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  قوميت و احساس طرد اجتماعي؛ مخاطرات اجتماعي پيش رو
  (مورد مطالعه؛ قوم عرب شهرستان اهواز)

  
  خيري حيدري، سيد عبدالحسين نبوي، عبدالرضانواح

  )25/02/96، تاريخ پذيرش 15/07/95(تاريخ دريافت 
  

هاي  رزشهويت قومي،  يكي از مسائل اساسي در جامعه امروزي است كه تحت الشعاع ا
باشد.  مفهوم طرد اجتماعي نيز خالف تصور رايج فقط در معناي رانده شدن  گوناگون مي

شوند ليكن  بعضي ديده نميتوسط ديگران و جامعه نيست؛طرد اشكال گوناگوني دارد: 
كند و  شوند،  اما كسي درمورد آن صحبت نمي گردند، برخي ديگر رؤيت مي احساس مي

زنيم.  طرد  ن كامالً پنهان بوده و ما حتي وجود آن را حدس نميهاي آ باالخره بعضي شكل
 –هاي اجتماعي  اجتماعي فراتر از ابعاد مادي و اقتصادي بر دامنه متنوعي از محروميت

فرهنگي نيز داللت دارد. تحقيق حاضر در برگيرندة ماهيت اجتماعي و فرهنگي طرد 
ها) در قضاوت پيرامون هويت  امليتاجتماعي بوده و به نقش فعال افراد گروه قومي (ع

بنابراين هدف اصلي در اين مقاله، هشدار نسبت به از بين رفتن  أكيد دارد. ،  تشان قومي
اهميت هويت قومي به عنوان سرماية فرهنگي اقوام و تأكيد بر ضرورت هماهنگي ميان 

ي از ايجاد هاي عامالن جامعه پذيري (خانواده، رسانه) درمورد قوميت و جلوگير آموزه
  خطوط تمايزاتي و تبعيض قائل شدن در مورد اقوام است.  

نفري در بين  384با حجم نمونة 1393صورت پيمايشي،  در سال   پژوهش حاضر به
قوم عرب شهرستان اهواز،  انجام پذيرفته است. نتايج تحقيق نشان دهندة ارتباط معنادار 
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است. متغيرهاي جامعه پذيري،  سن، جنس و تحصيالت بااحساس طرد اجتماعي بوده
عالوه  باشد. به همبستگي و هنجارهاي قومي با متغيرمالك ارتباط معكوس و معنادار مي
  متغيرتبعيض قومي با احساس طرد اجتماعي رابطة مستقيم و معنادار دارد.     

احساس طرداجتماعي، هويت قومي، جامعه پذيري قومي، همبستگي  مفاهيم كليدي:
 رهاي قومي،  تبعيض قومي. قومي، هنجا

  
                                                                                                     مقدمه و طرح مسئله

آيد. بنابراين در بين اقوام مختلف  هاي قوميت به وجود مي هويت قومي از تركيب متنوع مؤلفه
ها داراي درجات اهميت متفاوتي  و درهرگروه قومي هريك از مؤلفه هاي قوميت متفاوت بوده مؤلفه

) فرد هويت 12:1388ها در هويت دهي به اقوام متفاوت است. (قاسمي،  هستند. البته نقش اين مؤلفه
كند و  قومي را در اجتماعي شدن مستمر از خانواده و اجتماع قومي خويش اخذ كرده و دروني مي

باعث  دهد. هويت قومي  يت ملي، بخشي از هويت كلي فرد راتشكيل ميهويت قومي نيز همچون هو
شود و افراد يك گروه قومي نسبت به گروه قومي وهم  ايجاد نوعي حس همبستگي در درون گروه مي

كنند. اما آيا هميشه و در بين همة اقوام و همة اعضاي  هاي خويش احساس تعلق و نزديكي مي قومي
 يك قوم چنين است؟  

باشد، نكتة اساسي اين است كه  كه طرد اجتماعي دغدغة اصلي پژوهش حاضر مي توجه به اين با 
گردند، برخي ديگر رؤيت  شوند ليكن احساس مي اشكال گوناگون طرد وجود دارد؛ بعضي ديده نمي

كند و باالخره بعضي اشكال كامالً پنهان بوده وما حتي  شوند،  اما كسي در مورد آن صحبت نمي مي
اي مناسب براي تعيين و نشان دادن آن نداريم (زيبرا،  زنيم و لفظ واژه ود آن را حدس نميوج

اي چندبعدي است و فراتر از ابعاد مادي و كمبودهاي اقتصادي بر  ). طرد اجتماعي پديده14:1385
اس فرهنگي نيز داللت دارد. از نظر اجتماعي و فرهنگي احس- هاي اجتماعي دامنه متنوعي از محروميت

اي، قومي، مذهبي) ارتباط  طرد بيشتر با عدم رضايت و عدم تعلق فرد به اجتماعات هويت بخش (محله
  ).32:1392دارد (فيروزآبادي، 

هستند كه در برخي افراد با رشد آگاهي،   بيگانگي و احساس طرد به عنوان بعدي از آن، مفاهيمي
هاي شخصي مانند  آيد؛كلية ويژگي ف پيش ميهاي مختل ها و مكان در بعضي براساس شرايط و در زمان

هاي اجتماعي، فرهنگي،  اقتصادي. . .  ديگر ازجمله مليت،   جنسيت، زيبايي، هوش و استعدادها، ويژگي
اند (بوتول،  ها تعلق گرفته كه افراد درك انتخابي داشته باشند، به آن قوميت و نژاد، زبان و. . . قبل از آن

چنيني جبر و در صورت نارضايتي،  بيگانگي و در نهايت احساس طرد را  ). هر تعلق اين126:1392
  دنبال دارد.   به
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روند روبه رشد مدرنيزاسيون در تمام دنيا،  ازجمله ايران امري روشن است. مباحث بيگانگي و ابعاد 
ن و درحال آن، و طرد و انزوا به عنوان پيامد اين روند، يكي از مشكالتي است كه گريبانگير جامعة مدر

شود. به لحاظ تحليلي فرآيندهاي اصلي حاكم بر مدرنيزاسيون، تمايز ساختاري  گذر از جامعة سنتي مي
جاكه تعهدات و روابط گروهي و اجتماعي به طور فزاينده اي سرد و معمولي  فزاينده است تا آن

دانند و  وهي وجمعي ميشود. بنابراين دلبستگي افراد كمترشده و كمتر خود را در قيد مناسبات گر مي
  ).69- 70:1381شوند (واترز،  بيشتر منفرد مي

بسيار است. مطالعات انجام شده درسطح ملي درباره اقوام  ايران كشوري باتنوع فرهنگي و قومي 
تري نسبت به ديگران دارند. و اين احساس  دهد كه برخي ازاقوام احساس نابرابري قومي قوي نشان مي

هاي ديگر بينجامد. هويت قومي به طور كلي يك  از بيزاري نسبت به قوميتممكن است به حالتي 
قضيه اجتماعي است كه هم بااهميت بودن آن و احساس برتري آن تأثيرات منفي براي انسجام ملي و 
در نهايت گرايش به خودمختاري و تحجرهويت و نگرش بسته و محدود به تغييرات دارد وهم كم 

پيامدهايي دارد؛ازجمله احساس طرد در مقايسه باساير اقوام و در نهايت اهميت بودن هويت قومي 
احساس بيگانگي و نابودي سرمايةفرهنگي است. درمورد قوم عرب اين پيامد ناشي از زندگي اين قوم 
در استان چندقومي خوزستان و احساس محروميت آنان در مقايسه با ساير اقوام است.  بنابراين دغدغه 

 باشد.        وهش تبيين مسئلة احساس طرداجتماعي هويت قومي (موردمطالعه: قوم عرب) مياصلي اين پژ
  

  اهميت و اهداف تحقيق                                                                                                        
يكسري  گروه قومي بود و افرادمهمترين منابع معنابخش و هويت بخش  درگذشته قوميت از

گرد مفاهيم مشترك مانند ترك بودن، لربودن، عرب بودن و  پيوندهاي سنتي افراد را ها و همبستگي
ها اغلب درون قومي  كرد (مثالً ازدواج آورد كه اين خود ارتباطات قومي را مستحكم مي غيره،  جمع مي
 م قوميت هستيم طوري كه مفاهيم مشترك ومفهو شاهد دگرگوني در هاي اخير سال بود). ليكن در

ها كم اهميت تر جلوه  مناسك قومي در نظر اعضاي متعلق به قوميت هنجارها، آداب و سنتي، نمادها و
دهند؛ كه وجوه  هويت شكل مي هاي متضاد را با كنند و از طرفي مدرنيته و انقالب ارتباطات، جريان مي

كند، قدرت و  ها را دگرگون مي را به لرزه درآورده، فرهنگ مشخصة آن عبارتند از؛ نهادهاي اجتماعي
  )  17:1380زند.  (كاستلز،  ها دامن مي ها وخودكم بيني ها، بيگانگي منزلت آفريده، به محروميت
دارد: به طوركلي قوميت  اين است كه برمشكالت كالن هويت قومي تمركز اهميت اين تحقيق در

و هنجارها. . . دريك سو گاهي  ها است ازجمله؛ زبان، رسوم، ارزشهاي فرهنگي  برخي ويژگي بر ناظر
داشته كه اين  ها احساس برتري بر اقوام ديگر ها و برجستگي آن گروهاي قومي با تفاخر به اين ويژگي

خود منشأ تعارض قومي و مانع اتحاد و انسجام درسطح جامعه است. در سوي ديگر برخي افرادتعلق 
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هاي فرهنگي آن نداشته وحتي به سبب اين تعلق احساس طرد  يش و ويژگيچنداني به قوميت خو
اي) محدود و متفاوت از ديگران  اي، طايفه شدن دارند. ازاين نظر  كه خود را در قيد ساختار قومي(قبيله

هاي فرهنگي يك قوم، كم اهميت و  دانند. البته چنين برداشتي ازهويت قومي بارگراني بر سرمايه مي
  ها ونمادهاي آن دارد.  شدن مؤلفه كم ارزش

 مطالعات قومي صورت گرفته حول محورمطلب اول بوده وتحقيقات چنداني در به طوركلي بيشتر
انتساب قوميتي شان ندارند،  هاي قومي احساس خوشايندي از كه برخي اعضاي گروه زمينة بررسي اين

پرداخته شود. نظربه مسائل فوق بررسي صورت نگرفته است.  بنابراين ضرورت دارد كه به اين مسئله 
برآن و پيامدهاي متنوعي كه دارد، به مثابة  عوامل مؤثر هويت قومي به عنوان يك مسئلة اجتماعي و

 درسطح كالن و خوزستان به طور خاص و ايران به طوركل وشود.  ضرورت مطرح مي يك مسئله و
خصوص  اين استان و به بدين ترتيب دردرسطح خرد، مناطقي باتنوع فرهنگي و قومي بسيار است. 

