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Abstract  
Introduction: ethnic groups in Esfarayen use different degrees of cultural 

socialization components. Here, the degree of socialization is expected to be a better 

predictor of the growth of a sustainable ethnic identity. For ethnic groups in 

Esfarayen, cultural socialization as a multidimensional structure has different 

components. Examining the direct relationship between cultural socialization and 

ethnic identity in general proves the finding that there is a strong relationship between 

the two variables overall. This link between cultural socialization and enduring ethnic 

identity suggests that some people are stronger than others. Moreover, the 

components of cultural socialization in Esfarayen help us identify the underlying 

characteristics that strengthen the link between cultural socialization and enduring 

ethnic identity. The present study is a multidimensional measure of cultural 

socialization to assess how specific dimensions of cultural socialization are related to 

ethnic identity.  
Method: due to the nature of the study and the data required for this research, a 

questionnaire was used. The main method of validity testing is to carefully examine 

the measurement of the concept in terms of its meaning and to question whether or 

not the measurement instrument is truly measuring the intended concept. This is the 
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nature of careful examination of the method used to determine formal validity. In this 

study, the formal validity method was used to calculate validity. Thus, in a pretest, 

the opinion of experts and thinkers in the field was obtained. For this purpose, the 

questionnaire was presented to several experts in the field of sociology, and content 

corrections were made and the fit of the variables with the questions was checked. In 

the next step, after the accuracy of the expressions had been established, the scales 

and questions were adjusted and subjected to pretesting as questionnaires.  

Findings: The results showed that sustainable ethnic identity is influenced by cultural 

socialization and that ethnic groups differ in emphasizing identity stability in this 

socialization. Thus, it can be concluded that ethnic identity is a dynamic, situational / 

situational set, and at the same time, in the words of Thomas Ericsson (Erickson, 

2016), Cultural socialization can somehow elicit the ethnic identity of individuals in 

any ethnic group and respond to individual aspirations, goals, abilities, beliefs, and 

history, and is elicited by social factors and constantly reconstructed throughout life.  

Conclusion:  Among the ethnic groups in Esfarayen, these two influences are most 

evident in the Kormanj ethnic group. The statistical results also show the same effect. 

Therefore, it can be said that socialization factors play a major role among ethnic 

groups. That is, they maintain an ethnic identity while perpetuating the cultural 

content of ethnic groups. This effect can be observed in this multi-ethnic city.  

Keywords: Cultural Socialization, Ethnic Groups, Identity, Sustainable Ethnic 

Identity, Esfarayen. 
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 چکیده
پذیری فرهنگی و هویت قومی پایدار در بین چهار  ای تجربی در باب رابطۀ جامعه مقالۀ حاضر مطالعه

پذیری فرهنگی فرایندی است که در آن افراد  گروه قومی )کرمانج، ترک، تات و بربر( است. جامعه

آموزند. در تحقیقاتی که به  ها و معانی مرتبط با فرهنگ خود را می ها، سنت ی، ارزشیک گروه قوم

پذیری فرهنگی و هویت قومی توجه شده  اند، کمتر به رابطۀ میان جامعه هویت قومی در ایران پرداخته

های قومی را نشان دهد. برای  تواند جایگاه موقعیتی و وضعیتی گروه است. بررسی این رابطه می

های مورد نیاز پژوهش، از  آوری اطالعات، از روش پیمایش با ابزار پرسشنامه استفاده شد. داده معج

-18ها گروه سنی  نفر از آن 386آوری شد که  میان چهار گروه قومی کرمانج، ترک، تات و بربر جمع

استفاده  ای و تصادفی ساده ای چندمرحله گیری خوشه سال بودند. در این مرحله از روش نمونه 30

پذیری  های قومی شهرستان اسفراین تحت تأثیر عوامل جامعه دهندة آن بود که گروه کردیم. نتایج نشان

های قومی پایداری و هویت قومی با هم  بخشند. البته گروه شان را استمرار می فرهنگی، هویت قومی

گر قومی از پایداری هویت های دی متفاوت هستند؛ برای مثال، گروه قومی کرمانج در مقایسه با گروه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــ  
های قومی با فرهنگ عامیانه  مواجهۀ گروه»نامۀ کارشناسی ارشد با عنوان  پژوهشی، مستخرج از پایان-مقالۀ علمی *

 ، دانشکدة علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران.«هرستان اسفراینبا توجه به ابعاد هویتی در ش

 g.hassani@umz.ac.ir)نویسندة مسئول(،  . استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران1

 r.memar@umz.ac.ir . استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران، 2

 k.hasanzade58@gmail.com شناسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران،  . کارشناس ارشد جامعه3

 

 

mailto:r.memar@umz.ac.ir


 

 

 

 

 

 1401، بهار 1، شماره 11مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره   254 

  

 

های عناصر فرهنگی نظیر موسیقی،  توان در بازنمایی قومی بیشتری برخوردارند. این پایداری را می

شدن نیز تفاوت وجود  ها بیانگر آن است که بین عوامل اجتماعی زبان، لباس و غیره مشاهده کرد. یافته

های قومی، متأثر از  ی در میان این گروهدارد. آنچه باید بدان اشاره کرد این است که هویت قوم

 پذیری فرهنگی است. جامعه

 های قومی، هویت، هویت قومی پایدار. پذیری فرهنگی، گروه اسفراین، جامعه های کلیدی: واژه

 مقدمه و بیان مسئله
مفهوم هویت یکی از مفاهیم چندبعدی علوم اجتماعی است که برای فهم و تحلیل شرایط 

های عمیق اوضاع  توان زوایا و الیه وسیلۀ هویت می ی راه مناسبی است. بهاجتماعی و فرهنگ

ای  (, از حیث مفهومی، هویت مقوله158: 1391اجتماعی را بررسی کرد )معمار و همکاران، 

ها نیز  های فرهنگی و اجتماعی و شاخص و علت آن است که جوهر و اساس بسیاری از پدیده

ها  (, اویزرمن و مارکز معتقدند هویت15-1: 1394ان، شود )حاجیانی و همکار محسوب می

ها را در دنیای اجتماعی مشخص  های افراد و متعاقباً نحوة عمل آن طور جمعی خودپنداره به

شود؛  نوعی تعلق که غالباً خودآگاه است، مرتبط می ( و به2012سازد )اویزرمن و مارکوز،  می

 (,32: 1397نز، زیرا مبتنی بر تمایزهایی نمادین است )گید

دربارة هویت قومی مطالعات زیادی انجام گرفته است. اغلب مطالعات به موضوعاتی نظیر  

( یا 2009؛ رابینسون، 2010؛ هاتنیک و استریت، 2003برساخت اجتماعی هویت قومی )گومن، 

( تمرکز 1998( یا هویت قومی براساس مرز )کوهن، 2013اصول انگیزشی هویت )راسپال، 

شان کشف،  هویت قومی پایدار هویتی است که افراد یک گروه قومی به گروه قومی کردند.

