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 چکیده
 تماعبه اج افراد به تقویت احساس تعلقمجموع روندهایی است که  اریذهمبستگی از نگاه سیاستگ

. ایجاد همبستگی ملی در یک شود میمنجر در یک اجتماع  ها آن و افزایش احساس عضویت خود
زیرا ایران کشوری چندقومیتی است و مبحث همبستگی ملی  ؛زیادی دارد جامعه مانند ایران اهمیت

و همبستگی ملی  های شاخص در پژوهش حاضر، در ابعاد امنیتی و انسجام کشور اهمیت دارد.
در بحث همبستگی ملی  و مهم شده است. ابعاد مختلفبررسی بر میزان همبستگی ملی  مؤثرل عوام

عواطف و پیوند فرهنگی، تعهدات ملی، ارتباطات و تعامالت اجتماعی، مشارکت و  اند از: عبارت
بحث همبستگی ملی،  به همراهنظام سیاسی(. ) فردو کنترل جامعه بر  ها ارزشهمکاری، وفاق در 

تبریز  در همبستگی ملی ،ترتیب بدین آن با همبستگی ملی نیز سنجیده شده است. ةو رابط اییگر قوم
در این مورد استفاده روش است. یده شده در میان دو قومیت آذری و ترکمن سنجکاووس و گنبد

 طبق .دست آمده است نفر به 384از طریق روش کوکران  ه نیزنمون ةاست و جامعپیمایش پژوهش 
یانگین م که طوری به ؛دارد سطح باالییمیان قوم آذری در  گرایی قومهمبستگی و ، وهشپژنتایج 

 در میان قوم ترکمن همبستگی ملی ،چنینهم .است 11/4 شان گرایی قومو  11/3 ها آذریهمبستگی 
میان دو قوم  ةدر مقایس در سطح باالیی قرار دارند. 13/4 با میانگین گرایی قومو  22/3با میانگین 

 .استاین قوم بیشتر از قوم آذری  گرایی قومو به همین نسبت  مبستگی ملی قوم ترکمن بیشتره

عواطف و ، تعهد ،اعتماد ت اجتماعی،ارتباطات و تعامال ،ارتباطات میان فرهنگی :کلیدی هایواژه
  .همبستگی ملی یی،گرا قوم ،احساسات
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 مقدمه
منازعه ه ناهمگونی قومی عامل افزایش ریسک اغلب اندیشمندان علوم اجتماعی بر این باورند ک

کاهش  .استنیاز  1«همبستگی»و  «همگرایی»در یک کشور به انسجام ملی  ایجاد برای است و

و عدم تالش مردم، کاهش  یزگیانگ یبآن  ةکه از جملدارد دنبال  همبستگی ملی تبعات زیادی را به

 است. یمل تیامنخطرافتادن  یگانگان و بهخطرافتادن نظم اجتماعی، نفوذ ب پیشرفت و توسعه، به

 ود.شمحسوب میتوسعه و امنیت کشور  راستایاهمیت موضوع همبستگی در  اساس،براین

ایران کشوری چندقومیتی است و مبحث همبستگی ملی در ابعاد امنیتی و انسجام کشور اهمیت 

قوام اهرچند دارد.  بان و مذهبدر ز یتوجه شایانتنوع  ی،با وجود یگانگی تقریبی نژاد ایران دارد.

ر نقاط مختلف ایران وجود از تاریخ د ییها دورهدر  قومی یها تنش ،کنند یمایرانی در کنار هم زندگی 

 صحرا ترکمنو در مناطقی مانند کردستان  ییها تنشبعد از انقالب اسالمی  ؛ برای مثال،داشته است

است  وجود آمده بهقومی  یها گروهاز برخی  ،اخیر یها سالدر  .(1388 یریامصالحی ) وجود داشت

استفاده  تر نرم یها روشو برخی دیگر از  زیآم خشونت یها روشالحوازیه از  و مانند پژاک، جنداهلل که

 شتند.قانون اساسی و برخی فراتر از آن دا ةمطالباتی در حوز ها گروهرخی ب ،. همچنیننندک یم

 همچنین، نیاز دارد.بررسی مداوم به و  ژهیو یرسی آن اهمیتقومیت و بر هویت و ةمسئل ،ترتیب بدین

( و نیز بدون سنجش هویت اجتماعی و کنشگرانفرد )ون تأمل در سطح وحدت ملی بد ةبررسی مسئل

همبستگی ملی افزایش سیاستی مناسب با شرایط اقوام و برای  تدویننیست. برای  ریپذ امکانفرهنگی 

 یدئولوژیدر رابطه با ا محیطی یازهایت موجود و نیوضع ییشناسا. باید شرایط را شناخت و درک کرد

محیط گام اول در  یازشناسینسنجش و  ،ترتیب بدین ست.ها یاستگذاریس شرط شیپ هجامع یها و آرمان

تا مدلی متناسب با شرایط فرهنگی،  ردیگ یماری است که در کنار اهداف کلی و غایی قرار ذهر سیاستگ

 .شوداقتصادی تدوین اجتماعی، سیاسی و 

 یها شیگرابا توجه به مطالبات و  :شود یممطرح  های زیرپرسش شده مطرحبراساس مسائل 

در چه  در میان اقوام گرایی قومملی اقوام به چه میزان است؟  همبستگی، گاه به گاه یها تنشقومی و 

 ؟گذارد میبر همبستگی ملی  تأثیریو چه  سطحی قرار دارد

 

 نظریمبانی 
مفهوم همبستگی » .مطرح شده استآن  در زمینة نظریات مختلفی ،توجه به مفهوم همبستگیبا 

                                                                                                                                              
1. Solidarit 
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شهروندان، کاهش در رفع تمایز  ةمشترک، اصول مورد قبول هم یها ارزششامل  یاجتماع

اقتصادی( در اشکال جدید حکمرانی، -حقوق برابر اجتماعی ،ها فرصت)تبعیض، دسترسی برابر به 

در جامعه، »بیرو عقیدة  به .(82: 2112 )توکمان، «شود یمتلقی  یا منطقهوزیع مدرن و ت یها استیس

متقابل نیازمند یکدیگرند و همبستگی گروهی به معنای آن  طور بهو  اند وابستهاعضا به یکدیگر 

خویشتن تطابق و همنوایی  بخش وحدتو با عناصر  کند است که گروه وحدت خویش را حفظ 

 .(411 :1381)بیرو،  «کند

 ی پویا و جمعی استفراینددرتمند و ق واژةیک  همبستگی 2111در سال  اتان میلراز دیدگاه  

ما همبستگی را  که یهنگام»دو سطح محلی و جهانی، مسئولیت روابط را بر عهده دارد. در که 

 :2111)میلر، «که سرنوشت ما گره خورده با سرنوشت دیگران خواهد بود میدان یم، میکن یمتمرین 

تنوع، استقالل، قدرت و عزت دیگران را تشخیص  توان یماز طریق همبستگی » ،وی ةعقید به .(6

، همبستگی یک عمل اخالقی است که به کنند یمداد. جوامع با درک همبستگی، شروع به توسعه 

 . درواقع،«منابع و روابط خواهند پرداخت یگذار اشتراکجای مبارزه، به عمل اخالقی و به 

 همنوعانمرتبط با  یها ارزشی هم یک عمل و هم پرورش است که برای نیل به آن همبستگ»

با همبستگی خشونت از نمایش »همچنین،  .«شود یم)همبستگی اجتماعی و اقتصادی( پرداخته 

یک  یدار هیسرماو درحقیقت همبستگی برای پاسخ به یک جامعه و اقتصاد  شود یماجتماعی محو 

فرهنگ خود به  برای ساخت توانند یمجوامع » ،از دیدگاه وی .(6: 2111)میلر،  «عمل قطعی است

، به جای اینکه منزوی از یکدیگر باشد، با روابط، پرورش و پشتیبانی متقابل آورندهمکاری روی 

دموکراتیک حرکت  یریگ میتصمبه همبستگی بپردازند و به سمت انتقال مسئولیت مشترک و 

در  .محلی بروند یها طیمحتقویت  و ها فرهنگدنبال تنوع  به نندتوا یمجوامع » ،همچنین .«کنند

. تعهد به عدالت رود یمکار  به زیچ همهچنین جوامعی به جای اولویت سود، تعهد بیش از 

 «کند یمرا تقویت و عدالت، همبستگی  شود یم منجر گسترده یطیمح ستیزاجتماعی، اقتصادی و 

شده  دیتأکبر تعهد بر اهمیت اخالق  دیتأکهمبستگی ضمن در تعریف دیگر از  .(1 :2111 میلر،)

 دهندة تشکیلبرخی اتصاالت بین همبستگی و قواعد اخالق اجتماعی » ،1شولزبه اعتقاد  است.

