستايدرخودزندگیطولدرکههستندمردمیباالترسطوحهمچنین

  .کنند میگذاري سرمایه

                                               
1. Rajulton
2. Vergolini
3. Acket
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انسجامهنجاريچندفرهنگیآیا«عنوانباتحقیقیدر،)2020(همکارانو1واترز

پرداختند،چندفرهنگیازبعدي سهالگوییمطالعهبه»کند؟ میتهدیدیاتقویترااجتماعی

143ازآماريجامعهنمونهدر. کند میبرجستهراجامعهشده ادراكهنجارهاياهمیتکه

آنالیننظرسنجییکیکاآمرمتحده ایاالتدراسپانیاییغیرسفیدپوست141واسپانیایی

وفرهنگیتنوعهنجاري،فرهنگیچندارتباطازهاي برداشتکهاستدادهانجامرا

ملی،بستگی دلواعتمادکننده تبیینعنوان بهرافرهنگیچندهاي شیوهوها سیاست

چندارتباطکهدادنشاننتایج. استکردهبررسیاجتماعیانسجاماصلیهاي شاخص

ملیبستگی دلفرهنگیچندهاي شیوهوها سیاستوفرهنگیتنوعهنجاري،فرهنگی

اثراتحال، بااین. کند میتبیینرابیشترياعتمادفرهنگیتنوعوکنند میتبیینرابیشتري

. شود نمییافتسفیدپوستانبرايوشود میمحدودها اسپانیاییبهفقطفرهنگیتنوعمثبت

  .دهد میافزایشرااجتماعیانسجامتهدید،ازبیشترنجاريهگراییفرهنگنهایتدر

حاضرتحقیقدرکهاستایندرشدهانجامتحقیقاتباحاضرتحقیقتفاوت

عدالتفرهنگی،سرمایه(فرهنگیواجتماعیعواملتأثیربررسیبهزمان همصورت به

استشدهختهپرداانسجامبرمؤثر) اجتماعیامنیتواجتماعیسالمتاجتماعی،

جامعهبیندراجتماعیانسجامسنجشبهتنهابررسیموردتحقیقاتدرکه درصورتی

بررسیدر. استشدهپرداختهاجتماعیامنیتهمچونعواملیباآنارتباطیاوآماري

براجتماعیسالمتاجتماعی،عدالتمتغیرهايتأثیربررسیبهکهتحقیقیها نگاشتهپیشینه

اینبررسیبهپرداختنبابدرحاضرتحقیقونشدیافتباشد،پرداختهماعیاجتانسجام

  .باشد میمتفاوتپیشینتحقیقاتباروابط

  

  

                                               
1. Watters
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  تحقیقنظريچارچوب -2- 2

پژوهشمتغیرهايبابدرنظران صاحبنظریاتدربردارندهتحقیقنظريچارچوب

اجتماعی،امنیتاجتماعی،لتعدافرهنگی،سرمایهپیراموننظریاتبهادامهدرباشد؛ می

  :استشدهپرداختهاجتماعیانسجامواجتماعیسالمت

است،روانیوجسمانیسالمتازتر حساسوتر مهمجهاتیازفرد،اجتماعیسالمت

تأثیردیگرانبااوروابطبرمستمرطور بهکنند میتهدیدرااجتماعیسالمتکهعواملی

تر پیچیدهرامسئلهآنچه. کند میاختاللدچاررانفریکازبیشهموارهوگذارد می

بروزروانیوجسمیبیماريازتر مخفیوتر پنهاناجتماعیسالمتکهاستآنسازد می

آسانی بهکهپذیرد میتحققاجتماعیروابطدامنهفراخگسترهدرزیراکند، میپیدا

  .گیردقرارکنترلیانظرتحتتواند نمی

اجتماعیسالمتبابدر... و4پارسونز،3دورکیم،2مرتون،1کییزنظریاتبهینگاهبا

استفادهکییزاجتماعیسالمتنظریهازاجتماعیسالمتمفهوماستخراججهتآن،ابعادو

عنوان بهاجتماعبرابردرفردعملکردارزیابیمعنیبهرااجتماعیسالمتکییزاست؛شده

براياساسیشاخص5سالمت،مدلتأثیرتحتوکند میمطرحتیسالممهمابعادازیکی

همبستگیاجتماعی،شکوفایی: ازاند عبارتاست کهکردهپیشنهاداجتماعیسالمت

یکپارچگیواجتماعیداشت سهماجتماعی،مشارکتاجتماعی،پذیرشاجتماعی،

  ). Keyes, 1998: 122; Keyes and Shapiro, 2004: 5(اجتماعی

اجتماعیانسجامبادوسویهارتباطکهاستعواملیازدیگریکیاجتماعیعدالت

است؛فرهنگیواجتماعیسرمایهانسجام،تقویتوحفظایجاد،ساز زمینهنوعی بهودارد

فردي،صحنهدر. داردپیدرراآنشکوفاییورشداي جامعههردرعدالتبرقراري«

فرهنگی، سیاسی،وجوهعدالتنیز،اجتماعیصحنهدرواستانسانیکمالمعیارعدالت

                                               
1. Keyes
2. Merton
3. Durkheim
4. Parsons
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ومیريسایه؛239:1384الویري، (».گیرد بر میرا   درآنمانندواقتصادي، حقوقی، امنیتی

  ).209:1399جانی، 

صورتیدراینواستآنبودنمحور عدالتگرودرجامعههرپایداريعبارتیبه

طبقکارگزارانوباشندداشتهباورراعدالتآنرهايمعیااساسبرافرادتمامیکهاست

مجموعههرپایداريواستمراروجود،شرطعدالتکلی،مقیاسدر. کنندرفتارعدالت

ومیريسایه؛211:1385شاکري،(استبشردستساختهوشده ریزي برنامه

  ).209:1399جانی،

ها، آزاديبهبرابردسترسیزاحمایتازاستعبارت،1رالزنظرازاجتماعیعدالت 

یاعادالنهبنابراین،. جامعهاعضايترین نفع کمازمراقبتهمچنینوها، فرصتوحقوق

هاي آزاديبهبرابردسترسی. باشدچیزآنکهدارداینبهبستگیچیزيبودنناعادالنه

مانعیاندک میترویجرابخش رضایتوسالمزندگیبرايها فرصتوبشر،حقوقمدنی،

یادهد میاختصاصجامعهنفع کماعضايبهرامنافعازاي عادالنهسهمآیاوشود، میآن

دراجتماعیرفاهاصلیهاي شاخصازیکیعدالتاحساس). Koutras, 2017: 113(خیر

یاتوزیعیواي رویههاي سیاستبهمعطوفاجتماعیعدالتواقعدر. باشد میامروزدنیاي

ازمحروموبرخوردارطبقاتبینتعادلنوعیسمتبهراجامعهنهایتًاکهاستیاجرای

  ).46: 1384باقري،(دهد میسوقطبیعیمواهب

واي رویهعدالتبعددوازعدالت،احساسمیزانسنجشبرايحاضرتحقیقدر

درتري مهمنقشفرهنگیسرمایهسرمایه،انواعمیاندر. استشدهاستفادهتوزیعیعدالت

وبرد میکاربهماديیااقتصاديمفهومازفراترراسرمایهمفهومويدارد؛بوردیواندیشه

ازاستعبارتفرهنگیسرمایهوينظراز. استبخشیدهآنبهتري وسیعمعناییگستره

متناسبعملهاي شیوهوخوبذائقۀداشتنمتعالی،هنرهايوفرهنگادراكوشناخت

 ووالدینترجیحاتوها ذائقهدانش،وآموزششاملفرهنگیسرمایهواقعدر. است

تحصیالت  ،)Jaeger and Holm ,2007: 16(ها از سیستم آموزشی  اطالعات خاص آن

                                               
1. Rawls
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 ,Lareau and Weininger(مدیریت تعامل نهادي ، )Dimaggio, 1982: 53(رسمی 

