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تاریخ پذیرش50/80/89 :

چکیده
همبستگی از نگاه سیاستگذاری مجموع روندهایی است که به تقویت احساس تعلق افراد به اجتماع
خود و افزایش احساس عضویت آنها در یک اجتماع منجر میشود .ایجاد همبستگی ملی در یک
جامعه مانند ایران اهمیت زیادی دارد؛ زیرا ایران کشوری چندقومیتی است و مبحث همبستگی ملی
در ابعاد امنیتی و انسجام کشور اهمیت دارد .در پژوهش حاضر ،شاخصهای همبستگی ملی و
عوامل مؤثر بر میزان همبستگی ملی بررسی شده است .ابعاد مختلف و مهم در بحث همبستگی ملی
عبارتاند از :عواطف و پیوند فرهنگی ،تعهدات ملی ،ارتباطات و تعامالت اجتماعی ،مشارکت و
همکاری ،وفاق در ارزشها و کنترل جامعه بر فرد (نظام سیاسی) .به همراه بحث همبستگی ملی،
قومگرایی و رابطة آن با همبستگی ملی نیز سنجیده شده است .بدینترتیب ،همبستگی ملی در تبریز
و گنبدکاووس در میان دو قومیت آذری و ترکمن سنجیده شده است .روش مورد استفاده در این
پژوهش پیمایش است و جامعة نمونه نیز از طریق روش کوکران  384نفر بهدست آمده است .طبق
نتایج پژوهش ،همبستگی و قومگرایی در میان قوم آذری سطح باالیی دارد؛ بهطوریکه میانگین
همبستگی آذریها  3/11و قومگراییشان  4/11است .همچنین ،در میان قوم ترکمن همبستگی ملی
با میانگین  3/22و قومگرایی با میانگین  4/13در سطح باالیی قرار دارند .در مقایسة میان دو قوم
همبستگی ملی قوم ترکمن بیشتر و به همین نسبت قومگرایی این قوم بیشتر از قوم آذری است.
واژههای کلیدی :ارتباطات میان فرهنگی ،ارتباطات و تعامالت اجتماعی ،اعتماد ،تعهد ،عواطف و
احساسات ،قومگرایی ،همبستگی ملی.

 .1دانشجوی دکتری ،گروه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات (نویسندة مسئول)،
nkhojaste@yahoo.com
 .2دانشیار گروه فرهنگی مرکز تحقیقات استراتژیکebhajiani@gmail.com ،
 .3استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقاتDaftar1393@gmail.com ،
 .4دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیnfazeli@hotmail. com ،
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مقدمه
اغلب اندیشمندان علوم اجتماعی بر این باورند که ناهمگونی قومی عامل افزایش ریسک منازعه
است و برای ایجاد انسجام ملی در یک کشور به «همگرایی» و «همبستگی» 1نیاز است .کاهش
همبستگی ملی تبعات زیادی را بهدنبال دارد که از جملة آن بیانگیزگی و عدم تالش مردم ،کاهش
پیشرفت و توسعه ،بهخطرافتادن نظم اجتماعی ،نفوذ بیگانگان و بهخطرافتادن امنیت ملی است.
برایناساس ،اهمیت موضوع همبستگی در راستای توسعه و امنیت کشور محسوب میشود.
ایران کشوری چندقومیتی است و مبحث همبستگی ملی در ابعاد امنیتی و انسجام کشور اهمیت
دارد .ایران با وجود یگانگی تقریبی نژادی ،تنوع شایانتوجهی در زبان و مذهب دارد .هرچند اقوام
ایرانی در کنار هم زندگی میکنند ،تنشهای قومی در دورههایی از تاریخ در نقاط مختلف ایران وجود
داشته است؛ برای مثال ،بعد از انقالب اسالمی تنشهایی در مناطقی مانند کردستان و ترکمنصحرا
وجود داشت (صالحی امیری  .)1388در سالهای اخیر ،برخی از گروههای قومی بهوجود آمده است
که مانند پژاک ،جنداهلل و الحوازیه از روشهای خشونتآمیز و برخی دیگر از روشهای نرمتر استفاده
میکنند .همچنین ،برخی گروهها مطالباتی در حوزة قانون اساسی و برخی فراتر از آن داشتند.
بدینترتیب ،مسئلة هویت و قومیت و بررسی آن اهمیتی ویژه و به بررسی مداوم نیاز دارد .همچنین،
بررسی مسئلة وحدت ملی بدون تأمل در سطح فرد (کنشگران) و نیز بدون سنجش هویت اجتماعی و
فرهنگی امکانپذیر نیست .برای تدوین سیاستی مناسب با شرایط اقوام و برای افزایش همبستگی ملی
باید شرایط را شناخت و درک کرد .شناسایی وضعیت موجود و نیازهای محیطی در رابطه با ایدئولوژی
و آرمانهای جامعه پیششرط سیاستگذاریهاست .بدینترتیب ،سنجش و نیازشناسی محیط گام اول در
هر سیاستگذاری است که در کنار اهداف کلی و غایی قرار میگیرد تا مدلی متناسب با شرایط فرهنگی،
اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی تدوین شود.
براساس مسائل مطرحشده پرسشهای زیر مطرح میشود :با توجه به مطالبات و گرایشهای
قومی و تنشهای گاهبهگاه ،همبستگی ملی اقوام به چه میزان است؟ قومگرایی در میان اقوام در چه
سطحی قرار دارد و چه تأثیری بر همبستگی ملی میگذارد؟