ها در افراد گروه قومی بیشتر باشد، هویت قومی  چه این مؤلفه شناخت و تعهد داشته باشند. چنان

پذیری فرهنگی  توان درجۀ نفوذ جامعه تواند پایدار باشد؛ بنابراین پایداری هویت قومی را می می

پذیری  عوامل آن دانست؛ به این معنا که هرچه یک گروه قومی بتواند درجۀ نفوذ جامعه از طریق

تر  های مختلف افزایش دهد، هویت قومی پایدار نیز قوی اش را بر اعضای خود به شیوه فرهنگی

 کند. عمل می

ها و  ها، دانش و درک ارزش هویت قومی ساختاری چندبعدی دارد که اعتقادات، نگرش 

؛ 1993گیرد )نایت، برنال، کوتا، گارزا و اوکامپو،  ای عضویت در گروه قومی را دربرمیپیامده

هایی تشکیل شده  (, محققان معتقدند که هویت قومی پایدار مؤلفه2014اومانا تیلور و همکاران، 

 . تمایل به شناخت و کشف در افراد یک گروه قومی نسبت به عناصر فرهنگی قومی1است: 
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عنوان رفتاری برای کسب دانش و تجربیات  به شناخت و کشف هویت قومی بهخود )تمایل 

. مقولۀ تعهد )تعهد هویت قومی احساس 2شود(؛  مربوط به زمینۀ قومی یک فرد استفاده می

دلبستگی یا احساس تعلق افراد به گروه قومی خود است. یک هویت قومی پایدار و ایمن شامل 

. هویت قومی 3س فرایندهای اکتشاف بنا شده است(؛ دانش و درک عضویت است که براسا

 شود(, گذاری شخصی یا تعهد نسبت به آن هویت قومی می پایدار )شامل سرمایه

تواند سبب افزایش  های قومی عوامل متنوعی وجود دارد که می یابی در گروه برای هویت

های  یابی گروه ای هویته ترین راه هویت قومی در میان افراد هر گروه قومی شود. یکی از مهم

تواند بر  پذیری فرهنگی و تأثیر آن بر هویت قومی پایدار است. این تأثیرگذاری می قومی، جامعه

گیری یک هویت جامع قومی بسیار مهم باشد  تعهد، کشف و شناخت، و همچنین میزان شکل

و همچنین تعهد تواند در شناخت و دانش  پذیری فرهنگی می (؛ زیرا جامعه2007)فینی و اونگ، 

پذیری فرهنگی فرایندی است که در آن افراد یک  افراد نسبت به قومیت نقش داشته باشد. جامعه

آموزند )چن و  ها و معانی مرتبط با فرهنگ خود را می ها، سنت گروه قومی درمورد ارزش

 (,2006؛ هاگس و همکاران، 1997هاگس، 

ی )برای مثال، استانداردهای رفتاری های فرهنگ پذیری فرهنگی، ارزش از طریق جامعه 

شده که بیانگر چگونگی موفقیت در یک فرهنگ هستند( به کمک گروه قومی در درک  درک

تواند  های فرهنگی می سازی ارزش آید. یک مطالعه نشان داد درونی هویت خود می

ان داده اش باشد. عالوه بر این، تحقیقات نش کنندة هویت شخصی درمورد گروه قومی بینی پیش

ها،  بینی کند. از این یافته تواند هویت قومی را پیش های فرهنگی می سازی ارزش است که درونی

تواند هویت  شدن فرهنگی می شده مبتنی بر اجتماعی های درونی توان استنباط کرد که ارزش می

ند توا های قومی می شدن فرهنگی برای گروه قومی را توسعه ببخشد و گسترش دهد. اجتماعی

فردی را در ارتباط با فرهنگ گروه ارائه دهد.  اجتماعی منحصربه-های فرهنگی ارزش

تواند همسو  شود که با یک هویت فرهنگی می پذیری فرهنگی به بیان رفتارهایی منجر می جامعه

تواند  گروهی را ارتقا بخشد و می باشد و اعضای گروه را به رفتاری وادارد که اهداف درون

ها را تقویت  های درون خود احساس کنند؛ بنابراین هویت قومی آن تری با گروه ارتباط قوی

ها و  دادن ارزش شدن برای نشان پذیری فرهنگی به تالش عوامل اجتماعی کند. جامعه  می

 (,2009تیلور، -رفتارهای فرهنگ قومی به افراد جوان اشاره دارد )اومانا
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کند. درخصوص  ونی که در خود دارد، عمل میهای در پذیری فرهنگی از طریق مؤلفه جامعه

کنند؛  های مختلفی استفاده می مقیاس های قومی، خرده شدن فرهنگی برای گروه معیار اجتماعی

های براون و کریشناکومار است.  پذیری فرهنگی، مقایسه برای مثال، یکی از این معیارهای جامعه

. 2های فرهنگی؛  . ارزش1اند از:  که عبارت اند مقیاس مختلف استفاده کرده ها از پنج خرده آن

. ترویج غرور قومی )براون و 5. تجلیل از میراث فرهنگی؛ 4. تاریخ فرهنگی؛ 3تعبیۀ فرهنگی؛ 

های فرهنگ  (, برخی از محققان نیز بر تالش خانواده، والدین یا انتقال پیام2007کریشناکومار، 

هایی که در خود از ساختار  گروه.کنند می ها، مدارس تأکید قومی از طریق هماالن، رسانه

ای در تقویت هویت قومی پایدار  توانند تأثیر عمده تر برخوردار باشند، می خویشاوندی قوی

داشته باشند. مسئله آن است هرچه این ساختارها قدرت عمل بیشتری از خود نشان دهند، 

می پایدارتری را در پی دارد. گیرد و هویت قو های قومی شدت بیشتری می یافتگی گروه سازمان

های قومی، حوزة نفوذ نهادهای خانواده و ساختار خویشاوندی مشابه عمل  در همۀ گروه

های قومی از این ساختار بیشتر بهره ببرند،  کنند. معموالً در جوامع چندقومی هرچه گروه نمی

مع شهری چندقومیتی خصوص در جوا توانند از قدرت بیشتری برخوردار باشند. این مسئله به می

تواند موجب دستگیری منابع قدرت و منافع بیشتری شود و اعضای گروه قومی سعی دارد  می

دهد  اش را پایدارتر سازد. در عین حال، شواهد روشنی وجود دارد که نشان می تا هویت قومی

روه قومی تواند آگاهی و غرور به میراث فرهنگی گ پذیری فرهنگی می اقدامات والدین در جامعه

(, عالوه بر مواردی که در 2019را پرورش دهد و به افزایش آگاهی قومی کمک کند )امین، 

مقیاس براون و کرشناکومار و همچنین نقش خانواده در هویت قومی پایدار ذکر شد،  خرده

پذیری فرهنگی اشاره کرد. در این تحقیق ساختار خویشاوندی،  های دیگر جامعه توان به مؤلفه می

 شود. ه گروه هماالن و حضور در محلۀ اجتماعی هم اشاره میب

های فرهنگی خاصی را  اغلب شهرهای ایران دارای مشخصۀ چندقومی هستند که محیط 

بودن شهرهای ایران تأثیر بسزایی بر جامعۀ شهری، مناسبات قدرت  آورند. چندقومی وجود می به

وسعۀ شهری دارد. عالوه بر این، در همۀ و همچنین چیدمان محلی و ترکیبات جمعیتی و حتی ت

هایی در نوع هویت  های قومی که در شهرهای مختلف چندقومی ایران وجود دارد، تفاوت گروه

پذیری  شود. این تفاوت در نوع هویت قومی به سازوکارهای عوامل جامعه قومی دیده می

 فرهنگی مرتبط است.
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یتی دارد. این شهر کوچک با جمعیت اسفراین یکی از شهرهایی است که مشخصۀ چندقوم 

هزار نفر، دارای چند قومیت و ترکیب قومیتی متنوع با تاریخ طوالنی است. بین  120تقریبی 

ای در جایگاه و بازنمایی هویتشان مشاهده  توان تفاوت عمده های قومی در این شهر می گروه

و حوزة عمل برخوردار های قومی در جامعۀ شهری اسفراین از یک سطح جمعیتی  کرد. گروه

ها حوزة  ها از عمل قومی متفاوتی برخوردارند. برخی از این گروه نیستند؛ برای مثال این گروه

های قومی  ها در مقایسه با گروه کرمانج  نفوذ بیشتری در اسفراین دارند؛ برای نمونه، عمل قومی

 د.دیگر بیشتر است. از نظر جمعیتی نیز این گروه تعداد بیشتری دارن

هایی سبب هویت قومی  شود این است که چه مؤلفه که در این تحقیق مطرح می  سؤال اصلی

پذیری فرهنگی  های جامعه شود. برای این پرسش باید در پی آن بود که چگونه مؤلفه پایدارتر می

عنوان  اجتماعی که به-های فرهنگی بنابراین بررسی مؤلفهکند؛  های قومی عمل می برای گروه

تواند در توضیح  پذیری در شهر اسفراین بین چهار گروه قومی نقش دارند، می جامعه عوامل

 هویت قومی پایدار کمک کند.