 )Tramont and Willams, 2009: 73(تعامالت فرهنگی فضاي خانواده  ،)31 :2003

  .باشد می

ویژه بهها، خانوادهگوناگونهاي داراییوخانوادگیخاستگاه1بوردیونظربه

نقشمراتب، بهمختلفهاي عرصهدرخانوادهاعضايپیشرفتدرشان، فرهنگیهاي دارایی

تماعیاجنهادهايوها سازمانکننده،اجتماعیعواملبرخیعملکردچگونگیازتري مهم

طرحبابوردیو. کنند میبازيجمعی، ارتباطهاي رسانهووپرورش آموزشهمچونمهم؛

قشرکدامبهکه اینبهتوجهباها، انسانکهدهدنشاناستدرصددمنشهمچونمفاهیمی

رفتارها،ویژه بهزندگی،هاي حوزهازبسیاريدرباشند،داشتهتعلقاجتماعیطبقهیا

طبقهیاقشرگروه،همانفرهنگیوهویتیهاي ویژگیغالبًاخود،رهايباووها نگرش

  ).12:1400همکاران، وبازگلی(دهند میبازتابرااجتماعی

نهاديویافته عینیت،)ذهنی(یافته تجسمفرهنگیسرمایهمقولۀسهدرسرمایهاین

ازناپذیر جداییبخشودرونیثروتنوعییافته، تجسمفرهنگیسرمایه. استمطالعه قابل

یافتهعینیتسرمایۀ. استشدهعجینیابد، میتجسمآندرکهشخصیباکهاستفرد

مقرراتبانهاديفرهنگیسرمایۀ. شود میگفتهفرهنگیکاالهايواشیاءتمامی به

اجتماعیپایگاهارتقادرتحصیلی،مداركانواعطریقازوگردیدهحاصلشده نهادینه

جامعهدرامنیت«فرهنگیسرمایهوعدالتسالمت،هاي مؤلفهبرعالوه). همان(تاسمؤثر

ناگواريپیامدهايآنفقدانکه طوري بهاست،جامعهوفردنیازهايترین اساسیازیکی

ایمنیبهنیازانسان،اساسینیازهايهرمبندي طبقهدرمازلو. داردپیدرآنانسالمتیبراي

  ).39:1390شیخی، (».استدادهقرارضرورينیازهايدومرتبهدررا

وخانوادهاجتماع،کهاي گونه بهاستاجتماعیسیستمحفظمعنیبهاجتماعی،امنیت

سالمتازوبودهایمنشخصییااجتماعیاقتصاديهاي ناهنجاريوتهدیدهامقابلدرفرد

                                               
1. Bourdieu
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وتمدنیازنقلبه2021همکاران، و1کامینسکا(باشدداشتهاطمینانخودزندگی

خاطراطمینانوامیدگردد،برقراراجتماعیامنیتجامعهدرچنانچه).160:1400همکاران،

دلدرسالمزندگییکبهحصولوتکاملورشدبهمیلویابد میافزایشآیندهبهافراد

  ).166:1390رسولی، (شود میبارورها آن

سیاسیامنیتومالیامنیتجانی،امنیتارندهدربرداجتماعیامنیتحاضرتحقیقدر

بینازراها آنجانیامنیتباشد،داشتهوجودها انسانجانعلیهکهتهدیديهرگونهاست؛

جانعلیهتهدیديگونه هیچکهاستشرایطیواقعدرجانیامنیتشرایطبنابراین. برد می

تاافراداموالوداراییکهاستاینیمالامنیتازمنظورباشد؛نداشتهوجودجامعهافراد

شود میباعثامراینکهنگرفتهقرارتهدیدموردها داراییاینوباشد میامنیتدرحدچه

اظهارنظرامکانیعنیسیاسیامنیتباشند؛داشتهآرامشوامنیتاحساسآنصاحبان

وبیماحساسبدونراموگونه ایندرشرکتوجامعهامورادارهچگونگیمیزانافراد،

  .)63:1385پور، جالییونمامیان(تهدیدازنگرانی

کهکنند میاحساسحدچهتاجامعهافرادیعنیسیاسی،امنیتدیگر عبارت به 

درعضویتمانند(سیاسیهاي فعالیتونمایندبیانآزادانهراخودباورهايتوانند می

عواملبابدرغالبنظریاتبیانازبعد. باشداشتهندها آنبرايمنفیپیامد) غیرهواحزاب

اجتماعیانسجامبابدرنظریاتبهاجتماعیانسجامبرتأثیرگذارفرهنگیواجتماعی

همبستگیاجتماعی،انسجاموهمبستگیتحلیلوتبییندردورکیم،. استشدهپرداخته

مکانیکی،همبستگیدر.استنمودهمطرحارگانیکیومکانیکینوعدودررااجتماعی

تابعفرديهاي هستیتمامتقریبًاکهاستاي گونه بهافراداجتماعیمشارکتمیزان

  .باشد میجمعیوجدانقالبدراحساساتاینکهاستمشتركاحساسات

کلیکدرهمگناجزايومشابهعناصرمتقابلوابستگیمکانیکیهمبستگی

نوینجوامعدرارگانیکیهمبستگیاما. باشد میکار یمتقسوداخلیتمایزاتفاقداجتماعی

هرفردي،آزاديگستردهافزایشبرعالوهاجتماعی،پذیريتمایزوجدیدکار تقسیمباو

                                               
1. Kaminska
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اینلذا. نماید میعملوفکرخویشواحوال اوضاعمورددرزیاديمیزانبهوآزادانهفرد

