
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


292 

 

 ن جوانانیدر ب یقوم تیهو یریگ لکمؤثر بر ش یعوامل اجتماع

 3حسین ملتفت، 1مرضیه شهریاری، 1معصومه باقری

 

 دهکیچ

فرهنگ  یاز اقوام آن دارا یکهر  ،باالست یپهناور با تنوع قوم ینیه سرزمک، رانیشور ما اکزمینه: در 

ن احسـاس  ی. اکند یمخود احساس تعلق  یو نسبت به عناصر فر هنگ باشد یممخصوص به خود  یقوم

 همراه است. ید با تبعات منفیو تشد یساز برجستهنام دارد در صورت  یت قومیهوه کتعلق 

ده اسـت. نمونـه مـورد    یـ انجـام گرد  نامه پرسشو با ابزار  یشیمایبه روش پ، ن پژوهشیروش بررسی: ا

 انتخاب شده بودند. یتصادف -یخوشه ا یریگ نمونهه بصورت کنفر از جوانان است  372مطالعه 

 یهـا  گروه، یاجتماع یها تیفعالت در کمشار، یاسیض در بعد سیاحساس تبع یرهایمتغن ی: بها افتهی

جوانان بـا   یاقتصاد -یگاه اجتماعیپا ،یگروه یها رسانهزان استفاده از یم، مرجع مورد انتخاب جوانان

رابطه  یت قومیهو یریگ شکلالت و یزان تحصین میو ب، و معنادار( مثبت) میرابطه مستق یت قومیهو

 .وجود دارد( وسکمع) یمنف

بـا ارائـه    هـا  بیآسه پس از مطالعات کاست  یمساله اجتماع یکنش به کوا ینتیجه گیری: هر پژوهش

شنهادات در یضمن شناخت و پ تواند یمه ک شود یم یمنته یجیق به نتایو دق یمنطق، ارها منظمکراه

زان یم، پژوهش موید ان است که استفاده از رسانه یها افتهید واقع شود. یده مورد مطالعه مفیبهبود پد

اجتماعی و میزان تحصیالت  یها تیفعالمشارکت در ، اقتصادی -پایگاه اجتماعی، مرجع یرگروههایتأث

ر یـ ان دو متغیـ ن میـ . در اانـد  داشـته افزایش هویـت قـومی    یعنیر وابسته یبا متغ یو... ارتباط معنادار

 ندارد. جنسیت و سن رابطه معناداری وجود

 تیقوم، یپرست قوم، یت قومیهو، قوم، تی: هوها واژهکلید  

 

 مقدمه

ر یماننـد سـا  ، باشـد  یمـ ران یـ قابـل مطالعـه در جامعـه ا    یمهـم اجتمـاع   یهـا  موضوعاز  یت قومیهو

بـر   یر عوامـل اجتمـاع  یق تـأث یـ ن تحقیـ اسـت. در ا  یمتـأثر از عوامـل گونـاگون    یاجتماع یها تیواقع

مـورد  ( نجامـد یب یت قـوم یـ هو شـدن  پررنـگ به  تواند یمه ک) ن جوانانیدر ب یت قومیهو یریگ شکل

 .قرارگرفته است یبررس
                                                                                                                                                                          

1
 اهواز. دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران  

2
  tkta86@yahoo.com ،و مدرس دانشگاه. کارشناس ارشد جامعه شناسی  

3
 شهید چمران اهواز . استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه 
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از  کدر یو بدون نوع اند ستیکگران یه دکن یدانستن ا یبرا یانسان بدون وجود راه یاجتماع یزندگ 

ه شخص از خود و کرا  یفی. تعر(1371:7، [1] نزکینیج) ر قابل تصور استیم غیستکیه خود ما کن یا

ت یـ هو دهـد  یمـ پاسخ  خواهم یمستم و چه یل چیاز قب یآن به سواالت کمک و به کند یموجود خود 

 (1379:195، گوندیب یدریح) نامند یم

و ) شناسـاند  یمـ گـران  یا بـه د یـ و  شناسـد  یمه فرد با آن خود را کاست  یژگیت ویگر هویبه عبارت د

از آن بـه  ، باشـد  کگران مشـتر یبا د، از خود کهرگاه در .(سازد یمز یگران متمایله خود را ازدینوسیبد

جمـع   یاز اعضا یادیا عده زیت توسط همه یهو یکه اگر ک ین معنیبه ا شود یمر یتعب یت جمعیهو

 ،س سازدکجاد و منعیآن جمع را ا یها یریگ جهتو  ها ارزش، ل قرار گرفته و اهدافیمورد تجل ینیمع

 است. یت جمعیهو

از جامعـه   یگروه فرعـ  یکرا بعنوان ( قوم) ه افرادکاست  یت قومیهو یت جمعیهو یها گونهاز  یکی 

ر جامعه خود یاز سا یخاص فرهنگ یها یژگیوهر گروه را از لحاظ  یعضا آو  کند یممشخص  تر بزرگ

از اقـوام آن   یـک هـر   ،باالسـت  یپهناور با تنوع قـوم  ینیه سرزمک، رانیشور ما اکدر  .سازد یمز یمتما

، زبان ین اقوام دارایاز ا یکیز بعنوان ین یاری. قوم بختباشند یممخصوص به خود  یفرهنگ قوم یدارا

احسـاس تعلـق    ین عناصـر فـر هنگـ   یـ است و نسبت به ا کمشتر یهنجارها د ویعقا، ها ارزش، خیتار