شود. از  هایی است که سبب هویت قومی پایدار می در این مقاله هدف، درک عوامل و مؤلفه

ردار است، در پذیری فرهنگی بیشتری برخو های جامعه که از مؤلفه  ها، گروه قومی بین این گروه

 ایجاد هویت قومی برای اعضای گروه نقش بسزایی داشته است.

پذیری فرهنگی را استفاده  های جامعه های قومی در اسفراین، درجات مختلفی از مؤلفه گروه

بینی بهتری از رشد هویت  شدن پیش کنند. در اینجا انتظار بر آن است که درجۀ اجتماعی می

پذیری فرهنگی  های قومی در اسفراین نیز جامعه اشته باشد. برای گروههمراه د قومی پایدار را به

های مختلف برخوردار است. بررسی رابطۀ مستقیم بین  عنوان یک ساختار چندبعدی از مؤلفه به

کند که درمجموع بین دو  طورکلی این یافته را اثبات می پذیری فرهنگی و هویت قومی به جامعه

پذیری فرهنگی و هویت قومی پایدار برای  رد. این ارتباط بین جامعهمتغیر ارتباط قوی وجود دا

پذیری فرهنگی در  های جامعه تر است. عالوه بر این، مؤلفه برخی، در مقایسه با سایر افراد قوی

پذیری  ای را که سبب تقویت ارتباط بین جامعه های زمینه کند تا ویژگی اسفراین به ما کمک می

شود، شناسایی کنیم. مطالعۀ حاضر برای ارزیابی چگونگی  ایدار میفرهنگی و هویت قومی پ

پذیری  پذیری فرهنگی با هویت قومی از معیار چندبعدی جامعه ارتباط ابعاد خاص جامعه

 فرهنگی است.
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 پیشینۀ پژوهش

پذیری فرهنگی و تأثیر آن بر هویت قومی پایدار مطالعات  تا به امروز در ایران، در زمینۀ جامعه 

شناختی  تحلیل جامعه»( در تحقیقی با عنوان 1396ی صورت گرفته است. رئوفی و همکاران )کم

گرایش به هویت ملی و هویت قومی، با تأکید بر احساس محرومیت نسبی در بین جوانان شهر 

ای  گیری خوشه سالۀ ساکن در شهر ایالم با روش نمونه 29تا  15که روی جوانان « ایالم

دادند، نشان دادند میان میزان احساس محرومیت نسبی در بعد اقتصادی و  ای انجام چندمرحله

ای معنادار و معکوس و میان میزان احساس  میزان گرایش به هویت ملی در بعد سیاسی، رابطه

ای  محرومیت نسبی در بعد اقتصادی و میزان گرایش به هویت قومی در بعد سیاسی نیز رابطه

 معنادار و مستقیم وجود دارد.

پذیری فرهنگی و  برعکس تحقیقات در داخل، تحقیقات خارجی متعددی درخصوص جامعه

ها به عامل والدین و  تأثیر آن بر هویت قومی پایدار انجام شده است. البته بیشتر این پژوهش

اند. در تحقیقات خارجی که در این مورد انجام گرفته، مشخص شده است  خانواده تأکید ورزیده

پذیری  اند که جامعه شود. مطالعات نشان داده ی فرهنگی به هویت قومی مربوط میپذیر که جامعه

(, مطالعۀ طولی با 2010فرهنگی با هویت قومی برای نوجوانان ارتباط مثبت دارد )تران و لی، 

شدن فرهنگی با هویت قومی  تمرکز روی نوجوانان آمریکایی آسیایی بیانگر آن بود که اجتماعی

پذیری فرهنگی  (, در مطالعات دیگر، رابطۀ بین جامعه2014رد )کیانگ و کارتنر، ارتباط مثبت دا

های مربوط به  پذیری فرهنگی خانوادگی )برای مثال، پیام دهد جامعه و هویت قومی نشان می

شود( نیز با کشف هویت قومی و تعهد به هویت  طور خاص از خانواده دریافت می فرهنگ که به

دهد  ها نشان می (, یافته2009تیلور، -؛ اومانا2014ارد )تیلور و همکاران، قومی ارتباط مثبتی د

 کند. پذیری فرهنگی احتماالً هویت قومی را تغلیظ می جامعه

شدن والدین را در رشد هویت  پذیری فرهنگی نقش اجتماعی بیشتر تحقیقات درمورد جامعه

بع آموزش بنیادی درمورد هویت (, اگرچه خانواده من2006کند )هاگس و همکاران،  بررسی می

شدن فرهنگی  (، اجتماعی2014تیلور و همکاران، -؛ اومانا1993قومی است )نایت و همکاران، 

تواند از منابع مختلف یا عوامل اجتماعی مانند هماالن، مدرسه، رسانه و حضور شهری متأثر  می

ند فضای اجتماعی محله پذیری فرهنگی بیشتری مان باشد؛ برای نمونه، افرادی که از جامعه

 توانند هویت قومی بیشتری تجربه کنند. برخوردار باشند، می
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ها به نوع دانش و شناختی که افراد گروه قومی نسبت به میراث گروه،  برخی از این پژوهش

(, مطالعات دیگر، به مقایسۀ 2001اند )هاگس و جانسون،  ها دارند، نیز توجه کرده رسوم و ارزش

اند که در این مقایسه  تبار پرداخته آسیایی و آفریقایی-ی در میان نوجوانان آمریکاییهای قوم گروه

ها در  ویژه دوستان و تأثیر آن پذیری فرهنگی به تأکید بر گروه هماالن بوده است. بررسی جامعه

شدت بر تجربۀ هویت  توسعۀ هویت قومی، در این تحقیقات نشان داد که گروه دوستان نیز به

ای که انجام داد، هدف از  ( در مطالعه2014(, آنه کیم )2009اند )وای،  ثیر مثبت داشتهقومی تأ

پذیری فرهنگی والدین و دوستان در توسعۀ هویت  اش را تأکید بر سهم دوگانۀ جامعه مطالعه

ای،  های کره آسیایی، آمریکایی-های آمریکایی قومی دانست. این مطالعه روی مقایسۀ زیرگروه

 پنی بود.چینی و ژا

پذیری فرهنگی توجه  عنوان عامل اصلی جامعه تحقیقاتی که به نقش والدین و خانواده به

دهند. در  ها و والدین را نشان می های موجود میان نوع اثرگذاری خانواده اند، تفاوت داشته