کهاستهایی تالشوکارکردهاآنتبع بهوکار تقسیمازمنبعثاجتماعیهمبستگینوع

. کنند میتکمیلرازندهموجودیکاندامدرهمازمتمایزاعضايکار،فرایندهمچون

رااحساسیدورکیم،. کند میپیدامعناوشکلمعینمتعالیحوزهیکدراجتماعیانسجام

وافزایشباعثکهنامد میجمعیعاطفهراآید میوجودبهتعاملیمیدانایندرکه

  ).79:1398دورکیم،(شود میاجتماعیهمبستگیتحکیم

توسلبایادولتپایینبهباالازاقدامباتوان نمیرااجتماعیانسجام،1گیدنزنظراز

پیشینهاي نسلدرآنچهازتر فعالاي شیوهبهرازندگیناچاریمما. کردتضمینسنتبه

زندگیشیوههاي عادتودهیم میانجامآنچهپیامدهايرايببایدوبسازیمبود،درست

فرديهاي مسئولیتبینجدیديتعادلراهبایدوبپذیریممسئولیتتر فعاالنهایم برگزیدهکه

  ).1395:43گیدنز،(بیابیماجتماعیو

راخودوحدتگروهکهاستآنمعنايبهاجتماعیانسجامدیگر،تعریفیکدر

اجتماعیانسجامباشدداشتههمنواییوتطابقخودبخش وحدتعناصرباوکندحفظ

یاجامعهیکدرنفرچندیاگروهچندبانفرچندبینمتقابلمسئولیتوهمبستگیاحساس

وجامعهافرادیکپارچگیاحساسرااجتماعیانسجامتوان میواقعدر. استگروه

تعریفمشتركهاي ارزشاساسبروهیگرهاي تعاملدراجتماعیروابطدرهمبستگی

  ).34:1395چلبی،(کرد

ذکرمیراابزاريوهنجارياحساسی،(انسجامنوع، سه)1993(2توماسسوییاز     

خانوادهانسجامباارتباطدرنیز،3چانوکیندي).Thomas and Olson, 1993: 163(کند

تقویتویکپارچگیرويبرتمرکزبردداربستگیجامعهیکپایداريوانسجامکهمعتقدند

ها، فرهنگتعدداستمعتقداو. استهم؛خانوادهبنیادینواحدآنکهواحد،ترین اساسی

اشکالبهکهدهند مینشان... واجتماعیآشفتگیاقتصادي،محرومیتاجتماعی،نابرابري

                                               
1. Giddens
2. Thomas
3. Kindy and Chan
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معتقدهمچنین. ارددوجوداجتماعیانسجامتقویتوپرورشبهنیازها دولتدرمتفاوت

  .)Benjamin et al, 1997: 11(استخانوادهانسجامگرودرجامعهانسجاماست

یکسطحدرآناساسبرکهاستاي پدیدههمبستگیشناختی، جامعهدیدگاهاز     

این. هستندیکدیگرنیازمندمتقابلطور بهووابستهیکدیگربهاعضاءجامعه،یکیاگروه

بهدعوتبلکهنیست،مسئولیتوتقابلبرمبتنیاخالقینفیوآگاهیطردمستلزمامر

  ).400: 1،1380بیرو(استمتقابلالزاماحساسوها ارزشاینکسبواحراز

ومشتركهنجارهايوها ارزشداشتنازآگاهیکهاستمعتقد) 2018(2بریدال     

وشدهافرادمیاناعتمادومثبتاتاحساسظهوربهمنجرجامعهاعضايدیگربایکسان

درونوشفرو) 2018(3مادونسالنظیرافرادي. کردخواهدبیشتررااعضامیاندرانسجام

اشتراكرامنسجمهاي گروههاي ویژگیازیکینظري،دیگرهاي قالبدر) 2017(4نویل

وذاتیها، ارزشوهنجارهارويبروفاقکهمعتقدندودانند میمختلفمسائلبهنظر

اعتمادافزایشورفتارپذیريبینی پیشافزایشطریقازوبودهاجتماعیانسجامسازنده

اجتماعیانسجام. گردد میجامعهدراجتماعیانسجامافزایشبهمنجرکنشگرانمیان

اجتماعی،نظمبهگرایشاجتماعی،هاي ارزشبهگرایشهمچونهایی شاخصدربردارنده

جامعهافرادبرخورداريوضعیت .استقومیهمگراییواجتماعیمشارکتتعلق،احساس

واجتماعیعدالتاحساسمطلوبسطحکناردراجتماعیسالمتوفرهنگیسرمایهاز

کهچراباشدتأثیرگذارآنهااجتماعیانسجاماحساسافزایشدرتواند میاجتماعیامنیت

سالمتبرگوناگونهاي روشبهجامعهفراداتک تکسالمتوفرهنگیسرمایهسطح

  . گذارد میاثرجامعهاجتماعیواقتصاديهاي شاخصهمچنینوها آنعواطفودیگران

افراداجتماعیامنیتاحساسکناردراجتماعیعدالتوسالمتتأمینرو، ازاین 

زمانیقیقت،حدر. آید میشماربههمگانیاي وظیفههمواستدولتتکلیفهمجامعه،

                                               
1. Birou
2. Breidahl
3. Maduncella
4. Shaffer and van der Neville
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حددرراخوداجتماعیهاي نقشوها فعالیتبتواندکهاستاجتماعیسالمتدارايفرد

اجتماعی،هنجارهايوجامعهبافرهنگیسرمایهازبرخورداريباودهدبروزمتعارف

از سطحجامعهفوقفرهنگیواجتماعیهاي مؤلفهمطلوبیتصورتدر. کندبرقرارارتباط

  .شدخواهدبرخورداربهتريتماعیاجانسجام

  

  پژوهشهاي  یهفرض - 3

عدالت اجتماعی، (یر متغیرهاي مستقل تأثفرضیات تحقیق در حالت کلی متغیرها یعنی 

در ) انسجام اجتماعی(بر متغیر وابسته ) امنیت اجتماعی، سالمت اجتماعی و سرمایه فرهنگی

ر مدل مفهومی رسم گردیده است از متغیرها که د هرکداماست و ابعاد  شده گرفتهنظر 

در ادامه به فرضیات تحقیق پرداخته شده . باشد جهت اشاره به تعریف عملیاتی متغیرها می

  :است

  .استتأثیرگذارانسجام اجتماعیبرسالمت اجتماعی  )1

  .استتأثیرگذاریاجتماعانسجام برسرمایه فرهنگی  )2

  .استارتأثیرگذیاجتماعانسجام برعدالت اجتماعی  )3

  .استتأثیرگذاریاجتماعانسجام برامنیت اجتماعی  )4
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  مدل مفهومی تحقیق- 4

  
  مدل مفهومی تحقیق -1شکل 

  

  یف مفهومی و عملیاتی متغیرهاي تحقیقتعر - 5

انسجام داللت بر توافق جمعی میان یک جامعه دارد و : تعریف مفهومی انسجام اجتماعی*

هاي تمایز  فرهنگ ها و خرده ظر به میزان و الگوي روابط متقابل میان کنشگران و گروهنا

  ).234:1394، 1ریتزر(یافته است

هاي  در پژوهش حاضر انسجام اجتماعی با مؤلفه: تعریف عملیاتی انسجام اجتماعی*

هاي اجتماعی، گرایش به نظم اجتماعی، احساس تعلّق اجتماعی و  گرایش به ارزش

  .گویه و با طیف لیکرت مورد سنجش قرار گرفته است 17گرایی قومی در قالب هم

                                               
1. Ritzer

سالمت اجتماعی

نگیسرمایه فره

امنیت اجتماعی

انسجام اجتماعی

  یافته تجسم

  امنیت سیاسی  امنیت مالی  امنیت جانی

ارزش اجتماعی

  نظم اجتماعی

احساس تعلق 

  اجتماعی

  نهادي  عینیت یافته

داشت سهم

اجتماعی
  پذیرش اجتماعی

مشارکت اجتماعی

شکوفایی اجتماعی

همگرایی قومی

انطباق اجتماعی

  عدالت اجتماعی

  توزیعی  اي رویه
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ارزیابیمعنیبهرااجتماعیسالمتکییز: تعریف مفهومی سالمت اجتماعی*

 ,Keyes(کند  میمطرحسالمتیمهمابعادازیکیعنوان بهاجتماعبرابردرفردعملکرد

1998: 122; Keyes and Shapiro, 2004: 5(.  