باشد. برخي مطالعات انجام شده  شهراهواز كه زيستگاه اقوام گوناگون است، مسائل قومي بارزتر مي
تري نسبت به  اقوام احساس نابرابري ونارضايتي قومي قوي دهد كه برخي از درباره اقوام نشان مي

برابري دركلية شئون فرهنگي، اجتماعي،   ). بنابراين حس140:1380ديگران دارند (حاجياني، 
ها  گروه هاي اساسي درحقوق شهروندي است. در بيشترجوامع شماري از اقتصادي و. . .  يكي از ويژگي

واسطه  ها به كنند كه شهروندان درجه دوم هستند. از طرف ديگر، برخي قوميت اقوام احساس مي و
فرهنگي  -بسياري منابع اجتماعي اس محروم بودن ازبافت اجتماعي خود احس انتساب قوميتي شان در

باشد؛ اين  كه ضرورت بررسي را ايجاب كرده، بدين صورت مي اما مسئلة اصلي اين تحقيق،  . دارند
آنجا كه احساس طرد براي گروه  احساس ممكن است به حالتي از بيزاري نسبت به قوميت بينجامد. از

است.                                         د،  لذا مطالعه و بررسي آن حائز اهميت بسيارهايي دربردار قومي ونيز جامعه هزينه
،  عامل هدف اصلي و كلي اين پژوهش عبارتست از بررسي اينكه هويت قومي در گروه مورد مطالعه

د اجتماعي است. اهداف جزئي عبارت از شناخت تأثير عوامل جمعيت شناختي بر احساس احساس طر
فرهنگي بر احساس طرد اجتماعي،  –طرداجتماعي و همچنين شناخت تأثير عوامل اجتماعي 

  باشند.  مي
  

  پيشينة تحقيق مروري بر
 تأسي از و چه خارجي، جهت غني ساختن پژوهش هاي انجام شده، چه داخلي و پيشينه مرور بر

هايي  نكات مثبتي است كه بايستي مورد توجه قرارگيرد. بدين خاطر در اين قسمت، ابتدا نمونه ها از آن
  كنيم.  تحقيقات صورت گرفتة خارجي و سپس پيشينة داخلي را مطرح مي از

،  انجام داده "امريكا نژادي در- زوال و احياي اجتماع قومي"پژوهشي باعنوان )2000("پاتنام"
برنگراني عمومي  آمارها،  كند كه اجتماع قومي روبه زوال است. وي با استفاده از ست. محقق بيان   ميا
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ورزد. به بيان محقق،  امريكا تأكيد مي قومي در - نسبت به بي اعتباري و در نهايت افول هويت نژادي
تضعيف  واين وضعيت وابسته به عواملي نظير تغيير ساختارهاي خانواده سنتي، شهري شدن 

هاي تلويزيوني است.  همگي اين مسائل تاحدي درگسست پيوندهاي  همبستگي، الگوهاي كار، و برنامه
پاتنام اين  اند.  به نظر   ها. . . نقش داشته رسوم اين گروه اجتماعي، اعتماد، مشاركت در - گروهي

  فرهنگي است.  -امرنشان دهندة زوال سرماية اجتماعي
،  به نقش "شهر الينويز بررسي هويت قومي مهاجران در"عنوان تحقيقي با )،   در2003("يومانا"

جامعه پذيري قومي پرداخت. اين پژوهشگر دريافت كه با  مؤثرمتغيرهاي احساس محروميت، تبعيض و
شود. تأثير نوع جامعه پذيري بر  بيشتر مي افزايش تبعيض،  احساس محروميت افراد مورد مطالعه نيز

  مثبت بوده است. هويت قومي نيز 
نشان  "قوميت الگوهاي طرداجتماعي در رابطه با فرهنگ و ")،  در پژوهشي باعنوان2006("كابر"

تحقيرفرهنگي افراد برحسب  اند و   كه به هويت مربوط هايي از طرد وجود دارد داده است كه جنبه
ي خاص(نژاد، ها رگروهدهد. اين امربه عضويت د نشان مي شود را ها نسبت داده مي هويتي كه بدان

هاي مشابهي هستند  ارزش شناسند، داراي باورها و قوميت)مربوط باشد كه وجوه مشترك خود را مي
بررسي ")،  در پژوهشي به 1386("نواح و تقوي نسب"كنند.  وبه شيوه اي جمعي عمل مي

 د. برخي ازپرداختن "هاي خوزستان ملي در ميان عرب تأثيراحساس محروميت نسبي برهويت قومي و

هاي خوزستان  نتايج اين پژوهش حاكي از وجود رابطه اي معكوس ميان هويت ملي وهويت قومي عرب
احساس  هاي خوزستان كه در اثر بود. آنان به اين مسأله اشاره نمودند كه تشديد هويت قومي عرب

  كالن داشته باشد.  اند پيامدهايي منفي درسطح خرد و تو محروميت بوده است، مي
به "احساس طرداجتماعي، موردمطالعه جوانان تهران "پژوهشي باعنوان )، در1388("حسن زاده"

درگروه جوانان پرداخته  توضيح ابعاد  سه گانة احساس طرد اجتماعي(مادي، اجتماعي وفرهنگي)
 % گروه موردمطالعه باالتر از حدميانگين بودند. در41است. طبق نتايج، اين تحقيق دربعد مادي 

 اند. از % باالتر ازميانگين شاخص بوده48فرهنگي(آموزش، ازدواج، مشاركت. . . )،  - حقوق اجتماعيبعد

 در معرض خطر به ويژه دختران بيشتر سال و 29تا25كه جوانان  هاي محقق اين بود ديگر يافته

 آخر به خطر طرد ذهني آنان خاطرنشان كرد. فاصلة تصورات و انتظارات احساس طرد هستند. در
  باشد.  هاي كلي خطر طرد ذهني مي شان، از شاخص هاي ها و ارزش جوانان از خواسته
  مباني نظري

ها متكي بود،  چرا كه  هاي پژوهش،  بايد به نظريه فرضيه به طورمعمول، جهت دستيابي به اهداف و
مت به ذكر باشد. لذا در اين قس ها مي ها واستخراج متغيرها،  نظريه راهنماي ما در فرضيهاصوالً 
  هاي هويت قومي و طرد اجتماعي به اقتضاي تحقيق خواهيم پرداخت.  نظريه
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  هاي هويت قومي نظريه -1
  اميل دوركيم -1-1

دوركيم در نظرية قوميت خود عمدتاً سه موضوع به هم پيوسته را در كانون توجه خود قرارداده كه 
  عبارتند از: 

يته؛ ماهيت همبستگي گروهي(قومي)؛ وتلقي گروه زوال يا كم اهميت شدن قوميت با ظهور مدرن
  قومي به عنوان شكلي از اجتماع اخالقي. 

به بيان دوركيم در دوران گذار از همبستگي مكانيك به همبستگي ارگانيك، نوعي نابساماني بروز 
ل را ) محتواي اين استدال2000اند. پوگي( كند زيرا اشكال قديمي اخالق اجتماعي روبه زوال گذارده مي
گونه بيان كرده: نابساماني نتيجه ناتواني افراد درتعيين ضمانت اجراهاي قابل قبول در برابر  اين

كنند هيچ چيزاهميت ندارد، چنين برداشتي باعث نابودي  رفتارهاي ناهنجار فردي است،  افرادتصور مي
مقيدسازند وازاين رو  توانستند رفتارهاي فردي را شود  كه قبالً مي هاي هنجاري پيشين مي چارچوب

به عقيدة دوركيم، به موازات ). 1980، 153انسجام جامعه دستخوش بي معنايي شده است (فنتون:
هاي تنگ  ها از روستاها وشهرهاي كوچك، افت طبيعي همبستگي رشد شهرها و مهاجرپذيري آن

اصل ومنشأ نژادي  شود. بنابراين جاي تعجب نيست كه او آغاز مي- هاي قومي ازجمله همبستگي- دامنه
، به نقل 98:1384نمود (فنتون،  قومي رابه عنوان واقعياتي درحال افول ازنظم نوين اجتماعي تلقي مي

  ).89:1388ازنواح، 
  
  تالكوت پارسونز -1-2

شوند: تأكيد برهمبستگي گروه قومي و  دو درونمايه اصلي در نظرية سيستمي پارسونز بررسي مي
گروهي داراي «پارسونز، گروه قومي راقطب نماي اخالقي رفتار فردي.  عملكردگروه قومي به عنوان

كند كه احساس هويت منحصر به فرد آن مبتني بر درك ويژه اي از تاريخ  معرفي مي» تعريف مبهم
كند كه ويژگي جامعه شناختي اصلي قومي،  ديرپايي و تداوم فرانسلي آن  خود است.  وي استدالل مي

سنت فرهنگي «ي از همبستگي گروهي است كه متشكل از دو عنصرسازنده قوميت شكل معيناست. 
باشد. گرچه تعهد داوطلبانه نيروي مهمي است ولي تأثير  مي» وابستگي داوطلبانه به گروه«و » فرانسلي

هايي مانند حفظ زبان يا تاريخ فرهنگي و يا انتظارات هنجاري براي  سنت فرهنگي كه شامل مؤلفه
  شود،  براي حفظ همبستگي گروه قومي اهميت اساسي دارد.  ميتداوم سنتي خاص 

درنظرية عمومي سامانة پارسونز،  قوميت به سيستم اعتباري همراه با سيستم آموزشي يا خانواده 
ي گروهي است. هاي غالب يا مسئول جامعه پذيركردن هنجارها تعلق دارد كه مسئول انتقال ارزش
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لزم آن است كه گروه قومي همچون پاسدار اخالقي و معنوي بي ترديد مستهمبستگي گروه قومي 
  )81:1390رفتار فردي و گروهي عمل كند.  (مالشويچ، 

  
  هاي جامعه پذيري قومي نظريه -1-3

ها وعملكردهاي خاصي دربارة  جامعه پذيري قومي، وجهي از جامعه پذيري است كه شامل پيام
در برگيرندة  اظهارات مستقيم دربارة قوميت، اهميت ياجايگاه قومي است. جامعه پذيري قومي 

هاي خاصي  ها وپيام هاي غيرمستقيم مانند رويارويي با محيطي است كه ارزش الگوبندي رفتار و فعاليت
آموزند كه به  كه افراد چگونه مي اي است درباب اين كنند. اين نظريه،  نظريه دربارة قوم منتقل مي

  )491:1392 عضويت گروه درآيند. (جالئي پور،
پذيري،   جامـعهضية اول فر در )، دو فرضيه درجامعه پذيري مطرح است؛1373به زعم اينگلهارت (

پذيري وي دردوران كودكي  هاي ارزشي فرد وابسته به نوع جامعه گيري كه جهتبراين است تأكيد 
  باشد.  وپس ازآن مي

باورهاي فرهنگي است. به  ا وه پذيري برنگرش شرايط جامعه ، تأثيردوم جامعه پذيري يةفرض
هاي فرهنگي وهم دركيفيت(ايستايي يا  تواند هم درانتقال آموزه مي،  پذيري عبارتي، نظام جامعه

هاي مربوط به  هاي بسيار مهم هويت قومي و نگرش در خانواده جنبه    مؤثر واقع گردد.  ها پويايي)آن
كند  )اشاره مي1994شود.  مارتين مارگر( يهاي ديگر قومي از يك نسل به نسل ديگرمنتقل م گروه

