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هدف اين پژوهش ،بررسی تأثیر و نقش دوره آموزشی خدمت سربازی بر همبستگی اجتماعی افسران وظیفه پس از طی دوره آموزشی است.
فرض كلی محققان آن بود كه حضور در يگان نظامی آموزشی  10نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالممی ايالران و گذرانالدن دوره آموزشالی
سربازی موجب تغییرات معنیداری در شاخصهای همبستگی اجتماعی افسران وظیفه در سطح ملی خواهد شد .روش انجام اين پالژوهش،
پیمايشی و جامعه آمالاری كلیاله افسران وظیفه يک دوره آموزشی در مركز  10نیروی زمینی بوده است .بر اين اساس ،حجم نمونه  661نفر از
سربازان اعزامی از مناطق مختلف كشور ،با روش نمونهگیری سهمیه ای و سپس تصادفی مورد پرسش قرار گرفتهاند .نمونههای پالژوهش بالا
اتخاذ رويكرد مقايسهای ،شامل دو بخش سربازان تازه وارد و آموزش ديده بوده و بر اساس مدل سنجش همبستگی نهگانهای در هر دو گروه
مقايسه شدند .نتايج نشان میدهد كه در چهار بعد از شاخصهای همبستگی اجتماعی ،تفاوت معنیداری میان دو گروه نمونههای جديدالورود
با آموزش ديدهها وجود دارد و در پنج بعد ديگر تفاوت معنیداری بین دو بخش نمونه ممحظه نشد.
کلیدواژهها :همبستگی اجتماعی ،دوره آموزشی سربازی ،مركز  10ارتش ،افسران وظیفه
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مقدمه و بیان مسأله

زمینه جامعه پذيری؛ خصوصا بعد سیاسی آن از نقش محالوری

همبستگی اجتماعی يكی از مفاهیم اصلی و ابزار مهم تحلیلی

برخوردارند .مركز آموزش  10نیروی زمینی ارتش با توجه باله

در جامعهشناسی به شالمار مالی آيالد كاله مالورد توجاله دا مالی

تعداد باالی ورودی كه هر دوره از تمامی نقاط كشالور جالذ

نظريه پردازان كمسیک و معاصر علوم اجتماعی و پژوهشگران

میكند ،میتواند نقش برجستهای از همگرايی در سطح ملی و

اين حوزه بوده و باله همالین دلیالل ،رويكردهالا و نظريالههالای

ارتقای همبستگی اجتماعی ايفا كنالد .اگالر ايالن مركالز بتوانالد

متعالالددی در خصالالوآ آن مطالالره شالالده اسالالت .همبسالالتگی

عموه بر آموزش نظامی ،به تقويت شاخصالههالای همبسالتگی

اجتماعی شامل ايجاد ارزش ها و اجتماعات مشالتر اسالت و

اجتماعی سربازان بپردازد ،نقالش تكمیاللكننالدهای در افالزايش

نابرابری های ثروت و درآمد را كاهش داده ،باله صالورت كلالی

هويت ملی پس از دوران دانشگاه را بر عهده خواهد گرفت.

مردم را قادر می سازد تا احساس كنند آنان همگی اعضای يک

همبستگی میالان سالربازان وظیفاله ،نمالاد بالرآورده شالدن

حضور دارند و با چالشهای

احساسالات و توقعالالات اجتمالالاعی آنهالالا و اقنالالاع از هويالالت و

مواجه هستند .همبستگی اجتماعی فرايندی اجتمالاعی

جايگاه خود به عنوان سرباز میهن يا اجتماع ملالی اسالت و در

است كه به اعضای جامعاله احسالاس تعلالق اجتمالاع خالود را

ديگر سو ،اجرايی شدن فالرامین فرمانالدهان توسالق سالربازان

تزريق می كند .اجتماع همبسالته اجتمالاعی اسالت كاله ديالدگاه

می تواند اين احساس را تولید نمايد كه يالک سالرباز در حالال

و احساس تعلق نسبت به اجتماع در آن وجالود دارد.

آماده ساختن خود برای انجام يالک وظیفاله اجتمالاعی و ملالی

همبستگی اجتماعی از ويژگی های اجتماعات نیرومند است و

است؛ دراين صورت چون همبستگی دو طرفه (از باال به پايین

آنان را با وجود داشتن مختصاتی ،مثل :داشالتن روابالق قالوی،

و از پايین به باال) خواهد شد ،حفظ و تقويت میگردد .

اجتماع بوده ،در فضايی مشتر
مشتر

مشتر

داشتن احساس مشتر  ،و تعلق به اجتمالاع مشالتر تعريالف

بالا توجاله باله جايگالاه آموزشالی مركالز  10در تربیالت و

مالالیكنالالد .همبسالالتگی و انسالالجام همالالواره يكالالی از مهالالمتالالرين

آموزش افسران وظیفه نیالروی زمینالی ارتالش ،بررسالی نقالش

دل مشغولی ها و دغدغههای سازمانهای مختلف است كه البته

كاركردی اين مركالز در يكپارچاله و همبسالته سالازی سالربازان

با تحوالت شتابان محیق پیرامون ،اعم از منطقهای و بینالمللی

آموزشی قابلیت بررسی و تحقیق دارد .از اين رو ،هالدف ايالن

نظیر تحول در ساختار قدرت ،گسالترش تعالاممت  ،ظهالور و

تحقیق آن بوده كه نقش مركز آموزش  10نیروی زمینی ارتش

گسترش بازيگران اجتماعی جديد و نیز تحالول در نظالامهالای

را در میزان همبستگی اجتماعی افسران وظیفه بررسی نمايد و

مفهومی جوامع ،بیش از گذشته در كانون توجه و اهتمام قالرار

به اين سؤال پاسخ دهد كه تا چاله میالزان مركالز  10در دوران

گرفته است .در كشور ما يكالی از نهادهالای اجتمالاعی بسالیار

دوماهاله آموزشالی افسالالران وظیفاله توانسالالته بالر همبسالالتگی و

مؤثر در ايجاد و تقويت همبستگی ،ارتش و خصوصالا مراكالز

يكپارچگی اجتماعی آنها تأثیر داشالته باشالد .بالراين اسالاس،

آموزشی آن است .در اين میان ،مركز آموزش  10نیروی زمینی

فرضیه اصلی مقاله نیز اين است كه بین دوره دوماهه آموزشی

ارتش از اهمیت ويژه ای برخوردار است؛ زيرا آموزش افسران

در مركز  10بالا همبسالتگی اجتمالاعی افسالران وظیفاله رابطاله

وظیفه (فارغ التحصیمن مقاطع كارشناسی ،كارشناسی ارشد و

معنیداری وجود دارد.