هاي  در پژوهش حاضر سالمت اجتماعی با مؤلفه: تعریف عملیاتی سالمت اجتماعی*

داشت سهماجتماعی،مشارکتاجتماعی،پذیرشاجتماعی،همبستگیاجتماعی،شکوفایی

گویه و با طیف لیکرت مورد سنجش قرار  20اجتماعی در قالب یکپارچگیواجتماعی

  .گرفته است

وشناختازعبارترافرهنگیسرمایهبوردیو: گیتعریف مفهومی سرمایه فرهن*

 تعریفمتناسبعملهاي یوهش وخوبذائقهداشتنمتعالی،هنرهايوفرهنگادراك

کرده است تقسیمدستهسهبهرافرهنگیسرمایهبوردیو). Bourdieu, 1989: 76(کند یم

، سرمایه)يو فرد بدنیسرمایه(متجسد  یایافتهتجسم فرهنگیسرمایه: از اند عبارتکه 

  .يا ضابطه ونهاديفرهنگیسرمایهیافته وعینیتفرهنگی

هاي  در پژوهش حاضر سرمایه فرهنگی با مؤلفه: تعریف عملیاتی سرمایه فرهنگی*

در قالب نهاديفرهنگیسرمایهیافته وعینیتفرهنگییافته، سرمایهتجسم فرهنگیسرمایه

  .سنجش قرار گرفته استگویه و با طیف لیکرت مورد  22

ازاستعبارترالز،نظرازاجتماعیعدالت: تعریف مفهومی عدالت اجتماعی*

ترین نفع کمازمراقبتهمچنینوها فرصتوحقوقها، آزاديبهبرابردسترسیازحمایت

اشد ب چیزآنکهدارداینبهبستگیچیزيبودنناعادالنهیاعادالنهبنابراین،. جامعهاعضاي

)Koutras, 2017: 113.(  

هاي  در پژوهش حاضر عدالت اجتماعی با مؤلفه: تعریف عملیاتی عدالت اجتماعی*

گویه و با طیف لیکرت مورد سنجش قرار  6در قالب عدالت توزیعیاي و یهروعدالت 

  .گرفته است

اجتماعیسیستمحفظمعنیاجتماعی، بهامنیت: تعریف مفهومی امنیت اجتماعی*

اقتصاديهاي و ناهنجاريتهدیدهامقابلدرفردوخانوادهاجتماع،کهاي گونه بهتاس
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و  کامینسکا(داشته باشداطمینانخودزندگیسالمتازوبودهایمنشخصییااجتماعی

  ).159:1400به نقل از تمدنی و همکاران،  2021همکاران،

هاي  یت اجتماعی با مؤلفهدر پژوهش حاضر امن: تعریف عملیاتی امنیت اجتماعی*

گویه و با طیف لیکرت مورد سنجش  15در قالب امنیت جانی، امنیت مالی و امنیت سیاسی

  .قرار گرفته است

  

شناسی روش- 6

. استهمبستگینوعازتوصیفیروشنظرازويکاربردهدفنظرازحاضرپژوهش

گانۀ8مناطقساکنسالۀ29تا18مردوزنجوانانکلیۀپژوهش،ایندرآماريجمعیت

باشند؛ حجم  میلیون نفر می بیش از یکشود که میشامل 1400در سال رااهوازشهري

هاي مورد نیاز با استفاده  داده. بوده است 384شده با استفاده از جدول مورگان  نمونه محاسبه

اي  سه مرحلهاي گیري خوشه از ابزار گردآوري اطالعات که پرسشنامه است به شیوه نمونه

22بااجتماعیهاي انسجام جهت گردآوري اطالعات از پرسشنامه.شده است گردآوري

سؤال  15اجتماعی با امنیتسؤال،6اجتماعی باعدالتسؤال،9فرهنگی باسؤال، سرمایه

ها در دو بخش توصیفی و استنباطی انجام گردیده است؛ در  وتحلیل داده تجزیه. استفاده شد

هاي مرکزي و پراکندگی و در بخش  یفی به توصیف متغیرها در قالب گرایشبخش توص

پرداخته شده ) آزمون رگرسیونضریب همبستگی پیرسون و(استنباطی به آزمون فرضیات 

حاضرپژوهشدر. استفاده شده استspss22افزار ها از نرم وتحلیل داده براي تجزیه. است

از سویی جهت بررسی . استفاده شده استوريصاعتبارابزار، ازجهت سنجش اعتبار

تحقیقمتغیرهايبرايشده توزیعپرسشنامهدرکرونباخآلفايبه محاسبه میزانروایی

باالي (مناسبپایاییازنشانآمده دست بهکرونباخآلفايضریب. استشدهپرداخته

  .داردپرسشنامه)دهم هفت
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  شده آلفاي کرونباخ محاسبه -1جدول 

  اندازه آلفا  تعداد مؤلفه  ن متغیرعنوا

  0,759  22  انسجام اجتماعی

  0,802  15  احساس امنیت اجتماعی

0,795  6  احساس عدالت اجتماعی

0,890  25  سالمت اجتماعی

170,811  سرمایه فرهنگی

  ها یافته- 7

  هاي توصیفی یافته-7-1

نفر 191تعدادودرصد50,3یعنیمردنفر193تعدادپاسخگویاننتایجطبقجنسیتنظراز

اولویتترتیببهنتایجطبقسنیگروهنظرازاند بودهزندرصد49,7یعنیپاسخگویاناز

25,2باسال26-24سنیهاي گروه،)نفر103(درصد26,8یعنیسال29-27سنیگروه

23,4باسال20-18سنیگروه) نفر94(درصد24,4باسال21- 23،)نفر97(درصد

وضعیتنظراز. استدادهاختصاصخودبهرافراوانیکمترینتابیشترین) نفر90(درصد

27,6نیزمتأهلافرادوفراوانیبیشترین) نفر274(درصد71,3مجردافرادنتایجطبقتأهل

1,5نیزطالقاساسبرهمسربدونافرادبر اینعالوهوفراوانیکمترین) نفر106(درصد

بدونافرادکهاستذکربهالزماند دادهاختصاصخودبهرانمونهکلاز) نفر4(درصد

  . نشدمشاهدهپاسخگویانبیندر) شده فوت(همسر

تعدادبهدرصد25,8باپاسخگویاندرصدبیشتریننتایجطبقفعالیتوضعیتنظراز

تعدادبهپاسخگویانصددر25,8ترتیببهگروهازاین پسوبیکارافرادبهمربوطنفر112

پاسخگویاندرصد7,6دانشجو،نفر95تعدادبهپاسخگویاندرصد24,7شاغل،نفر99

درصد6,3ونفر25تعدادبهآموز دانشپاسخگویاندرصد6,5نفر،29تعدادبهسرباز

سطحنظراز. استدادهاختصاصخودبهرانفر24تعدادبهدار خانهزنانپاسخگویان
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درصد25,3کارشناسی،مقطعدر) نفر130(پاسخگویاندرصد33,9نتایجطبقحصیالتت

ارشدکارشناسیمقطعدر) نفر78(درصد20,3دانشگاهی، پیشودیپلممقطعدر) نفر97(

متوسطهسطحدر) نفر27(درصد7,0دیپلم، فوقمقطعدر) نفر35(درصد9,1دکتري،و

  .اند بودهسیکلوراهنماییتحصیلیسطحدر) نفر15(درصد3,9وناقصدیپلمو
  

  دهندگان توزیع فراوانی پاسخ-2جدول

  درصد  فراوانی  گروه  متغیر

  50,3  193  مردجنسیت

  49,7  191  زن

  27,6  106  متأهل  تأهلوضعیت 

  71,3  274  مجرد

  

  گروه سنی

  23,4  90  سال 20- 18

  9424,4  سال 23- 21

  25,2  97  سال 26- 24

  26,8  103  سال 29- 27

  

  