ـ . اکنـد  یم امـا  ، اسـت  یعـ ینـام دارد در حالـت معمـول آن طب    یت قـوم یـ ه هوکـ ن احسـاس تعلـق   ی

 یـک د بعنـوان  یبا، هکست بلین یعیگر طبیهمراه است د یه با تبعات منفکد آن یو تشد یساز برجسته

 یضـرور  یا هـش آن انجـام اقـدامات   کـ ا یـ ردن کـ برطرف  یسته شود و برایبه آن نگر یمسأله اجتماع

ه کـ باشـد   یا گونـه الن به کدر سطح  یت قومید هویه اگر تشدکن است یآنچه مسلم است ا .دینما یم

ع حقـوق  ییباعث تضـ  یقوم یها گروهل کیز با تشیا در سطح خرد نیگردد و  یت ملیف هویباعث تضع

 رد. حسـین بـر  یـ قـرار گ  یمورد بررسـ  یمساله اجتماع یکبعنوان  تواند یم ،ت شودیافراد خارج از قوم

بـا   یوسـتگ یزان پیـ م، یخانوادگ یوستگیپ، تیدر پژوهش خود به این نتیجه رسید که جنس( 1379)

ر یـ بـا متغ  یشور ارتباط معنادارکت از اوضاع یزان رضایم، مرجع یرگروههایزان تأثیم، گروه همساالن

همسـاالن و  ، ر خـانواده یـ ان سـه متغ یـ ن میـ . در اانـد  داشته یت ملینگرش نسبت به هو یعنیوابسته 

معنـادار و   یا رابطـه شور کت از اوضاع یر رضایوس و متغکار معنادار و معیبس یا رابطه، مرجع یها گروه

از محل  اند عبارته کر مستقل ین هفت متغیداشته است. بنابرا یت ملیم با نگرش نسبت به هویمستق

، یگروه یها رسانهزان استفاده از یم، انیدانشجو یاجتماع–یگاه اقتصادیپا، یلیتحص یترمها، ونتکس

ارتبـاط  ، ان بلـوچ یت دانشـجو یمحرومزان احساس یض و میزان احساس تبعیم، یت گروهیزان عضویم

( 1378) تقوی نسـب ، (1376) . جعفری و همکاراناند نداشته یت ملیبا نگرش نسبت به هو یمعنادار

م و یرابطـه مسـتق  ، یو احسـاس نـابرابر   یلیه تحصـ یـ ن پایو ب یو احساس نابرابر ین تعامل اجتماعیب

، ابندیش یهر چه افزا( شوند یم یو آگاه ه باعث شناختک) ن دو عاملیا یعنی، شود یمده ید دار یمعن

 یخیت را از نظـر تـار  یـ مسـأله قوم ، [3] لوایداسـ و  [2داگـالس ]  .ابدی یمش یز افزاین یاحساس نابرابر
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را از  کخ مردم باسیتار، " [4باسک ]سم یونالیناس "ق خود تحت عنوانیدر تحق ها آن. کنند یم یبررس

 قرار دادند. یبه بعد مورد بررس یالدیقرن دهم م

مساله  یک تواند یمر یل زیاز جانب هر قوم به دال یت قومیهو یساز برجستهو  یریگ شکلدر مجموع  

 باشد: یاجتماع

. کننـد  یمـ ز یگـر متمـا  یگروه را از گـروه د  یکه کهستند  یفرهنگ یها یژگیوعمدتاً ، ها تیقوم( الف 

، هـا  یژگـ یون یـ از ا یـک چ ین و ... درهـ ید، یشاوندیخو، نژاد، از: زبان اند عبارت ها یژگیون یاز ا یبرخ

ت را تحـت پوشـش   یصفت انسان تواند یم یت قومیهو یپس برجستگ، است نشدهت لحاظ یصفت انسان

 اتفاق افتاد. نیگو هرزه و یبوسنه در ک یرد. مانند مسائلیده گیقرار دهد و ناد

دارد. اگر  یزکستم مریس یکز ین ستمیستم است. هرسیس یکستم دردرون یخرده س یکهر قوم ( ب

ستم یبا س ستمیس خردهان ی. رابطه ماند ستمیساقوام خرده ، شور با شدک یک یزکستم مریت سیمکحا

د یتشـد ، خـاص باشـند   یتیت ازقومیمکمثبت باشد. حال چنانچه بخش اعظم حا یا رابطهد یبا یزکمر

. (3 :1376، نـواح ) کنـد  یم یریرابطه مثبت جلوگ یکه از بوجود آمدن کاست  یاز عوامل یت قومیهو

ت ممتـاز  یـ ت موقعیـ ه گـروه اقل کند کن است احساس کجامعه مم یکگروه مسلط در  یه اعضاکچرا 

ه کنندکن است احساس کز ممیت نیگروه اقل یگر اعضاید یند. از سوکد یو اقتدارشان را تهد یاقتصاد

 .(265:1376 ،وئنکبروس ) گذاشته است شان یاجتماعو  یشرفت اقتصادیبرسر راه پ یت موانعیثرکا

 یو بررسـ  یبنـد  طبقـه را در سه سطح  یاریدرقوم بخت یت قومید هویو تشد یریگ شکلد بتوان یشا 

 نمود:

ا یـ انـه: در مواجهـه بـا اقـوام     یا میدر سطح متوسطه ( 2 .یت ملیالن: در مواجهه با هوکدر سطح ( 1 

