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 چکیده

 افررا  عملکرر  ثیرگذار برأت آمیزضتبعی رفتار و نگرش یک عنوانه بهمواره  یگرایقوم

 مطرر  چنرققومیتی کشرورها   ر ویرهههبر و جهرانی ۀگستر  ر فرهنگی بین تعاملات طی

 که تلراش شرقه اسرت ا  استثر از علل و عوامل عقیقهأچنین موضوعی متبروز  .شو می

  ر ۳۱۳۱ سال  ر پیمایشی روش با حاضرر پهوهش  .شوبرخی عوامل مرتبط با آن بررسی 

 ساکن سراهه ۹۳ ترا ۳۱ جوانان متشکل از تحقیق آمارىجامعۀ . است شقه انجام تبریز شهر

. است شقه برآور  نفر ۱۱۳ هراآن نۀنمو حجم کوکران، فرمول براساس کهاست  تبریز شهر

  هرق،نشان می هایافته. است شقه آورىگر  نامهسشپر ابزار از استفا ه با مربوطه اطالعات

 ر بین میزان آن  ،. همچنینباشقمیمور  بررسی  ر حق متوسط  ۀجامع رگرایی  میزان قوم

 نیز نترای  تحلیرل مسریر نشران ر پایان   ار  بیشتر از زنان بو ه است.طور معنیه مر ان ب

به و مشارکت اجتماعی انسجام اجتماعی  ها  هق که متغیر اعتما  نها   از طریق متغیرمی

 . انقثیر  اشتهأتنان بر قومگرایی جوا ار  شکل معنی

، ، جوانراناجتمراعی، اعتمرا  نهرا   اجتماعی، مشرارکت انسجامگرایی، قوم: کلیدواژه
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 لهأبیان مس ومقدمه . ۸

سیاسری  و فرهنگی مهم اجتماعی، مباحث از یکی اقوام میان تعاملات و ارتباطات موضوع

 ،نتیجه  ر و امقوا بین بطروا ویتتق یا تضعیف زیررا ؛آیرقمی شمار به ۳امالقوراکثی  هارکشو

 هرا گرروه قرومی گرایشرات ضعف و تشق  ر ریشره ،ملی چگیرپایک تقویت یا تضعیف

 زارریرب  عنوان کشور  کره ازه ب ایرانبررسی چنین موضوعی  ر .  ار ( گراییقوم) مختلف

و  مرذهبی برو ه و( گویشری) زبرانی فرهنگری، هرا تفاوت با  قرمتع امورقا کونترس لرمح

   یاز همیتا ،ستا امقوایرن ا یستیزهرم و مساهمت به طمنو   یاز حق تا آن چگیرپایک

  . ار 

 ههأمسر برو ه، مطرر  ایرران معاصرر تراری   ر کره هراییپرقیررقه یکری از ، ر این میان

 بره آن ترکیسرمپان عنوان با سیاسی جریانی عنوانه ب اغرلب کره اسرت «آذر  گراییقومیت»

ه بر، ملری امنیرت شناسیآسیب بره مرربروط مربراحرث  ر مروضروع ایرن .و شرمری اشراره

 قرقمت قرومی هرا حرکت سابقه آذربایجان، تراری  شو .  رمی تلقی باهقوه ترهقیق  عنوان

 از پس ها سال به حقاکثر خطه این تاری   ر آذر  گررایریقرومریرت ۀپیشین .نقار  چنقانی

 ایقئوهوژیکی، تعاملات ثرأت و ثیرأت ۀ هرنرقنشان امر این ،راینبناب. رسقمی مرشرروطه جنبش

 جقیق امکانات و تقاضاها ، پیقایش(۳۳۹ ص. ،۳۱۱١ پورقلی،) بیستم قرن اهتهابات و سیاسی

و ( ۱۱-۱۳ ص.ص ،۳۱۱۳ گیقنز،) شقنجهانی هنتیج  ر محلی ها هویت حیات تجقیق برا 

 ،۳۱۱۱ ،گر رابرت)جهان   ر قومی ها کشمکش ،نتیجه و  ر قومی آگاهی پیامق آن گسترش

 اگرر کره اسرت اىخطر براهقوه گرایىقوم ۀ. با توجه به چنین وضعیتی، پقیقاست (۹۳۱ ص.

  ر را ملرى پرارچگىیرک و ارضرى تمامیرت ملى، امنیت توانقمى ،مقیریت نشو  هوشمنقانه

  هق. قرار تجزیه و تهقیق معرض

طرور کلری ه مسائل قومی ب ۀها  فراوانی  ر حوزوهشطی ساهیان اخیر په ،ین منظوره اب

ن سرعی اهرر یرک از محققر .طور خاص، صورت پذیرفته اسرته ر  ب ر ایران و قومیت آذ

                                                           
1. Polyethnic  
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هرچنرق کره  ،سرازنق آشرکارا  را ههأن مسرانق با بررسی ابعا   از موضوع، اهمیت چنیکر ه

گرایری ماننرق ت. اگر قرومها  منفی گرایشات قومی مور  تحقیق قرار گرفته اسهمواره جنبه

گرایی افراطی، نسبیت فرهنگی است که طری نقطه مقابل قوم ،یک پیوستار  ر نظر گرفته شو 

نسربت بره اعضرا   رون گرروه،  ر  غیررهبستگی، مشارکت، وفا ار  و آن افرا   ر کنار هم

هرا  قضراوت ، اشته و  ر نتیجرهسعی ها شناختن هنجارها  ارزشمنق برون گروهرسمیتبه

، انرق ا ه نشان برخی تحقیقات طور کههمان .کرخواهنق  هاا   ر مور  آنصحیح و منصفانه

 نیز ملی هویت ۀتقویتکننقبخش و قوام بلکه ؛نیست هکننقتضعیف نه تنهاگرایی  ر ایران مقو

 مناسب مقیریت با و نشرقه بمحسو شقیق معضل یک انیرا  ر قومی  تعق ،بنابراین. هست

 ، ر مقابرل .(۱۱ ص. ،۳۱۱۱)افضلی و ضررغامی،   کر غلبه نآ از ناشی تمعضال بر انتومی

 رکشو امقوا متما  ر کلی رطو به گرایریمقو  هرقنتای  سایر تحقیقات  ر این زمینه نشان می

 ا ،هه مبا بطروا شامل قومی نۀیستازهم بطع رواتنو یا  تعق، عمومیت، نیاوابر فر و بو هباال 

 کاهش ،علاوههب ؛کنقمی تشقیق را قومی بین تضارتعا و شته ا منفی ثرا ،اعیجتما و گفتمانی

بایق  ر نظر  ،لحا عین  رست. ا ار مقمقو و  اور پیش تشقیق باعث  خو ،قومی بین ۀبطرا

)یوسرفی و  شرو نمری قومی بین بطموجب تغییر و کاهش روا تنهاییبه گراییمقو که  اشت

زمانی یرک  هره  ۀتحقیق  یگر  که با فاصل ها یافته( یا ۳۱۱-۳۱۳ صص.، ۳۱۱۱ اصغرپور،

 ۳/۱۱) قرومی تراری  و قرو  بره گرایشات بسیار باها ،ر از تحقیق حاضر صورت گرفتهتپیش

 و  یگرر هرا قرومیهم به علاقه و قومی وابستگی ،(مقیاس صفر تا صقیک ، بر مبنا   رصق

 را ) ر کرل( قرومی هویرت به قو  یگرایش ،و  ر نهایت (۹/۱۷)بو نترك از غرور احساس

حال با  رنظرگرفتن این نکتره کره  (.۹۳-۱۳صص. ،۳۱۱۳ افروغ، و احمقهو) است نشان  ا ه

 که است جتماعیهایی اریشه ارا   کنق،میوز بر   فرو  سطح نگرشی  رکه چنین گرایشی 

 و قومی تمعضالاز  ناشی  هاانبحرو مرررقیریت  ست ر ار گذسیاستا  بر هاآن به توجه

برو ن برجسرته برا عنایرت بره بر ایرن، علاوه ؛ستا ور ضر هاسیبآ ینا وزبر از  گیرپیش

آذربایجان به عنوان شهر  که ترا امرروز شراهق  ۀنسبت به سایر شهرها  منطق تبریزموقعیت 



 چهاردهممجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد                سال                           18

 

 ر پری  حاضر ۀقاهم ،بو ه است خواهانههویتها  اعتراضی و حرکتوقوع چنقین نمونه از 

  ر شرقنواقر  ۀنتیجر  رمنطقره  یطی که جمعیرت جروان ر شرا که تهه اسأبررسی این مس

 هرا رسانه تنوع ارتباطی، ها ور آفن از جمله گسترش آن پیامقها  و شقنجهانی معرض

 انرواع برا مختلرف هرا فرهنر  میران مجاز  و واقعی ارتباطات با گسترش غیره،و  جمعی

شرهر کلرانسرال  ۳۱-۹۳گرایی  ر بین جوانران میزان قوم نق،امواجه جقیق جمعی ها هویت

 نقرش ،و  ر ایرن میرانباشرق مری میزاناجتماعی تا چه  ۀثیر ابعا  سرمایأتققر بو ه، هتبریز چ

 ؟استکننقه اجتماعی تا چه حق  تعیین ۀسرمایگر تعقیل

 مبانی نظری تحقیق. ۹

 گراییقوم. ۸ .۹

 رفترارتوصریف  منظرور بره یوسریع صرورته بر اجتمراعی علروم  ر گراییقوم اصطلا 

 ،۳۳۳۳ ،۳)سرینکووی  و هروهس مروهر شرو می بر ه کار به فرهنگی ها تفاوت با هاییانسان

 و خررو  رفتارهررا  و رسرروم هررا،سررنت پنقاشررتن رسررت برره کرره عمومرراا گرررایش (۹ ص.