  مقطع تحصیلی

  0,5  2  ابتدایی

  3,9  15  راهنمایی، سیکل

  7,0  27  متوسطه، دیپلم ناقص

  25,3  97  دانشگاهی دیپلم، پیش

  9,1  35  کاردانی

  33,9  130  کارشناسی

  20,3  78  دکتري -کارشناسی ارشد

  

  

  وضعیت فعالیت

  9524,7  دانشجو

  7,6  29  سرباز

  6,5  25  وزآم دانش

  6,3  24  دار خانه

  29,2  112  بیکار

  25,8  99  شاغل

نفر 384جمع کل نمونه 
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هاي انجام  بندي توزیع فراوانی و درصد متغیرها بر طبق دسته) 3(طبق خروجی جدول  

درصد از  78/50درصد جوانان از نظر انسجام اجتماعی،  38/53شده بیانگر این است که 

درصد از نظر  23/62درصد از نظر متغیر عدالت اجتماعی و  25/56نظر سرمایه فرهنگی،

درصد از  51/56اند؛ از سویی متغیر امنیت اجتماعی در سطح متوسط و متوسط به پایین بوده

  .اند جوانان از نظر سالمت اجتماعی در سطح پایین قرار گرفته

  

  تحقیقمتغیرهايبهمربوطتوصیفیهاي یافته -3جدول 

  )ها نمرهحداکثروحداقلمعیار،انحرافمیانگین،درصد،فروانی، (

ي ها شاخص

متغیرآماري
میانگیندرصدفراوانیطبقات

انحراف 

  معیار

حداقل 

نمره

حداکثر 

  نمره

انسجام 

اجتماعی

  110  22  9,98  10660/2777,15  )22-51(نییپا

20538/53)52-81(متوسط

7302/19  )82-110(باال

رمایه س

فرهنگی

  945  7,11  12303/3229,59)9-20(نییپا

19578/50  )21-32(متوسط

6618/17)33-45(باال

سالمت 

  اجتماعی

  125  25  14,32  51,32  51/56  217)25-58(نییپا

  90/28  111  )58-91(متوسط

  59/14  56)92-125(باال

عدالت 

  اجتماعی

630  5,84  16,23  29/32  124)6-13(نییپا

  25/56  216)14-22(متوسط

  45/11  44)23-30(باال

امنیت 

  اجتماعی

  75  15  8,86  42,17  53/25  98)14-34(نییپا

  23/62  239)35-54(متوسط

  23/12  47)55-75(باال
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  هاي مربوط به آزمون فرضیات یافته-7-2

بیـانگر ایـن اسـت کـه در فاصـله       4فرضیات طبق جدول تحلیلو تجزیهازحاصلنتایج

بـر سـالمت اجتمـاعی  آزمون فرضیه تأثیر) فیشر(Fدرصد سطح معناداري آماره  99اطمینان 

بـا توجـه بـه اینکـه مقـدار سـطح       . باشـد  مـی  Sig≤0/05دهـد کـه    نشان مـی انسجام اجتماعی

فرضـیه  (شـود  فرضیه فـوق تأییـد مـی   گیریم که  باشد؛ نتیجه می می) 05/0(معناداري کمتر از 

H1  تأییــد و فرضــیهH0 ــا نگــاهی بــه مقــدار ضــریب همبســتگی کــه برابــر ). شــود رد مــی ب

)R=0/452 (،توان گفت که چون ایـن مقـدار بـین از     میاست)5/0R<<32/0 ( باشـد،   مـی

. پس بین دو متغیر سالمت اجتماعی و انسجام اجتماعی رابطه متوسط و مستقیمی وجود دارد

آزمون فرضیه بیانگر توانـایی تبیـین متوسـط   ) (از سویی مقدار ضریب تبیین

تـوان گفـت    می. متغیر انسجام اجتماعی توسط سالمت اجتماعی شده است) (

  .درصد از تغییرات متغیر انسجام اجتماعی توسط سالمت اجتماعی تبیین شده است 20که 

آزمون فرضیه تأثیر) فیشر(Fصد سطح معناداري آماره در 95در فاصله اطمینان 

با توجه به اینکه . باشد می Sig≤0/05دهد که  نشان میانسجام اجتماعیبرسرمایه فرهنگی

گیریم که فرضیه فوق تأیید  باشد؛ نتیجه می می) 05/0(مقدار سطح معناداري کمتر از 

نگاهی به مقدار ضریب همبستگی  با).شود رد می H0تأیید و فرضیه  H1فرضیه (شود می

باشد،  می) درصد 32/0(توان گفت که چون این مقدار کمتر از  می) R=0/130(که برابر

. رابطه ضعیف و مستقیمی وجود داردانسجام اجتماعیوپس بین دو متغیر سرمایه فرهنگی

ین ضعیفآزمون فرضیه بیانگر توانایی تبی) (از سویی مقدار ضریب تبیین

درصد از  5به عبارتی .متغیر انسجام اجتماعی توسط سرمایه فرهنگی است)(

  .تغییرات متغیر انسجام اجتماعی توسط سرمایه فرهنگی تبیین شده است

آزمون فرضیه تأثیر) فیشر(Fدرصد سطح معناداري آماره  99در فاصله اطمینان   

با توجه به اینکه . باشد می Sig≤0/05دهد که  نشان میانسجام اجتماعیبرعدالت اجتماعی

گیریم که فرضیه فوق تأیید  باشد؛ نتیجه می می) 05/0(مقدار سطح معناداري کمتر از 

با نگاهی به مقدار ضریب همبستگی ). شود رد می H0تأیید و فرضیه  H1فرضیه (شود می
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) 5/0R<<32/0(ر بین از توان گفت که چون این مقدا میاست،) R=0/349(که برابر

باشد، پس بین دو متغیر عدالت اجتماعی و انسجام اجتماعی رابطه متوسط و مستقیمی  می

آزمون فرضیه بیانگر توانایی ) (از سویی مقدار ضریب تبیین. وجود دارد

 .متغیر انسجام اجتماعی توسط عدالت اجتماعی شده است) (تبیین متوسط

درصد از تغییرات متغیر انسجام اجتماعی توسط عدالت اجتماعی تبیین  13توان گفت که  می

  .شده است

امنیت آزمون فرضیه تأثیر) فیشر(Fدرصد سطح معناداري آماره  99در فاصله اطمینان  

با توجه به اینکه مقدار . باشد می Sig≤0/05دهد که  نشان میانسجام اجتماعیبراجتماعی

شود گیریم که فرضیه فوق تأیید می باشد؛ نتیجه می می) 05/0(ناداري کمتر از سطح مع

با نگاهی به مقدار ضریب همبستگی که برابر). شود رد می H0تأیید و فرضیه  H1فرضیه (

)R=0/358 (،توان گفت که چون این مقدار بین از  میاست)5/0R<<32/0 (باشد،  می

. انسجام اجتماعی رابطه متوسط و مستقیمی وجود دارد پس بین دو متغیر امنیت اجتماعی و

آزمون فرضیه بیانگر توانایی تبیین متوسط) (از سویی مقدار ضریب تبیین

توان گفت  می. متغیر امنیت اجتماعی توسط عدالت اجتماعی شده است) (

  .یت اجتماعی تبیین شده استدرصد از تغییرات متغیر انسجام اجتماعی توسط امن 14که 

  

آزمون فرضیات تأثیر متغیرهاي سالمت اجتماعی، سرمایه فرهنگی، عدالت اجتماعی و  -4جدول