مردم، نفرت وانزجار ازيك گروه يابرعكس ارزش قايل شدن نسبت به آن رابه همان صورت كه ياد 
  .                                                  )175- 178:1392(كندال، آموزند   گيرند به بزرگ ترها وحريم ديگران احترام گذارند، مي مي

هاي جامعه پذيري،  به  هاي كاركردگرايي و كنش متقابل نمادين،  ازنظريه در ادامه به شرح رهيافت
                                       طور مختصر خواهيم پرداخت.                                                                                          

رهيافت كاركردگرايي و جامعه پذيري؛ اين ديدگاه تأكيد دارد كه اكثر ما در بافت خانوادگي  - 1
يي كه ها ها را كسب كرده و فرهنگ حاكم بر جامعة بزرگ تر و پاره فرهنگ خويش باورها و ارزش

گيريم. درسطح گسترده تر خانواده،  مكاني است كه  والدين وخويشاوندان به آن تعلق دارند را ياد مي
فرهنگي ما را درجامعه  - افراد را براساس نژاد، قوميت و طبقة خود اجتماعي كرده و جايگاه اجتماعي

  )163:1392كند. (كندال،  تعيين مي
داند كه درآن افراد عوامل  پذيري را فرآيندي جمعي مي رهيافت تعامل گرايي نمادين، جامعه - 2

ها در تعامالت خويش فرهنگ (قومي،  خالق وفعال فرآيند هستند، نه دريافت كنندة منفعل آن. آن
دهند و با شرايط خويش و زمانه و  گيرند، اما آن را تغيير شكل مي مذهبي) را از بزرگساالن خود فرا مي

). مطابق ديدگاه تعامل گرايي، همة افراد در طول 161:1392(كندال،  سازند شان منطبق مي جامعه
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شوند.  اما اين تأثير پذيري در مقاطعي كه آگاهي  زندگي خود از فرآيند جامعه پذيري متأثر مي
هاي  شود. به گمان ترنر هويت وقوميت از اساسي ترين آموخته يابد،  بيشترمي وحساسيت افزايش مي
گيرد (ترنر،  است. طبق اين ديدگاه هويت فرد  در روند اجتماعي شدن شكل ميهرفرد درطول زندگي 

 ها و ها و مدرسه)در انتقال ارزش . كولي برنقش عوامل جامعه پذيري (خانواده، رسانه)15:1998
   . )363:1383(قنبري، عقايدگروه قومي، تقويت يا عدم تقويت هويت قومي تأكيد دارد 

   
  تئوري نمادگرايي -1-4
مادگرايان قومي اهتمام خود را معطوف به دوام،  تحول اقوام ونقش گذشتة قومي در شكل دادن ن

اند. نمادگرايي بركسب وحفظ نمادهاي با اهميت قوم تأكيد دارد.  به اجتماعات فرهنگي كنوني كرده
د كه ان طبق اين ديدگاه نمادهاي قومي(زبان، ادبيات وموسيقي، رسوم وهنجارهاي قومي) عناصرمهمي

به گروههاي مختلف مشروعيت بخشيده و از طريق ايجاد قدرت واقعي درگروه قومي موجب صيانت اين 
ها و  هاي قوميت نقش ارزشها، عاطفه واحساس، سنت نمادها گردند.به نظرآنتوني اسميت، كانون تحليل

نهادهاي گيرد و برخي  نمادهاست. به گفتة وي استمرار نمادهاي قومي به خودي خود صورت نمي
   ).214:1385فرهنگي، مذهبي و اجتماعي درتداوم بخشي به هويت قومي مؤثرند (گودرزي، 

     
  نظرية محروميت نسبي -1-5

تد رابرت گر در مقالة عوامل روانشناختي محروميت، معتقداست كه وجود اختالف و فاصله مابين 
گويي به انتظارات،   يط اجتماعي درپاسخهاي موجود درمح انتظارات ارزشي،  منزلتي و امكانات و قابليت

هاي اجتماعي،  تصورمحروميت  نسبي را به لحاظ سياسي، روانشناختي، فرهنگي و نيز اقتصادي درگروه
  ).  252:1967بخشد (گر،  شكل مي

گيرد كه با افراد يك گروه قومي به واسطة  به عقيدة گر، هويت قومي زماني تحت الشعاع قرار مي
هاي ديگرصورت گيرد. يعني يك گروه  آن گروه، رفتاري تبعيض آميز در مقايسه با گروه تعلقاتشان به 

قومي به دليل قوميت خود در معرض محروميت ازبرخي حقوق و مزايا قرار بگيرد. طبق اين نظرهويت 
.. (قاسمي، .اي مشتركات صرف زباني، مذهبي و  قومي بيشتر مفهومي مرتبط با تعلقات است تا پاره

126:1381.(  
هاي روانشناختي در ظهور محروميت را آگاهي يافتن و مقايسة خود با  كروسبي برخي پيش شرط

داند. ناسازگاري ميان انتظارات ارزشي و نتايج عيني و آگاهي به اين  ديگران و انتظارات از گروه خود مي
هاي مردم به شرايط و  نشدنبال دارد. آگاهي به اين معنا كه واك امر،  تبعيض و محروميت نسبي را به
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شود كه بافت اجتماعي و فرهنگي نقش  آنان بستگي دارد.  در اين نظريه فرض مي 1تصورات ذهني
(بافت) 2محوري در بروز احساس محروميت دارد.  در مجموع اين احساس ذهني و وابسته به زمينه

علت شكل گيري  .)149:1386است (نواح، » احساس تبعيض«است. از نمودهاي احساس محروميت 
هايي همچون  احساس محروميت در بين اقوام، خودآگاهي قومي است. خودآگاهي پيامد فرآيند

مدرنيزاسيون وجهاني شدن است. نكتة مهم اين است كه شكل گيري احساس محروميت صرفاً ناشي از 
تماعي،  وبه عوامل ديگري چون سطح سواد وآگاهي،   طبقه اج )20- 21:2008، تبعيض نيست(يومانا

).                                        35:2006تعامالت درون و برون گروهي، تبليغات و. . . مرتبط است (لهم، 
د، اين هاي اجتماعي دار يكي از كاربردهاي مهم نظرية محروميت نسبي كه ريشه در همين مقايسه

توانند پيامدهايي چون خشم، نارضايتي، ناهنجاري، گرايش  ها مي دهد چگونه مقايسه است كه نشان مي
نيز به اين مسئله اشاره كرده است،  )455:1388به كناره جويي وتنفر. . .   به بارآورد. هومنز (ريتزر، 

عيض كرده ، به هنجارهاي ها رعايت نشود،  فرد احساس تب تناسب بين انتظارات و قابليت كه اگر
نپذيرفته،  احتماالً شخصيت خاص و  ها و الگوهاي جمعي را  كند،  ارزش گروهي توجهي نمي- اجتماعي

  كند.  منفرد پيدا مي
  
  هاي طرد اجتماعي ديدگاه -2
  اميل دوركيم -2-1

اعث شود: چه چيز ب شود، بدين ترتيب خالصه مي مسئلة اصلي كه در تمام آثار دوركيم ديده مي
(يا  شود كه يك گروه (فرهنگي، ديني، قومي) اجتماعي همگون راتشكيل دهند و متقابالً چه چيز مي

  )     35:1385گسلد؟ پيامدهاي آن چيست؟(زيبرا،  فقدان چه چيزي) اين پيوند را مي
دوركيم، دونمونة اصلي همبستگي اجتماعي؛ مكانيكي، كه خاص جوامع سنتي و براساس روابط 

ي است و ارگانيكي، كه خاص جوامع مدرني است كه درآن تشخص فردي فزوني يافته و خويشاوند
  ).125:1382افراد ارزشها واحساسات متفاوتي دارند، را معرفي كرده است (كرايب، 

هاي  ها واجباري ها، ممنوعيت مفهوم تراكم اخالقي، تعيين كنندة همبستگي است كه حول ارزش
شود. در جوامع سنتي اين آگاهي  اط افراد با كليت و آگاهي جمعي ميمقدس وجود دارد و باعث ارتب

ها واحساسات مشترك بود. ليكن جوامع مدرن تابع فرآيندهاي مختلفي كه تدريجاً انسجام  تابع ارزش
جايگاه كوچكتري  مكانيك را تخريب نموده است، و وجدان و وفاق جمعي درقبال پيشروي فردي از

  برخوردار است. 

 
1 . Subjective 
2 . Context 
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هاي اجتماعي ازجمله افزايش  دة دوركيم همين تنزل تراكم اخالقي است كه تجلي آسيببه عقي
  )39:1385نابهنجاري اخالقي، ارزشي و انزوا. . .  را درجوامع مدرن به همراه دارد. (زيبرا، 

به نظر دوركيم بحران جامعه جديد همانا از هم پاشيدگي وضعف پيوندهايي است كه فرد را به 
كرده است. جوامع جديد به سبب گذار از همبستگي مكانيكي به  ت خويش مربوط ميگروه و قومي

دهند كه اهم آن نارسايي ادغام وجذب شدن فرد در اجتماع و  ارگانيكي عالئم بيمارگون نشان مي
جا كه گروه  ) از آن385:1381(آرون، قوميت خويش است، درنتيجه احساس انزوا،  طرد را بدنبال دارد. 

شوند (اختياري  هاي هويت بخش ادغام نمي م اخالقي است، افرادي كه به اندازة كافي درگروهمنبع نظ
  ) 41:1363گيرند.  (گيدنز،  يااجباري) در وضعيت بي هنجاري هويتي و طرد قرار مي

  
                                                                                                                        هيالري سيلور -2-2

درتحليل طرد اجتماعي و رويكردهاي مختلف در زمينة علل وشرايط آن، مشهورترين طبقه بندي،  
علي طرد را چنين متعلق به سيلور،  جامعه شناس آمريكايي است. وي سه پارادايم حاوي الگوهاي 

اين رويكرد كه ريشه درجمهوري خواهي فرانسه ياهمبستگي؛ مطابق با  1رويكردانسجام - 1شمارد برمي
). طرد، محصول گسست 138:1392دارد و با نظرية كاركردگرايي دوركيم در ارتباط است (فيروزآبادي، 

كرد   ها و حقوق را برقرار مي و ضعف پيوندهاي اجتماعي مكانيكي و ارگانيكي است كه نظامي از ارزش
خشيد. بنابر اين پارادايم، اگربعضي افراد ازگروه خودگسسته ب و به افراد نظم اخالقي و هنجاري مي

ها بي اعتنايند)، تمايلي به  هانيستند وخود نيزنسبت به خودي شوند (كساني كه موردتوجه خودي
هاي هنجاري گروه نداشته و فراسوي مرزهاي آن قرارگيرند وخود راملزم به مشاركت  رعايت شيوه

شود. در اين رويكرد طرد،  دهد كه موجب ضعف همبستگي مي مي ها ندانند؛ احساس طرد روي درآن
       ).                                                                                         2006گيرد (سيلور،  نقطة مقابل ادغام اجتماعي قرار مي

انگليسي و رويكرد -نت ريشه درسنت ليبراليسم آمريكايي؛ اين س2پارادايم تخصصي شدن - 2
اي  )كه براساس آن جامعه به عنوان مجموعه139:1392جامعه شناختي تكثرگرايي دارد. (فيروزآبادي، 
شود. روابط  هاي (خويشاوندي، شغلي، حزبي. . .) تلقي مي از افراد مستقل و آزاد و فارغ از قيدوبند گروه