مبانی نظری
با توجه به مفهوم همبستگی ،نظریات مختلفی در زمینة آن مطرح شده است« .مفهوم همبستگی
1. Solidarit
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اجتماعی شامل ارزشهای مشترک ،اصول مورد قبول همة شهروندان ،کاهش در رفع تمایز
(تبعیض ،دسترسی برابر به فرصتها ،حقوق برابر اجتماعی-اقتصادی) در اشکال جدید حکمرانی،
سیاستهای مدرن و توزیع منطقهای تلقی میشود» (توکمان .)82 :2112 ،بهعقیدة بیرو «در جامعه،
اعضا به یکدیگر وابستهاند و بهطور متقابل نیازمند یکدیگرند و همبستگی گروهی به معنای آن
است که گروه وحدت خویش را حفظ کند و با عناصر وحدتبخش خویشتن تطابق و همنوایی
کند» (بیرو.)411 :1381 ،
از دیدگاه اتان میلر در سال  2111همبستگی یک واژة قدرتمند و فرایندی پویا و جمعی است
که در دو سطح محلی و جهانی ،مسئولیت روابط را بر عهده دارد« .هنگامیکه ما همبستگی را
تمرین میکنیم ،میدانیم که سرنوشت ما گره خورده با سرنوشت دیگران خواهد بود»(میلر:2111 ،
 .)6بهعقیدة وی« ،از طریق همبستگی میتوان تنوع ،استقالل ،قدرت و عزت دیگران را تشخیص
داد .جوامع با درک همبستگی ،شروع به توسعه میکنند ،همبستگی یک عمل اخالقی است که به
جای مبارزه ،به عمل اخالقی و به اشتراکگذاری منابع و روابط خواهند پرداخت» .درواقع،
«همبستگی هم یک عمل و هم پرورش است که برای نیل به آن ارزشهای مرتبط با همنوعان
(همبستگی اجتماعی و اقتصادی) پرداخته میشود» .همچنین« ،با همبستگی خشونت از نمایش
اجتماعی محو میشود و درحقیقت همبستگی برای پاسخ به یک جامعه و اقتصاد سرمایهداری یک
عمل قطعی است» (میلر .)6 :2111 ،از دیدگاه وی« ،جوامع میتوانند برای ساخت فرهنگ خود به
همکاری روی آورند ،به جای اینکه منزوی از یکدیگر باشد ،با روابط ،پرورش و پشتیبانی متقابل
به همبستگی بپردازند و به سمت انتقال مسئولیت مشترک و تصمیمگیری دموکراتیک حرکت
کنند» .همچنین« ،جوامع میتوانند بهدنبال تنوع فرهنگها و تقویت محیطهای محلی بروند .در
چنین جوامعی به جای اولویت سود ،تعهد بیش از همهچیز بهکار میرود .تعهد به عدالت
اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی گسترده منجر میشود و عدالت ،همبستگی را تقویت میکند»
(میلر .)1 :2111 ،در تعریف دیگر از همبستگی ضمن تأکید بر تعهد بر اهمیت اخالق تأکید شده
است .به اعتقاد شولز« ،1برخی اتصاالت بین همبستگی و قواعد اخالق اجتماعی تشکیلدهندة
روابط همبستگی است .همبستگی زمانی ایجاد میشود که مردم با هم همکاری میکنند و اغلب
مجموعة قوانین اخالق اجتماعی را برای تنظیم رفتار خود درنظر دارند» (کورتون.)31 :2112 ،
براساس این دیدگاه ،شولز بر تعهد اخالقی تأکید میکند .وی «همبستگی را نوعی تعهد اخالقی
1. Martin schulz
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مثبت میداند که در نتیجة آن میتوان اشکال و گونههای مختلف همبستگی را بهوجود آورد» و از
نظر او «با توجه به اولویتهای اخالقی متفاوت در میان جوامع ،روابط متمایز در همبستگیها
شکل میگیرد» (گاستمباید و فرناندز .)6 :2112 ،بهدنبال نظرها پیرامون همبستگی ،بایرتز 1پیشنهاد
چهار اصطالح رابطة اخالقی (همبستگی انسانی) ،جامعه (همبستگی اجتماعی) ،آزادی (همبستگی
سیاسی) و دولت رفاه (همبستگی مدنی) را مطرح میکند .بهعقیدة وی ،همبستگی انسانی بر جامعة
اخالقی-انسانی-آرمانی تأکید میکند که برای ایجاد آن به احساسات نیاز است .در همبستگی مدنی
که یک ویژگی از دولت رفاه است ،مسئولیت مشترک برای رفاه جمعی اصل اساسی همبستگی
تلقی میشود .در این نوع از همبستگی فرم اجبار نهادینه عمل میکند ،اما در دیدگاهی کلی،
راههای همبستگی درون مفاهیم انسانیت ،تعهد اخالقی و شهروندی اجتماع نهفته است .همبستگی
یک پیوست متقابل بین افراد محسوب میشود که دو سطح واقعی و حقیقی را دربرمیگیرد که
زمینههای مشترک واقعی بین افراد ،در سطح هنجاری ،تعهدات متقابل برای کمک به یکدیگر است
(گاستمباید و فرناندز .)2112 ،در ادامه نظریات پیرامون همبستگی ،در نظریات لوی که در در
سال  2111بیان گردید« :دولت بدنة جامعه تلقی میشود که در همبستگی جامعه نقش مهمی ایفا
میکند» .وی معتقد است «زندگی سیاسی موفق ،مستلزم شهروندانی دارای تعهد ویژه است که به
ارزشهای گروههای قومی ،مذهبی ،ایدئولوژیک و منطقهای متعهد است .همچنین ،برای دستیابی
به همبستگی ،به همکاریهای سیاسی و میزان شایانتوجهی از اعتماد به دیگران نیاز است .در
بحث همبستگی باید بهدنبال منافع مشترک بود ،تعهد مشترک به عدالت نیاز دارد؛ بهطوریکه هر
فرد مطمئن باشد حقوقش حفظ میشود ،حتی اگر در اقلیت قرار گرفته باشد؛ در چنین شرایطی
یک احساس تعلق حاصل میشود .برای ایجاد وحدت ،بر ارزشهای ویژه و احساسات قومی
تأکید میشود .بهعقیدة وی ،با یک حس همبستگی میتوان پایة جامعه را تقویت کرد و این
همبستگی از طریق زندگی سیاسی و تعهدات سیاسی انجامپذیر است .برای ایجاد همبستگی،
برابری اهمیت زیادی دارد .در مفاهیم قومی ،فرهنگ برای عضویت کامل افراد و برابری برای افراد
خارج از گروه مربوطه ،بهمنظور جذب در گروه یا جامعه نیاز است که امری دشوار است» (لوی،
 .)6 :2111به باور لوی (همان) ،اگر فهم مدنی همبستگی در میان شهروندان وجود داشته باشد،
نوعی پادزهر برای محرومیت قومی-نژادی در یک جامعه پدید میآید و شهروندان و دولت
توانایی تولید یک اسالید متفاوت از اختالفات سیاسی را بهدست میآورند .نیاز نیست شهروندان
1. Kurt Bayertz