و اغلب  کنند میمردم با هم همکاری  که شود میروابط همبستگی است. همبستگی زمانی ایجاد 

 .(31 :2112)کورتون،  «رفتار خود درنظر دارند قوانین اخالق اجتماعی را برای تنظیم ةمجموع

همبستگی را نوعی تعهد اخالقی »وی  کند. می تأکیدبر تعهد اخالقی  شولز ،براساس این دیدگاه

                                                                                                                                              
1. Martin schulz 
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و از  «وجود آورد مختلف همبستگی را به های گونهاشکال و  توان میآن  ةکه در نتیج داند میمثبت 

 ها همبستگیتفاوت در میان جوامع، روابط متمایز در اخالقی م های اولویتبا توجه به » نظر او

پیشنهاد  1بایرتزپیرامون همبستگی،  هانظر دنبال . به(6 :2112، فرناندز باید و)گاستم «گیرد میشکل 

آزادی )همبستگی  ،جامعه )همبستگی اجتماعی( ،اخالقی )همبستگی انسانی( ةاصطالح رابط چهار

 ةهمبستگی انسانی بر جامععقیدة وی،  به .دکن میمطرح ( را سیاسی( و دولت رفاه )همبستگی مدنی

که برای ایجاد آن به احساسات نیاز است. در همبستگی مدنی  کند میآرمانی تأکید -انسانی-اخالقی

از دولت رفاه است، مسئولیت مشترک برای رفاه جمعی اصل اساسی همبستگی ویژگی که یک 

کلی،  یاما در دیدگاه ،کند میرم اجبار نهادینه عمل . در این نوع از همبستگی فشود میتلقی 

مفاهیم انسانیت، تعهد اخالقی و شهروندی اجتماع نهفته است. همبستگی  رونهمبستگی د های راه

که  گیرد را دربرمی که دو سطح واقعی و حقیقی شود محسوب مییک پیوست متقابل بین افراد 

ت متقابل برای کمک به یکدیگر است نجاری، تعهدامشترک واقعی بین افراد، در سطح ه های زمینه

در  در نظریات لوی که در  در ادامه نظریات پیرامون همبستگی، .(2112، )گاستمباید و فرناندز

که در همبستگی جامعه نقش مهمی ایفا  شود میجامعه تلقی  ةدولت بدن»بیان گردید:  2111سال 

که به  است ویژهتلزم شهروندانی دارای تعهد سزندگی سیاسی موفق، م»وی معتقد است  .«ندک می

برای دستیابی  ،همچنین .استمتعهد  ای منطقهقومی، مذهبی، ایدئولوژیک و  های گروه های ارزش

از اعتماد به دیگران نیاز است. در  توجهی شایان میزانسیاسی و  های همکاریبه همبستگی، به 

هر  که طوری به ؛عهد مشترک به عدالت نیاز دارددنبال منافع مشترک بود، ت بحث همبستگی باید به

چنین شرایطی گرفته باشد؛ در  د، حتی اگر در اقلیت قراروش میفرد مطمئن باشد حقوقش حفظ 

و احساسات قومی  ویژه های ارزش. برای ایجاد وحدت، بر شود میحاصل  یک احساس تعلق

جامعه را تقویت کرد و این  ةیپا توان میبا یک حس همبستگی  ،وی ةعقید به .شود میتأکید 

است. برای ایجاد همبستگی،  پذیر انجامهمبستگی از طریق زندگی سیاسی و تعهدات سیاسی 

برابری اهمیت زیادی دارد. در مفاهیم قومی، فرهنگ برای عضویت کامل افراد و برابری برای افراد 

)لوی،  «است که امری دشواریا جامعه نیاز است  جذب در گروه منظور بهه مربوطه، خارج از گرو

فهم مدنی همبستگی در میان شهروندان وجود داشته باشد، اگر  ،)همان( لوی باوربه  .(6 :2111

شهروندان و دولت  و آید مینژادی در یک جامعه پدید -پادزهر برای محرومیت قومی نوعی

نیست شهروندان  نیاز .آورند دست می را به تولید یک اسالید متفاوت از اختالفات سیاسی توانایی

                                                                                                                                              
1. Kurt Bayertz 
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 فرهنگی-قومی شهروندان حال عین در همه هرچند یک دولت، تمام عقاید سیاسی را تأیید کنند،

 .(16: 2111لوی، ) ندا سیاسی زندگیو همه نیازمند احترام در اند متفاوت هم باکه  هستند جامعه آن

 در ،بنابراین ؛ستا شده بیان مختلف تعاریف در متفاوت نکاتی همبستگی مفهوم بررسی در

از قوانین در  ای مجموعه اولین درجه، دردارد: سه درجه  همبستگی کلی شناسی مفهوم یک

عضویت اجتماعی یا شهروندی ملی است که حسی روشن از تعلق را برای ایجاد حقوق انسانی و 

تماعی از اجماع اج میزانیهمبستگی  ه،دومین درجدر . کند میتعهدات در تعامل اجتماعی ایجاد 

امنیت،  تأمینهمبستگی،  ةدرج. سومین استشامل هنجارها، انصاف و عدالت در جوامع مختلف 

دسترسی به معیشت و خدمات اساسی و هنجارهای اجتماعی است. همبستگی اجتماعی از لحاظ 

است و شرایط دسترسی به عضویت ملی شهروندی را فراهم  بخش مشروعیتتاریخی بسیار مهم و 

اختالفات را به حداقل  تا رود میآن پیش  یهمبسته به سمت رفاه تمام اعضا ةجامع. یک کند می

از روابط،  ای شبکهساخت به  ،زمینهدر این شدن اعضا اجتناب ورزد.  رانده حاشیه بهرساند و از ب

نیاز محرومیت و نابرابری بیش از حد  ،مبارزه با تبعیضو مختلف  های گروهاعتماد و هویت بین 

در عرصة بحث همبستگی  .(11-2 :2113 نورتون و هن،) افزایش یابداجماع اجتماع  تااست 

که ابعاد امنیتی، فرهنگی و اجتماعی  رود شمار می به تأمل قابلجدی و موضوعی اجتماعی و سیاسی 

اقشار رفتن  حاشیه بهدر سطح جامعه و فراتر از آن در سطح ملی، بدون به اتحاد  رسیدندارد. برای 

 عواملدرنتیجه، . یابد می ای ویژه، بحث همبستگی اهمیت ها آن یافتن یا کمرنگ جلوهمختلف 

 .دشو میبررسی لی تلف همبستگی مابعاد مختأثیرگذار بر 

متعددی در بحث اجتماع و رویکرد اجتماعی همبستگی وجود عوامل  عوامل اجتماعی: الف(

 دهندگان پاسخاست که به سمت  یدوست نوعهمبستگی نوعی احساس برآمده از  ،ترتیب بدیندارد. 

اجتماعی، هنجارهای گروه قومی و  یها تیفعالتوضیحی برای  یدوست نوع. رود یماحساس پیش 

کنش متقابل،  ةجادکنندیا، زمینهاحساسات مثبت در این  ةمشاهداست.  یگروه درونتراکم ارتباط 

هکتورن و ) شود یمتلقی  برای همکاری یا نهیزم شیپرضایت و ایجاد وضعیت برابر است و 

. قرار دارد یگروه درونو باورها نیز در راستای احساسات  ها ارزش .(43: 2112، نیاست روسن

اجتماعی را تشکیل  یها ارزشو  کلی رفتار، احکام جمعی، هنجارهای کرداری یها مدل ها آن»

  .(386 :1381 ،بیرو) «که با پذیرش عمومی همراه است دهند یم

 تعهد. شود می واکاوی نیزتعهد  مؤلفةبر همبستگی،  تأثیرگذارررسی عوامل اجتماعی ب ةادامدر 

، بر قابلیت کند میکه شرایط تنظیم امور را فراهم  شود مییکی از ارکان مهم نظم اجتماعی تلقی 
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. تعهد به کند میتسهیل  اجتماعی را های جریانامور و  بینی پیشو  افزاید مینظم و ثبات اجتماعی 

