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Abstract: 

National identity is one of the fundamental components of the formation and 

survival of national society. The main purpose of this study was to determine the 

relationship between the adherence of youth in the cities of Tabriz and Buchan to 

national identity and social justice. The research method was survey and the data 

collection tool was a standard Finnish questionnaire and a researcher-made 

questionnaire. The statistical population was the youth of Tabriz and Buchan, the 

method of systematic random sampling and the sample size were determined in two 

groups of 771 people. According to the findings, there was a significant positive 

relationship between perceived social justice and adherence to national identity 

among youth in Tabriz and Buchan. The level of adherence to national identity and 

the level of perceived social justice among the youth in Buchan was significantly 

higher than the youth in Tabriz. 
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 چكيده
استت   یو بقا و انسجام جامعه مل یریگشکل یادیبن یهااز مؤلفه یکی یمل تیهو

و بوکتان بته  زیتبر یجوانان شهرها یبندیپا نیرابطه ب نییتع ق،یتحق یهدف اصل
و ابتزار  شیاتایپ قیت  روش تحقاستتشتد  ادراک یبا عتدالت اجماتاع یمل تیهو

  استتمحقق ستاتمه  ۀنامو پرسش ینینامه اسماندارد فاطالعات پرسش یگردآور
و بوکتان  زیتتبر یکه در شتهرها استو بوکان  زیجوانان شهر تبر یجامعه آمار

زن و مترد در بتاز   تیتکل جاعشامل  زیدر شهر تبر یساکن بودند  جامعه آمار
نفتر  657668بته تعتداد  95سال  یعاوم یسال بر اساس سرشاار 29تا  18 یسن

با اسمفاد  از فرمول کوکران معادل  زیشهر تبر یبود  حجم ناونه در جامعه آمار
زن و مترد  تیدر شهر بوکان شامل کل جاع ینفر به دست آمد  جامعه آمار 384

 68377به تعداد  95سال  یعاوم یل بر اساس سرشاارسا 29تا  18 یدر باز  سن
با استمفاد   ینفر بود  حجم ناونه در دو گرو  جامعه آمار 381نفر و حجم ناونه 

 نیآمد ، بتدستتبه یهاافمهیبود  بر اساس  شد نیینفر تع 771کوکران  ولاز فرم
 زیتبر یهاجوانان شهر نیدر ب یمل تیبه هو یبندیشد  و پاادراک یعدالت اجمااع

بته هویتت ملتی و  یبنتدیپا زانیتوجود داشتت  م یداریو بوکان رابطه مثبت معن
 یداریطور معنتجوانان شهر بوکان بته نیشد  در بعدالت اجمااعی ادراک زانیم
 بود  زیاز جوانان شهر تبر شمریب

 
 .و بوکان زیتبر یشده، جوانان شهرهاادراک یعدالت اجتماع ،یمل تیهو :هاواژهكليد

                                                           
 .رانیا ز،یتبر ،یدانشگاه آزاد اسالم ز،یواحد تبر ،یشناسگروه جامعه ،یشناسجامعه یتخصص یدکتر یدانشجو *
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 و طرح مسئله هقدمم
منشعع  شعده  شناسیجامعه ویژهبهاز علوم اجتماعی  ایریشه طوربهمفهوم هویت ملی 

خعود بعر اسعاا بعا »است. پژوهشگران ایده اجتماعی هویت را برای اشاره به تعریع  
 چندبععدیهویعت ملعی را مفهعوم  اسعمیت .(71: 2005)اسپیبرگر،  برندمیبكار  «دیگران
خعاطرا  و ، سعرزمی  و للمعروی تعاریخی :ارای پنج ویژگی بنیادی اسعتکه د داندمی

تمعامی اعاعا  یالتصعاد مشعترك بعرا، مشعترك حقوق ووظای  ، مشترك هایاسطوره
هویت ملی ارتباط مستقیم و نزدیكی بعا مووعوو وحعد  ملعی  .(150: 2004)گویبرناو، 

هایی نظیعر لعرار شعاخصمولعیت جغرافیایی استقرار الوام در یک کشور به لحاظ  .دارد
هعا و ی تنشویژه در مرزهعایی کعه سعابقهگرفت  در مناطق معرزی و اسعتراتژیک و بعه

بوده است؛ وجود درصد باالیی از جمعیت، وجعود منعابط طبیععی و  هایی را داشتهجنگ
شدن و تحوال  سیاسی در جوامط پیرامعونی و سو و فرایند جهانیها از یکوری آنبهره

هعای یی لعدر  فعرا ویژه تهدیعدا  فرهنگعی دولتسی و التصادی و بهتهدیدا  سیا
 هعای ارتباطعاتی کعهای و همچنی  تسریط دسترسی بعه اطالععا  و تقویعت بنیانمنطقه

شود که هویت ملعی و نقعش نماید، سب  میشدن را تسهیل میبسترهای جریان جهانی
ها پیرامون هویت ملعی و هشای  عوامل لرار گیرد. لذا پژو تأثیرانسجام بخش آن تحت 

 های آن از زوایای مختل  در بی  نسل جدید بسیار حائز اهمیت است.مؤلفه
مختلع   هایرشعتهه است که موووو هویت ملی در بی  محققعی  به دو ده نزدیک
یعا رویكعردی ووععیت هویعت را ظعر لرار گرفته است و هر یک از یعک من موردتوجه
گعذار پایه هایمؤلفعهبررسعی »( 1379) تعوان بعه پرتعویمی ازجمله. اندنمودهشناسایی 

مطالععه تعاثیر عوامعل بیرونعی بعر »( 1385) مالیوسعفیتقی زاده ، «هویت ملی در ایران
، «لعدر  هویعت ملعی در میعان ایرانیعان»(، 1390لنبری برزیان ) «.بازسازی هویت ملی
 ، رحیمی کیا«کرد فرهنگ پذیری و سازگاری در میان جوانان»( 1394سلیمانی بیگدلی )

و  ایرسعانهسنجش هویت جمعی ایرانیان با رویكرد مطالععه نسعبت مصعر  »( 1398)
 «هویعت ملعی هایشاخصنقش آموزش در ارتقاء » (1389علیزاده الدم )، «هویت مدرن
 .اشاره نمود
برخعوردار باشعد بعه همعان میعزان سعب   ییک ملت از هویت محكم و منسعجم اگر
 هامؤلفهدر راستای هویت ملی و  د.گی و وفاق اجتماعی خواهد بوهمبست هایپایهتحكیم 
بخصعو   و حفظ عناصر تاریخی و فرهنگعی آن،مسئله هویت  ،بر آن تأثیرگذارو عوامل 
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تبریز و بوکان با لدمت زیاد  هایشهر. خوردمیهمچنان به چشم  هاو کرد هادر بی  آیری
هسعتند و   طوایع  و معذاه  مختلع شهرهای استراتژیک، محل سكونت الوام، عنوانبه