شود كه مبتني  هاي خودمختارديده مي هايي از مبادالت داوطلبانه بين گروه گروهي به مثابة شبكه
آيد كه افراد تمايزناكافي ونابسنده  برعاليق ونگرشهاي آنان است.  طرداجتماعي زماني پديد مي

است » عملكردتبعيض«جا احساس طرد ناشي از  قلمروهاي اجتماعي را ادراك كنند. به عبارتي در اين
  .                                                                                                               )2006(سيلور، 

 
1 . Solidarity 
2 . Specialization 
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؛ اين پارادايم بافلسفة سوسيال دموكراسي وديدگاه جامعه شناختي تضاد، ملهم 1پارادايم انحصار - 3
اين رويكرد به پيش زمينة طبقات  ).140:1392ازنظرات ماركس و وبر مرتبط است (فيروزآبادي، 

هاي فرهنگي و اجتماعي متمايز برخوردارند. اگر برخي افراد  هاي منزلتي توجه دارد كه از هويت وگروه
احساس كنند كه ديگران به سبب خاستگاه قومي، مذهبي كنترل انحصاري به امتيازات نمادين و 

آيد. البته اين رويكرد بيشتر در  ساس طرد پيش مياند، اح پرستيژي را در اختيار دارند و ديگران محروم
  ).1994آيد (سيلور،  كشورهايي كه اختالف فاحش نژادي و فرهنگي دارند،  به كار مي

  
  پي يربورديو                                                                                                       -2-3

ح آراء خود در مورد طرد اجتماعي ازسه مفهوم محوري يعني سرمايه، ميدان و براي شربورديو 
عادت واره بهره برده است. بورديو با دو نيروي به هم مرتبط يعني ساختار (ميدان) و عامليت (عادت 

پويند؟ از يك سو  دهد كه چگونه كنشگران مسيرهايي را درجهت جذب/طرد مي واره) توضيح مي
كند و از طرف ديگرعادت واره فرد يعني نظامي از  ها و هنجارهايي را تعيين مي زينهموقعيت ميداني گ
ها را مشخص ميكند  ها نحوة مواجهة فرد به اين گزينه ها،  باورها و رفتارها. ارزيابي آن تمايالت، نگرش

بنابر يك اصل كلي، عامالن اجتماعي در مسير زندگي خود به سمت  ).76- 77:1390(بون ويتز، 
عادت  مانند كه بيشترين همنوايي وانطباق را با شوند و مي هايي جذب مي ها و گروه ها و موقعيت ميدان

 ها ناسازگار است و ورزند كه با عادت وارة آن هايي اجتناب مي ها دارد و برعكس از ميدان واره آن
ويت قومي، هويت ملي. تواند جامعه،  اجتماع محلي،  ه كنند. اين ميدان مي احساس بيگانگي و طرد مي

  ).116- 117:1389(گرنفل، . . باشد 
  
  نظرية هويت اجتماعي -2-4

هاي رايج طرد افراد  كه آن را از شيوه 2"غيرسازي"نظرية هويت اجتماعي،  با تأكيد و تأمل بر اصول
كند. غيرسازي،  سازوكاري اجتماعي، زباني و  داند، درمورد طرد اجتماعي بحث مي ها  مي و گروه

به ، 2004، جانسون(كند  متمايز  مي"ها آن"را از"ما"شناختي است كه بين افراد فاصله گذاشته و وانر
اين فرآيند باتعريف دگربودگي افراد باعث بي قدرت ساختن و . )166:2009، گادفري و تاكتنقل از

به صورت   اند كه غيرسازي به عنوان يك هدف روانشناختي، شود. برخي استدالل كرده ها مي طرد آن
ديگران (گروه قومي خود  و يا  كه خود را از كند؛ نياز به اين ميل به طردكردن، يك نياز رابرآورده مي

 
1 . Monopoly 
2 . Othering 
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گادفري به نقل از، 1995، وايس(نزديكي رواني، اجتماعي دورنگاه داريم  ديگر) از هاي قومي  گروه
  ).166:2009، وتاكت

طريق  ها از شوند، اين تفاوت تر مي روه،  بزرگهاي دروني گروه با بيرون ازگ درغيرسازي، تفاوت
كند. به اين شيوة غيرسازي منتهي به هويت گروهي و  كردار و گفتارهاي قالبي گاهي منفي تجلي مي

شود  براساس نوع نگرش فرد به تنفر و انزجار ازگروه خودي و يا تعصب نسبت به گروه خويش منجر مي
اط نزديكي با كليشه سازي دارد. كليشه سازي يك شكل ). فرآيندغيرسازي ارتب130:2007(هدي، 

آورد كه متضمن  دست مي اي و قالبي به برچسب زدن است و معناي خود را از يك رفتار وگفتار كليشه
گذارند. گفتارها وكردارهاي كليشه اي ازطريق  ها به هويت تأثير مي فاصلة اجتماعي است و بر نگرش

  . )167:2009، گادفري و تاكت به نقل از، 1994، ورديوب(شود  شناخت فرهنگي فهميده مي
  
        نظرية شبكة اجتماعي                                                                                                            -2-5

يشه گرفت و ر 1930شناسي اجتماعي و شناختي است كه دردهة  ديدگاه شبكه، سنتي از روان
همبستگي «ها درون سنت پژوهش شبكه  بعدها در نظرية جامعه شناختي توسعه يافت. يكي از ديدگاه

است. ديدگاه همبستگي گروهي بر محدودة شبكة شخصي و نوع روابط وتالش براي »گروهي - جمعي
هاي  شود. مشخصه اي كه يك شخص نسبت به گروه همبستگي دارد، متمركز مي تعيين ميزان درجه

آيند. عوامل مهم،  سهيم بودن در  هاي ميزان همبستگي به كار مي روابط در شبكه به عنوان شاخص
هاي گروه و. . .  بين خانواده و خويشان و اقوام، دوستان، نزديكي افراد به گروه، شركت در  فعاليت

و ساختار شبكة  هاي ويژة نوع دراين ديدگاه، طرد اجتماعي با مشخصه ).52:1391باشد (فالحي،  مي
تواند چيزي دربارة جاي  گروهي مرتبط است. فرض كلي اين است  كه ميزان نزديكي يا تجانس مي

گيري فرد در گروه بگويد، بنابراين از خطر احساس طرد نسبت به آن گذركند. بدين صورت كه وقتي 
گروه قومي، ساختار اعضاي گروه (قومي و نژادي) به شناخت از همديگر و به طوركل آگاهي و شناخت 

ها را باور داشته و بپذيرند، احتمال احساس طرد، انزوا و مسائلي ازاين  وهنجارهاي آن دست يابند و آن
                                                  ).30:2007يابد (هورتوالنس،  قبيل كاهش مي

  
  رويكرد فرهنگي - 2-6

هاي افراد باميدان فرهنگي به بركناري  دم انطباق نگرشاين گروه نظريه پردازان معتقدند كه ع
هاي  انجامد.  طرد در رويكرد غيرفضايي يا فرهنگي، حاصل مرزبندي ها از اين ميدان مي خودخواستة آن

قومي) كه مانع تشخص   اجتماعي و شكل گيري پيوندهاي همگون در اجتماعات گروهي بسته (نژادي،
  باشد.  وآزادي اعضاست، مي
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ها  بازتابي از تضعيف تعلق وپايبندي به ارزش "طرداجتماعي"رويكرد فرهنگ گرايان،  طبق
  وهنجارهاي فرهنگي

هرصورت نتيجه براي فرد يا گروهي  شود. در تلقي مي"گروه ناشي از رفتارها ونگرشهاي عامالن يا
  كه طرد را

ري فرهنگي و. . . كه باشد؛ احساس عدم تعلق، ناهنجا اين دست مي كنند،  مسائلي از ادراك مي
اي داراي دوجنبه  رابطه ادغام آنان مستلزم تقويت فرهنگ است. طبق اين رويكرد،  طرداجتماعي يا

  است:
هاي گروهي است و طرد را در  پارچگي اجتماعي، كه معطوف به روابط وشبكه الف) انسجام يا يك

  دهد.  قالب انزواي اجتماعي مورد بررسي قرار مي
احساس طرد را در  ها و هنجارهاست و پارچگي فرهنگي، كه متمركز بر ارزش كب) انسجام يا ي

   . )263- 271:2009كند (تاكت و ديگران،  ارتباط با ماهيت هنجارهاي اساسي گروه تبيين مي
  

  چارچوب نظري
ها و منابع تجربي موجود در ارتباط با هويت قومي،  در جمع بندي نتايج حاصل از مرور ديدگاه

اجتماعي است و در ارتباط متقابل اين دوسطح قراردارد. شكل  - گفت: هويت قومي امري فرديتوان  مي
گيري يا تغيير آن بسته به عوامل و شرايط مختلف در سطح خرد و كالن و ارتباط متقابل اين دو سطح 

احساس طرد، يك نوع واقعيت فكري است كه شكل گيري آن وابسته به عواملي است، قرار دارد. 
هاي  مله ناشي از گسترش فردگرايي و آزادي و استقالل از قيد گروه و نيز دگرگوني و تنوع ارزشازج

هاي اجتماعي خود بي تفاوت  جديد است. بنابراين احساس طرد،  حالتي است كه فرد نسبت به زمينه
  داند.  و نميخود را با آنچه كه از نظرگروه با اهميت است،  همس هاي گروهي جدا بوده و است و از ارزش

هاي قومي  اي درحال گذار است و بنابراين هرجامعة درحال گذار و گروه كه ايران جامعه باتوجه به اين
ها و مسائلي كه ممكن است منجر  شوند؛ ازجمله: آسيب هايي مي موجود درآن در اين روند، دچار بحران

 به توجه امروزي،  جامعه تغييراتف تعلق و همبستگي گروه قومي، شود؛ پس براساس به تضعي

 و عامليت اين« نظرگيدنز طبقت. زيرا، اس ضروري اجتماعي و فردي درسطح شده ايجاد يها نابحر
 را ساختار افراد،  كنش و نيستند ازهم دو، جدا اينو  شده اجتماعي عملكرد موجب كه است ساختار

. به لحاظ نظري آنچه در پژوهش حاضر )701:1388، زرريت( »دهد مي راشكل كنش، وساختار
هاي مطرح شده به تنهايي  هاي گفته شده است، زيرا هيچ يك ازنظريه مدنظراست، تركيبي از نظريه

هاي مذكور اين وظيفه  اي از نظريه تواند مسألة مورد بررسي را به طوركامل تبيين كند. لذا مجموعه نمي
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ها و مفاهيم اصلي نشان داده  نظريه ، استخراج متغيرها از1شماره جدول  عهده خواهند داشت. دررا بر
  شده است (منبع: نگارندگان)    

  : خالصة چارچوب نظري و نحوة استخراج متغيرهاي تحقيق1شماره جدول 

    
    