یکپارچگی تعهدات فردی موجب ایجاد تعهد  ،کند میبودن یک گروه اجتماعی کمک  رکردیکا

وظایف و  تا دهد میو به اعضای گروه توانایی  ستها گروهمحور اتصال تعهد ، شود میاجتماعی 

، تعهد اجتماعی به مالحظات اخالقی مربوط تر قوی های . در شکلود را درخواست کنندحقوق خ

از  برخیتعهد نیرویی است که فرد را به  ،در تعریف دیگر .(461: 2113و مج، تومال ) شود می

را  خود در راستای هدف اعمالتعهدی که دارد  اساسیعنی فرد بر ؛کند میاعمال و اهداف متصل 

بستگی تعهد  ةنتیج. این اتصال به قوت و قدرت روابط میان موضوع تعهد و اهمیت دهد میانجام 

تعهد عاطفی به اهداف و  ،عبارت دیگر به. کنند را رها نمیفراد متعهد هدف خود ا ،بنابراین ؛دارد

 یآن را رویکرد (1222)و پورپر و همکاران  (1224) پوچانانابزار ارزشی است که  فقط ها ارزش

 ویژهو در شرایط  شود میو فرد از طریق آن شناسایی  داردعاطفی توصیف کردند که قدرت نسبی 

 های ارزش، به هدف و داردکه تعهد احساسی و عاطفی  یفرد درنتیجه،. شود می بر سر آن درگیر

تا به اهداف برسد. افرادی که ابعاد احساسی  کند میدارد و سخت تالش اعتقاد سازمان یا جامعه 

. در جامعه نیز تعهد به همین کنند میکار  تر شایستهو  کنند میتحمل  تر راحت مشکالت را، دارند

تعهد عاطفی در  ةتوسع. برای شود میتالش بیشتر و تحمل سختی  موجبو  کند یمنسبت عمل 

 .(2112 دیگزت و بهاتی،)را شناسایی کرد جامعه، باید ارزش و اصول درونی سازمان 

یجاد احساسات و هر اجتماعی با ا ،تعهد در اجتماع عاطفه و ةرابط بره ترتیب با تکی بدین

 .کندو اعتماد اجتماعی ایجاد  د را در جامعه باال ببردسطح تعه تواند میتمایالت عاطفی 

فرد به افراد جامعه است که در  ظن حسن اعتماد اجتماعی دیگر در تعریفی ،ساسا براین

از: صداقت،  اند عبارت بر اعتماد مبتنییک رابطه  های جنبهدارد. عناصر و  ای ویژههمبستگی جایگاه 

طرف  های شایستگیو  ها تواناییطرف مقابل، حمایت از  شدن برای قائلصراحت، احترام و ارزش 

مقابل. برای ایجاد اعتماد اجتماعی باید شرایطی فراهم شود تا مردم در کنار یکدیگر احساس 

در برقراری نظم و ثبات در  ها نابسامانیباید برای رفع تضادها و  ،منظور این بهآرامش و امنیت کنند. 

زیرا اعتماد اجتماعی در  ؛سیاسی و فرهنگی جامعه تالش کرداقتصادی، اجتماعی،  های جنبه

معتقد است:  تردی گویر زمینه،. در این گیرد میچارچوب روابط صحیح عادالنه و منصفانه شکل 

 و «گیرد میی شکل یمسئولیت و نیکو-بر پایه و اساس زندگی توأم با اخالق اجتماعی اعتماد»

به  .(31 :1381، )اخترمحققی «شود میل گرفته و ساخته اعتماد شک ةسایپیوندهای اجتماعی در »

از  ای جنبهتغییر نیست، بلکه  بدونشخصی ثابت و  ویژگیاعتماد یک نیز ( 1241) جانسوناعتقاد 
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برای ایجاد ارتباط، فرد باید  ،وینظر  به که پیوسته درحال تغییر است. شود محسوب میروابط 

ش و اد کند که ترس از طردشدن را کاهش و امید به پذیربتواند فضایی آکنده از اعتماد را ایج

اعتمادی که  ؛داند میرفتار عقالنی را وابسته به وجود اعتماد  حمایت و تأیید را افزایش دهد. وی

  . از نظر وبردارد ها مشروعیتمهم در انواع  یآن منافع فردی و گروهی است. این اعتماد نقش منشأ

غیرعقالنی  های ویژگیسنتی و فرهمندانه و بر  های مشروعیتط و اعتماد بر رواب( 1221ــ1864)

؛ برای هم وجود دارد هدفمندارزشی و عقالنی -استوار است. این نوع اعتماد در رفتارهای عقالنی

 در روابط و تعهدات دوجانبه. مثال،

 یها کنشانواع  ةدربرگیرندکه گیرد  میشکل مشارکت اجتماعی  ،اعتماد اجتماعی ةدر سای 

که همان ت : الف( بعد ذهنی مشارکشود میگروهی است. مشارکت در دو سطح مطرح –فردی

 صورت بهتمایل به مشارکت اجتماعی است. ب( بعد عینی و رفتاری مشارکت اجتماعی که 

در با تعمیق  .(22 :1322، همکارانزاهدی و ) کند میبروز  گیری تصمیمعضویت، نظارت، اجرا و 

منابع موجود در تعامالت اجتماعی که آید  دست می بهتماعی این نتیجه دو مفهوم مشارکت اج

 منظور به مشارکت اجتماعی ناپذیر جداییجزء کنشگران( و تحصیل اهداف  ها کنشیعنی گسترش )

زیرا  ؛استاجتماعی در جامعه  ةسرمای. مشارکت اجتماعی همان ایجاد ستارسیدن به خیر جمعی 

روابط انجمنی، هنجارها و اعتماد، پیوند و اعتماد بین مرزی، روابط اجتماعی،  ةبدون تحقق سرمای

از حمایت اجتماعی در جامعه، تعامالت  اریبین گروهی، روابط نهادها و احساس برخورد

مگر با  یابد نمیمشارکت اجتماعی تحقق اساس،  براین. گیرد شکل نمیاجتماعی بین افراد جامعه 

افراد با نهادهای پیوندهای همچنین  یوندهای میان افراد ون اعتماد، پهمچو هایی شاخصتجلی 

و  چندبعدیاجتماعی جامع، چندجانبه،  فرایندیک  عنوان بهرسمی و غیررسمی. مفهوم مشارکت 

 .(112 :1382، موسوی) مراحل توسعه دهد ةهممهم را در  های گروه ةهمچندفرهنگی سعی دارد 

سب در چارچوب روابط گروهی و بر بستری از قواعد اجتماعی به ایفای نقش اجتماعی منا

 فرایند. این شود میواقعیت اجتماعی منجر  ةمثاب  بهمشارکت  گیری شکلبه  و یکپارچگی اجتماعی

 شود. نشان داده می 1نمودار  در

 
 (281 :2805 موسوی) گیری مشارکت اجتماعی شکل .2نمودار

 هنجارهای مشارکتی
 پذیرش وجود اجتماعی

 دیگران

 روابط گروهی

 نقش اجتماعی

 یکپارچگی اجتماعی

 مشارکت اجتماعی
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 و پایدار همبستگی ملی در بعد فرهنگی در سطوح دینی، آیینی های مؤلفه عوامل فرهنگی: ب(

سبب پیوند و همبستگی بین پیروان و فرامادی،  شورانگیزمناسک  عنوان بهدین » .ملی وجود دارد

مشترک ممکن است، خلوص کمتر یا بیشتری داشته  های آیین. شود مییک دین یا مذهب خاص 

. شدت کند نمیدین خللی ایجاد  آفرینی ویتهباشد، اما میزان خلوص در نوع و ماهیت 

 «یابد میپیروان یک دین با دین دیگر افزایش  ةمواجهدینی در  های آیینبخشی  هویت

همبستگی ملی جایگاه  مؤلفة عنوان بهتداوم تاریخی نیز »در این راستا،  .(222: 1321)مقصودی،

کنیم، خاطرات جمعی مشترک یا  دارد. اگر سرزمین و جغرافیا را ظرف هویت ملی لحاظ ای ویژه

زبان » .(311 :1321)مقصودی، «ارجمندترین محتوای آن هستند تر دقیق عبارت بهتاریخ مضمون آن 

را  آناست که  ای اندازهنیز شاخص هویت است و هم نگهبان آن؛ توان ارتباطی موجود در زبان به 

و  ها انسانادراک متقابل  ةنتیجا همبستگی تبدیل کرده است. اگر همبستگی ر مؤلفة ترین قویبه 

مقام ممتاز زبان در انتقال معنا و ایجاد  آنگاهمباحثه قلمداد کنیم،  های طرفین طرح استدالل بهتر

دیگر همبستگی ملی  ةمؤلفملی نیز  های آیینرسوم و  .(312: 1321)مقصودی،شود میشکار آاجماع 

و به یاد یک تحول یا  جمعی دسته صورت بهکه  شوند میرسم و آیین به اعمالی اطالق » است.

