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چکیده

سرمایه اجتماعی و پدیده قوم گرایی با سطح گرایشات قومی پیوند عمیقی دارد و سطح و عمق گرایشات قومی نیز به عوامل و

زمینههای مختلفی وابسته است .بدین لحاظ سطح بندی و تعیین کم و کیف عالیق قومی جهت رسیدن به همگرایی قومی از اهمیت
بسزایی برخوردار است .هدف از این پژوهش ،بررسی ارتباط بین مفاهیم مربوط به مسائل همگرایی و تنوع قومی و مولفههای

سرمایه اجتماعی در بین دو قوم ترک و کرد در شهر ارومیه است .نوع تحقيق کاربردي و روش بررسي آن توصيفي -تحليلي است.

جامعه آماري  375نفر از ساکنین مناطق  4گانه شهر ارومیهاست .شاخصهای تحقیق شامل  38شاخص سرمایه اجتماعی و 11

شاخص همگرایی قومی است .يافتهها بر اساس بررسی سرمايه اجتماعي در مناطق شهر ارومیه نشان میدهد میزان سرمایه اجتماعی

در شهر ارومیه به طور متوسط  36/ 22 ( 2/ 67درصد) ميباشد .مشارکت اجتماعی و عالقه به جامعه به ميزان  75 /8( 2/ 75درصد)

باالترين ميزان براي سرمايه اجتماعي و روابط خانوادگیو اعتماد اجتماعی به ميزان  61 /1( 2/ 56درصد) پا يي نترين ميزان را داراست.

یدهد منطقه  2و  3به عنوان مناطق
رتبه بندی مناطق شهر با بهرهگيري از مدل تاپسيس و استفاده از روش وزندهي آنتروپي نشان م 

برخوردار و منطقه  1به عنوان منطقه نیمه برخوردار و یا حاشيه اي با ميزان سرمايه اجتماعي پا يي ن شناخته شدهاند .بررسی همگرایی

تهای کرد و ترک در
قومی کرد و ترک نیز بیان کننده یک رابطه معنادار بین متغیر همگرایی قومی به تفکیک هر یک از قومی 

شهر ارومیه است .همچنین ضريب همبستگي کندال ميان قومیت پاسخگویان و احساس همگرایی قومی در سطح  % 99اطمينان برابر

یاقوام کرد و ترک در مناطق شهر ارومیه
یتوان نتیجه گرفت که بین میزان احساس همگرایی قوم 
با  0/ 76محاسبه شده است ،که م 

یداری وجود دارد .در نهایت برای رسیدن به همگرایی اقوام کرد و ترک در مناطق شهر ارومیه با بهره گیری از
تفاوت معن 

سرمایههای اجتماعی راهکارهایی جهت رسیدن به انسجام اجتماعی ارائه شده است.

واژگان کلیدی :سرمایه اجتماعی ،همگرایی قومی ،انسجام اجتماعی ،همبستگی ملی ،اقوام کرد و ترک ،شهر
ارومیه
 -1میرنجف موسوی (نویسنده مسئول) Mousavi424@yahoo.com
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مقدمه و طرح مسأله
«انسجام اجتماعي و حفظ و تداوم ثبات ،نظم ،كي پارچگي از مهمترين دغدغههاي هميشگي متفكران علوم اجتماعي
بوده و مباحث و نظريههاي متعددي پيرامون آن توليد و باز توليد شده و مفهوم هويت و قومیت همواره در اين رابطه
مطرح بوده است» (جالیی پور و قنبری «.)661 : 1388 ،انسجام و یکپارچگی در جوامع از یکسو متأثر از کم و کیف
یکند .در
روابط بین اقوام و از سوي دیگر متأثر از روابط دولت-قوم است که در تشکیل دولت ملی ظهور پیدا م 
تهای قومی ،ضمانتی برای یکپارچگی و
نتیجه پیوند بین اجتماعات قومی با دولت ملی و چگونگی اتخاذ سیاس 
انسجام ملی محسوب م 
یگردد» (یوسفی.)3 : 1380 ،قوم ّیّیت با زیر عنوانهایی چون انفکاکات قومی ،عالئق قومی،
گرایشاتواگرایانه ،استقالل خواهی یا تجزیه طلبی ،هویت قومی وچالشهای قومی در مقیاسمّلّلی ،عناوینی است که
نیازمند مطالعه از منظر امن ّیّیت مّلّلی وهویت مّلّلی است .عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر پیدایش و توسعه تمایالت
واگرایانه و ایجاد بحرانهای قومی و همچنین عوامل وحدت وهمگرایی مّلّلی نیازمند بررسی ومطالعه جدی است.
یرسد تعریف و تأکید بر دو مؤلفه مهم همگرایی ملی و پذیرش واحترام به هویتهای قومی ،چالش قوم ّیّیت و
بنظر م 
امن ّیّیت را با پاسخی در خور مواجه میسازد .این رویکرد از عناصر فرهنگی اقوام ایرانی با ارزشهای دیرینه در پایه
گذاری بنای رفیع هویت مّلّلی بهره م 
یجوید .تعلقات قوم گرایانه و گرایش به عالئق اولیه خاص همانند نژاد ،زبان،
مذهب و زادگاه هرگاه به عناصری جهت ایفای نقش در تحوالت سیاسی جامعه تبدیل گردد ،میتواند بعنوان
پدیدهای سیاسی در تعامل یا تقابل با امن ّیّیت مّلّلی مطرح شود .ایجاد همزیستی بین دو مفهوم عالئق قومی و تعلقات
مّلّلی و تعریف ارتباطی منطقی بین هویت قومی و هویت مّلّلی زمینه ساز پایداری و توازن توسعه در بعد امن ّیّیت
خواهد بود (افتخاری .) 54 ، 1377 ،بنابراین وجود پدیده قوم گرایی به مثابه واقعیتی عینی ،جمعی و ملموس اعم از
اجتماعی و درون زا و یا برون زا ،واقعیتی انکار ناپذیر است و چشم انداز متفاوتی را پیش روی این سرمایه اجتماعی
گشوده است .نسبت میان سرمایه اجتماعی و پدیده قوم گرایی با سطح گرایشات قومی پیوند عمیقی دارد و سطح و
عمق گرایشات قومی نیز به عوامل و زمینههای مختلفی وابسته است .بدین لحاظ سطح بندی و تعیین کم و کیف
عالیق قومی جهت رسیدن به همگرایی قومی از اهمیت بسزایی برخوردار است .در سادهترین دسته بندی؛ قوم
گرایی و گرایشات قومی شامل طیفی از نیروهای عالقمند به هوی 
تهای قومی میشود ،که در یک سر طیف قوم
یشوند که ضمن پایبندی به هویت ایرانی به هویت قومی خود دلبستهاند و هویت
گرایان میانه رو و همگرا دیده م 
ینمایند ،بلکه این هویت را مقوم هویت ملی و جزیی از سرمایه
قومی را در مغایرت با هویت ملی تعریف نم 
یبینند (مقصودی .)7-8 : 92 31 ،اقوام مي توانند با ترويج ارزشهاي مشارکت
اجتماعی کالن و ملی ایرانیان م 
طخانوادگي ودوستان در ايجاد سرمايه
اجتماعي ،عالقه فراوان به جامعه ،اعتماد اجتماعي ،تعاون و همياري و رواب 
اجتماعي نقش فراواني ايفا كنند .همچنين مي توان با تا يك د بر اشتراكات قومی زمينه اعتماد و تفاهم و انسجام را در
ميان آنها بوجود آورد.با اينحال اقوام اگر چه ممكن است بعضا اصول و مباني مشتر يك داشته باشند ل كي ن به دليل
يها و آداب و سنن خاصی كه دارند از كي ديگر متمايز هستند .اگر در هر زماني وجوه افتراق ،ارزشها و اصول
ويژگ 
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متناقض اقوام مورد تا يك د و مركز توجه قرار گيرد ،مي تواند به تنازعات قومی دامن زند .اختالف و تفرقهی ميان
اقوام مختلف در يك جامعه ،بيش از هر چيز هويت جمعي را تضعيف مي كند و روابط اجتماعي بين گروهها را تيره
و به دنبال آن اعتماد و انسجام را در جامعه مخدوش و ناسازگاريها و تضادهاي اجتماعي را تشديد مي نمايد .در این
مقاله ما به طرح و بررسی ارتباط بین مفاهیم مربوط به مسائل همگرایی و تنوع قومی و مولفههای سرمایه اجتماعی
در بین دو قوم ترک و کرد در شهر ارومیه خواهیم پرداخت.
لهاي تحقيق
سؤال يا سؤا 
 -1میزان سرمایه اجتماعی در بین اقوام کرد و ترک در شهرهای مختلف استان آذربایجان غربی چقدر است؟
 -2سرمایه اجتماعی به چه میزان در احساس همگرایی قومی اقوام کرد و ترک در شهرهای مختلف استان آذربایجان
غربی نقش دارد؟
 -3آیا بین احساس همگرایی قومی و سرمایه اجتماعی در بین اقوام کرد و ترک در شهرهای مختلف استان
آذربایجان غربی رابطه وجوددارد؟
چارچوب نظري يا مفهومي
تعریف قوم و قومیت و بحرانهای قومی
قوم ،یک گروه انسانی است که از زبان ،فرهنگ و روش زندگی و تمنیات گروه ویژهای ،در چارچوب یک شاخة
بزرگ نژادی برخوردار است؛ به قسمی که حتی از دیگر گروههای همنژاد خود قابل تشخیص است و تفکیک می-
گردد .به همین دلیل گاهی همین گروه قومی به معنی گروه ملی یا معادل آن در میآید (الطایی .)851 : 1382 ،در این
تعریف ،قومیت یک پدیدة فرهنگی ـ اجتماعی است و اقوام نیز براساس تفاوتهای فرهنگی (نمادها ،ارزشها و
مناسک) و تفاوتهای اجتماعی (خصوصیات رابطهای) از یکدیگر متمایز میشوند (چلبی .) 114 : 1375 ،ماکس وبر
به تعریفی از قومیت پرداخته که مورد پذیرش و استفادة بسیاری از محققان قرار گرفته است .طبق نظر وی ،گروههای
تهای فیزیکی
قومی ،آن گروههای انسانیاند که یک باور ذهنی نسبت به اصل و نسب مشترکشان را به خاطر شباه 
تبندی گروه دارای
یپذیرند .این باور باید در صور 
تهای استعمار یا مهاجرت م 
تها و یا به خاطر سرگذش 
یا سن 
اهمیت باشد و روابط خونی مشخص در این میان اهمیتی ندارد ( .)Weber, 1978: 83او گروهی را که اعضایش
نسبت به پیشینة تاریخی ،آداب و رسوم و خاطرات مشترک ،باور مشابه یا یکسانی داشته باشند را گروه قومی میداند

