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 چکیده

ذار یکی از تمایزات فرهنگی و اجتماعی که در انسجام و پیوستگی جوامع بشرر  ارر ر  

قومی یا همساز  اجتماعی  قومی و برون ها  ناشی از روابط و مناسبات درون است، تفاوت

وجودآمرنن پیوسرتگی    بین اقوام است. این موضوع به این دلیل اهمیت دارد کره هرد در بره   

توانن از نقش  اجتماعی و هد در قرار رفتن جامعه در وضعیت  سست و ستیز اجتماعی می

شرناختی   باشن. پژوهش حاضر در همین راستا و با هنف تبیین جامعها  برخوردار  برجسته

ها  قومی در افغانستان انجام شرنه اسرت. روت تیقیرر در ایرن      همساز  اجتماعی  روه

ها پرسشنامه است. جامعة آمار  این مطالعره، افرراد    پژوهش پیمایش و ابزار  ردآور  داده

نن که از چهار قوم عمنه و برزر  پشرتون،   سال شهر کابل بود 50تا  20بزر سال بازة سنی 

 یرر    نفر بود که با روت نمونه 1055انن. حجد نمونه  تاجیک، هزاره و ازبک انتخاب شنه

                                                      

شناختی  تبیین جامعه»با موضروع   1399شناسی در دانشگاه شیراز در سال  بر رفته از رسالة دکتر  رشتة جامعهاین مقاله .  1

 است.   «های قومی در افغانستان همسازی اجتماعی گروه
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دهن که بین حمایت  ها  تیقیر نشان می ا  انتخاب شن. یافته ا  چننمرحله تصادفی خوشه

د اجتمرراعی (، اعتمرراr = -160/0( و احسررام میرومیررت نسرربی   r = 414/0اجتمرراعی  

 083/0 = r   25/0(، مشارکت اجتمراعی = r    212/0(، تعلرر اجتمراعی = r تفراوتی   (، بری

( r = -233/0اجتمراعی    ة( و فاصلr = 413/0(، منارا  اجتماعی  r = -177/0اجتماعی  

وتیلیرل معراد ت سراختار      . تجزیره داردبا همساز  اجتماعی همبستگی معنادار  وجود 

تا ترأریر مسرتقید. ترأریر مسرتقید     دارد بیشتر تأریر غیرمستقید  ،یت نسبینشان داد که میروم

 -101/0و ترأریر مسرتقید برابرر برا      -004/0میرومیت نسبی بر همساز  اجتماعی برابر با 

، اعتمراد اجتمراعی برابرر برا     084/0. همچنین تأریر مستقید مشارکت اجتماعی برابر با است

، مرنارا  اجتمراعی   326/0، حمایت اجتماعی برابر با 201/0، تعلر اجتماعی برابر با 086/0

 -202/0اجتمراعی برابرر برا    ة و فاصرل  -276/0تفاوتی اجتماعی برابر برا   ، بی126/0برابر با 

احسام میرومیت نسبی، مشرارکت اجتمراعی،    نبوددهن که  است. نتایج پژوهش نشان می

در سراختار سیاسری و   ونرا ون   هرا    تعلر اجتماعی و اعتماد اجتماعی بین اقوام و  رروه 

منجرر  هرا   تعامالت و ارتباطات اجتماعی برین آن   یر  شکل توانن بهاجتماعی افغانستان می

 همراه داشته باشن.  وا رایی قومی را به فقنانهمساز  اجتماعی اقوام و  ةو زمین شود

ی تفراوت  همساز  اجتماعی، تکثر قومی، احسام میرومیت اجتماعی، بری  :ها دواژهیکل

 اجتماعی، مشارکت اجتماعی.

 

 . مقدمه1

عناصرر   و هرا  نره یزم ةدربرار  قنید همچون مارکس، وبر، پارسرونز و ...  اننیشمننان دیرباز از

 پاسر   ها در انن. آن کرده  پرداز هینظر و بیث فرهنگی اجتماعی انسجام و همگرایی  ،همساز

یرا اعارا     مرردم  کره   نیرو  بره  د،کر زبان کی و کنلی را مردم توان یم چگونه که سؤال این به

 بهترر  و بیشرتر  همراهنگی  ضرمن  و باشرنن  داشرته  ستیز و کشمکش و منازعه هد با کمتر جامعه

 و همراهری  اخالقی و انسانی  ها ارزت و اعتقاد  تیهو و فرهنگ معنو  امور در را یکنیگر

 علروم  یشرمننان انن پرسش مشترک اساسی پرسش این نیز انن. امروزه کننن، بیث کرده پشتیبانی
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  رذاران  انیر بناز دورکرید  است از سو  دیگر، ایمرل   شناسان جامعه فالسفه و ژهیو به اجتماعی

 فرت   تروان  یمر شناسری کره    وظرای  جامعره   نیتر یاصلمعتقن است که یکی از  یشناس جامعه

یی اسرت کره در یرک جامعره     ها سدیمکانوظیفه نیز است، تبیین و توضیح عوامل و  نیتر یاصل

؛ بر این اسام، به عقینة و ، در جوامع صرنعتی ماهیرت   آورنن یماجتماعی را به وجود  انسجام

این عوامل با جوامع پیشین متفاوت است و عواملی که انسجام اجتماعی را در جامعه به وجرود  

شنام به بررسی و تبیین این مکانیسد و عوامرل   ؛ بر این مبنا باین جامعهننکن یم، تغییر آورنن یم

 دورکید دبپرداز
1
 (.93، ص. 1394، 

در  گریهمساز  عبارت است از تالت برا  رفع اخرتالف از طریرر پرذیرفتن منرافع همرن     

از اهمیت  «همساز  و سازت»مفهوم  .ننغلبه داره متقابل  سست  ها ها کنش جوامعی که در آن

« یورسرودم »و شخصریت   یی را  بینش ماد سو  کیدر این جوامع از است. برخوردار   ا ژهیو

همکرار  را   منافع ماد  افرراد  از سو  دیگر،و  دهن یمسابقه و ستیز سوق م رقابت، بهافراد را 

اجتمراعی    هرا  از کنش ی. فشار این دو عامل موجب بروز نوع خاصکنن یها ایجاد م آن در بین

 راه در سرطح برابرر انجرام      . همسرراز  انرن  نهینام« همساز » را آن شناسان  که جامعه شود  یم

و  اه یکی خواست خود را  کننن ینظر م ؛ یعنی هر دو طرف از برخی منافع خود صرفردی  یم

بوآ اوجی  کنن یبر دیگر  تیمیل م
2
 (. 86، ص. 1997، 

. شنن دو طرف اختالف به یکرنیگر اسرت   یعنی نزدیک «سازت» نخستین صورت همساز 

 از پرس  توافرر  ا رر . است لکام وبیش کد و باطنی سازت یعنی توافر یا مصالیه ،صورت دیگر

 ،وقتی سازت و توافرر دسرت ننهرن   و  ردی  ینام م «آشتی» دهن، رخ طو نی یا شنین اختالفی

ناچار وجود یکنیگر را تیمرل کننرن. ایرن تیمرل متقابرل را       ممکن است دو طرف اختالف به

ت شرناخ  دربرارة تررین عوامرل    همساز  اجتمراعی یکری از اصرلی    .خواننن یم «تیمل منارا یا»

ایرن ویژ ری    .ازا  سراختار اجتمراعی اسرت    فرهنگ غالب در جامعه و همچنین چیسرتی مابره  

                                                      
 

. Ejobowah 
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. هنگامی دهن میفرهنگی و روننها  اجتماعی رخ -نامینود در امور سیاسی  ا  ونه همواره به

  زنرن ی و  هرا  فرصتو  شود یمآشکار همساز  اجتماعی ، مهد توجه شودموضوع که به این 

هارویتز  ننری  یمزیست باهد شکل 
1
 (.225، ص. 1985، 

یی نظیر فاصرلة اجتمراعی، مرنارا  اجتمراعی، احسرام میرومیرت       رهایمتغدر این تیقیر 

ی اجتمراعی و مشرارکت اجتمراعی    تفراوت  یبر اجتماعی، اعتماد اجتمراعی، حمایرت اجتمراعی،    

کره   دشرو  یمبا همساز  اجتماعی سنجینه  شان ةرابطانن و   رفته شنه در نظر  مستقل رهایمتغ

 کیر   برنون شرک همسراز   خواهنن داشت یا خیر؟  ریتأربر همساز  اجتماعی  رهایمتغآیا این 

  همسراز   بررا  شرود  یترالت مر   نجایدر ا .است و در تمام جوامع وجود دارد یاجتماع ةمسئل

مختلر     هرا  نره یدر زم یاجتمراع   همسراز  یبررسر  یعنر ی؛ ارائه شود یشناخت استن ل جامعه

  مرنار  و قروم  یاجتماع  همساز انیم ةاست که رابط همسئل ی بهشناخت امعه. با نگاه جیاجتماع

کره   یو تا زمان شود  یم یسبب تااد اجتماع  منار است که قوم نیا فرض شی. پشود  یم راربرق

و  شرود  یبرطررف نمر   ی، تااد اجتمراع شودحل ن یعنصر فرهنگ کیعنوان  به  منار قوم ةمسئل

کره   یخواهن شن عوامرل مهمر   یسع ریتیق نیدر ا نیبنابرا ؛ردی  یشکل نم یاجتماع  همساز