 .کنندیمن نیز در ای  دو شهر زندگی امهاجراز تعداد زیادی  ،افراد بومی برعالوه 
در چهععار اسععتان اردبیععل، آیربایجععان شععرلی و اربععی و زنجععان را شععامل  هععاآیری

م نژاد هستند که در کنار سایر العواهای ایرانی آریاییتری  لومیتاز مهم هاد. کردنشومی
: 1364، یاسعمی) اندزمی  داشعتهملت ایران را تشكیل داده و سهم مهمی در تعاری  ایعران

شود نقعش زیعادی در . سرزمی  ماد بزرگ که امروز کردستان و آیربایجان نامیده می(20
های کردسعتان، در اعر  کشعور در اسعتان هعاکرد امپراتوری بزرگ ایران داشته اسعت.
های کرمانشعاه ایعالم و خراسعان شعمالی هایی از استانجنو  آیربایجان اربی و بخش

 مستقر هستند.
در ای  دو شهر تبریز و بوکان آمعار دلیقعی در دسعت  شدهادراكعدالت اجتماعی  از

لعذا بعا توجعه بعه نحعوه ، اسعت نشدهانجامنیست و تاکنون پژوهش دلیقی با ای  عنوان 
دالت اجتماعی در میان مردم نوعی احساا محرومیت و حساسیت به ع، توزیط امكانا 

ععدم است. با توجه به ای  احتماال  که توزیط امكانعا  مناسع  نیسعت و  گرفتهشكل
طر  دیگر چون کمال مطلو  هر حكومت ملی برخورداری از  از و توازنی وجود دارد

معذهبی باعع   و زبعانی یهعاتفاو یک ملت یكپارچه است کعه در میعان اعاعای آن 
داشته و بعه آن  خاطرتعلقگردد و همگان به یک هویت فراگیر ملی ن یعدالتیباحساا 

بعه  میعزان پایبنعدیلذا بررسی میزان احساا عدالت اجتمعاعی و ارتبعاط ؛ وفادار باشند
 است. یبررسلابل علمی ی است که به لحاظهویت ملی آن در ای  دو شهر موووع

رکت افعراد در مباحع  و مووعوعا  محعوری در مشعا یعدالت اجتماعی از زمره
به تصعورا  افعراد  توجهیبی .شودای محسو  میخرد و کالن هر جامعه هایسیاست
تواند تبدیل بعه معاعال  جعدی سیاسعی و نسبت به عدالت اجتماعی می ایجامعههر 

امر برای مدیریت جامععه و ایجعاد سعازگاری و انسعجام در جامععه  ای  .اجتماعی شود
 .(15: 1380، یعقوبی)پرهزینه خواهد بود 
در نظر شهروندان دو شهر تبریز و بوکعان بعا توجعه بعه  شدهادراكعدالت اجتماعی 
جویی و ععدالت طلبیعدالتای ای  دو شهر و همچنی  نیاز طبیعی اهمیت ملی و منطقه

انسان و از سوی دیگر برای رعایت مالحظا  سیاسی اجتماعی در لزوم ایجعاد انسعجام 
 .داردبه خود مبذول معی شدهادراكبه مسئله عدالت اجتماعی توجه زیادی را ، اجتماعی
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و نهادهعای  هاسازمان هایگذاریسیاستبا چگونگی  سویکتحقق عدالت اجتماعی از 
 .دارد ارتباطبه هویت ملی  پایبندیدولتی مرتبط است و از سوی دیگر با میزان 

 

 اهداف پژوهش
تبریز و بوکان نسعبت بعه هویعت ملعی  تعیی  تفاو  در میزان پایبندی جوانان شهرهای

 .شدهادراكمتأثر از عدالت اجتماعی 
 

 پژوهش سؤاالت
بی  جوانان دو شهر تبریز و بوکان در چه ووععیتی میزان پایبندی به هویت ملی در  -1

 لرار دارد؟

شده بر میزان پایبندی بعه هویعت ملعی در بعی  آیا اثرگذاری عدالت اجتماعی ادراك -2
 دار است؟ر تبریز و بوکان تفاو  دارد و ای  تفاو  معنیجوانان دو شه

شعده در ععدالت اجتمعاعی ادراك های هویت ملی ومیان میزان پایبندی به مؤلفه آیا -3
 داری وجود دارد؟بی  جوانان شهرهای تبریز و بوکان تفاو  معنی

 

 پيشينه تحقيق
هویت ملی و هویت لعومی رابطه »( در تحقیقی با عنوان 1393) پورحیدری و جعفرزاده
توانعد در ععره هویعت ملعی لعرار به ای  نتایج رسیدند که هویت لومی می «در ایران
ارتباط مثبت بی  هویت لومی و هویت  همچنی  در تقابل با آن نیست. ورورتاًبگیرد و 

( در پژوهشعی بعا عنعوان 1400) یی، ناصر و پرکعی، اسعماناستی زا ملی نشان داده شد.
به ای  نتایج رسیدند که هویعت « ملی و مدرن دانش آموزان شهر سراوان بررسی هویت»

 ریفعرروعا  ملی و هویت مدرن دانش آموزان در سطح بعاالتر از متوسعط لعرار داشعت.
بررسی مفهوم هویت جمعی و جایگاه هویعت ملعی »( در پژوهش خود با عنوان 1377)

لی و عدالت تعوزیعی رابطعه بی  هویت م دست آورد که ای  نتایج را به «در شهر مشهد
هست. نتیجه دیگر ای  تحقیق ای  بود که میزان پایبندی عملی به هویت جمعی کمتر از 

درك ایرانیعان از »( در پژوهش خود با عنعوان 1388) یعقوبیمیزان هویت جمعی است. 
 طوربعهمیزان احساا عدالت در تهعران  ی به دست آورده مبنی بر آنكههاییافته «عدالت
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به معتقدند درصد  28/3خصو  معیارهای عدالت  دراداری از شهر لم کمتر است. معن
بعه درصعد  20/60کسانی که زحمت بیشتری دارند بایعد امكانعا  بیشعتری داده شعود. 