که  گردد میابراز  جمعی دسته صورت بهو طی آن جمالت و حرکاتی  شوند میاتفاقی برگزار 

 «دهند میمخاطبان را به حزن یا شوق آورده، حس همبستگی و همدردی را نشان 

نگی معرفی همبستگی ملی براساس عوامل فره های مؤلفه ترتیب، این هب .(316: 1321)مقصودی،

 ند.ا هشد

نظم و  .دگذار می تأثیرکه بر همبستگی است بعد دیگری بحث نظام سیاسی  :نظام سیاسیج( 

مستقیم یا از طریق نخبگان  طور بهکنترل خود را شود که دولت  همبستگی اجتماعی هنگامی تقویت می

و  سازی هماهنگملی  ها اعمال کند. یکی از مشکالت نظم در جوامع بزرگ و در سطح موجود در گروه

تضاد و رقابت  ةمسئلآید. علت اصلی آن نیز به  دولت برمی ةعهداز  کارهاست که این  نظارت بر گروه

در نظریات ( کنون _1214 )1راستین .(61-11 :1386 ،دورین و فرارو) شود در جوامع متکثر مربوط می

تماد و حمایت دولت برای اقدام جمعی از اع توان می»خود بر کیفیت حاکمیت تأکید دارد و معتقد است 

دولت برای کیفیت بهتر و » و حکومت است ةعهدریاست امنیت ملی بر  ،ویبه باور  .«کمک گرفت

ارزیابی  2کارین بوریو ،درنهایت .«بردن تأثیر تنوع قومی به اعتماد اجتماعی، نیاز دارد برای کاهش و ازبین

                                                                                                                                              
1. Rothstein 
2. Karin Borevi 
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یک نیروی محرک شمول  عنوان بهد کند و دولت رفاه همبستگی ایجا تواند میرفاه قومی » کند می

 .(1 :2114، همکاران و)بنتینگ  «شود میاجتماعی دیده 

در ایجاد و حفظ  مهم یدستگاه حکومت در وجه قانونگذاری و اجرایی و قضایی نقش

میان  .همبستگی خود محصول ساختار قدرت است ،بنابراین ؛همبستگی در سطوح مختلف دارد

دولت مدرن در پیدایش هویت ملی  .نزدیک وجود دارد ای هرابطساختار دولت مدرن همبستگی و 

در  .(1384 ،بشیریه) چارچوب همبستگی در عصر جدید نقش اساسی داشته است عنوان بهو ملیت 

معطوف به ایجاد و تقویت همبستگی ملی با عنوان  های سیاست ةمجموع ،ادبیات علوم سیاسی

موجب پیدایش نهادهای ملی مشترک،  سازی ملتنوع  ترین سادهود. ش شناخته می «سازی ملت»

د. در شرایطی که ملیت و دولت ملی به مفهوم مدرن، شو می بخش وحدتارتباطات و نهادهای 

است، تقویت همبستگی ملی شرط  المللی بینواحد اصلی زندگی و مناسبات سیاسی در سطح 

چند مرحله  سازی ملتسیاسی،  ةتوسعادبیات در آن مناسبات است. در  ها دولتتقویت موضع 

فرهنگی از طریق  سازی یکسان .2استقرار قدرت دولت در حدود سرزمین معین؛  .1: دارد

تقویت هویت و همبستگی ملی از  .4 ،ترویج مشارکت عمومی در سیاست .3آموزشی؛  های دستگاه

ای از تأثیرگذاری دولت  بخش عمده .(224 :1384، بشیریه) رفاهیطریق سیاست توزیع خدمات 

 ویژه بهکه  گیرد صورت میاجتماعی -های رفاهی بر همبستگی اجتماعی از طریق تدوین سیاست

 تر مهم همه از و دنیا کشورهای تمام میان در دغدغه یک عنوان به جهانی، دوم جنگ از پس

 .است شده دنبال اروپایی کشورهای

 .اجتماعی است ةتوسعیت ملی شرط تحقق هو نقش هویت ملی و قومی در ایجاد همبستگی:

هویت اجتماعی از نظر تاجفل و  .را تعریف کردهویت اجتماعی ابتدا  باید آن شرح برای ،ترتیب بدین

و این تعلق به « باشد یماجتماعی معین  یها گروهبر اینکه متعلق به  مبنیدرک فرد »یعنی ترنر 

هویت  .(132 :1322، حاجیانی) مراه استعضویت گروهی خود هدادن احساس و ارزش به  اهمیت

و دارای سرشتی  شود یم، به این دلیل هویت برساخته ابدی یمها شکل و قوام فرایندطی یک رشته از 

، نیروهای متحرک و محرک تولید، تفاوت و شود یمی است. آنچه موجب این تلقی فرایندپویا و 

 اساس، براین .(112 :1322، حاجیانی) نندیفرآ یمحرکت پویة مناسبات اجتماعی و فرهنگی هستند که 

، نمادها، ها ارزشالگوی  یدائم ریبازتفسبازتولید و »شود:  میتعریف زیر به صورت هویت ملی 

 افراد تیهو صیتشخو  دهند یمرا تشکیل  ها ملتکه میراث متمایز  ییها سنتو  ها اسطورهخاطرات، 

: دارد وجود یاساس ةرابط نوع دو فیتعر نوع نیا در. «اش یفرهنگ عناصر با و راثیم و الگو آن با
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یکی از این اجزاء اغلب بر  .تیهو رییتغ و تداوم نیب دوم و لیتحل یفرد و یجمع سطوح نیب اول

 ةدربارزیادی  های بحثامروزه  .(31 :1383، اسمیت) دشو یم دیتأکبه جزء دیگر  یتوجه کمبه قیمت 

. شود میمتکثر در جهان مدرن شنیده  های هویتی و رواج قومی و مل های هویت« مند وضعیت»منش 

، ای حرفه های گروه، مقوالت جنسیتی، مذاهب، ها خانواده –جمعی های هویت انواعطبق این دیدگاه، 

در شرایط الزم افراد داخل گروه  و هویت است ةکنند تعیین -ها قومیتمذهبی و  یها فرقهاحزاب، 

 ویژه یمتفاوت داشت و برای اهداف های نقش توان میدر یک زمان  .دهندمورد نظر خود را جایی می

هویت در  ترین درونیمتکثر از  های هویتهریک از  درنتیجه،به عضویت در اجتماعات متوسل شد. 

نمادین و   فزاینده شکلی بهآزاد،  ةجامعانسانیت در یک  ةگستردبسیار  های محفلمحفل خانواده تا 

 .(31 :1383 ،اسمیت) شوند میانتخاب 

کنش  و گیری جهت اساس که است فروملی هویتی بندی گروه ای گونه قوم :هویت قومی (الف

میزان هویت و ابراز هویت  هرچند .(128: 1322، )فرهادی و کاظمی شود محسوب می جمعی

خاص  هایی گروهآن خود را با  ةواسط به، میزان کلی که متفاوت است گوناگون شرایط دراجتماعی 

داشتن هویت قومی به » :کند می اظهار و ثابت است. یوجین روزنر دائمیتا حدودی  کنیم مییف تعر

وی معتقد است هویت قومی  .(21:  1322 برتون،) «یم چه کسی هستیممکه بفه کند میما کمک 

از شعایر و رسوم،  ای مجموعهاز عادات و نمادها، نوعی سبک زندگی،  ای مجموعهاشتراک زبانی، 

ند. این ظواهر ک میمختلف زندگی نفوذ  های جنبهکه در  آورد میبرای ما فراهم  ...شکل ظاهر ونوعی 

زندگی متفاوتی  ةشیوکه  شودکه فرد همواره با افرادی مواجه  دیاب می یتهنگامی جذاب ویژه بهقومیت 

عریف و . هرچه تشوند میهمه تا حدودی با گروه قومی خود شناخته  .(21:  1322 ،برتون) دارند