منارا و تسراهل   ننایتا فر شونن نییتب ،ننکن یم تیافغانستان تقو ةجامع دررا  یاجتماع  همساز

 شیمطلوب پر   سامانمنن  سو سامان بهبجامعه از حالت نا نیو ا نآیبه وجود  یباهم ستیو ز

 منظرور  بره  یمرنل ی و اجتمراع   همسراز  تیر قوت یچگونگ شود میپژوهش تالت  نیرود. در ا

 .ارائه شود یاجتماع اکاهش تااده

ترر از تشرکیل جغرافیرایی بره نرام       طرو نی ا   پیشرینه  حتما ًافغانستان ا رایی در  فراینن قوم

با میوریت قبایل پشتون  میالد  1747ها در سال  اما از تشکیل حکومت ابنالی ،افغانستان دارد

 قررن آخرر   ةامیر عبنالرحمان در دو دهر  رةساختار قنرت سیاسی در دو تا میوریت قومیت در

 ةقومیرت و پنیرن   پیش، تیرو ت بسریار  در   ةو تا جنگ قنرت بین اقوام در یک دهنوزدهد 

 ، صص.1395زاست  انصار ،  انگیز و چالش ، ولی هنوز این رابطه بیثه استقنرت رو  داد

                                                      
. Horowitz 
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انن قرنرت خرود را برر سرایر      ون همواره کوشینهدر تاری  افغانستان، حکما  پشت .(315-324

والی و کنارزدن سایر اقروام از   ها تثبیت کننن. این فراینن با میوریت فرهنگ سیاسی پشتون  روه

ها در کشرور از زمران    سیاست و حکومت  ردت پینا کرده است. سیاست تثبیت هویت پشتون

مختلفری  هرا    شرکل   ونا ونها   دوره ، اما درشود  مشاهنهتوانن  میتأسیس افغانستان تاکنون 

 رایری بره دو مرحلره     قروم  افغانسرتان در  .(48-45 ، صص.1397به خود  رفته است  مارزدن، 

ات به دوران احمنشاه ابرنالی   پیشینه  که : یکی تعصب قومی در برابر اقوام دیگرشود میتقسید 

اهلل خران   ات بره دوران امران   ومی کره سرابقه  قر  دوم تعصرب درون  ؛ رردد  اهلل بازمی تا امیر حبیب

کوشین استیال  خود را بر سرایر اقروام    والی می  ردد. در دور اول، فرهنگ سیاسی پشتون بازمی

هرا    هرا و عشریره   سرایر طائفره   برها  اما در دور دوم کوشینه شن استیال  ابنالی ،تسر  بخشن

ها  مختلر    در دوره که شودیادآور   است زم (. 63، ص. 2002، 1 اوانز شودپشتون تثبیت 

مثرال، پرس از    را بر  ،آمیختره شرنه اسرت    متفراوت ها    رایی با اینئولوژ  قوم لةتاریخی مسئ

ها از مجررا  جنرا     رسینن حزب دموکراتیک خلر در افغانستان، تثبیت قنرت پشتون قنرت به

یی، ها  مارکسیستی چون پرچد، سرتد ملری و ... اتفراق افتراد  شرفا      خلر در مقابل سایر جنا 

 (.  315-312 ، صص.1398

 در بسرتر  یتنروع قروم   نیر متشکل از اقوام  ونا ون اسرت کره ا    ا افغانستان جامعه ةجامع 

در هرا   قروم  نیر انیرز   زمانی مقاطعدر و  است بوده زیبرانگ چالش شهیمعاصر افغانستان هم  یتار

  بگران فکرر  کره نخ  شرود  یمر  احسرام  ن.ان با هد مشکل داشته یاسیو س اقتصاد  زمینة منابع

 نیر ا انیر م یاجتماع  که امکان همساز کنننجو و را جستیی دارنن راهکارها رسالتما ة جامع

 نیر . در اکننرن  دیترسر  یدولت ملر   را در پرتو یوحنت مل ننایو فر کننن تیرا تقو ها تیقوم

  برر همسراز  شرن،  ذکرر   ترر  پریش کره  را  ییرهرا یو مثبت متغ یمنف ها ارر قصن داریدپژوهش 

و  هرن را کراهش د     اجتمراعی هرا  کشرمکش ة که همر شود استخراج  یتا منل کنید  ری  اننازه

 .کنن نییرا تب یاجتماع  منارا، تساهل و همساز

                                                      
 . Ewans 
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 قیتحق ینظر یمبان .2

 قیتحق . پیشینۀ1 .2

که بره تیقیقرات زیراد نیراز      بکر و نو است ةجامع کی یاجتماع قاتیتیق از نظرافغانستان 

از سو  دیگر،  تر  حاصل شود.تر و عمیرنا ون شناخت مطلوبدارد تا دربارة موضوعات  و

 ةنر یزم ،کشور اتفراق افتراد   نی ذشته در ا ةکه در چنن ده یاجتماع یاسیتیو ت س با توجه به

بره سرمت    یکشور از جنرگ داخلر   نیا شنه است. همچنینمینود  یعلم قاتیتیقشنن  انجام

 قرات یجامعره تیق  نیر در ا ،تیوضرع  نیر ه به ابا توج ه است.باربات  ام برداشت مهینة جامع کی

  همسراز  ینرة در زم نیر جن یپژوهشر حاضرر   پرژوهش اننکی انجام شنه است؛ بر این اسام، 

 در افغانستان خواهن بود. یاجتماع

 زانیر م یشرناخت  جامعره  یبررسر »با عنوان  ی( پژوهش1392عزت   یو سلطان  احمن ، نقن

 جینترا  نترری  مهرد  ازجملره انن.  داده انجام« همنان فارم، ترک، لر( استان   ها تیقوم ییهمگرا

 یةسررما  زانیر شرامل م  یقروم  یری برر همگرا  ر رذار یعوامرل تأر  نیترر  شناخت مهد ر،یتیق نیا

مشرارکت در   زانیر م ،یاز زنرن    تمننیرضرا  زانیم ، نناصول شهرو رتیپذ زانیم ،یاجتماع

 تیر احسرام میروم  زانیر افرراد، م  یو ارتبراط  یفرهنگ تیسن، وضع ،یاسیو س یامور اجتماع

 تیتأهرل، وضرع   تیوضرع  نیارتبرا  بر  نبرود   و یارتبراط   ها به رسانه یدسترس زانیو م ینسب

 ریمسر  لیتیل جینتا. همچنین بود نآنا یقوم ییهمگرا زانیافراد با م یاشتغال و خاستگاه اجتماع

 د.بوه یادشن ر ذاریتأر  رهایتوسط متغ یقوم ییهمگرا زانیاز م 8/0مقنار  نییتب انگریب

و ابعراد   یاجتماع  منارا یشناخت جامعه نییتب»با عنوان  ی( پژوهش1392و رستگار   یبهشت

  ریپرذ  جامعره  ت،یر قوم  رهرا ینشران داد کره متغ   ها افتهیانن.  انجام داده« یرانیاقوام ا نیآن در ب

 نهمچنری .  ذارنرن  مری  ریافرراد ترأر   یاجتمراع   مرنارا بر  ،یفرهنگ یةو سرما  منار قوم ،یقوم

براسرام  . دارنرن  یاجتمراع   با مرنارا  یمعنادار و منف یارتباط یقوم  ریپذ و جامعه  منار قوم

 یشرتر ب ی، کمر 76/2به مقنار  یرانیاقوام ا نیدر ب یاجتماع  منارا زانیمها  این پژوهش،  یافته

از  بیشرتر  شرنه  مطالعره  اقروام  نیدر ب  نارم قوم زانی. ماست( 5تا  1 ة در دامن نیانگیاز سطح م
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 .ننارنن   باهدتفاوت معنادار گریکنی رتیاست و اقوام در منارا و پذ نیانگیسطح م

 یاجتماع یةسرما ةرابط لیتیل»با عنوان  ی( پژوهش1393 سرور، موسو  و باقر  کشکولی 

انرن.   داده انجرام « : قوم کررد و تررک(   مورد ة مطالع هیدر شهر اروم یقوم ییو احسام همگرا

 نیبر   معنرادار  ةرابطر  نیاست. همچن کد  ادیاقوام تا حن ز نیب یید که همگرانشان دا ها افتهی

یی رهرا یازجملره متغ  یاجتمراع   هرا  هیو سررما  ردوجرود دا  یقوم ییو همگرا یاجتماع یةسرما

 .رنندا یقوم نیب ییبر همگرا یمثبت ریکه تأر هستنن

 یقر یتطب عرة مطال» برا عنروان   یقی( تیق1394   کنن لفهیخ  و سهنن یمنن  نیفرهمنن، سع

انسرجام   نیشران داد کره بر   ن جنترای انن.  داده انجام« و کرد  آذر تیدو قوم نیب یانسجام اجتماع

شرغل،   الت،یتیصر  ،یجمعر  ارتبرا   لیوسا ،یوابسته و عنالت اجتماع ریعنوان متغ به یاجتماع

در   آذرآن برود کره قروم     نیمستقل مؤ یآزمون ت جی. نتاداردمعنادار وجود  ةدرآمن و سن رابط

نشران داد کره    رهیچنرنمتغ  لیر دارد. تیل  شرتر یب یانسرجام اجتمراع   زانیر م با قوم کررد  سهیمقا