بایعد بعه افعراد شایسعته امكانعا  و امتیعازا   عنوان داشعتند ساالری معتقدند وشایسته
گوینعد عیار ععدالت را برابعری دانسعته و میدرصد از پاسخگویان م 51اما  ؛بیشتری داد

 اوی بی  همه ایرانیان تقسیم شود.مس طوربههمه امكانا  و منابط کشور باید 
ه معرتبط بعا آن انجعام داد «احساا عدالت و عوامل اجتماعی» عنوان با( پژوهشی 1392) نوایی
اسعخگویان بیشعتر از های ای  تحقیق نشان داد که میانگی  احسعاا ععدالت در میعان پیافتهکه 

بی  احساا عدالت و پایگاه اجتمعاعی التصعادی افعراد، احسعاا  .حد متوسط شاخص است
گیری ارزشعی افعراد و میعزان احسعاا محرومیت نسبی و میزان احساا عدالت و بی  جهعت

( در پژوهشعی نشعان داد کعه احسعاا برخعورداری از 2016) فرم عدالت رابطه وجود دارد. 
عادالنعه،  صور بهو دانش همگانی، احساا برخورداری از خدما  اجتماعی منابط اطالعاتی 

احساا پذیرش اجتماعی، احسعاا برخعورداری از حمایعت دولعت در موالعط بحعران و یعا 
در  تأثیرگعذارهای ساماندهی جوامعط روسعتایی از متغیرهعای ها و برنامهو سیاست سالیخشک

 .شودمیایی محسو  بهبود احساا عدالت اجتماعی در مناطق روست
بررسی رابطه میزان هویعت ملعی و لعومی در »( در تحقیقی با عنوان 1381)احمدلو 

 .که هویت ملی و لومی با هم ارتبعاط دارنعد یافتدستبه ای  نتیجه  «بی  جوانان تبریز
نسبت به  نتایج تحقیق حاکی از آن است که جوانان تبریز در عی  گرایش به هویت ملی

 فینعی اسعت.ز گرایشی لوی دارند و بعی  ایع  دو رابطعه مثبتعی برلعرار هویت لومی نی
آمعوزی های لومی دانشرشد هویت لومی در بی  اللیت»( در پژوهشی با عنوان 1989)

ای انجام داد و در ای  مطالعه نحوه تعامل ای  دو هویعت را مطالعه «آنجلسلسدر شهر 
 شعت.مطالعا  هویت لومی در دنیعا دا میتاه ازاو نشان  هاییافته .لرار داد موردتوجه

اهمیت موووو انسجام ملی با توجه به تنوو لومی و فرهنگی در درون کشورها موج  
 .گردیعده اسعتهای انسجام بخش در کشورهای مختل  دنیعا گیری انواو سیاستشكل

 کننعده هویعت بینعیپیشدر پژوهش خویش به بررسی عوامعل  (2017) ایال و دیگرانف
هویت اجتماعی از طریق مطالعه ارتباط بی  هویعت لعومی و هویعت اجتمعاعی  لومی و

از میعزان احسعاا ععدالت اجتمعاعی  هاآنفیلیپینی تبار و در رابطه با ادراك  آمریكاهای
 د که احساا عدالت اجتماعی باع  باال رفت  گعرایشانتایج تحقیق نشان د اند.پرداخته

 .شودمیبه هویت اجتماعی  و پایبندی
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 مدل مفهومی تحقيق

 

 مدل تحليلی تحقيق
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 چارچوب نظری
نظریا  تعصع   هنری تاجفل و نظریا  جان ترنر، تحقیق، برگرفته از چارچو  نظری

 از نظریا  جان رالعز شدهادراكعدالت اجتماعی  برای تبیی  بوده است.ماا آلپور  وت
هویعت اجتمعاعی را ، ترنر در نظریه هویت اجتماعی خعوداستفاده شده است.  و رابر 

ولعی متفعاو  را  بعاهمدو نظریه معرتبط  دروالطکند: هویت اجتماعی چنی  تعری  می
. کعانون نظریعه هویعت بنعدیمقوله ؛ نظریه هویت اجتماعی و نظریه خودشودمیشامل 

اجتماعی ارتباطا  بی  گروهی و مخصوصاً سوگیری درون گروه و کشمكش اجتماعی 
و فرایندهای مرتبط بعا  شناختیرواندر گروه  بندیمقولهخود نظریه  کهدرصورتیاست. 

 ؛(20: 2001)ترنعر و هسعالم، اسعت اجتماعی بنیاد گرفته  تأثیرپذیریپیوستگی و تعاون و 
 اجتمعاعی بعهبعا یعک هویعت  هاآنمتفاو  است که  هایگروهافراد به  تعلق بابنابرای  

تعلق به گروه معی  فقط  اما بند؛یامیدر جامعه دست  خصوصیاتشانمعرفی ووعیت به 
آن گعروه  اًکه مشخصع انجامدمیدر صورتی به مشارکت در یک هویت اجتماعی مثبت 

ها مقایسه شود؛ در ای  مقایسه افراد بعه داوری بعه طور جانبدارانه با دیگر گروهبتواند به
یعت هو ،هنعری تاجفعل نظعر. بعه (40 :1386 ،)ابوالحسعنینفط گروه خود گرایش دارنعد 

 هعایگروهاجتماعی درکی از کیستی خعود اسعت کعه فعرد در ارتبعاط بعا عاعویت در 
 .(63: 1987تاجفل ) آوردمی دست بهگون گونااجتماعی 

ای  است که هویت اجتماعی در بسیاری موارد مانط  بندیمقولهفرویه اصلی تئوری 
 بندیمقولهدر . افراد جامعه خودشان را شودمیهویت شخصی  طر بهفرد  گیریجهت

کنند که ای  کار به یک هویت ادراکی افزوده بی  خود ای میای کلیشهاجتماعی برجسته
و اعاای درون گروه و یک تمایز ادراکی افزوده بی  اعاای درون گروه و برون گعروه 

به ای  معنی  شودمی. هویت در ای  نظریه بر اساا احساا تعلق تعری  شودمیمنجر 
را  هعاییآندرون گروه و مقوله مثبت و  عنوانبها که به آن تعلق دارند ر هاییآنکه فرد 
متفاو  اجتماعی  هایزمینه شناسد.میتحت عنوان برون گروه  ندمتعلق نیست هاآنکه به 

ممك  است یک شخص را به فكر کردن، احساا کردن و عمعل کعردن بعر مبنعای رده 
 .(87: 1987رنر، ت)برانگیزاند  اشملیخود شخصی، خانوادگی یا 

شعدن  گروهگروهبه جامعه دارد و مانط از  بخشیانسجامهویت ملی نقش اساسی در 
خود را بعر  ی. در اصل هویت ملی مانند چتری سایهگرددمیشدن آن جامعه  تكهتكهو 

 شعودمیاندازد که موج  دستیابی به سازگاری ملی و وحعد  ملعی می هافرهنگخرده
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های جمعی دارای دو عنصر احساا تعلعق و تعهعد ععاطفی هویت .(236 :1378 ،)طالبی
و هویت ملی نیز ابعاد مختلفی دارد؛ بعد اجتمعاعی  (104 :1378 ،افسر و رزازی فر) است