( ۳۳9١) ۹ام سرامنراهرویلیام گر ،پیش قرن یک از بیش. است  یگر  فرهن   انستننا رست

  ناشی -گروه برون به نسبت خصومت و گروه  رون به نسبت تمایل - گراییقوم که  کر ا عا

 ر ایرن اصرطلا  بررا  اوهرین برار توسرط و   ،ین ترتیربه او ب بو ه گروهی بین رقابت از

 صرورتبه ایرن  ؛(۳ ص. ،۹99۱، ۱)هوگه تحقیقات علوم اجتماعی مور  استفا ه قرار گرفت

 مبنرا  برر و توجه با  یگران و شو می نگریسته چیز همه رمحو ،گروه  رونِ فر ِ آن طی که

 و راه ،قرومی گرروه هر ترسا ه عبارت به ؛گیرنقمی قرار ارزیابی مور  گروه  رون معیارها 

 شو می تحریک  یگران تحقیر به نسبت  انق ومی ترینصحیح را خو  ها وارهعا ت و رسم

                                                           
1. Sinkovics & Holzmüller 

2. William Graham Sumner 

3. Hooghe 
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زمران یی یک وضعیت یا حاهت روانی است کره هرمگراقوم ،بنابراین .(۱ ص. ،۳۳9١ )سامنر،

 .باشق ارا  نتای  مثبت و منفی می

 ۀاعضایش برا  توسرع گراییقوم از خاصی ۀوجو   رج فرهنگی، هر بقا  برا  ، ر واق 

بسرتگی، م، تقویرت بقرا، هر(۹۳ ص. ،۹99١، ۳)رنر  پرسرتی رون گروه، غرور ملی و مریهن

  که شوهه از جایی پقیقار میأمس اما ؛است ضرور  گروه  رونوفا ار ِ  و انطباق، مشارکت

 ثر برینؤمر ارتبراط  ر برابرر مرانعی است ممکن ،بکنق رشق خاصی سطح تا گراییقوم هرگاه

طور (. همران۱۱ ص. ،۳۳۳۱، ۹)نویلیپ و مک کروسرکی شو  مختلف ها فرهن  با افرا  

مخررب برقررار  ارتبراط برین  گرایی  ر حاهرت افراطری، ذاترااگران معتققنق قومپهوهش که

 از افررا   بین روابط  ررا  اجتماعی ۀفاصل ،گراییقوم باهاتر فرهنگی مناسب بو ه و  رجات

 نیرز روابطری چنرین ناکارآمرق  موجرب ،خرو  ۀنوب به ق کهکنیمایجا   مختلف ها فرهن 

 افررا  کرر نرهنمرون با گراییقوم ، ر چنین شرایطی .(۹99۹، ۱)گو یکانست و کیم شونقمی

 رشرق موجرب و مقیاس عمل، مشاهقات محور عنوانه ب معیارها   رون گروه کارگیر هب به

  )یوسرفی شرویمقومی  بین تمناسبا شگستر  ر مهمری مان و  ه اور  شرقپیش و تعصب

 .(۳۱۱۱واصغرپور، 

 اجتماعی ۀسرمای. ۹.۹

 ۳نهانیفا جیاهیق  نوشتهها ویش پ لسا ۱9جتماعی بها مایررۀسر ممفهو ینوزمرا سررابقۀ

 . کر سیاسی صرررررررۀعروار   را مومفه نیا راب هیناو ا ( بر۳۳۱۱) ۷نکلم زجیم .  رگیمبر

  ر آن تررهمیا هب هتوج اب وزهمرا. شق  پیگیر ١ماپاتنرابررت  طتوس اپارو  ر و  ها تلاش

 جمو شاهق که ا گونررره به ؛اسرررت گرفته ارقر توجه ر مو ربسیا جقیق نقگیز  ا ننساما

                                                           
1. Wrench 

2. Neuliep & McCroskey 

3. Gudykunst & Kim 

4  . L. J. Hanifan 

5. James S. Coleman  

6. Robert David Putnam 
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 هررا پررهوهش از برگرفترره بیشتر که هستیم مینهز ینا  ر هرراهشپه و اهنقیشها از میعظی

 و ۹وررریر بو ،۳فوکویاما ،گیقنز ن،پاکستو رت،ینگلهاا ،مپاتنا ،کلمن ماننق خرمتررأ اننقیشمنقا

 (.  ۳99 ص. ،۳۱۱۳ )کتابی، ستا انیگر 

 اصطلا  این کاربر نهب با که اجتماعی ۀسرمای نظرانصاحب جمله ازها گفتهبراساس پیش

 .اسرت پاتنرام رابرت بخشیق، نه آب تر تازه ابعا  مقنی ۀجامع و  موکراسی ۀمطاهع ۀحوز  ر

، ۱؛ تعهرقات و هنجارهرا  اخلراقیسه عنصر اصلی ۀبرگیرنقعی  راجتما ۀسرمای ،و  نظره ب

 (۳اوطلبانرههرا   ویهه انجمرنه)ب ها  اجتماعیویهه اعتما ( و شبکههها  اجتماعی )بارزش

 ،۳۳۳۱ م،)پاتناسرت را  ارا هماهنر  هرا کنش از طریق تسهیل ییآاست که توان بهبو  کار

 بره و گیرر مری کراره بر فرر   سرطح از فراترر را اجتمراعی ۀسرمای مفهوم پاتنام(. ۳۱۳ص.

  ر و کراتیکو م نها ها  بر آن ثیراتأت نوع و ملی و ا منطقه سطح  رآن  کارکر  چگونگی

   .است منقهعلاق اقتصا   ۀتوسع ،نهایت

ی ررهوگر   رون ارهنجمنت اصطالحاا از  هستفاا بابا یک قیاس سا ه و  مپاتنا ا امه ر 

 نوع  و تمایز به (۳۳١ ص. ،۳۱۱۱ ،زا هسعبا وبانی ر ،ستیاخو یز، ا یبی) یرهوگر نارمی و

 ۀا عنروان سررمایاجتماعی محقو  یرا قرقیم کره بر ۀ از . سرمایپرمی اجتماعی ۀسرمای اصلی

اجتمراعی کره اعضرا   ۀشو ، نوعی سررمای رون گروهی[ معرفی می] ۷اجتماعی پیونق هنقه

اجتماعی و  ۀ، طبقمذهب را که از جهات جمعی مثل سن، جنسیت، قومیت، همگن ها گروه

 هرا هویت گیر شکل به ، هق که  ر نهایت یگر پیونق مییکهم هستنق، به  آن شبیه نظایر

-۳۱9صرص.، ۳۱۳۳ ،نیراشرفیعی و قرا رزا ه)  شو می منجر گراخاص و ، محقو انحصار 

۳۱۳.)  

                                                           
1. Francis Fukuyama 

2. Pierre Bourdieu 

3. Moral Obligations And Norms 

4. Voluntary Associations 

5. Bonding Social Capital 
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اشاره ها  اجتماعی شبکه به[ گروهی میان] یا جقیق ۳زننقهاجتماعی پل ۀسرمای ، ر مقابل

 هق  یگر مرتبط کر ه و پیونق مییکه ها  گوناگون جامعه را ب ار  که افرا  غیرمشابه بخش

. ایرن (۹۹-۹۱ صرص.، ۹999 م،)پاتنا  شرویو فارغ از تعصب را موجرب مها  باز و هویت

یرابی بره  سرت ، یگرانگیز  و از طرف افته را برمییها  تعمیمنوع سرمایه از طرفی همیار 

 و )قرا رزا ه سراز طلاعرات را ممکرن مریترر و انتشرار اهرا  وسری مناب  موجو   ر شبکه

 ستا آن  ر هیوگرن اررمی اعیرجتما ۀسرمای ترهمیا ،واق  (.  ر۳۱9 ص. ،۳۱۳۳ ،نیاشفیعی

 محیط از رجخا ا فرا با ستما از حاصل تطالعاا و هاهیقا ،اب ررمن کارگیر ه ر ب را ا فرا که

 ۹عیفررض  اررهنرقوررپی ۀنظری به اشاره ، باا امهم  ر پاتنا .ز اریسرمتوانمنق   خو جتماعیا

 منعکس را گروهری میران اجتمراعی ۀرمایرس م،وررمفه ایرن که قرمیکن بیان ۱ترونواگر ركما

 را نیوبیر مناب  با پیونق و نرررممک را تارررطالعا تررر هستررررگ رواج که پیونقهایی ،ز سامی

 (۹999م، )پاتنا کنقمی تسهیل

 گروهری و میران  رون اجتمراعی ۀرمایرس بحثآیرق، از مطاهب فوق برمری طور کههمان

 اقررپی طتباار ،یافت رظهو جامعهشناسی  ر ۳۳۱9هۀ  لطو  ر که ا شبکه مفاهیم ارب گروهی

  ر بوخ  انمونهه از یکی ضعیف  پیونقها رتقق رۀبا ر (۳۳۱۱) ترونواگر رکا .قرریکنرم

 و کی نز نتاس و نامی قپیون ییعن ؛۳ وق  قهاپیون نامی و  .ستا ا روابرررط شررربکه ۀمینز