(صباغ پور .) 147 : 1381 ،در ارتباط با نظریههای سیاسی بحرانهای قومیُ ،بُبعد آسیبشناسی روابط قومی مطرح می-
یگیرد (گودرزی .) 139 : 1385 ،اصطالح
یهای قومی و همبستگی قومی را دربرم 
گردد که مسائلی چون درگیر 
درگیریهای قومی نتیجة ناسازگاری فرهنگی در گروهها است که همراه با افزایش ناگهانی درک هویت یک گروه از
گروه دیگر افزایش مییابد ( .)Roessingh, 1996: 17در این زمینه ،یکی از مهمترین دالیل جداییطلبی قومی و
درگیریهای قومی ،درک مفاهیم هویت قومی است .قومیت میتواند از خصوصیات تعلق داشتن به دولت یا متعلق
به یک گروه قومی معینی بهرهمند باشد ( .)Kellas, 1998: 6گروههای قومی به عنوان گروهی از افراد تعریف می-
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شوندکه به طور کلی توسط خود و یا دیگران به عنوان یک گروه مجزا به رسمیت شناخته شدهاند .از جمله به
رسمیت شناختن بر اساس ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی ( .)Cornell, 1998: 17بنابراین ،قومیت به شدت به

مفهوم ناسیونالیسم مرتبط است .به گونهای که بعدًاًا بر همین اساس مناسبات قومی واقعی یا فرضی بنا گذاشته می-
شود ( .)Cornell, 1998: 37با این حال ،ناسیونالیسم با ابعاد ایدئولوژیک و سیاسی ( )Kellas, 1998: 5اشاره به
تمایل مردم به ایجاد و حفظ یک نهاد سیاسی خود مختار دارد ( .)Cornell, 1998: 34وقتی که قومیت
ناسیونالیستی میشود ،درنتیجه ناسیونالیسم قومی ظهور میکندکه به نوبة خود نه تنها میتواند تهدیدی برای وجود
دولت باشد ،بلکه منجر به درگیریهای قومی و حتی تجزیه و فروپاشی یک دولت و جداییطلبی قومی (به عنوان
مثال یوگسالوی) میشود ( .)Smith, 1991: 21با این تفاسیر ،هرگاه درشاخصهای اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و
 ...تغییرات و دگرگونیهایی به وجود آید که در نتیجة آن ،مفاهیمی چون فاصلة بین قومیتها و گروهها ،اندازة
قومیتها ،نابرابری درآمد و بهرهمندی از منابع و  ...به وضوح خود را نشان دهند ،مفاهیم جداییطلبی قومی در سطح
جامعه و دولت به وجود میآید ( .)Diamond et al, 1994: 115در این رابطه ،جامعهشناسان برای تبیین
بحرانهای قومی عمدتًاًا بر جنبههای ساختاری جامعه ،انحصار موقعیتهای عمدة اجتماعی ،توزیع نابرابر و
غیرعادالنة فرصتها و تبعیض اجتماعی تأکید نمودهاند (صالحیامیری .) 72 : 1385 ،یکی از این جامعه شناسان
گوبوگلو است که پديدة غصب موقعيتها و فرصتهاي ممتاز اجتماعي توسط گروه قومي مسلط و نیز تأثير تبعيض
اجتماعي بر اساس ويژگيهاي قومي و نژادي را به عنوان كشفهاي عمدة خود در نظر ميگيرد و معتقد است که
اين تفاوتهاي اساسي اجتماعي ،قومي و طبقاتي ،قويترين انگيزه را براي وقوع تنشهاي بين قومي و درگيريهاي
آشكار قومي ايجاد ميكند ).)Tishkov,1991: 56اين رهيافت به دنبال آن است تا وقوع چالشها و درگيريهاي
قومي در آسيا ،خاورميانه و بويژه اتحاد جماهير شوري سابق را در قالب توزيع ناعادالنة فرصتها و تبعيض
اجتماعي تب يي ن نمايد ( .)Cuboglo, 1991: 132عالوه بر این ،طيف وسيعي از جامعهشناسان و نظريه پردازان
توسعه و نوسازي در تجزيه و تحليلها و مقايسههاي خود از جامعة سنتي و جامعة صنعتي بر اين ادعا پاي مي-
فشردند كه تفاوتها و اختالفات قومي در روند مدرنيزه شدن به تدريج رنگ خواهد باخت (سیدامامی: 1376 ،
 .)652در اين ميان تحصيل دموكراسي ،رشد صنعت ،كسب رفاه اقتصادي و باال رفتن سطح تحصيالت به از ميان
رفتنح ساسيتهاي قومي كمك خواهد کرد (دلجو.) 28 : 90 31 ،
همگرایی قومی
«هويت ملى و وجود يك ملت از حياتى ترين مسائل يك كشور محسوب مى شود .هرچه يك ملت داراى عوامل
همبستگى بيشترى باشد ،به همان مراتب وحدت و منشأ قدرت سياسى و اقتصادى باال بوده و آسان تر مى تواند
گها به مولفههایی
هويت ملى را تجلى دهد» (اخوان منفرد و همکاران .)404 : 1387 ،در این راستا ،تفاوت میان فرهن 
همانند تاریخ ،زبان ،اعتقادات ،آداب و رسوم ،نهادهای اجتماعی و نژاد بر م 
یگردد .مولفههایی که به خاطر پیوند
نزدیکشان با یکدیگر ،بر اثر گذر ایام برآیند خاصی را به وجود م 
یآورند که همانا هویت ملی است (حافظ نیا و
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همکاران .) 23 : 1385 ،این هویت ملی بر پایه بنیادهای جغرافیایی و پایداری سرزمین ،حاکمیت و ساختار سیاسی،
یباشند به عنوان بنیادهای پایدار همگرایی اقوام محسوب میشوند (افضلی و
تداوم تاریخی و بنیادهای فرهنگی م 
ضرغامی .) 80 : 1388 ،با در نظر گرفتن این نکته که مرزهای قومی هنگامی که درهم تنیده هستند و یا ارتباط و
همبستگی زیادی با هم ندارند بسیار مسئله ساز میشوند ( )Blau, Beeker and Fitzpatrick, 1984: 195تنها راه
تها با فرهنگ اکثریت ،اغلب از طریق توسعه اقتصادی و گسترش حقوق