باید البته همواره . استباشد، تأثیر قومیت بر رفتارها بیشتر  تر قوی قومیگروه  ةوسیل به شدگی شناخته

به گروه قومی خود  شدت بهکه افراد  دهد میقومی ، فقط هنگامی رخ  های تفاوتتوجه داشت که 

 .(28 :1322، برتون) معرفی کنند از طریق آن احساس تعلق داشته باشند و خود را

فرد یا گروهی از افراد ممکن است کم  درصورت پذیرفتن اینکه قومی: ةچندگان های تعلق (ب

مرزهای میان اقوام در بسیاری از نقاط  شود مشخص میو بیش به چندین قوم احساس تعلق کنند، 

هار اظالولر  در این راستا، .(62 :1322، )برتون شود میدیده  ها آنچندان روشن نیست و ابهامی در 

افراد  که یطور به ؛قرار داده است تودرتوافراد را در چندین جمع  گاهساختار اجتماعی کند که  می

از  مسئلهگرفته است. از نظر او این  یکی دیگری را دربرهستند و همزمان حداقل عضو دو گروه 

با یک مسئله و اعضای گروه  عنوان بهیعنی موقعیتی که کنشگران را  پذیرد؛ تأثیر میموقعیت انتخاب 
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و اگر  ندک میکنشگر در این شرایط احساس کنترل  نظر وی بهالبته  .سازد میابهام در حل آن مواجه 

به جمع و  کند میمثبت پیدا  یوی احساس ،کند  تأییدساختار اجتماعی احساس کنترل کنشگر را 

 (131 :1322 )حاجیانی، تعلق خاطر پیدا خواهد کرد.

 

 
 شپژوه متغیرهای .1 دارنمو

 

 پژوهش های هفرضی
 کهمفهومی نسبی است  و دارددر سطوح فرهنگی، اجتماعی و سیاسی  ناگونیوگ وجوههمبستگی 

مفهوم بسیار  . همبستگی اجتماعیشود گوناگون مشاهده می های حوزهدر درجات مختلف آن 

. آید نمی طی بسیار استثنایی پدیدو جز در شرای رود نمیاز میان  گاه هیچ ،حداقل آنکه  است اساسی

هرگونه ناهماهنگی در نظام اجتماعی در عالم واقع رخ  نبودهمبستگی کامل به معنای  همچنین،

اجتماعی  های نظامحدودی نسبی برای سنجش همبستگی جوامع و  توان می درنتیجه،. دهد نمی

سخن گفت و عوامل نوسان در همبستگی  تر پاییناز درجات باالتر و  توان مییعنی  ؛درنظر گرفت

دلیل وجود تنوع قومی، سنجش  بهایران  ةجامعدر  ،ترتیب بدین این درجات را بررسی کرد.

انسجام و حفظ نظم اجتماعی اهمیت دارد. میزان همبستگی ملی و وجود  منظور بههمبستگی ملی 

ستگی ملی در میان اقوام همب تر دقیقعبارتی  بهیا  رود میمثبت از آن در میان اقوام انتظار  یسطح

و  ها . برای بررسی ضعفکرددر ابعاد گوناگون بررسی  ها را و قوت ها ضعف بایداما  ،وجود دارد

، ارتباطات و تعامالت پذیری مسئولیت، ابعاد مختلف پیوند عاطفی و فرهنگی، تعهد و حس ها قوت

اجتماعی، اعتماد در میان اقوام، همکاری و مشارکت،  های ارزشاجتماعی، همگرایی و وفاق در 

 .شود میکنترل جمع به فرد سنجیده 

 متغیر وابسته: همبستگی و همگرایی ملی

 عواطف و احساسات فرهنگی-

 ات ملیتعهد-

 باطات و تعامالت اجتماعیارت-

 اعتماد-

 همکاری و مشارکت -

 هاارزشوفاق در -

 اعتماد نظام سیاسی() فردکنترل جامعه بر -

 ایزمینهمتغیرهای 

 سن-

 جنسیت-

 شغل-

 تحصیالت-

 و شدت مطالبات قومی گراییقوم
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ایران  ةو ترکیبی است و هویت جمعی و فرهنگی جامع چندبعدیهویت ایرانیان  ،دیگر به بیان

در  گرایی قومگفت  توان می بعد ةدر فرضی ،ترتیب بدینهمزمان از چند منبع سرچشمه گرفته است. 

 اساس، براین. گذارد تأثیر میبر همبستگی ملی  گرایی قومو این دارد یی در میان اقوام وجود حد باال

 سطح باالیی قرار دارد. درقومی  هویت ملی و که طوری به است؛ دووجهیهویت ایرانیان 
 

 تحقیقروش 
 ام آذری و ترکمناقو در میان ییگرا قومهمبستگی ملی و  ةشد یطراحچارچوب  پژوهش،در این 

پرسشنامه اطالعات  یو ابزار گردآوراستفاده شده ش یمایپروش  در این راستا، از .شود بررسی می

 ریمتغ ،نی. همچندارد بعد هفته کر وابسته است ین پژوهش متغیدر ا یمل یاست. همبستگبوده 

 از سنجش همبستگی ملی دو قوم آذری و ترکمنمنظور  به. است گرایی یقوممتغیر  یکمستقل شامل 

شهر بزرگ  عنوان به. برای سنجش قوم آذری، تبریز درنظر گرفته شدقلمرو مکانی پژوهش  ،دو شهر

 انبا درصد باالی ترکمن گنبدکاووسبرای سنجش قوم ترکمن، انتخاب شد و  انزبان آذریبا اکثریت 

با هر سطح تحصیل و  سال 61 تا 18افراد  میان در 1321این سنجش در سال  درنظر گرفته شد.

 شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز( شهر صورت گرفته است.) نقطة پنجوقعیت شغلی، در م

است  نفر تعیین شده 384نمونه  ةاندازو ران استفاده شده کوک برای تعیین حجم نمونه از روش

نفر برای استان گلستان درنظر گرفته  122برای استان آذربایجان شرقی و نفر  122که از این میان 

 استفاده شده است. 8و لیزرل  spss 21 افزار نرماز  ها دادهبرای تحلیل  ،همچنینشده است. 

 

 پژوهش های یافته

شغل انجام گرفته و و به تفکیک سن، جنسیت، تحصیالت  ها داده یآور جمعتوصیفی:  یها افتهی

اساس  اینبراست که نتایج سنجیده شده سطح  هفتهمبستگی ملی در  یها هیگو همچنین

 .است شده یگذار اسیمقو  یدبن دسته
مردان بیشتر  ،آذری ةاز میان جمعیت نمون دهد یمآمار توصیفی نشان  ،ها افتهیدر بررسی نتایج 

سنی  ةردزنان بیشتر از مردان بودند. در قومیت آذری، در  ،ترکمن ةاز زنان و در میان جمعیت نمون

حضور افراد نمونه به باال کمترین سال  11 در ردة سنی وافراد نمونه سال بیشترین  31تا  18

 31 ،سال 31تا  18مربوط به ترتیب  بهبیشترین آمار  ،سنی ةدر آمار توصیفی رد ،. همچنیناند داشته

تفکیک براساس تحصیالت در قومیت در است.  بودهسال  11باالتر از و سال  11تا  41 ،سال 41تا 
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در است. بوده ن فراوانی مربوط به دکتری و کمتریداشته آذری، لیسانس در باالترین سطح قرار 

بیشترین فراوانی مربوط به تحصیالت لیسانس و  ،در قومیت ترکمنتفکیک براساس تحصیالت 

 درمجموعتفکیک براساس تحصیالت در است. بوده  دکتریکمترین فراوانی مربوط به تحصیالت 

بوده  دکتریمربوط به اوانی دو قوم، بیشترین فراوانی مربوط به تحصیالت لیسانس و کمترین فر

 مربوط بیشترین فروانی یآذر تیقوم انیم در ،شغل یا نهیزم ریمتغ در دهندنشان می آمارها .است

است. در قومیت ترکمن نیز بوده و کمترین فراوانی مربوط به شغل دولتی بوده  دانشجو شغل به

مربوط به  در این زمینه انیو کمترین فراو استفراوانی باال در شغل آزاد  ةدهند نشانآمار 

بیشترین  دو قومیت در زمینة شغل،جمعیت  مجموعشرکت خصوصی است. دردر  بودن غلاش

بودن  غلاو کمترین فراوانی مربوط به ش استشرکت خصوصی در  بودن شاغل فراوانی مربوط به