سنجش ميزان همبستگي ملي در ميان اقوام آذری و ترکمن 699

یک دولت ،تمام عقاید سیاسی را تأیید کنند ،هرچند همه در عین حال شهروندان قومی-فرهنگی
آن جامعه هستند که با هم متفاوتاندو همه نیازمند احترام در زندگی سیاسیاند (لوی.)16 :2111 ،
در بررسی مفهوم همبستگی نکاتی متفاوت در تعاریف مختلف بیان شده است؛ بنابراین ،در
یک مفهومشناسی کلی همبستگی سه درجه دارد :در اولین درجه ،مجموعهای از قوانین در
عضویت اجتماعی یا شهروندی ملی است که حسی روشن از تعلق را برای ایجاد حقوق انسانی و
تعهدات در تعامل اجتماعی ایجاد میکند .در دومین درجه ،همبستگی میزانی از اجماع اجتماعی
شامل هنجارها ،انصاف و عدالت در جوامع مختلف است .سومین درجة همبستگی ،تأمین امنیت،
دسترسی به معیشت و خدمات اساسی و هنجارهای اجتماعی است .همبستگی اجتماعی از لحاظ
تاریخی بسیار مهم و مشروعیتبخش است و شرایط دسترسی به عضویت ملی شهروندی را فراهم
میکند .یک جامعة همبسته به سمت رفاه تمام اعضای آن پیش میرود تا اختالفات را به حداقل
برساند و از بهحاشیهراندهشدن اعضا اجتناب ورزد .در این زمینه ،به ساخت شبکهای از روابط،
اعتماد و هویت بین گروههای مختلف و مبارزه با تبعیض ،محرومیت و نابرابری بیش از حد نیاز
است تا اجماع اجتماع افزایش یابد (نورتون و هن .)11-2 :2113 ،بحث همبستگی در عرصة
اجتماعی و سیاسی موضوعی جدی و قابلتأمل بهشمار میرود که ابعاد امنیتی ،فرهنگی و اجتماعی
دارد .برای رسیدن به اتحاد در سطح جامعه و فراتر از آن در سطح ملی ،بدون بهحاشیهرفتن اقشار
مختلف یا کمرنگ جلوهیافتن آنها ،بحث همبستگی اهمیت ویژهای مییابد .درنتیجه ،عوامل
تأثیرگذار بر ابعاد مختلف همبستگی ملی بررسی میشود.
الف) عوامل اجتماعی :عوامل متعددی در بحث اجتماع و رویکرد اجتماعی همبستگی وجود
دارد .بدینترتیب ،همبستگی نوعی احساس برآمده از نوعدوستی است که به سمت پاسخدهندگان
احساس پیش میرود .نوعدوستی توضیحی برای فعالیتهای اجتماعی ،هنجارهای گروه قومی و
تراکم ارتباط درونگروهی است .مشاهدة احساسات مثبت در این زمینه ،ایجادکنندة کنش متقابل،
رضایت و ایجاد وضعیت برابر است و پیشزمینهای برای همکاری تلقی میشود (هکتورن و
روسناستین .)43 :2112 ،ارزشها و باورها نیز در راستای احساسات درونگروهی قرار دارد.
«آنها مدلهای کلی رفتار ،احکام جمعی ،هنجارهای کرداری و ارزشهای اجتماعی را تشکیل
میدهند که با پذیرش عمومی همراه است» (بیرو.)386 :1381 ،
در ادامة بررسی عوامل اجتماعی تأثیرگذار بر همبستگی ،مؤلفة تعهد نیز واکاوی میشود .تعهد
یکی از ارکان مهم نظم اجتماعی تلقی میشود که شرایط تنظیم امور را فراهم میکند ،بر قابلیت
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نظم و ثبات اجتماعی میافزاید و پیشبینی امور و جریانهای اجتماعی را تسهیل میکند .تعهد به
کارکردیبودن یک گروه اجتماعی کمک میکند ،یکپارچگی تعهدات فردی موجب ایجاد تعهد
اجتماعی میشود ،تعهد محور اتصال گروههاست و به اعضای گروه توانایی میدهد تا وظایف و
حقوق خود را درخواست کنند .در شکلهای قویتر ،تعهد اجتماعی به مالحظات اخالقی مربوط
میشود (تومال و مج .)461 :2113 ،در تعریف دیگر ،تعهد نیرویی است که فرد را به برخی از
اعمال و اهداف متصل میکند؛ یعنی فرد براساس تعهدی که دارد اعمال در راستای هدف خود را
انجام میدهد .این اتصال به قوت و قدرت روابط میان موضوع تعهد و اهمیت نتیجة تعهد بستگی
دارد؛ بنابراین ،افراد متعهد هدف خود را رها نمیکنند .بهعبارت دیگر ،تعهد عاطفی به اهداف و
ارزشها فقط ابزار ارزشی است که پوچانان ( )1224و پورپر و همکاران ( )1222آن را رویکردی
عاطفی توصیف کردند که قدرت نسبی دارد و فرد از طریق آن شناسایی میشود و در شرایط ویژه
بر سر آن درگیر میشود .درنتیجه ،فردی که تعهد احساسی و عاطفی دارد ،به هدف و ارزشهای
سازمان یا جامعه اعتقاد دارد و سخت تالش میکند تا به اهداف برسد .افرادی که ابعاد احساسی
دارند ،مشکالت را راحتتر تحمل میکنند و شایستهتر کار میکنند .در جامعه نیز تعهد به همین
نسبت عمل میکند و موجب تالش بیشتر و تحمل سختی میشود .برای توسعة تعهد عاطفی در
جامعه ،باید ارزش و اصول درونی سازمان را شناسایی کرد (دیگزت و بهاتی.)2112 ،
بدینترتیب با تکیه بر رابطة عاطفه و تعهد در اجتماع ،هر اجتماعی با ایجاد احساسات و
تمایالت عاطفی میتواند سطح تعهد را در جامعه باال ببرد و اعتماد اجتماعی ایجاد کند.
برایناساس ،در تعریفی دیگر اعتماد اجتماعی حسن ظن فرد به افراد جامعه است که در
همبستگی جایگاه ویژهای دارد .عناصر و جنبههای یک رابطه مبتنیبر اعتماد عبارتاند از :صداقت،
صراحت ،احترام و ارزش قائلشدن برای طرف مقابل ،حمایت از تواناییها و شایستگیهای طرف
مقابل .برای ایجاد اعتماد اجتماعی باید شرایطی فراهم شود تا مردم در کنار یکدیگر احساس
آرامش و امنیت کنند .بهاینمنظور ،باید برای رفع تضادها و نابسامانیها در برقراری نظم و ثبات در
جنبههای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی جامعه تالش کرد؛ زیرا اعتماد اجتماعی در
چارچوب روابط صحیح عادالنه و منصفانه شکل میگیرد .در این زمینه ،تردی گویر معتقد است:
«اعتماد اجتماعی بر پایه و اساس زندگی توأم با اخالق-مسئولیت و نیکویی شکل میگیرد» و
«پیوندهای اجتماعی در سایة اعتماد شکل گرفته و ساخته میشود» (اخترمحققی .)31 :1381 ،به
اعتقاد جانسون ( )1241نیز اعتماد یک ویژگی شخصی ثابت و بدون تغییر نیست ،بلکه جنبهای از
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روابط محسوب میشود که پیوسته درحال تغییر است .بهنظر وی ،برای ایجاد ارتباط ،فرد باید
بتواند فضایی آکنده از اعتماد را ایجاد کند که ترس از طردشدن را کاهش و امید به پذیرش و
حمایت و تأیید را افزایش دهد .وی رفتار عقالنی را وابسته به وجود اعتماد میداند؛ اعتمادی که
منشأ آن منافع فردی و گروهی است .این اعتماد نقشی مهم در انواع مشروعیتها دارد .از نظر وبر
(1864ــ )1221اعتماد بر روابط و مشروعیتهای سنتی و فرهمندانه و بر ویژگیهای غیرعقالنی
استوار است .این نوع اعتماد در رفتارهای عقالنی-ارزشی و عقالنی هدفمند هم وجود دارد؛ برای
مثال ،در روابط و تعهدات دوجانبه.
در سایة اعتماد اجتماعی ،مشارکت اجتماعی شکل میگیرد که دربرگیرندة انواع کنشهای
فردی–گروهی است .مشارکت در دو سطح مطرح میشود :الف) بعد ذهنی مشارکت که همان
تمایل به مشارکت اجتماعی است .ب) بعد عینی و رفتاری مشارکت اجتماعی که بهصورت
عضویت ،نظارت ،اجرا و تصمیمگیری بروز میکند (زاهدی و همکاران .)22 :1322 ،با تعمیق در
دو مفهوم مشارکت اجتماعی این نتیجه بهدست میآید که منابع موجود در تعامالت اجتماعی
(یعنی گسترش کنشها و تحصیل اهداف کنشگران) جزء جداییناپذیر مشارکت اجتماعی بهمنظور
رسیدن به خیر جمعی است .مشارکت اجتماعی همان ایجاد سرمایة اجتماعی در جامعه است؛ زیرا
بدون تحقق سرمایة اجتماعی ،روابط انجمنی ،هنجارها و اعتماد ،پیوند و اعتماد بین مرزی ،روابط
بین گروهی ،روابط نهادها و احساس برخورداری از حمایت اجتماعی در جامعه ،تعامالت
اجتماعی بین افراد جامعه شکل نمیگیرد .برایناساس ،مشارکت اجتماعی تحقق نمییابد مگر با
تجلی شاخصهایی همچون اعتماد ،پیوندهای میان افراد و همچنین پیوندهای افراد با نهادهای
رسمی و غیررسمی .مفهوم مشارکت بهعنوان یک فرایند اجتماعی جامع ،چندجانبه ،چندبعدی و
چندفرهنگی سعی دارد همة گروههای مهم را در همة مراحل توسعه دهد (موسوی.)112 :1382 ،
قواعد اجتماعی به ایفای نقش اجتماعی مناسب در چارچوب روابط گروهی و بر بستری از
یکپارچگی اجتماعی و به شکلگیری مشارکت به مثابة واقعیت اجتماعی منجر میشود .این فرایند
در نمودار  1نشان داده میشود.
روابط گروهی
مشارکت اجتماعی