 راتییدرصن از تغ 22و سن توانستنن  یداخلة رسان ،یخارج ةرسان ،یعنالت اجتماع  رهایمتغ

 .کننن نییدو قوم را تب نیب یانسجام اجتماع زانیم ریمتغ

هررا در  سررترت  نقررش رسررانه»بررا عنرروان  یهشرر( پژو1396  یو عبررنالرحمان انیرردعا و

 جیانرن. نترا   انجرام داده (« 1393  یغربر  جران یا. استان آذربا ف.  مناطر مرز یقوم  ها  ریدر 

در منطقه  یتنوع و تکثر قوم لیدل به  ریدر  ییزا بیو آس جادیدر ا  شان داد که عوامل متعندن

. کننرن  یم ایفادر آن   ا نقش برجسته یجمع  ها رسانه  ادیکه به نظر متخصصان ز اردوجود د

کردن  و برجسته یینما ، بزر  ا ماهواره  ها حاکد بر شبکه یاسیس ة سترد غاتیتبل ،برآن عالوه

 در یاقروام نقرش مهمر    یکره برخر   هسرتنن  یعروامل  نیتر یو اصل ها تی( فقر، مینود ا  رسانه

 انن. داشته وضعیت نیوجودآمنن ا به

 یسرت زی مرؤرر برر هرد    یعوامرل اجتمراع  »برا عنروان    ی( پژوهش1396  کیر یو قربان یمعنن

 یستزی هد  ری  در شکل رینشان داد که عوامل ز جیانن. نتا انجام داده« در تالش یقوم  ها  روه

 ةروابط مبادلر   ،یمشترک در طول تار یاسیحوادث س ةررنن: تجربؤدر تالش، م یقوم  ها  روه
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 منظور به افراد  ها کار براسام تخصص دیو...، تقس یفرهنگ ، اقتصاد ، شاوننیخو ،یاجتماع

شنن  یدولت، اجتماع استینقش ساجتماعی، -یتمام فرهنگ ،اجتماعی- اقتصاد  ازهایرفع ن

بره    بنرن یپا نیدر ساخت جامعره در عر   یقوم  ها مشارکت  روه ،یمتنوع قوم ةافراد در جامع

 .یخاص قوم  ها نییآ

فیمصررط
1
بررا  انیدانشررجو میرران در یاجتمرراع  همسرراز» بررا عنرروان ی( در پژوهشرر2009  

  فارا  رامرون یپ یشیمای: پ در مالز ییایمالز منتخب  ها مختل  در دانشگاه یقوم  ها تیهو

متقابرل    هرا  دانشگاه و کنش طیکه می افتیدست  جهینت نیبه ا« دانشگاه ةدر میوط یاجتماع

برا   هیر هرر  و  ر،یتیق نین. در اندار یاجتماع  مثبت با همسازا   هدر آن رابط یقوم  ها  روه

و   سراز  کسران ی ، ریپرذ  فرهنرگ  ، همساز شامل  تفاوت نژاد ایتوجه به چهار بعن وحنت 

مثل  من بره باورهرا    شنه آزمون  ها هی و ، ساز سطح همسان درمثالً ؛ شن نهیسنج  ساز ادغام

مثبرت   ةرابطر   سراز  ( برا همسران   ذارم  یاحترام م یقوم  ها  روه گرید یفرهنگ  ها و تفاوت

 .ردوجود دا زین گریدر سه سطح د  معنادار ةرابط نی. ادارد

 رنس
2
 یوسرتگ یبرر پ  یاجتماع تیو نامطلوب یتنوع قوم ریتأر»عنوان  با یقی( در تیق2011  

 «یسر یجوامع انگل نیدر ب یقوم نیو روابط ب یاجتماع یةسرما یچننسطی ریتیق کی: یاجتماع

 نییپرا  اجتمراعی - اقتصراد  تیر اسرت کره درمجمروع موقع    نهیرس جهینت نیبه ا . و انجام داد

 نییپرا  یاجتماع یةسرما نیو مب نیب شی( پ کاریب نبودن و شغل، مالک خانه آمن،در الت،ی تیص

 یسطح نراهمگن  یشن وقت  مشاهنه مپسونیتنوع متقابل س ای. با استفاده از شاخص تفاوت است

. ابرن ی یاجتمراع کراهش مر    کیر در  یاجتمراع  یةسرما ةشن سطح  زارت ابن،ی یم شیافزا یقوم

 تیر برا کنتررل نامطلوب   زیدارد و ن یاجتماع یةبر سرما یمعنادار منف ریأرت زین یاجتماع تینامطوب

برر   یمنفر  ریهرحال، تنوع و تفراوت ترأر   . بهشود ینص  م باًیتقر یتنوع قوم یارر منف ،یاجتماع

مشرارکت   وآمرن  رفرت  شیکره برا افرزا    مشاهنه شن نی. همچندهن یرا نشان م یاجتماع یةسرما

                                                      

 . Mustapha 

 . Laurence 
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تسراهل،    آزمرون رو  نی. با تکرار اابنی یکاهش م زین یاجتماع سرمایة  زارت سطح کننن ان،

معنرادار دارد.  ریبرر تسراهل، اررر مثبرت امرا غ      یتفراوت اجتمراع   شیکه افزا شن افتیدرچنین 

مثبرت معنرادار برر     ریتفاوت و تنوع تأر ،در سطح اجتماع یاجتماع تیبا کنترل نامطلوب نیهمچن

 رد.تساهل دا

یوجیکانامارو 
1
  در کشرورها  یو دموکراس یاجتماع  همساز»با عنوان  ی( پژوهش2014  

  نشران داد کره در کشرورها    انن. نترایج  دادهانجام « و سنگاپور  مالز یقیتطب ة: مطالعیتیچننمل

برا   یاجتمراع   زهمسرا   . در مرالز تچگونه رخ داده اس یاجتماع  و سنگاپور همساز  مالز

 لیازجمله تشرک  یدر تمام مسائل اجتماع  وننیپ کردیاتفاق افتاده است. در رو  وننیپ کردیرو

؛ مطرر  اسرت   یو حکومرت ائتالفر   یقروم  اسرت یس ،یاقوام، احزاب قوم یةسهم ةدولت، مسئل

 یعنر ی ؛اسرت افتراده  اتفراق   یادغام کردیبا روت رو یاجتماع  در سنگاپور، همساز که یرحالد

 .کنن یم کجای یتچننملی و بزر  حزب نفع بهرا توسط نهادها  یقوم  ها  روه کردیرو نیا

شیتر
2
انجرام داده اسرت.   « افغانسرتان  یاسیس  و بازساز تیقوم»( پژوهشی با عنوان 2015  

نگراران و میققران    ، روزنامره  رذاران  استیس ةهم باًیتقردهن که   این پژوهش نشان میها افتهی

نایرنه  رفتره   . آنچره  داننرن  یرا خطو  غالب منازعه در افغانستان م یقوم  ها هها و  رو شکاف

با شکست شنن مردم افغانستان  یشنن منازعه، قوم یاست که با وجود قوم تیواقع نیا شود،می

 مواجه شنه است

انجرام داده  « نوجوانان یاجتماع  و ساز ار تیقوم، نژاد»( تیقیقی با عنوان 2018  3 راهام

 ی/قروم  تنروع نژاد  یاجتمراع -یروان  ایمزا بارةدرمه برنا کة یارائبا هنف  پژوهش نیا است.

نژاد  و  که تنوع  انجام شنه است. و  به این نتایج دست پینا کرد شهر ییدر منارم راهنما

 ریر منرسره از طر   و سراز ار  ی روه نیآموزان، نگرت ب از سالمت روان دانش توانن یم قومی

                                                      

 . Yuji 

 . Schetter 

. Graham 
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،  ب( یقوم نیب  ها یاز دوست  و نگهنار  ر ی منن شود:  ال ( شکل هرهواسطه ب سدیسه مکان

در پایان  راهام به ایرن  شنه.  درک  ریپذ بیآس کاهشو  ج(  یاجتماع ةنیچیپ  ها تیرشن هو

 ةدور  هنجرار   هرا  از چرالش   اریبسر  توانرن  یدر منرسه مر  شتریب یکه تنوع قومنتیجه رسین 

 حل کنن.را  ینوجوان

 کیر در سروئن:   ترکیبری  تیر نرژاد و قوم »( پژوهشی با عنوان 2020  2اخورفو ز 1بالسکو

 یژ ر یو انجام دادنن. در این پژوهش به این نتایج دست پینا کردنرن کره  « شناختی جامعه لیتیل

  ریاننازه   ها  با سوئن یختگیفقط از نظر آم  نژاد یاست که ناهمگون نیسوئن ا عةبارز جام

ادغرام در   یة، فرضر کنرن  یمر  لی روه جنا انه در سوئن تبرن  کیرا « ترکیبی نژاد»آنچه  .شود یم

ها همرراه   آن؛ انن شنه نییتع وهیش نیاست که به ا   تشکیل شنهاز افراد   است وسوئن ةجامع

  سراختار بودن  اهیو س ها  سوئنبودن نیسف نیب یمراتب اجتماع در سلسله  ا واسطه تیبا موقع

 .ارننها قرار د مهاجران و فرزننان آن

 فت مطالعات اننکی دربارة همساز  اجتماعی اقروام در کشرورها     توان یمبر این اسام 

  ایآسر به مطالعاتی اشاره کررد کره در کشرورها      توان یممختل  انجام شنه است؛ برا  مثال 

 یمصرطف شرقی مثل مالز  و سنگاپور انجام شنه است. این مطالعات را پژوهشگرانی همچرون  

دانشرگاه   طیکه میدریافتنن  ها پژوهشانن. در این  ( انجام داده2014ی  وجیارو و کانام (2009 

؛ بنرابراین  دارد یاجتمراع   مثبرت برا همسراز    ةرابط ،در آن یقوم  ها متقابل  روه  ها و کنش

و  انرن  شرنه  فت این مطالعات اننک دربارة همساز  در بافت جامعة دانشگاهی انجرام   توان یم

 فرت در کشرورها     تروان  یمر عامه مردم انجرام شرنه اسرت. همچنرین     کمتر پژوهشی دربارة 

چننقومی مثل افغانستان و کشورها  ماننن آن نیاز هست که مطالعات متعند  انجام شرود کره   

اسرت. از سرو  دیگرر، عرالوه برر اینکره        آشرکار میسوم و  کامالًاین موضوع واضح و  خأل

ة پشرتوان که انجام شرنه اسرت نیرز برنون      ییها   ذار استیسمطالعاتی انجام نشنه است، نوع 

 نظر  و مطالعاتی بوده است.