 مجاور. یها تیاقل

 گر.یدیکدر مواجهه با  یاریف بختیدر سطح خرد: طوا( 3 

 یقـرار نـداده و ادعـا    یت ملـ یـ هو( درمقابله بـا ) یرودرروت خودرا یچگاه هویه یاریاگرچه قوم بخت 

ن اسـت  کـ ن قـوم مم یدر ا یت قومیهو یاما برجستگ (سطح اول) است ننموده یطلب یجدائا یاستقالل 

شـاندن روابـط   کران و به چـالش  یا یغرب جنوب یها استاناز  یا عمدهدرقسمت  زا بحراناز عوامل  یکی

شـور  ک یاقتصـاد ، یاسـ یس، یت اجتمـاع یامن یبر رو یرگذاریگر وتاثید یها تیاقلو اقوام و  ها آنن یب

و منازعـات   هـا  یریـ درگه در گذشـته  کـ  دهـد  یمـ نشـان   یخیقات تاری. ضمناً تحق(سطح دوم) گردد

ت یـ مکمتفـاوت حا  یل سـاختارها یبـدل د ینـون شـا  کوجود داشـته و ا  ها یاریبختان یدر م یقوم درون

ف یان طوایخاص در م یقومپرست یگذشته نبٍاشد. اما نوع سان بهار و کن منازعات بصورت آشیا، ینونک

از  یخود اقدامات یفرهنگ یهایژگیل برترانگاشتن ویفه به دلیه هر طاک ین معنیمختلف وجود دارد به ا

افـراد جهـت    یاسـ یج سیگر و بسـ ید یها تیاقله یض علیه منجر به تبعکو تعصب را  یشداوریجمله پ

ن امـر  یـ ه اکـ ، دهند یمرا انجام ، شود یم یاسیوس یاقتصاد، یاجتماع یها تیموقعسب ک یتالش برا

را  یرقابـت در قومپرسـت   یو نوع شود یمگر و انجام اقدامات متقابل یف دیطوا نشکبنوبه خود باعث وا
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به روابـط   یو حت ها آنان یاست به بروز منازعات م نکمم یه در صورت عدم توجه جدک زند یمدامن 

 ابد.ی یز تسریگر نید یها تیاقلبا اقوام و  ها آن

 یـک ت یـ موجود یالن بـرا کـ در سطح  تواند یم یت قومید هویو تشد یریگ شکلعدم توجه به مساله 

ت کـ حر یسـتم بـرا  یس یـک بعنـوان   یا جامعـه گفت هر  توان یمباشد. بعنوان نمونه  ساز چالششور ک

 یریجلـوگ  یه از انسجام اجتماعک ید مراقب عواملین بایاست. بنابرا یازمند انسجام اجتماعیپارچه نیک

ه مـردم آن از  کـ  یز در منـاطق یـ بـود. در سـطح خـرد ن   ، شوند یمت منجر به بحران یو در نها کند یم

 یـک بخـود گرفتـه و بصـورت     ییگرا خشونتل کش تواند یمبحران  اند شدهل کیمختلف تش یها تیقوم

 مطرح شود. یچالش جد

ن ین در ایمحقق یران و هشدارهایاقوام در ا یت ملیان و ضعف هویرانیا یت جمعیبا توجه به ضعف هو

 یامـدها یج و پیبا توجـه بـه نتـا    نیهمچن (و... 1379 یخاوندیش ،1372 یالطائ، 1373 ینبو) نهیزم

ت یهو یریگ شکلبر  مؤثرعوامل  ییشناسا ین دست برایاز ا یقاتیلزوم انجام تحق، یت قومید هویتشد

 .شود یممشخص  یقوم

 چارچوب نظری

دربـاره   یرکـ اتب گوناگون فکقلمرو م یکدر  -1وجود دارد:  ینظر یت دو قلمرو اساسیدر مورد قوم 

در خصـوص علـل    ینظـر  یهـا  بحـث گر بـه  یقلمرو د -2. خورد یمت به چشم یش قومیدایت و پیماه

ن یـی تب یبـرا  شناسـان  جامعـه . (142:1376، یاحمـد ) ت اختصـاص دارد یـ شدن مسـئله قوم  یاسیس

عمـده   یهـا  تیـ موقعانحصـار  ، جامعـه  یسـاختار  یهـا  ًبرجنبـه  عمـدتاً  یقوم یها بحرانو  یهمبستگ

د کیـ تأ یض اجتمـاع یو تبعـ  هـا  فرصـت رعادالنـه  یع نـابرابر و غ یتوز، گروه یک یتوسط اعضا یاجتماع

 یاست. بـا توجـه بـه بررسـ     یقیق تلفین تحقیا یچارچوب نظر .(79:1375، یریام یصالح) اند نموده

ه مورد استفاده ین فرضییتب یر برایات زینظر، قیان مورد تحقکنگارنده در م یقات مشابه و زندگیتحق

 :اند گرفتهقرار 

ت در کمشـار ، یگروهـ  یهـا  رسـانه اسـتفاده از  ، التیزان تحصـ یـ م یرهـا یه متغکـ : یات نوسازینظر -

ت یـ ه محرومیـ نظر -. شـوند  یمـ افراد از آن استخراج  یاقتصاد -یگاه اجتماعیپا، یاجتماع یها تیفعال

ر یـ ه رقابت نخبگـان: متغ ینظر -.گردد یماز آن استخراج  یاسیض در بعد سیر احساس تبعیمتغ :ینسب