نقش اجتماعی

پذیرش وجود اجتماعی
دیگران

یکپارچگی اجتماعی

نمودار .2شکلگیری مشارکت اجتماعی (موسوی )281 :2805

هنجارهای مشارکتی
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ب) عوامل فرهنگی :مؤلفههای پایدار همبستگی ملی در بعد فرهنگی در سطوح دینی ،آیینی و
ملی وجود دارد« .دین بهعنوان مناسک شورانگیز و فرامادی ،سبب پیوند و همبستگی بین پیروان
یک دین یا مذهب خاص میشود .آیینهای مشترک ممکن است ،خلوص کمتر یا بیشتری داشته
باشد ،اما میزان خلوص در نوع و ماهیت هویتآفرینی دین خللی ایجاد نمیکند .شدت
هویتبخشی آیینهای دینی در مواجهة پیروان یک دین با دین دیگر افزایش مییابد»
(مقصودی .)222 :1321،در این راستا« ،تداوم تاریخی نیز بهعنوان مؤلفة همبستگی ملی جایگاه
ویژهای دارد .اگر سرزمین و جغرافیا را ظرف هویت ملی لحاظ کنیم ،خاطرات جمعی مشترک یا
تاریخ مضمون آن بهعبارت دقیقتر ارجمندترین محتوای آن هستند» (مقصودی« .)311 :1321،زبان
نیز شاخص هویت است و هم نگهبان آن؛ توان ارتباطی موجود در زبان به اندازهای است که آن را
به قویترین مؤلفة همبستگی تبدیل کرده است .اگر همبستگی را نتیجة ادراک متقابل انسانها و
طرح استدالل بهترین طرفهای مباحثه قلمداد کنیم ،آنگاه مقام ممتاز زبان در انتقال معنا و ایجاد
اجماع آشکار میشود(مقصودی .)312 :1321،رسوم و آیینهای ملی نیز مؤلفة دیگر همبستگی ملی
است« .رسم و آیین به اعمالی اطالق میشوند که بهصورت دستهجمعی و به یاد یک تحول یا
اتفاقی برگزار میشوند و طی آن جمالت و حرکاتی بهصورت دستهجمعی ابراز میگردد که
مخاطبان را به حزن یا شوق آورده ،حس همبستگی و همدردی را نشان میدهند»
(مقصودی .)316 :1321،بهاینترتیب ،مؤلفههای همبستگی ملی براساس عوامل فرهنگی معرفی
شدهاند.
ج) نظام سیاسی :بحث نظام سیاسی بعد دیگری است که بر همبستگی تأثیر میگذارد .نظم و
همبستگی اجتماعی هنگامی تقویت میشود که دولت کنترل خود را بهطور مستقیم یا از طریق نخبگان
موجود در گروهها اعمال کند .یکی از مشکالت نظم در جوامع بزرگ و در سطح ملی هماهنگسازی و
نظارت بر گروههاست که این کار از عهدة دولت برمیآید .علت اصلی آن نیز به مسئلة تضاد و رقابت
در جوامع متکثر مربوط میشود (دورین و فرارو .)61-11 :1386 ،راستین _1214 (1کنون) در نظریات
خود بر کیفیت حاکمیت تأکید دارد و معتقد است «میتوان از اعتماد و حمایت دولت برای اقدام جمعی
کمک گرفت» .به باور وی ،ریاست امنیت ملی بر عهدة حکومت است و «دولت برای کیفیت بهتر و
برای کاهش و ازبینبردن تأثیر تنوع قومی به اعتماد اجتماعی ،نیاز دارد» .درنهایت ،کارین بوریو 2ارزیابی

1. Rothstein
2. Karin Borevi
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میکند «رفاه قومی میتواند همبستگی ایجاد کند و دولت رفاه بهعنوان یک نیروی محرک شمول
اجتماعی دیده میشود» (بنتینگ و همکاران.)1 :2114 ،
دستگاه حکومت در وجه قانونگذاری و اجرایی و قضایی نقشی مهم در ایجاد و حفظ
همبستگی در سطوح مختلف دارد؛ بنابراین ،همبستگی خود محصول ساختار قدرت است .میان
همبستگی و ساختار دولت مدرن رابطهای نزدیک وجود دارد .دولت مدرن در پیدایش هویت ملی
و ملیت بهعنوان چارچوب همبستگی در عصر جدید نقش اساسی داشته است (بشیریه .)1384 ،در
ادبیات علوم سیاسی ،مجموعة سیاستهای معطوف به ایجاد و تقویت همبستگی ملی با عنوان
«ملتسازی» شناخته میشود .سادهترین نوع ملتسازی موجب پیدایش نهادهای ملی مشترک،
ارتباطات و نهادهای وحدتبخش میشود .در شرایطی که ملیت و دولت ملی به مفهوم مدرن،
واحد اصلی زندگی و مناسبات سیاسی در سطح بینالمللی است ،تقویت همبستگی ملی شرط
تقویت موضع دولتها در آن مناسبات است .در ادبیات توسعة سیاسی ،ملتسازی چند مرحله
دارد .1 :استقرار قدرت دولت در حدود سرزمین معین؛  .2یکسانسازی فرهنگی از طریق
دستگاههای آموزشی؛  .3ترویج مشارکت عمومی در سیاست .4 ،تقویت هویت و همبستگی ملی از
طریق سیاست توزیع خدمات رفاهی (بشیریه .)224 :1384 ،بخش عمدهای از تأثیرگذاری دولت
بر همبستگی اجتماعی از طریق تدوین سیاستهای رفاهی-اجتماعی صورت میگیرد که بهویژه
پس از جنگ دوم جهانی ،بهعنوان یک دغدغه در میان تمام کشورهای دنیا و از همه مهمتر
کشورهای اروپایی دنبال شده است.
نقش هویت ملی و قومی در ایجاد همبستگی :هویت ملی شرط تحقق توسعة اجتماعی است.
بدینترتیب ،برای شرح آن باید ابتدا هویت اجتماعی را تعریف کرد .هویت اجتماعی از نظر تاجفل و
ترنر یعنی «درک فرد مبنیبر اینکه متعلق به گروههای اجتماعی معین میباشد» و این تعلق به
اهمیتدادن احساس و ارزش به عضویت گروهی خود همراه است (حاجیانی .)132 :1322 ،هویت
طی یک رشته از فرایندها شکل و قوام مییابد ،به این دلیل هویت برساخته میشود و دارای سرشتی
پویا و فرایندی است .آنچه موجب این تلقی میشود ،نیروهای متحرک و محرک تولید ،تفاوت و
مناسبات اجتماعی و فرهنگی هستند که پویة حرکت میآفرینند (حاجیانی .)112 :1322 ،برایناساس،
هویت ملی به صورت زیر تعریف میشود« :بازتولید و بازتفسیر دائمی الگوی ارزشها ،نمادها،
خاطرات ،اسطورهها و سنتهایی که میراث متمایز ملتها را تشکیل میدهند و تشخیص هویت افراد
با آن الگو و میراث و با عناصر فرهنگیاش» .در این نوع تعریف دو نوع رابطة اساسی وجود دارد:
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اول بین سطوح جمعی و فردی تحلیل و دوم بین تداوم و تغییر هویت .اغلب بر یکی از این اجزاء
به قیمت کمتوجهی به جزء دیگر تأکید میشود (اسمیت .)31 :1383 ،امروزه بحثهای زیادی دربارة
منش «وضعیتمند» هویتهای قومی و ملی و رواج هویتهای متکثر در جهان مدرن شنیده میشود.
طبق این دیدگاه ،انواع هویتهای جمعی– خانوادهها ،مقوالت جنسیتی ،مذاهب ،گروههای حرفهای،
احزاب ،فرقههای مذهبی و قومیتها -تعیینکنندة هویت است و در شرایط الزم افراد داخل گروه
مورد نظر خود را جایی میدهند .در یک زمان میتوان نقشهای متفاوت داشت و برای اهدافی ویژه
به عضویت در اجتماعات متوسل شد .درنتیجه ،هریک از هویتهای متکثر از درونیترین هویت در
محفل خانواده تا محفلهای بسیار گستردة انسانیت در یک جامعة آزاد ،بهشکلی فزاینده نمادین و
انتخاب میشوند (اسمیت.)31 :1383 ،
الف) هویت قومی :قوم گونهای گروهبندی هویتی فروملی است که اساس جهتگیری و کنش
جمعی محسوب میشود (فرهادی و کاظمی .)128 :1322 ،هرچند میزان هویت و ابراز هویت
اجتماعی در شرایط گوناگون متفاوت است ،میزان کلی که بهواسطة آن خود را با گروههایی خاص
تعریف میکنیم تا حدودی دائمی و ثابت است .یوجین روزنر اظهار میکند« :داشتن هویت قومی به
ما کمک میکند که بفهمیم چه کسی هستیم» (برتون .)21 :1322 ،وی معتقد است هویت قومی
اشتراک زبانی ،مجموعهای از عادات و نمادها ،نوعی سبک زندگی ،مجموعهای از شعایر و رسوم،
نوعی شکل ظاهر و ...برای ما فراهم میآورد که در جنبههای مختلف زندگی نفوذ میکند .این ظواهر
قومیت بهویژه هنگامی جذابیت مییابد که فرد همواره با افرادی مواجه شود که شیوة زندگی متفاوتی
دارند (برتون .)21 :1322 ،همه تا حدودی با گروه قومی خود شناخته میشوند .هرچه تعریف و
شناختهشدگی بهوسیلة گروه قومی قویتر باشد ،تأثیر قومیت بر رفتارها بیشتر است .البته همواره باید
توجه داشت که تفاوتهای قومی  ،فقط هنگامی رخ میدهد که افراد بهشدت به گروه قومی خود
احساس تعلق داشته باشند و خود را از طریق آن معرفی کنند (برتون.)28 :1322 ،
ب) تعلقهای چندگانة قومی :درصورت پذیرفتن اینکه فرد یا گروهی از افراد ممکن است کم
و بیش به چندین قوم احساس تعلق کنند ،مشخص میشود مرزهای میان اقوام در بسیاری از نقاط
چندان روشن نیست و ابهامی در آنها دیده میشود (برتون .)62 :1322 ،در این راستا ،الولر اظهار
میکند که ساختار اجتماعی گاه افراد را در چندین جمع تودرتو قرار داده است؛ بهطوریکه افراد
همزمان حداقل عضو دو گروه هستند و یکی دیگری را دربر گرفته است .از نظر او این مسئله از
موقعیت انتخاب تأثیر میپذیرد؛ یعنی موقعیتی که کنشگران را بهعنوان اعضای گروه با یک مسئله و
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ابهام در حل آن مواجه میسازد .البته بهنظر وی کنشگر در این شرایط احساس کنترل میکند و اگر
ساختار اجتماعی احساس کنترل کنشگر را تأیید کند ،وی احساسی مثبت پیدا میکند و به جمع
تعلق خاطر پیدا خواهد کرد( .حاجیانی)131 :1322 ،
قومگرایی و شدت مطالبات قومی
متغیرهای زمینهای