  امنیت اجتماعی بر انسجام اجتماعی

فرضیه

R  
همبستگی ضریب(

  )پیرسون

)بین پیشضریب(
Fآماره 

سطح معناداري 

Fآماره 

)sig≤0/05(  

  895/96000/0  204/0  452/0  تماعی بر انسجام اجتماعیتأثیر سالمت اج

031/0  05/0342/114  130/0تأثیر سرمایه فرهنگی بر انسجام اجتماعی

  000/0  083/64  138/0  349/0  تأثیر عدالت اجتماعی بر انسجام اجتماعی

  000/0  358/0145/0647/59تأثیر امنیت اجتماعی بر انسجام اجتماعی
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ي رگرسیون چندگانه جهت برآورد مقدار تبیین متغیر انسجام ها یافته-7-3

واجتماعیعدالتفرهنگی،سرمایهاجتماعی،سالمتاجتماعی توسط متغیرهاي

  اجتماعیامنیت

درصد سطح معناداري  99در فاصله اطمینان بیانگر این است که  5هاي جدول  یافته

تی آزمون رگرسیون چندگانه جهت باشد؛ به عبار می Sig≤0/05آزمون رگرسیون چندگانه 

از سویی . تبیین تغییرات متغیر انسجام اجتماعی توسط متغیرهاي مستقل تأیید شده است

ببین )<5/0R(دهنده همبستگی قوي و مستقیم نشان) R=0/632(مقدار ضریب همبستگی 

امنیت  متغیرهاي مستقل و وابسته پژوهش است؛ به عبارتی از دیدگاه جوانان با افزایش سطح

اجتماعی، عدالت اجتماعی، سالمت اجتماعی و سرمایه فرهنگی، میزان انسجام اجتماعی 

درصد از تغییرات  47توان گفت می) R2(با توجه به مقدار ضریب . افزایش خواهد یافت

وسیلۀ متغیرهاي امنیت اجتماعی، عدالت اجتماعی،  انسجام اجتماعی در بین جوانان، به

  .شود مایه فرهنگی، تبیین میسالمت اجتماعی و سر

  

به ) انسجام اجتماعی(نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه متغیرهاي مستقل با متغیر وابسته -5جدول 

زمان روش هم

  فرضیه

R  
همبستگی ضریب(

  )پیرسون

  )بین پیشضریب(
Fآماره 

سطح معناداري 

Fآماره 

)sig≤0/05(  

م تأثیر سالمت اجتماعی بر انسجا

  اجتماعی
632/0  473/0  121/49  000/0  

  

مراتب سهم بیشتري در  که متغیر سالمت اجتماعی بهبیانگر این است 6نتایج جدول 

مقایسه با سایر متغیرها در تبیین متغیر وابسته دارد؛ زیرا یک واحد متغیر در انحراف معیار آن 

  .تغییر کند 469/0ه به انداز) نمره(وابسته شود تا انحراف معیار متغیر  یمباعث 
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Y=A+B1X1=B2X2=.....+ BKXk
Y=25/876+/156 +/469

( )اجتماعی عدالت(159) +/امنیت(150) +/سالمت اجتماعی(  232/+ )سرمایه فرهنگی( )

  

  جدول ضرایب رگرسیونی متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته-6جدول

  شاخص آماري مدل
ضرایب 

  رگرسیون

خطاي 

  استاندارد
  سطح معناداريt  اردبتاي استاند

  000/0  311/6  - 100/4  876/25  ضریب ثابت

  000/0  347/4  247/0  108/0  469/0  سالمت اجتماعی

  044/0  021/20  106/0  074/0  150/0  امنیت اجتماعی

  003/0  956/20  149/0  054/0  159/0  احساس عدالت

  007/0  696/2  122/0  086/0  232/0  سرمایه فرهنگی

  ريگی یجهبحث و نت - 8

و اجزابینهمبستگیگرودرجامعهیکفرهنگیواجتماعیحیاتاستمراروپایداري

هاست  نگرش وها  ارزش درتوافقانسجام،. استجامعهآناجتماعیساختارسازندهعناصر

انسجام دیگرطرفاز. استعقالنیکنشمحصولوشود یم متولداجتماعیفراینديو در

و بازسازينیازمندبلکهشود،بررسیهمیشهبرايبار یککهنیستاي یدهپد اجتماعی

کهعناصروعواملازيا مجموعهعنوان  بهاجتماعیدر واقع انسجام .استمستمربازتولید

وفراهممختلفابعاددررااجتماعیکافرادپیوستگیوتعلقاعتماد،امکان ارتباط،

کند، در توسعه اجتماعی و فرهنگی  یم میسرزمانطولدرراآنتداومثبات وواستحکام

بخش و  یمتحکي توسعه بر عناصر ها برنامهدر  که چنانهر کشور بسیار تأثیرگذار است؛ 

  . تأکید شده است کرات بهافزایش آن در سطح جامعه 

یشوب کم آن،مختلفهاي و گروهافرادموردقبول  وعامفرهنگازجدااي جامعههر 

توصیف،اینبا. برخوردار استگروهی خود،وضعیتبامتناسبییاه فرهنگ خرده از

یزیافتگی جوامعتما در واقع فرآیند. داردداللتپیوستگیوتجمعفرایندبرملیانسجام

وها  گروهاین هاي فرهنگاجتماعی،مختلفاقشاروها گروهیريگ شکل بهناظربشري،
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پاره وها  فرهنگ خرده یزیافتگی،تما فرآیندرد. آنهاستمیانهاي تفاوتومختلفاقشار

اشتراكوجوهیکدیگرباکههمچنانجامعه،یککوچکهاي گروهمانندها فرهنگ

اختالفبراشتراكوجوهکهزمانیتا. هستندنیزاختالفوافتراقداراي نقاطدارند،

فزونیاشتراکاترباختالفاتکهزمانیاماماند، میمحفوظیگانگی فرهنگیباشد،غالب

واگ برن(یابد میراهجامعهفرهنگدرپریشانیوشود متزلزل میفرهنگییگانگییابد،

  ). 160:1357، 1نیم کوف

احساس تعلق و همگرایی قومیواز رضایتبرخورداريوتوسعهبهرسیدناز سویی 

اجتماعی ی سالمتهای امنیت و عدالت و از سویی ارتقاء مؤلفهبرقراريگرودرکشور،در

افرادهاي کنشکهاستزمانیانسجامبااليسطح. و سرمایه فرهنگی در جامعه است

دیگرانقبالدروفاداريومسؤولیتها  کنش در این. باشدجمعیکبهمعطوفواخالقی

یی همچون ها مؤلفهیک اجتماع از  که یزماندرواقع . رسد میخوديحداعال به جامعهو

اجتماعی و فرهنگی، سالمت اجتماعی و روانی، عدالت و امنیت اجتماعی هاي  یهسرما

هاي انسجام و مشارکت اجتماعی افراد متعلق به آن  ینهزمخود خودبهبرخوردار باشد، 

  . شود یماجتماعی فراهم 

حال با نظر به جامعه آماري که از ویژگی تکثر مذهبی و قومیتی برخوردار است و با 

توان گفت باید برنامه ریزان فرهنگی،  یماسی و استراتژیک آن توجه به موقعیت سی

یی در راستاي تقویت انسجام ها برنامهاقتصادي و اجتماعی هر چه بیشتر از قبل به تدوین 

توان  یمبا نگاهی به سطح متغیرهاي مورد بررسی در نمونه مورد بررسی . اجتماعی بپردازند