نوجوان هومونگ آمریکایی صورت گرفت )مونا و  23ای از مطالعه، مصاحبه روی  نمونه

شدن قومی خانوادگی شناسایی  ( و در ده مضمون مختلف از اقدامات اجتماعی2010 المبورن،

عنوان معاشرت فرهنگی  شد. بیشتر این ده مضمون در مواردی بود که هیوز و همکارانش به

تعریف کردند )برای مثال، تهیۀ غذاهای سنتی قومی، صحبت به زبان قومی، شرکت در اعمال 

پذیری فرهنگی تحت تأثیر عامل خانواده تحقیق  که درمورد جامعه محققانیمذهبی قومی و...(, 

اند یا  های والدین نیز توجه داشتند؛ برای مثال، اینکه در چه شرایطی بوده کردند، حتی به ویژگی

 (,2009اند )بنر و کیم،  اند که مورد تبعیض قرار گرفته ای زندگی کرده اینکه آیا در جامعه

دواج و خانواده، مک لوید، کاوس، تاکوچی و ویلسون ادبیات در مجلۀ از 2000در دهۀ 

های قومی را بررسی کردند و نتیجه گرفتند که شناخت  پذیری فرهنگی گروه مربوط به جامعه

شدت تحت تأثیر انتقال پیام از طریق عوامل  های مثبت دربارة قومیت به قومی و نگرش

ها  ترین یافته بررسی نشان داد یکی از ثابتخصوص به خانواده ربط دارد. یک  پذیری به جامعه

شدن قومی  های اجتماعی های قومی متعدد این است که تالش در میان مطالعات و در میان گروه

های مختلف هویت قومی ارتباط مثبتی دارد، مانند شناخت و دانش قومی و  والدین با جنبه

 (,2008های مثبت درمورد قومیت )هاگس و همکاران،  نگرش

شدن فرهنگی و نقش رسانه توجه  مطالعات دیگری هم درخصوص عامل اجتماعی 

اند. در این تحقیق بین دو گروه مکزیکی و آمریکایی مقایسه شده است؛ برای نمونه،  داشته
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اسپانیا با فرزندانشان بیشتر از همتایان متولد ایاالت متحده تأکید   ها به تماشای تلویزیون مکزیکی

خواستند که فرزندانشان بلد  ان مادران پورتوریکویی، مادران متولد آمریکا میکردند. در می می

باشند چگونه اسپانیایی بنویسند و صحبت کنند؛ بنابراین بیشتر از همتایان مهاجر خود تالش 

های  (, یافته2006تیلور و یازدجیان، -کردند تا به فرزندانشان نوشتن اسپانیایی را بیاموزند )اومانا

عنوان مهاجر  های مهاجر، درک والدین از وضعیت خود به ت بیانگر آن بود که در خانوادهمطالعا

کند. براساس پژوهش جوانگ و وونگ،  ها کمک می پذیری قومی آن به محتوای جامعه

شناختی افراد  تواند در بهزیستی روان پذیری فرهنگی خانواده در زمینۀ هویت قومی می جامعه

تواند در دورة بزرگسالی سبب  پذیری می ک مطالعۀ دیگر نشان داد جامعهنقش داشته باشد. در ی

 .سازد بخشی شود که امکان تصور هویت قومی را برای افراد فراهم می یک تجربۀ آگاهی

 (2008)آزمیتیا، سید و رادماخر، 

شدن فرهنگی در عوامل اجتماعیهای اجتماعی این مطالعات بیانگر انواع مختلفی از پیام

های مختلف اجتماعی قومی  وجود دارد. این ادبیات تحقیق نشان داد والدین یا خانواده پیام شدن

توانند با توجه به قومیت والدین و وضعیت مهاجرت متفاوت  ها می دهند و این پیام را ارائه می

شدن در  سازی انواع اجتماعی باشند. مطالعات هیوز و همکارانش مشخص کردند که مفهوم

ها  سازی شدن برای نوجوانان از این مفهوموالدین به منبع غالب اجتماعیها وجود دارد و  خانواده

 (,2001؛ هیوز و جانسون، 1997)هیوز و چن، کنند  استفاده می

گیری هویت قومی در طول دورة  شکل»( تحقیقی با عنوان 2006تیلور و نانا شاین )-اومانا 

شناختی درمورد هویت  ام دادند که نوعی تحقیق بومانج« نوجوانی )نقش مهم و حساس خانواده(

جوان هندی، چینی، فیلیپینی، ویتنامی و  369قومی بود. جامعۀ آماری این تحقیق شامل 

های گروهی پیچیده به  السالوادری بود. محققان با استفاده از شیوة برابری ساختاری و نیز مقایسه

نظر از پیشینۀ قومی نوجوانان، نقش  دگی، صرفخانوا-پذیری قومی این نتیجه رسیدند که جامعه

پذیری قومی  ها دارد. توضیحاتی که افراد دربارة جامعه گیری هویت قومی آن زیادی در شکل

خاطر  ها درمورد بررسی، پذیرش، تأیید و احساس تعلق دادند با توضیحات آن خانوادة خود می

 شان، ارتباط چشمگیری داشت. به پیشینۀ قومی

 نظری پژوهشچارچوب 

صورت جدی به طرح نظریۀ هویت اجتماعی پرداخت،  نظرانی که به ترین صاحب یکی از معروف 

های اجتماعی در ابتدا از طریق مقایسۀ  تاجفل است. کانون توجه تاجفل این بود که هویت
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کند. تاجفل هویت اجتماعی  گیرد که گروه خودی را از گروه غیرخودی جدا می اجتماعی شکل می

. 2. عنصر شناختی؛ 1داند :  زند و آن را دارای سه عنصر می هویت گروهی را با هم پیوند میو 

. عنصر احساسی. عنصر شناختی یعنی آگاهی از اینکه فرد به یک گروه تعلق دارد، 3عنصر ارزشی؛ 

عنصر ارزشی، پیامدهای ارزشی مثبت یا منفی عضویت در گروه است. عنصر احساسی یعنی 

وه نسبت به افرادی که رابطۀ خاص با آن گروه دارند. براساس این ایده، هویت احساسات گر

های یک فرد از خود است که از آگاهی او به  اجتماعی از نظر تاجفل شامل بخشی از برداشت

های اجتماعی همراه با اهمیت ارزشی و احساسی به آن عضویت سرچشمه  عضویت گروه

شود که به آن تعلق دارد.  وسیلۀ گروهی تعیین می اعی افراد بهگیرد. از نظر تاجفل، هویت اجتم می

کند تا هویت اجتماعی فرد بروز کند و تعریف  شدن بین خود و گروه غیرخود کمک می تمایزقائل

های اجتماعی  (, اساساً هویت اجتماعی به پندار از خود فرد در گروه40-32: 1972شود )تاجفل، 

آید )هاگ و  وجود می های اجتماعی مختلف به شدة او در گروه شود که از پذیرش درک اطالق می

های مختلف  تواند دارای هویت اجتماعی چندگانه باشد و هویت رو فرد می (, از این2002واگان، 

 .(1987خته شوند )ترنر و همکاران، های مختلف برانگی توانند با زمینه می

نی بر عضویت در یک گروه دهد توسعۀ هویت مبت نظریۀ هویت اجتماعی نشان می 

تواند مفید باشد؛ حتی اگر یک گروه از پایگاه پایین و  اجتماعی مانند هویت فرهنگی می

تواند برای فرد حسی از تعلق و تجربۀ  شده برخوردار باشد. عضویت گروهی می سرکوب

یقات (, تحق2009مشترک داشته باشد که اثرات تبعیض را از بین ببرد )رویاسترک و همکاران، 