متغیر وابسته :همبستگی و همگرایی ملی

 -سن

 -عواطف و احساسات فرهنگی

 -جنسیت

 -تعهدات ملی

 -شغل

 -ارتباطات و تعامالت اجتماعی

 -تحصیالت

 اعتماد همکاری و مشارکت وفاق در ارزشها -کنترل جامعه بر فرد (اعتماد نظام سیاسی)

نمودار  .1متغیرهای پژوهش

فرضیههای پژوهش
همبستگی وجوه گوناگونی در سطوح فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی دارد و مفهومی نسبی است که
درجات مختلف آن در حوزههای گوناگون مشاهده میشود .همبستگی اجتماعی مفهوم بسیار
اساسی است که حداقل آن ،هیچگاه از میان نمیرود و جز در شرایطی بسیار استثنایی پدید نمیآید.
همچنین ،همبستگی کامل به معنای نبود هرگونه ناهماهنگی در نظام اجتماعی در عالم واقع رخ
نمیدهد .درنتیجه ،میتوان حدودی نسبی برای سنجش همبستگی جوامع و نظامهای اجتماعی
درنظر گرفت؛ یعنی میتوان از درجات باالتر و پایینتر همبستگی سخن گفت و عوامل نوسان در
این درجات را بررسی کرد .بدینترتیب ،در جامعة ایران بهدلیل وجود تنوع قومی ،سنجش
همبستگی ملی بهمنظور انسجام و حفظ نظم اجتماعی اهمیت دارد .میزان همبستگی ملی و وجود
سطحی مثبت از آن در میان اقوام انتظار میرود یا بهعبارتی دقیقتر همبستگی ملی در میان اقوام
وجود دارد ،اما باید ضعفها و قوتها را در ابعاد گوناگون بررسی کرد .برای بررسی ضعفها و
قوتها ،ابعاد مختلف پیوند عاطفی و فرهنگی ،تعهد و حس مسئولیتپذیری ،ارتباطات و تعامالت
اجتماعی ،همگرایی و وفاق در ارزشهای اجتماعی ،اعتماد در میان اقوام ،همکاری و مشارکت،
کنترل جمع به فرد سنجیده میشود.
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به بیان دیگر ،هویت ایرانیان چندبعدی و ترکیبی است و هویت جمعی و فرهنگی جامعة ایران
همزمان از چند منبع سرچشمه گرفته است .بدینترتیب ،در فرضیة بعد میتوان گفت قومگرایی در
حد باالیی در میان اقوام وجود دارد و این قومگرایی بر همبستگی ملی تأثیر میگذارد .برایناساس،
هویت ایرانیان دووجهی است؛ بهطوریکه هویت ملی و قومی در سطح باالیی قرار دارد.

روش تحقیق
در این پژوهش ،چارچوب طراحیشدة همبستگی ملی و قومگرایی در میان اقوام آذری و ترکمن
بررسی میشود .در این راستا ،از روش پیمایش استفاده شده و ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه
بوده است .همبستگی ملی در این پژوهش متغیر وابسته است که هفت بعد دارد .همچنین ،متغیر
مستقل شامل یک متغیر قومیگرایی است .بهمنظور سنجش همبستگی ملی دو قوم آذری و ترکمن از
دو شهر ،قلمرو مکانی پژوهش درنظر گرفته شد .برای سنجش قوم آذری ،تبریز بهعنوان شهر بزرگ
با اکثریت آذریزبانان انتخاب شد و برای سنجش قوم ترکمن ،گنبدکاووس با درصد باالی ترکمنان
درنظر گرفته شد .این سنجش در سال  1321در میان افراد  18تا  61سال با هر سطح تحصیل و
موقعیت شغلی ،در پنج نقطة (شمال ،جنوب ،شرق ،غرب و مرکز) شهر صورت گرفته است.
برای تعیین حجم نمونه از روش کوکران استفاده شده و اندازة نمونه  384نفر تعیین شده است
که از این میان  122نفر برای استان آذربایجان شرقی و  122نفر برای استان گلستان درنظر گرفته
شده است .همچنین ،برای تحلیل دادهها از نرمافزار  21spssو لیزرل  8استفاده شده است.

یافتههای پژوهش
یافتههای توصیفی :جمعآوری دادهها به تفکیک سن ،جنسیت ،تحصیالت و شغل انجام گرفته و
همچنین گویههای همبستگی ملی در هفت سطح سنجیده شده است که نتایج برایناساس
دستهبندی و مقیاسگذاری شده است.
در بررسی نتایج یافتهها ،آمار توصیفی نشان میدهد از میان جمعیت نمونة آذری ،مردان بیشتر
از زنان و در میان جمعیت نمونة ترکمن ،زنان بیشتر از مردان بودند .در قومیت آذری ،در ردة سنی
 18تا  31سال بیشترین افراد نمونه و در ردة سنی  11سال به باال کمترین افراد نمونه حضور
داشتهاند .همچنین ،در آمار توصیفی ردة سنی ،بیشترین آمار بهترتیب مربوط به  18تا  31سال31 ،
تا  41سال 41 ،تا  11سال و باالتر از  11سال بوده است .در تفکیک براساس تحصیالت در قومیت
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آذری ،لیسانس در باالترین سطح قرار داشته و کمترین فراوانی مربوط به دکتری بوده است .در
تفکیک براساس تحصیالت در قومیت ترکمن ،بیشترین فراوانی مربوط به تحصیالت لیسانس و
کمترین فراوانی مربوط به تحصیالت دکتری بوده است .در تفکیک براساس تحصیالت درمجموع
دو قوم ،بیشترین فراوانی مربوط به تحصیالت لیسانس و کمترین فراوانی مربوط به دکتری بوده
است .آمارها نشان میدهند در متغیر زمینهای شغل ،در میان قومیت آذری بیشترین فروانی مربوط
به شغل دانشجو بوده و کمترین فراوانی مربوط به شغل دولتی بوده است .در قومیت ترکمن نیز
آمار نشاندهندة فراوانی باال در شغل آزاد است و کمترین فراوانی در این زمینه مربوط به
شاغلبودن در شرکت خصوصی است .درمجموع جمعیت دو قومیت در زمینة شغل ،بیشترین
فراوانی مربوط به شاغلبودن در شرکت خصوصی است و کمترین فراوانی مربوط به شاغلبودن
در سازمان دولتی است.
طبق نتایج آماری ،در میان قوم آذری بهترتیب ارتباطات و تعامالت اجتماعی ،وفاق در
ارزشها ،تعهدات ملی و پیوند عاطفی -فرهنگی بیشتر از حد متوسط بوده است ،اما شاخص
همکاری و مشارکت و اعتماد اجتماعی ،در حد متوسط و اعتماد به نظام سیاسی پایینتر از حد
متوسط بوده است .در بررسی شاخصهای «همبستگی ملی» ارتباطات و تعامالت اجتماعی
باالترین میانگین را در میان شاخصهای «همبستگی ملی» داشته و اعتماد به نظام سیاسی در
پایینترین حد بوده است.
در بررسی شاخصها در میان قوم ترکمن تعهدات ملی ،پیوند عاطفی-فرهنگی ،همکاری و
مشارکت ،وفاق در ارزشها ،ارتباطات و تعامالت میان فرهنگی باالتر از حد متوسط بوده است.
همچنین ،اعتماد به نظام سیاسی و اعتماد اجتماعی در حد متوسط و پایینتر از حد متوسط بوده
است .براساس نتایج ،همبستگی ملی در میان دو قوم آذری و ترکمن در سطحی باال قرار داشته است
که البته سطح همبستگی ملی قوم ترکمن از قوم آذری باالتر بوده است .همچنین در متغیر مستقل
قومگرایی ،هر دو قوم سطح باالیی داشتهاند .در این متغیر ،قوم ترکمن نیز در سطحی باال بوده است.
یافتههای تحلیلی :در این قسمت ،با توجه به نتایج سنجش همبستگی و قومگرایی مقدار  rپیرسون
بهدستآمده از رابطة قومگرایی و همبستگی ملی در میان اقوام آذری  1/14و سطح معنیداری آن 1/11
است که در سطح مساوی  1/11قرار دارد .درنتیجه ،همبستگی ملی و قوم گرایی در میان اقوام آذری
رابطه ای با هم ندارد .بررسی ارتباط گرایش به قومگرایی و ابعاد همبستگی ملی نشان میدهد رابطة
گرایش قومگرایی و ابعاد تعهدات ملی (همبستگی پیرسون = ،1/232

