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شکل گیری هویت قومی و ملی و عوامل اجتماعی موثر بر آن در نزد ساکنان کرج
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چکیده
انسان امروزین تحت تاثیر تحوالت و دگرگونیهای فرهنگی-اجتماعی درون و برون جامعه ایی ،هویت های متعدد ی را کسب نموده است و
برخالف گذشته به موجودی چندساحتی با ابعاد و جنبه های قومی،فرهنگی،ملی،مذهبی و.....تبدیل شده است.فرد زمانی خویشتن را در
قوم و گروه قومی اش جستجو می کند و زمانی دیگر ملت و ملیت برایش حائز اهمیت می شود.گاه نیز این دو را با هم و در کنار هم می
بیند و بدان ها احساس تعلق و تعهد می نماید.مقاله حاضر با استفاده از تئوری های روانشناسی اجتماعی،جامعه شناسی و مردم شناسی با
بررسی دیدگاه های نظری و منابع تجربی در خصوص هویت قومی وملی،چارچوب و الگوی نظری را طراحی و بر اساس آن فرضیاتی را
مطرح نموده است.روش تحقیق به صورت تلفیقی بوده که مشتمل بر دو بخش پیمایشی وتاریخی است.جمعیت آماری شامل 404نفر
افراد باالی  51سال متعلق به  6گروه قومی عمده ساکن کرج است.نتایج پژوهش بیانگر وجود تشابهات و قرابت بین هویت قومی و ملی
است.نتایج هم چنین بیانگر این است که بعد هویت ملی در افراد قوی تر از هویت قومی است اما این مسأله دال بر ضعف هویت قومی در
نزد گروه های قومی نیست.یافته ها نشان می دهد که متغیرهای سن،گستره روابط،میزان استفاده از رسانه و سرمایه فرهنگی اثر مستقیم و
فزاینده ای بر شکل گیری هویت قو می و ملی دارند و از سوی دیگر افزایش احساس محرومیت نسبی در افراد تأثیر منفی برشکل گیری
این هویت ها دارد.در مجموع 1متغیر فوق حدود 51درصد از تغییرات شکل گیری هویت قومی و ملی در نزد افراد را تبیین می نمایند.
کلید واژه ها:هویت قومی،هویت ملی،بهره مندی از رسانه،احساس محرومیت،سرمایه فرهنگی،گستره روابط،حافظه جمعی
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مقدمه

نگاهی به تاريخ گذشته کشورمان بیانگر اين واقعیت است که ايران از معدود کشورهای تاريخی و باستانی به شمار می
آيد(آجودانی )159:5919،که دارای تنوعات قومی ،زبانی،نژادی و فرهنگی چندين و چند هزاره ساله می باشد؛چرا که فالت ايران
به دلیل شرايط آب و هوايی متنوع و موقعیت ژئوپولیتیک آن همواره و در طول تاريخ محل عبور اقوام و مهاجران مختلف با
فرهنگهايی گوناگون بوده،اين اقوام به فراخور شرايط زمانی و مکانی به اين سرزمین وارد و بخشی از تاريخ آنرا ساخته اند .نقشه
جغرافیايی حال حاضر نیز مويد اين ترکیب متنوع قومی می باشد که در طی سالیان متوالی فرش رنگارنگی را بافته اند که در نوع
خود کم نظیر و شايد بی نظیر باشد.ترکها و آذریها در شمال غرب،مازنی ها و گیالنی ها در شمال ،کردها در غرب ،عربها در
جنوب ،بلوچها در جنوب شرق ،ترکمنها در شمال شرق و فارسها در مرکز و البته اجتماع همگی آنها در استانی همچون البرز به
عنوان "ايرانی کوچک".
در واقع جغرافیای انسانی شهر کرج در سطح کالن بیانگر حضوراقوام مختلف با ويژگی های قومی،زبانی و فرهنگی خاص خود
بوده که در عین دارا بودن تمايزات و تفاوتهای ويژه  ،برخوردار از شاکله فرهنگ ملی می باشند؛بدين معنا که ضمن داشتن مخرج
مشترکهايی همچون تاريخ،قلمروجغرافیايی،دين،حاکمیت سیاسی،قانون اساسی و.....با ديگر اقوام يک ملت واحد با يک احساس
هويت مشترک را شکل داده اند.به تعبیرجنکینز درعین تفاوتها با همديگر دارای تشابهاتی نیز می باشند.
در سطح خرد نیز اصوالً مهاجران قومی قبل از سکونت در کالنشهرهايی همچون کرج يا در بافت جماعتی ومعیشتی روستاها و يا
در شبکه ای از روابط خويشاوندی،قومی و محلی در شهرهای کوچک زندگی کرده و به گونه ای احساس تشخص و هويت می
کردند ؛اما اين افراد بعد از مهاجرت به شهرهای بزرگ به يکباره خود را در محیطی متفاوت،باز و با تنوع هويتی يافتند .ورود به
چنین محیط جديدی البته برای اين اقوام مهاجر که از سرزمین مادری و اقوام خويش کنده شده بودند با تغییرات و دگرگونی هايی
همراه بود که از جمله می توان به آشنايی و برقراری ارتباط با افراد وگسترش شبکه روابط اجتماعی ،بهره مندی از امکانات
آموزشی ،فرهنگی و رسانه ای و افزايش نسبی رفاه بود.اين مهاجرين به دنبال تجربه زيسته جديد،بخشی از آداب و رسوم و
هنجارهای قومی را به کناری نها ده و به جای آن ارزشها و هنجارهای مشترک را پذيرفته و درونی نموده و براين اساس به بازآفرينی
و شکل گیری مجدد هويت خويش همت گمارده ا ند،البته اين بدين معنا نیست که افراد متعلق به گروههای قومی هويت و تشخص
خويش را به يکباره به فراموشی سپرده باشند،بلکه برعکس اليه و بعد جديدی به هويت خويش افزوده و ايندو را در يک تجربه
زيسته جديد کسب نموده اند.
براين اساس مقاله حاضر به دنبال اثبات اين فرض می باشد که هويت قومی و ملی به عنوان يک "هويت مرکب" دستاورد زندگی
در جوامع متکثر و متنوع قومی و فرهنگی همچون کرج می باشد که در عین حال در قلمروی تحت عنوان دولت-ملت با هم
پیوند خورده اند.البته همانطور که آمد شکل گیری اين نوع از هويت بستگی به عوامل و شرايط مختلف در سطوح خرد و کالن و
ارتباط متقابل اين دو در سطح میانی دارد .هويت قومی به عنوان هويتی سنتی و فروملی می تواند مقوم هويت ملی و يا نتیجه
همبستگی ملی محسوب گردد.اين امر بستگی به کیفیت هويت قومی و سازوکارهای هويت سازی ملی در بستر اجتماع جامعه ای
دارد؛ بدين معنا که توفیق در اخذ اين رهیافت معطوف به همبستگی ملی در جامعه چند قومی ايران،موجبات همزيستی و تفاهم
هويت قومی با هويت ملی می گردد.اما نبايد فراموش کرد که برای داشتن انسجامی پايدار بايد حرمت هويت قومی نگه داشته
شود.در سطح خرد نیز بايستی اذعان نمودکه يک فرد می تواند دارای ابعاد و اليه هايی از هويتها بوده و وجود آنها در کنار
همديگر به منزله نوعی تعارض و تناقض و يا نفی ديگری قلمداد نمی شود بلکه اين هويت ها می توانند در تعامل و تعاون با
يکديگر بوده و بسته به شرايط و موقعیت های مختلف يک "هويت مرکب"را خلق نموده،اما سئوالی که مطرح می شود اينست که
چه عواملی در اين بین و با چه سازوکاری می توانند درشکل گیری هويت قومی -ملی موثر و نقش داشته باشند؟
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ضرورت و اهمیت چنین مطالعاتی زمانی آشکار می شود که وجود و تنوع بسیار گسترده ای از هويتهای قومی،فرهنگی،زبانی و
نژادی اگر به خوبی مديريت نشود و هر کدام از اين هويتها به گونه ای افراطی برساخته شود،می تواند زمینه و بستری برای
تعارضات قومی و واگرايی ملی فراهم آورد ،موضوعی که همواره به عنوان دغدغه اصلی دولتمردان و مديران ارشد کشور
محسوب می گردد.اما مهمترين ضرورت اين پژوهش در خطر ناسازگاری میان هويت قومی و ملی در جنبه های ذهنی و رفتاری
است که ممکن است مابین افراد شکل گرفته  ،به تعصب و تبعیض انجامیده و به تبع آن زمینه و بستری برای واگرايی قومی فراهم
نمايد .لذا نوع و چگونگی تعامل اين هويتهای قومی با هويت ملی و نحوه و مکانیسم تقويت هويت قومی و ملی با هم و در کنار
هم از اهمیت خاصی برخوردار است.
اهداف پژوهش

الف)مطالعه و بررسی وضعیت هويت قومی وملی و تعیین وتبیین علل و عوامل اجتماعی مؤثر بر شکل گیری هويت قومی و ملی در
نزد گروههای قومی ساکن استان البرز از جهت احساس تعلق ،تعهد و وفاداری نسبت به اين هويت ترکیبی.
ب) مطالعه و بررسی تاريخی سیر تکوين هويت قومی و ملی در ايران به منظور شناسايی ريشه های مشترک هويت قومی و ملی و
همچنین پیامدهای وضعیت موجود در بین گروههای قومی ساکن استان البرز.
ج)ارايه راهکارها و پیشنهادهايی متناسب با نتايج به دست آمده که شامل پیشنهادات کاربردی،توسعه ايی و راهبردی به منظور
دستیابی به انسجام ملی فراگیر و پايدار.
سیر تاریخی هویت قومی و ملی در ایران:

هرچند که هويت امری اجتماعی است و در اجتماع شکل گرفته و برساخته می شود اما رشد و نمو آن در فرايندی تاريخی اتفاق
می افتد،ازاينرو هر قوم و ملتی–از جمله ملت ايران و اقوام آن– اساس وريشه خود را در تاريخ می جويد و از آبشخور آن تغذيه
نموده و هويت می يابد(اسمیت.)33:5911،
در خصوص پیدايش وخاستگاه اقوام و ملتها ،رويکردهای مختلف و متعددی در علوم اجتماعی وجود دارد.در اين بین سه رويکرد
مطرح وجود دارد-5:رويکرد ازلی گرايی که اعتقاد به وجود تاريخی ملتها و اقوام در تمام عرصه ها و سرزمینها دارد-1.رويکرد
مدرنیستی که اعتقاد به برساختگرايی داشته و ملتها را زايده دوران اخیر و نوسازی می دانند-9.رويکرد نمادگرايی قومی که با وجود
مدرن بودن مفاهیمی همچون ملت،هويت ملی و ناسیونالیسم ،ريشه اين مفاهیم را در ادوار و اعصار کهن می جويد .نگارنده مطابق
و موافق با رويکرد اخیر نگاهی مختصر به سیر تکوين و تکامل هويت قومی و ملی در ايران داشته است؛ بزعم برخی ها ايران
همواره خواسته يا ناخواسته کشوری باز بوده است(کاتوزيان.)15:5915،وجود گروههای قومی عیالمی،لولوبی،اوراتور قبل از ورود
آريايیها و همچنین ورود اقوام متعدد و متنوعی مثل مادها،پارسیان،سکايیان،سرمتیان،آماديان وبعدها سلطه نژادی
سلوکیان،اعراب،مغولها،ترکان و افاغنه به آن ترکیب جمعیتی؛ موجبات تنوع و تکثر قومی و فرهنگی را فراهم نموده
است(مجتهدزاده.)513:5913،اين اقوام گاهی در يک قلمرو جغرافیايی ،برای خود حکومتی محلی تشکیل می دادند و زمانی با
اتحاد با قومی ديگر در قامت يک دولت ملی ظهور کرده و ساير اقوام را زير سیطره خود آورده و با مشخص نمودن مرزهای
جغرافیايی،انسانی و نژادی ،هويت و ملیتی را باز تعريف می نمودند؛مثالً مادها اولین دولت را به رهبری دياکو با استقالل سرزمین
ايران تشکیل دادند(هرمیداس باوند،)11:5933،هخامنشیان سرزمین ايران را توسعه و تثبیت کردند،ساسانیان دين زرتشت را به عنوان
عامل وحدت بخش ايرانیان رسمی نمودند(نوذری )31:5917،هرچند که با ورود اسالم اين اديان جابجا شدند،.با اين اوصاف دين
همواره به عنوان يکی از ارکان هويت ايرانی قلمد اد شده و می شود.سلجوقیان که خود از اقوام ترک بودند امپراتوری قوی ايرانی
را بعد از قرنها تشکیل دادند.صفويان نیز که خود سنی مذهب بودند برای تشخص و هويت بخشی امپراتوری ايران در مقابل
امپراتوری عثمانی مذهب تشیع را دين رسمی اعالم نموده (فوران)88:5911،به گونه ای که همین مذهب بعدها مالط اتفاق و
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تشخص ايرانیان از غیر ايرانیان شد.هرچند که با حمله مغول و سقوط صفويه برای مدتی تشتت و پراکندگی اتفاق می افتد اما در
سپاه نادرشاه که از قزلباش ها بود تمامی اقوام ايرانی حضور داشتند و با حکمروايی وی سرزمین ايران در مقابل افاغنه يکپارچه و
متحد گرديد.با حاکمیت آقامحمدخان از اقوام ترکمن «ممالک محروسه» ايران انسجام بیشتری پیدا کرد و زمینه های تاريخی
تشکیل دولتهای مدرن را در دوره مشروطه و بويژه پهلوی فراهم نمود.اما همه اينها يک روی سکه می باشند .در روی ديگر سکه
ما شاهد پراکندگیهای هويتی نیز بوده ايم و در برخی از برهه های تاريخی اقوام ايرانی با همديگر نزاعها و درگیريهای طوالنی
داشته و زمینه تجزيه دولتهای ملی و تشکیل حکومتهای محلی و به تبع آن تقويت هويت قومی را فراهم نموده اند.اما به جرات می
توان گفت هرچند در دورانهايی درهم تنیدگی هويت قومی و ملی با گسست مواجه شده است اما وجود عناصر و جنبه های
مشترک مانع ازچندپارگی های آنان شده است.خالصه اينکه در طول تاريخ و بويژه چند سده اخیر نوعی«هويت قومی وملی»در
معنای سیاسی،فرهنگی،دينی،زبانی و مکانی شکل گرفته،تداوم يافته و به گونه ای تثبیت شده است.
در سطح خرد نیز بنا به داليل ديالکتیکی اکثريت قاطبه جامعه از حیث هستی شناختی و معرفت شناختی فاقد دانش و آگاهی کافی
نسبت به محیط و اجتماع ملی بودند و افق ديد آنها عمدتاً محدود به قلمرو زندگی قوم و طايفه خود می شد .مثالً پوالک معتقد
است که در دوران قاجاريه فرد ايرانی در درجه اول «خويش»«،قوم»«،طايفه» و پس از آن «واليت» برايش اهمیت دارد و سرافزانه
میگويدکه«خويش و قوم و طايفه»دارم.مراد وی از لفظ «وطن»همیشه واليتی است که در آن به دنیا آمده است،از يک«وطن جامع و
کامل» خبری ندارد(پوالک.)31:5911،لذا می توان گفت هويت قومی در سطح روابط و تعامالت میان افراد به گونه ای برتری
داشت و از اين میان معدود افرادی بودند که با توجه به موقعیت اجتماعی و سیاسی دارای آگاهی و شناختی فراتر از مرزهای
جغرافیايی خود بودند،اين افراد عمدتاً روسای قبايل ،بزرگان ايل و طايفه،فرماندهان لشکری،وزرا ودر سطح باالتر پادشاه بود.اما در
مقايسه با شرايط امروزين،می توان گفت که اين آگاهی هويتی نیز تاحدی مبهم و مجهول بوده است،چرا که عناصر و مولفه های
ملی به مرور و در طی زمانی طوالنی شکل گرفته اند و در مقايسه با مولفه های هويت قومی که مبتنی بر نوعی پیوندهای خونی،
اشتراکات نژادی ،عصبیت قبیله ای و....به سختی در وجود افراد درونی شده و جزئی از هويت آنها گرديده است.بطورکلی مطالعه
تاريخی چندهزاره ساله بیانگر اين واقعیت است که علیرغم لشکرکشی های اقوام و قبايل به ايران ،پايه های هويت ملی بدلیل وجود
مرزهای جغرافیايی کمابیش مشخص و حدود سرزمینی،وجود دين رسمی و همچنین به سبب بهره مندی از میراث ادبی و فرهنگی
مشترک و از سوی ديگر داشتن استقالل سیاسی و در يک سده اخیر دولت متمرکز،قانون اساسی و پرچم واحد به عنوان عناصر
ملی،شکل گرفته و تثبیت شده است.هويت قومی نیز بنا به داليل بنیادينی همچون برخورداری از سرنوشت مشترک،گذشته
تاريخی،اشتراکات فرهنگی،زبانی،نژادی و مذهبی و همچنین وجود تعامالت و روابط درون قومی و پیوندهای خويشاوندی تا
حدودی حفظ شده است .لذا هويت قومی و ملی که به گونه ای هسته اصلی هويت ايرانیان را تشکیل می دهند،در طول تاريخ
طوالنی اين سرزمین به صورتی توامان نزج و شکل گرفته و تکوين يافته است.
مبانی و چارجوب نظری پژوهش:

از بهترين وجوه تمايزيافتگی جوامع کنونی که در عرصه های مختلف علوم انسانی از جمله روانشناسی اجتماعی،جامعه شناسی
ومردم شناسی مورد مطالعه قرار گرفته است ،وجود گروههای قومی و هويت قومی و ارتباط آن با وفاق وهويت ملی است.به تعبیر
«آئوربرت» هويت قومی و ملی از جمله موضوعات کلیدی در مباحث علوم مختلف می باشد (آئوربرت)5911،و در بین
صاحبنظران اين علوم مباحث جدی و مهمی در جريان است که در ادامه به برخی از اين رويکردها اشاره می شود:
رويکرد اول معتقد است که ذات هر اجتماعی ملی مبتنی بر تفاوتهای فرهنگی،قومی،زبانی،نژادی،مذهبی و ....می باشد فلذا و به تبع
آن،تنوعات،گونه گونی ها و چندپارگی ها موجبات شکل گیری هويتهای متعدد و متکثر می گردد،از سوی ديگر چون تعداد اين
گروهها متکثر و متنوع و از سوی ديگر منابع هويت ساز نیز متعددند،بنابراين هويت يکپارچه يا تک بعدی محقق نخواهد شد بلکه با
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تعدد و تکثر هويتها مواجه می شويم.اين رويکرد در شکل راديکال خود به وجود چند پارگی های آشتی ناپذير قومی اشاره دارند
که به هر شکل مانع پیدايش هويت ملی يگانه و وحدت و وفاق عمومی بر سر اهداف و غايات زندگی سیاسی،اجتماعی و فرهنگی
می گردد(اسمیت.)1777،براين اساس نمی توان از اين زاويه انتظار يک اجتماع همگون،واحد و يکپارچه را داشت .در حقیقت در
اين رويکرد قومیت و ملیت در تقابل و تضاد با هم قرار داشته و غیرقابل جمع می باشند .کاستلز بر اساس اين رويکرد معتقد است
که ما نمی توانیم همزمان چند هويت را در کنار هم داشته باشیم چرا که قابل جمع نیستند (کاستلز.)19:5915،کسانی همچون
کاستلز (، )5991فینی (،)1779مک مئوس (،)1771دويچ(،)1779علی الطايی(،)5933عبداللهی( )5931و قادرزاده ()5911چنین
نظری دارند.
رويکرد دوم که بیشتر شامل نظريه پردازان معاصر می باشد،براين باور است که نوسازی در جريان حذف ويژگیهای سنتی
جوامع،موجب حذف گروههای قومی نیز خواهد شد.تحوالت در عرصه های سیاسی،اجتماعی،فرهنگی و ....با تشکیل دولتهای ملی
تقويت می شود و يگانگی و همگونی که دولت به دنبال آن است جايگزين پیوندهای قومی می شود.براين اساس هويت گروههای
قومی همانند ديگر هويتها در جريان نوسازی جوامع پیرامونی و گسترش شبکه ارتباطات بین شهرها و مناطق روستايی،بتدريج از بین
خواهد رفت.از سوی ديگر اين ايدئولوژی با بازخوانی تاريخ،ايجاد ارتش واحد ،دستگاه اداری متمرکز و همچنین آموزش
سراسری با زبان ملی و......به برساختن ملت واحد می پردازد(دويچ)5991،بنابراين در اين ديدگاه به تدريج تفاوتها و تنوعات
فرهنگی ،قومی،نژادی،زبانی رنگ می بازند و جای خود را به همسانی،وحدت و يکپارچگی ملی می دهد .دورکیم و پارسونز
براساس اين رويکرد معتقدند که درفرايند توسعه جوامع و با باز شدن گروه ها و اجتماعات نسبت به يکديگر،زمینه برای عمده و
مهم شدن هويت ناشی از جامعه نسبت به ساير هويت های جمعی(همانند هويت خانوادگی،محله ای،قومی،زبانی،سازمانی و
غیره)فراهم می شود.به عبارت ديگر ارزشهای عامی همچون میهن پرستی و عشق به کشور فراتر از وابستگی های خاص قومی و
قبیله ای قرار می گیرند و کم کم جايگزين آنها می شوند.همراه با اين رويکرد ،طرفداران نوسازی همچون دويچ و لرنر بر اين نکته
تاکید می کنندکه نوسازی به عنوان ترکیبی از فرايندها و جرياناتی از قبیل رشد علم،صنعتی شدن،شهرنشینی،گسترش وسايل حمل
و نقل و همچنین ارتباطات جمعی ،بسیاری از ارزشها و سنتهای قديمی از بین رفته و جای خود را به ارزشهای جديد و امروزين داده
است(گودرزی .)39:5911،در سطح خرد و روابط مابین افراد اين عوامل،انسانها را بسوی عضويت در گروههای جديد که همانا
نهادها و گروههايی ثانويه می باشند،سوق می دهند.در اين شرايط افراد و اقلیتهای قومی و فرهنگی روابط بیشتری با خارج از قوم
وخويشاوند خود تجربه می کنند و فرايند بسیج اجتماعی که رشد بازارها،منابع شهرها و سرانجام رشد سواد و آموزش و ارتباط انبوه
را همراهی می کند،عامل قطعی همگون سازی ملی است(گودرزی .)599:5917،در چنین شرايطی گونه های متفاوت قومی با
اهداف و منافع خاص ،کم کم به سوی همگونی و يکپارچگی و همچنین اهداف،آرزوها و خواسته ها و منافع مشترک حرکت می
کنند.از جمله طرفداران اين رويکرد می توان از اسمیت( ،)5991آرمسترانگ(،)1775جونز و اسمیت( )1771کولت
ساباتیر(،)1779امین معلوف()1779جانسون وای.شلتون(،)1771اشرف( ،)5915چلبی(،)5913حاجیان( )5911و ربانی()5911نام برد.
رويکرد سوم براين اعتقاداست که تجربه بسیاری از کشورها که فرايند توسعه را طی نموده اند مشخص کرده که رويکرد ملت
سازی بسیار خام می نماياند،زيرا نه تنها هويتهای قومی از بین نرفته بلکه مناقشات روبه تزايد فرقه ای در جهان و پايداری هويتهای
قومی-فرهنگی حتی در کشورهای توسعه يافته،در چند دهه اخیر ظهور و بروز يافتند،اين ديدگاه براين پايه استوار است که توسعه
سیاسی لزوماً به تضعیف هويتهای قومی منجر نخواهد شد .در اين راستا هشتر از طرفداران ظهور هويتهای قومی در دوران
مدرنیزاسیون و برخالف دويچ معتقد است در جريان نوسازی همبستگی قومی ناشی از تشديد تعارض و نابرابری ناحیه ای میان يک
مرکز فرهنگی و قومی شکل می گیرد(قادرزاده.)51:5919،وی بیان می دارد در جريان نامتوازن نوسازی در کشورها بدلیل تقسیم
ناعادالنه قدرت و ثروت دو دسته گروه پیشرفته و گروه کمتر پیشرفته شکل می گیرد.اين روند ممکن است که با سیاستهای تبعیض
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آمیزی همچون ايجاد دسترسی متفاوت به نهادهای آموزشی،مذهبی و يا نظامی نیز ادامه يابد که در اينصورت تقسیم کار فرهنگی
باعث می شود که افراد خود را با گروه شان بازشناسند و موجبات رشد و تقويت هويتهای قومی متمايز را فراهم
آورند.الکساندر(،)5911اسمیت(،)5913تدگار()5919هشتر(،)5991انتصار()1779از طرفداران اين رويکرد به شمار می آيند.
رويکرد چهارم 8گامی فراتر نهاده و مابین هويتهای قومی و ملی لزوماً هیچگونه تعارض و تقابلی نمی بیند و معتقد است که هويت
قومی و ملی هر کدام سطوحی از هويت جمعی را تشکیل می دهند ،ملتها ترکیبی از قومیتها هستند و قومیتها هم اجزای پازل ملت را
تشکیل می دهند،هیچکدام از اينها نمی توانند جايگزين مناسبی برای ديگری باشند و هرکدام از آنها در جايگاه خود دارای
کارکرد ومعنا می باشند(.سیدمن)5919،امین معلوف در کتاب«هويتهای مرگبار»معتقد است که هويتها نه تک بعدی بوده و نه به هم
دوخته شده اند بلکه شکل ترکیبی داشته و اين ابعاد به گونه ای درهم ادغام و امتزاج پیدا کرده اند که قابلیت تفکیک آنها از
همديگر ممکن نمی باشد .الکساندر به عنوان جامعه شناسی مدرن با تاکید بر پیوند هويتهای قومی و ملی معتقد است که هويتهای
قومی به يمن نژاد،دين يا خاستگاه ملی مشترک شکل گرفته اند.وی برخالف بسیاری از جامعه شناسان معتقد است که هويت قومی
و ملی در تعارض با هم نبوده و نبايستی تصور کرد که قومیتها در زير چرخ های فرآيند يکپارچه سازی ملی نابود می شوندبلکه
احتمال دارد که با خصوصیات گروه مرکزی ادغام و هويت يابند(.مالشويچ .)19:5997،در چنین جامعه کثرت گرايی،الحاق تمامی
گروه های فرهنگی و فکری از طريق مشارکت و همزيستی،در عین حفظ ويژگیهای خود به عنوان يک نظام اجتماعی و
سیاسی،پذيرفته می شود .اينگلهارت(،)5937بولن و مدرانو(،)5997کونور( ،)5991يوسفی()5917و احمدلو( )5913در زمره موافقان
اين ديدگاه می باشند.
نگارنده با تاسی از رويکرد چهارم بر اين باور است که با نگاه به نقشه جغرافیايی ايران متوجه می شويم که گروههای قومی مختلف
با قرار گرفتن در کنار هم،هويت ملی را شکل داده اند و هويت ملی نیز درحقیقت برآيند ديالکتیکی حاصل از تعامل و کنش همه
اقوام و فرهنگهای ايرانی است ،آنها هرچند رابطه ای طولی با هم دارند اما زيرسلطه و تحت استیالی هويت ملی نبوده بلکه با هم و
در کنارهم هماهنگ و روابط هم افزايانه دارند.البته خاطر نشان می شود که تاکید بر همراهی هويت قومی با هويت ملی به اين معنا
نیست که تمامی مولفه ها و شاخص های تاريخی،فرهنگی،اقتصادی،سیاسی و اجتماعی گروههای قومی بطور کامل بر مولفه ها و
شاخص های گروه ملت همخوان و منطبق باشند و اين در درجه اول امری طبیعی و در درجه دوم بستگی به عوامل و فاکتورهای
دخیل در اين تعامل دارد .اين فاکتورها البته متعدد و متکثر بوده واز سطح خرد تا کالن و همچنین عوامل داخلی و خارجی را
دربرمی گیرد .در اين مطالعه با علم به اين واقعیت سعی شده است مهمترين عوامل اجتماعی موثر بر شکل گیری هويت قومی و ملی
مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.
فرضیه های پژوهش

-5بنظر می رسد شکل گیری هويت قومی و ملی درنزد گروههای قومی ساکن کرج با هم متفاوت است.
-1بنظر می رسد شکل گیری هويت قومی و ملی درنزد گروههای قومی ساکن مناطق مختلف کرج با هم تفاوت وجود دارد.
-9بنظر می رسد بین گستره شبکه روابط افراد با شکل گیری هويت قومی و ملی در نزد آنها رابطه وجود دارد.
-8بنظر می رسد بین سرمايه فرهنگی افراد با شکل گیری هويت قومی و ملی در نزد آنها رابطه وجود دارد.
-1بنظر می رسد بین میزان استفاده افراد از رسانه های جمعی با شکل گیری هويت قومی و ملی در نزد آنها رابطه وجود دارد.
-1بنظر می رسد بین حافظه جمعی افراد با شکل گیری هويت قومی و ملی در نزد آنها رابطه وجود دارد.
-3بنظر می رسد بین احساس محرومیت افراد با شکل گیری هويت قومی و ملی در نزد آنها رابطه وجود دارد.
-1بنظر می رسد بین سن افراد با شکل گیری هويت قومی و ملی در نزد آنها رابطه وجود دارد.
- 8ديدگاه نگارنده مطابق با اين رويکرد می باشد.
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روش شناسی

اکثر عالمان اجتماعی با عنايت به پیچیدگی واقعیات و پديده های اجتماعی بر اين باورند که بکارگیری روش شناسی کمی و کیفی
به صورت مکمل می تواند بسیار مفید واقع شود و حتی در ادبیات پژوهشی معاصر،دو واژه کمی-کیفی را به ندرت از همديگر جدا
می کنند .با اذعان به اين واقعیت،يکی از نکات کلیدی پژوهش حاضر که در جهت جبران نقاايص وارده بار روش هاای کمای مای
باشد(فلیک،)85:5913،بکارگیری مطالعه تاريخی و اسنادی –روش کیفی -در خصوص تکوين و تکامال هويات قاومی و ملای در
کنار روش پیمايشی و میدانی-روش کمی -می تواند به غنای بیشتر کار کمک نمايد،فلذا در روش اسنادی اين پاژوهش باه مطالعاه
تاريخی سیر تکوينی هويت قومی و ملی پرداخته ،تکنیک به کار رفته در اينجا تحلیل محتوای متون تاريخی باوده اسات.روش دوم
پیمايش می باشدکه با دو هدف توصیف و تبیین استفاده شده است .تکنیک به کار گرفته شده نیز پرسشنامه حضاوری مای باشاد و
پرسشنامه مخصوص پاسخگويان با مراجعه پرسشگر به درب منازل تکمیل گرديده است.
ساختار جامعه آماری اين پؤوهش،کلیه افراد متعلق به گروههای قومی ساکن در شهر کرج در زمان اجرای طرح در ساال 5991مای
باشد،واحد تحلیل نیز خانواده های ساکن در شهر کرج می باشد.
نوع نمونه گیری در اين تحقیق خوشه ای چند مرحله ای می باشد.دلیل باه کاارگیری نموناه گیاری خوشاه ای در ايان تحقیاق،اوالً
پراکندگی و ثانیاً حجم باالی جامعه آماری می باشد.ازسوی ديگر اين تکنیک به گونه ای انجام می شود که هزينه مصاحبه نهاايی
به حداقل برسد(دواس)38:5931،نمونه گیری در سه مرحله صورت گرفت.در بدو امر لیستی از محالت کرج تهیه گرديده و شاهر
براساس متغییر "جدايی گزينی مکانی"به سه خوشه(محله)اعیان نشین،متوسط نشین و فقیرنشین تقسیم و دسته بندی شدند.در مرحله
دوم از میان خوشه ها(محله) دو خوشه بطور قرعه و به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.در مرحلاه ساوم باا اساتفاده از
نقشه های تهیه شده از مرکز آمار ايران ،بلوک و بلوکهايی 1را انتخاب نموده و سرانجام پس از شمارش تمامی خانوارهای هر بلوک
به صورت تصادفی افرادی را به عنوان واحد آماری از خانوارهای منتخب بر گزيده شده است .مطابق سرشماری سال 1 5911تعاداد
جمعیت شهر کرج برابر با 5919311نفر می باشد،بنابراين تعداد جمعیت نمونه براساس فرمول کوکران918نفر برآورد گرديد.