همانندسازی گروههای قومی و اقلی 
دموکراتیک امکان پذیر خواهد شد .زیرا از طریق تالش برای همگرایی است که راه حل دراز مدت رقابت قومی به
یر و د .
شهای ناظر به همانند کردن صرف گروهها در فرهنگ اکثریت فراتر م 
یآید .البته همگرایی از تال 
دست م 
موفقیت در چنین امری نیازمند تساهل –و شاید حتی تکریم -و قبول تنوع در درون کشور است .بدین طریق به
تها کمک میشود .افزایش حقوق اقلی 
پیشرفت همزیستی مسالمت آمیز بین گروههای اقلیت و قومی 
تها در جوامع
چند قومی به تحقق دموکراسی کمک میکند و حتی ظهور و رشد جامعه مدنی ،مبتنی بر تحرک اجتماعی غیرقومی و
یتواند به پیشرفت همگرایی ملی و تامین حقوق
امکان پیدایش فرصتهای شغلی را فراهم میسازد که خود م 
دموکراتیک افراد و گروهها منجر شود (کریمی مله.) 141 : 1378 ،همبستگي ملي در مفهوم عام ،محصول كاركرد و
تعامل متناسب مردم ،دولت و نهادهاي اجتماعي است و با مفهوم مشروعيت پيوند ناگسستني دارد که از وفاق،
یگیرد .حس همبستگي ملي ،احساسي است كه مفهوم تع يي ن هويت
وحدت ،كي پارچگي و انسجام اجتماعي نشأت م 
و وفاداري را در بردارد ،بدين ترتيب در حس همبستگي ملي احساس مشتر يك ميان سرزمين و مردمان مختلف آن
بوجود مي آيد بدون آنكه آنها از لحاظ فرهنگي و فضا يي

به هم نزديك باشند .در نتیجه ،پيش زمينه تقويت

گها از كي ديگر است (جهانیان و همکاران: 1389 ،
همبستگي ملي در يك جامعه ،وجود شناخت مشترك خرده فرهن 
.) 110
سرمایه اجتماعی
تا به حال تعاريف متعددي از مفهوم سرمايه اجتماعي توسط صاحبنظران در حوزههاي مختلف علوم انساني ارائه
شده است .ا ّمّما فوکوياما نشان داد که بسياري از تعاريف تنها به آشکارسازي سرمايه اجتماعي به جاي مفهوم سرمايه
شها
اجتماعي پرداختهاند .از نظر وي سرمايه اجتماعي به هماهنگي و تعادل داخلي و فرهنگي جامعه ،هنجارها ،ارز 
و نيز تعامالت دولت با مردم و سازمانها که در درون جامعه جاي گرفتهاند ،اشاره دارد .در واقع سرمايه اجتماعي
زنجيري است که جامعه را به يکديگر متصل نگه م 
يدارد و بدون آن هيچگونه رشد اقتصادي نخواهد داشت و
جامعه به طور وحشتناکي از هم فرو خواهد پاشيد ) .(Fukuyamoa, 2001: 7فوکوياما در تعريف ديگري سرمايه
يداند که اعضاي گروهي که تعاون و همکاري
اجتماعي را مجموعه معيني از هنجارها يا ارزشهاي غيررسمي م 
يکند که سرمايه اجتماعي عبارتست از
ميانشان مجاز است در آن سهيم و ذينفع هستند .وي همچنين بيان م 
توانا يي هاي افراد براي کار کردن با يکديگر به منظور دستيابي به اهداف مشترک در گروهها و سازمانها .سرمایه
اجتماعی معلول و گسترش دهنده سه مولفه مهم اعتماد اجتماعی ،ارتباطات شبکه ای (انسجام اجتماعی) و هنجارها
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(مشارکت اجتماعی) است .وابستگی و ارتباط متقابل و محکمی با سرمايه فيزيکی ،اقتصادی و انسانی دارند که به
تسريع توسعه اقتصادی ،فرهنگی و اطالعاتی و رشد و بالندگی جامعه ياری میرساند و موجب ايجاد حس
همکاری ،همياری و مشارکت ميان اعضای جامعه م 
یشود) .(Fukuyamoa, 1995: 10پاتنام سرمایه اجتماعی را در
ینماید؛
آثار متعدد خود با سه مؤلفه ،به عنوان ویژگی سازمان اجتماعی تعریف م 
الف :شبکهها :پاتنام ،مانند دیگر نظریهپردازان سرمایه اجتماعی ،روابط اجتماعی افراد و تعامالت آنان با یکدیگر
بنیادیترین جزء سرمایه اجتماعی معرفی میکند و شبکهها را به عنوان خاستگاه دو مؤلفهی دیگر سرمایه اجتماعی
یعنی هنجارهای اعتماد و همیاری مطرح میسازد.
ب :هنجارهای همیاری :پاتنام نوع خاصی از هنجارهای همیاری را مولدترین جزء سرمایه اجتماعی میداند و حتی
آن را مالک سرمایه اجتماعی مینامد.
ج :اعتماد :یکی دیگر از مؤلفههای سرمایه اجتماعی اعتماد ،از عناصر ضروری برای تقویت همکاری بوده و حاصل
پیشبینیپذیری رفتار دیگران است که در یک جامعه کوچک از طریق آشنایی نزدیکان با دیگران حاصل میشود
(.)Putnam, 2000 :6
سرمایه اجتماعی دارای دو سطح است ،یکی در سطح خرد :سرمایه اجتماعی در برگیرندۀ شبکهها و هنجارهای است
که تعامالت بین افراد ،خانوارها و را تسهیل میکند .در سطح میانه و کالن ،کارکرد نهادها ،قواعد حقوقی و حکومت،
سرمایه اجتماعی را میسازند هر سطح یاد شده نفوذ عمدهای بر سیاست عمومی دارند).(svendsa, 2006دیوید
هالپرن ،سرمایه اجتماعی مفهومی توسعه یافته است که شامل سطح میانه از اجتماعات سنتی و خرد از شبکههای
اجتماعی میگردد ،که عادات زندگی در آنها عمومیت داشته با فرهنگ ملی و منطقهای که ادامه زندگی مردم را
امکانپذیر میسازد ( .)halpern,2005:9چهار بعد سرمایه اجتماعی در سطح خرد به شرح زیر مشخص و مورد
بررسی قرار میگیرد -1:شبکه روابط و پیوندهای اجتاعی  -2اعتماد  -3مشارکت  -4کنشهای یاریگرانه ( stone,