 .شود یممرجع از آن استخراج  یها گروه

 ه رقابت نخبگانینظر

را  یسـت یونالیناس یت نقش نخبگان درجنبشـها یاسم یآنتون، [12کوهن ]چون هانس  یپردازان هینظر 

ژه یـ و یتـ یاهم یسـت یونالیناس یهـا  جنبشدر  یران شهرکت نقش روشنفی. از نظر اسماند کردهل یتحل

ه کـ  داند یممدرن  یاستهایازس یزیآم تیموفقژه و یل وکسم را شیونالیناس زین [13] یلیبرو دارد. جان

ل یـ . اامـا تحل کننـد  یمـ م اسـتفاده  کگـرفتن قـدرت دولـت از دسـت طبقـات حـا       یاز آن برانخبگان 

 [14بـراس ] درآثـار پـل    یت قومیجاد هویو ا یده شکلو  ج مردمینش نخبگان در بسکاز یتر دهیچیپ
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 یت قـوم یـ هو، گـروه  یراث فرهنگینه تنها بااستفاده از م ینخبگان قوم، . به نظر براسشده استارائه 

جـاد  یاف اکز شـ یـ ن یقـوم  یها گروهن یب یاسیسب قدرت سک یه در رقابت براکبل ،سازند یم یزیمتما

 ها یوفادارنترل ک یگر برایدیک: نخبگان در رقا بت با سدینو یم. براس (169 :1373، یاحمد) کنند یم

 یهایژگین راه از وینند و در اکف یا تضعیت یرا تقو یقوم یهمبستگ کوشند یم ین گروه قومیا سرزمی

و سمبول چندگانه گروه را بصورت منسجم و واحد درآورنـد و اسـتدالل   ، کنند یماستفاده  یگروه قوم

ن متفـاوت هسـتند و   یریمختلف با سا یها جنبهه یلکاز ، جنبه یکگروه نه تنها از  یه اعضاک کنند یم

پـل بـراس   رهیافـت   .(169-161، همـان ) ن مساله اسـت یننده اکت یگروه تقو یعناصر فرهنگ یتمام

 یقـوم  یها گروهو اعمال  یال فرهنگکت اشیمانند در نظر گرفتن نقش و اهم یازاتیرغم داشتن امتیعل

 ه:کز دارد یرا ن ها ضعفن یخاص ا

ز ین یر قومیه نخبگان غک کنند ینمت توجه ین واقعیرا در نظر دارد و به ا یفقط نقش نخبگان قوم( 1  

جـاد  یو ا یکرا در تحر یخارج یروهاینقش ن( 2 .کنند یمفا یا ینقش مهم یش قومکشمکج و یدر بس

 .ردیگ یم دهیناد یت قومیرادر خلق هو ها آنو سهم  یش قومکشمک

 یت نسبیمحروم یتئور

 دارد. یادیـ اربرد زکـ  یدر مطالعـات اجتمـاع   یقـوم  یهـا  بحرانح یتشر یبرا یت نسبیمحروم یتئور 

 یزنـدگ  یموجب بـروز خشـونت گـردد. بـا بررسـ      تواند یمه ک دانند یم ییها یناکامرا از جمله  تیقوم

و انقالبـات   هـا  ینـاآرام تنها عامل بروز ، ت صرفیه محرومکاهپوستان مشخص شده است یس بار فالکت

ن یـ براسـاس ا  .(293 :1379، یمقصـود ) اسـت  تـر  مهـم رگذار و یز تأثین یت نسبیه محرومکبل، ستین

متـر از آنچـه   که کـ جه برسـند  ین نتیه مردم به اک ردیگ یمصورت  یهنگام ها بحراندگاه شورش و ید

ا یشـتر یافتن به حقوق و منافع بیدست  یو اقوام برا ها گروه، نروی. ازاکنند یمافت یدر، باشد یمحقشان 

 شـوند  یمـ متوسـل   یاسـ یو خشـونت س  یت بـه پرخاشـگر  یازمحروم یناش ین دادن سرخوردگکیتس

ازجملـه نسـبت    یه توجه بـه مـوارد  ین نظریا یاصلشارح ، . تد رابرت گر(71: 1375، یریام یصالح)

هرچه تصـور   ی. به باور وقراردادهاستو بروز خشونت را مد نظر  یت نسبیتصور محروم، یان نوسازیم

 شـود  یمـ شتر یب ین عمومیاز قوان یتخلف جمع یدتر باشد احتمال مقاومت منفیشد یت نسبیمحروم

ه کـ بل شوند ینم یًبه شورش منته ماًیمستقت مطلق یا محرومی یط مادیشرا .(1379:294، یمقصود)

 یصـالح ) شـوند  یمـ ننده محسوب کن ییه عامل تعکط است ین شرایدر قبال ا یا روانی ینش ذهنکوا

گـروه   یـک ه با افراد ک کند یمدا یت پیاهم یزمان یت قومیًهو اساساً، ده گریبه عق .(1375:79، یریام

، ردیـ گر صـورت گ ید یها گروهسه با یدر مقا زیآم ضیتبع یرفتار، بواسطه تعلقاتشان به آن گروه یقوم

حقـوق و   یت از برخـ یـ ا محرومیآزار ، وبکت خود در معرض سریل قومیبه دل، یگروه قوم یک یعنی