                                                      

. Blasko 

. Zakharov 
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 قیتحق ینظر چارچوب .2. 2

  کمّری، اینکره متغیرهرا  زیراد  در     هرا  پرژوهش با توجه به اهمیت چارچوب نظرر  در  

انن و همچنین اینکه تیقیقات زیاد  دربارة موضوع این پرژوهش   پژوهش حاضر شناسایی شنه

است از چارچوب نظر  ترکیبی استفاده شرود. شرایان ذکرر اسرت کره      وجود ننارد، سعی شنه 

شنه در چارچوب نظر  به لیاظ پارادایمی در یرک پراراداید یعنری پراراداید      ها  استفاده نظریه

ارباتی قرار دارنن و برا  تنوین چارچوب نظر  ترکیبی تغییرر یرا ترکیرب پرارادایمی صرورت      

 انن. نگرفته

تنوین چارچوب نظر  و ترسید منل نظر  استفاده شرنه اسرت،   یی که در ها هینظریکی از 

نظریة هارویتز
1
پررداز مطالعرات زیراد  دربرارة      نظریره  دربارة همسراز  اجتمراعی اسرت. ایرن     

خصوص در کشورها  آفریقایی و در بین اقروام   همساز  اجتماعی در کشورها  مختل  و به

پرداز معتقرن اسرت    داده است. این نظریه( انجام 1985هارویتز،   ییقایآفرمختل  در کشورها  

خصروص کشرورها     برا  کنترل و حل انواع مسرائل اجتمراعی در کشرورها  مختلر  و بره     

 اهمیت زیاد  برخوردار استاز آفریقایی، ترویج همساز  اجتماعی بین اقوام در این کشورها 

تالت بررا  رفرع   : نکن یمپرداز همساز  را به این صورت تعری   (. این نظریه1991هارویتز،  

غلبه  متقابل  سسته  ها ها کنش در جوامعی که در آن اختالف از طریر پذیرفتن منافع همنیگر

بوآ ین  اوجندار
2
. هارویتز دربارة همساز  معتقن اسرت همسراز  اجتمراعی    (48 ، ص.1997، 

  مختلر   هرا  صرورت به سه نمونه از این  توان یمدر کشورها  مختل  چنن صورت دارد که 

دادن انرواع   پرداز بررا  نشران   همساز  اشاره کرد: سازت، توافر یا مصالیه و آشتی. این نظریه

 تروان  یمکه ازجمله  کنن یم  همساز  اجتماعی به متغیرها  تأریر ذار زیاد  اشاره ها صورت

ا  فت جامعة افغانستان نیز از این قاعرنه مسرتثن   توان یمبه منارا  اجتماعی اشاره کرد؛ بنابراین 

در این جامعه مشاهنه کررد. از سرو     توان یم  همساز  اجتماعی را ها صورتیست و انواع ن

                                                      

 . Horowitz 

 . Ejobowah 
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شود، یکری از متغیرهرایی کره احسرام      شنه نیز مشاهنه می-دیگر، همچنان که در منل ترسید

زیاد  بر همساز  اجتماعی دارد، منارا  اجتمراعی برین اقروام     ریتأرطبر نظر هارویتز  شود یم

آلپورتاست. همچنین 
1
همسراز  اجتمراعی و    ییایر و پو ایمزا بارةدر مطالعات زیاد ( 1954  

داده اسرت  نشران   مطالعرات مجموعة  ریاز طر  است. وانجام داده  قومی و نژاد  تعامالت بین

از  شتریب اینکه چه کسانیشود، اما منجر مثبت  جینتا یر   شکلتوانن به  یکه تعامل چننجانبه م

تمرام و   ط،یشررا  نیر ا نوندارد. بر  یمناسرب بسرتگ   طیبه وجود شرا ،ننبر یتعامل سود م نیا

در  بره عقیرنة و ،  منجر شود.   تعصبات نژاد شیممکن است به افزا یحت یقوم نیارتباطات ب

خواهرن شرن.     اورد شیموجرب کراهش پر    ی روهر  نیمناسب، تمام بر  طیصورت وجود شرا

نناشتن رقابرت   -2، ها  روه انیبرابر م تیموقع -1: کنن یچهار انه را مطر  م یطیآلپورت شرا

 در. تمام از برا   تیو حما تیهنا -4و  اهناف مشترک -3ی، و مشارکت  روه ی روه انیم

 گرر ید ینگرت به  روه رییتمام موجب تغ  با برقرارکه افتن  یاتفاق م ننایچهار فر هینظر نیا

و  مرؤرر   هرا  یوابسرتگ  جادیا -3، رفتار رییتغ -2، خارج  ها  روه بارةآموختن در -1 شود: یم

 ی. روه درون یشیبازانن -4

دیوین مایرهمچنین از نظریة  
2
بررا  ترنوین چرارچوب نظرر  اسرتفاده شرنه اسرت. ایرن          

پرداز تیقیقات زیاد  دربارة تعصب قومی انجام داده است و به شناسایی عوامل متعند   نظریه

صورت خالصه  به .استهستنن، پرداخته  که بر میزان افزایش و کاهش تعصبات قومی تأریر ذار

به چنن تا از این عوامل اشاره کرد که بر همساز  اجتماعی اقروام در کشرور افغانسرتان     توان یم

  اجتمراعی یرا میرزان احسرام     هرا   نرابرابر توان بره میرزان    یم جملهزیاد  دارنن؛ از ریتأرنیز 

 روهری،    روهری و بررون   ر درون  مختل ، میزان تعلر ها  روهنابرابر  اجتماعی، نوع مذهب 

؛ بر ایرن اسرام   (211 ، ص.1383 ، کرد  احمنحمایت نهاد  و منابع احساسی تعصب اشاره 

این عوامل را به دو قسمت تقسرید کررد کره بخشری بره فاصرلة اجتمراعی برین اقروام           توان یم

                                                      

 . Allport 

 . David Meyer 



 401                                  ...یها گروه ياجتماع یشناختي همساز جامعه نييتب                       دومشما ة 

 

 فت طبرر   توان یمرو  انن؛ ازاین تفاوتی اجتماعی مربو  انن و برخی دیگر از عوامل به بی مربو 

تفاوتی اجتماعی برر همسراز  اجتمراعی برین      نظریة دیوین مایر دو متغیر فاصلة اجتماعی و بی

اقوام در کشور افغانستان تأریر ذار هستنن. برا توجره بره ایرن نظریره، ایرن دو متغیرر در مرنل         

 انترو  یمر . از سرو  دیگرر، طبرر نظریرة هرارویتز و دیویرن مرایر        انن شنهشنه نیز آورده  ترسید

صورت غیرمستقید به این نتیجه دست پینا کرد که بین سه متغیرر مرنارا  اجتمراعی، فاصرلة      به

 تفاوتی اجتماعی رابطة متقابل وجود دارد. اجتماعی و بی

  و هرا  شرکاف یی که اهمیت زیاد  در تبیین همساز  اجتمراعی یرا   ها هینظریکی دیگر از 

ترن رابررت  رر   قرومی دارد، نظریرة میرومیرت نسربی      اعتراضات بین
1
یرة  براسرام نظر اسرت.   

یکی از این اقوام یرا  که  ردی  یمشنت  یهنگام قومی شکاف قومی یا ناهمساز  بین ت،یمیروم

آنچه مورد انتظارشران اسرت،    ایاز امکانات موجود  یلیبرسنن که بنا به د  جهینت نیها به ا  روه

از سرهد   هرا   رروه قیرة اقروام و   ( و ب1388 رر،  کننرن    یم افتیهاست، در کمتر از آنچه حر آن

نسبت به حقروقی و امکانراتی کره بایرن داشرته باشرنن،        کننن یمببشتر  برخوردارنن و احسام 

  زیراد  اسرتفاده   هرا   اسرتراتژ برا  رسینن به این اهناف و امکانرات از   اجیاف شنه است.