 سازمان دولتی است. در

تعامالت اجتماعی، وفاق در ترتیب ارتباطات و  بهدر میان قوم آذری  ،طبق نتایج آماری

اما شاخص  ،فرهنگی بیشتر از حد متوسط بوده است -پیوند عاطفی و ، تعهدات ملیها ارزش

از حد  تر نییپاو اعتماد به نظام سیاسی  متوسط حد، در یاجتماع اعتماد و همکاری و مشارکت

تماعی ارتباطات و تعامالت اج« همبستگی ملی» یها شاخص. در بررسی بوده استمتوسط 

و اعتماد به نظام سیاسی در  داشته« همبستگی ملی» یها شاخصباالترین میانگین را در میان 

 .است بوده حد نیتر نییپا

فرهنگی، همکاری و -در میان قوم ترکمن تعهدات ملی، پیوند عاطفی ها شاخصدر بررسی 

. استبوده د متوسط ، ارتباطات و تعامالت میان فرهنگی باالتر از حها ارزشمشارکت، وفاق در 

 بوده از حد متوسط تر نییپااعتماد به نظام سیاسی و اعتماد اجتماعی در حد متوسط و  ،همچنین

است  قرار داشتهباال  یسطحدر دو قوم آذری و ترکمن میان همبستگی ملی در  ،براساس نتایج. است

مستقل  ریمتغمچنین در است. ه بودهقوم ترکمن از قوم آذری باالتر سطح همبستگی ملی البته که 

 .بوده استباال  یقوم ترکمن نیز در سطح ،. در این متغیراند داشتههر دو قوم سطح باالیی  ،ییگرا قوم

پیرسون  rمقدار  ییگرا قومنتایج سنجش همبستگی و  با توجه به ،در این قسمتتحلیلی:  یها افتهی

 11/1آن  یدار یمعنو سطح  14/1و همبستگی ملی در میان اقوام آذری  ییگرا قوم ةرابطاز  آمده دست به

گی ملی و قوم گرایی در میان اقوام آذری همبست درنتیجه،قرار دارد.  11/1است که در سطح مساوی 

 ةرابط دهد یمهمبستگی ملی نشان  و ابعاد ییگرا قوم. بررسی ارتباط گرایش به رابطه ای با هم ندارد

سطح 232/1=  همبستگی پیرسون) یملو ابعاد تعهدات  ییگرا قومگرایش   (،111/1 = یدار یمعن، 
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 تیقوم و ابعاد کیتفک به یمل یهمبستگ سنجش. 2جدول 

 بیشترین مقدار کمترین مقدار انحراف معیار میانگین متغیر

 پیوند عاطفی و احساسات
 1 12/1 812/1 12/3 آذری
 1 38/2 131/1 12/4 ترکمن

 تعهد
 1 1 282/1 66/3 آذری
 1 1/1 661/1 31/4 ترکمن

ارتباطات و تعامالت 
 اجتماعی

 1 1 8/1 23/3 آذری
 1 21/1 632/1 62/3 ترکمن

 وفاق در ارزش
 1 1 624/1 28/3 آذری
 1 2 613/1 11/4 ترکمن

 اعتماد اجتماعی
 1 1 14/1 12/3 آذری

 1 1 234/1 41/3 منترک

 همکاری و مشارکت
 1 1 1 28/3 آذری
 1 33/1 261/1 13/4 ترکمن

احساس کنترل و نظارت 
 نظام سیاسی() فردجامعه بر 

 1 1 24/1 42/2 آذری
 1 1 43/1 28/2 ترکمن

 همبستگی ملی
 1 1 632/1 11/3 آذری
 1 1 416/1 22/3 ترکمن

 ییگرا قوم
 1 1 212/1 11/4 آذری

 1 14/2 182/1 13/4 رکمنت

 
(، همکاری 146/1 =یدار یمعن، سطح -142/1همبستگی پیرسون= ) یاجتماعارتباطات و تعامالت 

نظام فرد )کنترل جامعه بر و ( 111/1 =یدار یمعن، سطح 231/1همبستگی پیرسون= مشارکت )و 

( با توجه به اینکه سطوح 112/1 =دار یمعنو سطح  222/1 )همبستگی پیرسون= سیاسی(

. است دار یمعناز نظر آماری  ،قرار دارد 11/1و  11/1از  تر کوچکدر سطح  آمده دست به یدار یمعن

و ابعاد تعهدات ملی و کنترل  ییگرا قومبین  ةرابط داد  نشانبررسی سطوح همبستگی  ،همچنین

 ةرابط که یدرحال ،است دار یمعننظام سیاسی(، همکاری و مشارکت، مثبت و ) دفرجامعه بر 

 با بعد ارتباطات و تعامالت اجتماعی منفی و معکوس است. ییگرا قوم

 2/1تا  1/1بین  بعاد ارتباطات و تعامالت اجتماعیا ةآمد دست بهپیرسون  ةآماربا توجه به اینکه 

شدت  که یدرحال ،ضعیف قرار دارد تقریباًشدت همبستگی این بعد در سطح  ،قرار گرفته است

نظام سیاسی( و همکاری و مشارکت با سطح فرد )همبستگی بعد تعهدات ملی، کنترل جامعه بر 
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متوسط  یقرار دارد در سطح 3/1تا  2/1 ةدامن( که در 222/1 و 231/1و  232/1پیرسون ) ةآمار

 وفاق پیوند عاطفی و فرهنگی،) یملو سایر ابعاد همبستگی  ییگرا قومبین  ةرابط ،. همچنیناست

 11/1از  تر بزرگابعاد مورد بحث در سطح  یدار یمعن، اعتماد( با توجه به اینکه سطوح ها ارزشدر 

 .ستین دار یمعنقرار گرفته است، از نظر آماری 

 221/1و همبستگی ملی در میان اقوام ترکمن  ییگرا قوم ةرابطاز  آمده دست بهپیرسون  rمقدار 

 بر فرض درنتیجه،قرار دارد.  11/1 تر کوچکاست که در سطح  111/1آن  یدار یمعنو سطح 

من است و جهت ارتباط مثبت و مستقیم و همبستگی ملی قوم ترک ییگرا قوموجود رابطه میان 

در بین پاسخگویان مورد بررسی بر میزان همبستگی  ییگرا قومبا افزایش میزان  ،ترتیب بدیناست. 

 11/1از  تر نییپادر سطحی  آمده دست به یدار یمعن. با توجه به اینکه سطح شود یمملی نیز افزوده 

 است. دار یمعن یاز نظر آمار آمده دست به ةابطرگفت  توان یمدرصد  22 نانیاطمقرار دارد، با 

 دهد یمو ابعاد همبستگی ملی در میان قوم ترکمن نشان  ییگرا قومبررسی ارتباط گرایش به 

، سطح 118/1و ابعاد پیوند عاطفی و فرهنگی )همبستگی پیرسون=  ییگرا قومگرایش  ةرابط

(، وفاق 113/1 =یدار یمعن، سطح 128/1همبستگی پیرسون= ) یمل(، تعهدات 134/1 =یدار یمعن

مشارکت همکاری و  ،(111/1 =یدار یمعن، سطح 326/1همبستگی پیرسون= ها ) ارزشدر 

 نظام سیاسی(فرد )( و کنترل جامعه بر 113/1 =دار یمعنو سطح  221/1همبستگی پیرسون= )

 یدار ینمعبا توجه به اینکه سطوح  -(111/1 =دار یمعنو سطح  311/1 )همبستگی پیرسون=

 ،. همچنیناست دار یمعناز نظر آماری  -قرار دارد 11/1و  11/1از  تر کوچکدر سطح  آمده دست به

 دار یمعنمثبت و  ذکرشدهو تمامی ابعاد  ییگرا قومبین  ةرابط داد  نشانبررسی سطوح همبستگی 

 است.
 یملتعهدات  و (118/1پیوند عاطفی و فرهنگی ) ابعادپیرسون  ةآمار در با توجه به اینکه

ضعیف قرار تقریباً شدت همبستگی این بعد در سطح  ،قرار گرفته است 2/1تا  1/1( بین 128/1)

قرار  3/1تا  2/1 ةدامنکه در  (221/1مشارکت )شدت همبستگی بعد همکاری و  که یدرحال ،دارد