 ننایاشا  از آمجموعره نامی قپیون ییعن ضعیف  پیونقها و  ارا  ارتباطات نز یک میمیص

اهمیرت  رغرمعلری. (۳9۷-۳9١ صص.، ۳۳۱۹، ۳۳۱۱ ،ترونواگر)  ومیش ل قا ایزتم رت ور

 همیتا. اسرت ضعیف  پیونقها برر گرانووترکیق أت ،شناسیجامعه ظاهر  پیونقها  قو   ر

 نیام پلی انعنو به ننقامیتو  قو  قهارپیون از بیشتر هانآ که ستا ینا  ر ضعیف  پیونقها

 کره حراهی  ر ،ترتیرب ینه اب .(۳۳۱۳، ۷)هین، انسل و وون قرکنن لرعم فرمختل  ارهوهررگ

                                                           
1. Bridging Social Capital 

2. Weak Ties Theory 

3. Mark S. Granovetter 

4. Strong Ties Theory 

5. Lin, Ensel and Vaughn  
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 ضعیف  پیونقها ،کننررق حفظ را  موجو مناب   مؤثر نحو هرررب ستا ممکن  قو  پیونقها

 و شرقت ،ر تئو ینا مطرابق هسرتنق. وهگر از رجخا تطالعاا به یابی ست  ر ا فرا گرر یا

 بیررون برا آن اعضرا  روابرط تضعیف موجب  اخل  ر اجتماعی گروه یک روابط استحکام

 ضرعیف روابط به گروه اعضا  میان منسجم روابط که بو  معتقق گرانووتر ،واق   ر.  شومی

 مقابرل،  ر.  هرقمری کراهش را اجتمراعی ۀسرمای و شقهمنجر  خارجی ها گروه اعضا  با

 بره و شرقه خارجی ها گروه و افرا  اب روابط ایجا  موجب گروهی  رون ضعیف پیونقها 

ت بر ب،چورچها ینا  ر (.۱۱ ص.، ۳۱۱۷ امیر ، صاهحی) انجامقمی اجتماعی ۀسرمای ایجا 

جتماعی ا یۀسرما  نبیشتربو ۀهنق ننشا  قو تتباطاار  جوو که هق می بسط را هیقا ینا نیز

 را ا فرا از  بیشتر ا تعق نمیا تتباطاار نقابتو که ضعیف  متعق  پیونقها  جوو بلکه ؛نیست

، ۳۱۳۳،هحسنیابور و اعطا ،شو  )نروابخشمی جتماعیا یۀسرما تقویت به منجر ،هق  پوشش

 (.۳ ص.

 تحقیق ۀپیشین .3. ۹

مسائل قومی  ر  اخل کشور، به مطاهعره هویرت  ربارۀ  شقهاغلب تحقیقات تجربی انجام

گرایری، قروم ۀت بسریار انرقکی  ر زمینرانق و تحقیقاآن با سایر عوامل پر اخته ۀقومی و رابط

شقه  ر این تحقیرق صرورت پذیرفتره اسرت. از ارچوب نظر  مطر هثر بر آن و چؤعوامل م

ثر و مررتبط برا آن  ر برین ؤگرایری و عوامرل مرتوان به میانگین قومها مینتای  این پهوهش

نترای   ،نمونرهبره عنروان  ؛اشراره کرر  غیرهها  مختلف جنسی، سنی، مذهبی، قومی و گروه

 میانگین میزان هویت قومی  ر برین پاسر  که  هقنشان می( ۳۱۱۳تحقیق احمقهو و افروغ )

 این گررایش  ر حرق قرو  اسرت. ،با توجه به حقاقل و حقاکثر نمرات است. ١9/۱١گویان 

تراری   ۀبه مؤهف را ( رصق ۳/۱۱) گرایشها  هویت قومی بیشترین گویان  ر بین مؤهفهپاس 

هرا   یگرر و احسراس غررور از قومی. گرایش به وابستگی قومی و علاقه به همنقر اقومی 

  هرقنشران میا  نیز نتای  رتبه. است (۹/۱۷) حق قو  گویان  ربو ن نیز  ر بین پاس ترك

نتای   ،و  ر نهایت .گویان گرایشی متوسط تا قو  به هویت قومی  ارنقرصق از پاس   ۳/۱۱
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جوانان تبریز  ر عین گرایش به هویت ملی نسبت بره هویرت   هق،نشان میتحقیق  توصیفی

مثبتری برقررار اسرت.  ۀقومی نیز گرایشی قو   ارنق و بین این  و نوع هویت جمعری رابطر

 برین روابط  ر اجتماعی سرمایه  ر تحقیقی با هقف بررسی نقش (۳۱۱۳رضایی و احمقهو )

 مطاهعره مرور  ها گروه اجتماعی ۀسرمای نملی، به این نتیجه رسیقنق که میزا هویت و قومی

 میرزان اقروام، سرایر به گرایش. است پایین بسیار گویانپاس  قومی بین روابط میزان و پایین،

 ملری هویرت میرزان برر مثبتری ثیرأتر فروق متغیر  و هر و کنقمی تقویت را قومی بین روابط

 ملری هویرت و قرومی بین روابط ام،اقو سایر به گرایش بر نیز اجتماعی ۀسرمای.  ار  جوانان

  هقمی نشان (۳۱۱۱) ربانی علی تحقیق ها کنق. یافتهمی تقویت را هاآن و  اشته مثبتی ثیرأت

نتای   . ار  وجو  متوسطی و افزاهم مثبت، ۀرابط قومی هویت و ملی هویت متغیر  و بین که

 نشران نیرز( ۳۱۱۱)رپور اصرغ و تحقیق توسرط یوسرفی یک ها  ا ه ۀثانوی حاصل از تحلیل

 کرر ، تررك، شرامل قوم ایرانی)هر هشت اقوام ۀهم نز   ر کلی رطو به گراییمقوکه   هقمی

ع تنو یا  تعق، عمومیت، نیاوافررو   بر و باها بو ه طاهش( و ترکمن بلوچ، فارس، عرب، هر،

 و شته ا یمنف ثرا ،جتماعیا و گفتمانی ا ،هه مبا بطروا شامل قومی نررررۀیستازهررررم بطروا

 تشقیق باعث  خو ،قومی بین بطرۀرا کاهش علراوه،هب ؛کنقمی تشقیق را قومی بین تضارتعا

 جوانران کره  هرقنشان می( ۳۱۱۳)مهرمنق  ها  پهوهشیافتهست. ا ار مقمقو و  اور پیش

 گرایشری نیرز قرومی هویرت به نسبت ،ملی هویت به گرایش عین  ر ارومیه شهر زبان آذر 

نیا  شفیعی  رزا ه وقا .اسرت برقرار مثبتی ۀرابط جمعی، هویت نوع  و این بین و  ارنق قو 

ج به پهوهشی اقرقام سننق شهر  ارههگارنش ا  ر ییاگرمقو ضعیتو سیربر فهق با (۳۱۳۳)

  لمعا کل( )نمونه ییاگرمقو میانگین  هق،مینشران ها ا ه تحلیل و هرتجزی ای رنت نق که کر

 بر . وررشیررم یابیارز متوسط،  ر حق ۳99تا صفر از  سمقیا یک است که بر مبنا  ۳۷/۷۳

 بطروا و جتماعیا تتعامال ،تعاملی  گیر یا ،نشجویی ا سابقۀ  متغیرها ،تحقیق نتای   مبنا

 اتتغییر صق ر ۳9 ،عورررمجم  ر و تهرررش ا ییاگرمقو بر ا ههنق کاهش و مؤثر اثررر نجمنیا

(  ر بین  انشجویان  انشگاه ۳۱۳۱تحقیق افشار) نتای  .میکننق تبیین را ننشجویا ا ییاگرمقو
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باشرق. نترای  معا هرات گرایی  انشجویان  ر سطح متوسط به پایین میقوم نیز نشان  ا  تبریز

گرایری برا عوامرل ابعرا  قروم ۀ( برا هرقف بررسری رابطر۹9۳۳حیرقر  ) پهوهشساختار  

  ترأثیر مثبرت و مسرتقیمی برر اقتصرا  -ساختار  نشان  ا  که پایگاه اجتمراعی -اجتماعی

 گرایی  ار . قوم

گرایری  ر کشرورها  مختلرف صرورت پذیرفتره قوم ۀتحقیقاتی نیز  ر زمین ، ر این میان

اشاره کرر .  ر ژاپن و امریکا ( ۹99۳) نویلیپ تطبیقی ۀمطاهعتوان به است که از آن جمله می

 برین تجرارب سرایر و هراخرارجی برا نمونه( ۀ انشجویان )افرا  جامع تعاملات با بررسی او

 از گرایریقوم میزان  ر توجهی قابل طوره ب ژاپنی  انشجویان که رسیق نتیجه این به فرهنگی

 نمونره،  و هرر  ر که کر  بیان همچنین او.  نقکر کسب باهاتر  نمرات امریکایی  انشجویان

  و هرر  ر وهریگر  رون هرا تفراوت امرا ؛آور نرق  سرته ب زنان از باهاتر  نمرات مر ان

 سرفرها  تجرارب طبقراتی، پایگراه ،علراوههبر ؛بو نرق شبیه ،ا ملاحظه قابل طوره ب فرهن 