 تروان  یمر م توسل به خشونت و شورت است؛ بر این اسرا  ها  استراتژکه یکی از این  کننن یم

از  یناش ین سرخورد یتسک ای شتریبه حقوق و منافع ب افتنی دست  برا فت این قوم یا  روه 

طبرر نظریرة میرومیرت نسربی     . شونن یمتوسل م یاسیو خشونت س  به پرخاشگر، تیمیروم

. هرر دو   داردی ذهنر  ةجنبر  کیو  ینیعة جنب کی تیو میروم ضیتبع ةمسئلدریافت  توان یم

( 7، ص. 1395برا  ربات نظد در جامعه از اهمیت زیاد  برخوردارنن  احمنونرن،   ها جنبهاین 

در بین اقوام در کشورها  چننقومی احسام نشود، میزان همساز   ها جنبهو ا ر هر دو  این 

به ایرن نتیجره رسرین     توان یم. از سو  دیگر کنن یمقومی به تبع آن افزایش پینا  و تعامالت بین

باعرث   ضیتبع اماحسومیت و احسام تبعیض رابطة متقابل وجود دارد؛ که بین احسام میر

 شیافرزا  شرود.   یمر  ینسب تیاحسام میروم شیو بعن افزا یانتظارات افراد جامعه قوم شیافزا

                                                      
 . Ted Robert Gurr 
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قرومی و درنتیجره    قرومی و فقرنان تعامرل برین     ی درونقروم  تیر هو تیبه تقو زیعامل ن دو نیا

(؛ بنرابراین  39-37، صرص.  2018، 1شرورت   شرود  یمر قرومی منجرر    ناهمساز  اجتماعی برین 

 فت در جروامعی کره احسرام میرومیرت اجتمراعی       توان یمبراسام نظریة میرومیت نسبی 

، هرا  خشرونت   اجتماعی ازجمله انرواع  ها بیآسبیشتر  احسام شود، آن جامعه مستعن انواع 

م و همبسرتگی و  پرداز اعتقراد دارد در چنرین جروامعی انسرجا     و ... است. این نظریه  ها شورت

؛ یعنری  کنرن  یمر تعامل اجتماعی هد در بین افراد و هد در بین اقوام به میزان زیاد  کاهش پینا 

ا ر در چنین جوامعی یرا در برین  رروه و قروم خاصری از ایرن جامعره، احسرام میرومیرت          

میزان تعامالت و انسجام اجتماعی این  رروه   شود یماجتماعی زیاد  وجود داشته باشن، باعث 

 فرت هرچره میرزان احسرام میرومیرت       تروان  یمر صورت خالصه  یا قوم کاهش پینا کنن. به

ایرن  رروه    شرود  یمر اجتماعی بیشتر  در بین یک  روه و قومیت وجود داشته باشرن، باعرث   

داشته باشنن و بره تبرع آن    ها تیقومو  ها  روه  در مقایسه با بقیظ تر  یضعتعامالت اجتماعی 

 .  کنن یمیا قومیت کاهش پینا  این  روهمیزان همساز  اجتماعی 

 فت ا ر در بین قومیت خاصی  توان یمدربارة جامعه افغانستان و طبر نظریة تن رابرت  ر 

در کشور افغانستان احسام میرومیت بیشتر  وجود داشته باشن، اعارا  آن قروم همسراز     

قرومی دارنرن. از    بین و  رایش اننک به همساز  اجتماعی  ذارنن یم  از خود به نمایش ترکم

 فت احسام میرومیت اجتماعی، میزان سرمایة اجتماعی هرکرنام از ایرن    توان یمسو  دیگر 

احسام میرومیت بیشتر  داشرته   ها  روهو  ها تیقوم؛ یعنی ا ر این دهن یمرا کاهش  ها  روه

اجتمراعی از  و  رایش کمتر  به مشرارکت   کنن یمها نیز کاهش پینا   باشنن، اعتماد اجتماعی آن

 فرت   تروان  یم؛ پس پروراننن یم  در خود ترو به تبع آن احسام تعلر کم دهنن یمخود نشان 

قرومی در افغانسرتان    صورت مستقید بر همساز  اجتماعی برین  احسام میرومیت نسبی هد به

  سررمایة اجتمراعی برر    هرا  مؤلفره و  ها شاخصصورت غیرمستقید از طریر  دارد و هد به ریتأر

 فت متغیرهرا    توان یمدارد. همچنین با توجه به مرور پیشینة تیقیر  ریتأراجتماعی همساز  

                                                      
. Short 



 403                                  ...یها گروه ياجتماع یشناختي همساز جامعه نييتب                       دومشما ة 

 

 ها هینظر  زیاد  بر همساز  اجتماعی وسایر متغیرها تأریر ذار هستنن. با توجه به مرور ا نهیزم

 (.1و چارچوب نظر ، منل نظر  زیر ترسید شن  شکل 

 

 
 مدل نظری پژوهش -1شکل 

 

 ها  پژوهش به شر  زیر هستنن:بر این اسام فرضیه

 ی رابطة معنادار وجود دارد.اجتماع  و همساز یجتماعة افاصل نیب

 ی رابطة معنادار وجود دارد.اجتماع  و همساز یاجتماع حمایت نیب

 ی رابطة معنادار وجود دارد.اجتماع  و همساز یاجتماع تفاوتی بی نیب

 نادار وجود دارد.ی رابطة معاجتماع  و همساز یاجتماع منارا  نیب

 ی رابطة معنادار وجود دارد.اجتماع  و همساز یاجتماع تعلر نیب

 ی رابطة معنادار وجود دارد.اجتماع  و همساز یاجتماع مشارکت نیب

 ی رابطة معنادار وجود دارد.اجتماع  و همساز احسام میرومیت نسبی نیب

 دارد. ی رابطة معنادار وجوداجتماع  و همسازاعتماد اجتماعی  نیب

 تحقیق روش .3

افرراد   تمرامی  پرژوهش  ایرن  آمرار   روت تیقیر از نوع پیمایش و مقطعری اسرت. جامعرة   
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سال شهر کابل بودنن که از چهار قوم عمنه و برزر  پشرتون،    50تا  20ة سنی بازدر  بزر سال

، تعرناد افرراد ایرن    1396سرال  ازبک بودنن. براسام سرشمار  شهر کابل در  تاجیک، هزاره و

درصرن از ایرن افرراد را افرراد بیشرتر از بیسرت سرال         50 حنودبوده است که   3961487 شهر

 12، هرا  هرزاره درصرن،   31هرا   کیتاجدرصن،  36 ها پشتون  خام، ها داده. طبر دهنن یمتشکیل 

 ،حاضرر  ریر در تیق. ننر ده یمر درصرن را تشرکیل    12درصرن وسرایر اقروام     9 ها ازبکدرصن، 

  ا مرحلره   چننا خوشره  یرر     یا نمونها رحلهتصادفی چننم  ری  براسام نمونه  ری  نمونه

نفرر   1055، 03/0حجد نمونه با استفاده از فرمول کوکران و براسام خطا  .  رفته استانجام 

اسرتخراج  . بررا   استفاده شرن  22نسخة  SPSSافزار  ها از نرم داده یةاول لیتیلرا  بتعیین شن. 

برا    وابسرته از آزمرون معراد ت سراختار     ریر واسط برر متغ  مستقل و  رهایاز متغ کیهر ریتأر

هرا    برا  سنجش همسراز  اجتمراعی از  ویره    کمک  رفته شن. 22نسخة   AMOSافزار نرم

 ویه برود. بررا  سرنجش حمایرت      20( استفاده شنه است که شامل 2009استاننارد مصطفی  

ترجمه و اعتباریابی شنه اسرت   (1393ها  استاننارد فلیپس که توسط ترابی   اجتماعی از  ویه

 ویه ساخته شنه است، استفاده شنه است. برا  سنجش سه متغیر مشرارکت اجتمراع،    21و از 

ها  استاننارد هزارجریبی و لهراسبی، بررا  سرنجش    اعتماد اجتماعی و تعلر اجتماعی از  ویه

(، بررا   1387 ها  استاننارد میسنی تبریز  و درویش مرال   احسام میرومیت نسبی از  ویه

( و برا  1394ها  استاننارد اکبرنیا   سنجش متغیر منارا  اجتماعی و فاصلة اجتماعی از  ویه

  بررا  ( اسرتفاده شرنه اسرت.   1395تفاوتی اجتماعی از  وویه ها  حسرنونن    سنجش متغیر بی

بره   پرسشرنامه  نره یزم نیر اسرتفاده شرن. در ا   صرور  پرسشنامه از اعتبار  ها  اعتبار سؤال نییتع

نظرر   افرت یو پرس از در  کننرن مطرر    ها سؤال بارةخود را درها  نظران داده شن تا نظر صاحب

  همسراز  یبررسر  ةویهرا از شر   هیر  و ییایر پابرا  . نشها اقنام  هیو  و ها ها به اصال  سؤال آن

بره   هیر  و یهمبسرتگ  ای( امیمق گرید  ها هیاز  و کیبا هر سهیدر مقا هی و کی پاس  فرد به 

درمجمروع در   «آلفرا » ةبا استفاده از آمرار  امیکل مق ییایپا لهیسو نیشنه است. بن  ستفادها هی و

هرا در آزمرون    هیو  وها  سؤال ییایآزمون پا از حاصل جیاول: نتا ةمرحل :شن نهیدو مرحله سنج
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هرا در   هیر مرتن  و  حیو تصری  رییر پاسخگو مصراحبه شرن، باعرث حرذف، تغ     30که با  یمقنمات