 یشـمندان مختلـف بـه تئـور    یه اندکـ ر است کالبته الزم به ذ .(1371:126، یقاسم) رندیا قرار بگیمزا

 .اند کردهمتفاوت و در ارتباط با عوامل گوناگون توجه  یایاز زوا یت نسبیمحروم

 یت قومیش هویبر افزا یر نوسازیتأث یها هینظر

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


298 

 

مرنـگ  کو  یقـوم  یهـا  گـروه زه شدن جوامع را عامل ادغام یمدرن فرآیند، میقد یها یپرداز هینظراگر  

را  فرآینـد ن یًمتفاوت همـ  کامالً یدگاهید با دیجد یها یپرداز هینظر، شمردند یبرم یت قومیشدن هو

ورات یکس، نگهیومار روبزک، ونرکر کمانند: وا یپردازان هینظر. دانند یم یت قومید هویموجب رشد و تشد

 یاجتمـاع  کتحر، یتابخوانک، ون مانند گسترش اطالعات و ارتباطاتیزاسیاز مدرن ییها جنبهمعتقدند 

د منازعـات  ین امر موجب تشدیه اک داشته یدرپرا  یقوم یآگاه افتهی قیتعم یها تیمحرومبا  یدر تالف

ــوم ــد  یق ــد ش ــود) خواه ــمندانی. اند(145 -147 :1379، یمقص ــد د یش ــویمانن ــش ]د ی ، [17ول

. داند یم یدر امتداد خطوط قوم یقوم یها گروهج یبس یبرا یرومندیزه نیجوامع را انگ ساالرشدن مردم

 یهـا  کنتـرل اهش کـ ، را موجب شد یقوم یها یآگاه العاده فوقرشد ، ییه روند استعمارزداکهمچنان 

 یبـه مشـابه هـوا بـرا     یقـوم  یهـا  گـروه  یبـرا  ساالرکردن مردمو  یآزادساز فرآیندو آغاز  گرانه سلطه

و گسترش  یج اجتماعیه بسکد دارد کیته تأکن نیونر براکرک. وا(43، همان) باشد یمآتش  ورشدن شعله

 یفرهنگـ  یهـا  یآگـاه ش یه احتمـاالً سـبب افـزا   کـ بل انجامد ینم یشتر فرهنگیب یارتباطات به همگون

، یبـه نقـل از مقصـود   ) شـود  یمـ  یان قـوم یواختالفات م ها تفاوتبه وجود  ییو آشنا یقوم یها گروه

1379:175-174). 

 قیتحق یها هیفرض 

 ارتباط وجود دارد. یت قومیهو یریگ شکلن سن و یب( 1

 ارتباط وجود دارد. یت قومیهو یریگ شکلن جنس و یب( 2

 ن آنان رابطه وجود دارد.یدر ب یت قومیهو یریگ شکلمرجع مورد انتخاب جوانان و  یها گروهن یب( 3

 رابطه وجود دارد. ها آنن یدر ب یت قومیهو یریگ شکلالت جوانان و یزان تحصین میب( 4

 ارتباط وجود دارد.ن جوانان یدر ب یت قومیهو یریگ شکلو  یاسیض در بعد سین احساس تبعیب( 5

ن جوانـان ارتبـاط وجـود    یدر بـ  ت قومییهو یریگ شکلو  یگروه یها رسانهزان استفاده از ین میب( 6

 دارد.

 ارتباط وجود دارد. ت قومییهو یریگ شکلو  یاجتماع یها تیفعالت در کن مشاریب( 8

 دارد.ت قومی ارتباط وجود یهو یریگ شکلافراد و  یاقتصاد –یگاه اجتماعین پایب( 7

 قیروش تحق 

، لـر یم) شـود  یمگفته ، است کاز آن مشتر یا بخشیه در همه علوم ک ها داده یوه گردآوریروش به ش 

ت یـ ط دارد. با توجـه بـه ماه  یبه شرا یهمواره بستگ، خاص یکنکا تیروش  یکانتخاب  (151: 1379

ق یـ ن تحقی. در امیکن یماستفاده  یشیمایو پ یمکق از روش ین تحقیما در ا، قیط تحقیق و شرایتحق

مـا   یجامعـه آمـار  ، (اعـم از زن و مـرد  ) شوند یمده یه اصطالحاً جوان نامکسال  32تا  17ه افراد یلک

ت جوانان ین جمعییتع یعنی، ین تعداد اعضاء جامعه آمارییتع، ن قسمتیعمده در ا مشکل .باشند یم

الزم را انجام ندادند لذا بناچار با مراجعـه   یها یهمکارربط یه متاسفانه ادارات ذکبود  ین شهر اللکسا
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 13675 هـا  آنت یه مجموعاً جمعک، میا کردهاستفاده  1399 یج سرسماریاز نتا، ت سازمان آماریبه سا

مـا   یه نمونه آمارکم یردک9 استفاده 5 یران با خطاکوکمحاسبه حجم نمونه از فرمول  ی. براباشد یم

ق یـ ن تحقیـ ا یاست. بـرا  یا خوشه، قین تحقیدر ا یریگ نمونهوه ی. شباشد یمنفر  371ق ین تحقیدر ا

انتخاب شده  یبصورت تصادف ییها قسمتن یم شده و سپس از بیتقس (محالت) ها خوشهشهر اللی به 

 یآلفـا  "ب یز از ضرین [19پژوهش ]ابزار  ییروا یبرا .شود یمع یتوز نامه پرشست یو متناسب با جمع