  هاي تحقيق فرضيه
  اري وجود دارد. احساس طرد اجتماعي رابطة معناد رسد بين سن و مي به نظر - 1
  احساس طرد اجتماعي رابطة معناداري وجود دارد.   رسد بين جنس و مي به نظر - 2
  احساس طرد اجتماعي رابطة معكوس و معناداري وجود دارد.    رسد بين تحصيالت و مي به نظر - 3

  احساس طرد اجتماعي متغير وابسته

متغيرهاي 
  مستقل

ها ونظريه
نظريه 
  پردازان

  مفاهيم اصلي

جامعه پذيري 
  قومي

هاينظريه
كاركردگرايي/  
مكتب كنش 

متقابل 
  نمادين

  هاي جامعه پذيري عامالن آموزهبي سازماني وناهماهنگي ميان 
  ها رسانه                                                                 خانواده

  نمايد. مي (اشكال طرد) رفتاري ونگرشي افراد را دچار اعوجاجات مسئله ساز ةزمين

  همبستگي قومي

شبكةديدگاه
اجتماعي/    

هاي  نظريه
دوركيم،  
پارسونز، 
  سيلور

  (قومي)، ضعف پيوند هاي تنگ دامنه افت طبيعي همبستگي باطي مراحل تكامل؛ 
  دليل ضعف بخش عاطفي وجدان جمعي  ههمبستگي قومي ب و جامعه)  بحران در (بروز 

  
  در فرآيند گذار انزوا)(احساس طرد،  بعضي افراد قومي بروز عالئم بيمارگون در

  هنجارهاي قومي

تئوري
نمادگرايي/   

رويكرد 
فرهنگي،  
  آراء  بورديو

هاي   نگرش ها و ارزش        ناهماهنگي وتضاد                    هنجارهاي تعيين شده     
  عامالن                                                  توسط گفتمان فرهنگي   

  
  اجتماعي احساس طرد                           

  تبعيض قومي

نظرية
محروميت 

نسبي/ نظرية 
هيالري 
  سيلور

  فرهنگي گروه -بافت اجتماعي
  اجتماعي طرد احساس         قلمروهاي اجتماعي         غيرسازي، تبعيض  نابسندة ناكافي و تمايز

  يض آميز به واسطة تعلق به يك گروه                        تبع ادراك رفتار
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احساس طرد اجتماعي رابطة معكوس و معناداري  رسد بين جامعه پذيري قومي و مي به نظر - 4
  وجود دارد.  

احساس طرد اجتماعي رابطة معكوس و معناداري وجود  رسد بين همبستگي قومي و مي به نظر - 5
  دارد.  
احساس طرد اجتماعي رابطة معكوس و معناداري وجود  رسد بين هنجارهاي قومي و مي به نظر - 6
  دارد. 
م و معناداري وجود احساس طرد اجتماعي رابطة مستقي رسد بين تبعيض قومي و مي به نظر - 7
  دارد. 

  
ها با متغير مالك (احساس  ها و متغيرهاي هويت قومي و رابطة آن شاخص ل پژوهشدم :)2(لكش

  طرداجتماعي)
  شناسي تحقيق روش
است. در جمع  شده انجام پيمايشي،  روش از استفاده با و كمي رويكرد اساس بر پژوهش اين
فرد و بنابراين  تحليل؛ است. واحد شده استفاده اسنادي روش از ها نظريه  و مقدماتي عاتاطال آوري

شهرستان اهواز (نمونة  سال 50- 15افراد  تحقيق اين در آماري جمعيت. باشد سطح آن، خرد مي
 هشت ناحية عرب نشين اين شهر، چهار محله انتخاب گرديد. حجم از كه موردمطالعه، قوم عرب) است

 اي مرحله چند اي خوشه گيري نمونه روش از و تعيين نفر 384 كوكران فرمول از استفاده با هنمون
 گرفته درنظر منطقة عرب نشين شهر اهواز هشت در نواحي ابتدا روش اين است. در شده استفاده

قبلي (نواح،  تحقيقات آورد، طبق دست تر به معرف اي نمونه بتوان كه اين براي شده، سپس
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 طورتصادفي به از هرخوشه، دوناحيه كه شده خوشه، تقسيم بندي در چهار مختلف احي)نو1388
 سپس و خانواده از هر بلوك، تعدادي و سپس بلوك دو در هر ناحيه سپس. است شده انتخاب

 تصادفي طور به متناسب حداقل وحداكثرسن درنظر گرفته شده در اين تحقيق نفر يك ازهرخانواده
  است.    شده انتخاب ها جمع آوري داده براي

به  مربوط اطالعات كه است هايي پرسش است: بخش اول اصلي متشكل از دوبخش پرسشنامه
از  كه ليكرت بوده طيف ها درقالب پرسش دوم بخش سنجد؛ و  مي را فرد جمعيت شناختي هاي ويژگي

 استفاده طيف گويه) در بودن يامنفي (مثبت گويه جهت با متناسب گويه آن شدت براي گزينه پنج
 از عمدتاًپرسشنامة مربوط به متغيرهاي هويت قومي،  ساخت در). 5تا 1شماره  است (از شده

 گزينش به كه صورت اين است؛ به شده گرفته بهره پيشين تحقيقات در شده استفاده ىها شاخص

 قبلى،  شدة آزمون ىها پرسشنامه در موجود ىها شاخص بين شده از گردآورى ىها شاخص معتبرترين

 براى. شد ها بررسي اعتبار آن مجدداً ها شاخص اين از قبول قابل روايى براى حصول و كرده اقدام

است. اما جهت سنجش  شده استفاده كرونباخ آلفاى ضريب از تحقيق،  ابزار پايايى از اطمينان
ده شده است. وعملياتي كردن متغير وابسته (احساس طرداجتماعي)، از پرسشنامة محقق ساخته استفا

 اساتيد اختيار در پژوهش هاي و فرضيه نظري چارچوب همراه به طراحي شده پرسشنامة منظور بدين
  فت.                                            گر قرار استفاده مورد پرسشنامه نهايي تدوين در ها آن نظرات نقطه و شد داده قرار

 داشتند قرار اى فاصله سنجش در سطح كه مستقلى غيرهاىازمت هريك براى كرونباخ آلفاى ضرايب

  باشد.  ها مي نشان ازپايايي دروني گويه حاصله آلفاياند.  آمده 2وابسته در جدول شماره  و متغير
  

  : ضرايب پايايي متغيرهاي تحقيق2جدول شمارة 

  
  عملياتي متغيرهاي تحقيق -تعاريف مفهومي

  جامعه پذيري قومي -1
 هاي گروهي و ها،  هنجارها ونگرش جامعه پذيري قومي، به معناي همسازي وهمنوايي فرد با ارزش

) تصويري كه شخص 41:1377اجتماعي است  كه در طول زندگي و تجربه آموخته است. (شايان مهر، 
كه  ها دارد. اين كند،  بستگي به الگوي جامعه پذيري آن اش كسب مي ازخودش،  جايگاه، هويت قومي

ارتباطي هاي همگاني و  خانواده نسل آينده را در مقابل قوميت، چگونه جامعه پذيرنموده است. رسانه

جامعه پذيري   نام متغير
  هنجارهاي قومي  همبستگي قومي  قومي

  
تبعيض 
  قومي

ساس طرد اح
  اجتماعي

ميزان آلفاي 
  78/0  85/0  85/0  87/0  89/0  كرونباخ
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ها؛ تماشاي  هاي امروزه وقت زيادي را به رسانه نيز نقش بسيار مهمي درجامعه پذيري دارند. انسان
ها با القاي طرز تلقي  دهند.  اين رسانه تلويزيون،  ماهواره،  مطالعة روزنامه و اينترنت اختصاص مي

گذارند، به عبارتي  مور تأثير ميونگرش درمورد قوميت، مليت، دين و. . .  براحساس افرادنسبت به اين ا
ها را تقويت كنند (كوئن،  توانند آن توانند احساس و هنجارهاي گروه را مخدوش سازند وهم مي هم مي

85:1386 -84.(  
براي سنجش اين متغير از پرسش نامة استانداردي كه توسط يومانا ابداع شده است، استفاده 

ها درنگرش به هويت قومي و  ذيري برنقش خانواده و رسانهگرديد. دراين تحقيق از بين عوامل جامعه پ
هايي از  گويه است كه نمونه 10احساس شكل گرفته نسبت به آن تأكيد شده است. اين متغير، شامل 

مان به من دارند، والدينم  ها و عقايد قومي ام سعي زيادي در آموزش ارزش خانواده آن عبارتند از:
مثبتي  هاي داخلي (ملي و استاني) تصوير مان دارند، رسانه ومياحساس تعلق قوي نسبت گروه ق

   و. . .  دهند ازقوميتم ارائه مي
  
  همبستگي قومي -2

جمله احساس نزديكي، در مقابل احساس انزوا است. منظور از اين بعد  همبستگي داراي ابعادي از
ي است. و در جنبة ذهني جنبة عيني شبكة اجتماعي فرد و ميزان روابط  فرد وسرماية اجتماعي و در

قبال فرهنگ و  همبستگي، پيوستگي افراد در )20:1390احساس همدلي وحمايت است. (حاجياني، 
گروهي است. به عبارت ديگر، وضعيتي كه افراد به  قواعد ها و  رسم و زندگي مشترك، هنجارها و ارزش

رتي خودماني بودن عمل عيني احساس همبسته بودن، نزديك بودن و به عبا لحاظ سازمان ذهني و
  )111كنند. (همان: مي

اي بوده و در سطح  هاي همبستگي شامل ابعاد عاطفي، اطالعاتي، مبادله درسطح عملياتي،  گويه
باشد كه از پژوهش  گويه مي 7گيرد. اين متغير شامل  ها مورد سنجش قرار مي قومي  هم خويشاوندان و

ميزان تمايل به همسايه و ستفاده شده عبارتند از: هاي ا ) اقتباس شده است. برخي ازگويه1381چلبي (
ها، ميزان تمايل به  ها،  ميزان تمايل به معاشرت با خويشاوندان و هم قومي هم محله بودن  باهم  قومي

  ها و. . .  هم فكري و مشورت باهم قومي
  
  هنجارهاي قومي -3

رفتاري  گروه از نظر فكري وواقع يكي ازمعيارهاي تثبيت شدة آن چيزي است كه  در،  يك هنجار
به ويژه ريش  هنجارگروهي، رفتاري است كه به سبب اعتنايي كه گروه واعضايش انتظاردارد.  از
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ي ها هنجارهاي قومي صورتبدان دارند، درخور حرمت و رعايت است. بزرگان قومي،  سفيدان و
                                 ؛،  كه عبارتند ازپذيرند گوناگوني مي

ها،  يك گروه  هايي كه از طريق آن تمامي ويژگي«كند:  ها؛ سامنر آن را چنين تعريف مي ارزش - 1
  ).254:1375(ساروخاني، » شود ها متمايز مي و از ديگرگروهيابد،  هويت مي

ها، اعتقادات گروه يا جامعه دربارة رفتار،  انديشه وتفكرات است. تنوع و كثرت  عقايد و ارزش
  ).  52:1377هاي اساسي تنوعات در فرهنگ جامعه است (شايان مهر،  ايانگر جنبهها نم ارزش
  شود.   هاي عملكرد مرسوم و خوكرده در داخل گروه يا جامعه اطالق مي آداب و رسوم، به شيوه - 2
زبان، ازاجزاي سازندة هويت قومي است. به عالوه به عنوان عامل شفاهي، كاركرد مهمي در  - 3