.)2004:18
با تقسیمبندی در دو بعد ساختار و محتوا و یا جنبههای کیفی و کمی آن ،سرمایه اجتماعی را میتوان مشتمل بر دو
جزء اعتماد و پیوند در قالب پیوندهای عینی و پیوندهای ذهنی به شرح ذیل دانست:
 -1پیوندهای عینی :این بخش از سرمایه اجتماعی ،نوعی ساختار شبکهای عینی را بیان م 
یدارد که بر اساس آن افراد
در فضای اجتماعی با یکدیگر پیوند دارند.
 -2پیوندهای ذهنی :این جزء سرمایه اجتماعی حکایت از آن دارد که پیوندهای بین افراد م 
یباید دارای ماهیت
متقابل ،مبتنی بر اعتماد و دارای هیجانات مثبت باشد (شارع پور.) 171 : 1385 ،
در نتیجه ،اگر سرمايهی اجتماعي را شبكه اي از ارزشها ،افكار ،تمايالت و رفتارها يي بدانيم كه موجب اعتماد،
تفاهم و همدلي ميان افراد يك گروه مي شود و در نتيجه گروه آسانتر و سريعتر به اهداف خود دست پيدا مي
كند.اختالف ،تفرقه و پراگند يك

يكي از زمينههاي اصلي نابودي سرمايهی اجتماعي مي باشد زيرا بذر سوء ظن،
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بدبيني ،بي اعتمادي ،نفرت و يك نه را در جامعه مي گستراند .در جامعه اي كه اختالفات فرهنگي ،قومي ،نژادي و
مذهبي وجود دارد ،تشديد اين اختالفات مي تواند به فروپاشي و انحطاط جامعه بيانجامد (علیزاده گل سفیدی،
.) 132 : 1385
انسجام اجتماعی
جامعه ایران ،جامعهای چند قومی و در حال گذر است و مسئله نظم و انسجام اجتماعی از مسائل اساسی و پراهمیت
یشود(یوسفی .)31 : 1385 ،انسجام اجتماعي داللت بر توافق جمعي ميان کي
آن محسوب م 

جامعه دارد .به عبارتي

انسجام درکل ناظر به ميزان و الگوي رابطه متقابل بين کنشگران،گروهها و خرده فرهنگهاي تمايز يافته است (گل
شیری اصفهانی و همکاران« .)351 : 1388 ،انسجام اجتماعى نتيجه تعامل پويا و متقابل سرمايه اجتماعى و نيز
نابرابرى و محروميت است .براى مثال ،كاهش فقر و در نتيجه ،دسترسى بهتر افراد به تغذيه مناسب ،مى تواند از يك
طرف منجر به افزايش امكان تحصيل در قشر فقير جامعه و در نتيجه افزايش بهره ورى و امكان دسترسى به
تها و در نتيجه افزايش انسجام اجتماعى
درآمدهاى باالتر ،كاهش شكاف طبقاتى و كاهش نابرابرى در توزيع فرص 
گردد .همچنين هر چه توزيع ثروت و دارايى از منظر افراد يك جامعه ،عادالنه تر به نظر آيد ،ميزان همبستگى
اجتماعى و پايبندى افراد به داشتن جامعه اى سالم بيشتر خواهد بود .عالوه بر اين ،كاهش فقر مى تواند موجب
افزايش قابليت و توانايى افراد در حوزههاى مختلف و در نتيجه ،افزايش مشاركت و حضور فعال در جامعه شود.
شهاى
همچنين افزايش سطح آموزشهاى عمومى و سالمت فكرى و جسمى افراد ،بر ميزان پايبندى آنان به ارز 
اخالقى و اجتماعى تأثير مى گذارد و مجموع عوامل مذكور ،موجب افزايش سرمايه اجتماعى و كاهش نابرابرى و به
تبع آن ،افزايش انسجام اجتماعى مى گردد»(کریمی موغاری و همکاران.) 190 : 91 31،
بنابراین زماني از انسجام اجتماعي سخن به ميان مي آيد كه ارتباط افراد جامعه بر اساس باورها ،ارزشها ،هنجارها،
قواعد و قوانين مشترك شكل بگيرد .از دیدگاه قرآن کریم ،برای تقویت انسجام اجتماعی در دنیای امروزی ،هم باید
به مؤلفههای انسجام ناشی از همانندی توجه کرد و هم به تقسیم کار به عنوان اساسیترین مؤلفۀ انسجام اجتماعی
ّل انسجام اجتماعی را شناخت (نظری) 35 : 90 31 ،
یبایست عوامل مق ّوّوم و مخ ّل
مبتنی برتمایز نظر داشت و نیز م 
(نمودار .)1
ضعف انسجام ملي «همگرا يي و واگرا يي »
گوناگوني و تنوع قومي در ايران موجب گرديده که حفظ انسجام ملي به کي

تهاي مرکزي
موضوع مهم براي حکوم 

تبديل گردد .تا جائي که رژيمهاي مستبدي همچون حکومت پهلوي براي تثبيت حاکميت خود در انديشه حذف
تمايزات فرهنگي اقوام و يکسان سازي فرهنگي و طي فرايند ملت سازي از طريق تأکيد بر پوشش و گويش واحد
تها ،اسطوره سازي ،آرکائيسم يا باستان گرا يي  ،ترويج فرهنگ غربي
در سرتاسر فضاي سرزميني بودهاند .تحقير قومي 
و سرکوب تحرکات قومي مهمترين سياستهاي حکومت پهلوي براي مواجه با تنوع قومي در ايران بشمار مي رود .در
نقطه مقابل آن ضعف مفرط پادشاهان قاجار در حفظ انسجام ملي ،ظهور قدرتهاي محلي و گروههاي خودمختاري
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طلب يا تجزيه خواه و سيطره دولتهاي روس و انگليس را برشمال و جنوب کشور موجب گرديده بود .در بررسي
علل وعوامل وحدت يا تفرق مردم ايران شناخت نيروهاي همگرا يي و واگرا يي مي تواند موثر باشد .برخي از اين
لاند:
عوامل و نيروها به قرار ذي 
الف – نيروهاي واگرا يي
-1الف  -ترکيب نامتوازن و نامتجانس ملي
تهاي در بخش حاشيه اي کشور و مجاورت دنبالههاي فرامرزي برخوردار از دولت مستقل ملي ،ضريب
استقرار اقلي 
آسيب پذيري دولت ملي و سرزمين ايران را باال برده است.
-2الف  -ساختار توپو گراف کي
ساختار توپوگراف کي

ايران

غير منسجم و گسيخته ،موجبات شکل دهي و تقويت خرده فرهنگها را فراهم آورده است.