جتماعی، سالمت اجتماعی و سرمایه فرهنگی در عنوان نمود که عدالت اجتماعی، امنیت ا

هاي توصیفی متغیر انسجام  سطح متوسط و متوسط به پایین بوده است؛ با توجه به یافته

توان عنوان نمود که سطح انسجام اجتماعی نمونه انتخابی از شهروندان اهوازي  اجتماعی می

ارد که با نتایج تحقیقات قرار د) 52- 81(یا به عبارتی در دامنه  38/53در سطح متوسط 

مطالعه تطبیقی انسجام اجتماعی بین دو قومیت آذري «با عنوان )1394(و همکاران  فرهمند

                                               
1. Ogburn and Nimkoff
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ازیکیعنوان بهاجتماعیانسجامسنجش«عنوانبا) 2007(همکارانو، راجلیتون»و کرد

 »وپااردراجتماعیانسجام«عنوانبا) 2011(، ورگالنی»اجتماعیسیستمهاي ویژگی

  .باشد همخوان می

اعتبارومقیاس«عنوانبا) 2017(همکارانواما نتایج یادشده با نتایج تحقیق اکت

که در آن سطح انسجام اجتماعی شهروندان در  »باال-پایینرویکردیک: اجتماعیانسجام

با نگاهی به نتایج حاصل از آزمون .باشد سطح باالیی گزارش شده است، ناهمخوان می

برتأثیر سرمایه فرهنگیتوان گفت که فرضیه  یمها نگاشتهیات و مقایسه آن با پیشینه فرض

، )2003،جینت(انسجام اجتماعی تأیید شده است؛ نتیجه این فرضیه با نتایج تحقیقات 

همخوان ) 2020واترز و همکاران،(و  )2011ورگالنی،(، )2007راجلیتون و همکاران،(

  .باشد یم

توان گفت که هر چه سطح سرمایه فرهنگی افراد جامعه بیشتر  میفتهیااینتبییندر 

باشد، افراد از سطح انسجام اجتماعی بیشتري برخوردار خواهند شد؛ به دلیل اینکه 

درجمعیاین منافعوداردهمراهبهزیاديجمعیمنافعفرهنگی،گذاري در سرمایه سرمایه

اجتماعیانسجامبررضیه تأثیر عدالت اجتماعیف.کند ایفا میمهمینقشاجتماعیانسجام

سایه (و ) 1394فرهمند و همکاران،(تأیید شده است؛ نتیجه این فرضیه با نتایج تحقیقات 

اي عدالت اجتماعی  درواقع چنانچه در جامعه .باشد همخوان می )1399میري و جانی، 

یش سطح انسجام اجتماعی هاي آن فراهم گردد، راه براي تقویت و افزا و زمینهحاکم باشد

تر خواهد بود که در درازمدت  تر و منسجم گردد و در این حالت جامعه همگون هموار می

فرضیه مبنی بر تأثیر امنیت اجتماعی در انسجام .نماید به تقویت انسجام ملی کمک می

حاتمی نژاد و همکاران،(نتایج تحقیق باآمده دست بهاجتماعی تأیید شده است؛ نتایج

  .داردهمخوانی) 1398

ایجادکنندهعواملبرعمیقبر انسجام اجتماعی، نگاهیامنیت اجتماعیتأثیرتبییندر  

نیاز  عنوان پیش تواند گویاي ضرورت برقراري امنیت اجتماعی به انسجام اجتماعی می

اي است  جو جامعه چرا که یک جامعه منسجم و مشارکت. انسجام اجتماعی در جامعه باشد
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همچنین فرضیه تأثیر. شده باشد که نیازهاي اولیه وي همچون امنیت اجتماعی در آن فراهم

با توجه به اینکه در این . مورد تأیید قرار گرفته استانسجام اجتماعیسالمت اجتماعی بر

توان نتایج حاصل از آزمون فرضیه فوق را با  زمینه تحقیقی صورت نگرفته است نمی

اي که از سالمت اجتماعی  توان عنوان نمود که جامعه اما می. پژوهشی مقایسه نمود

هاي انسجام اجتماعی  تواند جامعه منسجم باشد که در آن شاخص برخوردار باشد می

هاي اجتماعی، احساس تعلق اجتماعی،  همچون گرایش به نظم اجتماعی، گرایش به ارزش

در واقع . موردقبول باشد گروهی قومی در آن قوي و مشارکت اجتماعی و در نهایت هم

هایی همچون پذیرش اجتماعی، انطباق اجتماعی،  اي با برخورداري از مؤلفه چنین جامعه

  .سازد راه را براي رسیدن به اهداف خود هموار می... شکوفایی و 

  

  پیشنهادها

برآنهاي مؤلفهواجتماعیانسجامتهدیدکنندهوتقویتهاي مؤلفهبهتوجه

بومی؛ به عبارتی با فرهنگوکشورمختلفتقسیماساسبرکشورتلفمخاساس مناطق

توان انسجام اجتماعی را با  تقویت سالمت اجتماعی و سرمایه فرهنگی در این مناطق می

.توجه به تعدد و تکثر قومی و مذهبی به حداکثر رساند

ومناطقدرگذاري سرمایهوثروتتوزیعدراجتماعیعدالتدادنقرارمبنا

کشور؛ با نظر به استان خوزستان و برخورداري آن از منابع غنی گاز و هاي مختلف استان

و محرومیت گسترده مردم آن از نظر برخورداري از حداقل امکانات زندگی ... نفت و 

هاي کیفیت زندگی در راستاي برقراري عدالت  ریزي و توسعه شاخص نیازمند برنامه

.منیت اجتماعی هستیمتبع برقراري ا اجتماعی و به

 با توجه به بیکاري جوانان و فقر در مناطق مختلفی از استان خوزستان و باألخص

وشده نهادینهجامعهدرمقدورحددرگرایی قانونواجتماعیشهر اهواز بایستی عدالت

.شودبرداشتهملموسهاي گامپایینطبقاتدرویژه بهبیکاريورفع محرومیتبهنسبت
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ها گروهوافرادبیشترهرچهوابستگیاحساسواجتماعیانسجامتقویتنظورم به

ازجملهمختلفاجراییهاي دستگاهاجتماعی،مختلفابعاددرجامعهکلیتوبه یکدیگر

تالششهرستانیواستانیمطبوعاتصداوسیما،وپرورش، آموزشنیروهاي انتظامی،

جامعهسرنوشتباها آنسرنوشتکهنمایندالقاءمردمبهرااین واقعیتونمایندمضاعف

راجامعهتمامبرايجديتهدیدفرد،وجامعهاجزايدرهرگونه نابسامانیواستعجین

دعوتیکدیگرباهمیاريوهمکاريبهنسبترااین مناطقمردموداشتخواهدپیدر

درنزاعکاهشواجتماعیانسجامافزایشپیوندها شاهدگونه اینافزایشباکهنمایند،

.بودخواهیمجامعه

قرار گرفتن در دامنه سنی که از دالیلی همچونبهجامعه آماري مورد بررسی

بیشتر آموزشنیازمندفرهنگی،وقومیتنوعحساسیت بیشتري به نسبت سنین دیگر دارد و

سرمایه فرهنگی و با افزایش سطح بتواندتااستهاي افزایش سطح سرمایه فرهنگی در زمینه

باهمراهاجتماعی) تعامل(همکاريوسالموخوبفرهنگیاز سویی تقویت ارتباطات

حقوقبهتوجهی بینیزوفرهنگیتحملومدارامقولۀاعتنایی به بی. ببردبهرهآرامش،

کهآوردفراهمراتبعیضوتفرقهتضاد،گیري هاي شکل زمینهتواند میمختلفهاي قومیت

.گردد برمیو حکومتجامعهبهآنمنفیآثارصورتایندر

در باب تأثیر متغیرهاي عدالت اجتماعی، سالمت اجتماعی و هاي پژوهشانجام

با توجه به اینکه در بیشتر مختلفهاي قومیتبیندراجتماعیانسجامبرسرمایه فرهنگی

.ري استموارد اقوام مرزنشین از حساسیت بیشتري برخوردار هستند، ضرو
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منابع