  هاي آينده دارد.  ها و فرهنگ قومي به نسل ارزش انتقال سنن، 
اند. همين  ها سهيم داري هستند كه اعضاي گروه درآن عقايد و باورها، احساسات ريشه - 4

         ).                                                      41:1386كنند (كوئن،  احساسات ارزشي غالباً اعمال و رفتارهاي اعضا را تعيين مي
كنيم كه به  اشاره مي "سنخيت هنجاري"به مفهوم  ، درتعريف عملياتي نگرش به هنجارهاي قومي

 ، ها و باورهاي افراد است شان با ارزش ها و اعتقادات قومي معناي ادراك افراد از سازگاري بين ارزش
شود. زماني كه بين اين دو تناقض وعدم سنخيت ادراك شود، احساس طرد نسبت به قوميت  ق مياطال

هاي نواح  ها را از پژوهش گويه كه آن12به منظور سنجش متغير هنجارهاي قومي از دهد.  رخ مي
وت از من عالقه اي به دع ها عبارتند از: )، استخراج كرده ايم، استفاده شده است، كه برخي ازآن1388(

كنم اطالعاتم را دربارة سنن،  مناسك و  ها ندارم. تالش مي خوانندگان موسيقي محلي (عربي) در جشن
) عالقة "بيرق عشيره"مورد قوم عرب ام افزايش دهم. من به نمادهاي  قومم (در آداب و رسوم  قومي

  بسياري دارم.  . . . 
  تبعيض قومي -4

بعضي،  رجحان بعضي بر بعضي بدون  جداكردن بعضي ازتبعيض از لحاظ لغوي به معناي تقسيم و 
(معين،  اما از نظر اصطالحي عبارت است از رفتار نابرابر مردم بر اساس عضويت گروهي، مرجع

ها  كه ازتصورات قالبي، خرافات، نگرش تواند صورت رسمي (قانوني) يابد، يا آن ). تبعيض مي422:1381
). بنابراين در تعريف تبعيض 761:1375اعمال گردد (ساروخاني،  و. . . ناشي شده و به طور غيررسمي

كند. شخص در  توان گفت: اعتقاد و باوري است كه ابتدا فرد ازطريق مقايسه كردن آن كسب مي مي
كه او يا گروه عضويتي او نسبت به ديگران در وضعيتي  تواند به هر نتيجه اي اعم از اين اين مقايسه مي

).                                                                              404:1998يا برابر قرار دارد، برسد (تيرابوسكي و ماس، تر  باالتر، پايين
هايي را بين خود و  تفاوت  برخي افراد قوميگيرد كه  برمي در درسطح عملياتي تبعيض شرايطي را

گويه درنظرگرفته شده است، كه  7ش متغيرتبعيض قومي، به منظورسنجكنند.  ديگران احساس مي
هاي استفاده شده،  ايم. برخي ازگويه )، اقتباس كرده1388هاي نواح و تقوي نسب ( ها را از پژوهش آن
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اند،   اي است كه، همة اقوام ايراني مورد احترام و توجه درحال حاضر فضاي جامعه به گونه عبارتند از:
  شوند.  گونه تبعيضي قائل نمي رخورد با ما هيچمردم فارسي زبان در ب

  
  احساس طرداجتماعي - 5

مفهوم اولية احساس طرد به پيروي از آراء ارسطو و آدام اسميت، به فقدان و نداشتن نقش فردي 
گيرد كه از بدو  هايي را در برمي ها اشاره دارد وبه زعم ماكس وبر، بيشتر انتخاب (عامليت) در انتخاب

ها فاقد نظر ونقش است (سن،  د تعلق گرفته و انتسابي بوده وفرد در انتخاب و تغييرآنتولد به فر
).  البته درصورتي كه فرد نسبت به امر انتسابي نگرش مثبت وعالقه اي نداشته باشد، 26:2000

آيد. بدين ترتيب درمعناي گامي از افزايش فاصلة عاطفي، رواني، ارزشي،  احساس طرد پيش مي
باشد  ها در جامعه مي ن فرد با افراد ديگر يا باگروه خود يا درسطوح بزرگ ترگروهفرهنگي بي
).                                                                                           248:1375(ساروخاني،

يختگي در زمينة ارتباط بنابراين مفهوم طرد اجتماعي، در ابتدا فرآيند فقدان انسجام اجتماعي و گس
هاي چندگانه  كرد، اما در ادامه دامنة آن به احساس محروميت فرد با كليت (گروه، جامعه) را بيان مي

  ).18:2001نيزكشيده شد  (پيس، 
)،  سطوح 2002در اين تحقيق،  در تعريف احساس طرداجتماعي، با اقتباس از نظر ويسلز و ميدما(

. احساس طرد انتخابي؛ اشاره به بينش و آگاهي در فقدان نقش در 1د: شو آن را بدين صورت مطرح مي
هاي گروهي خود  . احساس طرد اوليه، افراد با يك اختالل جزئي در نظام ارزش2ها دارد،   انتخاب

.  3شوند،  اما همچنان قادر به مشاركت در زندگي اجتماعي، فرهنگي گروه هستند،   مواجه مي
ها برپايه جنسيت)  تبعيض د از برخي ترتيبات مشخص بنيادين گروه (ماننداحساس طرد متوسط؛ افرا

. احساس طرد پيشرفته؛ افراد 4هاي غالب جاي دارند و  كنند، ليكن در چارچوب احساس طرد مي
هاي اجتماعي،  متمايل به  ها و عاليق شخصي و همچنين دگرگوني دليل وجود تركيبي از ويژگي به

هاي اصلي و بنيادين  ارج از جريان غالب گروه شده، خود را متعلق به قالبهاي زندگي متفاوت خ سبك
  دانند.  گروهي نمي

گويه استفاده 16در نهايت به منظور سنجش وتعريف عملياتي متغير وابستة احساس طرداجتماعي، 
گيرند،  هاي اين متغيرمحقق ساخته بوده و ابعاد رواني، فرهنگي و اجتماعي را در برمي شده است.  گويه
كنم در انتخاب قوميتم حق انتخاب نداشتم، از آن بيگانه  ها عبارتند از: وقتي فكر مي كه برخي از آن

كردم. اگر به جاي ديگري متفاوت اززمينة  شوم. اگر حق انتخاب داشتم، راه ديگري را انتخاب مي مي
خوبي ندارم.  گاهي كه فرهنگ  ها احساس كنم، زيرا به دليل تفاوت ام بروم،  قوميتم را مخفي مي قومي
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كنم، تمايل به  فاصله گيري ازگروهم  هاي فرهنگي قوم خودم مقايسه  مي مردم ديگركشورم را با ارزش
  دارم.  
  

  ها تجزيه وتحليل يافته
  ي توصيفيها يافته

  متغيرهاي مستقل تحقيق هاي توصيفي الف) يافته
 ىها متمايز(گروه هويت داراى اجتماعى ىها وهگر به توجه با توصيفى ىها يافته تحقيق،  اين در

هاي مربوط به متغير سن به دليل آمارهاند.  شده و توصيف تحصيلى) به دست آمده و سنى، جنسى
گويان از مجموع  اي كه پاسخاي است بدين قرار است كه ميانگين نمرهكه سطح سنجش آن فاصله اين

باشد.  حداقل نمره مي 40/1و واريانس  18/1ف معيار ،  انحرا8/28اند نمرات اين متغير كسب كرده
  باشد.                                                                            مي 50و حداكثر آن  15براي اين متغير 
، 58/2هاي توصيفي متغيرهاي مستقل،  متغيرجامعه پذيري قومي داراي ميانگين مطابق آماره

، 53/17 همبستگي قومي باشد. ميانگين متغير مي 45 حداكثر و 13 ،  حداقل2/91 واريانس
هنجارهاي قومي نيز با ميانگين  بوده است. متغير 24 و 9حداكثر به ترتيب  ، حداقل و24/73واريانس

باشد.  همچنين ميانگين متغير تبعيض  مي 58حداقل آن  و 16، حداكثر27/48، واريانس85/28
  بوده است.  35و 18، حداقل و حداكثر آن هم به ترتيب 12/78يانس، وار86/28قومي

  هاي توصيفي متغير وابستة تحقيق ب) يافته
دهند دامنة احساس طرد در هاي توصيفي مربوط به متغير احساس طرد اجتماعي، نشان ميآماره

انگين احساس طرد باشد. ميمي  86و حداكثر آن  19،  به عبارتي حداقل آن 86تا  19گروه نمونه بين 
  باشد. مي 20/1و واريانس احساس طرد پاسخگويان  09/1،  انحراف معيار آن 50/55پاسخگويان 

  
 هاي استنباطي يافته

هاي تحقيق، جهت يافتن وجود يا عدم وجود رابطه  در اين قسمت، تجزيه وتحليل آماري فرضيه
ها، شدت وجهت  فاوت موجود بين آنميان متغيرهاي مستقل ومتغير وابسته به عبارتي معناداري ت

  رابطة متغيرها، ارائه خواهد شد.  
  

  اي بامتغير وابسته) تحليل دومتغيره (متغيرهاي زمينه
  رسد بين جنس واحساس طرد اجتماعي رابطة معناداري وجود دارد.  به نظرمي فرضية اول:
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  طرداجتماعي: نتايج آزمون مربوط به رابطه بين متغير جنس و احساس 4جدول شماره

t درجه آزادي انحراف معيار ميانگين جنس متغير آماره  داريامعن سطح   

احساس 
 طرداجتماعي

9653/41 مرد  98444/11  398 504/3  001/0  
2618/4627299/12زن

  
اسمي با دو مقوله و متغير احساس طرد اجتماعي به  - جاكه متغير جنس به صورت كيفي از آن

 دو اين ميان رابطه بررسى براى آزمون ترين مناسبباشد،  بنابراين  مي، اي فاصله  - صورت كمي

كنيم  )، مالحظه مي4بود. براساس اطالعات جدول ( خواهد مستقل نمونة دو با Test -Tآزمون  متغير، 
است،  98/11با انحراف استاندارد  9653/41كه ميانگين نمرة احساس طرد اجتماعي در مردها برابر 

دست آمده است كه با  به 27/12با انحراف استاندارد  2618/46ها برابر  اين ميانگين در زندرحاليكه 
، نتيجه   = 001/0sigو = t 504/3  ، مقدار Levenها طبق تست توجه به فرض برابري واريانس

هاي احساس طرد اجتماعي براساس جنس متفاوت و لذا معنادار است، زيرا سطح  شود، اختالف نمره مي
  شود.  كمتر است، بنابراين فرض تحقيق قبول مي 05/0ني داري ازمع

  رسد بين تحصيالت و احساس طرد اجتماعي رابطة معناداري وجود دارد.  به نظر مي فرضية دوم:
  
  
  

  : نتايج آزمون آناليز واريانس بين ميزان تحصيالت و احساس طرداجتماعي5جدول شماره
منبع 
ديدرجه آزا مجموع مربعات تغييرات F ميانگين مجموع مربعات  مقدار   ميزان معناداري 