 ثیر أتر هراآن گرایریقروم میرزان  ر زا گاهشران، مر م و هاخارجی با هاآن روابط خارجی،

( با انجام تحقیقی  ر بین جوانان چینری  ر بریتانیرا ١99۹) ۳پارکر و سان  ،همچنین .نقاشت

، بره ایرن نتیجره رسریقنق کره «۹اجتماعی و اینترنرت ۀقومیت، سرمای» ۀبه منظور بررسی رابط

 ۀسررمای« نسرل  وم»خصوصری از ه ر پی بررسی آن بو نق، متضمن شکل ب هاروابطی که آن

زننرقه برو . طری اجتمراعی پیونق هنرقه و پرل ۀاجتماعی ]مور  نظر پاتنام[، فراترر از سررمای

ین نتیجه رسیق که سرطح باهرا  تنروع فرهنگری، ه ا( ب۹99۱) ۱ ان یکا امرپهوهشی  یگر  ر 

ترروی  تنروع فرهنگری  ،باشرنق. بنرابراینگرایی افرا  مریمهمی  ر کاهش قوم ۀکننقبینیپیش

هاسرت. هرا  روابرط  رون گرروهگرایی و کاهش کشرمکشمعیار  حیاتی برا  غلبه بر قوم

است  (۹9۳۱) عنوان تحقیقی از رابینسون«  ر افریقا گرایانهتنوع قومی، تبعیض و اعتما  قوم»

کشور افریقایی بره انجرام رسریقه اسرت.  ۳١ها  پیمایش افکار عمومی که با استفا ه از  ا ه

                                                           
1. Parker & Song 

2. Ethnicity, Social Capital and the Internet 

3. Dong 
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طور متوسرط باهراتر از میرانگین ه گرایی  ر ایاهات  ارا  تنوع قومی، بکه قوم نتای  نشان  ا 

ارتباط مثبت تنوع قومی با اعتما  بین کشرورها  هنقۀ نشانها سو با این نتیجه، یافتهاست. هم

ثیرات تنروع قرومی  ر سرطح أو ارتباط منفی تنوع با اعتما  بین قومی  رون کشورها است. ت

شو .  ر مجموع، نتای  نشان ا  تعقیل میتنوع محلی و منطقه از طریقملی بر اعتما  قومیتی 

بلکره  ر صرورت وجرو   شرو ؛یعتمرا  نتنهایی باعرث کراهش اکه تنوع قومی به ه است ا 

 تبعیض قومی، مخل اعتما   رون گروهی است.

  ربرارۀ : کررتروان بره مروار  زیرر اشراره تجربی تحقیق حاضر می ۀبنق  پیشینجم  ر 

 کره  ر ایرن مقاهره مطرر  شرقههرا  انجامگرایی چنقین مور  از نتای  پرهوهشمیانگین قوم

توان به نترای  تحقیرق باشق که از جمله میهویت قومی میقو  به  گر گرایشیانق، نشانشقه

 (۹9۳۱و رابینسرون ) (۳۱۱۳مهرمنق ) ؛(۳۱۱۱)اصغرپور  و یوسفی ؛(۳۱۱۳احمقهو و افروغ )

  هنقۀنشران( ۳۱۳۱) ( و افشار۳۱۳۳نیا )شفیعی  رزا ه وقا ۀنتای  مطاهع ، . همچنینکراشاره 

ثر و ؤمور  مطاهعه است.  ر مور  عوامل م نۀنمو   ر بین افرایی اگرمقو میانگینبو ن متوسط

هویرت قرومی و  ۀشقه  ر باها بره بررسری رابطرگرایی نیز اغلب تحقیقات مطر مرتبط با قوم

 ربرانی ؛(۳۱۱۳رضایی و احمقهو ) ؛(۳۱۱۳از جمله احمقهو و افروغ ) ؛انقپر اختههویت ملی 

  و ایرن مثبت بین بر وجو  رابطه رابطه( که نتای  تمامی آنها مبنی ۳۱۱۳) ( و مهرمنق۳۱۱۱)

 ثیرأتروان بره ترثیرگذار نیرز مریأجمعی می باشق. از میان سایر عوامل اجتماعی ت هویت نوع

قومی توسط رضایی و احمرقهو  بین اقوام و روابط سایر به گرایش بر اجتماعی ۀمثبت سرمای

 تتعامال ،تعاملی  گیر ای ،نشجویی ا ۀسرررابق  متغیرها ۀهنق کاهش و مؤثر اتثر(، ا۳۱۱۳)

تأثیر مثبرت و و ( ۳۱۳۳نیا ) شفیعی  رزا ه وقاتوسط یی اگرمقو بر نجمنیا بطروا و جتماعیا

ثیر أتر ر ایرران و  (۹9۳۳گرایری توسرط حیرقر  )اقتصا   برر قروممستقیم پایگاه اجتماعی

اهش  ر کر، نقش سطح باها  تنوع فرهنگری (۹99۳) گرایی  ر تحقیق نویلیپجنسیت بر قوم

( مبنی بر ارتبراط مثبرت تنروع ۹9۳۱ها  رابینسون )و یافته (۹99۱ ان  ) ر نتای  گرایی قوم
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قومی با اعتما  بین کشورها و ارتباط منفی تنوع با اعتما  برین قرومی  رون کشرورها اشراره 

  .کر

 ینظر لمد ئۀارا و یبندجمع .4. ۹

متغیرر ) راییگقوم گفت، توانمیبنق  نتای  حاصل از مرور ا بیات نظر  تحقیق  ر جم 

واره ذهنی است که به موجب آن افرا  یرک قروم، فرهنر  خرو  را وابسته تحقیق( یک طر 

خرو ،  ر  ۀشرقها و هنجارها   رونریاساس ارزشبرو  موجو  قلمقا  کر هبرترین فرهن  

ثر از أانرق مترتومور  یا شقه میپر ازنق. ها و اقوام به قضاوت میها  سایر گروه  ارزشمور

اجتماعی  ۀو نظریات انقیشمنقان، سرمای مطابق تحقیقات تجربی پیشین ق.عوامل متعق   باش

 ۀسررمای پاتنرام گرایی  ر نظرر گرفرت.قوم ۀکننقمتغیرها  تعقیل عنوان یکی ازه توان برا می

جمعری  ها، هنجارها و اعتما  که موجب تسرهیل کرنششامل شبکه آن اجتماعی را با عناصر

 ۀاجتمراعی پیونق هنرقه( و بررون گرروه )سررمای ۀزمان  ر  رون گروه )سررمایهم و شو می

گرایی افرا  نقرش  اشرته قوم و تعقیلتوانق  ر تبیین   و میشویزننقه( پقیقار مپل اجتماعی

اجتماعی پیونق هنرقه  ۀبنق  پاتنام  ر تفکیک  و نوع سرمایمطابق طبقه کنق.معرفی می ،باشق

یعنری  ؛نقااجتماعی با گرایشات قومی  ر ارتباط ۀ، هر  و نوع سرمایگفتتوان نقه، میزنو پل

 آنوفرا ار  و بستگی، انطبراق، مشرارکت، که برا  بقا، هم ون گروهاجتماعی  ر ۀهم سرمای

ترر هرا  گسرتر هاجتماعی بررون گرروه کره موجرب همکرار  ۀو هم سرمایاست  ضرور 

 ساز . تر را ممکن میها  وسی اب  موجو   ر شبکهیابی به مناجتماعی شقه و  ست

اجتمراعی  ۀعنوان بعق  از سررمایه ، ب رون گروه و برون گروهچگونگی روابط  ، ر واق 

که  صورتین ه اب ؛قضاوت و عملکر  اعضا  جامعه تأثیرگذارنق گرایشات، نگرش،بر رو  

برانگیرز  ر مور  مسائل حساسریتها  هازم به افرا   آگاهی ۀاجتماعی از طریق ارائ ۀسرمای

خرو   و غیرخرو  ،  ها و تشابهات گرروه ن مرز تفاوتکرچون روابط بین قومی و روشن

برا  عمل  ر سرطح کلران جامعره،  راهکارهایی ۀیابی را تسهیل و  ر عین حال با ارائهویت

ر نظر  اشرت   قبای ،این کنق. با وجو جتماعی را تحکیم میبستگی را افزایش و انسجام اهم
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 اسررت ممکرن آن منفرری ۀجنبر و نیسررت مثبرت مفهرروم یرک همیشرره اجتمراعی ۀکره سرررمای

؛ شرو ( گرروه برون اعضا )بیگانگان  ر  و محرومیت موجب و بو ه گراییقوم ۀکننقترغیب

 آن، برین تقویرت ارتباطات و ایجا  تسهیل با اجتماعی  رون گروهی، ۀکه سرمای به این گونه

 و گروهری  رون قرومی هرا وفرا ار  مشرابه، تعصربات و مناف  صفات، پشتوانه، با مر می

هرا و برا اغرراق  ر با محصور و محقو کر ن گرروه  ه،کر تقویت را گروهی برون خصومت

را موجبرات  فر  بیگانگران  فرزایش  ا ه،، تعصب  رون گروهی را اهامور  نقاط مشترك آن