 استفاده شده است. spssاز نرم افزار  ها دادهل یتحل یبرا د. ویاستفاده گرد "رونباخک

 

 ها دادهل یه وتحلیتجز

 یفیآمار توص 

( 1) الت در جدول شمارهیزان تحصیت و میجنس، مختلف یسن یها گروهدر ، ها یآزمودن یدرصد فراوان

 ده است.یدرج گرد

 التیزان تحصیم، تیجنس، یسن یها گروه یدرصد فراوان( 1) جدول شماره

 یدرصد فراوان التیزان تحصیم یدرصد فراوان تیجنس یدرصد فراوان یگروه سن

 911 سواد یب 4152 مرد 1124 17 -29

 715 یابتدائ 6148 زن 5118 23-21

 1113 ییراهنما - - 9119 24 -26

 4142 متوسطه - - 3117 28 -29

 3123 پلمیفوق د - - 9121 39 -32

 4113 سانسیل - - - -

- - - - 
سانس و یفوق ل

 باالتر
911 

 

تـا از   3ت یـ ب اولویـ ان بـه ترت یو پاسـخگو  شده اسـت  یبند میتقسمقوله  7مرجع در  یها ر گروهیمتغ

ان یب 2انتخاب شده در جدول شماره  یها تیاولو ی. درصد فراوانکند یمر شده را انتخاب کذ یها گروه

 ده است.یگرد

 انتخاب شده یها تیاولو یدرصد فراوان( 2) جدول شماره

 ت اولیاولو متغیرها

 (درصد)

 ت دومیاولو

 (درصد)

 ت سومیاولو

 (درصد)

 انتخاب نشده
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 8142 5111 318 5137 لیبزرگان فام

 1164 916 9122 918 بزرگان قوم

 6175 711 716 715 ادارات یرؤسا

 6151 5111 7118 1119 معلمان

 یشـــورا یاعضـــا

 شهر

7112 813 913 6189 

 83 215 3111 5119 انیدانشجو

 5169 7118 3111 5119 استادان دانشگاه

 7183 318 617 2119 ارانکهم

 -نترنتیا -روزنامه و مجله-تابک-ونیزیتلو -ویراد) یل ارتباط جمعیان از وسایزان استفاده پاسخگویم

ج بصورت یشده است. نتا یم بندیدام تقسکهر  یمقوله برا 5و در  یبیبصورت ترت، یدر جدول( ماهواره

 ده است.یدرج گرد 3در جدول شماره  یدرصد فراوان

 

 یل ارتباط جمعیان از وسایاستفاده پاسخگو یدرصد فراوان( 3) جدول شماره

 ادیز یلیخ ادیز متوسط مک مک یلیخ متغیرها

 5111 113 113 518 8164 ماهواره

 711 412 5 7112 87 نترنتیا

 117 12 7118 3145 7116 روزنامه و مجله

 6119 16 4129 1124 9119 تابک

 2188 6112 112 6 112 ونیزیتلو

 617 919 3112 2137 9139 ویراد

 

 اتیآزمون فرض

را  (ر مسـتقل یـ بـا دو متغ ) تیر جنسیو متغ یت قومیر هوین متغیب tج آزمون ینتا( 8) جدول شماره 

 9519شـتر از  یآزمـون ب  یدار یمعنسطح  شود یممشاهده ( 8) توجه به جدول شماره با .دهد یمنشان 

ن جنس و یب یعنی. شود یمنان رد یاطم 9519پس فرض ما در سطح ( sig < 9519=54319) استشده 

 رابطه وجود ندارد. یت قومیهو یریگ شکل
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 (ر مستقلیبا دو متغ) تیو جنس یت قومین هویب tآزمون  (8) جدول شماره

 ها نیانگیمتفاوت  یسطح معنادار یدرجه آزاد t جنس 

 -189219 54319 379 -69919 زن انس برابریبا وار

 -189219 54119 771389 -61219 مرد انس نابرابریبا وار

 

از آزمون  یت قومیر هویبا متغ یاجتماع یها تیفعالت در کسن و مشار یرهایسنجش رابطه متغ یبرا

 نشان داده شده است.( 7) ج آن در جدول شمارهیه نتاکده یرسون استفاده گردیپ یب همبستگیضر

پـس فـرض مـا در سـطح      باشد یم <sig 9519ن یو همچن =r 99119چون ، (7) با توجه به جدول - 

ب یرابطـه وجـود نـدارد. ضـر     یت قـوم یـ هو یریـ گ شکلن سن و یب یعنی. شود یمنان رد یاطم 9519

 9519 متـر از کآزمـون   یدار یمعنـ و سـطح   29719 یقومت یو هو یت اجتماعکن مشاریب یهمبستگ

ن ی. پـس بـ  شـود  یمـ رفتـه  ینـان پذ یاطم 9519فرض مـا در سـطح   ، (sig > 9519=99919) شده است

 یعنـ یوجود دارد. ( میمستق) رابطه مثبت یت قومیهو یریگ شکلو  یاجتماع یها تیفعالت در کمشار

ز یـ ن یت قـوم یـ ش بـه هو یزان گـرا یـ م رود یمجوانان باالتر  یاجتماع یها تیفعالت در کهر چه مشار

 .کند یمدا یپ شیافزا

 