دكترا ) مورد نیاز مراكز مهم نیروی زمینالی ارتالش از وظالايف
اين مركز است؛ ضمن اينكه بايد در نظالر داشالت كاله همالین

پیشینه پژوهش

افراد كسانی هستند كه در آينالده (پالس از خالدمت سالربازی)

پژوهشهای علمی صورت گرفته در حوزه مطالعه همبسالتگی

بخش اصلی طبقه متوسالق جامعاله را تشالكیل مالیدهنالد و در

اجتماعی در ايران به لحاظ كمّی محدود و از لحاظ محتالوايی
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بیشتر توصیفی بوده است .نگاه محققان در ايالن زمیناله باله دو

مبانی نظری

صورت قابل بررسی و دستهبندی است .نگاه آنها به يک معنا

همبستگی در لغت به معنای وحدت ،وفاق و وفالاداری اسالت

معطوف به بومی سازی مفهوم همبستگی اجتمالاعی و آمیخالتن

كه ناشی از عميق ،احساسات ،همدلی و كنش مشتر

است.

يا مقايسه مفهوم غربی همبستگی با مفهالوم اسالممی آن بالوده

اين واژه بالا واژه انسالجام و يكپالارچگی متالرادف اسالت و بالا

است:

واژه های ديگری ،همچون :همگرايی ،وحدت ،وفاق اجتماعی
مقاله «آموزه های قرآن كريم ونقد نظريه دوركیم ،نظرياله

و نظم اجتماعی قرابت معنايی دارد (باقی نصرآبادی.)021 :0931 ،

دين و همبستگی اجتماعی» (آقايی ،)0933 ،نوشتار عبدالمحمالد

همبستگی اجتماعی معموال مفهومی را میرساند كه بر پايه آن

مصطفايی با عنوان «تعامل و همبسالتگی اجتمالاعی در مكتالب

در سطح يک گروه يا يک جامعه ،اعضا به يكديگر وابستهاند و

امام خمینی(ره)» ( )0933و يا پژوهش «فرايند شالكلگیالری و

به طور متقابل نیازمند يكديگرند (بیالرو .)111 : 0922 ،همبسالتگی

فروپاشی وفاق و همبستگی اجتماعی» (براتعلیپالور .)0930 ،كاله

اجتماعی همچنین نوعی احساس ارتباط ،گالرايش و تعامالل بالا

همگی به عوامل همبستگی اجتماعی از ديدگاه اسالمم اشالاره

ديگران است و منظور از آن «احساس مسالؤولیت متقابالل بالین

كالالرده و آن را بالالا مبالالانی همبسالالتگی اجتمالالاعی در مفهالالوم

چند نفر يا چند گروه اسالت كاله از آگالاهی و اراده برخالوردار

جامعهشناسی غربی مقايسه كردهاند.

باشند» (بیرو.)116 : 0922 ،

و عوامل اجتماعی و فرهنگی

طبق آنچه عموما در جامعهشناسی از مفهالوم همبسالتگی

در مواردی نیز تأثیر اسبا

بر همبستگی مطالعه شالده اسالت .در ايالن زمیناله مالیتالوان از

اجتماعی مستفاد میشود ،اين مفهوم به درجه يا نوع همگرايی

پژوهش حمید ملكی با عنوان «همبستگی اجتماعی وتالأثیر آن

يک جامعه و در واقع ،به پیوندها و روابطی كاله اعضالای يالک

بر امنیت ملی جمهوری اسممی ايران ،مطالعه مالوردی گنبالد»

جامعه يا گروه را به يكالديگر مالرتبق مالیسالازند ،اشالاره دارد.

( )0931نام بالرد كاله در آن تالأثیر افالزايش هويالت قالومی بالر

موضوع همبستگی اجتماعی در آثار جامعالهشالناس فرانسالوی،

تضعیف همبستگی اجتماعی و تهديدهايی كاله از ايالن ناحیاله

امیل دوركیم جايگاه محوری پیدا كرد .دوركیم پس از شكست

متوجه امنیت ملی می شود ،بررسی شده است.

فرانساله از آلمالان در جنالگهالای  0311 - 0310و پیالدايش

در مقاله ديگالری ،امالامجمعاله ( )0931باله ديالدگاه هالای

اصمحات شديد در جمهوری سوم فرانساله ،فعالیالت خالود را

موجود در خصوآ ساختار كنالونی جامعاله ايالران در بحال

آغاز كرد .در آن زمان ،همبستگی اجتماعی در خطر فروپاشالی

همبستگی اجتمالاعی و فرهنگالی و نقالش رسالانههالا در ايجالاد

بود .به همین دلیل ،تمركز جامعهشناسی دوركیم بر اين مسالأله

انسجام اجتماعی  -فرهنگی جامعه پرداخته و نشان دادهاست كه

قرار گرفت .بررسی كمسیک او درباره خودكشالی ،پژوهشالی

رسانهها میتوانند در ايجاد اليههايی برای همبستگی و انسجام

ساده درباره يک «مسأله اجتماعی» نبود؛ بلكه میخواست نشان

جامعه مؤثر واقع شوند.

دهد كه با توجه باله میالزان تغییالرات همبسالتگی اجتمالاعی در

همچنالالین ،دربالالارب نسالالبت آمالالوزش عالالالی و دانشالالگاه بالالا

گروههای مختلالف ،چگوناله مالیتالوان نسالبت هالای متفالاوت

همبستگی اجتمالاعی مؤسسال مطالعالات ملالی در سالال 0931

خودكشی را تبیین كرد .دوركیم همبستگی اجتماعی را به عنوان

ويژهنامهای منتشر كرده كه در آن به نقالش محالوری آمالوزش

متغیری عمده در انواع كنشهای اجتماعی معرفی كرد .هرگالاه

علوم و فرهنگ در جامعهپذيری افراد جامعه و تالأثیر هويالت

همبستگی ضعیف شود ،پیامدهای «آسیب شناختی» گونالاگونی

بخش دانشگاه در تمدنسازی و ملتسازی اشاره شده است.

كه خودكشی يكی از آنهاست ،روی میدهالد .عكالس آن هالم
درسالالت اسالالت؛ يعنالالی میالالزان بالالاالی چنالالین رويالالدادهای
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و همین تفاوتها مبنای همبستگی جديد خواهند بود.