سطح معنیداری = ،)1/111
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جدول  .2سنجش همبستگی ملی به تفکیک ابعاد و قومیت
متغیر

پیوند عاطفی و احساسات
تعهد
ارتباطات و تعامالت
اجتماعی
وفاق در ارزش
اعتماد اجتماعی
همکاری و مشارکت
احساس کنترل و نظارت
جامعه بر فرد (نظام سیاسی)
همبستگی ملی
قومگرایی

آذری
ترکمن
آذری
ترکمن
آذری
ترکمن
آذری
ترکمن
آذری
ترکمن
آذری
ترکمن
آذری
ترکمن
آذری
ترکمن
آذری
ترکمن

میانگین

انحراف معیار

کمترین مقدار

بیشترین مقدار

3/12
4/12
3/66
4/31
3/23
3/62
3/28
4/11
3/12
3/41
3/28
4/13
2/42
2/28
3/11
3/22
4/11
4/13

1/812
1/131
1/282
1/661
1/8
1/632
1/624
1/613
1/14
1/234
1
1/261
1/24
1/43
1/632
1/416
1/212
1/182

1/12
2/38
1
1/1
1
1/21
1
2
1
1
1
1/33
1
1
1
1
1
2/14

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ارتباطات و تعامالت اجتماعی (همبستگی پیرسون=  ،-1/142سطح معنیداری=  ،)1/146همکاری
و مشارکت (همبستگی پیرسون=  ،1/231سطح معنیداری=  )1/111و کنترل جامعه بر فرد (نظام
سیاسی) (همبستگی پیرسون=  1/222و سطح معنیدار=  )1/112با توجه به اینکه سطوح
معنیداری بهدستآمده در سطح کوچکتر از  1/11و  1/11قرار دارد ،از نظر آماری معنیدار است.
همچنین ،بررسی سطوح همبستگی نشان داد رابطة بین قومگرایی و ابعاد تعهدات ملی و کنترل
جامعه بر فرد (نظام سیاسی) ،همکاری و مشارکت ،مثبت و معنیدار است ،درحالیکه رابطة
قومگرایی با بعد ارتباطات و تعامالت اجتماعی منفی و معکوس است.
با توجه به اینکه آمارة پیرسون بهدستآمدة ابعاد ارتباطات و تعامالت اجتماعی بین  1/1تا 1/2
قرار گرفته است ،شدت همبستگی این بعد در سطح تقریباً ضعیف قرار دارد ،درحالیکه شدت
همبستگی بعد تعهدات ملی ،کنترل جامعه بر فرد (نظام سیاسی) و همکاری و مشارکت با سطح
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آمارة پیرسون ( 1/232و  1/231و  )1/222که در دامنة  1/2تا  1/3قرار دارد در سطحی متوسط
است .همچنین ،رابطة بین قومگرایی و سایر ابعاد همبستگی ملی (پیوند عاطفی و فرهنگی ،وفاق
در ارزشها ،اعتماد) با توجه به اینکه سطوح معنیداری ابعاد مورد بحث در سطح بزرگتر از 1/11
قرار گرفته است ،از نظر آماری معنیدار نیست.
مقدار  rپیرسون بهدستآمده از رابطة قومگرایی و همبستگی ملی در میان اقوام ترکمن 1/221
و سطح معنیداری آن  1/111است که در سطح کوچکتر  1/11قرار دارد .درنتیجه ،فرض بر
وجود رابطه میان قومگرایی و همبستگی ملی قوم ترکمن است و جهت ارتباط مثبت و مستقیم
است .بدینترتیب ،با افزایش میزان قومگرایی در بین پاسخگویان مورد بررسی بر میزان همبستگی
ملی نیز افزوده میشود .با توجه به اینکه سطح معنیداری بهدستآمده در سطحی پایینتر از 1/11
قرار دارد ،با اطمینان  22درصد میتوان گفت رابطة بهدستآمده از نظر آماری معنیدار است.
بررسی ارتباط گرایش به قومگرایی و ابعاد همبستگی ملی در میان قوم ترکمن نشان میدهد
رابطة گرایش قومگرایی و ابعاد پیوند عاطفی و فرهنگی (همبستگی پیرسون=  ،1/118سطح
معنیداری=  ،)1/134تعهدات ملی (همبستگی پیرسون=  ،1/128سطح معنیداری=  ،)1/113وفاق
در ارزشها (همبستگی پیرسون=  ،1/326سطح معنیداری=  ،)1/111همکاری و مشارکت
(همبستگی پیرسون=  1/221و سطح معنیدار=  )1/113و کنترل جامعه بر فرد (نظام سیاسی)
(همبستگی پیرسون=  1/311و سطح معنیدار=  -)1/111با توجه به اینکه سطوح معنیداری
بهدستآمده در سطح کوچکتر از  1/11و  1/11قرار دارد -از نظر آماری معنیدار است .همچنین،
بررسی سطوح همبستگی نشان داد رابطة بین قومگرایی و تمامی ابعاد ذکرشده مثبت و معنیدار
است.
با توجه به اینکه در آمارة پیرسون ابعاد پیوند عاطفی و فرهنگی ( )1/118و تعهدات ملی
( )1/128بین  1/1تا  1/2قرار گرفته است ،شدت همبستگی این بعد در سطح تقریباً ضعیف قرار
دارد ،درحالیکه شدت همبستگی بعد همکاری و مشارکت ( )1/221که در دامنة  1/2تا  1/3قرار
دارد ،در سطحی متوسط است .همچنین ،رابطة بین قومگرایی و سایر ابعاد همبستگی ملی
(ارتباطات و تعامالت اجتماعی ،اعتماد) -با توجه به اینکه سطوح معنیداری ابعاد مورد بحث در
سطح بزرگتر از  1/11قرار گرفته است -از نظر آماری معنیدار نیست.
درمجموع ،رابطة قومگرایی با همبستگی ملی ( r= 1/216و  )p =1/111مثبت و معنادار است.
بدینترتیب ،با افزایش میزان قومگرایی در بین پاسخگویان مورد بررسی میزان همبستگی ملی نیز