-3الف  -عدم توازن در مشارکت ملي اقليتها
شهاي مرکزي در ايفاي نقش ملي دارند و بخش مرکزي بعلت پاره اي
شهاي پيراموني سهم کمتري نسبت به بخ 
بخ 
تمايالت واگرايانه به بخش پيراموني ديدگاهي توأم با بدبيني دارد لذا تعامل ملي بين اين دو بخش به خوبي برقرار
نمي شود.
 -4الف -سيستم ارتباطي نامتناسب
 -5الف -بي عدالتي جغرافيا يي و فضا يي
ايران داراي ساختار فضا يي مرکز پيراموني هم در مقياس ملي و هم در مقياس منطقه اي و محلي است .در سطح
کالن ملي ،بخش مرکزي در مقايسه با بخش پيراموني از توسعه يافتگي بيشتر و درجه دسترسي باالتر به مزاياي
توسعه ومنابع ملي برخوردار است.
ب -نيروهاي همگرا يي
 -1اشتراک در اليههاي مختلف خصيصههاي بخش مرکزي -2 ،ريشه تاريخي مشترک -3 ،فرهنگ مشترک ملي-4
دين و مذهب -5 ،مفاخر ملي -6 ،آرمان سياسي مشترک -7 ،نمادهاي ملي -8 ،اقتدار حکومت مرکزي-9 ،
تهديدات خارجي (تهديدات خارجي که تماميت ارضي و امنيت ملي را هدف قرار دهد مي تواند با ايجاد جبهه
واحد به همگرا يي

ملي کمک نمايد (حافظ نيا .) 1381 ،امروز م 
یتوان با سرمایهگذاری در تقویت این دو عامل

همگرایی مّلّلی زمینه را برای پذیرش تنوع و تکثر فرهنگی فراهم نمود و هویت مّلّلی را با تکیه بر هویت تاریخی
تهای قومی و ارزشهای ساری در خرده فرهن 
ایرانی و هویت اسالمی بگونه ای طراحی نمود که هوی 
گهای قومی
بعنوان اجزای تشکیل دهنده هویت مّلّلی مطرح و حمایت شوند .بی تردید در جریان حاکمیت فرهنگ جهانی و
اهتمامی که به تسری فرهنگ آمریکایی در مقیاس جهانی وجود دارد اتکا و اتکال به داشتههای فرهنگ خودی زمانی
گهای قومی پرهیز شود و احیاء و تقویت اصول و ارزشهای انسانی که
امکان پذیر است که از تخریب خرده فرهن 
ریشه در باورها و تعالیم دینی دارند مورد اهتمام واقع شود .تا با عنایت به ارز 
شهای مّلّلی و اسالمی به طراحی نظام
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جامع هویت مّلّلی اقدام گردد .در غیر این صورت از بین رفتن بن مایههای فرهنگی قومی به تحلیل و تضعیف هویت
مّلّلی منجر و در سایه حاکمیت رسانههای دیداری و شنیداری که غالبًاًا تحت حاکمیت استعمار فرهنگی غربی است
در اندک زمان شاهد استیالی ارزشهای غربی در سطحی گسترده در جامعه اسالمی خواهیم بود (Williams,

).2003

نمودار  :1الگوهای انسجام اجتماعی از دیدگاه قرآن کریم
منبع :نگارندگان

روش تحقيق
توجه به اهداف تحقيق و مؤلفههاي مورد بررسي نوع تحقيق کاربردي و روش بررسي آن توصيفي -تحليلي است.
يباشد .ابزار گردآوري اطالعات براي بررسي
یها م 
جامعه آماري مناطق شهر ارومیه بر اساس تقسيمات شهردار 
رابطه سرمايه اجتماعي شامل شاخ 
صهای مشارکت اجتماعي ،عالقه فراوان به جامعه ،اعتماد اجتماعي ،تعاون و
همياري و رواب 
طخانوادگي و دوستان و شاخصهاي همگرایی قومی شامل همگرایی به لحاظ بنیادهای جغرافیایی و
پایداری سرزمین ،همگرایی درحاکمیت و ساختار سیاسی ،تداوم تاریخی ،بنیادهای فرهنگی از قبیل زبان ،نژاد ،دین
عآوری شده است .جامعه آماري کلیه
و ...و همگرایی در برگزاری آداب و رسوم است که از طریق پرسشنامه جم 
افراد باالی  18در بین اقلیتهای قومی کرد و ترک در مناطق شهر ارومیه بودند که با استفاده از نمونه گیری تصادفی
عآوری شده است .در ادامه با استفاده از فرمول کوکران و ضریب خطای 0/ 05
از سطح مناطق چهارگانه شهر جم 
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حجم نمونه ما  375نفر انتخاب شد و نهایتًاًا اینکه با استفاده از روش نمونهگيري تصادفي پرسشنامهها به صورت
مصاحبهاي پر شد .در تجزيه و تحليل دادهها جهتارزيابي ميزان برخورداري مناطق شهر ارومیه از سرمایه اجتماعی از
مدل تاپسيس استفاده شده است .همچنين براي ارتباط بين متغيرها ،آزمونهاي آمار استنباطي مانند ضريب
همبستگي ،رگرسيون چندمتغيره به کار برده شده است.
مدل مفهومي تحقيق
با توجه به مولفههاي تحقيق ،ارتباط مؤلفههاي سرمايه اجتماعي و همگرایی قومی و نقش آنها در انسجام و
یکپارچگی اجتماعی در مناطق شهر ارومیه در (نمودار )2نمايش داده شده است.

نمودار ( :)2مدل مفهومی تحقیق

محدوده تحقیق
بر اساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال  ، 90 31شهر ارومیه دارای  667499جمعیت بوده که
نسبت به سال  1385تعداد  499 36نفر جمعیت به این شهر افزوده شده است .بر اساس تقسیمات شهرداری ،این
شهر دارای چهار منطقه بوده که منطقه یک بیشترین میزان جمعیت و منطقه چهار کمترین میزان جمعیت را در خود
جای دادهاند .یکی از جلوههای مدنی و زیبای شهر ارومیه ،اختالط اقوام مختلف در این شهر است .ساکنین شهر
یدهند که همه به صورت بسیار صمیمانه و برادرانه
یها تشکیل م 
یها و ارمن 
کها ،کردها ،اقلیتی از آشور 
ارومیه را تر 
در کنار هم در این شهر زندگی میکنند .در بین مناطق چهارگانه شهر ارومیه ،مناطق  3و  4غالبا محل سکونت اقوام
یباشد(نقشه .)1
کرد و مناطق  1و  2نیز محل سکونت اقوام ترک م 
يافتههاي تحقيق
بررسي سرمايه اجتماعي در مناطق شهر ارومیه
بر اساس يافتههاي تحقيق سرمايه اجتماعي در مناطق شهر ارومیه به طور متوسط به ميزان  63 / 22 ( 2/ 67درصد)
يباشد .ابعاد سرمايه اجتماعي را در مناطق شهر ارومیه به تفک کي
م

نشان م 
يدهد .بر اساس اين جدول ،مشارکت

تحليل رابطه سرمايه اجتماعي و احساس همگرايي قومي79 ...