Nt. pq
Nd 2  t 2 p.q

n

1353782  3.84  / 50  / 50
 918
1353782  / 0025  3.84  / 50  / 50
میزان قابلیت اعتماد يک ابزار اندازه گیری را میتوان به روشهای مختلف به دست آورد،يکی از مهمترين آنها آزمون کرونباخ می
n

باشدکه به سنجش میزان پايايی ابزار اندازه گیری می پردازد.در مرحله پیش آزمون و برپايه 17نفر نمونه آزمون کرونباخ به عمل
آمد و نتايج زير حاصل گرديد:

 -1نظر به اينکه احتماالً تعداد خانوارهای يک بلوک جوابگوی تعداد پرسشنامه ها نباشد و به منظور اطمینان بیشتر،تعداد دو بلوک اضافی به عنوان جايگزين نیز انتخاب شده اند که در صورت لزوم
از آنها استفاده می گردد.
- 1با مراجعه حضوری محقق به مرکز آمار ايران ،مسوالن اعالم نمودند که آمار سرشماری  5997هنوز براساس شهرستان تفکیک نگرديده است بنابراين و به ناچار از آمار سرشماری  5911بهره
گرفته شد.

/93مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران ،سال ششم/شماره اول /زمستان 2931
جدول :1آزمون کرونباخ از متغیرهای مستقل و وابسته
میانگین

متغییر

آلفای کرونباخ استانداردشده

انحراف استاندارد

واريانس

هويت قومی

/158

9/999117

99/978

99/1359

هويت ملی

/911

51/19191

983/193

81/1515

گستره روابط

/358

1/83338

97/771

11/9511

سرمايه فرهنگی

/117

8/11153

17/319

18/1555

میزان بهره مندی از رسانه

/377

8/31111

11/357

51/9795

حافظه تاريخی

/195

1/93183

1/113

18/8111

احساس محرومیت نسبی

/391

1/31933

99/531

91/1119

برای حصول از اعتبار و روايی ابزار سنجش،روشهای مختلفی از جمله تعیین اعتبار صوری مقیاس وجود دارد.نگارنده به جهت باال
بردن روايی ابزار تحقیق و سنخیت آن با واقعیات جامعه آماری،پس از مطالعه گسترده ،شاخص های بسیاری از منابع خارجی و
داخلی برگزيده و به کمک اساتید راهنما و مشاور،پرسشنامه اصلی اصالح و تدوين شد.عالوه بر آن سعی گرديد تا به اعتبار سازه
دست پیدا کنیم و برای اين منظور از آزمون تحلیل عاملی مدد گرفته شد.مهمترين هدف تحلیل عاملی تائیدی،تعیین میزان توان
مدل عامل از قبل تعريف شده با مجموعه ای از داده های مشاهده شده است.به عبارتی،اين نوع تحلیل عاملی،به آزمون میزان انطباق
و همنوايی بین سازه نظری و سازه تجربی تحقیق می پردازد( .دکستور به نقل از حبیب پور.)978:5991،
جدول  :2سنجش روایی متغیرها با استفاده از تحلیل عاملی

مقدار تناسب نمونه کیزر-اوکلین

آزمون کرويت بارتلت

رديف

متغییر

5

هويت قومی-ملی

.849

3454.667

1

احساس محرومیت

درجه آزادی

سطح معنی داری
.000

561

.871

1.4173

45

.000

9

سرمايه فرهنگی

.725

488.154

45

.000

8

میزان استفاده از رسانه

.667

534.406

45

.000

1

حافظه تاريخی

.822

1175.423

91

.000

1

گستره روابط

.729

963.247

28

.000

عالوه بر اين ،تحلیل عاملی داده های "هويت قومی و ملی" با استفاده از تحلیل اجزای اصلی3نشان می دهد که هويت قومی و ملی
دارای پنج بعد اساسی است وهمانگونه که در جدول زير آمده است،حدود17/915درصد از واريانس آن توسط پنج عامل ذيل
تبیین شده است:
جدول :3ابعاد هویت قومی و ملی

عوامل

ارزش ويژه

درصدواريانس به حساب آمده

درصدواريانس تجمعی

عامل اول

1/991

53/181

53/181

عامل دوم

1/973

59/135

97/151

عامل سوم

1/118

59/198

88/515

عامل چهارم

5/889

1/895

11/181

عامل پنجم

5/859

1/957

17/915

نتایج توصیفی و تبیینی

نتايج حاصل ازاستخراج داده های به دست آمده بیانگر اينست که ازمجموع صددرصد پاسخگويان بیش از نیمی(11/3درصد)را
مرد و 83/9درصد را زن تشکیل می دهد37/5.درصد متاهل و 19/9درصد مجرد بوده و از مجموع878نفر اکثريت قريب به اتفاق
آنها()93/9مسلمان و مابقی(1/3درصد) آنها پیرو ساير اديان می باشند.از مجموع 991نفر مسلمان حدود98/8درصد آنها تشیع و
1/1درصد نیز اهل تسنن می باشند 11/8.پاسخگويان جوان19،درصد میانسال و 1/1درصد را سالخورده تشکیل داده اند.از نظر
7

Extraction Method: Principal Component Analysis.

شکل گیری هویت قومی و ملی و عوامل اجتماعی موثر بر آن 93/

جدايی گزينی مکانی 18/8درصد در محالت فقیرنشین11/1،درصد در محالت متوسط نشین و 17/8درصد درمحالت مرفه نشین
زندگی می کنند.ازمجموع صدرصدپاسخگويان به ترتیب8931درصدفارس1939،درصدترک5338 ،درصدکرد 9،درصد لر 131
درصد عرب 5،درصدبلوچ و 931درصد را ساير اقوام تشکیل داده اند.بیشترين درصد (حدود نیمی)مربوط به قوم فارس و کمترين
آنها مربوط به قوم بلوچ می باشند.
جدول :4توزیع درصد فراوانی پاسخگویان برحسب اولویت شکل گیری هویت قومی وملی

درصدفراوانی

رديف

اولویت هویت:

5

فقط هويت ملی

97/3

1

اول هويت ملی بعد هويت قومی

15/9

9

اول هويت قومی بعد هويت ملی

1/ 5

8

فقط هويت قومی

5/ 9

1

جمع کل

577

نتايج جدول 8بیانگر اينست که شکل گیری و باهم بودن هويت قومی وملی در نزد پاسخگويان مهم بوده(11درصد)و نشان از اين
واقعیت دارد که اوالً اکثريت پاسخگويان دارای هويتی مرکب بوده وثانیاً اين "هويت ترکیبی" برايشان حائز اهمیت می باشد و به
آن احساس تعلق وتعهد دارند.در واقع پاسخگويان هم به هويت قومی پايبند و وفادار هستند و هم به هويت ملی و ايندو را «باهم» و
«در کنار هم» دارا می باشند.اما با مقايسه دقیقتر جداول متوجه می شويم که حدود 11درصدپاسخگويان ارجحیت را اول به هويت
ملی و سپس به هويت قومی داده اند و اين در حالیست که تنها1درصد ارجحیت را اول به هويت قومی و بعد به هويت ملی داده اند.
جدول :5توزیع درصد فراوانی پاسخگویان برحسب جایگاه گروه قومی یا ملی

زياد و خیلی زياد

متوسط

کم و خیلی کم

جمع کل

رديف
5

اهمیت عضويت در گروه قومی

19

18/1

1/ 8

577

1

اهمیت عضويت در گروه ملی

18/3

8/ 1

55/5

577

9

تمايل به زندگی در میان قوم خود

11/3

91/9

58/8

577

8

تمايل به زندگی در میان جامعه ايران

11/3

55/9

/71

577

با مقايسه درصد فراوانی جدول شماره  1مربوط به اهمیت عضويت در اجتماع قومی وجامعه ايرانی ،نتايج بیانگر اينست که میزان
اهمیت عضويت در گروه قومی در نزد پاسخگويان در حدود 19درصد خیلی زياد و زياد می باشد در مقايسه اهمیت عضويت در
جامعه ايرانی حدود13درصد خیلی زياد و زياد بیان شده است.با مقايسه داده های ديگر درخصوص تمايل به زندگی در اجتماع
قومی و جامعه ايرانی نتايج بیانگر اينست که حدود 19درصد پاسخگويان تمايل زياد و خیلی زيادی به زندگی در گروه قومی خود
دارند و اين در حالیست که در مقايسه حدود 13درصد پاسخگويان تمايل خیلی زياد و زياد به زندگی در جامعه ايرانی دارند.
بنابراين میتوان گفت که احساس تعلق و پايبندی پاسخگويان در درجه اول معطوف به اجتماع ملی ونشانگرهای هويت ملی می
باشد.تمايل و گرايش آنها به رعايت هنجارهای ملی بیش از هنجارهای قومی است.اما اين بدين معنا نیست که جهت گیری های
شناختی،عاطفی،تعلقی وتعهدی ساکنان به سوی هويت قومی نباشد،در حقیقت افراد هردو بعد از هويت را با هم و در کنار هم دارا
و تجربه می نمايند.