 یملو سایر ابعاد همبستگی  ییگرا قومبین  ةرابط ،. همچنیناستمتوسط  یدر سطح ،دارد

ابعاد مورد بحث در  یدار یمعنبا توجه به اینکه سطوح  -ارتباطات و تعامالت اجتماعی، اعتماد()

 .ستین دار یمعناز نظر آماری  -قرار گرفته است 11/1از  تر بزرگسطح 

. است معنادارمثبت و  (p= 111/1و  r= 216/1) یملبا همبستگی  ییگرا قوم ةرابط ،درمجموع

در بین پاسخگویان مورد بررسی میزان همبستگی ملی نیز  ییگرا قومش میزان با افزای ،ترتیب بدین
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 ،قرار دارد 11/1از  تر نییپادر سطحی  آمده دست به یدار یمعن. با توجه به اینکه سطح کند یمتغییر 

 است. دار یمعناز نظر آماری  آمده دست به ةرابطگفت  توان یمدرصد  22با اطمینان 

در تمامی ابعاد  ییگرا قوم دهد یمبا ابعاد همبستگی ملی نیز نشان  ییاگر قومبررسی ارتباط 

 یملتعهدات  ،(111/1 =دار یمعنو سطح  162/1 همبستگی پیرسون=) یفرهنگپیوند عاطفی و 

 )همبستگی پیرسون= ها ارزشوفاق در  ،(111/1 =دار یمعنو سطح  241/1 همبستگی پیرسون=)

 ،(442/1 =دار یمعنو سطح  132/1 همبستگی پیرسون=عتماد )ا ،(111/1 =دار یمعنو سطح  213/1

کنترل  احساس ،(111/1 =دار یمعنو سطح  241/1 همبستگی پیرسون=مشارکت )همکاری و 

( در سطح 111/1 =دار یمعنو سطح  268/1 نظام سیاسی( )همبستگی پیرسون=فرد )جامعه بر 

بعد ارتباطات  ،. همچنیناست دار ینمعاز نظر آماری  ،قرار دارد 11/1و  11/1از  تر کوچک

منفی و معکوس قرار  ة( در رابط116/1 =دار یمعنو سطح  -124/1 اجتماعی )همبستگی پیرسون=

 نیست. دار یمعن ،قرار دارد 11/1تر از باال دار یمعنت به اینکه سطح بدارد. بعد اعتماد نس

 
 آزمون پیرسون همبستگی ملی و قوم گرایی .1 جدول

 مستقل ریمتغ وابسته ریمتغ ستگیابعاد همب
کنترل  احساس

فرد جمع بر 
 (یاسیس نظام)

همکاری و 
 مشارکت

 اعتماد
وفاق در 

 ها ارزش

ارتباطات و 
تعامالت 
 اجتماعی

 تعهدات ملی
پیوند عاطفی و 

 فرهنگی

همبستگی 
 ملی

 ییگرا قوم

118/8** 
881/8 

231/1* 
111/1 

112/1- 
426/1 

124/1 
182/1 

142/1- * 
146/1 

232/1** 
111/1 

138/1 
114/1 

14/1 
11/1 

 آذری

882/8** 
888/8 

221/1** 
113/1 

142/1 
116/1 

326/1** 
111/1 

16/1- 
421/1 

218/1** 
113/1 

118/1* 
134/1 

221/1** 
111/1 

 ترکمن

100/8** 
888/8 

241/1** 
111/1 

132/1 
442/1 

213/1** 
111/1 

124/1-* 
116/1 

241/1** 
111/1 

162/1** 
111/1 

216/1 
111/1** 

مجموع دو 
 قوم

 

بر همبستگی ملی، قوم آذری با سطح  ییگرا قوم ریتأث ةیفرض در 2جدول  جیتوجه به نتا با

 ،قرار دارند 11/1سطح باالتر از در که  β 122/1و ضریب  t 421/1 ةو آمار 638/1 دار یمعن

و  ییگرا قوم ةمن، فرضی. در میان قوم ترکبنابراین قوم گرایی بر همبستگی ملی بی تاثیر بوده است

وارد مدل رگرسیون شده است. مقدار ضریب  111/1 دار یمعنآن بر همبستگی ملی با سطح  ریتأث

 ییگرا قوم یرگذاریتأثکه سهم آن در  است t 181/1 ةو آمار 231/1بتای استاندارد در این فرضیه 

نشان  231/1یب ضر. استمثبت نیز  یرگذاریتأثو جهت  دهد یمرا نشان  یمل یهمبستگبر 
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، میزان همبستگی ملی در فرد به ییگرا قومازای افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر  به دهد یم

مثبت بر همبستگی ملی در  یریتأث ییگرا قومیعنی  ؛یابدمیانحراف استاندارد افزایش  231/1 زانیم

 122/1 دار یمعنمن سطح هر دو قوم آذری و ترکدر  درمجموع ،میان اقوام ترکمن دارد. همچنین

دارد. با  ریتأثبر همبستگی ملی  ییگرا قومیعنی  ؛که این فرضیه وارد مدل رگرسیون شده است است

و در جهت مثبت بر  121/1با ضریب  ییگرا قوم ،استانداردشدهتوجه به مقدار ضریب بتای 

 .است رگذاریتأثهمبستگی ملی 

 
 مستقل یرهایبا متغ یمل یهمبستگ ةوابست ریمتغ ونیرگرس بیو ضرا یونیرگرس لیتحل. 8جدول 

 B ریمتغ گروه
 یخطا

 استاندارد
ب ی)ضر

 بتا( استانداردشده
 t ةآمار

 یدار یمعنسطح 
(sig) 

 قومیت آذری
 111/1 613/11 - 211/1 664/2 عدد ثابت
 638/1 421/1 122/1 116/1 126/1 همگرایی

 قومیت ترکمن
 111/1 288/8 - 221/1 222/2 عدد ثابت
 111/1 181/3 231/1 11/1 18/1 همگرایی

 کل
 111/1 223/13 - 128/1 422/2 عدد ثابت
 122/1 221/2 121/1 138/1 182/1 همگرایی

 

 یریگ جهینتبحث و 
 ،کنند میمشارکت  با یکدیگردر سطح یک گروه یا جامعه  ، افراد یا اعضاهمبستگیپدیدة  براساس

و به کنند  میزدیکی احساس نبه هم جامعه  ید و ساختارهای آن، عقاها ارزشهنجارها،  دلیل به

مانند مسائلی و  آورد میپدید مشکالتی را در جامعه نیز همبستگی ملی  نبود .اند وابستهحمایت آن 

تبعاتی امنیت ملی  درنهایتبرای انسجام ملی کشور و  که دنک میرا در میان مردم ایجاد  انگیزگی بی

 آن مهم است. های و قوت ها شناسایی ضعفو بررسی همبستگی ملی  ،دین سبب. بدنبال دارد بهرا 

م گره خورده همبستگی، سرنوشت افراد یک جامعه به ه ةبا توجه به نظریات مختلف در حوز

استقالل، قدرت و عزت را در  توان میانسجام ملی است،  زیربنایملی که است و با همبستگی 

فردی در  های جذبهاحساسات و  ،در این حوزه شده مطرحیات طبق نظرد. کرمیان اقوام ایجاد 

متقابل بر هم  تأثیرکه  سازد میو رویکردهای فردی و اجتماعی را  گیرد میشکل  هیگرو های شبکه

 .شوند میایجاد همبستگی در سطح جامعه تلقی  های شاخصتعهد و اعتماد از  دارند.