ی آن روابط دوستانه و عاطفی است که بعه مرتبط است با نظام اجتماعی کالن و جوهره
انسعجام بیشعتری برخعوردار  شعهروندان از بعد اجتماعی هویت تقویت شود، هر میزان

 .(5: 1380 حاجیانی،) شوندمی
بعد تعاریخی هویعت ملعی نعوعی آگعاهی مشعترك از گذشعته تعاریخی و احسعاا 

هاسعت. تعاری  بستگی به آن است که احساا سرنوشت پنعداری عامعل پیونعد نسلدل
هعا هاست که ما نسبت به نیاکان خعود داریعم و وارآ آنای از تعهدها و وظیفهمجموعه

، میلعر) ها و بخشی هم در مقابل آیندگان استهستیم. بخشی از تعهدا  ما در مقابل آن
خاطر افراد یک ملت به مبانی مشروعیت بخش و نظام سیاسعی برآمعده . تعلق(29: 1383

 کنندکند، بعد سیاسی هویت ملی للمداد میاز آن را که به شكل حكومت تجلی پیدا می
 .(28: 1478، شیخاوندی)

تعلق بیانگر تعلق و روایت خاطر فرد از گروه ملی خعود، از احساسعا  و  حسااا
های معرتبط بعه عاعویت در گعروه و توجعه و عاللعه او بعه فرهنعگ، تعاری  و نگرش
 . رونالعدو(61: 2001والعک و کعارو، ) اسعتورسوم گروه ملتش در ای  چهارچو  آدا 
ی خا  از عوامل عینی، یهنعی، اهای جمعی مانند هویت ملی را مجموعههویت برتون

شعوند داند که در یک گروه انسانی متجلعی میفرهنگی، اجتماعی، عقیدتی و نفسانی می
. ععدالت تعوزیعی اصعل و (35 ؛1392، برتون) سازدهای دیگر متمایز میو آن را از گروه

معیاری است که بر توزیط مواه  و یا تكالی  اجتماعی حاکم اسعت. در اینجعا مسعئله 
ی  است که توزیط مواه  و تكالی  اجتماعی چگونه باید باشد؟ در نظر رالعز ععدالت ا

هعا نیسعت بلكعه های مؤثر در سامانه اجتماعی و روابعط از آنارزشی، میان سایر ارزش
اعتبار و درستی ساختار اجتماعی به  رود.نخستی  و برتری  ارزش اجتماعی به شمار می

برخی نهادهعایی  .(3: 1917)راولز،  عدالت بستگی داردمطابقت و سازگاری آن با اصول 
اند از؛ لوانینی که حقوق اساسی و دهند عبار که شاکله ساختار اجتماعی را تشكیل می

 کنند.مزایا و امتیازا  برابر یا نابرابر افراد جامعه را ترسیم می
و نحعوه نظام التصادی و لوانی  حاکم بر تولیعد و توزیعط التصعادی، نظعام سیاسعی 

های کعالن سیاسعی، گیریتوزیط لدر  سیاسی و میزان و نحوه نقش افعراد در تصعمیم
اجتماعی، نظام آموزشی و نحوه و میزان دسترسی آحاد جامعه به آموزش و رشد علمی، 
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نیازمند لعوانینی اسعت کعه در  بهداشت و نظام مالیاتی، حقوق اجتماعی طبقا  وعی ،
ها و مسعئولیت ورداری افراد و شیوه توزیعط مواهع  وهای پیشی  نحوه برختمام عرصه

عدالت توزیعی خواهان آن است کعه دولعت  .کندها را مشخص میوظای  افراد و گروه
مشخصعی از  ای در کل جامعه توزیط شود که همه بعه نسعبتگونهتامی  کند دارایی به

ر ایع  محعور های جاری درباره عدالت تعوزیعی دامكانا  مادی برخوردار شوند. بح 
متمرکز است که توزیط چه مقدار از امكانا  باید تامی  شود و برای توزیعط امكانعا  

 .(24: 1397 ،)فالی شاکربه چه میزان از دخالت دولت نیاز است 
ععدالت بعر مبنعای ترتیبعاتی  نظریه رالز درنظریه عدالت رالز بر مبنای برابری است. 

لعرار داد  معثالًشود. لرارداد بی  مردم ایجاد می صور بهداوطلبانه و  صور بهاست که 
برای نوو حكومت، نوو اخالق، نوو خانواده، نعوو التصعاد و ایعره. منظعور از لعرارداد 

جمعی است که بعااً در لعانون اساسعی و یعا لعوانی  دیگعر  هایتوافقاجتماعی نوعی 
لرارداد  ای . شود. یا لراردادهای ومنی است که در جایی مدون نشده استمنعكس می
مجدد و تصحیح مجدد باشعد. رالعز معتقعد اسعت کعه در هعر  مذاکرهباید لابلاجتماعی 

لرارداد  گیریشكلهای خاصی در نحوه لرارداد اجتماعی امكان دارد امتیاز افراد و گروه
نوو امتیاز خا  ویعژه کعه در لعرارداد اجتمعاعی معنعكس  هراجتماعی، منعكس شود. 

ست. لذا لرارداد اجتماعی که ژان ژاك روسعو گفتعه اسعت اگعر بعی  شود، ایرمنصفانه ا
به نقعل از ، 1971راولز، ) شودمیدر آن وارد  هاییمحرومیتو  امتیازهامردم موجود باشد 

 .(38: 1394 ،نیلی
گعذاری کنعیم، بخعواهیم ععدالت بعر مبنعای انصعا  را پایه اگعر ،رالز جان به اعتقاد

انصعا   معنیهمبرابری است و تقارن فردی  اصلیدا کند. امتیازا  موجود نباید نقشی پ
 هعاآننتیجه لرارداد بعی   ،اگر جای فرد ال  و   را عوه کنیم ای  معنی که؛ به است

به نقعل از ، 1971 راولز،) فرد ال  و   متقارن است ووعیتصور تغییری نكند در ای  
امتیعازی برخعوردار نیسعت. وی  از هیچ کسهیچاساا برابری رالز  بر. (42: 1394 ،نیلی

کنعد توزیعط اختیعار و لعدر  در مورد توزیط ثرو  و لدر  یعک اصعل را مطعری می
ایعر برابعر بعه  هایلعدر نابرابر باشد با ای  شرط که ای   تواندمیسیاسی و اجتماعی 

 .هاآدممناص  مربوط باشد نه به 
.   با هم رلابعت کننعدصاشرط دوم ای  است که همه بتوانند برای دستیابی به آن من