 پیونرقها  بنابراین، .(۹۳-۹١ صص. ،۹99۳ ،۳)گیلینسون شو می منجرگرایی اهم و به قومفر

 .(۹999 ،۹سنی) شو منجر  نها پرستی و گراییقوم به است ممکن گروه  رون مستحکم
 

 
 تحلیلی تحقیق مدل -۸شکل 

                                                           
1. Gillinson 

2. Nesse 
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 های تحقیقفرضیه .5. ۹

 تجربری منراب  مررور از آمقه ستبه نتای  و نظر  مقل تحقیق، براساس نظر  بخش  ر

 و ترقوین ترتیرب ینه اب اصلی ها فرضیه آن قاهب  ر تنظیم و میمفهو ارچوبیهموجو ، چ

 :قش مطر 

  ار . وجو  معنا ار  ۀرابط هانگرایی آمیزان قوم وجوانان اجتماعی  ۀسرمایبین ر 

 . ار  وجو  معنا ار  ۀرابط هاآنگرایی قوم و جوانان اجتماعی میزان مشارکت بین ر

 . ار  وجو  معنا ار  ۀرابط هاآن گراییقوم و جوانان نها   اعتما  میزان بین ر

 . ار  وجو  معنا ار  ۀرابط هاآن گراییو قوم جوانان اجتماعی انسجام میزان بین ر

میرزان  برااعتما  نها   از طریرق متغیرهرا  مشرارکت اجتمراعی و انسرجام اجتمراعی  ر

  رابطه  ار . گراییقوم

تأهرل،  سن، جنسیت، وضرعیت)فر    ها ویهگی حسب بر گرایی جوانانقوم میانگین ر

 .است متفاوت هاآن( شغلی تحصیلات، وضعیت میزان

 تحقیقروش . 3

 گردآوری اطلاعات روشنوع تحقیق و . ۸. 3

 شرامل آمرار  ۀجامع .است مقطعی نوع از زمانی نظر از و پیمایشی حاضر پهوهش روش

از  کره بو ( ۳۱۳9 ،ایران آمار مرکز) ۱۱۳۷۷۳به تعقا   تبریز شهر ساهه ۹۳ تا ۳۱ جوانان ۀکلی

 عرقم علرت بره نمونه، حجم انتخاب برا نفر به عنوان نمونه انتخاب شقنق.  ۱۱۳این تعقا  

  ر مقل ترینمناسب تصا فی، گیر نمونه میسرنبو ن و آمار  ۀجامع از فهرستی به  سترسی

  هازهحو که بترتی ینبره ا ؛شق  ا ه تشخیص ا هرقمرحلرچن ا خوشه روش پهوهش این

 به كبلو چنق خوشه رررره  ر ،پسرررس ،قرررش گرفته نظر  ر خوشه انعنو به هررررش ر ماآ

 ر مو و  نمونهگیر فی اررتص ۀیوررش هرب جوان فر  قرچن كبلو رره  ر و بارنتخا  فارتص

 زیرر شرر  به کوکران فرمول از جامعه معرف ۀنمون حجم تعیین برا  .قرگرفتن ارقر مصاحبه

 :شق استفا ه
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n=               = ۱۱۳/۳١ 
 

 که  ر آن:

n( ۱۱۳= تعقا  افرا  نمونه        ) 

    N(  ۱۱۳۷۷۳= تعقا  افرا  جامعه آمار) 

p( ۷/9= پیش برآور  واریانس متغیر وابسته                     ) 

     d( 9۷/9=  قت احتماهی مطلوب) 

t( ۳١/۳= سطح اطمینان) 
 

برو  کره سراخته محققپاس  بسته ۀنام، پرسشها ا ه آور جم  جهتابزار مور  استفا ه 

آن برا  خ(نباوکر  هفاآ )ضریب و پایرایی اساتیق(نظرات صور  ) قبل از اجرا  نهایی، اعتبار

  ق.شنفر  برآور   ۱9 ۀنمون
  

 تحقیق هایآلفای گویه ضریب -۸جدول 
 ضریب آلفا

 متغیر تعداد گویه
 ابعاد کل

 گراییقوم ۹۹ ر ۱۱/9

۱۱/9 

 مشارکت ۳ ١۱/9
 ۀسرمای

 اجتماعی
 اعتما  ۱ 9/۱١

 انسجام ۳۳ 9/۱١

 

 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها .۹. 3

 متغیر وابسته. ۸. ۹. 3

   اسرت؛خو قومیت  هاهفهمرؤ به  فر یک یشاگر انمیز ییاگرمقو از رمنظو: گرایریقوم 

 انسرتن فرهنر  ها، رسوم و رفتارها  خو  و نا رستپنقاشتن سنتیعنی گرایش به  رست
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 فرهن  و اهگوها  رفتار   رون گرروه برر که رسوم،تمایل به این ،به عبارتی ؛ یگر  است

)شرافر،  برترر   ار  ]بررون گرروه[،  یگرران سنن، فرهن  و رفتارهرا  متفراوت و متمرایز

از  برگرفترهگرایی . مقیاس متغیر قوم(۳۳۷ ص.، ۹99١، ۳هریسون، گرِگسون، بلک و فرزنق 

ال با پاسر  بسرته  ر ؤس ۹۹(  ر قاهب ۳۳۳۱) ۹نویلیپ و مک کروسکیاستانقار   ۀنامپرسش

کره شرامل  مروافقم، طراحری شرقه اسرت. مخاهفم تا کاملاا ا  از کاملااگزینهطیف هیکرت پن 

سرایر  زنرقگی برا سربکقومی خویشتن یا برابر  آن  زنقگی ارجحیت سبک بارۀاهاتی  رؤس

 اعضرا  با ارتباط ها، برقرار سایر قومیت رسوم و آ اب و هاارزش و احترام به اقوام، علاقه

 شو .و امثال این می هاها، اعتما  به آنقومیت  یگر

 متغیرهای مستقل .۹. ۹. 3

اصلی کمیت و کیفیت روابط اجتمراعی اسرت. کمیرت  ۀاجتماعی:  ارا   و مقوه ۀسرمای

 ۀهاست که ایرن شربکگر میزان روابط بین فر   و گروهی افرا  و گروهط اجتماعی بیانرواب

روابط خو ، شامل روابط خانوا گی، روابط خویشاونق ، روابط  وستی، روابط همسایگی، و 

شو  و کیفیت روابط اجتماعی که مربوط به هنجارهایی است کره ها  رسمی میروابط گروه

 اسرتعایت شو  و بیشتر شامل اعتما  اجتماعی و هنجار عمل متقابل متقابل ر ۀبایق  ر رابط

 (.۱ ص. ،۹99۳ ،۱)استون

اعضرا   ،ه از طریق آنها  ارا    هاهت  ار  کمشارکت اجتماعی: به آن  سته از فعاهیت

صرورت مسرتقیم یرا غیرمسرتقیم  ر ه و ب ه قگی خو  شرکت کریک جامعه  ر امور محل زن

بره نقرل از  ۳۱۱۱، شیانیو زاهق   پوراعی خو  سهیم هستنق )علی ا ن به حیات اجتمشکل

مشرارکت اجتمراعی برا  ۀسراز ،(.  ر این تحقیق۳9۱ ، ص.۳۱١۳، و هاشمی محسنی تبریز 

علمی، ا بری،  ها چون انجمنهم هاییها و سازمانفر   ر انجمنعضویت هایی چون معرف

                                                           
1. Shaffer; Harrison; Gregersen; Black & Ferzandi 

2. Neuliep & McCroskey, 

3. Stone 
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 احمرر، هلرال و جوانران سرازمان ست،زی محیط طرفقار و خیریه ها هنر ، ورزشی، انجمن

 بسی  مور  سنجش قرار گرفته است.  پایگاها 

هرا و و اطمینان افررا  بره عملکرر  نها  بینیاین نوع اعتما  بازگو  خوش :  نها  عتماا

کرر ن (. بررا  عملیراتی۳۹۹ ص. ،۳۱۱۱، شیانی و زاهق پور )علی ها  اجتماعی استگروه

 هرا سرازمان  وهتری، هرا سرازمان گویان بهاعتما  پاس  یزانم ،این متغیر  ر تحقیق حاضر

 طور جقاگانه پرسیقه شق.ه ها بنها  و رسانهمر م

 ار  که حاصل پذیرش،  هاهت بر توافق جمعی میان اعضا  یک جامعه  انسجام اجتماعی:

بو ن( «ما»تعلق اجتماعی )احساس  وجو  و جامعه یک هنجار  و آموزشی نظامکر ن  رونی

. (۳۱۱ ص.، ۳۱۱9 )ازکیرا و غفرار ،جامعه است  آن افرا  میانگر و تراکمی از وجو  تعامل

 ،احتررام و توافرق برا سرایر اقروامچرون هرایی هرمانسجام اجتماعی با معرف ،این تحقیق  ر

مراسرم  ها، شرکت  رهنگام گرفتار  یگران کمک به  میزان، هارغم  اشتن اختلاف با آنعلی

تعیرین متغیرهرا  مناسرب مرور   ،نهایرت ر و تعهق  ر کارها  گروهری  ،جمعی و گروهی

  گرفته است. سنجش قرار

 های تحقیقیافته. 4

 و تررینو جروان 9۷/۹۳ مرور  مطاهعره نمونره سرن میرانگین ها  تحقیق نشان  ا ،یافته

این پهوهش  ۀنمون جمعیت  رصق ۷۳ .نقهست سال ۹۳ و ۳۱ ترتیب  ارا  به افرا  ترینمسن

  رصرق ۷/۷۳هرل نیرز أ هنرق.  ر مرور  وضرعیت ترا مر ان تشکیل می  رصق ۳۳ ا زنان ور

 رصرق  ۱/۱۱گویران برا بیشرتر پاسر  .بو نرق مطلقه رصق  ۳/۹ و هلأمت  رصق ١/۱۱ مجر ،

 رصرق فراوانری  ارا   ۱/9هرا برا فراوانی  ارا  تحصیلات کارشناسی و کمتررین تعرقا  آن