136/6211 بين گروهي  7 305/887  
400/6  000/0 478/54346 درون گروهي   392 639/138  

614/60557 كل  399  -- 

  
براي تحليل اين فرضيه از آزمون آناليز واريانس يك طرفه استفاده شده است.  با توجه به مقدار 

400/6F=   000/0وsig =  ) هاي گروهتوان چنين نتيجه گرفت كه افراد در )،  مي5در جدول
هاي متفاوتي از احساس طرد هستند. اما به منظورتشخيص جهت رابطه مختلف تحصيلي داراي نمره

احساس طرد  هاي تكميلي شفه و توكي استفاده گرديد. نتيجه نشان دادكه ميانگين دو متغير از آزمون



  ورد مطالعه؛ قوم عرب شهرستان اهواز)(م قوميت و احساس طرد اجتماعي؛ مخاطرات اجتماعي پيش رو
  

٩۵ 
 

حصيالت ابتدايي هستند در مقايسه با افرادي كه داراي تحصيالت كارشناسي افرادي كه داراي ت
  ) متفاوت است.   05/0وباالترهستند،  به طور معناداري (در سطح 

  اي هستند) هاي تحقيق (متغيرهايي كه درسطح فاصله تحليل دومتغيرة فرضيه
  

ين تعدادي ازمتغيرهاي مستقل : نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون مربوط به رابطة ب6شماره جدول
  ومتغير وابسته

  نتيجه  سطح معناداري R  فرضيه

رسد بين سن و احساس طرداجتماعي رابطة معكوس به نظرمي
  تأييد  000/0  - 321/0  ومعناداري وجود دارد. 

و احساس طرداجتماعي رابطة معكوسبين جامعه پذيري قومي
  تأييد  000/0  - 705/0  ومعناداري وجود دارد. 

بين همبستگي قومي واحساس طرداجتماعي رابطة معكوس ومعناداري
  وجود دارد

  تأييد  000/0  - 195/0

بين هنجارهاي قومي واحساس طرداجتماعي رابطة معكوس ومعناداري
  تأييد  000/0  - 557/0  وجود دارد

بين تبعيض قومي واحساس طرد اجتماعي رابطة مستقيم ومعناداري
  أييدت  000/0  325/0  وجود دارد

 sig<0/01  
  باشد: به ترتيب به صورت زير مي 6جدول شماره اطالعات حاصل از

  
اي بودن  ، براي تحليل رابطة سن واحساس طرداجتماعي به دليل فاصله6مطابق اطالعات جدول 

آن، از آزمون ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است. نتايج حاصل مؤيد آن است كه سن افراد 
 r 0- /321با توجه به مقدار  )؛= sig 000/0<05/0جتماعي تأثيرگذار است. (بر احساس طرد ا

توان گفت، بين دومتغير رابطة معكوس ومعني داري وجود دارد. لذا باتوجه به گروه سني  مي=
تر باشد، احساس طرد بيشتر خواهد  سال)، هرچه سن پايين 50تا 15( درنظرگرفته شده دراين تحقيق

   بود و برعكس.  
 شده قيد اجتماعى طرد و احساس جامعه پذيري قومي بين رابطة آزمون نتايج 6شمارة جدول در

 معنادارى (منفى) و معكوس تأثير جامعه پذيري قومي متغير شود،  مى مشاهده كه گونه همان. است

هر چه جامعه پذيري قومي ). بدين معناكه sig =000/0<05/0(افراد دارد اجتماعى احساس طرد بر
 متغير(ناموفق بودن آن)،  اين كاهش با كه حالى در. تر باشد،  احساس طرد كمتر خواهد بود موفق

 دهندة نشان همچنين 6شمارة  جدول اطالعات . يافت خواهد افزايش فرد اجتماعى احساس طرد
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نيز،  همبستگي قومي كه شود مى است.  مالحظه اجتماعى با احساس طرد همبستگي قومي بين رابطة
و  = r - 195/0مقدار دارد.  زيرا  فرد اجتماعى احساس طرد بر معنادارى بنابراين معكوس و تأثير
000/0sig =  توان گفت:با افزايش همبستگي قومي در فرد، احساس طرد  به دست آمده است. لذا مي

كمترخواهد بود و برعكس. به بيان ديگر با تضعيف بخش عاطفي وجدان جمعي(همبستگي قومي)، 
  ه هويت قومي نيز تضعيف و احساس طرد افزايش خواهد يافت.  گرايش ب

پردازد.  به بررسي نتايج آزمون هنجارهاي قومي و احساس طرد اجتماعي مي  6عالوه براين جدول 
جا از آن باشد. بنابراين توان گفت نوع ارزيابي ازهنجارهاي قوم، براحساس طرد مؤثر مي به طوري كه مي

توان ادعا كرد كه بين دو متغير رابطة باشد، ميمي  = 000/0sigو = r - 557/0مقدار 6كه در جدول 
معكوس (منفي) و معناداري وجود دارد. به بيان ديگر، ارزيابي مثبت از هنجارهاي قومي، احساس طرد 
كمتري را به دنبال خواهد داشت و متقابالً با ارزيابي منفي از هنجارهاي قومي، احساس طرد، افزايش 

  ابد. ي مي
گونه  نشان دهندة رابطة بين تبعيض قومي و احساس طرد اجتماعي است. همان 6همچنين جدول

تأثيرمثبت و معني داري بر احساس طرداجتماعي در فرد دارد. و  شود، تبعيض قومي كه مشاهده مي
اشد، توان ابراز داشت كه هر چه تبعيض قومي بيشترب مي  = 000/0sigو  = r 325/0باتوجه به مقدار

  احساس طرد هم بيشتر خواهد بود. 
  هاي تحقيق                                                                                               رگرسيون چند متغيرة فرضيه تحليل 

شود،  و هدف اين مي در اين بخش از تحليل به بررسي روابط چندگانه بين متغيرها پرداخته
باشد.                                         ميزان و سهم اثر متغيرهاي مستقل در تبيين ميزان احساس طرد اجتماعي مي سمت يافتنق

ن احساس طرد با متغيرهاي ) نتايج مربوط به تحليل واريانس و تحليل رگرسيو7در جدول شماره (
)                                        p<0/01دار است.  (محاسبه شده معني Fهد،  ميزان د اطالعات ارائه شده نشان ميمستقل، 

از واريانس مربوط به احساس طرد اجتماعي در  58/0همچنين براساس ضريب تعيين محاسبه شده،  
  مدل زير، تبيين شده است.                 

                         
 هاي تحقيقانس رگرسيون چند متغيره فرضيه): تجزيه واري7جدول(

درجة   مدل
  آزادي

مجموع 
  مجذورات

ميانگين 
 fكميت   مجذورات

سطح   
 fمعناداري  

رگرسيون 
 R2  چندگانه

 259/4449 069/35594 8  رگرسيون
  845/63  545/24963  391  باقيمانده  58/0  76/0  000/0  688/69

 - 614/60557 399  كل
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  هاي تحقيقج حاصله از رگرسيون چند متغيره فرضيه): نتاي8جدول(

  B  ها شاخص
 

 سطح معناداري t مقدار Beta استانداردانحراف 
 متغيرها

 002/0 - 319/3 - 123/0 151/0 -869/0 جامعه پذيري قومي

 003/0 - 171/2 - 154/0 106/0 -122/0 همبستگي قومي

 001/0 991/2 214/0 096/0 040/0 تبعيض قومي

 000/0 - 117/4 - 248/0 095/0 -389/0 نجارهاي قوميه

  
دهد كه با افزايش هر واحدتغيير درمتغيرمستقل، متغيروابسته چه  نشان ميB  )، آمارة8جدول( در

نشانگر جهت رابطة بين دو متغير است، منفي نشان دهندة جهت Beta كند.  ضريب تغييري مي
به عالوه با افزايش متغير مستقل، متغير وابسته نيز معكوس و مثبت،  نشانگر رابطة مستقيم است و 

دهد. براي مثال، اطالعات  يابد و درنهايت سطح معناداري هم تأييد يا رد فرضيه را نشان مي افزايش مي
دهد كه با افزايش يك واحد انحراف استاندارد متغير هنجارهاي قومي، ميزان  )، نشان مي8جدول(

يابد. (جهت منفي و رابطة معكوس) در اينجا  نحراف استاندارد كاهش ميا 248/0به اندازه احساس طرد 
شود كه متغير هنجارهاي قومي در مقايسه با ساير متغيرها سهم بيشتري در تبيين  مالحظه مي

  دارد.  احساس طرداجتماعي
  
  
  بحث و نتيجه گيري 

ايد به اين نكته شود، ب به عقيدة شكسپير،  وقتي صحبت از گروه قومي با هويت منحصرخود مي
ها، آرزوها وتمايالت وانواع تعامالت هستند.  همة اقوام داراي احساسات، قوت وضعفتوجه كنيم كه 

گذارد، عادات، عقايد و هنجارهاي متفاوت است. اما  آنچه كه بين قومي با ديگران و اقوام ديگر فاصله مي
ها و  مي قلمداد شود. در غير اين صورت محروميتارزشي قو عنوان عامل بيها نبايد به  اين تفاوت

  سازد.  جامعه را با بحران دچار مي - هاي قومي شكل گرفته و يكپارچگي گروه تبعيض
هاي عيني و ذهني كساني است كه  احساس طرد اجتماعي يك برآيند و نتيجة  انباشت محروميت

ي ديگر جامعه متفاوت بوده و احساس محروميت داشته و به خاطر تعلق به گروه خاص،  با اعضا
ها امتيازهايي به گروه هويتي خود  شود آن درفضايي آغشته به تمايز قرار دارند. چنين شرايطي باعث مي

كنند،  درحد امكان به سوي  ندهند و درپي خألها بسته به موقعيتي كه درمورد آن طرد را احساس مي
                                                                                                               كه تغييرات برآيند.         ها و يا اين جايگزين
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  نتايج تجربي
هدف اصلي دربخش نتايج تجربي اين است كه نتايج حاصل ازبررسي پژوهش با استناد 

ناد به تحليل رگرسيون وآزمون ها ازطريق است هاي تجربي وتوصيف وتجزية آن به يافته
  پيرسون، بحث و بررسي شوند. 

دست آمده ازاين تحقيق، باتوجه به نتيجة حاصل از تحليل  به طوركلي مهم ترين نتيجة تجربي به
رگرسيون، نشانگر آن است كه احساس طرد نسبت به هويت قومي درگروه مورد مطالعه درحد نسبتاً 

 بااليي است.  

معنادار ميان  احساس طرداجتماعي، تأييد رابطة معكوس و ارهاي قومي وهنج در مورد متغير
ات سنتي گروه ها، با استناد به نتايج آزمون همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون ، نشان از مناسب آن

توان گفت كه سنخيت هنجاري به معناي ادراك افراد از  ميدر واقع، چنين مورد مطالعه دارد. 
باشد. بنابراين زماني  ها و باورهاي خويش مي شان با ارزش واعتقادات قومي ها سازگاري بين ارزش

دهد، كه بين اين دو تناقض وعدم  احساس طرد نسبت به نظام فرهنگي و هنجاري گروه قومي رخ مي
سنخيت ادراك شود. به بيان ديگر، احساس تنفر از هنجارهاي فرهنگي گروه قومي كه به نظر سيمن، 

طي آن فرد به باورها وعقايد و رسومي كه در يك جامعه يا گروه داراي ارزش احساسي است كه 
   هستند، اعتقاد نازلي دارد. 