کنند. افراد با  تجربی، این ادعای نظری را درمورد سودمندبودن هویت فرهنگی پشتیبانی می

سازند. برخی از محققان بین سه  پذیری فرهنگی، جایگاهشان را در یک گروه مشخص می جامعه

. 3. آمادگی برای سوگیری؛ 2پذیری فرهنگی؛  . جامعه1شوند:  تم و مضمون تفاوت قائل می

ها و  هایی مانند دانش، شناخت، تعهد، ارزش پذیری فرهنگی پیام اعتمادی جامعه ترویج بی

پذیری  شدن و جامعه ها، عوامل اجتماعی دهد. معموالً در برخی از گروه عملکردها را انتقال می

های سوگیرانه، شامل  سازی برای پیام شدت در این مؤلفه تالش بیشتری دارند. مؤلفۀ آماده به

های کنارآمدن کودکان برای مقابله با این  نژادپرستی و تبعیض و نیز آموزش مهارت مواردی نظیر

شود که هنگام  اعتمادی دیده می اعتمادی نیاز به احتیاط و بی های بی مسائل است. در ترویج پیام

 شود. های نژادی و قومی )اساساً گروه مسلط( بیان می برخورد با اعضای دیگر گروه
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پذیری  پذیری نژادی و جامعه پردازان بین جامعه سه مؤلفه، برخی از نظریهبا توجه به این  

پذیری  برد، و بر جامعه کار می پذیری قومی را به شوند؛ دیدگاهی که جامعه قومی تفاوت قائل می

پذیری  کنند. کسانی که جامعه کند و آن را بیشتر در قالب فرهنگی تحلیل می فرهنگی تأکید می

پذیری درمورد  های صریح والدین یا عوامل جامعه برند، برای توصیف پیام می کار نژادی را به

نژادی به افراد  آگاهی از موانع نژادی، نحوة کنارآمدن با نژادپرستی و تبعیض و ترویج روابط بین

(, درمجموع 2007نسل بعدی و کودکان و نوجوانان تأکید دارند )براو و کریشناکومار، 

دانند. به این دلیل که  پذیری از حوزة قومیت را فرایند چندطرفه می عههای نظری جام دیدگاه

تواند براساس ویژگی و تجارب  پذیری می شدن در عوامل جامعه ها و محتوای اجتماعی فرکانس

تواند  یک اجتماع قومی تفاوت پذیرد؛ به این معنا که در یک موقعیت، این تفاوت وضعیت می

پذیری در  تواند سوگیرانه و نژادی باشد. عوامل جامعه گر میبیشتر فرهنگی و در وضعیت دی

گیرند؛  کار می شدن متفاوت را به های اجتماعی های قومی بسته به همین موقعیت، روش گروه

های فرهنگی تمرکز و بر تعهد و شناخت  توانند روی معاشرت پذیری می برای مثال عوامل جامعه

اشند، اما چنانچه تبعیضات یا نژادگرایی روی یک اجتماع های گروه قومی تأکید داشته ب و ارزش

اعتمادی،  هایی در مورد بی سمت انتقال پیام پذیری به قومی تأثیر داشته باشند، عوامل جامعه

شود  شان افزوده می ها، از این مسائل به آگاهی یابد. اعضای این گروه احتیاط، سوگیری جهت می

(, افراد از نقشی که قومیت در 1997دهند )هیوز و چن،  یو رفتارهایی متأثر از آن انجام م

یابد، جایگاهشان را تعریف  ها انتقال می کند و نحوة نگرشی که به آن شان بازی می زندگی

(, طبق این دیدگاه، بسته به 2009دریک و همکاران، -؛ ریواس2008کنند )نبلت و همکاران،  می

های دیگر و جایگاهی که در آن هستند، عوامل  های قومی در ارتباط با گروه موقعیت گروه

دهند، متفاوت هایی که اعضا به گروه خود انتقال می توانند با توجه به نوع پیام پذیری می جامعه

پردازان عمدة قومیت معتقد بود که هویت قومی را  عنوان یکی از نظریه باشند. فردریک بارث به

برند، تحلیل کرد؛ بنابراین هویت قومی  ه سر میباید براساس موقعیت و وضعیتی که در آن ب

 ای وضعیتی است. پدیده

ها را باید در حدود و  ها سیال )وضعیتی( هستند. از نظر او هویت از نظر بارث هویت

شود و به همین جهت عوامل  ثغورشان یافت؛ در جایی که امر درونی با امر بیرونی مواجهه می

کنند. به عقیدة بارث، هویت  پذیری را تعیین می نوع جامعهبخش هویت براساس این رابطه  تعین

شود. حدود  نوعی در تعامل با دیگران و در عرض میان حدود و ثعور گروه ساخته می گروهی به
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دهد و هویت طی  رغم آمدورفت افراد، به بقای خود ادامه می گروه نفوذپذیر است و به

: 1959شود )بارث،  گیرد، ساخته می می هایی که درون و در عرض حدود گروه صورت تبادل

گیرد. با توجه به  پذیری شکل می شدت تحت تأثیر عوامل جامعه شدن به (, این ساخته19

. 1بندی کرد:  پذیری در قومیت را به دو شکل دسته توان جامعه های نظری باال می دیدگاه

پذیری، عوامل  کل از جامعهپذیری نژادی. در این دو ش . جامعه2پذیری قومی یا فرهنگی؛  جامعه

توان بین  رو می شدن تفاوت پذیرند. از این های اجتماعی توانند در انتقال پیام پذیری می جامعه

گروه، رسانه و حضور و نفوذ  پذیری فرهنگی، خانواده، گروه دوستان درون بین جامعه متغیرهای

دیدگاه بارث هویت قومی را  چه براساساجتماعی با هویت قومی پایدار رابطه فرض کرد. چنان

تواند متفاوت باشد؛ بنابراین  پذیری می وضعیتی درنظر بگیریم، پایداری آن بسته به عوامل جامعه

تر عمل کنند تا  ای قوی گونه توانند به پذیری می باید دید در چه وضعیت یا موقعیتی عوامل جامعه

بیند  منظر که هویت قومی را وضعیتیمی هویت قومی پایدارتری را رقم زنند. دیدگاه بارث از این

های اجتماعی بر پایداری  پذیری را در موقعیت های قومی چگونه عوامل جامعه و اینکه گروه

صورت تجربی بین چند گروه قومی در یک جامعۀ شهری  تواند به زنند، می هویت دامن می

 مقایسه صورت گیرد.