آسیبشناختی را میتوان نشانه كمبود همبستگی در جامعه يالا

بر اين اساس ،همبستگیها در جوامع يا زاده تشالابهند يالا

در گروههای تشكیلدهنده جامعه دانست (كوزر.)031:0911 ،
از نظر دوركیم ،اجتماعی شدن موضوعی بسیار اساسی و

زاده تفاوت .در جوامع سالاده و ابتالدايی ،ايالن هماننالدیهالای

حیاتی در حفظ نظم و همبستگی اجتماعی است .بر اساس اين

زندگی اقتصادی و نظام اعتقادی است كه افرادی شبیه به هم را

ديدگاه ،جريان اساسیتری كه هماهنگی و تداوم جامعه بر آن

به وجود میآورند؛ به همین علت ،افراد در اكثر خصوصالیات

استوار است ،اجتماعی شدن است؛ يعنی اينكه اجتماع بتوانالد

زندگی مشابه هم هستند و تفاوت قابل ممحظهای با يكالديگر

از سازوكارها و شیوههايی استفاده كند تا بر اساس آن ،هر كس

ندارند .اين همانندیها و شباهتهای افراد اين نوع جوامالع را

در جامعه تكالیفی را انجام دهد تا كل نظام بر اساس آن تكالیف

پايدار و استوار نگه می دارد؛ اما در جوامالع پیچیالده وضالعیت

برقرار بمانالد و تالداوم پیالدا كنالد و افالراد آنهالا را باله دلخالواه

كامم متفاوت است .در ايالن جوامالع همبسالتگی اجتمالاعی از

خودشان باله عنالوان تكلیالف اخمقالی عمالل

تفاوت ها ناشی میشود؛ بدين معنا كه با افالزايش جمعیالت و

كننالد.(Durkheim,

)1973:123

لزوم تقسیم كار ،مشاغل و حرفههالای جديالدی در جامعاله باله

مفهوم همبستگی دوركیم ،تصويری از جامعه ارا ه میكند

وجود میآيند كه كامم تخصصی هستند .افراد هالر كالدام باله

كه در آن ،گروهها و افراد به هم پیوستهاند و باله طالور مالنظم و
الگوبندی شده و كمابیش پیشبینیپالذير ،كالنش متقابالل دارنالد
(عمقهبند .)093:0911،برای روشن شدن اين مفهالوم مالیتالوان از
مفهوم تقريبا متضاد آن؛ يعنی مفهالوم «آنالومی »0اسالتفاده كالرد.
آنومی وضعیتی است كه در آن ،قواعد اجتماعی برای كنشگران
الزامآور نیست و مطلوبیتی ندارد .به عبارت ديگر ،آنومی به هم
ريختگی يا آشفتگی «وجدان جمعی »6يا مشتر است و چون
آنومی امری مربوط به وجالدان جمعالی اسالت ،جامعاله و فالرد

تأمین كنند .آنها برای ادامه حیات به يكديگر وابستهاند و بايد
با يكديگر همكاری كنند .اين وابستگی متقابل ،از نوع اقتصادی
است .در اينجا افراد ،ديگر به لحاظ زندگی اقتصادی و نظالام
اعتقادی با يكديگر تشالابه زيالادی ندارنالد؛ بلكاله بالا يكالديگر
متفاوت نیز هستند؛ ولی چون به يكديگر نیاز دارند ،به يكديگر
نیز وابستهاند .به عقییده گر  ،ايده اصاللی دوركالیم در كتالا
تقسیم كار در جامعه و هوشمندانهترين ابتكار تحلیلی وی اين

همزمان از آن رنج میبرند .اين رنج بردن حاكی از آن است كه

بود كه تقسیم كار ،عامل اصلی تضعیف همبسالتگی مكالانیكی

آنومی نه تنها وجدان جمعی ،كه وجالدان فالردی را نیالز متالأثر

قديمی و ابزاری اصلی برای پیدايش همبسالتگی جديالد اسالت

میسازد .از اين رو ،آنالومی پديالدهای در آن واحالد جمعالی و

(گر .)016 :0919 ،

فردی است .مطابق با نظر دوركیم ،انواع همبستگی اجتماعی با
انواع جامعه ارتباط دارد .در جوامع ساده ،همبستگی معموال بر
پايههای خويشاوندی ،ارتباطات مكالانیكی يالا فالامیلی اسالتوار

از ديدگاه دوركیم ،اعضای جوامع پیچیده و تمايز يافته باله
اعمال جمعی و مشتر

كمتر وابستهاند؛ ضالمن آنكاله ممكالن

است به وظايف و نقشهای تخصصالی و تمالايز يافتالهای كاله

است؛ ولی در جوامع پیچیدهتر ،همبسالتگی بیشالتر ارگالانیكی

شاخص نظامهای همبستگی ارگانیکانالد ،باله شالدت وابسالته

است .واژه ارگانیک در اينجالا باله وابسالتگی متقابالل اجالزای

باشند .اگرچه عناصر فردی چنین نظامی اشترا كمتری دارند؛

تشكیلدهنده اشاره دارد .اين گونه همبستگی فرآورده تقسالیم

اما از آنهايی كه بالا همبسالتگی مكالانیكی زنالدگی مالیكننالد،

كار است .هرچه كاركردهالای جامعاله بیشالتر پالرورش يابنالد،
تفاوت میان اعضای آن نیز فزونتر خواهد شد (گر )011 :0919 ،

Anomie
Collective consience

حرفه و كاری مشغولند و نمیتوانند نیازهای خود را به تنهايی

1
2

وابستگی متقابل بیشتری دارنالد .درسالت اسالت كاله در چنالین
نظامی میتوان از نظارتهای خارجی فردی خمآ شالد؛ امالا
اين خمصی با درجه باالی وابستگی متقابل اعضای جامعه ناله
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تنها منافاتی ندارد؛ بلكه با آن هماهنالگ اسالت

(مالوريش: 0919 ،

.)621

بر همین اسالاس ،بالرای آنكاله چنالین جوامالع پیچیالدهای
علیرغم تفرد و تمايز اعضای خود تداوم داشالته باشالند و باله
حیات خود ادامه دهند ،يک عنصر بسیار حیاتی الزم دارند تا بر
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شالاخصهالالای همبسالالتگی را مالالورد توجاله قالرار داده و بالالا
سازماندهی شاخصهای پراكنده با يكديگر و جالای دادن هالر
بعد يا شاخص خاآ در يک نظام مفهومی نسبتا كامل و جامع
مدلی از سنجش همبستگی اجتماعی را به دست داده است.
وی همبسالتگی اجتمالاعی را پیوسالتگی افالراد در قبالال

اين تفردها و تمايزها غلبه كند و وجوه مشتر و همگالونی را

هنجارها ،ارزشها ،قواعالد مشالتر  ،فرهنالگ و روش زنالدگی

بین اعضای جامعه پديدار سازد؛ ايالن عنصالر همالان آمالوزش

جمعی میداند و با تأكید بر اينكه اين مدل سنجش همبستگی

است .بر اين اساس ،نظريهپردازان همبستگی اجتماعی آموزش

اجتماعی نسبت به ساير اعضا ،فرهنگها و مردمالان در سالطح

را يكی از مهمترين خرده نظامهای اجتماعی میداننالد كاله باله

اجتماع ملی و كشور مطره میشود ،اتصاالت گروههای محلی

سهم خود ،كاركردهای مهمی در جهت پايداری و بقای نظالام

را از دايره شمول اين مدل خارج میكند (حاجیانی.)000:0931 ،

اجتماعی دارد.