/34مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران ،سال ششم/شماره اول /زمستان 2931
جدول :6همبستگی مابین سن افراد با شکل گیری هویت قومی و ملی

همبستگی
هويت قومی-ملی
آزمون پیرسون

ضريب همبستگی

هويت قومی-ملی

سن
**/515

5

/775

سطح معناداری
تعداد
سن

911

911

ضريب همبستگی

**/515

5

سطح معناداری

/775

تعداد

911

878

سطح معناداری تا **. /75

جدول شماره 1همبستگی بین سن افراد با شکل گیری هويت قومی وملی را نشان می دهد که با توجه به آزمون پیرساون در حادود
 /515بوده و بیانگر رابطه بین اين دو متغیر می باشد.با توجه به سطح معناداری( )/775با 99درصد اطمینان میتاوان گفات کاه رابطاه
مابین اين دو متغیر معنادار بوده و تصادفی نمی باشد،بنابراين نتايج آن قابل تعمیم به جامعه آماری مای باشاد.همچنین همبساتگی از
نوع مثبت و مستقیم می باشد ب دين معنی که با افزايش سن افراد ،شکل گیری هويت قومی وملی در آنها کاملتر می گردد.اين نتاايج
مويد ديدگاه هورتون کولی و پارسونز می باشد.کولی معتقد است که عضويت افراد در گروههای ثانويه برعکس گروههاای اولیاه
نوعی پیوندهای عاطفی گسترده تر فراهم نموده و برخوردها و تعامالت فراتر از هدفهای محدود و خاص قومی و قبیله ای بوده فلذا
تعلق خاطر و دلبستگی افراد فراتر از مرزها و محدوده های قومی و طايفه ای توسعه يافته و سارانجام باه اجتمااع ملای گساترش مای
يابد(ماتئوس.)581:1777،پارسونز نیز به نقش افزايش سن در شکل گیری هويت قومی و ملی اشاره و بیان مای داردکاه کاودک در
همان دوران کودکی و در فرايند جامعه پذيری هويت جمعی به نام «خانواده» را درونی می نمايد اماا زمانیکاه باا گروههاای ثانوياه
خارج از خانواده آشنا می شود دلبستگی های عاطفی وی نیز گسترش يافته و از سوی ديگر اين نهادها همیشه او را به عناوان عضاو
بزرگترين «ما» که همان اجتماع ملی است مورد خطاب قرار می دهد(روزنبرگ.)13:5911،در کنار اين هويت ملی،فرد متوجاه مای
شود که بخشی از آموزه هايی که در خانواده ياد گرفته دارای ارزش می باشد.بنابراين با افزايش سن افراد اين دو بعد هويتی با هم و
در کنار هم در وجود فرد درونی می شوند.
جدول :7همبستگی مابین سرمایه فرهنگی با شکل گیری هویت قومی و ملی

همبستگی
هويت قومی و ملی
آزمون پیرسون

هويت قومی و ملی

ضريب همبستگی

5

سطح معناداری
تعداد
سرمايه فرهنگی

سرمايه فرهنگی
**/558
/793

911

991

ضريب همبستگی

**/558

5

سطح معناداری

/793

تعداد

991

911

سطح معناداری تا **. /75

جدول شماره3همبستگی مابین سرمايه فرهنگی با شکل گیری هويت قومی و ملی را نشان می دهد که در حدود /558می باشد و
بیانگرهمبستگی نسبتاً ضعیف بین ايندو متغیر می باشد.اين رابطه با توجه به سطح معناداری( )/793تصادفی نبوده و در حدود
91درصد اطمینان قابل تعمیم به جامعه آماری می باشد.همچنین همبستگی از نوع مستقیم و مثبت می باشد؛بدين معنی که غنی بودن
سرمايه فرهنگی به شکل گیری هويت قومی و ملی کمک می کند.نتايج بدست آمده ضمن تائید اين فرضیه که هويت قومی و ملی
ساکنان استان البرز با میزان بهره مندی آنها از سرمايه فرهنگی رابطه دارد،اهمیت ديدگاههای تلفیقی بويژه ديدگاه جنکینز و بورديو

شکل گیری هویت قومی و ملی و عوامل اجتماعی موثر بر آن 32/

و همچنین دويچ می باشد.بورديو معتقد است افراديکه از امکانات فرهنگی همچون تحصیالت عالی،شغل مناسب،کتابخانه
شخصی،سازموسیقی و همچنین سرگرمیهايی مثل رفتن به سینما،تئاتر وموزه بهره مند هستند نقش مهمی در گسترش افق ديد،مدنیت
و بسط روابط و تعامالت اجتماعی و به تبع آن تقويت تعلقات جمعی دارد.جنکینز براين باور است که داشتن سرمايه هايی همچون
سرمايه اجتماعی و فرهنگی در تعیین جايگاه اجتماعی و جهت گیری های شناختی،عاطفی و عملی فرد موثر
است(جنکینز .)585:5915،دويچ نیز ضمن اشاره به داده های اقتصادی،سیاسی و فرهنگی بیان می دارد که بهره مندی از
تحصیالت،رفتن به سینما و خريد روزنامه و مواردی از اين قبیل می تواند به استقرار شبکه هايی از روابط اجتماعی و به تبع آن
شکل گیری هويتها کمک نمايد(دويچ.)18:5991،
جدول  :8همبستگی مابین حافظه جمعی با شکل گیری هویت قومی و ملی

همبستگی
هويت قومی و ملی
آزمون پیرسون

ضريب همبستگی

هويت قومی و ملی

1

/383
/128

سطح معناداری
حافظه جمعی

حافظه جمعی

تعداد

362

355

ضريب همبستگی

/383

1

سطح معناداری

/128

تعداد

355

366

جدول شماره  1همبستگی مابین حافظه جمعی با شکل گیری هويت قومی و ملی را نشان می که در حدود /719می باشد و بیانگر
عدم همبستگی مابین اين دو متغیر می باشد .همچنین سطح معناداری()/513بسیار بزرگتر از 1درصد بوده،فلذا می توان گفت بین
حافظه جمعی افراد با شکل گیری هويت قومی و ملی همبستگی وجود ندارد.بنابراين نتايج بیانگر تايید فرض صفر و رد فرضیه
تحقیق می باشد.لذا براساس نتايج فوق ديدگاه نظريه پردازانی همچون آنتونی اسمیت ،جنکینز در خصوص نقش حافظه جمعی بر
هويت جمعی رد می شود.
جدول :9همبستگی بین بهره مندی از رسانه با شکل گیری هویت قومی و ملی

همبستگی
هويت قومی و ملی
آزمون پیرسون

هويت قومی و ملی

ضريب همبستگی

1

**/163
/332

سطح معناداری
362

362

ضريب همبستگی

**/163

1

سطح معناداری

/331

تعداد

362

تعداد
میزان بهره مندی از رسانه

میزان بهره مندی از رسانه

434

سطح معناداری تا **. /75

جدول شماره :9همبستگی مابین بهره مندی از رسانه با شکل گیری هويت قومی و ملی را نشان می دهد.با توجه به آزمون پیرسون
همبستگی بین دو متغیر در حدود  / 519می باشد که بیانگر رابطه بین اين دو متغیر می باشد .اين رابطه با توجه به سطح
معناداری( )/771در حدود 99درصد اطمینان قابل تعمیم به جامعه آماری می باشد.نتايج به دست آمده بیانگر اينست که بهره مندی
ساکنان استان البرز از رسانه های جمعی از قبیل تلويزيون،راديو،اينترنت ،ماهواره ومطبوعات تاثیری هرچند ضعیف بر شکل گیری
هويت قومی و ملی دارد،اين قضیه موجب گرديده تا افراد بسیاری از واقعیات را از زاويه ودريچه اين رسانه ها ببینند .بنابراين می
توان گفت که رسانه ها بر آگاهی و شناخت ذهنی افراد تاثیر گذاشته،به رفتارها جهت داده و هويتشان را شکل داده است.اين نتايج
مويد ديدگاه گیدنز،کونور،آندرسون می باشد.گیدنز در اين باره می گويد افراد اطالعات فنی و غیر فنی را از طريق رسانه ها و نیز
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سازمانهای تبلیغاتی گرفته،آنها را در زندگی خود به کار میگیرند ودر هويت خويش تغییر ايجاد میکنند(.گیدنز)5915،کونور با
تاکید بر نقش همگن سازی رسانه ها معتقد است که رسانه های همگانی دارای اين توانايی هستند که در اقلیتهای اجتماعی از طريق
آمیزش بسیاری از خصوصیات ارزشی و اعتقادی آنان،ترکیب مشترکی از هويت واحد به وجود آورند که عامل مهمی در فرآيند
ملت سازی و حذف بحرانهای قومی به شمار می رود.به تعبیر آندرسون هويت ملی به وسیله مفهومی از زبان مدرن و رسانه های
ارتباطی گسترش يافته است( .تامپسون)171:5939،
جدول  :13همبستگی بین احساس محرومیت با شکل گیری هویت قومی و ملی

همبستگی
هويت قومی و ملی
آزمون پیرسون

هويت قومی و ملی

ضريب همبستگی

احساس محرومیت نسبی
**-/291

1

/333

سطح معناداری
تعداد
احساس محرومیت نسبی

ضريب همبستگی

362

356

**-/291

1

سطح معناداری

/333

تعداد

356

396

سطح معناداری تا **. /75

جدول شماره57همبستگی بین احساس محرومیت و شکل گیری هويت قومی و ملی را نشان می دهد .با توجه به آزمون پیرسون
همبستگی مابین متغیر احساس محرومیت با شکل گیری هويت قومی و ملی در حدود  -/195می باشد که بیانگر رابطه بین اين دو
متغیر می باشد .اين رابطه با توجه به سطح معناداری( )/777باصددرصد اطمینان قابل تعمیم به جامعه آماری می باشد.اين رابطه از
نوع معکوس و منفی می باشد بدين معنی که هرچه احساس محرومیت در نزد پاسخگويان متعلق به گروههای قومی بیشتر
باشد،شکل گیری هويت قومی و ملی با چالش مواجه می گردد.نتايج بدست آمده بیانگر اينست که در بین برخی از گروههای
قومی مثل بلوچها،کردها و عربها در مقايسه با ساير گروههای قومی بويژه فارسها اين احساس محرومیت بیشتر به چشم میخورد .در
عالم واقع نیز اين گروهها به داليلی از جمله زبان،مذهب و نژاد چندان امکان حضور در نقش های مختلف اقتصادی،فرهنگی
ومديريتی را در سطح استان البرز نیافته اند.اين واقعیت با نگاه به استانهای کردستان،بلوچستان و خوزستان از منظر توسعه نیافتگی
بیشتر نمود پیدا می کند .هشتر در اين خصوص معتقد است که در نظام های اجتماعی که در آنها روابط اجتماعی –اقتصادی
ناعادالنه باشد و نابرابری بین گروههای قومی زياد باشد ،تقسیم کار فرهنگی ،توزيع امکانات و مسئولیتها و تسهیالت زندگی بین
گروههای اجتماعی براساس تعلقات قومی وقوم مداری می تواند به تضعیف هويت ملی و به تبع آن انسجام ناپايدار بیانجامد
(اوزکريملی)518:5919،
جدول:11همبستگی بین گستره روابط با شکل گیری هویت قومی و ملی