 095مطالعات و تحقيقات اجتماعي در ایران ،دورة  ،4شمارة  ،3پایيز 9394

تغییر میکند .با توجه به اینکه سطح معنیداری بهدستآمده در سطحی پایینتر از  1/11قرار دارد،
با اطمینان  22درصد میتوان گفت رابطة بهدستآمده از نظر آماری معنیدار است.
بررسی ارتباط قومگرایی با ابعاد همبستگی ملی نیز نشان میدهد قومگرایی در تمامی ابعاد
پیوند عاطفی و فرهنگی (همبستگی پیرسون=  1/162و سطح معنیدار=  ،)1/111تعهدات ملی
(همبستگی پیرسون=  1/241و سطح معنیدار=  ،)1/111وفاق در ارزشها (همبستگی پیرسون=
 1/213و سطح معنیدار=  ،)1/111اعتماد (همبستگی پیرسون=  1/132و سطح معنیدار= ،)1/442
همکاری و مشارکت (همبستگی پیرسون=  1/241و سطح معنیدار=  ،)1/111احساس کنترل
جامعه بر فرد (نظام سیاسی) (همبستگی پیرسون=  1/268و سطح معنیدار=  )1/111در سطح
کوچکتر از  1/11و  1/11قرار دارد ،از نظر آماری معنیدار است .همچنین ،بعد ارتباطات
اجتماعی (همبستگی پیرسون=  -1/124و سطح معنیدار=  )1/116در رابطة منفی و معکوس قرار
دارد .بعد اعتماد نسبت به اینکه سطح معنیدار باالتر از  1/11قرار دارد ،معنیدار نیست.
جدول  .1آزمون پیرسون همبستگی ملی و قوم گرایی
ابعاد همبستگی

متغیر مستقل متغیر وابسته

ارتباطات و
پیوند عاطفی و
تعهدات ملی تعامالت
فرهنگی
اجتماعی

وفاق در
ارزشها

اعتماد

همکاری و
مشارکت

**1/232
1/111

* -1/142
1/146

1/124
1/182

-1/112
1/426

*1/231
1/111

-1/16
1/421

**1/326
1/111

1/142
1/116

**1/221
1/113

*-1/124
1/116

**1/213
1/111

1/132
1/442

**1/241
1/111

قومگرایی

همبستگی
ملی

آذری

1/14
1/11

1/138
1/114

ترکمن

**1/221
1/111

*1/118
1/134

**1/218
1/113

مجموع دو
قوم

1/216
**1/111

**1/162
1/111

**1/241
1/111

احساس کنترل
جمع بر فرد
(نظام سیاسی)
**8/118
8/881
**8/882
8/888
**8/100
8/888

با توجه به نتایج جدول  2در فرضیة تأثیر قومگرایی بر همبستگی ملی ،قوم آذری با سطح
معنیدار  1/638و آمارة  1/421 tو ضریب  1/122 βکه در سطح باالتر از  1/11قرار دارند،
بنابراین قوم گرایی بر همبستگی ملی بی تاثیر بوده است .در میان قوم ترکمن ،فرضیة قومگرایی و
تأثیر آن بر همبستگی ملی با سطح معنیدار  1/111وارد مدل رگرسیون شده است .مقدار ضریب
بتای استاندارد در این فرضیه  1/231و آمارة  1/181 tاست که سهم آن در تأثیرگذاری قومگرایی
بر همبستگی ملی را نشان میدهد و جهت تأثیرگذاری نیز مثبت است .ضریب  1/231نشان
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میدهد بهازای افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر قومگرایی ،میزان همبستگی ملی در فرد به
میزان  1/231انحراف استاندارد افزایش مییابد؛ یعنی قومگرایی تأثیری مثبت بر همبستگی ملی در
میان اقوام ترکمن دارد .همچنین ،درمجموع در هر دو قوم آذری و ترکمن سطح معنیدار 1/122
است که این فرضیه وارد مدل رگرسیون شده است؛ یعنی قومگرایی بر همبستگی ملی تأثیر دارد .با
توجه به مقدار ضریب بتای استانداردشده ،قومگرایی با ضریب  1/121و در جهت مثبت بر
همبستگی ملی تأثیرگذار است.
جدول  .8تحلیل رگرسیونی و ضرایب رگرسیون متغیر وابستة همبستگی ملی با متغیرهای مستقل
گروه

قومیت آذری
قومیت ترکمن
کل

متغیر

B

عدد ثابت
همگرایی
عدد ثابت
همگرایی
عدد ثابت
همگرایی

2/664
1/126
2/222
1/18
2/422
1/182

خطای

(ضریب

استاندارد

استانداردشده بتا)