از اين منظر ،آموزش به عنوان عاملی مقتالدر و همگالانی،
میتواند به ايجاد همبستگی در ساختار جامعه كه بر اثر تفكیک

در ادامالاله ،بالالا توجالاله بالاله مباحالال

چالالارچو

نظالالری و

شاخص های نه گانه مدل سالنجش همبسالتگی ارا اله شالده باله
تعاريف عملیاتی مرتبق با اين شاخصها خواهیم پرداخت.

و تخصص ،دستخوش تفرقه و پراكندگی ارزشهای فرهنگالی
میشود ،مدد برساند (عمقهبند .)093 : 0911 ،اين امر را به خوبی

بعد تعامل يا ارتباط يا پیوستگی

میتوان از تعريفی كه دوركیم از «تربیت» ارا ه كرده ،دريافت:

افراد در طی فعالیت روزمره دا ماَ با يكديگر در تعامل كنشالی

تربیت عملی است كه نسلهای بزرگسال روی نسلهالايی كاله

هستند و در اين ارتباط عموه بر فهم و خرد از تفسیری كه از

هنوز برای زندگی اجتماعی پخته نیسالتند ،انجالام مالیدهنالد و

موقعیت كنشی دارند ،استفاده می كنند .در واقع ،همین در

و

هدف اين است كه در نسل جديد شماری از حاالت جسمانی،

تعبیر انسان از موقعیت است كه كنش و ارتباط انسالانی را باله

عقمنی و اخمقی را برانگیزد و پرورش دهد كه جامعه سیاسی

صفت اجتماعی بودن متصف مینمايالد ،و احتمالال پیوسالتگی

و نیز محیق و شرايطی كه فرد به نحو خاصی بالرای آن آمالاده

روابق جاری را مستحكمتر میسازد .هر چه انسانهالا در ايالن

میشود ،اقتضا میكنند .به بیان دوركیم «هسالتی جديالدی كاله

تعامل از كنش و واكنش باالتری برخوردار باشند ،معاشرت و

عمل جمعی از راه آموزش در هر يالک از مالا ايجالاد مالیكنالد،

صمیمیت مستحكمتر ادامه میيابد .از طرفی ،هر چاله اهالداف

نمودار بهترين جنبه از وجود ما و جنبه حقیقتا انسانی ماسالت»

مشخصتر و از عمومیت باالتری برخالوردارتر باشالد ،آگالاهی

)(Durkheim, 1973:120

چارچوبی برای سنجش همبستگی اجتماعی
در اين طره كه بر روی نقش دوران آموزشی بر همبسالتگی و
يكپارچگی اجتماعی افسالران وظیفاله در سالطح ملالی قابلیالت
بررسی يافته اسالت ،از مالدل شالاخصهالای نالهگاناله سالنجش
همبستگی اجتماعی حاجیالانی ( )0931اسالتفاده شالده اسالت.
حاجیانی با اتخاذ رويكرد تركیبی و تمش برای تلفیق و تجمیع
انالواع رويكردهالالا و نظريالههالالای موجالود ،تمالامی ابعالاد و

انسان ها از چگونگی انجام ارتباط و همچنین پايبندی به آن به
نسبت افزايش می يابد .تعامل اجتماعی به صورت تالکبعالدی
(فقق ذهنی يا فقق عینی) نیسالت؛ بلكاله ديالالكتیكی اسالت از
ذهن و عین يا تقابلی تكامل شونده از ديالكتیک عالین و ذهالن
است .زمانی يک تعامل و ارتباط دا م را میتوان تصور كرد كه
هرچه اين ارتباطات بیشتر شود ،افراد فهم بیشتری از انتظارات
و توقعات يكديگر پیدا كرده ،در جهت يک رويكالرد رفتالاری
همدالنه پیش بروند.
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مسؤولیت كرده و روحی خودخواهی را كاهش و دگرخالواهی

وفاق يا اجتماع

قواعد حقوقی حالت بالفعل و عینیشده همبسالتگی اجتمالاعی

را افزايش می دهند .اين احساس مسؤولیت مشتر

است؛ يعنی هرجا زندگی اجتماعی از دوام و قوام بالیشتالری

در نتیجه ،احساس رضايت نسبت با ارتباط با ديگران و جامعه

برخوردار باشد ،میل آن جامعه به وضع قوانین حقوقی بیشالتر

میانجامد.

به تعهد و

خواهد بود .پايداری و ثبات اجتماعی ناشی از افزايش روابالق
و وفاق میان افراد و پیرو يک ساختار مدوّن است .به عبالارت

هويت فرهنگیی مشیتر  ،حیع تعلیپ و پیونید عیا ی،

ديگر ،توسعه زنالدگی عمالومی در هالر جامعالهای ،همزمالان و

احساس و عوا ف تعمیم يافته

متناسب ب ا گستردگی زندگی حقوقی در همان جامعاله اسالت.

هويالالت فرهنگالالی مشالالتر

بنابراين ،با اطمینان می توان گفالت كاله بررسالی صالورتهالای

همبستگی است و ساختاری را نشان میدهد كه اعضای آن را

همبستگی اجتماعی جوامع در صورتها و تنوع وفاق رفتاری

به سوی هدف ی مشتر

كه همان حفظ هويت اسالت ،هالدايت

و حقوقی آن منعكس اسالت كاله از اهمیالت بسالیار بالااليی در

می كند .در اين فرايند هر چاله حالس تعلالق و پیونالد عالاطفی

ايجاد ثبات اجتماعی و رفتار كالاركردی در جامعاله برخالوردار

شخصی و تعمیم يافته به سوی حفظ و تقويت عقايد ،قالوانین،

است .هرچه وفاق رفتالاری و تبعیالت از هنجارهالا در جامعاله

هنجارهالالا و آدا

و سالالنن بیشالالتر باشالالد ،هويالالت فرهنگالالی از

بیشتر شود ،اين قواعد از قدرت و پشالتوانه اجرايالی بیشالتری

پیوستگی و همبستگی بیشتری برخوردار خواهد بود و به نوبه

برخوردار خواهد بود .در اين صورت همبستگی اجتمالاعی در

خود فرايند ديال كتیكی حفالظ فالرد و جامعاله در ايالن فرهنالگ

و سالهیم

بیشتر خواهد شد .در حالالت ضالعف در هالر طالرف،

بین آحاد مردم برجسته تر ،و احساس فهالم مشالتر

مشتر

يكالالی از بالالارزترين شاخصالالههالالای

شالالدن مالالردم در شالالكلگیالالری و حمايالالت از روشهالالا و

ناپايداری در ديگر سالو را در پالی خواهالد داشالت .بالا وجالود

شاخصهای حقوقی بیشتر خواهد شد.