 1055 پرسشنامه در بینت که اس مربو  یاصل ریمرحله به تیق نیدوم: ا ةحلمرشن؛ پرسشنامه 

حراکی از ایرن برود کره همرة       آزمون نیا جینتا .نشانجام  ییایآزمون پا دوبارهو نفر توزیع شن 

 شنه است. درج  1 در جنول نتایج این آزمون ها از پایایی زیاد  برخوردارنن. شاخص
 

 میزان آلفای کرونباخ -1جدول 

آلفا() ضریب پایایی تعداد گویه شاخص ردیف  

806/0 19 همساز  اجتماعی 1  

825/0 19 اعتماد اجتماعی 2  

822/0 13 مشارکت اجتماعی 3  

829/0 11 تعلر اجتماعی 4  

823/0 12 حمایت اجتماعی 5  

662/0 8 احسام میرومیت نسبی 6  

851/0 10 منارا  اجتماعی 7  

683/0 6 فاصلة اجتماعی 8  

تفاوتی اجتماعی بی 9  16 853/0  

 

 ی تحقیقها افتهی .4

درصرن زن   31درصن از پاسخگویان مرد و  68دهن که  مینشان  پژوهش ها  توصیفی یافته

درصن متأهل بودنن. از نظر تیصیالت، بیشرتر   41درصن مجرد و  59بودنن. از بین پاسخگویان، 

 سال داشتنن. 25تا  21شتر پاسخگویان پاسخگویان تیصیالت کارشناسی داشتنن. از نظر سن، بی

درصن( از قروم تاجیرک،    6/27نفر   291درصن( از قوم پشتون،  8/25نفر   272از نظر قومیت، 

 4/10نفرر    110درصن( از قوم ازیرک و   7/16نفر   176درصن( از قوم هزاره،  5/19نفر   206

متغیر همساز  اجتمراعی نشران   ها  توصیفی پژوهش دربارة  درصن( از سایر اقوام بودنن. یافته

 ؛بروده اسرت   و بیشرتر در حن متوسرط   ریتیق انیپاسخگو نیدر ب یاجتماع  همساز زانیمداد 
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 بیشرتر متوسرط و   یاجتمراع   از همسراز  نن،درصرن  99کره حرنود    انیپاسرخگو بیشرتر   یعنی

 (.2جنول   داشتنن کمی یاجتماع  درصن همسازیک برخوردار بودنن و کمتر از 

 
 های توصیفی نمونۀ پژوهش ژگیوی -2جدول 

 درصد فراوانی طبقات متغیر

 جنسیت
%7/68 724 مرد  

%3/31 329 زن  

 تأهلوضعیت 
%0/59 622 مجرد  

%0/41 432 متأهل  

 

 تیصیالت

 

 

 

%6/4 48 زیر دیپلد  

%1/26 272 دیپلد  

%2/15 159 کاردانی  

%0/45 469 کارشناسی  

%1/8 84 ارشن کارشناسی  

%1/1 11 دکتر   

 سن

%1/20 210 سال 20تا  15  

سال 25تا  21  322 8/30%  

سال 30تا  26  305 1/29%  

سال 35تا  31  98 4/9% 

%6/10 112 سال 35بیشتر از    

 قومیت

 8/25 272 پشتون

 6/27 291 تاجیک

 5/19 206 هزاره

 7/16 176 ازبک

 4/10 110 سایر اقوام 

 همساز  اجتماعی

 7/0 7 کد

 6/49 512 متوسط

 8/49 514 زیاد
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دهرن. چنانکره مالحظره     همبستگی میان متغیرها  مستقل و وابسرته را نشران مری    3جنول 

شود، بین همة متغیرها  مستقل رابطة معنادار  با همساز  اجتماعی وجود دارد. سه متغیرر   می

ار معکوسری برا   تفاوتی اجتماعی و فاصلة اجتماعی رابطرة معنراد   احسام میرومیت نسبی،  بی

همساز  اجتماعی دارنن و بقیة متغیرهرا یعنری اعتمراد اجتمراعی، مشرارکت اجتمراعی، تعلرر        

اجتماعی، منارا  اجتماعی و حمایت اجتماعی رابطة معنادار مثبرت و مسرتقیمی برا همسراز      

 تفکیک آمنه است. به 3اجتماعی دارنن. میزان همبستگی و سطح معنادار  در جنول 

 
 تگی بین متغیرهای مستقل با متغیر وابستههمبس -3جدول 

 
اعتماد 

 اجتماعی

مشارکت 

 اجتماعی

تعلق 

 اجتماعی

محرومیت 

 نسبی

تفاوتی  بی

 اجتماعی

فاصلۀ 

 اجتماعی

حمایت 

 اجتماعی

مدارای 

 اجتماعی

همساز  

 اجتماعی
** 083/0  ** 265/0  ** 212/0  ** 160/0-  ** 177/0-  ** 233/0-  ** 414/0  ** 413/0  

** 001/0 *** 
p<

 01/0 p< 

 

 ریر اخ ةدر دهر  اد یر ا  زه صورت منسجد، کوشش به رهایمتغ نیب یروابط علّ یبرا  بررس

 لیر تیل ایر منل معاد ت ساختار   ،نهیزم نیبخش در انیها  نو روت نیاز ا یکیاسرت.  شنه

بررازت   ییکرو ین ارهرا  یالگو با استفاده از مع کی اعتبارمکنون است.  رها یبا متغ ر یچننمتغ

از برازت  یحاککه ارائه شنه است  4افزار هر شاخص در جنول  نرم ی. خروجشود می یبررس

 ،ها است. برا  تعیین برازت منل تیقیر بره کمرک تیلیرل عراملی تأییرن       خوب منل با داده

انرن.   نشران داده شرنه   4مختلفی در نظرر  رفته شنه اسرت کره در جرنول     برازتها   شاخص

؛ آن نیسرتنن  نبرودن  همنل یا برازنن بودن هدلیل برازنن هاییتن بهآمنه  دست هها  ب هریک از شاخص

آزاد   ةنسبت کا  دو بر درجر  ا را باین در کنار یکنیگر و باهد تفسیر کرد.ه لکه این شاخصب

 ةکا  دو بر درجر  ةنسبت آمار یبرازت منل، بررس ییکوین یا  بررسه شاخص نیاز بهتر یکی

 ار یبس، شاخص وجود ننارد نیا زانیبودن م ا  مناسببر نارد حن استان هرچنن .آزاد  است
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برودن   حن مناسب ت،یهانباشن. در 3کمتر از  نیشاخص با نیانن که ا نهیعق نیبر ا شمننانیاز انن

(. در 253، ص. 1392، ی قاسرم  ردیر صرورت    ریمیقر و برراسام نوع تیق صیبا تشخ نیبا

 .است یمطلوب زانیکه م است 62/2شاخص برابر با  نیپژوهش حاضر ا

( براسام خطاها  مرنل سراخته شرنه    RMSEAشاخص میانگین مجذور خطاها  منل  

کرالوم،   است و هماننن شاخص کا  دو، معیار  برا  بنبودن منل است. براسام دیرن اه مرک  

براون و شو اوارا
1
باشرن، برازنرن ی مرنل     10/0ترر از   (، ا ر مقنار این شاخص کوچک1996  

و  50/0باشن، برازنن ی منل خوب اسرت و ا رر برین     50/0و  10/0بین  بسیار عالی است. ا ر

باشن، برازنن ی منل متوسط است. میزان این شاخص برا  مرنل ایرن تیقیرر برابرر برا       80/0

معیرار    GFIاست؛ براین اسام از وضعیت برازنن ی خوبی برخوردار است. شراخص    10/0

برودن مرنل    دهننة مناسب نشان 9/0بیشتر از بودن منل اسرت و میزان  برا  سنجش میزان خوب

 92/0آمرنه برابرر برا     دست هاست. میزان این شاخص برا  منل به شنه با توجه به داده استخراج

با درنظر رفتن میرزان درجرة آزاد     GFIشنة شاخص  داده حالت تطبیر AGFIاست. شاخص 

 9/0شراخص بیشرتر از   بودن منل است. چنانچره میرزان ایرن     است و معیار دیگر  برا  خوب

هاست. میرزان ایرن شراخص بررا       بودن منل استخراجی با توجه به داده باشن، حاکی از مناسب

ها بررا  سرنجش    نیز یکی دیگر از شاخص CFIاست. شاخص  91/0آمنه برابر با  دست منل به

از  هاست. چنانچه میزان این شراخص بیشرتر   آمنه با توجه به داده دست بودن منل به میزان خوب

آمرنه   دسرت  بودن منل استخراجی است. میزان شاخص برا  منل به باشن، حاکی از مناسب 9/0

ها  دیگر  برا  نیکویی برازت منل استفاده شنه اسرت   است. همچنین شاخص 91/0برابر با 

 ها اشاره شنه است. به آن 4که در جنول 

 دیگر ا  دسته این منظور برا  رسن. می جزئی برازت به نوبت منل، کلی برازت به توجه با

 بررسری  سراختار   معراد ت  سراز   در منل جزئی برازت ها  شاخص عنوان با ها شاخص از

 شونن. می

                                                      
 . MacCallum, Brown & Sugawara 
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 های نیکویی برازش شاخص -4جدول 