اجتماعی و عالقه به جامعه به ميزان  75 /8( 2/ 75درصد) باالترين ميزان براي سرمايه اجتماعي را به خود اختصاص
داده است و روابط خانوادگیو اعتماد اجتماعی به ميزان  61 /1( 2/56درصد) پا يي نترين ميزان را داراست .در بين
مناطق شهر ارومیه بيشترين ميزان سرمايه اجتماعي متعلق به منطقه  2که حدود  78 /4درصد و کمترين ميزان مربوط
به منطقه  1در حدود  41 /2درصد است (جدول .)1

نقشه  :1موقعیت جغرافیایی استان آذربایجان غربی و تقسیم بندی مناطق شهر ارومیه
جدول :1ميزان سرمايه اجتماعي و مؤلفههاي آن در مناطق شهر ارومیه
منطقه

مؤلفه نها يي سرمايه اجتماعي

سرمايه اجتماعي

رتبه

2/1

1/3

8/9

4

3/7

17 /2

1

3/1

14 /5

2

3

12 /3

3

طخانودگي و دوستان
اعتماد اجتماعي تعاون اجتماعي رواب 

مشارکت اجتماعي

عالقه به جامعه

1

2/4

1/6

1/4

2

3/1

3/9

3/1

3/5

3

2/9

2/6

3/1

2/8

4

2/3

2/1

2/7

2/2

منبع :یافتههای تحقیق

با بهرهگيري از مدل تاپسيس (اصغرپور ) 213 - 270 : 1387 ،و استفاده از روش وزندهي آنتروپي (اکبري و زاهدي،
 ) 41 - 48 ، 1387به رتبهبندي مناطق شهر ارومیه از لحاظ سرمايه اجتماعي در شاخصهای مشارکت اجتماعي ،عالقه
يهاي
فراوان به جامعه ،اعتماد اجتماعي ،تعاون و همياري و روابطخانوادگي و دوستان مبادرت گرديد ،برابر بررس 
صهاي سرمايه
صورت گرفته منطقه  2و  3به عنوان مناطق برخوردارشناخته شدند .اين مناطق از لحاظ شاخ 
اجتماعي باالترين ميزان را در بين مناطق شهر ارومیه به خود اختصاص دادهاند .منطقه  1به عنوان منطقه حاشيه اي
يها نشان مي دهد مناطقی که از نظر برخورداري از سرمايه
با ميزان سرمايه اجتماعي پا يي ن شناخته شده است .بررس 
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یباشند .همچنين منطقه یک که از نظر
اجتماعي در سطح باال يي قرار دارند داراي بیشترین میزان همگرایی قومی نيز م 
یباشند که اين امر در میزان همگرایی اقوام نيز تاثير گذاشته است به طوري که در اکثر
سرمايه اجتماعي پا يي ن م 
مولفههاي سرمایه اجتماعی ميزان پا يي ني را به خود اختصاص دادهاند .الزم به ذکر است که این منطقه جزء مناطق
یشوند و عدم همگرایی قومی در این منطقه صرفا در
مهاجرپذیر و حاشيه نشين و فقير شهري محسوب م 
شاخصهایی چون اعتماد اجتماعی بوده است که آن هم تحت تاثیر میزان مهاجرت به این منطقه ،عدم شناخت افراد
از همدیگر و وضعیت اقتصادی افراد و خانوادهها تا حدودی کمرنگ شده است اما در مولفههای اساسی چون
مشارکت اجتماعی ،تعاون و همکاری و عالقه فراوان به جامعه یک همبستگی و انسجام نسبتا خوب در بین ساکنین
منطقه وجود دارد .نقشه ( )2ميزان برخورداری از سرمايههاي اجتماعي را در مناطق مختلف شهر ارومیه نشان
یدهد.
م

صهای سرمایه اجتماعی
نقشه  :1سطح بندی مناطق شهر ارومیه از نظر شاخ 

بررسي تاثیر سرمايه اجتماعي در همگرایی اقوام کرد و ترک
براي بدست آوردن ارتباط بين مولفههای سرمایه اجتماعی (مشارکت اجتماعي ،عالقه فراوان به جامعه ،اعتماد
اجتماعي ،تعاون و همياري و رواب 
طخانوادگي ودوستان) در همگرایی اقوام کرد و ترک در مناطق شهر ارومیه از
يدهد بين همگرایی اقوام کرد و ترک و
ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است .نتايج بدست آمده نشان م 
سرمايه اجتماعي به ميزان 0/188با سطح اطمينان  99درصد رابطه وجود دارد .براي بدست آوردن رابطه ابعاد سرمايه
يگردد.
اجتماعي و همگرایی اقوام کرد و ترک در مناطق شهر ارومیه از ضريب رگرسيون استفاده م 

تحليل رابطه سرمايه اجتماعي و احساس همگرايي قومي81 ...

با بهرهگيري از نرمافزار  SPSSو استفاده از ضريب رگرسيوني (کالنتري )581-181 : 1382 ،عوامل و ابعاد تأثيرگذار
سرمايه اجتماعي در همگرایی اقوام ترک و کرد در مناطق  4گانه شهر ارومیه مشخص گرديد .نتايج حاصله حکايت
از آن دارد که از بين ابعاد پنجگانه ،مشارکت اجتماعي ،تعاون و همياري و عالقه به جامعه داراي رابطه معنادار با
يباشند و عالقه به جامعه ،اعتماد اجتماعی به دليل ارتباط ضعيف با همگرایی اقوام ترک
همگرایی اقوام ترک و کرد م 
یباشد (جدول  .) 10ابعاد پن 
و کرد معنادار نم 
جگانه داده شده به مدل به ميزان  68 /2درصد از تغ يي رات همگرایی اقوام
يکنند و مابقي واريانسها به وسيله عوامل ناشناخته که در اين
ترک و کرد را در مناطق چهار گانه شهر ارومیه تب يي ن م 
شبيني ميشوند (جدول .)2
تحقيق نيامده است ،تب يي ن و پي 
جدول :2آمارههاي تحليل رگرسيون چندگانه رابطه سرمايه اجتماعي و همگرایی اقوام ترک و کرد در مناطق شهر ارومیه
خطاي معيار
0/ 0842

ضريب تب يي ن

ضريب تب يي ن شده تصحيح شده

0/ 617

0/286

ضريب همبستگي چندگانه
0/188

منبع :یافتههای تحقیق

(جدول )3تحليل واريانس رگرسيون چندگانه و ميزان  Fنيز معني داري ابعاد سرمايه اجتماعي را در تب يي ن میزان
ينمايد.
همگرایی اقوام کرد و ترک در مناطق شهر ارومیه را تأ يي د م 
جدول  :3تحليل واريانس رگرسيون چندگانه ارتباط سرمايه اجتماعي و همگرایی اقوام ترک و کرد در مناطق شهر ارومیه
منبع تغ يي رات
اثر رگرسيون
باقيمانده
کل

مجموع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

0/ 614

118

0/ 049

0/801

752

0/382

0/ 722

375

کميت F

يداري
سطح معن 

5/ 184 3

0/001

-

منبع :یافتههای تحقیق

واحد تغ يي ر در ابعاد مشارکت اجتماعي ،اعتماد اجتماعي ،عالقه فراوان به

با نگاهي به مقادير  Bروشن است که کي

جامعه ،تعاون و همياري و روابط خانوادگي و دوستان به ترتيب به اندازه  0/ 028 ،0/660 ،0/ 71 ،0/ 024و 0/ 091
واحد تغ يي ر در همگرایی اقوام کرد و ترک در مناطق چهارگانه شهر ارومیه ايجاد خواهد شد (جدول.)4
جدول :4آمارههاي ضرايب رگرسيوني ابعاد سرمايه اجتماعي در مناطق شهر ارومیه
نام متغ يي ر
عرض از مبدأ