داشتن شالرايق سالازگار و همبسالته كاركردهالای درونالی ايالن
ساختار از كارايی بااليی برخودار خواهنالد شالد (گیالدنز:0923 ،

هويت اجتماعی و احساس تعهد
نیازهای جمعی در جهت دستیابی به اهالداف مشالتر

.)091- 091

اسالت؛

ولی اين كه چگونه بايد به اين اهداف رسید و چگونه اهالداف

آيینها ،نمادها و مناسک مشتر

صورتبندی شوند ،به باورهای جمعالی بالر مالیگالردد .انسالان

آيین ها و نمادها ،شكل ظاهری هويت همبستگی اجتمالاعی را

دارای باورها ،اعتقادات ،تفكرات و ارزشهايی اسالت كاله بالر

تشكیل میدهند .اجالرای آيالینهالا ،مناسالک و آدا

و رسالوم

اساس آن ها آگاهانه يا ناآگاهاناله ،جامعاله خالود را مالی سالازد،

مشتر با توجه به برگزاری دستهجمعی آنها و میزان عمقه و

بنابراين ،شرط اساسی دستیابی به اهداف ،پاسخگويی به نیازها

مراقبت و اعتقاد در انجام آن ،میزان همبستگی را متأثر خواهد

اسالت؛ امالا بالرای رسالیدن باله اهالداف مشالتر بالا توجاله باله

كرد؛ به طوری كه اگر میزان شركت كنندگان و يا عقايد باوری

منفعت طلبی انسانی ،برخورداری از باورهای جمعی است؛ باله

افراد و گروهها در جامعه نسبت به اين آيینهالا كالاهش يابالد،

گونهای كه بدون آنها جامعه به همبستگی نمالیانجامالد .ايالن

همبستگی اجتماعی آن جامعه به همان میالزان كاسالته خواهالد

باورها و اعتقادات و گرايشهای اجتماعی زير عنالوان هويالت

شد .مشاهده عینی احساسات و رفتار ديگران و گردهمايی در

اجتماعی ،احسالاس تعهالد و همبسالتگی باله هنجارهالا شالكل

يک زمالان و مكالان خالاآ باله افالراد جامعاله حالس غالرور و

میدهد .افراد در اين وضع در قبال جامعاله و گالروه احسالاس

وابستگی متقابل میدهد .طی انجالام ايالن مراسالم ،فالرد حالس
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موجوديت در گروه را تجرباله كالرده ،آن را در خالود قالویتالر

اهمیت می دهد؛ زيرا فرد كسب حالداكثر منالافع و سالود را در

میسازد كه نتیجه آن همبستگی اجتماعی بیشتر است (Hosser

گرو تأمین سود جامعه خواهد دانست .وجالود چنالین تفكالری

) .& Loeegelia, 2002:238بالرای نموناله ،مالیتالوان شالركت در

نسبت به سود مشتر

و در ادامه سالود شخصالی ،همبسالتگی

مراسم و مناسک مذهبی و ملی مانند نماز جمعاله و همچنالین،

اجتماعی را افزايش داده و فرد در میان گروه احساس كالارايی

راهپیمايی روز  66بهمن و روز قدس را نام برد.

و رضايت خواهد كرد .بدين طريالق ،فالرد كالارايی الزم را در
سیستم ايفا نموده و ساختار نیالز منالافع شخصالی او را تالأمین
كرده است .البته ،الزمه اين مسأله وجود تعاون و همكاری بین

اعتماد اجتماعی
اگر بخواهیم كنش های اجتماعی كه در جامعه مشتر

هستند،

گسترش و ادامه ي ابند ،حداقلی از سازگاری منطقی بالین افالراد

اعضا نسبت به هدف مطره شده در جامعه و همچنین ،تعاون
و همبستگی بین سیستم و اعضاست (تنهايی.)021 :0933 ،

جامعه اجتنا ناپذير است .اعتماد اجتمالاعی شالرط الزم هماله
كنش های اجتماعی مشتر

اسالت .ايالن اعتمالاد بالرای ايجالاد

دگرخواهی ،دگردوستی

سازگاری رفتاری كه در نهايت پايداری سیستم را در پی دارد،

يكی ديگر از عوامالل و شاخصالههالای همبسالتگی در جامعاله،

نیالازی ضالروری اسالت .وجالود اعتمالاد اجتمالاعی نسالبت باله

دگرخواهی و دگردوستی و يا به نالوعی ايثالار و فالداكاری در

كنش های يكديگ ر و همچنین ،نسالبت باله سالاختار اجتمالاعی

جامعه است .اگر يالک گالروه از همبسالتگی برخالوردار باشالد،

متعادل و منعطالف ،پالیششالرط روابالق تالداوم يافتاله و رفتالار

دگرخواهی و گذشت از سطح بااليی در آن گالروه برخالوردار

اجتماعی توسعه يافته و در نتیجه ،همبستگی منسالجمتالری در

است؛ چرا كه برآوردن نیازها در قالب گروه را تالأمین خواهالد

اجتماع است (كرايب.)019 :0913 ،

كرد و به نوعی به حفظ گروه میانجامد .هالمچنالانكاله سالطح
پیوستگی باال در جامعه ايثار و گذشت را افزايش میدهد ،اگر

سودمندی ،تعاون ،همکاری

همبستگی كاهش يابد و جامعه به طبقات مختلفی تقسیم شود

جامعه بر اساس قانون كاركردی با پیدايش نیاز شكل میگیرد.

كه اين طبقات هالم دارای شالكاف زيالاد باشالند ،دگرخالواهی

به عبارتی ،جامعه برای پاسخگويی باله نیازهالای جمعالی 0باله

كاهش يافته و نقص در سیستم ايجاد خواهد شد ،زيرا سالبک

وجود میآيد .وجود جامعه نشاندهنالده ايالن نكتاله اسالت كاله

زندگی و پايگاه اجتماعی در اين مرحله از نقش بااليی بالرای

آدمی به تنهايی نمیتواند نیازهای زندگی خود را برآورده كند؛

ايجاد همبستگی برخودار هستند؛ چرا كه اين جامعه است كاله

بنابراين ،به ديگران روی میآورد .اما مسأله به ايالن جالا خالتم

شرايق طبقاتی را ايجاد و افرادی را در طبقات باال و افرادی را

نمی شود؛ چرا كه در كنار برآوردن احتیاج مسا ل ديگالری نیالز

در طبقات پايین قرار داده است .اين شرايق موجب احسالاس

مطره می شود؛ مثم چگونه بايد با ديگران زندگی كالرد چاله

نارضايتی و در نتیجاله كالاهش دگرخالواهی و كالارايی الزم در

اصولی را در زندگی و ارتباطات اجتماعی بايد رعايالت كالرد

جامعه خواهد شد؛ هر چند در جوامع مالذهبی بسالته باله نالوع

به اين ترتیب ،نیازهای جديدی شكل میگیرد و برای برآوردن

اعتقادات دينی نسالبت باله امالر دگرخالواهی و فالداكاری ،ايالن

اين نیازها چون فالرد ديگالر در اجتمالاع اسالت ،بايالد اهالداف

نسبت ها متفاوت و از قوت بیشتری برخوردارند (تنهايی:0933 ،

مشتركی را نیز بطلبد .بنالابراين ،اهالداف مشالتر

ريشالههالای

جمعی دارد .اگر گروه برای فرد سودمند باشد ،فرد باله گالروه
Collective Needs

1

.)013- 023
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احساس کنترل و نظارت گروه بر فرد