هاي حاصل از  متغير تبعيض قومي نقش مهمي در تبيين متغير وابسته دارد. به عبارتي طبق يافته
رداجتماعي مثبت با احساس ط آزمون پيرسون و تحليل رگرسيون، تبعيض قومي در رابطة مستقيم و

  قرار دارد. 
برون گروهي) درسطح بااليي  توان اظهار داشت؛ چنانچه تبعيض(درون گروهي و چنين مي

شود  اند كه تبعيض سبب مي گيرد. جامعه شناسان دريافته قرارگيرد، احساس طرد هم مجال باالتري مي
ده وخود را با آنچه كه افراد به نوعي حالت انفصال و جدايي از گروه وموضوعات پيراموني آن ميل كر

هايي چون احساس تنفر،  پيوند داشته است، منفك ببينند. درنهايت درمقابل اين وضع به حالت
  بيگانگي و احساس طرد برسند.                        

همچنين باتوجه به نتايج آزمون همبستگي پيرسون،  ميان همبستگي قومي و احساس طرد 
  معناداري وجود دارد.    واجتماعي نيز رابطة معكوس 

حاجياني اذعان دارد كه درشرايط همبسته بودن با گروه،  احساس خودماني بودن در بين 
فردگرايي افراد و احساس   ميزاني كه اعضاي گروه قومي حاكم خواهد شد. اما به هر كنشگران و

نهاده و منجر به  به كاهش همبسته بودن باگروه قومي نزد آنان كاهش يابد،  اعتناي به گروه هم رو
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هاي  تر شدن دايرة روابط و همبستگي شود. احساس طرد اجتماعي به واسطة گسترده احساس طرد مي
  يابد.  فرهنگي بروز مي- هاي اجتماعي هايي از تفاوت وجود نشانههاي گوناگون،  افراد به گروه

ن و تحليل آزمون پيرسو جامعه پذيري قومي، طبق نتايج حاصل از تأثيرمتغير در رابطه با
اين متغير به صورت معكوس با متغير  وابستة پژوهش، يعني احساس طرد  رگرسيون،  بايدگفت كه

  اجتماعي، رابطه داشته است.  
ها) در جامعه پذيركردن  طبق نتايج، اين ميزان به دليل نقش وتأثير عوامل گوناگون (خانواده، رسانه

هاي متفاوت و گاهاً متضاد به افراد است. درنتيجه هرچه  زشافراد نسبت به هويت قومي، ارائة ار
تر و ايجاد  الگوهاي جامعه پذيري متفاوت تر عمل كنند، باعث ايجاد و تلقين شناخت قومي ناموفق

شود. جامعه پذيركردن افراد نسبت به هويت  هاي دروني اوليه مي احساس طرد در فرد نسبت به ارزش
نسل جوان،  كه عامالن اجتماعي كردن درآينده هستند، حائز اهميت شان به خصوص در مورد  قومي

ها و نمادها و عقايد و رسوم آن را به خوبي ادراك  بسيار است. جوانان امروزه بايد هويت قومي و ارزش
  هاي آينده انتقال دهند.      كرده و باور داشته باشند تا سرماية فرهنگي قوم خويش را به نسل

  
  نتايج تبييني

هدف اصلي در بخش نتايج تبييني اين است كه نتايج حاصل از تحقيق حاضر با مباني  
  اند، بحث و بررسي شوند.  ها و متغيرهاي استخراج شدة آن بوده نظري كه پشتوانة فرضيه

اجتماعي،  نگرش به هنجارهاي قومي و احساس طرد درمورد نقش عوامل فرهنگي، يعني متغير
ها، نشان از مناسبات سنتي گروه مورد مطالعه دارد.                                         دار ميان آنتأييد رابطة معكوس و معنا

اجتماعي(بورديو) بدين  رابطة معنادار دو متغير با استناد به رويكرد فرهنگي و آراء نظريه پرداز طرد
اهميت هنجارهاي گروه ودرنتيجه  عيف ارزش واحساس طرد به دنبال تضشود:  صورت تبيين مي

لذا، حاصل فاصله و گسست ميان هنجارهاي گروه قومي با شود.  ها حاصل مي گسستگي پايبندي به آن
                        ها و بينش فردي است.                                                                                                           ارزش

متغيرتبعيض كه از نظرية محروميت نسبي و آراء تدرابرت گر و همچنين نظرية تخصصي شدن 
هيالري سيلور استخراج شده است، نشان از رابطة مستقيم و معنادار اين متغير و احساس طرد 

  دهد.   اجتماعي مي
منابعي و رفاهي،  شهروندي وقدرت،  هاي  رابرت گر يك طبقه بندي چند وجهي را كه شامل ارزش

كند كه تحت عنوان اقتصاد، سياست، فرهنگ و  هاي بين شخصي و اجتماعي است، مطرح مي ارزش
را  وي معتقد است كه محروميت در هر يك از اين ابعاد، گرايش به هويت قومي  شوند. جامعه بيان مي

طبق ديدگاه سيلور نيز طرداجتماعي زماني يابد.  تحريك و به دنبال تبعيض،  احساس طرد شدت مي
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اجتماعي را ادراك كنند. يعني - آيد كه افراد تمايز ناكافي و نابسنده قلمروهاي گروهي  پديد مي
  است.  » عملكردتبعيض«احساس طرد ناشي از 

وجود رابطة معكوس و معنادار بين اين درفرضية همبستگي قومي و احساس طرداجتماعي، 
 تناد به آراء دوركيم و ديدگاه شبكة اجتماعي تأييد شده است.  متغيرها، با اس

در آراء دوركيم بيان شده كه بحران جامعه جديد از هم پاشيدگي پيوندهايي(اصطالح دوركيم؛ 
نمود.  در شرايط گذار  فقدان يا ضعف آگاهي و وفاق جمعي) است كه فرد را به گروه همبسته مي

دهند. مطابق نظريات جامعه شناختي،  طرد،  انزوا و. . . . نشان ميجوامع عالئم بيمارگون،  احساس 
 ها و ها، احساس نزديكي و اعتماد به آن همبستگي براساس تمايل فرد به تعامل وتماس با هم قومي

هاي فرهنگي و اجتماعي درون گروهي، نقش تعيين كننده در باور به هويت قومي  مشاركت در سرمايه
شبكة اجتماعي، كاهش تمايل به تعامل گروهي، تحت عنوان بيگانگي گروهي،  دارد. طبق فرض ديدگاه

   نهايت احساس طرد نسبت به تعلق به گروه قومي را به دنبال خواهد داشت.  در
متغيرجامعه پذيري قومي كه از مكاتب كاركردگرايي وكنش متقابل نمادين،  استخراج شده است، 

  اري با احساس طرداجتماعي، تأييد شده است.    در اين پژوهش تحت رابطة معكوس ومعناد
هاي  ها در جامعه پذيركردن افراد و انتقال سرمايه در اين مورد تأكيد بر نقش خانواده و رسانه

فرهنگي به افراد،  هماهنگي و موفقيت عوامل در ارائة الگوهاي اجتماعي كردن و تأثير برشناخت 
  وآگاهي قومي بود.  

بر تعامالت و نقش فعال فرد در فراگيري فرهنگ قومي و ارزيابي و تغيير آن  رهيافت تعامل گرايي
ها سبب شده كه فرهنگ و رسوم  ها و استفادة همگان از آن تأكيد دارد.  طبق شواهد گستردگي رسانه

هاي امروزه در معرض نهادهاي  گوناگون از هرجاي جهان شيوع يافته و در افراد تأثيرگذار باشد. انسان
شناسند، رفتار خود را براساس  انديشند، دنيا را در اين رهگذر مي مي  كنند،  ه اي زندگي ميرسان

ي بدهند.  هاي رايج عصر ما)، سامان مي الگوهاي برگرفته شده از ماهواره، اينترنت،  فيلم. . .  (رسانه
 و ينگرش يها هزمين ها) رسانهي عامالن (خانواده، پذير جامعه يها آموزه در يناهماهنگ و يسازمان
  نمايد.  يم ساز مسئله ابعاد دچار راها  افراد وگروه يرفتار

  
   پيشنهادات

خشكاندن فضاي ذهني وعيني محروميت وتبعيض؛ (چه برون گروهي كه به ويژه از  - 1
اً بر پاية جنسيت گيرد و چه درون گروهي كه عمدت ها وتصورات قالبي منشأ مي پيشداوري
  يابد). نمود مي
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حفظ و منتقل  پذيري كه از طريق نظام جامعهقوميت و رفتارهاي فرهنگي  باورها -2  - 2
ها و  پذيرند. ارزش تأثير مي . . . )تحت تأثير شرايط جهاني،  ملّي(هاي متفاوتي گردند، از زمينه مي

 . لذاتواند به بحران هويتي و رفتاري بيانجامد هاي متعدد، مي رفتارهاي متعارض ناشي از اين كانون
به ؛ هـاي داخلي و خارجي اعـم از زمينه ، قومي پذيري هـاي اثـرگذار بر نظام جامـعه ـه به زمينهتوج

 دليل اهميت آن درنظام اجتماعي وفرهنگي هويت قومي، ضرورت دارد. 

جامعه پذيري كارآمد و هدايت نهادهايي چون خانواده براي آموزش نسل جديد و رفع  - 3
هاي جامعه پذيري، عوامل اجتماعي  هماهنگي بين آموزههاي فرهنگي و اجتماعي و شكاف

  ها).  كردن(خانواده، رسانه
هاي استاني، ملي بايد در اولويت برنامه  ها بويژه درسطح رسانه احترام به خرده فرهنگ - 4
ها، احساس كنند كه به فرهنگ بومي و قومي آنها بها  هاي فرهنگي قرارگيرد، به نحوي كه قوميت ريزي

  ه ومورد احترام است.  داده شد
  قوميت.  - ديگري - مليت به جاي شما - شهروندي - ارائة طرح مفهوم ما - 5
جلوگيري از ايجاد خطوط جداسازي قومي و رواج اصل برابري همگان، جهت خشكاندن  - 6

  احساس طرد و تلقي و تصور منفي از هويت قومي،  به خصوص در مورد جوانان. 
ها  مي و برون قومي؛ روابط ومشاركت اجتماعي افراد با هم قوميافزايش ارتباطات درون قو - 7

هاي پيوندگر؛ به منظور افزايش حس همبستگي درون قوم  وهمچنين ساير اقوام، به عبارتي ايجاد آيين
  و ميان اقوام. 

دهد، لذا انعطاف درمورد  هاي سنتي به ويژه در مورد جوانان، جواب نمي درجامعة امروز، شيوه - 8
  شود.  هاي مخصوصاً تعصب آميز قومي، به مثابة يك ضرورت پيشنهاد مي ها، عقايد و نگرشهنجار
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