ضرايب استاندارد

ضرايب غيراستاندارد
خ طاي B

B

0/ 612

0/101

-

B

F

يداري
سطح معن 

1/ 018

0/150

مشارکت اجتماعي

0/405

0/ 028

0/3 41

1/ 12 4

0/ 024

عالقه فراوان به جامعه

0/803

0/ 146

0/ 219

1/302

0/660

اعتماد اجتماعي

0/201

0/ 013

0/760

1/ 011

0/ 71

تعاون و همياري

0/ 216

0/ 127

0/391

1/ 146

0/ 028

روابط خانوادگي و دوستان

0/ 418

0/ 091

0/ 317

1/ 074

0/ 091

منبع :یافتههای تحقیق

بررسي میزان همگرایی اقوام کرد و ترک در شهر ارومیه
با توجه به جدول ( )5می توان گفت که به لحاظ همگرایی قومی در متغیرهای بنیادهای جغرافیایی ،حاکمیت و
ساختار سیاسی ،پیشینه و سابقه زندگی در کنار یگدیگر ،شاخ 
صها و بنیادهای فرهنگی از قبیل :زبان ،نژاد ،دین و...
و همگرایی در برگزاری آداب و رسوم ،شهر ارومیه دارای همگرایی چشمگیری است
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جدول  :5میزان همگرایی قومی و مولفههای آن در شهر ارومیه
مولفههای همگرایی قومی

شهرها

همگرایی

لحاظ

به

جمع میانگین
تداوم تاریخی

همگرایی
و

بنیادهای جغرافیایی و

درحاکمیت

پایداری سرزمین

ساختار سیاسی

ارومیه

8/3

9/9

جمع

001

12 /07

در

بنیادهای فرهنگی

همگرایی

از قبیل زبان ،نژاد،

برگزاری آداب و

دین و...

رسوم

8/6

11 /2

همگرایی
قومی
50 /7

منبع :یافتههای تحقیق
جدول  :6میانگین متغیرهای همگرایی قومی به تفکیک دو قوم کرد و ترک
انحراف معیار

معناداری

قومیت آماره مورد بررسی

میانگین

تعداد

قوم کرد

3/1 56 3

375

4/ 25481

0/000

قوم ترک

3/ 3712

375

4/ 48497

0/000

منبع :یافتههای تحقیق
تهای کرد و ترک در شهر ارومیه
جدول  :7آمارههای متغیر همگرایی قومی قومی 
میزان همگرایی

همگرایی قومی

قوم

خیلی زیاد

جمع
کم

خیلی کم

زیاد

متوسط

کرد

31.2

25.0

23.0

14 .6

2. 6

.0 0 10

ترک

35.7

21 .9

21.0

17 .3

0. 4

.0 0 10

Mann-Whitney test: z= 2.31
Sig= 0 /000

Kendall's tau_b=./76
Sig=./000

منبع :یافتههای تحقیق

مطابق اطالعات به دست آمده از جداول  7می توان گفت که یک رابطه معنادار بین متغیر همگرایی قومی به تفکیک
هر یک از قومیتهای کرد و ترک در شهر ارومیه وجود دارد .مطابق یافتههای به دست آمده از دادههای آماری سطح
معناداری آزمون از مـقدار  0/ 05کمتر می باشد( )/0000بنابراین می توان گفت که یک رابطه معناداری بین دو متغییر
وجود دارد .در ميان آزمونهاي آماري ،آزمون مان -ويتني رابطه ميان کي

متغير مستقل دوپاسخه و کي

متغير

وابسته رتبهاي را بررسي ميکند .در واقع اين آزمون ناپارامتري جانشين آزمون  tبه شمار ميرود .نتايج حاصل از اين
آزمون نشان داد که در مورد احساس همگرایی قومی و قومیت پاسخگویان ،هر دو بزرگتر از  1/ 96ميباشند در
تهای کرد و ترک،تا يي د ميشود .در عين حال
نتیجه رابطه معنادار ميان سرمایه اجتماعی بر حسب هر یک از قومی 
براي پي بردن به معناي دقيقتر رابطه فوق ،ميتوان به محاسبه ضريب همبستگي پرداخت .از آنجا يي که متغير مستقل
ما کي

متغير اسمي دو پاسخه(کرد= 0و ترک= )1است ،ميتوان از ضرايب مربوط به متغيرهاي رتبهاي استفاده نمود.

ضريب همبستگي  Kendall's tau_bميان قومیت پاسخگویان و احساس همگرایی قومی در سطح  % 99اطمينان
برابر با  0/ 76محاسبه شده است ،بنابراین می توان نتیجه گرفت که بین میزان احساس همگرایی قومی اقوام کرد و
یداری وجوددارد.
ترک در مناطق شهر ارومیه تفاوت معن 
خالصه و نتيجهگيري
تنوع قومي چالشها يي را براي کشور بهمراه داردکه برخي در قالب تهديد و برخي ديگر به شکل فرصت ظهور و
یبايست به هر دو وجه اين چالشها استراتژي متناسبي طراحي و
یيابند .بديهي است مديريت عالي نظام م 
بروز م 
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اتخاذ نمايد .براي تک تک تهديدات محتمل برنامههاي پيشگيرانه و کنترلي طراحي نمايد و براي توسعه فرصتهاي
ناشي از تنوع قومي نيز تدابير و سياستهاي الزم را تدوين نمايد .موضوع بسيار مهم مورد تأکيد معطوف به توسعه
یآورند .در
نقش منطقهاي نظام اسالمي از ره آورد تلقي فرصتي است که زبانههاي فرامرزي اقوام ايراني پديد م 
جامعه ايراني كه موزائ يكي از همنشيني و همزيستي اقوام گوناگون در قالب ملتي واحد و كشوري كي پارچه است
توجه به اقوام و مسائل مربوط به قوم ّيّيتها به عنوان نقطه قوت و سرمايه مّلّلي مهم بوده و هر تهديدي پيرامون مسأله
قوم ّيّيت تهديدي براي منافع و امن ّيّيت مّلّلي بشمار م 
یرود.امروزه عدم آشنایی اقوام به حقوق خود و همچنین فرهنگ و
آداب و رسوم یکدیگر باعث گردیده است که فاصلة جدی بین آنان به وجود آید و تعارضات بسیار شدیدی بین
الیههای قومی از دیدگاه فرهنگی درگیرد .برای جلوگیری از وقوع اینگونه مسائل ،باید زمینة مشارکت عمومی در
داخل جامعه ،فارغ از نوع قومیت ،مذهب ،زبان ،نژاد و فرهنگ فراهم شود .استان آذربایجان غربی و به ویژه شهر
گها ،اقوام ،اديان و مذاهب متنوعي در خود جاي داده است .با همه پيوندهاي تاريخي و اشتراكات
ارومیه ،فرهن 
فراوان اين گروهها ،در مواقعي احساس هويت جمعي و ايراني بودن آنان بسيار شكننده میشود و همين ضعف نيز
همواره روزنهی نفوذ ،دسيسه چيني وتفرقه افكني بيگانگان بوده است و از آن به عنوان تهديدي عليه امنيت ملي و
تماميت ارضي كشور و به ویژه استان آذربایجان غربی استفاده كردهاند .در نتيجه همواره بخشي از توان و استعداد
كشور و استان كه میتوانست صرف توسعه و سازندگي شود ،به اين امور مشغول بوده است از سوي ديگر فضاي
ب
ياعتمادي و نا امني در جامعه ،نه تنها مانع از وحدت ملي و انسجام اجتماعي شده است بلكه بزرگترين مانع و
يكه اعتماد بين اقوام و نژادها يك امر مهم راهبردي و موجب افزايش
معضل در راه توسعه بوده است .درحال 
سرمايهي اجتماعي میشود .بايد ديد چه شرايط و زمينهها يي وجود دارد كه میتواند بي اعتمادي و شكاف ميان اقوام
فها و ایجاد انسجام
ايراني را ايجاد و گسترش دهد که نیازمند تدوین راهبردهایی جهت از بین بردن این شکا 
اجتماعی است .این مقاله با دیدی کاربردی به بررسی ارتباط بین مفاهیم مربوط به مسائل همگرایی و تنوع قومی،
تنوع قومی و مولفههای سرمایه اجتماعی در بین دو قوم ترک و کرد در شهر ارومیهپرداخته است .بر اساس يافتههاي
يباشد .ابعاد سرمايه
تحقيق سرمايه اجتماعي در مناطق شهر ارومیه به طور متوسط به ميزان  63 / 22 ( 2/ 67درصد) م 
اجتماعي را در مناطق شهر ارومیه به تفک کي