معنی كه راهبرد روششناختی پژوهش ،مقايسه شالاخصهالای

جامعه از افراد كنشگری ساخته شده است كه راهها و اهالداف

همبستگی اجتماعی سربازان تحصیل كرده جديدالورد (شروع

مشتركی را دنبال می كنند كه براساس توافق جمعی حاصالل و

دوره آموزشی) با سربازان تحصیل كرده آموزش ديالده (پايالان

به وسیله قراردادهای اجتماعی «خودآگاه» يالا «ناخودآگالاه» در

دوره آموزشی) در سال  0936بوده است .پیش فرض محققان

راهها در اين

آن بود كه با رعايت اصول حرفهای نمونهگیری ،امكان كنتالرل

نظام ساختاری ،به گونهای بنا بر مصلحتبینی نظالام جبرهالای

متغیرهای مداخلهگر و پايهای مانند :سن ،محل تولد و زيست،

می شوند و بنابراين ،روابق و يا عناصالری از

محالالل تحصالالیل و  ...وجالالود دارد و بنالالابراين ،اگالالر تفالالاوت

آدمی تأثیر

معنیداری میان شالاخصهالای همبسالتگی اجتمالاعی در میالان

و اختیار از میالان مجموعالههالايی صالورت

سربازان تحصیل كرده جديدالورد با آموزش ديده وجود داشالته

می گیرد كه جامعه بالر آن توافالق دارد و بالر پاياله اعتقالادات و

باشد ،اين امر در دوره حضور در مركز آموزشالی  10و تحالت

ارزش ها در جامعه مدوّن شده است .اگر فردی خمف توافالق

تأثیر فرايندهای آموزش نظامی و رونالدهای فرهنگالی در طالی

اجتماعی رفتار كند ،فردی به هنجار شناخته نمالیشالود .پالس

دوره بهدست آمده است.

جامعه مسلق شده است .انجام كنش و يا انتخا
اجتماعی انتخا

فرهنگ مادی و غیرمادی جامعه ،همیشه بر انتخا
میگذارند .انتخا

انتخا

انسان بر اساس مم هايی قرار میگیرد كه جامعاله از

قبل آنها را صحیح میداند.

فن گرآوری اطمعات نیز پرسشنامه محقق سالاخته بالوده
كه ابتدا اين ابالزار در حجالم نموناله  61نفالره آزمالون شالد .در

نظام هايی با عنوان نظام فرهنگالی ،اجتمالاعی ،اقتصالادی،

تحلیل نتالايج پالیش آزمالون از روش اعتبالار صالوری و اعتبالار

سیاسی و ...وجود دارند كه از ايدهها ،انديشالههالا ،ارزشهالا و

سازهای با استفاده از فن آلفای كرونباخ و تحلیل عاملی اقالدام

شرايق ساختاری و كاركردی جامعه موجالود پديالد آمالدهانالد.

شد .نتايج تحلیل عاملی برای گويههای هر كدام از ابعاد نهگانه

مجموعه هايی شبیه به وجالدان جمعالی كاله فالرد را در خالمل

پرسشنامه بررسی شد .البته ،ارقام آلفا بالرای هالر بعالد حالداقل

فرايند اجتماعی شدن تحت كنترل اجتماعی قرار میدهد .البته،

 1/12تا حداكثر  1/31بوده است كاله بالا توجاله باله ضالرورت

انسان هم میتواند از میان دادههای موجود گالزينش كنالد؛ امالا

كاهش سؤال های پرسشنامه اقدام به حذف گويههای كماعتبار

تأثیر او بر محیق بسیار محالدود اسالت؛ يعنالی تالأثیر عمالدهای

شد و پرسشنامه نهايی آماده گرديد.

نمی تواند به وجود بیاورد و برای اينكه در گروه قرار بگیالرد و

طره نمونه گیری اين پژوهش نیالز بالا هالدف ارا اله يالک

نیازهالالای خالالود را بالالرآورده كنالالد و دارای جايگالالاه و منزلالالت

برآورد سازمانی با حداقل حجالم نموناله تنظالیم شالد .جامعاله

اجتماعی شود ،بايد از قوانین اجتماعی تبعیت نمايد .در نتیجه

آماری كل ،سربازان تحصیل كرده دانشالگاهی جديالدالورود و

با توجه با چنین شالرايطی همبسالتگی و پیوسالتگی در جامعاله

آموزش ديده مركالز آمالوزش  10نیالروی زمینالی ارتالش بالود.

حفظ و همچنان تقويت میشود (تنهايی.)611-613 :0933 ،

محققالالان سالالعی كالالردهانالالد افالالراد انتخالالا

شالالده دارای تنالالوع

جغرافیالالايی و فرهنگالالی قابالالل قبالالولی باشالالند .نمونالالههالالا،
روش پژوهش

فارغالتحصیل رشتههای دانشگاهی گالروههالای علالوم انسالانی،

روش ايالالن مطالعالاله پیمايشالالی بالالوده و بالالرای سالالنجش میالالزان

علوم پايه و فنی و مهندسی بودهاند .در مرحله آخر با مراجعاله

تأثیرگالالذاری دوره آموزشالالی مركالالز  10ارتالالش بالالر همبسالالتگی

به مركز آموزش  10انتخا

تصادفی صورت گرفت كه نتیجه

اجتماعی در میان سربازان تحصیل كرده دانشگاهی (لیسانس و

نهايی و نحوه توزيع نمونهها در بخش يافتهها آمده است.

فوقلیسانس) از روش مقايسهای استفاده شده اسالت؛ باله ايالن

بررسی تأثیرگذاری دوره آموزشی سربازی در مركز  10ارتش بر شاخصهای همبستگی اجتماعی
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از لحاظ سنی  16درصد در گروه سنی  61-66سال و 11

يافتههای پژوهش
حجم نمونه نهايی  661نفر بوده كه توزيالع آنهالا بالر حسالب

درصد در گروه سنی  61-61و بقیه نیز در گروههای سنی زير

جغرافیايی و رشته و مقطالع تحصالیلی در جالدولهالای  0و 6

 66سال و باالی  61سالال قالرار داشالتند 21 .درصالد از آنهالا

آمده است.