با  مشعاال  فقطنه، مستلزم آن است که هافرصتلز معتقد است که برابری منصفانه ورا
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بلكه همگان بایعد از فرصعت  ،دولتی و مناسبا  اجتماعی، به روی همگان گشوده باشد
تعریع  وی فرصعت منصعفانه بعا فعره  دربرخوردار باشند.  هاآنمنصفانه دستیابی به 

راهنمای ما در مطالعه  شری داده شده است.از مواه  فطری وجود دارد،  عیتوزیاینكه 
توزیط  عدالت، مسئله های متفاو معنای مواه  اجتماعی و نیز در بررسی درونی حوزه

را به مفهوم درست برگرفته از ادراك افعراد در جوامعط بعر اسعاا سعنت  عدالتاست. 
ععه اسعت و موجع  ادراك احتمعال تاری ، فرهنگ، شرایط زمعانی و مكعانی خعود جام

حقعولی بعرای حعق  هاانسان البته. شودمیمتفاوتی از معیار عدالت در میان مردمان خود 
در انسان بودن نیسعت بلكعه  هاآناما ای  حقوق به خاطر اشتراك  ،دندار آزادی وحیا  
ععدالت یعک برسعاخته  درنتیجعهمشترك از مواه  اجتماعی اسعت  هایبرداشتنتیجه 
، بعه 1971، )راولعزی است و بعید است بتوان آن را فقط و تنها به یک شیوه سعاخت بشر

 .(30: 1394 ،نقل از نیلی
 

 ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق :1 شماره جدول
 ضریب آلفای كرونباخ متغيرهای تحقيق

 805/0 شدهعدالت اجتماعی ادراک
 793/0 های شغلياحساس برابری در توزیع فرصت

 66/0 احساس برابری در توزیع امکانات آموزشي
 709/0 احساس برابری در توزیع امکانات بهداشتي و سالمت

 953/0 های هویت ملیشاخص
 902/0 تعلق اجتماعي به هویت ملي

 902/0 به هویت ملي بستگي اجتماعيدل
 818/0 تعصب اجتماعي به هویت ملي

 
 روش تحقيق

هعد  یعک بررسعی  ای  بررسعی ازنظعریش استفاده شد. در ای  پژوهش از روش پیما
 .یک تحقیق پهنا نگر است وسعت،و ازنظر کاربردی 

 
 ابزار گردآوری اطالعات

و  گیری هویعت اسعتکعه بعرای انعدازه اسعتاندارد فینعی نامهپرسش ازدر ای  پژوهش 
ن های جعاهای هویت اجتماعی در تئوریهمچنی  مفاهیم مربوط به هویت ملی از سازه

ای  مفاهیم در سعه  نظریه تعص  توماا آلپور  استفاده گردید. ترنر و هنری تاجفل و
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ها و بسعتگی اجتمعاعی و تعصع  اجتمعاعی بعا مؤلفعهبعد عمده؛ تعلعق اجتمعاعی، دل
های مربوط به عدالت اجتمعاعی بندی گردید. مفاهیم و مؤلفههای تعیی  شده دستهگویه
های تخصصعی تئعوری ععدالت سعازه ت تعوزیعی ازشده با تأکید بر بخعش ععدالادراك

احسعاا  های شغلی،احساا برابری در توزیط فرصت اجتماعی رالز در سه بعد عمده؛
برابری در توزیط امكانا  آموزشی و احساا برابعری در توزیعط امكانعا  بهداشعتی و 

 اخذ گردید. های اختصاصی است،ها و گویهتقسیم به مؤلفه
 

 گيرینمونه و شيوه جامعه آماری
کعه در شعهرهای تبریعز و  بعودجوانان شهر تبریز و بوکعان در ای  پژهش  جامعه آماری
در بعازه  معرد وجامعه آماری در شهر تبریز شامل کعل جمعیعت زن  .بودندبوکان ساک  

 .بعودنفعر  657668بعه تععداد  95سال بر اساا سرشماری عمومی سال  29تا  18سنی 
نفعر بعه  384شهر تبریز با استفاده از فرمول کوکران معادل حجم نمونه در جامعه آماری 

تا  18در بازه سنی  مرد وجامعه آماری در شهر بوکان شامل کل جمعیت زن  دست آمد.
 381و حجعم نمونعه  نفر 68377به تعداد  95سال بر اساا سرشماری عمومی سال  29
نفعر  771دو گروه جامعه آماری با اسعتفاده از فرمعول کعوکران حجم نمونه در  .بود نفر

 تعیی  شده بود.
کعه جامععه بعود  سیسعتماتیک وتصعادفی گیری ترکیبی از نمونعه گیری،نمونهروش 
در  هرکدامبه نسبت حجم نمونه از  پسر تقسیم و جوانان دختر و دوطبقۀرا به  موردنظر

لعرار  ارزیابیصوری مورد  از طریق اعتبار بزار،ااعتبار گردید. ای  جامعه، نمونه انتخا  
 شد.کرونباخ استفاده  یآلفا از روش پایاییبرای تأمی   .گرفت

 
 های توصيفییافته

 3/51درصد کرد و  7/48درصد مرد  7/49درصد زن و  3/50، یموردبررساز کل نمونه 
ی  مقعدار ، کمتعر71/3هویت ملی برابعر  یهاشاخصمیزان  میانگی درصد ترك بودند. 

. میانگی  میزان تعلق اجتماعی بعه هویعت ملعی بود 5و بیشتری  مقدار برابر  08/2برابر 
 بستگیدلمیانگی  میزان  بود. 5و بیشتری  مقدار برابر  2، کمتری  مقدار برابر 97/3برابر 

، 5و بیشعتری  مقعدار برابعر  2، کمتری  مقعدار برابعر 97/3اجتماعی به هویت ملی برابر 
و  2، کمتعری  مقعدار برابعر 81/3ی  میزان تعص  اجتماعی به هویعت ملعی برابعر میانگ

 بود. 5بیشتری  مقدار برابر 
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 هویت ملي یهاشاخصتوصیفي  یهاآماره :2 شماره جدول
 ماكزیمم مينيمم كشيدگی چولگی انحراف معيار ميانگين تعداد 

  هایشاخص

 هویت ملی
778 71/3 71/0 29/0- 65/0- 08/2 00/5 

تعلق اجتماعی به هویت 
 ملی

778 97/3 85/0 86/0- 31/0- 00/2 00/5 

اجتماعی به  بستگیدل
 هویت ملی

778 97/3 77/0 78/0- 15/0- 00/2 00/5 

تعصب اجتماعی به 
 هویت ملی

778 81/3 72/0 62/0- 10/0- 00/2 00/5 

 
و  36/1ر برابعر ، کمتری  مقعدا63/3برابر  شدهادراكمیانگی  میزان عدالت اجتماعی 

شغلی برابر  هایفرصتمیانگی  میزان احساا برابری در توزیط  ،5بیشتری  مقدار برابر 
میعانگی  میعزان احسعاا  بعود. 5و بیشتری  مقدار برابر  0/1، کمتری  مقدار برابر 50/3