همبستگی
هويت قومی و ملی
آزمون پیرسون

هويت قومی و ملی

ضريب همبستگی

1
362

353

ضريب همبستگی

**/225

1

سطح معناداری

/333

تعداد

353

تعداد

سطح معناداری تا **. /75

**/225
/333

سطح معناداری
گستره روابط

گستره روابط

389

شکل گیری هویت قومی و ملی و عوامل اجتماعی موثر بر آن 39/

جدول شماره 55همبستگی ما بین گستره روابط با شکل گیری هويت قومی و ملی را نشان می دهد با توجه به آزمون پیرسون
همبستگی بین دو متغیر گستره روابط با شکل گیری هويت قومی و ملی در حدود  /111بوده که بیانگر رابطه نسبتاٌ متوسط بین اين
دو متغیر می باشد .اين رابطه با توجه به سطح معناداری( )/777تصادفی نبوده و باصددرصد اطمینان قابل تعمیم به جامعه آماری می
باشد.اين رابطه از نوع مستق یم و مثبت می باشد ،بدين معنی که با افزايش گستره روابط افراد،شکل گیری هويت قومی و ملی
تقويت خواهد شد.فلذا نتايج بیانگر رد فرض صفر و تائید فرضیه تحقیق می باشد.نظر به اينکه ساکنان استان البرز با طیف وسیعی از
تعامالت گروهی هم از نوع اولیه و هم ازنوع ثانويه برخوردار هستند و شبکه تعامالت اجتماعی آنها هم قومی و هم فراقومی می
باشد،لذا از اين جهت دارای تنوع بوده واز عضويت در هیئتهای مذهبی محلی تا فعالیت در شبکه های اجتماعی تويتر و فیس بوک
را دربرمی گیرد.عضويت و فعالیت در چنین نهادهای اجتماعی موجب می گردد که نه تنها فرد خود را به تنهايی و فرداً تعريف
ننمايد بلکه بیشتر به عنوان بازنماينده های عضويت در اين اجتماعات بشناسد.طبیعی است که اين بازنمايندگی چندين حالت پیدا
نموده و فرد متناسب با اين گونه گونی ها ،هويت و تشخص می يابد.از سوی ديگر با بازشدن گروهها و اجتماعات نسبت به
يکديگر از لحاظ اظهاری و دراثر روابط متقابل و عضويتهای مشترک،امکان ادخال گروهها در يکديگر و بالتبع جامع شدن اجتماع
جامعه ايی ،میسر می گردد»(چلبی .)17:5931،يافته های فوق مويد ديدگاه گیدنز می باشد.وی با تاکید بر نقش« اعتماد بنیادين»در
تعامالت افراد با هم ،معتقد است که ابتدا نوعی آگاهی به وجود چهره های (اطمینان)به عنوان شخصی حاصل می شود وبعدها رفته
رفته ماهیت میان ذهنیتی زندگی اجتماعی و به تبع آن هويت اجتماعی شکل می گیرد(گیدنز)15:5931،دويچ نیز با اشاره به نقش
محیط اجتماعی افراد در شکل گیری هويت آنها ،بیان می دارد که گسترش شبکه های ارتباطی و تعامالتی افراد ناشی از خروج از
محل سکونت خود،موجبات تقويت همانند سازی در افراد می گردد.
تحلیل واریانس یک طرفه

به منظورآزمون فرضیه و تشخیص تفاوت میانگین هويت قومی و ملی در بین گروههای قومی از آزمون آنووا بهره گرفته شده
است.در اين آزمون که تعمیم يافته آزمون Tبا دو نمونه مستقل است،مقايسه میانگین ها و هم قوارگی گروههای قومی صورت می
گیرد.
جدول :12سطح معنی داری تفاوت میانگین شاخص هویت قومی و ملی براساس گروههای قومی

جمع مجذور

درجه آزادی

میانگین مجذور

آزمونF

سطح معناداری

بین گروه

9995/885

1

111/187

9/133

/771

درون گروه

15381/318

991

511/997

8/591

/775

کل

11387/511

991

جدول  :13آماره های اصلی تفاوت میانگین شاخص هویت قومی و ملی براساس گروههای قومی

گروه قومی

میانگین

انحراف استاندارد

خطای استاندارد

کرد

593/7915

58/11171

5/91959

فارس

591/1113

59/11191

5/51911

ترک

597/9851

59/51353

5/81918

بلوچ

511/7777

8/18171

1/13979

عرب

511/1317

51/19957

8/18199

لر

599/8111

58/93113

1/19811

ساير

591/1777

59/98118

8/39838
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نتايج جدول شماره :58مقايسه تفاوت میانگین شکل گیری هويت قومی و ملی در بین گروههای قومی و زبانی مختلف-
آذری،کرد،فارس،لر،عرب و بلوچ -را نشان می دهد .آزمون  )93133( Fو همچنین سطح معناداری به دست آمده( )/771نشانگر
اينست که بین گروههای قومی يا زبانی مختلف از نظر شکل گیری هويت قومی و ملی باهم تفاوت معناداری وجود دارد.در حالیکه
به ترتیب در نزد اقوام بلوچ(،)511عرب( )511/1317و ترک( )597/9851شکل گیری هويت قومی و ملی بیشتر صبغه قومی
دارد،اين در حالی است که در بین گروههای قومی لر(،)599/8111کرد()593/7915و فارس()511/1131صبغه ملی پررنگتر می
باشد.
جدول :14سطح معنی داری تفاوت میانگین شاخص هویت قومی و ملی براساس جدایی گزینی مکانی

جمع مجذور

درجه آزادی

میانگین مجذور

آزمونF

سطح معناداری

بین گروه

435.876

2

217.938

1.106

/322

درون گروه

66021.189

335

197.078

کل

66457.065

337

نتايج جدول شماره  51بیانگر اينست که میانگین متغیر هويت قومی-ملی در بین سه گروه اعیان نشین،متوسط نشین و فقیرنشین به
عنوان عامل،تفاوت معناداری با هم ندارند و سطح معنی داری آزمون  Fبه دست آمده بسیار بزرگتر از /71میباشد،در اينصورت
فرض تفاوت میانگین گروهها رد و در مقابل فرض صفر که مبتنی بر يکسانی آماری میان گروهها می باشد،تائید می گردد.
تحلیل رگرسیونی چندمتغیره

هدف اصلی از کاربرد رگرسیون چندمتغیره آن است که ترکیبی از متغیرهای مستقل را به گونه ای ايجاد کند که حداکثر
همبستگی را با متغیر وابسته نشان دهد.در نتیجه،از اين ترکیب خطی می توان در جهت پیش بینی مقادير متغیر وابسته استفاده و
اهمیت هريک از متغیرهای مستقل را در پیش بینی مورد نظر ارزيابی نمود(کرلینجر)5911،931،به منظوردستیابی به اين هدف در
اين بخش از رگرسیون به روش گام به گام استفاده می شود،بدين ترتیب و با توجه به نتايج حاصل از همبستگی بین متغیرهای
مستقل با وابسته که در جداول فوق آمده ،از مجموع 1متغیر مستقل 1،متغیر دارای همبستگی معنادار با متغیر وابسته بودند که بعنوان
پیش شرط به معادله رگرسیون وارد شدند،چراکه الزمه ورود متغیرها به معادله رگرسیون چندمتغیره وجود همبستگی معنادار
متغیرهای مستقل با وابسته می باشد.با توجه به نتايج جدول شماره  51در تمام مراحل پنجگانه R2به دست آمده در سطح اطمینان
حداقل 91درصد از لحاظ آماری معنادار بوده استR2 .به دست آمده( )/181در گام پنجم نشان می دهد که حدود 31درصد از
واريانس شکل گیری هويت قومی وملی در نزدساکنان استان البرز توسط پنج متغیر فوق تبیین نشده است و سهم اين پنج متغیر در
حدود  11درصد از تغییرات متغیر وابسته را پیش بینی می نمايند،بنابراين عالوه بر پنج متغیر مذکور ،متغیرهای ديگر نیز می توانند در
واريانس متغیر هويت قومی-ملی سهیم باشند.
جدول :15عناصراصلی تحلیل چندمتغیره به روش گام به گام برای پیش بینی شکل گیری هویت قومی و ملی

مراحل

R

R2

R2استانداردشده

اشتباه استاندارد

گام اول

/195

/711

/711

/911378171

گام دوم

/911

/ 591

/ 591

/919571911

گام سوم

/911

/ 513

/ 539

/917578193

گام چهارم

/938

/157

/173

/988135193

گام پنجم

/915

/181

/198

/981591919

شکل گیری هویت قومی و ملی و عوامل اجتماعی موثر بر آن 33/

درجدول شماره  51ساير آماره ها برای متغیرهای درون معادله آورده شده اند.اين آماره ها عبارتند از ضرايب رگرسیون Bبرای
نشان دادن نمرات خام متغیرهای درون معادله،ضريب استاندارد ) (Betaمتغیرهای درون معادله برای نشان دادن تاثیر خالص
متغیرهای درون معادله بر متغیر وابسته(که به آنها ضريب مسیر نیز می گويند) و مقاديرآزمون) (Tو)(sigTبرای نشان دادن
معناداری ضرايب رگرسیون،ضرايب استاندارد،همبستگی نیمه جزيی و همبستگی جزيی.آزمون Tنشان می دهد که ضريب
رگرسیون برای پنج متغیر مذکور در سطح حداقل /99اطمینان از لحاظ آماری معنادار است.
جدول  :16عناصرمتغیرهای درون معادله برای پیش بینی شکل گیری هویت قومی و ملی