 یت قومیمستقل و هو یرهایاز متغ ین تعدادیرسون بیپ یب همبستگیضر( 7) جدول شماره

 (sig) یسطح معنادار (r) یب همبستگیضر 

 98719 99119 سن

 9919 29719 یت اجتماعکمشار
 

ض در یاحساس تبع، التیزان تحصیم) مستقل یرهایاز متغ یتعداد یب همبستگیضر 9جدول شماره 

 :دهد یمرا نشان  یت قومیر وابسته هویبا متغ( یگروه یها رسانهزان استفاده از یم، یاسیبعد س

الت جوانان و یزان تحصین میب یب همبستگیه ضرک شود یممشاهده ( 9) با توجه به جدول شماره - 

پـس  ( sig > 9519=99519) شده است 9519متر از کآزمون  یدار یمعنو سطح  -14519 یقومت یهو

 یریـ گ شـکل الت جوانـان و  یزان تحصین میب یعنی .شود یمرفته ینان پذیاطم 9519در سطح  فرض ما

 رود یمـ الت جوانـان بـاالتر   یهر چه سطح تحصـ  یعنیوجود دارد. ( وسکمع) یرابطه منف یت قومیهو

ض در بعـد  ین احسـاس تبعـ  یبـ  یب همبسـتگ یضر .کند یمدا یاهش پک یت قومیش به هویزان گرایم

 < sig=99519) شـده اسـت   9519متـر از  کآزمـون   یدار یمعنو سطح  14519 یت قومیو هو یاسیس

ض در بعـد  ین احسـاس تبعـ  یبـ  یعنـ ی .شود یمرفته ینان پذیاطم 9519پس فرض ما در سطح ( 9519
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ض در بعـد  یوجود دارد. هر چه احساس تبع( میمستق) رابطه مثبت یت قومیهو یریگ شکلو  یاسیس

 .کند یمدا یپ شیز افزاین یت قومیش به هویزان گرایم رود یمجوانان باالتر  یاسیس

زان اسـتفاده از  یـ ن میبـ  یب همبسـتگ یه ضـر کـ  شـود  یمـ مشـاهده  ( 9) با توجه به جدول شـماره  - 

 شـده اسـت   9519متـر از  کآزمـون   یدار یمعنـ و سـطح   14919 یت قـوم یـ و هو یگروهـ  یهـا  رسانه

(99619=sig > 9519 )ن اسـتفاده از  ی. پـس بـ  شـود  یمـ رفتـه  ینـان پذ یاطم 9519سـطح   فرض ما در

هر چه اسـتفاده   یعنیوجود دارد. ( میمستق) رابطه مثبت یت قومیهو یریگ شکلو  یگروه یها رسانه

 .کند یمدا یپ شیز افزاین یت قومیش به هویزان گرایم رود یمجوانان باالتر  یگروه یها رسانهاز 

 

 یت قومیمستقل و هو یرهایاز متغ ین تعدادیرمن بیاسپ یب همبستگیضر( 9) جدول شماره

 (sig) یسطح معنادار (r) یب همبستگیضر متغیرها

 99519 -14519 التیزان تحصیم

 99519 14519 یاسیض در بعد سیاحساس تبع

 99619 1491 یگروه یها رسانهزان استفاده از یم

 

ت یـ و هو یاقتصـاد  -یگاه اجتمـاع ین پایطرفه ب یکانس یل واریج آزمون تحلینتا( 19) جدول شماره

 :دهد یمرا نشان  یقوم

ل کـ  انسیـ متر از وارک یا مالحظهبه طور قابل ، ها گروهن یانس بیچون مقدار وار( 19) بر اساس جدول

درصـد و   95نـان  ین در سطح اطمیبنابرا، باشد یم =f 94613گر چون مقدار یاست و از طرف د ها گروه

 یریگ شکلجوانان و  یاقتصاد ـ یگاه اجتماعین پایگفت رابطه ب توان یم( >9519sig) یسطح معنادار

 ارتباط وجود دارد. یت قومیهو

 

 یت قومیو هو یاقتصاد ـ یگاه اجتماعین پایطرفه ب یکانس یل واریآزمون تحل( 19) جدول شماره

 یسطح معنادار fمقدار  ها نیانگیمسه یمقا یدرجه آزاد انسیوار 

 94919 94613 51919 2 921119 ها گروهن یب

   12513 389 41611174 ها گروهبدون 

    371 43811293 مجموع
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بـودن   یفـ کین یهمچنـ ، رهـا یبـا توجـه بـه تفـاوت سـطوح سـنجش متغ      ، مرجع یها گروهه یدر فرض

و  یسـاز  یکمر ین متغیا، اتیابتدا با انجام چند مرحله عمل، مرجع یها گروهر یبودن متغ ریناپذ وآزمون

 د.یگرد ریپذ آزمون

ـ  یبه صورت ز یدر جدول ها مؤلفهدام از کمرحله اول: هر   هـا  تیـ اولوو بـا توجـه بـه     یر براسـاس فراوان

 دند.یمشخص گرد

 

 ارانکهم
استادان 

 دانشگاه
 انیدانشجو

 یاعضاءشورا

 شهر
 معلمان

 یرؤسا

 ادارات

بزرگان 

 قوم

بزرگان 

 لیفام
 

 ت اولیاولو 27 39 22 83 49 49 49 39

 ت دومیاولو 44 74 26 67 14 43 43 33

 ت سومیاولو 163 23 8 44 15 29 67 27

  

 ×ت اولیـ اولو) ضرب شد ها یفراواناز داده شد و سپس در یامت ها آنبه  ها تیاولومرحله دوم: بر اساس 