رهبريسبکریتأثبررسی«،)1395(. مرجانمفرد،و ملکیان تایآزستار،ی، ایرج؛پ کنی-

ابتداییمدارسسازمانیفضیلتمیانجیگريبامعلماناجتماعیسرمایۀبرمدیراناخالقی

  .162-131: 1پنجم، شمارة، سالها سازمانآموزشبرمدیریت. »آباد خرمشهر

  .کلمهنشر: تهران،توسعهشناسی جامعه،)1380(. فیمصطازکیا،-

مقاالتمجموعه،دینیرویکرديعدالت،مبنايبردرآمدي،)1384. (محسنالویري،-

مؤسسهبهوابستهمشاوران:تهران،)مبانیوها  مؤلفه(ياقتصاد توسعهواسالمهمایش

  .اولمشاوران، چاپتوسعهوفرهنگ

يبند رتبه وشناسایی«، )1400. (صفري و ایمانی، محمد نقیبازگلی، حمیدرضا؛ محمود، -

مجله، »وپرورش نظام آموزشدرفرهنگیسرمایهتوسعهبراثرپذیرواثرگذارعوامل

  .19-1: 51، سال چهاردهم، شماره فرهنگیمدیریت

اجتماعیامنیتبرمؤثر  عواملتبیینوبررسی«، )1390(.علیصالحی،ورضارسولی،-

  .201-166: 2،شماره12دوره ،انتظامیدانش، »جوانان

کیهان،انتشارات: تهرانساروخانی،باقر:ترجمه،اجتماعیعلومفرهنگ، )1380. (بیرو، آلن-

  .چهارمچاپ

رابطهتحلیل«، )1400. (، حسناسد زادهاصغر و  یعلفرید،  اصغر نژادتمدنی، نرگس؛ -

امنیتبازندگیيها مهارت وباطیي ارتها مهارت اجتماعی،سالمتازبرخورداري

  .167-151: 61شماره ، سال پانزدهم، ی اجتماعیشناس روانمجله ، »زناناجتماعی

نشر: تهران،اجتماعینظمنظريتحلیلوتشریح: نظمشناسی جامعه،)1395. (مسعودچلبی،-

  .هشتمنی، چاپ

برمؤثر  عواملسنجش«،)1398. (مزدكنژاد، ياحمد احمد وحاتمی،حسین؛نژاد،حاتمی-

 محالت: مورديمطالعه(اجتماعیسرمایهيها مؤلفه برتأکیدبااجتماعیامنیتاحساس

  .22-22:1شمارهیازدهم،سال،جغرافیاییاندیشه،»)دلفانشهر نورآباد 

: باقر پرهام، تهران: ، ترجمهاجتماعیکار تقسیمدربارةکتاب، )1398(.دورکیم، امیل-

  .کز، چاپ هشتمانتشارات مر
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سرمایهرابطهبررسی«، )1393. (مظلومی، فتاحسلمانزادهفاروق وامین مظفري،فیروز؛راد،-

چهارم،، سالشناسی جامعهمطالعات. »تبریزهاي یرستاندب مدیرانهوش فرهنگیبافرهنگی

  .140-111: 13شماره

:ترجمه،آنکالسیکهاي یشهر ومعاصرشناسی جامعهنظریهمبانی،)1394. (جورجریتزر،-

  .دومثالث، چاپنشر:پرست، تهرانمسمیشهناز

امامدیدگاهازاجتماعیهمبستگیباعدالترابطه«، )1399(.جانی، بهارهسایه میري، علی و-

  .219-205: 31شماره،اسالمیبانکداريواقتصادعلمیفصلنامه، »)ع(علی

برتأکیدبااجتماعیامنیتبااجتماعیسالمتبطهرابررسی«، )1388(.اهللا عزت،سام آرام-

  .15-1:1شمارهاول،سال،اجتماعیانتظامفصلنامه،»محور جامعه پلیسرهیافت

ياقتصادیآنوماحساسیشناخت جامعه لیتحل«،)1386(.یمحمدعل ،يمحمدوحهیمل،یانیش-

  .37-11: 25شماره، 6دوره ،یاجتماعرفاهیپژوهشویعلمفصلنامه،»جوانانانیمدر

29جوانان: مورديمطالعه(اجتماعیسالمتواجتماعیامنیت«،)1390(. یمحمدتق شیخی،-

  .39-1: 9، شمارهایراناجتماعیمطالعاتمجله،»)قاینشهرساله15-

 واجتماعیعدالتملی،اقتصاداقتصاد،دراجتماعیعدالت،)1385. (عباسشاکري،-

  .دومانسانی، چاپعلومتوسعهوتحقیقاتمؤسسهانتشارات:تهران،شمول جهان

ملی، چاپدفاععالیدانشگاه:تهران،یکموبیستقرنژئوپلیتیک،)1388(.اهللا عزت عزتی،-

  .پنجم

مطالعه«،)1394. (مهنازکندي،خلیفهسهنديمحسن وسیدمدنی،سعیديمهناز؛فرهمند،-

شماره،6دوره،ایراناجتماعیمسائلبررسیصلنامهف،»کردوآذريقومیتدوبینتطبیقی

1 :95-122.  

منوچهر صبوري، : ، ترجمهدموکراسی سوسیالبازسازي: سومراه، )1395. (گیدنز، آنتونی-

  .شیرازه کتاب ما، چاپ اول: تهران

،)1400. (نداسلیمانی،وداودانارکی،نعمتیفاطمه؛فراهانی،عزیزآبادينادعلی؛مرادي،-

علومتحقیقات،»اجتماعیسالمتراستايدرمحتواتولیددرخانوادگیيها ارزشش نق«

  .83-75: 19، شمارهرفتاري
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: ، ترجمهشناسی زمینه جامعه، )1381. (نیم کف، مایرفرانسیس و اگ برن، ویلیام فیلدینگ-

  .امیرحسین آریانپور، تهران، ناشر گستره

اجتماعیوملیانسجاممیزانوحصیالتتسطحرابطۀ  تبیین«،)1390. (محسننیازي،-

  .50-30: 12شماره  چهارم،سال،ملیمطالعاتفصلنامه،»شهروندان

احساسرابطهبررسی«،)1389(.دختمهینشیرزاده،محمدعلی وجاهد،حمداهللا؛نادري،-

امنیتمطالعاتفصلنامه،»)اردبیلشهرمورديمطالعه(اجتماعیسرمایهوامنیت اجتماعی

  .87-59: 61، شماره جتماعیا

،»امنیت عمومی در پرتو مشارکت مردمی«، )1385. (پور، محمود نمامیان، پیمان و جالیی-

مرکز مستندات  -و ارشاد ناجافصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، معاونت اجتماعی 

.44-21: 5شماره ، اجتماعی
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