وجود همبستگی ملی در میان اقوام و نتایج  بندی جمعبا توجه به اهمیت همبستگی ملی،  با 
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که براساس پژوهش شد بررسی جداگانه  طور بههمبستگی ملی در میان قوم آذری و ترکمن  ،ایرانی

 درمجموع. دو قوم نیز قرار دارد از اقوام در سطح باالتر از حد متوسط هریکهمبستگی ملی 

مشخص شد  یکدیگر دو قوم با ةمقایس با کهدارند در حد باالتر از حد متوسط  ملیهمبستگی 

 هایی شاخصدر  ،با توجه به نتایج البته .استبیشتر  ها آذریبه همبستگی ملی قوم ترکمن نسبت 

سیاسی( این همبستگی دچار نقصان است که در ارتقای  نظاممانند اعتماد و کنترل جمع بر فرد )

با توجه به نتایج  د.کرکالت آن تالش رفع مشراستای در  دالگوی مطلوب بای ةهمبستگی ملی و ارائ

ملی  یهمبستگتوان گفت  میهمبستگی ملی  ةبا نظریات حیطآن  ةهمبستگی ملی و مقایسزمینة در 

است و زندگی سیاسی موفق مستلزم  محیطی زیستتعهد و عدالت اجتماعی، اقتصادی و  ایجادکنندة

 باید به اساس، براین باشند.شته دا ولقب قابلشهروندانی متعهد است که همبستگی ملی را در سطحی 

تأثیر و امنیت ملی  همبستگی ملی بر انسجام ملی زیرا ؛داشتتوجه ابعاد ضعیف در این حوزه 

 .دشو میهمبستگی چالش در  موجبضعف در ابعاد سیاسی و اعتماد  و گذارد می

همبستگی ملی با  آن بر یتأثیرگذار همچنین در میان اقوام و میزان آن و گرایی قومدر بررسی 

نیز  گرایی قومدر مقابل بحث همبستگی ملی،  است.آمده  دست بهنتایج زیر  تحقیق، توجه به آمار

سطح  ملی همبستگیدر میان مجموع اقوام در حد باالتر از حد متوسط وجود دارد که در مقایسه با 

سطح ، اما استیک سطح تقریبی در  طور بهدر میان قوم ترکمن و آذری  گرایی قوم. دباالتری دار

در بررسی نتایج استنباطی پژوهش طبق آمار  ،همچنین .ستها آذریر از باالتترکمن قوم  گرایی قوم

مستقل و  متغیرهایپیرسون و رگرسیون درمورد سنجش در دو آزمون همبستگی  آمده دست به

یک  عنوان به گرایی قومگفت در میان قوم آذری  توان میهمبستگی ملی  ةوابست متغیرآن با  ةرابط

بر  تأثیری متغیرهااز  هرکدامافزایش و کاهش  ؛ بنابراین،رابطه ندارد ملی همبستگیمستقل با  متغیر

مثبت و مستقیم دارد و  ةدر میان قوم ترکمن با همبستگی ملی رابط گرایی قومالبته . نداردیکدیگر 

با افزایش هر متغیر،  ،ترتیب . بدیناستمثبت و مستقیم  تأثیر آمده دست بهبراساس نتایج رگرسیون 

 یادشده نیز دو قوم گرایی قومد. یمثبت نام گرایی قوم راآن  توان میکه  یابد میدیگر افزایش  متغیر

آن بر همبستگی ملی مثبت و مستقیم است.  تأثیربا همبستگی ملی رابطه دارد و  درمجموع

بلکه  ،همبستگی ملی نیست ةدهند کاهشنع یا ما تنها نهمستقل  متغیری عنوان به گرایی قوم ،همچنین

و براساس نظریات مطرح در روابط  گرایی قومنتایج بحث  طبق دارد.تأثیر مثبت بر افزایش آن 

و باورهای  ها زبانو  ها فرهنگاست،  آمیختهپیچیده در هم شکلی  روابط به گونه اینفرهنگی،  میان

مختلف  های فرهنگ های همکاریو  مؤثروابط د و برقراری رهستن ها گروه ةایجادکنندمختلف 
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هر فرد خود را جزئی از چند گروه  فرهنگی . در روابط میانکند ایجاد میتنیدگی فرهنگی  درهم

 ةو تعلقات چندگان دهد میمختلف را در کنار هم قرار  های گروهو الگوهای رفتاری  داند می

و  گرایی قومدن همبستگی ملی و . در نتایج این پژوهش نیز باالبوگیرد میفرهنگی شکل 

 .استاین نظریات  ةدهند نشانبر همبستگی ملی  گرایی قوممثبت  تأثیرگذاری

ابعاد  توان میگرفته در این زمینه  صورت های پژوهشنتایج این پژوهش با  ةمقایس براساس

ریباً تقهمبستگی ملی در میان اقوام آذری و ترکمن سطح  ،. طبق نتایجرا مرور کردمختلف آن 

( همبستگی اجتماعی در 1321) شعیبینتایج همبستگی اجتماعی در پژوهش  براساساما  ست،باال

درمورد  (1322) و رضایی در پژوهش حاجیانی ،همچنین .ردشهر تهران در حد ضعیف قرار دا

در پژوهش  آمده دست بهپایین بوده است. ابعاد  سطحهمبستگی ملی این قوم در  ،اکرادهمبستگی 

سطح پایین از اعتماد و همکاری و احساس کنترل  ةدهند نشانهمبستگی اجتماعی زمینة در ی شعیب

در پژوهش حاضر نیز اعتماد در حد متوسط و احساس کنترل در حد  .جامعه بر فرد بوده است

به نظام سیاسی در  ها آن اعتماد ،نتایج ابعاد همبستگی ملی اکراد براساس ،همچنین .پایین قرار دارد

 همکارانپژوهش فرهمند و  براساسپایین قرار دارد که مشابه با پژوهش حاضر است. حی سط

 دهندة نیز نشان این پژوهشنتایج  دارد.باال قرار  سطحی در ها آذریانسجام ملی نیز ( 1324)

بر انسجام ملی در میان قوم آذری بوده است. نتایج این پژوهش سطح  گرایی قوممثبت  تأثیرگذاری

بر  تأثیرگذاریاما نشان داد، میان اقوام آذری در را انسجام ملی  چنینهمو  گرایی ومقباالی 

 های شاخصیکی از  عنوان بهاعتماد (1324). در پژوهش فرهمند مشاهده نشدهمبستگی ملی 

 همکارانماهورنیا و براساس پژوهش  همچنین،پایین قرار داشت.  یهمبستگی ملی در سطح

هویت ملی و قومی با  ،هویت قومی و ملی اقوام در دانشگاه تهران ةرابطبررسی  زمینة در( 1323)

نتایج  ،همچنین .هم در ارتباط مثبت هستند که در نتایج پژوهش نیز این شباهت وجود داشت

 حاجیانی ،(1381) احمدلو ،(1323) همکارانو  زاده علی ،(1323) حاجیانیمطالعات امیرکافی و 

با  و هویت ملی گرایی قوم ة( در رابط1388) ابوالحسنی( و 1382) فر عبدالهی و حسین ،(1382)

شهر  های ترکمن( که در میان 1322) جعفریحسین  . در پژوهشداردشباهت این پژوهش  نتایج

 دارد. و گرایش به هویت قومی باال هویت ملی پایین، نتایج نشان از سطح صورت گرفته استگنبد 

اما در سطح پایین هویت  ،ی با پژوهش حاضر مطابقت داردهویت قوم زمینة درپژوهش یادشده 

 ملی این تطبیق وجود ندارد.

 ،ایجاد همکاری و مشارکت در سطوح سیاسی و اقتصادی ،نتایجبراساس  شده ارائه های پیشنهاددر 
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و  ای منطقهن از مسئوال رضایتمندی ةاعتمادسازی در حوز ،و حمایت از اقوام ای منطقهایجاد امکانات 

 ،در سطح فرد و جامعه با ایجاد احترام متقابل اعتمادسازی، (...، فرمانداری وصداوسیمامانند ) ها ازمانس

ایجاد شرایط برای رفع محرومیت  و به هویت قومی دادن تدر کنار اهمی و رسوم ملی ها آیینتقویت 

دن کر برطرف .داردآن  های کردن ضعف همبستگی ملی و برطرف یبرای ارتقا ای ویژهاهمیت  نسبی

 .دهد میو همبستگی ملی را نیز ارتقا  دوش میاعتماد در جامعه گیری  موجب شکل ها ضعف

 

 منابع

 ( 1381اخترمحققی، مهدی ،)ناشر مهدی اختر محققی.اجتماعی ةسرمای ، 

 رضا خلیلی و منصور انصاری، ة ترجم ناسیونالیسم، نظریه، ایدئولوژی، تاریخ،(، 1383) اسمیت، آنتونی

 .ان: تمدن ایرانیتهر

 تهران:  ،تحقیق در علوم رفتاری های روش (،1326) سرمدی، زهره و حجازی، الهه ،باسبازرگان، ع

 آگه.نشر 

 ( 1322برتون، روالن ،)ناصر فکوهی، تهران: نی. ةترجم، سیاسی شناسی قوم 

 ( 1384بشیریه، حسین ،)تهران: فرهنگ معاصر.سیاست در عقل ، 

 تهران: کیهان. باقر ساروخانی، ةترجم، المعارف علوم اجتماعی دایرهدی بر درآم (،1381) بیرو، آلن 
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