 شدند.ت هر مؤلفه با هم جمع یو حاصلضرب هر سه اولو (1×ت سوم یاولو، 2 ×ت دوم یاولو، 3

 

 ارانکهم
استادان 

 دانشگاه
 انیدانشجو

 یاعضاءشورا

 شهر
 معلمان

 یرؤسا

 ادارات

بزرگان 

 قوم

بزرگان 

 لیفام
 

 ت اولیاولو 74 99 66 219 148 129 129 118

 ت دومیاولو 77 167 52 136 27 76 76 66

 ت سومیاولو 163 23 8 44 15 29 67 27

 مجموع 335 271 125 399 199 226 284 211

 

 م نوشته شدندکاد به یده و از زیمشخص گرد (مجموع) ب رتبهیبه ترت ها مؤلفهمرحله سوم: 

بزرگان  نیمعلم

 لیفام

بزرگان 

 قوم

استادان 

 دانشگاه

 یشورا اعضاء ارانکهم انیدانشجو

 شهر

 یرؤسا

 ادارات

 ها گروه

 مجموع 125 199 211 226 284 271 335 399
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بدست  یها تیاولوشده بودند.  یبند دستهگروه  7مرجع در  یها گروهه کنیمرحله چهارم: با توجه به ا

 شدند. یبند رتبهوس کآمده بصورت مع

 

 نیمعلم
بزرگان 

 لیفام

بزرگان 

 قوم

استادان 

 دانشگاه
 ارانکهم انیدانشجو

 اعضاء

 شهر یشورا

 یرؤسا

 ادارات
 ها گروه

 ازیامت 1 2 3 4 5 6 8 7

 

نصـورت  یبـه ا  مجدداًمربوط به گروه مرجع را  یها داده spssط یهر پاسخگو در مح یمرحله پنجم: برا

و در  میکنـ  یمـ از آن گـروه را وارد  یـ پاسخگو امت یهر گروه انتخاب شده از سو یه براک میکن یموارد 

، نیمعلم یها نهیگز ییمثال اگر پاسخگو ی. برامیکن یمرا وارد  ها آنجداگانه مجموع  یت در ستونینها

در سـتون آخـر   ، از هر گـروه یردن امتکعالوه بر وارد ، باشد کردهاران را انتخاب کهم استادان دانشگاه و

 یب همبسـتگ یبا انجام آزمـون ضـر   میتوان یم. حال میکن یمرا وارد  7+5+3 = 11 یعنی ها آنمجموع 

 م.یرا بسنج یت قومیمرجع و هو یها گروهن یرسون شدت رابطه بیپ

 

 یت قومیمرجع و هو یها گروهن یرسون بیپ یب همبستگیآزمون ضر( 11) جدول شماره

  یت قومیهو مرجع یها گروه

12719 r = 

91219 sig = 

372 N = 

1 r = 

9919 sig = 

372 N = 

 یت قومیهو

1 r = 

9919 sig = 

372 N = 

12719 r = 

91219 sig = 

372 N = 

 مرجع یها گروه

  

مرجـع و   یهـا  گـروه ن یب یب همبستگیه مقدار ضرک شود یممشاهده ( 11) با توجه به جدول شماره 

پـس   (sig = 9519< 91219) شده است 9519متر از کآزمون  یدار یمعنو سطح  12719 یت قومیهو

 .شود یمرفته ینان پذیاطم 9519فرض ما در سطح 

 

 یریجه گیبحث و نت

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


214 

 

ق بـه  یـ و دق یمنطقـ ، ه پـس از مطالعـات مـنظم   کـ است  یمسأله اجتماع یکنش به کوا یهر پژوهش

شـنهادات در بهبـود   یارهـا و پ کبا ارائـه راه  ها بیآسضمن شناخت  تواند یمه ک شود یم یمنته یجینتا

مـؤثر بـر    یعوامـل اجتمـاع   یق بررسـ یـ ن تحقیـ د واقع شـود. هـدف عمـده ا   یده مورد مطالعه مفیپد

خودبخـود حـل    ین مسـائل اجتمـاع  یـ ه اکـ نیتوجه به ا با ن جوانان بود.یدر ب یت قومیهو یریگ شکل

داشـته   یدر پ ینامطلوب یامدهایپ تواند یمن حالت آن یدر بدتر، ن مسئلهیعدم توجه به ا، نخواهد شد

ت اسـت. بـه   یـ ت حـائز اهم یـ و اصالت دادن به قوم یمدار قوماز  یریشگیپ یباشد. در جامعه چند قوم

ده چنـد  یـ ل پدیو تبـد  یقـوم  یها تیهواهش ک، یاعتماد اجتماع، یاجتماع یت همبستگیمنظور تقو

 :گردد یمار ارائه کر به عنوان راهیشنهادات زیق پیج تحقیبر اساس نتا، د به فرصتیاز حالت تهد یقوم

 قات.یج تحقینه و استفاده از نتاین زمیقات در ایاز انجام تحق یدولت یت نهادهایحما -

ت یـ هو یریـ گ شـکل و  یاسیض در بعد سیان احساس تبعید رابطه مییق و تأیبا توجه به نتیجه تحق -

مجـدد قـرار    یمورد بازنگر سازند یمن احساس را متأثر یه اک یعوامل ستیبا یم، ن جوانانیدر ب یقوم

 اهش داد.کن احساس را یرند تا در پرتو آن بتوان ایگ
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