و بیشعتری   75/1، کمتعری  مقعدار برابعر 72/3برابری در توزیط امكانا  آموزشی برابر 
میانگی  میزان احساا برابعری در توزیعط امكانعا  بهداشعتی و سعالمت  ،5رابر مقدار ب
 .بود 5و بیشتری  مقدار برابر  40/1، کمتری  مقدار برابر 71/3برابر 

 
 شدهادراکهای توصیفي عدالت اجتماعي آماره :3 شماره جدول

 ميانگين تعداد 
انحراف 

 معيار
 ماكزیمم مينيمم كشيدگی چولگی

ماعی عدالت اجت
 شدهادراک

778 63/3 76/0 34/0- 54/0- 36/1 00/5 

احساس برابری در 
 هایفرصتتوزیع 

 شغلی
778 50/3 05/1 48/0- 78/0- 00/1 00/5 

احساس برابری در 
 توزیع امكانات آموزشی

778 72/3 79/0 35/0- 51/0- 75/1 00/5 

احساس برابری در 
توزیع امكانات بهداشتی 

 و سالمت
778 71/3 81/0 47/0- 35/0- 40/1 00/5 

 
 های استنباطییافته

 اسعتفاده اسعمیرنو  – برای بررسی نرمال بودن توزیط متغیرها از آزمعون کولمعوگرو 
تعوان آمده توزیط نرمالی دارد و میدستهای بهنتایج آزمون نشان داد که داده .است شده
 های پارامتری استفاده کرد.آزمون از

اجتماعی ادراك شده با میزان پایبندی به هویت ملی در بی  بی  عدالت  :1فرضیه 
 جوانان شهرهای تبریز و بوکان رابطه وجود دارد.
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 .است 001/0داری آزمون و سطح معنی 233/0وری  همبستگی پیرسون برابر مقدار 
شده با میزان پایبندی به هویت ملی در بی  جوانان شهرهای بی  عدالت اجتماعی ادراك

 .داری وجود داردبوکان رابطه مثبت معنیتبریز و 
های شغلی، های احساا برابری در توزیط فرصتلفهمؤبی  میزان  ،همچنی 

احساا برابری در توزیط امكانا  آموزشی و احساا برابری در توزیط امكانا  
بهداشتی و سالمت با میزان پایبندی به هویت ملی در بی  جوانان ترك و کرد شهرهای 

 .(p<05/0داری وجود دارد )بوکان رابطه مثبت معنیتبریز و 
 

 آزمون همبستگي پیرسون رابطه بین عدالت اجتماعي ادراک شده و هویت ملي :4 شماره جدول
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های  شاخص
 هویت ملي

ضریب 
 همبستگي

233/0 196/0 234/0 164/0 

 001/0 001/0 001/0 001/0 داریسطح معني

 778 778 778 778 تعداد

 
با میزان تعلق اجتماعی به هویت ملعی در  شدهادراكبی  عدالت اجتماعی : 2فرضیه 

وری  همبستگی پیرسعون برابعر  دارد.وجود  بی  جوانان شهرهای تبریز و بوکان رابطه
با میزان  شدهادراكاست. بی  عدالت اجتماعی  001/0داری آزمون و سطح معنی 233/0

داری پایبندی به هویت ملی در بی  جوانان شهرهای تبریز و بوکعان رابطعه مثبعت معنعی
شعغلی،  هایفرصعتاحسعاا برابعری در توزیعط  هایمؤلفعهبی  میزان  نیزوجود دارد. 

احساا برابری در توزیعط امكانعا  آموزشعی و احسعاا برابعری در توزیعط امكانعا  
به هویت ملی در بی  جوانان شهرهای تبریعز بهداشتی و سالمت با میزان تعلق اجتماعی 

وجود وری  همبسعتگی بعاال و  (p<05/0داری وجود دارد )و بوکان رابطه مثبت معنی
شده بعر میعزان متغیر عدالت اجتماعی ادراكدرصد بیانگر اثرگذاری  99وری  اطمینان 
 پایبندی به هویت ملی است. تعلق اجتماعی و
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 و تعلق اجتماعي به هویت ملي شدهادراکآزمون همبستگي پیرسون رابطه بین عدالت اجتماعي  :5 شماره جدول

  

ی 
اع

تم
ج

ت ا
دال

ع
ک

را
اد

ده
ش

 

ر 
 د

ی
بر

را
س ب

سا
ح

ا
ع 

زی
تو

ت
ص

فر
ی

ها
 

ی
شغل

 

ر 
 د

ی
بر

را
س ب

سا
ح

ا
ت

ت 
انا

مك
ع ا

زی
و

ی
زش

مو
آ

 

ر 
 د

ی
بر

را
س ب

سا
ح

ا
ت 

انا
مك

ع ا
زی

تو
ت

الم
 س

 و
ی

شت
دا

به
 

تعلق 
اجتماعی 
به هویت 

 ملی

ضریب 
 همبستگی

324/0 219/0 261/0 341/0 

سطح 
 داریمعنی

001/0 001/0 001/0 001/0 

 778 778 778 778 تعداد

 
ی بعه هویعت اجتمعاع بسعتگیدلبا میزان  شدهادراكعدالت اجتماعی  بی : 3فرضیه 

 وجود دارد. ملی در بی  جوانان شهرهای تبریز و بوکان رابطه
است. بعی   001/0داری آزمون و سطح معنی 249/0وری  همبستگی پیرسون برابر 

اجتماعی به هویت ملی در بعی  جوانعان  بستگیدلبا میزان  شدهادراكعدالت اجتماعی 
د دارد. همچنعی  بعی  میعزان داری وجعوشعهرهای تبریعز و بوکعان رابطعه مثبعت معنعی

شعغلی، احسعاا برابعری در توزیعط  هایفرصعتاحساا برابری در توزیعط  هایمؤلفه
امكانا  آموزشی و احساا برابری در توزیط امكانعا  بهداشعتی و سعالمت بعا میعزان 

اجتماعی به هویت ملی در بی  جوانان شهرهای تبریز و بوکعان رابطعه مثبعت  بستگیدل
 .(p<05/0دارد )داری وجود معنی

 
 بستگيدلو  شدهادراکآزمون همبستگي پیرسون رابطه بین عدالت اجتماعي  :6 شماره جدول

 اجتماعي به هویت ملي
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 بستگیدل
اجتماعی به 
 هویت ملی