 شناسی تحقیق روش
ا تکنیک پیمایش انجام شده است. جامعۀ آماری این تحقیق پژوهش حاضر با رویکرد کمی ب

ای  گیری خوشه شهرستان اسفراین بود و از دو روش نمونه 30-18شامل همۀ افراد در بازة سنی 

ایم که میان چهار گروه قومی کرمانج، ترک، تات و بربر  ای و تصادفی ساده بهره برده چندمرحله

دست آمده است. از نظر زمان  نفر به 383مومی کوکران آوری شد؛ حجم نمونه با فرمول ع جمع

و مکان آن شهرستان اسفراین است. تقریباً حدود  1398و مکان تحقیق، پژوهش حاضر در سال 

روستای دارای سکنه در شهرستان اسفراین حدود  169اند و از  درصد مردم اسفراین کرمانج 70

با سایر اقوام، در روستاهای اسفراین زندگی تنهایی یا  روستا کردنشین هستند که یا به 120

نفر  52،391ها  کنند. بخش زیادی از جمعیت شهر نیز کرمانج هستند. جمعیت کرمانج می

ها شهر اسفراین و بخش مرکزی آن است  خانوار هستند که منطقۀ غالب سکونت آن 10،888

نفر است  3432 (, جمعیت تات ساکن در روستاهای اسفراین8: 1394)نجفی و همکاران، 

خانوار( و منطقۀ غالب  8778نفر ) 41،402ها  ها و فارس (, جمعیت تات24: 1394)جعفری، 
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شود )نجفی و همکاران،  های غربی و شمالی شهرستان اسفراین را شامل می ها بخش سکونتی آن

 آباد در روستاهای اسفید، دهنۀ اجاق و دستگرد و (, تاتارها در منطقۀ بام وصفی8: 1394

ها بالغ بر  قلعه در درة میالنلو ساکن هستند. جمعیت ترک های تیمورتاش در روستای سرخ ترک

آباد است و  خانوار( و منطقۀ غالب سکونت این قوم بخش بام و صفی 5128نفر ) 23،886

(, 8: 1394اند )نجفی و همکاران،  های اخیر به شهر اسفراین مهاجرت کرده ای هم در سال عده

آباد،  آباد، دولت اسفراین مانند روستاهای قاسم-ون در روستاهای شمال جادة سبزواربربرها اکن

های ساکن در شهرستان  آباد اسکان و به کار کشاورزی اشتغال دارند. بربری آباد، ولی عباس

های پاالنی، جاقوری، چارشانگی، چوره، خوجکه، دیزنگی و لنگر هستند. در  اسفراین شامل تیره

گیری  های قومی، از دو روش نمونه گیری از ترکیب جمعیتی باال بین گروه نمونهزمینۀ شیوة 

ای  گیری خوشه ایم. ابتدا با کمک نمونه ای و تصادفی ساده بهره برده ای چندمرحله خوشه

های چهارگانه، چند محل تجمع افراد و از هر اجتماع  های این گروه ای از میان محله چندمرحله

منظور دسترسی به  صورت تصادفی انتخاب شد. در ادامه به هایی به نمونهشده،  مورد انتخاب

گیری تصادفی ساده  های قومی هستند، از نمونه واحدهای نمونه که درواقع همان افراد گروه

 استفاده شد.

n=

𝑧2𝑝𝑞

𝑑2

1+𝑁
1 (

𝑧2𝑝𝑞
 

𝑑2 −1)
 

خطا،  d%=5حجم نمونۀ آماری،  n=383 جامعۀ آماری،حجم  N=120،513که در آن، 

96/1=Z  5/0و=Pq .است 

از  آوری شد. پس های مورد نیاز از طریق ابزار پرسشنامه جمع با توجه به ماهیت تحقیق، داده

 های نهایی شد. پاسخ بازبینی ها پرسشنامه کلیۀ اطالعات، آوری و جمع پژوهش میدانی کار پایان

ها به کامپیوتر، با  و انتقال آن ها داده از استخراج پس شدند. جاستخرا از کدگذاری، پس ها گویه

 ها صورت گرفت. پردازش و تحلیل داده SPSSافزار آماری  استفاده از نرم

ترین آن استفاده از ضریب  های مختلفی برای سنجش پایایی وجود دارد که رایج روش 

ر تحقیق، از ضریب آلفای آلفای کرونباخ است. در این پژوهش، برای سنجش پایایی ابزا

آمده برای پرسشنامۀ  دست کرونباخ استفاده شد؛ بنابراین در پژوهش، میزان آلفای کرونباخ به

و  82/0پذیری فرهنگی  و برای جامعه 88/0مورد استفاده در تحقیق، برای متغیر هویت قومی 

یان متغیرها برای دهندة همبستگی درونی م دست آمد که این امر نشان به 78/0برای خانواده 
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توان گفت که تحقیق از قابلیت پایایی برخوردار  رو می سنجش مفاهیم مورد نظر است. از این

گویه در  29از  پذیری فرهنگی و هویت قومی پایدار کردن متغیرهای جامعه است. برای عملیاتی

 قالب طیف لیکرت استفاده شد.

 های تحقیق یافته 

درصد کرمانج  7/68، قومیت افراد تحت مطالعه برحسب جنسیت براساس توزیع فراوانی و درصد

 8/16درصد آن را مردان تشکیل دادند. این آمار برای گروه قومی ترک  8/26زن و  2/73بودند که 

 7/72درصد بود که  4/11درصد مرد بودند. گروه قومی تات  5/25درصد زن و  5/78بود که 

درصد زنان  7/66درصد بود که  1/3روه قومی بربر نیز درصد مردان بودند. گ 3/27درصد زنان و 

درصد آن را مردان تشکیل دادند. در این بررسی گروه قومی کرمانج بیشترین و گروه  3/33و 

  قومی بربر کمترین آمار را داشتند. همچنین بیشتر پاسخگویان در این بررسی، زنان بودند.

یری فرهنگی و هویت قومی پایدار، از ضریب پذ منظور ارزیابی رابطۀ میان عوامل جامعه به

ضریب همبستگی میان متغیرها  1همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج مندرج در جدول 

پذیری فرهنگی  طورکلی میان عوامل جامعه های جدول، به دهد. براساس یافته را نشان می

و هویت قومی پایدار رابطۀ گروه، رسانه و فضای اجتماعی محله  خانواده، گروه دوستان درون

( نشان داده شده است. در این میان، sig=000/0معنادار وجود دارد. این معناداری در عدد )

(, از این نظر، دوستان r=505/0ترین رابطه میان عامل خانواده و هویت وجود دارد ) قوی

ی محله نیز با در رتبۀ بعدی قرار دارد و فضای اجتماع 482/0گروه با ضریب همبستگی  درون

 181/0در مرحلۀ سوم هویت و رسانه با ضریب همبستگی  413/0ضریب همبستگی 

دهد رابطۀ  ترین رابطه را با هویت دارد. همچنین بررسی ضریب همبستگی نشان می ضعیف

گروه، فضای اجتماعی محله و رسانه با  پذیری مدرسه، گروه دوستان درون چهار عامل جامعه

 ابطه در حد متوسط است.هویت مثبت و شدت ر

 پذیری فرهنگی با هویت قومی پایدار . رابطۀ عوامل جامعه1جدول 

 سطح معناداری تعداد ضریب همبستگی پذیری فرهنگی عوامل جامعه متغیر

 000/0 386 505/0 خانواده هویت قومی پایدار

 000/0 386 482/0 گروه دوستان درون هویت قومی پایدار

 000/0 386 181/0 رسانه هویت قومی پایدار

 000/0 386 413/0 فضای اجتماعی محله هویت قومی پایدار
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تفکیک گروه،  پذیری فرهنگی و هویت قومی به منظور بررسی رابطۀ میان عوامل جامعه به 

دهد. براساس نتایج جدول  ضریب همبستگی میان متغیرها را نشان می 2نتایج مندرج در جدول 

گروه، رسانه و فضای  پذیری فرهنگی )خانواده، گروه دوستان درون ل جامعهطورکلی میان عوام به

اجتماعی محله و هویت قومی پایدار )شناخت و تعهد( رابطۀ معنادار وجود دارد. این معناداری 

ترین رابطه را خانواده با هویت  ( نشان داده شده است. در این میان قویsig=000/0در عدد )

ای قوی  دهد، اگرچه خانواده رابطه نشان می 3طور که جدول  ها همان گروه قومی دارد. برای بقیۀ