 نام شاخص معیارهای نیکویی برازش
خروجی الگوی 

 پژوهش

 ها  برازت مطلر مقیام
 GFI) 92/0نیکویی برازت  

 AGFI) 91/0  شنه نیکویی برازت اصال 

 ها  برازت افزایشی مقیام

 TLI) 89/0  سیلوئ-شاخص توکر

 CFI) 91/0  یقیتطبشاخص برازنن ی 

 IFI) 91/0شاخص برازنن ی فزایننه  

 ها  برازت مقتصن مقیام

 RMSEA) 10/0برآورد  ریشة میانگین مربعات خطا  

X   آزادکا  اسکوئر به درجة 
2
*DF) 62/2 

 PNFI) 63/0شنه  نجارشاخص برازت ه

 PCFI) 60/0مقتصن  شاخص برازت تطبیقی 

 

خروجی  شود. در قسمت می توجه منل در شنه تعری  رابطة هر ضریب معنادار  منظور به

AMOS بره شرر     که پردازد ر رسیونی می روابط این معنادار  به ها خروجی از دیگر  بخش

، احسام میرومیت نسبی ترأریر معنرادار    دشو یم ونه که در جنول مالحظه  زیر است. همان

بر میزان همساز  دارد. تأریر مستقید احسام میرومیت نسربی برر میرزان همسراز  برابرر برا       

است که تأریر بسیار ضعیفی است، اما تأریر غیرمسرتقید احسرام میرومیرت نسربی برر       004/0

سرام میرومیرت   تروان  فرت اح   است؛ بر این اسرام مری   -101/0همساز  اجتماعی برابر با 

طور مستقید تأریر معنادار  بر همساز  اجتماعی ننارد؛ بلکه این تأریر غیرمسرتقید و از   نسبی به

طریر متغیرها  دیگر یعنی مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی و تعلر اجتمراعی اسرت. ترأریر    

شرارکت  میرومیت نسبی بر این سه متغیر از شنت زیاد  برخوردار است که این میزان برا  م

و برا  تعلر اجتماعی برابرر برا    420/0، برا  اعتماد اجتماعی برابر با -339/0اجتماعی برابر با 

تروان  فرت دو متغیرر     است. با نگاهی به تأریر کل متغیرها  مستقل بر متغیر وابسته مری  539/0

یرر ترأریر   تفاوتی اجتماعی از تأریر بیشتر  برخوردارنن؛ یعنی این دو متغ حمایت اجتماعی و بی
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مستقید بیشتر  بر میزان همسراز  اجتمراعی دارنرن. میرزان ترأریر کرل حمایرت اجتمراعی برر          

تفاوتی اجتماعی بر همسراز  اجتمراعی    و میزان تأریر کل بی 326/0همساز  اجتماعی برابر با 

است. همچنین دو متغیر فاصلة اجتماعی و تعلر اجتماعی تأریر زیاد  بر میزان  -274/0برابر با 

و بررا  تعلرر    -202/0همساز  اجتماعی دارنن. این میرزان بررا  فاصرلة اجتمراعی برابرر برا       

تروان   است. با بررسی جهت تأریر متغیرها  مستقل بر متغیر وابسته می 201/0اجتماعی برابر با 

تفاوتی اجتماعی تأریر معنادار معکوسی بر میرزان    فت دو متغیر احسام میرومیت نسبی و بی

تفراوتی اجتمراعی در    تماعی دارنن؛ یعنی ا ر میزان احسام میرومیت نسبی و بری همساز  اج

یابرن و   شنه افزایش پینا کنن، میرزان همسراز  اجتمراعی برین اقروام کراهش مری        جامعة مطالعه

شرنه   تفراوتی اجتمراعی در جامعرة مطالعره     برعکس، ا ر میزان احسام میرومیت نسبی و بری 

بره جزئیرات    5یابرن. در جرنول    تماعی بین اقوام افزایش میکاهش پینا کنن، میزان همساز  اج

 تأریر مستقید، غیرمستقید و تأریر کل متغیرها  مستقل بر متغیر وابسته اشاره شنه است.

 
 ضرایب رگرسیون روابط در مدل -5جدول 

 سطح معنادار  ارر کل ارر غیرمستقید ارر مستقید مسیرها

 000/0 -105/0 -101/0 -004/0 مساز  اجتماعیه           احسام میرومیت اجتماعی

 017/0 084/0 - 084/0 همساز  اجتماعی           اجتماعی مشارکت

 029/0 086/0 - 086/0 همساز  اجتماعی             اعتماد اجتماعی

 000/0 201/0 - 201/0 همساز  اجتماعی           تعلر اجتماعی

 000/0 326/0 - 326/0 همساز  اجتماعی                حمایت اجتماعی

 006/0 126/0 - 126/0 همساز  اجتماعی             منارا  اجتماعی

 000/0 -202/0 - -202/0 همساز  اجتماعی              فاصلة اجتماعی

 023/0 -274/0 - -274/0 همساز  اجتماعی              تفاوتی اجتماعی بی

 000/0 -420/0 - -420/0 اعتماد اجتماعی           ماعیاحسام میرومیت اجت

 000/0 -339/0 - -339/0 مشارکت اجتماعی           احسام میرومیت اجتماعی

 000/0 -539/0 - -539/0 تعلر اجتماعی احسام میرومیت اجتماعی            
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صورت منل نیرز   ایموم بهافزار انن، در نرم با جزئیات کامل آمنه 5متغیرهایی که در جنول 

زمران همرة    افزار ایموم از این قنرت برخوردار است کره ترأریر هرد    یعنی  نرم؛ شونن آورده می

صورت یک منل آزمون کنن و بسنجن. منل زیر تأریر مسقید، غیرمسرتقید و   متغیرها را باهد و به

 (.2دهن  شکل  زمان نشان می صورت هد تأریر کل متغیرها  پژوهش را به

 

 
 نتایج آزمون مدل مفهومی پژوهش همراه با ضرایب -2شکل 

 

 گیری و پیشنهادها جهینت .5

  هرا  تیر فعال یرر    شرکل انسجام موجب  و وحنت ، کشورها و اجتماعات بشرة در هم

 هرا   تروز  نره یهرا و ک  و مرانع وقروع اخرتالف    یملر   ها به اهناف و آرمان ننیرس  مشترک برا

 یخراص فرهنگر   تیهو  و دارااست افغانستان جامعه متنوع  ةمعجا نکهی. با توجه به اشود  یم

سرت توجره   ا ازیر شرنه اسرت، ن   لیتشرک   ادیر ز یو مذهب یها  قوم و از  روهاست  یاجتماع

 یو فرامل یمل روها ین سو موضوعات شود. کشور افغانستان همواره از  نینسبت به ا  شتریب
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 یرا  یملر  روهرا  یو ن اسرت  فشرار بروده   زیرر ا   لره یقب-میها  بزر  وساختارها  قو قنرت ای

 نیبنرابرا ؛ اسرت  افتره ین یبرا  تشکل و سازنن  یفرصت و مجال ی،اصرطال  سطح دولت مل به

هرا  مختلر  بره     اقوام و  رروه  نیخصوص ب کشور و به نیا انیم ییبرا  طر  همگرا ییفاا

هرا    رروه  نیر ا تروان  فرت   یمر   و نژاد یها  قوم افغانستان و  روه بارةاست. در امنهیوجود ن

کرده را از  لیمتوسط و تیص ةطبق ةو توسع نیجن  دار هیهمچون رنسانس، ظهور سرما یتجارب

میسروم بروده اسرت.     تیر واقع کیدر آن  یو مذهب  نژاد ،یسرنگذراننه است، اما تنوع قوم

نررم    ها از قنرت تعامل و کنشرگر  ست که اقوام و  روهامبرم  ازیجامعه ن نیدر ا ستیز  برا

داشرته باشرنن و    یاجتماع  با هد همساز نیها و اقوام با  روه نیا یعنی ؛برخوردار باشنن  ادیز

 کننن. یدر کنار هد و باهد زنن 

از  یسرطح متوسرط    دارا یطرور کلر   بره  انیدهرن کره پاسرخگو    مطالعه نشان مری  نیا جینتا

 یبرره برخرر یاز احساسررات منفرر  مررواردبرراوجود  درصررن( هسررتنن. 49  یاجتمرراع  همسرراز

و  یدر دانش و درک فرهنگر  شتریب  از دستاوردها انیو جذب، پاسخگو یانباشتگ  ها تیفعال

مختلر  در جامعره خبرر     یقروم   ها نهیشینژادها و پ دارا افراد با  یههمرا ییتوانا از نیهمچن

کنرن   یکنرن کره ادعرا مر     یم یبانی( پشت1954آلپورت   نظریةامر از  نیرسن ا یدهنن. به نظر م یم

تعامرل   نیبهره را از ا نیشتریکه ب یاما کسان ،مثبت منجر شود جیتوانن به نتا یچننجانبه م تعامل

  همساز بارةمثبت در  اه استی. بنون سددار یط مناسب بستگیبه وجود شرااین امر برنن،  یم

 ی روهر  نیارتبا  ب نظریةشکوفا شود. طبر  یقوم ییو وا را  ممکن است تنش نژاد ،یاجتماع

به روابط مثبت  ادیبه احتمال ز  نژاد نیتعامل ب بارةمطلوب در  ها استیس  ریکار  به آلپورت،

 یابیممکن است در جهت دسرت  یقوم نیب یاجتماع  همساز ایخواهن شن. وحنت منجر  یقوم

 تیوضرع تیرت  عررف   ایر مقامات، قرانون   یبانیو پشت ی روه نیب  به اهناف مشترک، همکار