ضریب 
 همبستگی

249/0 232/0 253/0 157/0 

سطح 
 داریمعنی

001/0 001/0 001/0 001/0 

 778 778 778 778 تعداد
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با میزان تعص  اجتماعی به هویعت ملعی  شدهادراكبی  عدالت اجتماعی  :4فرضیه 
 ارد.در بی  جوانان شهرهای تبریز و بوکان رابطه وجود د

است. بعی   001/0داری آزمون و سطح معنی 226/0وری  همبستگی پیرسون برابر 
با میزان تعص  اجتماعی بعه هویعت ملعی در بعی  جوانعان  شدهادراكعدالت اجتماعی 

 هایمؤلفعهبعی  میعزان  نیعزداری وجعود دارد. شهرهای تبریز و بوکان رابطه مثبت معنی
لی، احسعاا برابعری در توزیعط امكانعا  شعغ هایفرصعتاحساا برابری در توزیعط 

آموزشی و احساا برابری در توزیط امكانعا  بهداشعتی و سعالمت بعا میعزان تعصع  
داری مثبعت معنعی اجتماعی به هویت ملی در بی  جوانان شهرهای تبریز و بوکان رابطه

درصد بیانگر  99وجود وری  همبستگی باال و وری  اطمینان . (p<05/0وجود دارد )
پایبنعدی بعه  شده بر میعزان تعصع  اجتمعاعی وذاری متغیر عدالت اجتماعی ادراكاثرگ

 هویت ملی است.
 

آزمون همبستگي پیرسون رابطه بین عدالت اجتماعي ادراک شده و تعصب  :7 شماره جدول
 اجتماعي به هویت ملي
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تعصب 
اجتماعی به 
 هویت ملی

ضریب 
 همبستگی

226/0 191/0 214/0 179/0 

سطح 
 داریمعنی

001/0 001/0 001/0 001/0 

 778 778 778 778 تعداد

 
تبریعز و بوکعان میزان پایبندی به هویعت ملعی جوانعان در شعهرهای بی   :5فرضیه 

 83/3برابعر  f,hkمیانگی  میزان گرایش به هویت ملی در بی  جوانان تفاو  وجود دارد. 
است. میعزان پایبنعدی بعه  001/0 داریمعنیو سطح  59/3برابر  jfvdc جوانانو در بی  

داری بیشعتر از جوانعان شعهر تبریعز معنعی طوربههویت ملی در بی  جوانان شهر بوکان 
اجتمعاعی بعه  بسعتگیدلتعلق اجتماعی به هویت ملی،  هایمؤلفه  میزان همچنی است.

 طوربعههویت ملی و تعص  اجتماعی بعه هویعت ملعی در بعی  جوانعان شعهر بوکعان 
 (.p<05/0داری بیشتر از جوانان شهر تبریز است )معنی
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 شهرها برحسبهویت ملي  هایشاخصمیزان  مستقل tنتایج آزمون  :8جدول 

 ميانگين تعداد شهر تهمتغير وابس
انحراف 

 معيار

 tآزمون  آزمون لوین

 Fآماره 
سطح 

 داریمعنی
 tآماره 

درجه 
 آزادی

سطح 
 داریمعنی

 هایشاخص
 هویت ملی

 098/8 66/0 83/3 379 بوکان

 

005/0 

 

834/4 

 

041/774 

 

001/0 

 73/0 59/3 399 تبریز 

تعلق 
اجتماعی به 
 هویت ملی

 489/17 79/0 10/4 379 بوکان

 

001/0 

 

177/4 

 

369/772 

 

001/0 

 89/0 85/3 399 تبریز 

 بستگیدل
اجتماعی به 
 هویت ملی

 06/2 75/0 05/4 379 بوکان

 

152/0 

 

88/2 

 

776 

 

004/0 

 78/0 89/3 399 تبریز 

تعصب 
اجتماعی به 
 هویت ملی

 66/0 90/3 379 بوکان
251/14 001/0 25/3 718/768 001/0 

 77/0 73/3 399 تبریز

 
جوانان در شهرهای تبریز و بوکعان  شدهادراكمیزان عدالت اجتماعی  بی  :6فرضیه 

 71/3در بی  جوانان برابر  شدهادراكمیانگی  میزان عدالت اجتماعی تفاو  وجود دارد. 
ععدالت  است. میعزان 004/0داری برابر و سطح معنی 55/3برابر  تبریزو در بی  جوانان 

داری بیشتر از جوانعان شعهر معنی طوربهدر بی  جوانان شهر بوکان  شدهادراكاجتماعی 
شعغلی و احسعاا  هایفرصعتاحساا برابری در توزیعط  هایمؤلفهمیزان  .است تبریز

داری بیشتر از معنی طوربهبرابری در توزیط امكانا  آموزشی در بی  جوانان شهر بوکان 
احساا برابری در توزیط امكانا   مؤلفهولی میزان  (.p<05/0ست )جوانان شهر تبریز ا

داری بیشعتر از جوانعان شعهر معنی طوربهبهداشتی و سالمت در بی  جوانان شهر تبریز 
 (.p<05/0بوکان است )

 
 برحسب شهرها شدهادراکمیزان عدالت اجتماعي  مستقل tنتایج آزمون  :9جدول 

 نميانگي تعداد شهر متغير وابسته
انحراف 

 معيار

 tآزمون  آزمون لوین

آماره 
F 

سطح 
 داریمعنی

 tآماره 
درجه 
 آزادی

سطح 
 داریمعنی

عدالت 
اجتماعی 

 شدهادراک

 72/0 71/3 379 بوکان
683/3 055/0 908/2 776 004/0 

 79/0 55/3 399 تبریز
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احساس 
برابری در 

توزیع 
 هایفرصت

 شغلی

 94/0 73/3 379 بوکان

49/11 001/0 205/6 919/766 001/0 
 10/1 28/3 399 تبریز

احساس 
برابری در 

توزیع 
امكانات 
 آموزشی

 76/0 79/3 379 بوکان

875/2 09/0 444/2 776 015/0 
 80/0 66/3 399 تبریز

احساس 
برابری در 

توزیع 
امكانات 

بهداشتی و 
 سالمت

 78/0 63/3 379 بوکان

729/1 189/0 48/2- 776 013/0 
 83/0 78/3 399 تبریز

 
 گيریيجهنتبحث و 
تعیی  تفاو  در میعزان پایبنعدی جوانعان دو شعهر تبریعز و بوکعان اصلی تحقیق هد  

ای  پژوهش،  جمطابق نتای بود. شدهادراكنسبت به هویت ملی متأثر از عدالت اجتماعی 
شهر تبریعز و بی  دو  رعی دمیزان ادراك از عدالت اجتماو میزان پایبندی به هویت ملی 