مجرد بوده اند و نسبت نمونههای جديدالورد به آموزش ديالده
 11در مقابل 11؛ يعنی هالر گالروه  001نفالر بودنالد .از لحالاظ
توصیفی وضعیت ابعاد نه گانه متغیالر همبسالتگی اجتمالاعی در

جدول  -0مقطع تحصیلی نمونهها
مقطع تحصیلی نمونهها
كارشناسی

فراوانی نمونه
002

درصد
1621

كارشناسی ارشد
ساير مقاطع

جمع كل نمونه

میان نمونهها به نحو زير بود:
 -0بعد تعلق به فرهنگ ملی :میانگین اين بعد كاله دارای
 01گويه بود ،در كل نمونه  9/1است كه كمی باالتر از متوسق

31

1926

3

120

انحراف معیار  21و آموزش ديدهها  9/3با انحراف معیالار 20

661

011

درصد بوده اسالت .آزمالون  T-Testبالرای تفالاوت معنالیداری

بوده است .میانگین تعلق به فرهنگ ملی جديدالورودها  9/9با

حاكی از وجود تفاوت معنیدار ضعیفی در دو گروه است.
جدول  -2رشته تحصیلی نمونهها
رشته تحصیلی نمونهها

 -6بعد تعهد و مسؤولیت پذيری اجتماعی :اين بعد هفت
درصد

فراوانی نمونه

علوم انسانی

33

11

علوم پايه

11

9921

فنی و مهندسی

16

03

ساير رشتهها

02

129

جمع كل نمونه

661

011

معیار آن  10درصد بوده است 9 .درصد نمونه در حالدّ كالم و
خیلی كم 02 ،درصد در حد متوسق و  30درصد در حد زياد
و خیلی زياد احساس مسؤولیت اجتماعی داشتهاند .همچنالین،
میانگین اين بعد در نمونههای جديدالورود  1/0و در آمالوزش
ديده ها  1/6با انحراف معیار يكسالان بالوده اسالت .در ضالمن،
تفاوت معنیداری بین دو بخش نمونه ممحظه نشد.

جدول  -3منطقه جغرافیايی محل زندگی
منطقه جغرافیايی محل زندگی

گويه داشته و میانگین آن در كالل نمونالههالا  1/69و انحالراف

درصد

فراوانی نمونه

 -9بعد اجماع يا توافق :برای سنجش بعد اجماع ،نتالايج
كلی حاكی از پايین بودن میزان اجماع نمونه بالوده اسالت؛ باله

تهران و حومه

11

6121

شمال غر

61

0029

گونهای كه  02درصد متوسق 93 ،درصد پايینتر و  12درصد

غر

61

3

باالتر از میانگین قرار داشته اند .البته میانگین كلی اجمالاع 9/0

جنو

غربی

02

126

جنو

شرقی

00

1

درصد (در حد میانگین) بوده است و بنالابراين ،از ايالن حیال

شرق و شمال شرق

62

0021

تفاوت معنیداری میان دو بخش نمونه وجود ندارد.
 -1بعد ارتباطات اجتماعی با اجماع ملی :اين بعالد دارای

شمال

91

0921

بخش مركزی

91

0921

 91گويه و میانگین آن  6/3درصد و دامنه  0/1تا  1با انحراف

ساير

03

321

معیار  12درصد بوده كه نشاندهنده ضعیف بودن نسبی دامناله

جمع كل نمونه

661

011

عضالالويت و ارتباطالالات نمونالالههاسالالت .ايالالن رقالالم بالالرای
جديدالورودها  0/3و برای آموزش ديدههالا  6/6بالوده اسالت.
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علالیرغالم ضالالعف در نمالره كلالی ايالالن بعالد آزمالون ،تفالالاوت

از تركیب پنج گويه ساخته شده و میالانگین آن در كالل نموناله

معنیداری میان دو گروه نمونه به چشم میخالورد .در ضالمن،

 6/3است كه كمی پايینتر از میانگین مورد انتظار است63/9 .

از نظر فراوانی  11درصد در ارتباطات كالم 01/0 ،درصالد تالا

درصد پاسخگويان در حد كم و خیلالی كالم 19/1 ،درصالد در

حدودی و  3/3درصد زياد بودهاند.

حد متوسق و  61/9درصد در حد زياد و خیلی زياد احساس

ملی :اين بعالد بالا هفالت گوياله

نظارت و كنترل از سوی جامعه داشتهاند .اين رقم برای نمونه

 -1بعد نمادهای مشتر

سنجیده شده است و میانگین كلی آن  1/9با انحراف معیار 11

اولی ها  6/3و برای آموزش ديدهها  6/3بالوده اسالت و نتالايج

بوده است 01/6 .درصد پاسخگويان درحد كم و خیلالی كالم،

آزمونا نشان میدهد بین دو گروه تفالاوت معنالیداری وجالود

 60/3درصد در حالد متوسالق و 26/3درصالد در حالد زيالاد و

ندارد.

خیلی زياد قرار داشتهاند .میانگین اين بعالد بالرای نمونالههالای

 -3بعد عام گرايی و دگردوستی :اين بعد از هشت گوياله

جديدالورود  1و برای آموزش ديدهها  1/2بوده است .آزمالون

تشكیل شده است و میانگین كل عامگرايالی  9/0بالا انحالراف

 T-Testتفاوت معنیداری را بین دو گروه نشان میدهد.

معیار  16درصد است كه در سطح میالانگین قالرار دارد61/2 .

 -2بعد اعتماد اجتماعی :اين بعالد نیالز از تركیالب هفالت

درصد پاسخگويان دارای عامگرايی كم و خیلی كم 11 ،درصد

گويه ساخته شده و میانگین اعتماد اجتماعی كل نمونه 9/0بالا

در حد متوسق و  60/1درصد در حد زياد و خیلی زياد قالرار

انحراف معیار  0/19درصد است .به طالور مشالخصتالر 91/6

دارند .میانگین اعتمالاد در نمونالههالای جديالدالورود  6/3و در

درص الد پاسالالخگويان دارای اعتمالالاد كالالم 99/1 ،درصالالد دارای

آموزش ديدهها  9/9است كه فاصله قابل قبولی از هالم دارنالد.

اعتماد تا حدودی و  91/3درصالد آنالان دارای اعتمالاد زيالاد و

آزمون  T-Testنیز حالاكی از تفالاوت معنالیداری در میالان دو

خیلی زياد بوده اند .بنابراين ،میزان اعتماد در حد میالانگین باله

گروه است.