  رصق ۱/۹۹ به مربوط ترتیب به  رصق بیشترین اشتغال بحث  ر باشنق.تحصیلات ابتقایی می

  رصرق ۱/۳۷ بیکرار،  رصرق ۳۱  انشرجو، یرا آمروز انش  رصق ۹۳ خصوصی، بخش شاغل

  ارخانره ۀمقوه به مربوط(  رصق ۳9)  رصق کمترین و  وهتی بخش شاغل ۳۳ مستقل، شاغل
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 رصرق  ۱/۹۳پهوهش برا  ۀون هق، بیشترین افرا  نماطلاعات حاصل نشان می ،همچنین .است

 رصرق  ۱/۳هرا برا کمتررین آن تومران و ۳9۳،999-۳،۱99،999 ۀفراوانی  ارا   رآمق ماهیان

 تومان  ارنق. ۷99،999ا  کمتر ازفراوانی  رآمق ماهیانه

 از باهاتر) ۳۹/۱9 اجتماعی انسجام برا  نمونه افرا  بین  ر اجتماعی ۀسرمای ابعا  میانگین

 انرقکی) ۳۷/۷9 اجتمراعی مشارکت برا  و (متوسط از باهاتر) ۳۱/۷۳ ها  ن اعتما  ،(متوسط

 اجتمراعی مشرارکت میرانگین و باهراتر اجتمراعی انسرجام میانگین که است( متوسط از باهاتر

کره  اسرت ۱١/۷١اجتماعی  ۀمیانگین سرمای ،طور کلیه ب .است ابعا  سایر میانگین از ترپایین

اجتماعی نیز به ترتیب  ۀکمترین و بیشترین مققار سرمای است.مققار آن کمی باهاتر از متوسط 

 . است ۱۱و  ۱۹برابر 

 برین  ر متغیرر ایرن میزان بیشترین و کمترین ،١۳ تغییر ۀ امن  ر مور  متغیر وابسته نیز با

  رصرق  میرانگین و( ۱۳/۷۳) خرام میرانگین مور   ر. است ۳۱ و ۱۹ ترتیب به گویانپاس 

 .  است طیفی میانگین برابر تقریباا ناچیز اختلافی با گفت توانمی نیز( ۳/۳۳)
 

 متغیرها توصیفی هایآماره -۹جدول 

 ثرحداک حداقل تعداد متغیر
 ۀدامن

 تغییرات

میانگین 

 خام

میانگین 

 درصدی

میزان 

 میانگین

 متوسط ۳/۳۳ ۱۳/۷۳ ١۳ ۳۱ ۱۹ ۳99 گراییقوم

 زیا  ۳۹/۱9 ۷۱/۱۱ ۱۱ ۷۱ ۹9 ۳99 اجتماعی انسجام

 متوسط ۳۱/۷۳ ۹۳/۱ ۳۹ ۳۷ ۱ ۳99 نها   اعتما 

 متوسط ۳۷/۷9 9۱/۳9 ۳١ ۹9 ۳ ۱۳۳ اجتماعی مشارکت

 زیا  ۳۱/١۱ ۱١/۷١ ۳١ ۱۱ ۱۹ ۱۳۳ اجتماعی ۀسرمای

 

 هانتایج آزمون فرضیه. ۹ .4

 برا هرا، ا ه بسرتگیهرم آزمرون از آمرقه ستهب نتای  ،(۱) جقول  ر منقرج نتای  مطابق

 سرن برین  ارمعنری ۀرابطر وجرو  عرقم  هنقۀنشران پیرسرون، بسرتگیهرم ضریب محاسبه
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 متغیر میانگین تفاوت بررسی آمار  تحلیل نتای . است هاآن گراییقوم میانگین و گویانپاس 

 برر جوانران گرایریقروم میانگین نشان  ا ، t آزمون ۀواسطه ب و جنسیت حسب بر گراییقوم

  ر گرایریقروم میرانگین که ترتیب ینه اب ؛ ارنق هم با معنا ار  تفاوت هاآن جنسیت حسب

 از بیشرتر  قرومی گرایشرات مر ان بنابراین،. است ۱9/۷١ مر ان میان  ر و 9۷/۷۱ زنان بین

 جوانران گرایریقوم میانگین  ر  ارمعنی تفاوت وجو  عقم گربیان همچنین نتای  . ارنق زنان

  .است هاآن مق  رآ اشتغال و گروهوضعیت  ،تأهلوضعیت  حسب بر
 

 های فردیگرایی با ویژگیهای آماری سنجش قومنتایج آزمون -3جدول 

 داری رابطهمعنی F Sig آزمون t آزمون rآزمون     متغیر

  ارغیرمعنی ۀرابط ۱۱9/9   -9۳۱/9 گراییسن و قوم

  ارمعنی ۀرابط 99۳/9  -۱۳۷/۱  گراییجنسیت و قوم

  ارغیرمعنی ۀرابط ۳9۹/9 ۹۳۷/۹   گراییتأهل و قوم وضعیت

  ار غیرمعنی ۀرابط ۱۳١/9 ۹۱۱/9   گراییاشتغال و قوم وضعیت

  ارغیرمعنی ۀرابط ۱۷۳/9 ۳۳۳/۳   گراییتحصیلات و قوم سطح

  ارغیرمعنی ۀرابط ۹١۳/9 ۹۱۳/۳   گراییو قوم ماهیانه  رآمق

 

 از پهوهش این  ر گراییقوم و عیاجتما ۀسرمای ابعا  بین رابطه وجو  ۀفرضی آزمون برا 

 ذیرل شرر  بره( ۳) جرقول مطرابق حاصرل نتای . قش استفا ه پیرسون (r) یبستگهم آزمون

 :باشقمی

 برین کره گفرت تروانمری (9١۳/9)  ار معنری سطح به عنایت با و آزمون نتای  براساس

 ار   و طح معرنکه س  ر حاهی ، ار  وجو  نقار معنی ۀگرایی رابطانسجام اجتماعی و قوم

 مثبرت برین اعتمرا  و  ارمعنری ۀگر وجو  رابطنشان (p < 9۷/9) اجتماعی ۀبعق  یگر سرمای

 بسرتگیضرایب هرمچنین  وجو  است. گراییقوم با اجتماعی مشارکت گرایی وقوم و نها  

  اعتمرا افرزایش برا جوانران گراییقوم میزان ،کلی حاهت  ر که است این گربیان متغیرها بین

 .ق و برعکسیابمی افزایش ر جامعه  هاآن مشارکت مذکور و نها ها  به هاآن
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 اجتماعی ۀگرایی با ابعاد سرمایقوم ۀهای آماری سنجش رابطنتایج آزمون -4جدول 

 داری رابطهمعنی داریسطح معنی بستگیضریب هم   مستقل متغیر

  ارغیرمعنی ۀرابط 9١۳/9 9۳۳/9 انسجام اجتماعی

  ارمعنی ۀرابط 999/9 ۳۱۱/9 تما  نها  اع

  ارمعنی ۀرابط 99۱/9 ۳۷9/9 مشارکت اجتماعی

  ارمعنی ۀرابط 999/9 ۳۱۳/9 اجتماعی ۀسرمای

 

 نتایج تحلیل رگرسیونی .3. 4

از تحلیررل رگرسرریون  ،وابسررته بر   مسررتقلمتغیرها مانزهررم ثیرأت ۀنحررو بررسی جهت

شرایان ذکرر اما قبل از تحلیل نترای  رگرسریونی  ؛است شقه استفا ه (Enterروش )چنقگانه 

 شرقنمحقرق صرورت  ر  ار  کرهنیراز  فررضپیش سر  یک به رگرسیون مقل هر که است

 هافرضپیش از چنق مور  بررسی به ا امه  ر. بو  خواهنق اعتما  قابل رگرسیونی ها، نتای آن

  :شو می پر اخته

استفا ه شق. مقا یر این آزمون  ۳زمون  وربین واتسونخطاها از آ برا  اطمینان از استقلال

 ۱۳/۳شو  که میزان آن  ر این مقل ( مشاهقه می۷. طی جقول )است ۷/۹تا  ۷/۳بین  معموهاا

خطری  ۀیگر وجرو  رابطرفرض  . پیشاست یگر بو ن خطاها از یکگر مستقلاست که بیان

 F ار  آزمرون  ار  یا عقم معنیعنیسطح م ،افزار علوم اجتماعیست که  ر نرمبین متغیرها

 ۱١۳/۳مقرقار آزمرون برابرر  ،شرو میمشاهقه ( ۷)  ر جقولکه  طورهمان. استگر آن نشان

قل بین متغیرها  مست ۀبو ن رابطفرض خطیپیش 999/9  ار توجه به سطح معنی با است و

مستقل  ر مقل   خطی متغیرهابرا  سنجش وجو  یا عقم وجو  هم شو .یق میأیو وابسته ت

ها به ترتیب میزان این آماره (١)تفا ه شق. با توجه به جقول اس  VIF و Tolerance ۀاز آمار