یج تحقیقا  پیشی  که ای  موووو را نتا یج ای  پژوهش،نتا .ستاتفاو  اندکی م بوکان
 یعدریپورحو  زاده جعفعر) نمایعدیمتأییعد  انعددادهی لعرار موردبررسعاز زوایای دیگر 

 یعقعوبی( 1377) یفر( ر1989) ینیف(، 1387احمدلو ) (،1400) یپرکیی و ( ناستا1394)
 .(2016( فرم  )1392) یینوا (،1388)

 یعهدر نظر گعردد:یمنتایج حاصله همچنی  با پشتوانه تئوریكی ای  نظریا  حمایت 
شود. به ایع  معنعی کعه هویت بر اساا احساا تعلق تعری  می ،هویت هنری تاجفل

ه را کع ییهاعنوان درون گروه و مقوله مثبت و آنرا که به آن تعلق دارند به ییهافرد آن
. در تئوری هویت اجتمعاعی شناسندیها متعلق نیست تحت عنوان برون گروهی مبه آن

بلكه دارای چندی  خود اسعت  ؛تاجفل و ترنر یک شخص تنها یک خود شخصی ندارد
خوانی دارد. با عنایت بعه نتعایج حاصعله و مشعاهده میعانگی  که با عاویت گروهی هم

شود کعه میعانگی  ایع  مؤلفعه مشاهده می ،به هویت ملی مؤلفه احساا تعلق اجتماعی
دهد که در جامعه ایران میزان تعلق مسئله نشان می ی بسیار باالتر از حد متوسط است. ا

اجتماعی به هویت ملی باالست. احساا تعلق در فرد طبق نظریه تاجفعل بعا عاعویت 
 .گیردیو معرفتی شكل م ی، ارزشیگروهی و به مدد سه عنصر: آگاه
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بسعتگی اجتمعاعی، مشعاهده دل یبه نتایج حاصله و مشاهده میانگی  مؤلفهبا عنایت 
دهعد مسئله نشان می ی شود که میانگی  ای  مؤلفه بسیار باالتر از حد متوسط است. امی

بستگی بستگی اجتماعی به هویت ملی باالست. احساا دلکه در جامعه ایران میزان دل
باال بودن میانگی  احساا شود. محقق میهی در فرد طبق نظریه تاجفل با عاویت گرو

هویعت ملعی در  یهاای  امر است که پایبندی بعه مؤلفعه یدبخشو نو یانگربستگی، بدل
بستگی و وابستگی اجتماعی به هویت ملی یكعی از است. دل یدوارکنندهجامعه ایران، ام

هش معلعوم از نتایج ایع  پعژوعوامل ارزشمند انسجام و یكپارچگی برای جوامط است. 
هویعت ملعی در جامععه ایعران باالسعت.  یهاگردید میزان تعص  اجتماعی به شاخص

 آمده از ای  مؤلفه از حد متوسط باالتر است. دستبه یانگی م
که دو گروه هعم منزلعت بعا  یابدیمطابق نظریه آلپور  تعص  در صورتی کاهش م

گروهعی  کهیری منزلتی درحالهم تماا پیدا کنند، اما چنانچه تماا تحت شرایط نابراب
مسلط و گروه دیگر زیر سلطه است برلرار شود، تعص  افزایش یا به همان شد  ادامه 
خواهد یافت. میزان باالی تعص  اجتماعی به هویت ملی در شرایط حال حاور جهعان 
و کشور ما، احتماالً ناشی از ای  امر است که روابط کشورها در سطح جهان بعر اسعاا 

وارد روابعط و مناسعبا   تسعلطرابر نیست و برخی کشورها از مووط برتری و منزلت ب
و همی  امر سب  ایجاد تعص  نسبت به هویت ملعی  شوندیاجتماعی با دیگر جوامط م

 گردیده است. نیز در جامعه ما
عدالت را به مفهوم درست برگرفته از ادراك افراد در جوامط بر اساا سعنت رابر  

ادراك  موجع  ایع  امعرو دانعد میایط زمانی و مكانی خود جامععه تاری ، فرهنگ، شر
مشعترك در  صور بهی که حقول .شودمیمتفاوتی از معیار عدالت در میان مردمان خود 

 هابرداشتی مشترك از مواه  اجتماعی است و ای  هابرداشتهست ناشی از  هاانسان
 است. متفاو  مختل ،ی و اللیمی مناطق فرهنگ با توجه به پیشینه تاریخی،

شعده میزان عدالت اجتمعاعی ادراكو میزان پایبندی به هویت ملی با توجه به اینكه، 
بر اسعاا  .داری بیشتر از جوانان شهر تبریز استطور معنیدر بی  جوانان شهر بوکان به

ی اگر افراد جامعه توزیط منابط و امتیعازا  را عادالنعه ارزیعاب و رابر  عدالت رالزه نظری
ها بعاال خواهعد بعود و جامععه از نظعم و ثبعا  بیشعتری کنند، درك عدالت در میان آن

رابعر ، ناشعی از  و یعه رالعزنظری  تفاو  در بی  دو شهر بر اسعاا برخوردار است. ا
های برابعر فرصت ی عدالت اجتماعی از طریق تأم ارزیابی توزیط منابط و امكانا  است.
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توجه به  حالی محوری و درع هایییاستعداد و توانا ،و برای افراد جامعه توجه به تفا
برابر دانسعت  افعراد  ؛آنچه الزم است برابر دانسته شود .عدالت توزیعی لابل تحقق است
های برابر برای همه در لالع  توزیعط امكانعا  و منعابط در مقابل لانون و ایجاد فرصت

مناسعبی بعرای تحقعق ععدالت  زمینعه تواندیکه ای  دو عامل م ؛صور  یكسان استبه
اگعر افعراد  اجتماعی در جامعه و به دنبال آن ادراك از عدالت اجتماعی را فراهم سعازد.

 هاارزششوند و یمتوجه یباحساا محرومیت و تبعیض کنند، به هنجارهای اجتماعی 
پذیرند، ولی اگر در جامعه عدالت توزیعی رعایعت شعود، ینمو الگوهای عام جمعی را 

گرایانعه یعا اخعالق عام طر بعهگرایانعه گرایانه یا هویعت خا را از اخالق خا فرد 
در راسعتای نتعایج حاصعله از ایع  پعژوهش پیشعنهاد  دهعد.یمهویت جمعی عام سوق 

و  هاگیرییمتصععم عمععومی در جهععتو بسععترهای مشععارکت  هععایتظرف شععود،یم
بخعش اصعلی وروری اسعت و  فراهم گردد جامعه افراد برای همه های ملییزیربرنامه

در برابر دانست  همه الوام در برابعر لعانون و ایجعاد ، عدالت مطابق نظریا  برابری افراد
 گردد.محقق  جوانانبرابر برای همه در بی   یهافرصت
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