پذیری فرهنگی رسانۀ، با هویت  ها، عامل جامعه دارد، برعکس گروه قومی کرمانج، بقیۀ گروه

و برای  114/0، بربر 122/0ترتیب برای گروه قومی ترک  ضعیفی دارد که به  قومی پایدار رابطۀ

 است. 102/0تات 

 . بررسی رابطۀ خطی میان عوامل اجتماعی و هویت قومی با تفکیک چهار گروه3 جدول

 متغیر

عوامل 

پذیری  جامعه

 فرهنگی

ضریب 

همبستگی 

 کرمانج

ضریب 

همبستگی 

 ترک

ضریب 

همبستگی 

 بربر

ضریب 

همبستگی 

 تات

 تعداد

سطح 

 معناداری

 

هویت 

قومی 

 پایدار

 000/0 386 363/0 398/0 472/0 573/0 خانواده

یت هو

قومی 

 پایدار

دوستان 

 گروه درون
492/0 349/0 321/0 289/0 386 000/0 

هویت 

قومی 

 پایدار

 000/0 386 102/0 114/0 122/0 473/0 رسانه

هویت 

قومی 

 پایدار

فضای اجتماعی 

 محله
413/0 323/0 318/0 229/0 386 000/0 

و  498/0، 482/0، 384/0اند از:  برای متغیرهای مراحل یک تا چهار عبارت R2مقادیر  

دهد با ورود هر متغیر به معادلۀ رگرسیون در هرکدام از مراحل،  . این مقادیر نشان می587/0

شده در مرحلۀ دوم، سوم  اضافه R2چند درصد از تغییرات متغیر وابسته تبیین شده است. مقادیر 
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دهد با ورود هریک  می . این مقادیر نشان005/0، 028/0، 108/0اند از:  ترتیب عبارت و چهارم به

. اضافه شده است R2این معادله، چه مقدار به میزان از متغیرها در هرکدام از مراحل چهارگانۀ 

شود که سه متغیر واردشده به  آمده مشخص می دست با توجه به مقادیر ضریب رگرسیون به

تماعی محله گروه قومی، فضای اج معادله شامل خانواده و ساختار خویشاوندی، دوستان درون

و  Tدارای رابطۀ مستقیم و متغیر رسانه پاسخگو با متغیر وابسته رابطۀ معکوس دارد. مقادیر 

ساختار خویشاوندی با -دهد متغیرهای خانواده سطوح معناداری معادلۀ چندمتغیره نشان می

ان فاصلۀ اطمینبا گروه قومی  درصد، متغیر دوستان درون 99در سطح  >000/0pفاصلۀ اطمینان 

000/0 p< 000/0درصد، متغیر فضای اجتماعی محله با فاصلۀ اطمینان  99در سطح p< در سطح

عالوه بر  درصد معنادار است. 95در سطح >p 043/0درصد و متغیر رسانه با فاصلۀ اطمینان  99

گزارش شده که آن مقدار، اعتبار آماری مدل را ارزیابی  ANOVAمقدار  4، در جدول 3جدول 

توان تأثیر  است، می 05/0با توجه به اینکه سطح معناداری در این جدول کمتر از کند.  می

بین در متغیر هویت قومی پایدار را از لحاظ آماری پذیرفت. از آنجا که مقدار  متغیرهای پیش

وسیلۀ جدول ضرایب رگرسیون استانداردشده و  توان به ضریب رگرسیون معنادار است، می

های متغیر پیشبین را در تعیین متغیر  اهمیت و معناداری هریک از مؤلفه استانداردنشده، میزان

 تفکیک مشخص کرد. هویت قومی به

 . مقدار اعتبار آماری3جدول 

 شاخص آماری
مجموع 

 مجذورات
 درجۀ آزادی

میانگین 

 مجذورات
 داری سطح معنی تی

 471/412 4 312/1457 رگرسیون
 

345/13 
934/34 352 021/15233 باقیمانده 00/0  

  345 332/16759 مجموع

پذیری فرهنگی بر تجربۀ هویت قومی  براساس نتایج تحلیل عاملی، چهار عامل جامعه 

. گروه 2. نقش خانواده و ساختار خویشاوندی؛ 1اند از:  پایدار تأثیر معناداری دارد که عبارت

 ای اجتماعی محله.. فض4ای؛  . رسانه و محتوای رسانه3گروه قومی؛  دوستان درون

بر هویت قومی پایدار تأثیر  p=237/0شایان ذکر است که عامل نقش رسانه با مقدار 

داری ندارد. مطابق نتایج مدل نهایی تحقیق، وزن رگرسیونی سه عامل بیشترین ضریب تأثیر  معنا



 

 

 

 

 

 1401، بهار 1، شماره 11مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره   268 

  

 

. فضای 3گروه قومی؛  . گروه دوستان درون2. نقش خانواده و ساختار خویشاوندی؛ 1را داشتند: 

 است که دارای بیشترین ضریب تأثیر بودند. 78/0و  0/0، 89/80ترتیب برابر با  اجتماعی محله به

 پذیری فرهنگی در هویت قومی پایدار گیری عوامل جامعه . ضرایب رگرسیون در مدل اندازه4جدول 

 داستاندار غیراستاندارد خطای معیار بحرانی داری معنی پذیری فرهنگی عوامل جامعه

 89/0 804/1 248/0 654/7 001/0 خانواده و ساختار خویشاوندی

 80/0 238/1 179/0 490/7 001/0 گروه قومی دوستان درون

 10/0 167/0 150/0 085/1 234/0 رسانه

 78/0 148/1 167/0 239/7 001/1 فضای اجتماعی محله

توان دید که  گرسیون میبین معنادار، ضریب  و براساس متغیرهای پیش 4با توجه به جدول  

گروه قومی با مقدار  ، گروه دوستان درون89/0سه عامل خانواده و ساختار خویشاوندی با مقدار 

بر هویت قومی پایدار ضریب تأثیر بیشتری دارد.  78/0و فضای اجتماعی محله با مقدار  80/0

طور  حاصل نشد. به اش چندان داری در تأثیرگذاری نقشی چندان ندارد و معنی 10/0رسانه با 

 توان ضریب تأثیر عوامل اجتماعی را بر هویت قومی پایدار دید. خالصه می

 گیری بحث و نتیجه
های قومی از این  پذیری فرهنگی هویت قومی پایدار تأثیر دارد و گروه جامعه ها نشان داد یافته 

توان گفت  ؛ بنابراین میپذیری بر پایداری هویت تأکید ورزند، تفاوت دارد نظر که در این جامعه

ای است  ای پویا، وضعیتی و به قول توماس اریسکون، مذاکره که هویت قومی، مجموعه

تواند هویت قومی افراد را در هر گروه  نوعی می پذیری فرهنگی به (, جامعه1395)اریکسون، 

دهد و تحت ها، باورها و تاریخچۀ فردی پاسخ  قومی برانگیزاند و به آرزوها، اهداف، توانایی

شود. عوامل بسیار زیادی در  تأثیر عوامل اجتماعی برانگیخته و در طول عمر همواره بازسازی 

گیری هویت تأثیرگذار است. در این بررسی، تأثیر چهار عامل  طول حیات انسان بر شکل

گروه قومی، رسانه و فضای اجتماعی محله  خانواده و ساختار خویشاوندی، گروه دوستان درون

بر هویت قومی پایدار کاوش کردیم که نتایج تحقیق نشان از تأثیر مثبت و افزایشی سه عامل  را

 بر هویت قومی است.