B

Beta

t

sig

احساس محرومیت نسبی

-/293

-/291

-5/733

/333

گستره روابط

/155

/154

2/931

/334

بهره مندی ازرسانه

/147

/139

2/741

/336

سن

/363

/353

2/237

/326

سرمايه فرهنگی

/118

/116

2/218

/327

نام متغیر

بنابراين شکل عمومی رگرسیون پنج متغیر بدست آمده با توجه به عملیات رگرسیون گام به گام و داده های آن برای پیش بینی
(تبیین) شکل گیری هويت قومی و ملی به صورت زير است:
احساس محرومیت نسبی(+)-/195گستره روابط )+)/518میزان بهره مندی از رسانه (+)/599سرمايه فرهنگی (+)/551سن(Y=191 +/)/719

تحلیل مسیر

تکنیک تحلیل مسیر برپايه مجموعه ای از تحلیل رگرسیون چندگانه و براساس فرض ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته استوار
است(کالنتری  )118:5911،در واقع در روش تحلیل مسیر،عالوه بر تاثیر مستقیم،امکان شناسايی تاثیرات غیر مستقیم هريک از
متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته نیز وجود دارد( .منصورفر)171:5911،نتايج استخراج شده بیانگر اينست که متغیرهای «احساس
محرومیت» و« گستره روابط» متغیرهايی هستند که به صورت مستقیم بر«شکل گیری هويت قومی و ملی» تاثیر می گذارند.اين
متغیرها به عنوان متغیرهای وابسته میانی(درونی) در نظر گرفته شده اند.بنابراين تاثیر غیرمستقیم بر متغیر «هويت قومی-ملی» نداشته
اند.متغیر«سرمايه فرهنگی» ،عالوه بر تاثیر مستقیم،به صورت غیر مستقیم و باواسطه دو متغیر «گستره روابط» با ضريب مسیر  /571و
«میزان استفاده از رسانه» با ضريب مسیر ،/555بر روی شکل گیری هويت قومی و ملی تاثیر گذاشته است .همچنین با افزايش
«سرمايه فرهنگی»«،میزان استفاده از رسانه» افزايش يافته و به تبع آن شکل گیری هويت قومی و ملی تقويت خواهد شد.دومین
متغیری که توانسته است در کنار تاثیر مستقیم ،به صورت غیرمستقیم نیز بر روی« شکل گیری هويت قومی و ملی» تاثیر داشته
باشد،متغیر «سن» بوده که با واسطه دو متغیر «گستره روابط» با ضريب مسیر  -/719و «احساس محرومیت» با ضريب مسیر -/711
،برروی شکل گیری هويت قومی و ملی تاثیر گذاشته است.يعنی با افزايش«سن»«،گستره روابط» توسعه يافته و اين امر در نهايت به
تقويت شکل گیری هويت قومی و ملی می انجامد .همچنین با افزايش«سن»«،احساس محرومیت»کاهش يافته و به تبع آن شکل
گیری هويت قومی و ملی تقويت خواهد شد.سومین متغیر،متغیر«میزان استفاده از رسانه»،عالوه برتاثیر مستقیم،به صورت غیرمستقیم
و باواسطه دومتغیر «گستره روابط» با ضريب مسیر  /588و «احساس محرومیت» با ضريب مسیر ،/589بر روی شکل گیری هويت
قومی و ملی تاثیر گذاشته است.يعنی با افزايش«میزان استفاده از رسانه»«،گستره روابط» توسعه يافته و اين امر در نهايت به شکل
گیری هويت قومی و ملی میانجامد.همچنین با افزايش«میزان استفاده از رسانه»«،احساس محرومیت نسبی» افزايش يافته و به تبع آن
شکل گیری هويت قومی و ملی تقويت خواهد شد.در نهايت اين که متغیر «گستره روابط» عالوه بر تاثیر مستقیم،به صورت غیر
مستقیم و باواسطه بر متغیر «احساس محرومیت» بر شکل گیری هويت قومی و ملی تاثیر گذاشته است.بطورکلی مدل تجربی به
دست آمده بیانگر تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای مستقل بر وابسته و براساس واقعیات حاصل از میدان چنین ترسیم شده
است:
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جدول :17ماتریس تاثیر مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر شکل گیری هویت قومی و ملی

تاثیرات غیرمستقیم

جمع اثرگذاری

نام متغیر

تاثیرات مستقیم

احساس محرومیت نسبی

-/119

---------

-/119

گستره روابط

/511

--------

/511

میزان استفاده از رسانه

/511

/7915

/511

سرمايه فرهنگی

/555

/7991

/588

سن

/719

/77771

/71971

دستاوردها ی پژوهشی :

از لحاظ تئوری ،اين پژوهش ادعا دارد که برخی از قضايای رويکردهای ساختارگرايی،ساختاربندی،مدرنیستی،قوم گرايی و
ناسیونالیسم قومی،را در بین گروههای قومی ساکن شهر کرج به آزمون گذاشته اما آزمون تئوريهای ديگر مقدورنشده است.اين
پژوهش توانسته است با تاسی از نظريه پارسونز،معلوف،جنکینز،الکساندر مبنی بر توازی و همنشینی هويت قومی و ملی را مورد
آزمون و تائید نمايد و به نتايجی برخالف دورکیم،کاستلز ودويچ ،دست بیابد.ازنظر تجربی نیز نتايج پژوهش در راستای تايید
تحقیقاتی می باشد که به همراهی و همسويی هويتهای قومی و ملی باور دارند،در اين خصوص می توان به پژوهشهای احمد
اشرف،چلبی،ربانی واحمدلو اشاره نمود .همچنین يافته های به دست آمده مويد ديدگاه صاحبنظرانی همچون اسمیت،کالهون،
چلبی و عبداللهی می باشد که معتقدند در جوامع چندقومیتی همچون ايران،همبستگی و انسجام ،بنیان نظم اجتماعی و مديريت
مسالمت آمیز تغییرات اجتماعی به شمار می رود .بنابراين به نظر نگارنده آشتی میان هويت ملی و قومی به عنوان دربرگیرنده ترين و
کاملترين شکل ممکن هويت اجتماعی در برقراری و تداوم انسجام پايدار و فراگیر نقش و جايگاه برجسته ای دارد.
دستاورد ديگر اين پژوهش از جهت روش شناسی به نتايج و يافته هايی برمی گردد که از نمونه ای اخذ شده که در مقايسه با نمونه
های مشابه به کار گرفته بر روی قومیتهای کشور،بزرگتر و يکدست تر بوده و از اين حیث قابلیت تعمیم بیشتری در بین شش گروه
قومی کرد،فارس،ترک،لر،عرب و بلوچ دارد.لذا می توان نتايج و دستاوردهای اين تحقیق که برگرفته از شهر کرج -به عنوان ايران
کوچک -می باشد با مسامحه به گروههای قومی ايران تعمیم داد .
يکی از مهمترين دستاوردهای اين تحقی ق تاکید بر اين واقعیت است که ما فقط در هويت ملی مان خالصه نمی شويم ،بلکه دارای
يک هويت قومی نیز هستیم که دربرگیرنده ارزشها و هنجارهای مشترکی با هويت ملی می باشد.اين اليه ها به گونه ای در هم
ادغام شده و درهم بافته اند که هويتی مرکب را فراهم نموده و تفکیک و جدا نمودن آنها از همديگر کاری بس دشوار و شايد غیر
ممکن باشد .همچنین نتايج توصیفی تحقیق بیانگر فاصله گرفتن افراد از هويتهای تک بعدی،قطبی و پوالريزه (91درصد) به نفع
هويتهای ترکیبی و چندبعدی(11درصد) می باشد .نتیجه به دست آمده کامالً جديد بوده و به جرات می توان گفت که در تحقیقات
پیشین راجع به پوالريزه شدن هويت ملی و قومی طرح مساله شده باشد.
و سرانجامین دستاورد تحقیق بیانگر خروج هويتهای قومی و ملی در چند سال اخیر از حالت و صبغه سیاسی و حرکت به سوی
صبغه و جنبه های فرهنگی است .يک دلیل عمده آن تجربه زيسته مشترک تمام اقوام ايرانی در زيست فرهنگهای مشترکی همچون
استان البرز و فاصله گرفتن از محیطهای صرف قومیتی و زبانی می باشد.اين مسئله موجب گرديده که در سطح خرد و میانی
تعامالت افراد و اقوام با همديگر ،شاهد نوعی تساهل وتسامح و حتی پیوندهای فرهنگی اقوام باشیم که نتیجه آن ازدواجهای برون
گروهی و پیدايش دورگه های قومیتی و فرهنگی است.در سطح کالن نیز در چند دهه اخیر با طرح گفتمان جامعه مدنی ،فضای
هويتی تا حدی تلطیف گرديده و مديريتهای کالن نیز بعد فرهنگی را درسیاستگذاری و تصمیمگیری مرتبط با اقوام بیشتر لحاظ می
نمايند و کمتر به دنبال انگ و برچسب سیاسی به تغییرات هويتی می باشند .به تعبیر کاستلز ملی گرايی معاصر بیشتر به فرهنگی بودن
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گرايش دارد تا به سیاسی بودن،و بنابراين بیشتر متوجه دفاع از فرهنگی است که پیشاپیش نهادينه شده نه متوجه ايجاد يا دفاع از يک
دولت.
پیشنهادها

پیشنهادات ح اصل از پژوهش به منظور دقت بیشتر به سه بخش دسته بندی شده که در ادامه می آيد.
پیشنهادهای توسعه ایی:

 -5داشتن نگاهی تکثرگرايانه به مسئله اقوام و باور به اين اصل که تشکیل هويت قومی و ملی برآيند و تلفیقی از تمامی اقوام ايرانی
است ،الزم والبته ضروری به نظر می رسد .اهمیت قايل شدن و به رسمیت شناختن هويت های اقوام مختلف
ترک،کرد،عرب،بلوچ،لر درکنار و هموزن با هويت قومی فارس مسئله بسیار مهمی است.بدين معنا که نبايستی به مانند دوران
پهلوی و به بهانه مدرنیزاسیون ،هويت ايرانی را معادل و مساوی هويت فارسی تلقی نمايیم.معادل دانستن هويت ايرانی با هريک از
هويتهای قومی امری نامبارک و ناپذيرفتنی و البته غیر قابل تحقق .لذا نبايستی در اين زمینه دچار افراط و تفريط شويم و هويت
قومی و ملی را به بهانه وحدت و انسجام درهويت ملی خالصه و يا در هويت قومی تقلیل ببريم .بايستی ظريف عمل نمود و دچار
افراط وتفريط نشويم .
 -1حفظ آداب،رسوم،فرهنگ و زبان هر قومی حق طبیعی و خدادادی آنها می باشد.در دنیايی که تکثر و تنوع در همه ابعاد و جنبه
ها امری پذيرفتنی است،در داخل کشور و در شهری همچون کرج که دارای زيست بوم چندفرهنگی بوده و از اين جهت به «ايران
کوچک» معروف است،حفظ اين تنوع و تکثر تالش مضاعفی را می طلبد .اگر موفق عمل نمايیم می توان شهر کرج را به عنوان
تجربه و الگويی موفق از تساهل ،تسامح و مدارای فرهنگی به کل ايران و حتی جهان معرفی نمود.
-3براساس يافته های استخراج شده ،عضويت و مشارکت پاسخگويان در انجمنها و نهادهای مدنی در حد ضعیف و پايین می
باشد.در چنین شرايطی و با ضعف عملکرد چنین اجتماعاتی ،فرايند جامعه پذيری در بستر داده های قومی تقويت و فعال گرديده و
هنجارهای قومی تعیین کننده خواهند شد فلذا معیارهای قضاوت در مناسبات اجتماعی عمدتاً متاثر از همین داد ه هايی می شوند
که دربستر تعلقات قومی وفرهنگی ايجاد شده اند ،از سوی ديگر مناسبات اجتماعی و شبکه ها ی برون قومی آسیب می بینند و اين
می تواند ضعفی جدی و ساختاری بر سر بسط دايره تعامالت اجتماعی و به تبع آن اجتماع عام باشد،با توجه به اين واقعیت
،مشارکت و تلفیق ،دو عنصر مهمی هستند که از يکسو امکان ادخال گروههای مختلف را فراهم مینمايند و از سوی ديگر،اخالق
شهروندی و تعامالت همزيستی مسالمت آمیز را جايگزين خصلتهای قومی می سازند(صالحی امیری)915:5911،لذا ضروری است
در اين راستا در کنار گروههای اولیه توجه ويژه ای نیز به گروههای ثانويه داشته و آنها رادر جهت بسط روابط تقويت نمايیم.
-8به تعبیر تدگار هويت قومی زمانی مسئله ساز می شود که با افراد يک گروه قومی بواسطه تعلقاتشان به آن گروه ،رفتاری تبعیض
آمیز در مقايسه با گروههای ديگر صورت گیرد .نتايج به دست آمده از مطالعه حاضر نیز مويد اين واقعیت است افراديکه دارای
احساس محرومیت نسبی بااليی می باشندگرايش به هويت قومی در آنها قويتر می باشد.بايستی به اين نکته اذعان داشت که در
ايران در برخی از موارد امکانات ،منابع،ثروت و قدرت در بین گروههای قومی مختلف کشور عادالنه توزيع نگرديده است و اتفاقاً
يکی از داليل مهاجرت اقوام از نواحی محروم و مرزی به استان البرز همین توزيع ناعادالنه قدرت و ثروت می باشد .لذا الزم است
که مديران و تصمیم گیرندگان در سطح کالن چاره ای انديشیده و فراتر از سیاستزدگی و نگاه های امنیتی ،در تصمیم گیری و
برنامه ريزی ها بیشتر به توسعه اين مناطق اهتمام ورزيده و منافع گروه،قوم يا حزب خاصی را بر منافع اقوام ايرانی تحمیل ننمايند
چرا که ادامه چنین سیاستهايی جز کاهش همبستگی اجتماعی و تضعیف هويت قومی وملی دستاوردی نخواهد داشت.
پیشنهادهای راهبردی:

 -5تحقق يک جامعه متکثر متضمن پذيرش نوعی بی طرفی از جانب قدرت حاکم و مشارکت نهادها و گروههای قومی موجود
جهت اعتالی مصالح عمومی و ملی است.در چنین شرايطی بايستی همه گروههای قومی با فرهنگ و ارزشهای فرهنگی خاص
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خود پذيرفته و به گونه ای حفظ و يا حتی برجسته شوند و در عین حال يک نظام واحد و يکپارچه را سامان دهند.تکثرگرايی اشعار
بر صیانت نظام های فرهنگی متفاوت دارد و برتری يک فرهنگ نسبت به فرهنگهای ديگر را نمی پذيرد.بايستی دقت نمودکه اين
ملی گرايی به قیمت يکپارچه و يک کاسه نمودن تفاوتهای قومی نباشد چرا که می تواند بنیانهای اجتماع ايرانی را با تهديد مواجه
نموده و انسجام پايدار را با چالش ماندگار تبديل نمايد.
-1توجه ويژه و خاص به کتب تاريخی در سطوح مختلف به منظور آشنايی دانشجويان با سیر تحول و تکوين هويت قومی و ملی و
همچنین تغییراتی که کشور ايران در طول چندهزار ساله به خود ديده تا به شکل امروزين درآمده است.در اين کتب دانشگاهی
الزم است هويت ايرانی،اجزاء،عناصر و مولفه های آن در کنار هم و باهم تشريح و تبیین شود .در اين راستا الزم است تا نقش
قومیتهای مختلف در شکل گیری و تکوين هويت ايرانی بدون افراط وتفريط به تصوير کشیده شود.
پیشنهادهای کاربردی:

-5فرهنگ،باورها ،ارزشها و شیوه های فرهنگی هر قومی نه تنها به کودکان همان قوم بلکه به ساير کودکان نیز معرفی شود.در اين
زمینه بايستی وزارت آموزش وپرورش با برنامه ريزی علمی و کارشناسانه به تدوين کتب علوم اجتماعی در اين راستا همت گمارد
و بخشهايی از کتب ابتدايی،راهنمايی و دبیرستان را به معرفی شايسته اين اقوام اختصاص دهند.در کتاب جغرافیا نیز می توان به
مباحث جغرافیای فرهنگی بیشتر پرداخته شود و گروههای قومی که در سرتاسر ايران زمین پراکنده هستند به نحوی شايسته معرفی
شوند .در اين زمینه می توان در هر مدرسه در کنار نقشه های جغرافیای سیاسی و طبیعی ايران،نقشه های مردم شناسی از اقوام ساکن
در ايران نیز نصب نمود .
 -1مدارس سطح استان البرز به واسطه وجود زيست بوم فرهنگی اقوام دارای تکثر زبانی،فرهنگی و قومی می باشند .شايسته است
که اين گونه گونی و تفاوتهای فرهنگی مورد حرمت و احترام مجموعه اولیاء مدرسه و دانش آموزان قرار گیرد و از هرگونه توهین
و سخره گرفتن تفاوتهای لهجه ای و زبانی اقوام توسط دانش آموزان و يا سوگیری و تبعیض از سوی معلمان ممانعت به عمل
آيد.به تعبیر کولی اگر ديگران(به ويژه اعضای گروههای نخستین)کودک را مسخره کنند،احتمال دارد او نظری منفی درباره هويت
خود پیدا کند،معضلی که متاسفانه در برخی از مدارس سطح شهرستان مشاهده می شود.الزمه اين امر اينست که در سطح مدارس
راههای تقويت مدارا و تساهل در مناسبات و تعامالت اجتماعی فراقومی و عام به دانش آموزان آموزش داده شود چرا که مدرسه
مکانی است که در آن ارزش ها و فضايل با مدارا به افراد انتقال می يابند.
 -9برمبنای مطالعات و پیمايش موجود ،میزان بهره مندی گروههای قومی از رسانه های ملی و بويژه شبکه استانی البرز در سطح
پايین می باشد که البته می تواند داليل متعددی داشته باشد و نیاز به مطالعه بیشتر.اما نکته ای که الزم است در اينجا بدان اشاره نمود
اينست که رسانه ها در دنیای امروزين به عنوان يک قدرت اجتناب ناپذير نقش مهمی در درونی کردن و تثبیت ارزشها در وجود
افراد دارند؛ لذا پیشنهاد می گردد که شبکه استانی البرز که به نام «شبکه اقوام»نیز نامگذاری شده است با دعوت از نخبگان قومی که
در عرصه های هنری ،فرهنگی،علمی،دانشگاهی،اجتماعی و......در راه همبستگی و انسجام اقوام تالش نموده اند،ضمن معرفی اين
چهره ها به مخاطبین ،از تجارب آنها به عنوان الگوهای موفق برای معرفی به جامعه هدف استفاده نمايد .همچنین می توان با تهیه
مستندها و برنامه ه ای ويژه به معرفی جنبه ها و ابعاد فرهنگی اقوام از جمله زبان،رسوم و سنن،مراسمات،لباس وپوشش،موسیقی و
حتی مشاهیر تاريخی به زبانهای مختلف فارسی ،کردی،عربی،ترکی،لری و...پرداخته تا ضمن پاسخگويی به نیاز مخاطبین مختلف
،تعداد آنها را نیز افزايش داد.
 -8سهیم نمودن هر يک از گروههای قومی در سیاستگذاری و تصمیم گیری های استانی با پذيرش نخبگان قومی در بدنه حاکمیت
امری ممکن و البته میمون خواهد بود  .چنین اقدامی موجب می گردد که اقوام احساس کنندکه به فرهنگ و ارزشهای فرهنگی آنها
بها داده شده و مورد توجه و احترام هستند اين امر در میان مدت کمک می کند تا اقوام به اصل اجتماع عام پايبندی بیشتری پیدا
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نموده و از سوی ديگر مقبولیت و مشروعیت مديريت سیاسی دوچندان گردد،اين اقدام البته شدنی و بايستی در سطح استان البرز
عملیاتی گردد.
-1در بعد تاريخی؛تبیین،تبلیغ و تاکید بر پیشینه تاريخی و فرهنگی مشترک ايرانیان در دستور کار همه دستگاههای تبلیغاتی و رسانه
ای در سطح استان و کشور قرار گیرد.در اينجا نقش و رسالت تلويزيون در کنار آموزش و پرورش آشکارتر و پررنگتر می شود به
گونه ای که با ساختن فیلمهای تاريخی مستند و سريالهای تلويزيونی نقش هريک از اقوام در طول تاريخ اين سرزمین در تثبیت و
شکل دادن به کشور ايران و همچنین رشادتها و جانفشانی هايی که در اين راستا صورت گرفته بدون بزرگنمايی و کوچک نمايی
به تصوير کشیده شود.در اينجا بايستی چهره مشاهیر و شخصیتهای مذهبی و يا مصلحان اجتماعی و مبارزان سیاسی قومی را که در
طول تاريخ ايران برای سربلندی،کمال،آزادی و استقالل اين مرز و بوم قیام نموده و در مقابل اجانب و بیگانگان ايستادگی نموده و
برای حفظ يکپارچگی و استقالل کشور جان خود را فدا نموده اند،.بیشتر و واقع بینانه تر به تصوير کشیده شوند.
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