1/211
1/116
1/221
1/11
1/128
1/138

1/122
1/231
1/121

آمارة t

سطح معنیداری

11/613
1/421
8/288
3/181
13/223
2/221

()sig

1/111
1/638
1/111
1/111
1/111
1/122

بحث و نتیجهگیری
براساس پدیدة همبستگی ،افراد یا اعضا در سطح یک گروه یا جامعه با یکدیگر مشارکت میکنند،
بهدلیل هنجارها ،ارزشها ،عقاید و ساختارهای آن جامعه به هم احساس نزدیکی میکنند و به
حمایت آن وابستهاند .نبود همبستگی ملی نیز مشکالتی را در جامعه پدید میآورد و مسائلی مانند
بیانگیزگی را در میان مردم ایجاد میکند که برای انسجام ملی کشور و درنهایت امنیت ملی تبعاتی
را بهدنبال دارد .بدین سبب ،بررسی همبستگی ملی و شناسایی ضعفها و قوتهای آن مهم است.
با توجه به نظریات مختلف در حوزة همبستگی ،سرنوشت افراد یک جامعه به هم گره خورده
است و با همبستگی ملی که زیربنای انسجام ملی است ،میتوان استقالل ،قدرت و عزت را در
میان اقوام ایجاد کرد .طبق نظریات مطرحشده در این حوزه ،احساسات و جذبههای فردی در
شبکههای گروهی شکل میگیرد و رویکردهای فردی و اجتماعی را میسازد که تأثیر متقابل بر هم
دارند .تعهد و اعتماد از شاخصهای ایجاد همبستگی در سطح جامعه تلقی میشوند.
با توجه به اهمیت همبستگی ملی ،با جمعبندی نتایج و وجود همبستگی ملی در میان اقوام
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ایرانی ،همبستگی ملی در میان قوم آذری و ترکمن بهطور جداگانه بررسی شد که براساس پژوهش
همبستگی ملی هریک از اقوام در سطح باالتر از حد متوسط قرار دارد .دو قوم نیز درمجموع
همبستگی ملی در حد باالتر از حد متوسط دارند که با مقایسة دو قوم با یکدیگر مشخص شد
همبستگی ملی قوم ترکمن نسبت به آذریها بیشتر است .البته با توجه به نتایج ،در شاخصهایی
مانند اعتماد و کنترل جمع بر فرد (نظام سیاسی) این همبستگی دچار نقصان است که در ارتقای
همبستگی ملی و ارائة الگوی مطلوب باید در راستای رفع مشکالت آن تالش کرد .با توجه به نتایج
در زمینة همبستگی ملی و مقایسة آن با نظریات حیطة همبستگی ملی میتوان گفت همبستگی ملی
ایجادکنندة تعهد و عدالت اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی است و زندگی سیاسی موفق مستلزم
شهروندانی متعهد است که همبستگی ملی را در سطحی قابلقبول داشته باشند .برایناساس ،باید به
ابعاد ضعیف در این حوزه توجه داشت؛ زیرا همبستگی ملی بر انسجام ملی و امنیت ملی تأثیر
میگذارد و ضعف در ابعاد سیاسی و اعتماد موجب چالش در همبستگی میشود.
در بررسی قومگرایی در میان اقوام و میزان آن و همچنین تأثیرگذاری آن بر همبستگی ملی با
توجه به آمار تحقیق ،نتایج زیر بهدست آمده است .در مقابل بحث همبستگی ملی ،قومگرایی نیز
در میان مجموع اقوام در حد باالتر از حد متوسط وجود دارد که در مقایسه با همبستگی ملی سطح
باالتری دارد .قومگرایی در میان قوم ترکمن و آذری بهطور تقریبی در یک سطح است ،اما سطح
قومگرایی قوم ترکمن باالتر از آذریهاست .همچنین ،در بررسی نتایج استنباطی پژوهش طبق آمار
بهدستآمده در دو آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون درمورد سنجش متغیرهای مستقل و
رابطة آن با متغیر وابستة همبستگی ملی میتوان گفت در میان قوم آذری قومگرایی بهعنوان یک
متغیر مستقل با همبستگی ملی رابطه ندارد؛ بنابراین ،افزایش و کاهش هرکدام از متغیرها تأثیری بر
یکدیگر ندارد .البته قومگرایی در میان قوم ترکمن با همبستگی ملی رابطة مثبت و مستقیم دارد و
براساس نتایج رگرسیون بهدستآمده تأثیر مثبت و مستقیم است .بدینترتیب ،با افزایش هر متغیر،
متغیر دیگر افزایش مییابد که میتوان آن را قومگرایی مثبت نامید .قومگرایی دو قوم یادشده نیز
درمجموع با همبستگی ملی رابطه دارد و تأثیر آن بر همبستگی ملی مثبت و مستقیم است.
همچنین ،قومگرایی بهعنوان متغیری مستقل نهتنها مانع یا کاهشدهندة همبستگی ملی نیست ،بلکه
بر افزایش آن تأثیر مثبت دارد .طبق نتایج بحث قومگرایی و براساس نظریات مطرح در روابط
میانفرهنگی ،اینگونه روابط بهشکلی پیچیده در هم آمیخته است ،فرهنگها و زبانها و باورهای
مختلف ایجادکنندة گروهها هستند و برقراری روابط مؤثر و همکاریهای فرهنگهای مختلف
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درهمتنیدگی فرهنگی ایجاد میکند .در روابط میانفرهنگی هر فرد خود را جزئی از چند گروه
میداند و الگوهای رفتاری گروههای مختلف را در کنار هم قرار میدهد و تعلقات چندگانة
فرهنگی شکل میگیرد .در نتایج این پژوهش نیز باالبودن همبستگی ملی و قومگرایی و
تأثیرگذاری مثبت قومگرایی بر همبستگی ملی نشاندهندة این نظریات است.
براساس مقایسة نتایج این پژوهش با پژوهشهای صورتگرفته در این زمینه میتوان ابعاد
مختلف آن را مرور کرد .طبق نتایج ،سطح همبستگی ملی در میان اقوام آذری و ترکمن تقریباً
باالست ،اما براساس نتایج همبستگی اجتماعی در پژوهش شعیبی ( )1321همبستگی اجتماعی در
شهر تهران در حد ضعیف قرار دارد .همچنین ،در پژوهش حاجیانی و رضایی ( )1322درمورد
همبستگی اکراد ،همبستگی ملی این قوم در سطح پایین بوده است .ابعاد بهدستآمده در پژوهش
شعیبی در زمینة همبستگی اجتماعی نشاندهندة سطح پایین از اعتماد و همکاری و احساس کنترل
جامعه بر فرد بوده است .در پژوهش حاضر نیز اعتماد در حد متوسط و احساس کنترل در حد
پایین قرار دارد .همچنین ،براساس نتایج ابعاد همبستگی ملی اکراد ،اعتماد آنها به نظام سیاسی در
سطحی پایین قرار دارد که مشابه با پژوهش حاضر است .براساس پژوهش فرهمند و همکاران
( )1324نیز انسجام ملی آذریها در سطحی باال قرار دارد .نتایج این پژوهش نیز نشاندهندة
تأثیرگذاری مثبت قومگرایی بر انسجام ملی در میان قوم آذری بوده است .نتایج این پژوهش سطح
باالی قومگرایی و همچنین انسجام ملی را در میان اقوام آذری نشان داد ،اما تأثیرگذاری بر
همبستگی ملی مشاهده نشد .در پژوهش فرهمند ()1324اعتماد بهعنوان یکی از شاخصهای
همبستگی ملی در سطحی پایین قرار داشت .همچنین ،براساس پژوهش ماهورنیا و همکاران
( )1323در زمینة بررسی رابطة هویت قومی و ملی اقوام در دانشگاه تهران ،هویت ملی و قومی با
هم در ارتباط مثبت هستند که در نتایج پژوهش نیز این شباهت وجود داشت .همچنین ،نتایج
مطالعات امیرکافی و حاجیانی ( ،)1323علیزاده و همکاران ( ،)1323احمدلو ( ،)1381حاجیانی
( ،)1382عبدالهی و حسینفر ( )1382و ابوالحسنی ( )1388در رابطة قومگرایی و هویت ملی با
نتایج این پژوهش شباهت دارد .در پژوهش حسین جعفری ( )1322که در میان ترکمنهای شهر
گنبد صورت گرفته است ،نتایج نشان از سطح پایین هویت ملی و گرایش به هویت قومی باال دارد.
پژوهش یادشده در زمینة هویت قومی با پژوهش حاضر مطابقت دارد ،اما در سطح پایین هویت
ملی این تطبیق وجود ندارد.
در پیشنهادهای ارائهشده براساس نتایج ،ایجاد همکاری و مشارکت در سطوح سیاسی و اقتصادی،
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ایجاد امکانات منطقهای و حمایت از اقوام ،اعتمادسازی در حوزة رضایتمندی از مسئوالن منطقهای و
سازمانها (مانند صداوسیما ،فرمانداری و ،)...اعتمادسازی در سطح فرد و جامعه با ایجاد احترام متقابل،
تقویت آیینها و رسوم ملی در کنار اهمیتدادن به هویت قومی و ایجاد شرایط برای رفع محرومیت
نسبی اهمیت ویژهای برای ارتقای همبستگی ملی و برطرفکردن ضعفهای آن دارد .برطرفکردن
ضعفها موجب شکلگیری اعتماد در جامعه میشود و همبستگی ملی را نیز ارتقا میدهد.
منابع

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

 اسمیت ،آنتونی ( ،)1383ناسیونالیسم ،نظریه ،ایدئولوژی ،تاریخ ،ترجمة رضا خلیلی و منصور انصاری،
تهران :تمدن ایرانی.

 بازرگان ،عباس ،سرمدی ،زهره و حجازی ،الهه ( ،)1326روشهای تحقیق در علوم رفتاری ،تهران:
نشر آگه.

 برتون ،روالن ( ،)1322قومشناسی سیاسی ،ترجمة ناصر فکوهی ،تهران :نی.
 بشیریه ،حسین ( ،)1384عقل در سیاست ،تهران :فرهنگ معاصر.

 بیرو ،آلن ( ،)1381درآمدی بر دایرهالمعارف علوم اجتماعی ،ترجمة باقر ساروخانی ،تهران :کیهان.

 پازکیزاده ،زهرا و تیشهیار ،ماندانا (« ،)1382چالشهای ارتباطی در روابط میانفرهنگی» ،تدبیر ،شمارة
.21-13 :212

 حاجیانی ،ابراهیم (« ،)1321شاخصهای همبستگی اجتماعی و تأثیر دانشگاه آزاد اسالمی» ،مطالعات
ملی ،شمارة .141-111 :1

 ـــــــــــــــــ ( ،)1322جامعهشناسی هویت ایرانی ،تهران :پژوهشکدة تحقیقات استراتژیک.

 دورین ،پاتریک و توماس ،فرارو ( ،)1386مسألة همبستگی نظریهها و مدلها ،ترجمة علی
مرشدیزاده ،تهران :تمدن ایران.

 زاهدی مازندرانی ،محمدجواد؛ شیانی ،ملیحه و علیپور ،پروین (« ،)1322تأثیرگذاری هنجارهای
مشارکتی بر رفاه اجتماعی» ،رفاه اجتماعی ،شمارة .64-33 :12

 صالحی امیری ،سیدرضا ( ،)1388انسجام ملی و تنوع فرهنگی ،تهران :مرکز تحقیقات استراتژیک.

 فرهادی ،محمد و کاظمی ،علی (« ،)1322توسعة اقتصادی اجتماعی ،قومیت و مشارکت سیاسی»،
مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران ،شمارة .122-121 :3

 فرهمند ،مهناز؛ سعیدی مدنی ،سیدمحسن و سهندی خیلفه کندی ،مهناز (« ،)1324مطالعة تطبیقی
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 بررسی مسائل،») شهرهای سنندج و تبریز:انسجام اجتماعی بین دو قومیت آذری و کرد (مورد مطالعه
.122-21 :12  شمارة،اجتماعی ایران
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