پذیری فرهنگی متأثر از چهار عامل را در رابطۀ هویت  این مطالعه برای اولین بار نقش جامعه

شمندی را درمورد فرد و ارز های پژوهش، دیدگاه منحصربه قومی پایدار بررسی قرار کرد. یافته
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ها بازی  های مهمی که عوامل اجتماعی مختلف در ایجاد هویت قومی برای این دو گروه نقش

پذیری فرهنگی از طریق همۀ عوامل  دهد. یافتۀ اصلی مطالعه این بود که جامعه کنند، ارائه می می

کند. برای  یبینی م های قومی پیش طور مداوم، شناخت و تعهد هویت قومی را در بین گروه به

ای داشت.  پذیری فرهنگی نقش عمده کرمانج ها در این شهرستان، اثرات رسانه در ارتباط با جامعه

اند که سبب شناخت و تعهد به  اغلب پاسخگویان، به نقش پخش موسیقی کرمانجی تأکید داشته

 نبود.های قومی دیگر این عامل چندان مهم  که برای گروه شود؛ درحالی شان می هویت قومی

های قومی متعددی  گونه که در این تحقیق آمده است، شهرستان اسفراین دارای گروه همان 

علت  است که هریک از این اقوام، فرهنگ عامیانۀ خودشان را دارند و طی سالیان اخیر به

تحوالت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و شهرنشینی دچار تغییرات شده است. با اینکه این 

های قومی در این شهرستان با درجات مختلفی دارای هویت  اده است، اما گروهتغییرات رخ د

پذیری فرهنگی  قومی هستند. این درجات مختلف از دارابودن هویت قومی به تأثیر عوامل جامعه

پذیری در محتوایشان تفاوت  های جامعه ها توضیح داده شد که پیام گردد. در بحث نظریه برمی

، از محتوای فرهنگی بیشتری برخوردار باشد و از یک طرف موقعیت و دارند. اگر هر گروهی

پذیری در تأکید بر هویت قومی نقش  وضعیت بروز هویتی بیشتری داشته باشد، عوامل جامعه

های قومی اسفراین، کرمانج ها از پتانسیل  دهد در بین گروه ها نشان می کنند. یافته بیشتری ایفا می

تری برخوردارند. به همین  روز هویتی مناسب از موقعیت و وضعیت بهمحتوای فرهنگی بیشتر و 

ساز  های هویت پذیری در این گروه قومی از امکان بیشتری برای انتقال پیام دلیل عوامل جامعه

ها سبب انتقال دانش و شناخت و تعهد و همچنین غرور در  برخوردارند. در این گروه پیام

یابد، جایگاه افراد را  ا که از طریق عواملی به افراد انتقال میه شود. این پیام فرهنگ قومی می

 سازند. پذیری فرهنگی جایگاه خودشان را در گروه مشخص می ها با جامعه کند و آن تعیین می

ها اشاره شد که برخی از محققان بین سه تم و مضمون برای  در این مقاله در بحث نظریه

. 3. آمادگی برای سوگیری؛ 2پذیری فرهنگی؛  جامعه. 1شوند:  سازی تفاوت قائل می هویت

پذیری فرهنگی خانواده در ارتباط با  ای نشان داده شد که جامعه در مطالعهاعتمادی.  ترویج بی

شناختی افراد نقش داشته باشد )جوانگ و وونگ،  تواند در بهزیستی روان هویت قومی می

ند در دورة بزرگسالی سبب یک تجربۀ توا پذیری می (, براساس مطالعۀ دیگری جامعه2015

سازد )آزمیتیا، سید و  آگاهی بخشی شود که امکان تصور هویت قومی را برای افراد فراهم می

اعتمادی و رفتارهای  ها، بی بنابراین در یک جامعۀ چندقومی که سوگیری(؛ 2008رادماخر، 
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ومی کمتر باشد، مؤلفۀ های ق حال تصورات قالب منفی شدید بین گروه آمیز و درعین تبعیض

پذیری بر  پذیری فرهنگی، عوامل جامعه شود. در جامعه پذیری فرهنگی بیشتر نمایان می جامعه

شدن محتوای فرهنگی تأثیر دارد. محتوای فرهنگی شامل عناصر درونی فرهنگ است که  برجسته

غیره. بیشترین تأکید  ورسوم و . آداب5. فولکلور؛ 4. موسیقی؛ 3. لباس؛ 2. زبان؛ 1اند از:  عبارت

کنند تا  ها تالش می شان است. گروه های قومی در اسفراین، بر محتوای فرهنگی قومی گروه

پذیری  شان را براساس این محتوای فرهنگی برساخت کنند؛ بنابراین عوامل جامعه هویت قومی

فرهنگی را . از یک طرف محتوای 1های قومی داشته باشد:  تواند دو تأثیر عمده در گروه می

های قومی در  . از طرف دیگر، کوجب غلظت هویت قومی شود. از بین گروه2تداوم بخشد؛ 

های آماری  توان این دو تأثیر را در گروه قومی کرمانج بیشتر مشاهده کرد. حتی یافته اسفراین می

ه توان این بحث و نتیجه را مطرح ساخت ک رو می دهد. از این هم چنین تأثیری را نشان می

های قومی داشته باشد؛ به این معنا که هویت  ای در بین گروه پذیری نقش عمده عوامل جامعه

های قومی شود. این  حال سبب تداوم محتوای فرهنگی گروه قومی را پایدار نگه دارد و درعین

 توان در این شهر چندقومی دید. تأثیر را می

 منابع 
 ( نسبت هویت ملی1388حاجیانی، ابراهیم ،)  .مجلۀ با هویت قومی در میان اقوام ایرانی

 .164-143: 9، شمارة شناسی ایران جامعه

 ( 1394حاجیانی، ابراهیم، ایروانی، زهرا و امیر آرمین ،)«بررسی هویت قومی در ایران و لبنان» ،

 .15-1: 2وششم، شمارة  ، سال بیستشناسی کاربردی جامعه

 ( بررسی ز1393سویدانلویی، آدینه محمد ،)واگرایی قوم کرمانج با هویت ملی -گرایی های هم مینه

، دانشگاه فردوسی نامۀ کارشناسی ارشد پایانهای خراسان رضوی و شمالی،  مطالعۀ موردی استان

 مشهد.

 ( 1382الطایی، علی ,)تهران: شادگان.بحران هویت قومی در ایران . 

 کاوش »(، 1398طیبی، منصور )نسب، اسفندیار، احمدی، حبیب و  کاروانی، عبداللطیف، غفاری

، «ای سوی نظریۀ زمینه کیفی فرایندهای برساخت هویت اجتماعی در میان دانشجویان بلوچ به

 .85-59: 1، شمارة فصلنامۀ مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران

 ( 1397گیدنز، آنتونی ،)ترجمۀ حسن چاوشیان، تهران: نشر نی.شناسی جامعه . 



 

 

 

 

 

 271...   پذیری فرهنگی و هویت قومی پایدار  جامعه

 

 

 شناختی گرایش به  (، تحلیل جامعه1396لدین، محمدباقر و مشهدی میقانی، ژیال )ا رئوفی، میترا، تاج

مجلۀ  هویت ملی و هویت قومی با تأکید بر احساس محرومیت نسبی در بین جوانان شهر ایالم،

 .24-5: 2، دورة یازدهم، شمارة مطالعات اجتماعی ایران

 های اجتماعی و بحران هویت )با  شبکه»(، 1391پور، صمد و فائزه خاکسار ) معمار، ثریا، عدلی

-155: 4، شمارة فصلنامۀ مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران«, تأکید بر بحران هویتی ایران(
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