 Toleranceبو ه وحقاکثر  ۳/9 باهاتر از VIF مرقل   ر ،بنابراین .نرسیقه است ۷/۹نیز به مرز

 مستقل وجو  نقار . خطی بین متغیرها مشکل هم

                                                           
1. Durbin- Watson  
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 رگرسریونی از حاصرل نترای  بررسری بره اکنون ،سیونیرگر ها فرضپیش شقنمحقق با

یب تبیین که با توجه به مققار ضر  هقمی نشان( ۷) جقول  ر منقرج نتای  .شو می پر اخته

 رصرق از  ١ تواننرق حرقو رگرسیونی مری مقل  ر مانقه باقی مستقل متغیرها شقه، محاسبه

گرر مانقه به متغیرهرا  تبیرین رصق باقی ۳۳نق وکن تغییرات یا واریانس متغیر وابسته را تبیین

 انق.شو  که  ر این تحقیق بررسی نشقه یگر  مربوط می

 
 تحلیل واریانس رگرسیون چندمتغیره -5جدول 

ANOVA 

 مجموع مربعات  مدل
درجه 

 آزادی

میانگین 

 مربعات
F 

سطح معنی 

 داری
 ضریب تبیین

۳ 

اثر 

 رگرسیونی
۳۱۳/۱9۳١ ۷ ۱۱١/١9۳ 

۱١۳/۳ 999/9 

١99/9 

 Durbin-Watson ۳۳١/۳۹١ ۱۱۳ ۹۳۹/۳۱۱۳۱ مانقهباقی

 ۱۳/۳  ۱۱۳ ۱۳/۷۳۱۳۳ کل

 

 رگرسیون نهایی مانده در مدلمربوط به متغیرهای باقی هایآماره -۶ جدول

Coefficients 

 ضرایب غیراستاندارد  مدل
ضرایب 

 استاندارد
T Sig. 

 خطیهای همآماره

۳ 

 B 
خطای 

 استاندارد
Beta Tolerance VIF 

   999/9 ۷۳۳/۱  ۳۳۳/١ ۳۹۱/۳١ عرض از مبقأ

 9۹۱/۳ ۳۱۳/9 ۹۹۳/9 -۹۹١/۳ -9١۹/9 ۳۱۳/9 -۹۹9/9 سن

 9۷١/۳ ۳۳۱/9 99۱/9 ۱9۱/۹ ۳۱۱/9 ۳١١/۳ ۳۷۳/۱ جنسیت

 9١۳/۳ ۳۱۷/9 ۱۳9/9 ۱۱۹/9 9۳۱/9 ۳9۳/9 9۱۱/9 انسجام اجتماعی

 ۳۱۷/۳ ۳۷9/9 99۱/9 ۳۷۱/۹ ۳۷۳/9 ۹۹۱/9 ١۱۳/9 اعتما  نها  

مشارکت 

 اجتماعی
۳۱۱/9 ۳۱۳/9 9۷۱/9 ۳۱۳/9 ۱۹۱/9 ۱۱۳/9 ۳۳۹/۳ 
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 سایر ضرایب بر تأثیر  چه جقیق متغیرها  از یک هر ورو  که  هقمی نشان( ١) جقول

 ر مرقل رگرسریونی شرامل  وار شقهمتغیرها  مستقل  جقول نتای  به توجه با.  ار  متغیرها

ا  سرن و متغیرهرا  زمینرهاجتمراعی و  مشارکت نها  ، اعتما عی، اجتما انسجاممتغیرها  

انسرجام و  بیشرترین Beta=۳۷۳/9 میرزان برا اعتمرا  نهرا   ،که  ر این میران استجنسیت 

 .انقکر ه تبیین را گراییقوم واریانس مققار کمترین Beta= -9۳۱/9 با اجتماعی

گرایی از تحلیرل مسریر اسرتفا ه قوم متغیرثر بر ؤمبرا  بررسی آثار مستقیم و غیرمستقیم 

  : شوشق که براساس نتای  حاصل از محاسبات، مقل تحلیل مسیر به شکل زیر ترسیم می
 

     اعتما  نها                          ۳۱۳/9                                         

                                              ۱۱9/9       

 ۹۳۳/9مشارکت اجتماعی                        ۳۹۹/9   گرایی      قوم 

                                                       ۳۱۱/9 

  انسجام اجتماعی                     9۹۱/9                                            

 مدل تحلیل مسیر -۹شکل
 

بو ه است. متغیر یا شقه از طریرق متغیرر  ۳۱۳/9گرایی ثیر مستقیم اعتما  نها   بر قومأت

بر متغیر وابسرته  ۹۱۳/9و  ر مجموع  9۷9/9به میزان  اجتماعی و مشارکت اجتماعی انسجام

 هرق کره متغیرر اعتمرا  نهرا   از طریرق متغیرر انسرجام ثیر  اشته است. این اثر نشان مریأت

صرورت ه ثیر متغیرر انسرجام اجتمراعی برأثیر  اشته اسرت. ترأ ار  تعنیاجتماعی به شکل م

( بر متغیر وابسته بره 9۹۳/9)به میزان  مستقیم و غیرمستقیم از طریق متغیر مشارکت اجتماعی

  ار بو ه است. معنی 9۳۳/9میزان 

 
 



 53                   ...در آن ابعاد و اجتماعي سرمایة کنندةتعدیل نقش مطالعة                         دومشمارة 

 

 متغیر وابسته ۀکنندی( متغیرهای تبیین)علّ آثار مستقیم و غیرمستقیم -۷جدول 

 های مستقلمتغیر
 یآثار علّ

 اثر کل
 اثر غیرمستقیم اثر مستقیم

 ۹۱۳/9 9۷9/9 ۳۱۳/9 اعتما  نها  

 9۳۳/9 9۹۳/9 9۹۱/9 انسجام اجتماعی

 ۳۹۹/9 - ۳۹۹/9 مشارکت اجتماعی

 

 گیرینتیجه. 5

 شناسرایی تبریرز و ۀسراه ۹۳تا  ۳۱جوانان  گراییقوممیزان تحقیق حاضر با هقف بررسی 

شرقه  ر بخرش نظریرات مطرر  ۀبا مطاهعر صورت پذیرفت.  ر این راستار آن ثر بؤعوامل م

 شو .ها پر اخته میهایی مطر  شق که  ر زیر به بررسی آنفرضیه ا بیات تحقیق،

. استمور  بررسی  ر حق متوسط  ۀگرایی  ر جامعکه میزان قوم نشان  ا ها ابتقا یافته ر 

شقه  ر تحقیق حاضرر، ا  سنجیقهبین متغیرها  زمینه جوانان از گراییقوم میانگین ،همچنین

ه شقه  ر این زمینتحقیقات انجام ۀکه با نتای  عمق است متفاوت هاآن جنسیت حسب تنها بر

( کره  ر ۹99۱) طور هین و رنسررهمین و (۹99۳یلیپ )واز جمله تحقیقات ن ؛خوان استهم

خراهف امرا نترای  تحقیرق م ؛ت آور نرق سره هر  و نمونه، مر ان نمرات باهاتر  از زنران بر

 یشازررفا اررب ییاگرمقو میانگینل تنز(  ر رابطره برا ۳۱۳۳) نیراقا رزا ه و شرفیعی ها یافته

ها  ییق یافتهأت نتای   ر ،است. همچنین باالتر تحصیلی اط رمق ۀرتجرب و جوییرنش ا ابقۀرس

 گویان است.یی پاس گرار میزان قومثیر رتبه طبقاتی بأ ر عقم ت (۹99۳) لیپینو

برو   گرایریقوم و اجتماعی انسجام بین  ارمعنی ۀرابط وجو  گرتحقیق بیان ۀفرضی اوهین

 به جتماعیا منظا یک  ر مختلف  هاوهگر منسجاا( ۳۳۱۱) ترونواگر  عتقاا بهییق نشق. أتکه 

 ،یفضع جتماعیا  پیونقها ایرز ؛ قو  پیونقها هررررن  ار  بستگی هررراآن ضعیف  پیونقها

 یگر یرک با مختلف  هاوهگر تعامل تموجبا و  ا ه شستررگ هرجامع  ر را شناییآ محافل

 ار برین اعتمرا  نهرا   و معنی ۀتحقیق مبنی بر وجو  رابط وم  ۀفرضی. قرنآوریرم همافر را
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 ،قرومی تنروع از برخور ار جوام اعتما  بین افرا   ر  ۀ ر زمینشو . پاتنام یق میأیگرایی تقوم

کره  بخشرق،  ر حراهیتقق است که اعتما  تحمل و همقهی نسبت به  یگران را بهبرو  مریمع

. (۹۱۳ ص.، ۹999 )پاتنام،  هقها  معاملات را  ر تعاملات اجتماعی روزانه کاهش میهزینه

 زمرانی. است آن اققامات و  وهت از شهرونقان حمایت گرنشان اجتماعی نها ها  به اعتما 

 بره نسربت قبروهی قابرل رفترار احتماهراا کننرق، اعتمرا   وهتری نها ها  و  وهت به عموم که

 اتکا به کمتر  نیاز سر مقاران ،نتیجه  ر  هنق ومی نشان جامعه مقررات و قوانین ها،سیاست

 رفترار کنتررل جهرت بررهزینره سیاسری تهقیرقات و قروانین رعایرت و اطاعت برا  زور بر