باال بوده است .همچنین ،میانگین اعتماد در بخش اول نمونهها
 9و در بخش دوم  6/3بوده است كه مطابق آزمالون ،T-Test
تفاوت معنیداری در میان دو گروه مشاهده نشده است.
 -1بعد انتظار سودمندی و حمايت فالرد از جامعاله :ايالن
بعد نیز از هفت گوياله تشالكیل شالده و میالانگین كالل انتظالار
سودمندی  9/2با انحراف معیار  33درصد بالوده اسالت01/0 .
درصد از پاسخگويان تصالور كالم و خیلالی كالم از حمايالت و
سودمندی جامعه باله نفالع خودشالان دارنالد 96/9 ،درصالد تالا
حدودی و  16/2درصد زياد و خیلی زياد از انتظالار حمايالت
دارند؛ يعنی فكر می كنند كه جامعه میتواند به نیازها ،آمالال و
مشالالكمت آنهالالا پاسالالخ گويالالد .میالالانگین ايالالن بعالالد در میالالان
نمونههای جديد  9/1و در آموزش ديدهها  9/1است و آزمون
 T-Testهم نشان میدهد تفالاوت معنالیداری میالان دوگالروه
وجود ندارد.
 -3بعد احساس كنترل و نظارت از سوی جامعه :اين بعد

تحلیل و نتیجه
يافتههای پژوهش نشان میدهد كه میزان همبستگی ملی يا باله
تعبیر دقیقتر ،همبستگی اجتماعی در سالطح فالارغالتحصالیمن
كارشناسی و باالتر در حد میانگین (رقم  9/1در دامنه  0تا )1
قرار دارد .بنابراين ،در سطحی باالتر از میانگین قالرار دارد كاله
خیلی هم رضايت بخش نیسالت .از آنجالا كاله بنالا باله داليالل
روشنی تركیب ابعاد نه گانه و ساختن متغیر تركیبی بزرگی باله
نام همبستگی اجتماعی امكالان پالذير نبالود و هالمچنالانكاله در
يافتالالههالالا ممحظالاله شالالد ،دامنالاله پراكنالالدگی میالالانگینهالالا در
شاخصهای نهگانه بین  6/3تا  1/9قرار داشت ،نتايج حاكی از
آن بود كه فالارغ التحصالیمن دانشالگاهی مشالغول باله خالدمت
سربازی در وضعیتی كمی باالتر از متوسق از لحاظ همبستگی
ملی قرار دارند .اين امر نسبت به سالاير يافتالههالای پژوهشالی
همخوانی داشته و تا حدودی نسبت به دانشجويان مشغول باله

بررسی تأثیرگذاری دوره آموزشی سربازی در مركز  10ارتش بر شاخصهای همبستگی اجتماعی

000

تحصیل وضعیت نسبتا رو به رشالدی را نشالان مالیدهالد (ن.

مسؤولیت پذيری اجتماعی ،احساس كنترل و نظارت از سالوی

حاجیانی.)0931 ،

جامعه ،انتظار سالودمندی و حمايالت فالرد از جامعاله ،اعتمالاد

دغدغه مهم ديگر اين پالژوهش ،مقايساله میالان دو گالروه

اجتماعی و اجماع يا توافالق تالأثیر مثبالت و درخالور تالوجهی

افسران وظیفه فارغالتحصیل كارشناسی به باالی جديدالورود با

بگذارد .در اين زمینه ،هر چند نیاز است كه مسؤوالن مربوطاله

آموزشديده ها بود كه با هدف ارزيابی و تحلیالل نقالش مركالز

در زمینه كاربردی و هدفمند كردن فعالیتهای فرهنگالی ايالن

آموزش  10ارتش بر آنها صورت گرفته است .يافتهها در اين

مركالالز در جهالالت گسالالترش طیالالف اثرگالالذاری شالالاخصهالالای

خصوآ نشان میدهد میانگینها در برخالی از ابعالاد نالهگاناله

همبستگی اجتماعی گام های مؤثری بردارند؛ اما نبايالد از ايالن

( بعد تعلق به فرهنگ ملی ،بعد ارتباطات اجتماعی بالا اجمالاع

نكته اساسی غافل ماند كه اين مركالز و مراكالز مشالابه آن ،باله

ملی ،بعد عامگرايی و دگردوستی و بعد نمادهای مشتر ملی)

عنوان يكی از آخرين مقاطع ايجاد همبستگی اجتمالاعی نسالل

تفاوت معنیداری وجود داشته و در ساير ابعاد نالهگاناله (بعالد

جوان ،نقشالی تكمیلالی و پوشالاننده را برعهالده دارنالد و بايالد

تعهد و مسؤولیت پالذيری اجتمالاعی ،بعالد احسالاس كنتالرل و

ريشالالههالالای ضالالعف در همبسالالتگی ملالالی و اجتمالالاعی را در

نظارت از سوی جامعه ،بعد انتظار سودمندی و حمايت فرد از

دورههای آموزشی و تحصیلی پیشین ،از قبیل :خانواده ،مدرسه

جامعه ،بعد اعتماد اجتماعی ،بعالد اجمالاع يالا توافالق) تفالاوت

و دانشگاه جستجو نمود.

معنیداری بین دو بخش مورد مطالعه وجالود نالدارد .بنالابراين،
گذرانالالدن دوره آموزشالالی در مركالالز  10در برخالالی از ابعالالاد

منابع

همبستگی ملی ايجاد تغییر مثبت نموده و در برخی از ابعاد هم

آقايی ،م« .)0933( .آموزههای قرآن كريم ونقد نظريه دوركیم،

تغییری ايجاد نكرده است.

نظريه دين و همبستگی اجتماعی» ،مجله فرهنگالی

نتیجه اين پژوهش از دو منظر قابل بررسی است :.يكالی،

اجتماعی ،سال اول ،شماره سوم ،صص .19-23

در زمینه ابعاد تغییرات معنیدار بین دو گروه نمونه اسالت؛ كاله

امامجمعه ،ف« .)0931( .تحلیالل جامعالهشالناختی همبسالتگی

میتوان به نقش مؤثر آموزشهای نظامی و مراسم خاآ مركز

اجتماعی و فرهنگی در ايران» ،مجله كتا ماه علوم

آموزش  10مانند صبحگاه ،احترام به پالرچم كشالور ،خوانالدن

اجتماعی ،ش ،00صص .32-000

سرود ملی ،رفتار منظم پرسنل كادر و نظم سازمانی و سلسالله

باقی نصرآبادی ،ع« .)0931( .همبستگی اجتماعی و مشاركت

مراتبالالی حالالاكم بالالر آنهالالا ،تبیالالین جنالالگ هشالالتسالالاله و بیالالان

عمالومی -ديالدگاههالا ،عوامالل تقويالت ،تهديالدها و

فداكاریها و از خودگذشتگیهالای دوره دفالاع مقالدس بالرای
ترويج اهمیت ايثار برای دفاع از خا

مالیهن و هموطنالان در

مراسم معارف جنگ ،مراسم فرهنگی و مذهبی ،در ايجاد تغییر
در بعد تعلق به فرهنگ ملی ،بعد ارتباطات اجتماعی با اجماع
ملی ،بعد عامگرايی و دگردوستی و احترام به نمادهای مشتر
ملی اشاره نمود.
از سوی ديگر ،نتیجه اين پژوهش نشان میدهد كاله طالی
كردن دوره آموزشی در مركز  10نتوانسته است بر برخی ديگر
از شاخصالالههالالای همبسالالتگی اجتمالالاعی ،ماننالالد :تعهالالد و

راهكارهالالالالا» ،قابالالالالالل
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يک ،مؤسسه مطالعات ملی ،سال دوزادهم.
موريش ،ا .)0919( .درآمدی بر جامعهشناسی تعلیم و تربیالت،
ترجمالاله :غممعلالالی سالالرمد ،تهالالران :مركالالز نشالالر
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