که ا رر   کنن یروشن م ی روه نیارتبا  ب نظریة، گرین؛ به عبارت دقرار داشته باش   روه مساو

تعامرل   تیفیک شیکه باعث افزا یطیمی طیشرا شن،مننظر با  از تعامل متقابل نژاد یمثبت جینتا

همچنین نتایج پرژوهش در ایرن    دارنن. تیاهم  فرد نیداشتن تمام ب ةبه همان انناز، شونن یم
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 راستاست. هد (2009 فی مصطر ها  نتایج تیقی مورد با یافته

 تیحمای، اجتماع تعلری، اجتماع مشارکتی، اجتماع اعتماددر تیلیل دومتغیره، متغیرها  

ی اجتمراع  تفراوتی  بیی و اجتماع ةفاصلی، اجتماع  منارای، نسب تیمیروم احسامی، اجتماع

تفراوتی   متغیرر بری  انن و از بین این متغیرها، سه  همبستگی معنادار  با همساز  اجتماعی داشته

اجتماعی، فاصلة اجتماعی و احسام میرومیت نسبی همبستگی معنادار معکروم و منفری برا    

ساز  معاد ت سراختار  نشران داد کره سره      آزمون منل انن. همچنین همساز  اجتماعی داشته

تفاوتی اجتماعی و فاصلة اجتماعی بیشرترین ترأریر را برر همسراز       متغیر حمایت اجتماعی، بی

ماعی دارنن. همچنین نتایج این آزمون نشران داد کره ترأریر احسرام میرومیرت نسربی برر        اجت

هرا    راسرتا برا یافتره    صورت غیرمستقید هست. نتایج پرژوهش هرد   همساز  اجتماعی بیشتر به

کانامارو  و (1393و همکاران   ، سرور(1392و رستگار   یبهشت، (2009  یصطفم ها  پژوهش

یک یرا دو متغیرر برا همسراز       در این تیقیقات به بررسی رابطةاست؛ هرچنن  (2014  یوجی

 اجتماعی پرداخته شنه است.

در  یکنتررل و حرل انرواع مسرائل اجتمراع       بررا توان  فرت   ( می1991  تزیهاروطبر نظر 

اقروام در   نیبر  یاجتماع  همساز جیترو چننقومی  خصوص کشورها مختل  و به  کشورها

هاست. دربرارة افغانسرتان و برا توجره بره سراختار قرومی و         تژ ترین استرا از مهدکشورها  نیا

هرا  مطلروب بررا      توان  فت تررویج همسراز  اجتمراعی یکری از اسرتراتژ       ا  نیز می قبیله

-یسراختار قروم  دستیابی به وحنت ملی و انسجام اجتماعی در جامعه است. با توجه به اینکره  

 یاجتمراع   و همسراز  یوحرنت ملر   راه بر سررا  یفراوان  ها افغانستان چالش ةجامع  ا لهیقب

و  تیواقع نیدر حل و هاد ا یسو و ناتوان کیکشور از  نیدر ا تیکثرت قوم ،قرار داده است

خلرر    ا لره یقب-یقروم  یو تعصبات افراط ها شیرا در جهت  را  ساعنة منیزم از سویی دیگر،

مختلر    اتیساختار و خصوصر با  یاز پنجاه  روه قوم شیدر افغانستان ب کهجاآناست. از کرده

از اقروام در   کی چیهنیز از لیاظ تعناد  کننن، میزبان صیبت  یاز س شیکه به ب کننن می ستیز

  اهر   و دشروار  ین یچیپ ایجاد موجب یمختل  قوم ساختار نیکه ا ستننین تیاکثر  آن دارا
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 کیر  چیهر  رایست؛ زا نهش نیسرزم نای در تیامننبود و  یو اجتماع یاسیس یربات یب ی،قوم انیم

نظد و ربرات   جادیقادر به ا یها  قوم اقوام  روه گریو بنون مشارکت د ییتنها از اقوام عمنه به

 کننن. فایرا ا یمل رینقش مشروع و فرا  ییتنها ن بهنتوان یو نمیستنن مشروع ن یاسیس

؛ اد کررد قلمرن  کیو آنارش رمتمرکزیغ توان یم زیافغانستان را ن یفعل تیوضعاز سو  دیگر، 

داشرته باشرن، وجرود     تیر افغانستان سرلطه و حاکم   ایجغراف ةکه بر هم  حکومت مرکز رایز

تنهرا   نره   ناه یهرروز صنها نفر ب که  طور به ؛در آن حاکد است یآنارش تیدرعمل وضع .ننارد

. اقوام دهنن  یکشور جان خود را از دست م نیا تختیبلکه در پا ،و مناطر دوردست اتیدر و 

و کننرن  خرود را حفرظ    یانن هژمرون  همواره در تالت انن، کردهفراد حاکد که قنرت را قباه و ا

 براننرن  هیقنرت به حاشر  تیها را از مرکز و در صورت توان، آنکننن   یرا تاع گرانیباز ریسا

است  یاقوام خاص ایقوم  کیهاست قنرت در دست  سال کشور نی. در اکنننحذف  کامالً ایو 

قررار   کیر حرناکثر دو قروم پشرتون و تاج    ایقوم  کی اریقنرت در اخت زین یعلو در حکومت ف

و پشرتون( و   کیدو قوم  تاج اریدر اخت یقنرت و مناصب دولتاز نود درصن  که  طور به ؛دارد

. در ( قررار دارد ...  هزاره، ازبرک و  گریاقوام د اریختآن در ااز ده در صن  نانهیب صورت خوت به

پرداز بیشتر به متغیرهرایی   ( اشاره کرد. این نظریه1993دیوین مایر  به نظریة  توان این ارتبا  می

انن و تقسید اقوام از قرنرت   کنن که وجه سیاسی دارنن و با قنرت و سیاست در ارتبا  اشاره می

و  ی روهر  تعلرر درون  زانیر هرا  مختلر ، م   نوع مذهب  روهملی و فقنان نابرابر  اجتماعی، 

را عوامرل تأریر رذار برر همسراز  و      تعصرب  یو منرابع احساسر    نهاد تیحما ،ی روه برون

دانن. برا  جامعة افغانستان و  ذار از وضعیت فعلی کاربست نظریة دیوین مایر  وحنت ملی می

ها  موجود و تبنیل به وضعیت مطلوب پیشنهاد  مطلوب است و  برا  کاهش و کنترل آسیب

هرا    برا توجره بره یافتره     با خود به همراه داشته باشرن. توانن آرار و پیامنها  مثبت متعند   می

توان به این نتیجه دسرت پیرنا کررد     ( می1388 ر  پژوهش و نظریة میرومیت نسبی تن رابرت 

ها  مختل  در ساختار سیاسی و اجتماعی افغانسرتان احسرام    که در صورتی که اقوام و  روه

ت و ارتباطرات اجتمراعی مطلروب برین      یر  تعرامال  این امر به شکل میرومیت نناشته باشنن،
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ة همسراز   نر یزماین ارتباطرات و تعرامالت    ،(1954شود و طبر نظریة آلپورت   اقوام منجر می

 اجتماعی اقوام و فقنان وا رایی اقوام را در پی دارنن.

شود؛ برا  ارتقرا  همسراز     ها  پژوهش چنن پیشنهاد ارائه می در پایان و با توجه به یافته

   قرومی مختلر   هرا   رروه  کرد ان لیمتخصصان و تیص ،نخبگاناز  شود یمپیشنهاد اجتماعی 

 برارة افرراد در  نیر ا یو از نظرخرواه  اسرتفاده شرود   مختل   ها وزارتخانه یعنوان مشاور عال به

بیشرترین اسرتفاده شرود.     هرا  تیر و بارة در  زیر و برنامه ها تیو هرکنام از  ةتوسع یچگونگ

در  ها  قومی مختلر   روه کرد ان لیمتخصصان و تیص ،از نخبگان شود همچنین پیشنهاد می

و   از فکرر، توانمنرن   اسرتفاده بیشرترین اسرتفاده شرود.     کشرور  یتیریو مرن  یاسیس یسطح عال

 کیر  ،یدر سرطح ملر   زیر و ن یامور منراطر قروم   ةدر ادار   قومیها نخبگان  روه  ها تیخالق

که تمام اقروام منطقره   ن باش  ا به  ونه نیبا ها   ذار استیس .و عملی شود شود یضرورت تلق

کشرور    ها تیاقوام از تمام امکانات و ظرف گریماننن د تواننن یاحسام را داشته باشنن که م نیا

اسرت، از حقروق    کررده  نیری تع ها آن  که جامعه برا یفیوظا دادن استفاده کننن و در قبال انجام

 .شونن ننم بهره زیبرابر ن  شهرونن

 کتابنامه

 .یعلوم انسان ة. تهران: توسعتیقوم ت،یمل ت،یهو(. 1383 .   ، احمن .1

-3(، 1 46 ،اسرت یس ةفصرلنام  ، هودی ییاد رایبن یشناخت روان  ها نهی(. زم1395  .احمنونن، ت .2

21. 

مسرلمانان و   نیدر بر  یاجتمراع  ةبا فاصرل  یاجتماع  منارا ، ننارید ةرابط(. 1394  م. .ا ا،یاکبرن .3

، تهران، دانشگاه الزهرا ی(.ارشن علوم اجتماع یکارشناس ة منتشرنشنةنام انیپا  شهر تهران انیییمس
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