 (.۳99۱ ص.، ۳۳۳۱ ،۳)برِیم و ران  ارنق شهرونقان

 متغیرر  و برین  ارمعنی ۀرابط وجو  گربیان آمقه ستهب نتای   ر مور  سومین فرضیه نیز

 میرزان هرچره کره معنری یرنه ابر ؛اسرت هاآن گراییقوم میزان با جوانان اجتماعی مشارکت

 .افزایش خواهق یافرت هاگرایی آنیابق، میزان قوم افزایش اجتماعی امور  ر جوانان مشارکت

 بره تنهرا افررا  که است این شو ،می ا جامعه هر  ر اجتماعی ۀسرمای تقویت موجب چهآن

 هرا تشکل و هاگروه قاهب  ر جمعی کار انجام به بلکه ؛نقنباش خو  مناف  به یابی ستفکر 

  ر کترمشا(. ۳۹۱ص. ،۳۱۱۱ ،و عبرق  علرایی ،طررز ) بپر ازنق غیر اوطلبانه و  اوطلبانه

را  ) رون گروهرری( یرررفقا متقابل بسررتگیهم کررهاسررت مقنی کترمشا رزبا شررکل نجمنهاا

 را جتماعیا  ها بنقزمرو گشرررته جتماعیا ر همکا و  عتماا یشافزاموجرررب و  تقویرررت

 صرورتیرن ه ابر و (۱9۱ ص. ،۳۳۳۱ م،)پاتنا کنرقمی تقویت را جتماعیا همگنی و رن کم

 ص.، ۳۳۳۱ م،)پاتنا  ارنرق جتمراعیا وفراق و پرارچگییک بهبو  و توسعه  ر مثبتی کارکر 

 کترمشا که رو می رنتظاا م،پاتنا هیقگا  از تأسی با و  موجو  نظر  یکررو به توجه با(. ۱١

 برر اجتمراعی نها هرا  و جامعره افرا  سایر به اعتما  و جتماعیا و فرهنگی ها فعاهیت  ر

قرا رزا ه و تحقیق  ها هیافت با هماهن  امر این و باشق ثرؤم خویش قومیت به مر م گرایش

 انمیز با سیربر ر مو ننشجویا ا ییاگرمقو هرق میرزان نشان مریاست که ( ۳۱۳۳) نیاشفیعی

                                                           
1  . Brehm & Rahn  
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 بطیرن ترتیرب کره رواه اب ؛ ار   ار معنا بطۀرا هاآن (هانجمنا  ر کترمشا) نجمنیا بطروا

  . ار  ییاگرمقو بر هکننقتعقیل ثرا نجمنیا

 مشرارکت متغیرهرا  طریرق از نها   اعتما  ثیرگذار أبرت مبتنی تحقیق ۀفرضیو آخرین 

 اجتمراعی اعتمرا . قشر ییرقأت کره اسرت گرایریقروم میرزان  ر اجتماعی انسجام و اجتماعی

 کره آیقمی شمار به اجتماعی ۀسرمای ،کلی طوره ب و مشارکت انسجام، شرطپیش تریناساسی

 اجتماعی روابط اعتما ، ،کلی طوره ب. ر  ا اجتماعی انزوا  و فر گرایی کاهش بر مثبتی ثیرأت

 پرذیرش و تقویرت را اعضا تحمل ۀآستان کر ه، تسهیل را قومی تنوع از برخور ار جوام   ر

 (. ۹99۱هوگ، ) بخشقمی ارتقا را گروه برون

هرا  خرو  ها  ر انجرام کرنش هق که انساننشان می شقهکه موار  مطر پایانی این ۀنکت

ها  اجتماعی نیرز چنرقعلتی گیرنق و به تب  آن، پقیقهمتعق   قرار می ثیر متغیرها أتحت ت

 کره برر نقرش یرک متغیرر یعلتی و کلرها  تکتبیین صرف بر ۀا تکیتوان بنمی کهباشنق می

ا  گاه چاره ،به منظور پرهیز از اطناب سخناما  پر اخت؛ها به بررسی آن ،تأکیق  ارنق خاص

حاضر  ۀثیرگذار که  ر مقاهأیکی از متغیرها  ت به این سبب .عاملی نیستها  تکجز بررسی

گرایری بره هحرام آمرار  آن  ر تعقیل قوم نقشاجتماعی بو  که  ۀسرمای ،ن پر اخته شقه آب

چون ا  هما  مطلوب برا  پقیقهکننقهتوان گفت این متغیر تبیینمی ،نشان  ا ه شق. بنابراین

 .استمتغیر  تکبررسی همین شقه نیز تبیین rبو ن ین هیل پای ااگرایی است و احتماهقوم

 نامهکتاب

مطاهعرات (. رابطۀ هویت ملی و هویت قومی  ر بین جوانان تبریز. ۳۱۱۳احمقهو،  . و افروغ، ع. )  .۳
 .۳9۳-۳۳۳(، ۳۱) ۳، ملی

(. سررنجش سرررمایۀ ۳۱۱۱زا ه، ل. )سعبا، ع. و سگانیرابانی خو، ب.، رستیاخو یزه، م.، یبی سقا  .۹

 .۳۳۱-۹۹9(، ۱۱) ۳9، جتماعیه افار اجتماعی میان گروهی )طیف سام(.
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بررسرری رابطررۀ بررین انسررجام اجتمرراعی و مشررارکت اجتمرراعی  (.۳۱۱9ازکیررا، م. و غفررار ، غ. ) .۱

(، ۱١) ۳، اقتصا  کشراورز  و توسرعهیافتۀ روستاییان  ر نواحی روستایی شهرستان کاشان. سازمان

۹9١-۳۱۷. 

رسی میزان هوش فرهنگی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن  ر بین  انشرجویان بر(. ۳۱۳۱افشار، س. ) .۳

نامۀ منتشرنشقۀ کارشناسری ارشرق علروم اجتمراعی  انشرگاه تبریرز. . پایانخوابگاهی  انشگاه تبریز

 تبریز، ایران.

تهقیق ر  عتبا  امتغیرهاو یی اهمگرار پایق (. تحلیررل بنیا هررا ۳۱۱۱، ب. )ضرغامی، ر. و فضلیا .۷

 .  ۱۱-۳9(، ۱9، )نسانی  افیااجغر  هاهشپهو ر ایران.  قومی

 .۹۳۷-۳۳۹(، ۳۳، )حصونگرایی  ر آذربایجان؛ ماهیت و عملکر . (. قومیت۳۱۱١پورقلی، م. ) .١

(. نقش سرمایۀ اجتماعی  ر روابط بین قومی و هویت ملی: بررسری ۳۱۱۳)  .احمقهو، .، رضایی، ا .۱

 .۱-۱۳(، ۹۳، )مطاهعات ملی جوانان تبریز و مهابا .

(. ۳9، )راهبر ها  سرمایۀ اجتماعی. (. مقیریت تنوع قومی مبتنی بر نظریه۳۱۱۷صاهحی امیر ، ر. ) .۱

۷9-۹۱. 

(. بررسی نقش سرمایۀ اجتماعی  ر امنیت ۳۱۱۱) ط. عبق  ار یز ،و  علایی نسب، م. طرز ، ت.، .۳

 .۳۹۷-۳۳9(، ۳۱، )مطاهعات امنیت اجتماعی اجتماعی.

اعتما  و مشارکت )بررسی رابطرۀ برین اعتمرا  و  (.۳۱۱۱ ، م. ج. و شیانی، م. )پور، پ.، زاهقعلی .۳9

 .۳9۳-۳۱۷(، ۹) ۳9، شناسی ایرانجامعهمشارکت اجتماعی  ر شهر تهران(. 

علروم   گرایی  انشجویان.(. تأثیر ساختار اجتماعی آموزش بر قوم۳۱۳۳ع. ) نیا،ا. و شفیعی قا رزا ه .۳۳
 .۳١۷-۹9١(، ۷۳، )بائیاجتماعی  انشگاه علامه طباط

(. سنجش اعتما  اجتمراعی و ۳۱۱۳کتابی، م.، ا یبی سقه، م.، قاسمی، و. و صا قی  ه چشمه، س. ) .۳۹

(، ۳) ۹۳، شناسری کراربر  جامعهها  چهارمحال و بختیار . نعوامل مؤثر بر آن  ر مراکز شهرستا

۳۹۹-۳۱. 

. )مترررجم: مطاهعررات راهبررر   گراهررا و برخور هررا  سیاسرری.هررا، ملی(. اقلیت۳۱۱۱گررر، ت. ) .۳۱

 .۹9۱-۹۱۹(، ۳حمیقرضا کریمی(، )

 پور(. تهران: طر  نو.. )مترجم: حمیقرضا جلاییانقازها  جهانیچشم(. ۳۱۱۳گیقنز، آ. ) .۳۳
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آموزان )مطاهعۀ (. تأثیر اینترنت بر هویت اجتماعی  انش۳۱۳9. و هاشمی، م. ر. )ع محسنی تبریز ، .۳۷
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یررۀ سرماۀ نقیشاتعمیم ا : سیاست شبکه  یکر(. رو۳۱۳۳، ر. )هحسنیابور، س. و اعطا، م.، بخشانو .۳١

 .۱-۹۳(، ۹) ۳، انیراجتماعی ت توسعۀ امطاهعاهت.  وتحلیل صۀ جتماعی به عرا
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