يدهد .بر اساس اين جدول ،مشارکت اجتماعی و عالقه به
نشان م 

جامعه به ميزان  75 /8( 2/ 75درصد) باالترين ميزان براي سرمايه اجتماعي را به خود اختصاص داده است .در بين
مناطق شهر ارومیه بيشترين ميزان سرمايه اجتماعي متعلق به منطقه  2که حدود  78 /4درصد و کمترين ميزان مربوط
به منطقه  1در حدود  41 /2درصد است .همچنین بررسی نتایج مدل تاپسيس و استفاده از روش وزندهي آنتروپي
نشان می دهد که منطقه  2و  3به عنوان مناطق برخوردار محسوب می شوند .اين مناطقاز لحاظ شاخصهاي سرمايه
اجتماعي باالترين ميزان را در بين مناطق شهر ارومیه به خود اختصاص دادهاند .منطقه  1نیز به عنوان منطقه حاشيه
اي با ميزان سرمايه اجتماعي پا يي ن شناخته شده است .نتايج حاصله ازاز ضريب رگرسيونيمشخص کرد که بين ابعاد
پن 
جگانه ،مشارکت اجتماعي ،تعاون و همياري و عالقه به جامعه داراي رابطه معنادار با همگرایی اقوام ترک و کرد
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يباشند و عالقه به جامعه ،اعتماد اجتماعی به دليل ارتباط ضعيف با همگرایی اقوام ترک و کرد معنادار نمیباشد .به
م
لحاظ همگرایی قومی نیز شهر ارومیه دارای همگرایی چشمگیری است چرا که نتايج حاصل از آزمون tنشان داد که
در مورد احساس همگرایی قومی و قومیت پاسخگویان ،هر دو بزرگتر از  1/ 96ميباشند در نتیجه رابطه معناداری
تهای کرد و ترک وجود دارد.
ميان سرمایه اجتماعی بر حسب هر یک از قومی 
ارائه پیشنهادات
يها و شناخت افراد متعامل و برقراري اعتماد ميان آنها م 
سرمايهی اجتماعي نتیجه دوست 
یباشد و راه رسيدن به هدف
یكنند .چگونه
یكند .در شهر ارومیه كه اقوام متعدد و پيروان اديان و مذاهب مختلف زندگي م 
را هموار و آ سانتر م 
یتوان اين دوستي و اعتماد را جهت رسیدن به انسجام اجتماعی برقرار ساخت و براي جلوگيري از فرسايش و
م
یها نشان می دهد برخی از مناطق شهر ارومیه مثل منطقه یک ،دارای
نابودي سرمايهی اجتماعي چه بايد كرد؟ بررس 
مسائل و مشکالت عدیده ای در زمینه فقر ،توزيع نا عادالنهی خدمات ،قدرت ،امكانات و فرصتها ،نا امني،
اختالفات مذهبي ،قوم گرا يي وجود دارد که آسيبهاي جدي برای فرسايش و نابودي سرمايهی اجتماعي را در پي
یباشد را تضعيف و نابود م 
دارند و درنتيجه وفاق همگانی و نظم پويا كه الزمه توسعه م 
یكند .سه عنصر اعتماد
اجتماعی ،مشاركت اجتماعی و تعاون و همکاری مولفههاي اصلي سرمايه اجتماعي میباشند .وجود و حضور آنها
در هر جامعه اي ،دستابي به هدف را آسانتر میسازد .براي تقويت سرمايهی اجتماعي در ميان اقوام کرد و ترک در
مناطق شهر ارومیه بايد رضايت آنان را بدست آورد .فقر و ب كي اري ريشه كن شود ،تبعيض و نابرابري از بين برود،
تها ،در آمدها ،امكانات ،فرصتها و خدمات زندگي عادالنه در جامعه توزيع شود .نهادهاي مدني در جامعه
ثرو 
گسترش يابند تا تشابهات ،همدلي ،همدردي ،همكاري ،همياري و نوعدوستي در مناطق مختلف شهر ارومیه نهادينه
شود .شبكه روابط اجتماعي قوي و موثر شكل گيرد ،روابط محدود و بسته فرو ريزد و شبكه اعتماد مبتني برقبيله و
قوم دگرگون و شبكه اعتماد ملي و عمومي جايگزين آن شود .به مطالبات اقوام پاسخ منطقي داده شود و اصول،
مباني و تعاليم مشترك در جامعه ترويج شود و از احياء و تا يك د بر امور تفرقه آميز خوداري گردد .جهل و بيسوادي
ريشه كن شود و رسوم وسنني كه مانع از تعامل مطلوب هستند ،تعديل و اصالح شوند ،افراد در مقابل آسيبهاي
گوناگون احساس ايمني نمايند و احترام به شان و كرامت انسانها سرلوحه امور جامعه باشد .با سوء تفاهمهاي
فرهنگي درست برخورد شود و از تحقير فرهنگي پرهيز گردد .براي مشاركت در جامعه ،به افراد آموزشهاي الزم
داده شود تا از توانمندي كافي برخوردارگردند .رسانهها فضاي مطلوب و شرايط مناسب براي وفاق وهمبستگي
ايجاد كنند .عالقه و تعهد افراد به جامعه بيشتر شود تا با تکیه بر این شرایط همگرایی قومی ترک و کرد در مناطق
چهار گانه شهر ارومیه افزایش یابد و انسجام و نظم اجتماعی در جامعه و کشور مستحکم تر و منظم تر و پایدارتر
گردد.
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Abstract
Social capital and the phenomenon of ethnocentrism is intimately linked with the
level of ethnic tendencies And the level and depth ethnic tendencies are also dependent
on different factors and Fields. Therefore, Classification and determine little bag of
ethnic interests is considered of great importance for achieving ethnic Integration. The
purpose of this study is investigating the relationship between concepts related to
Integration issues and Ethnic diversity and the components of social capital between
two ethnic Turk and Kurd in Urmia city. Type of research, Applied and Its Methods is
descriptive - analytical. Statistical population is 375 people from residents 4 Zone of
Urmia City. Research Index is includes 38 indicators of social capital and 11 indicators
of ethnic Integration. Results based on study of social capital in regions of Urmia City
shows that Rate of social capital in Urmia City is an average of 2/67 (63/22 percent).
In this respect have been allocated to social partnership and Interest to the society with
the amount of 2/75 (75/8 %), highest rate and family relationships and social trust with
the amount of 2/56 (61/4%), the lowest rates. Ranking of urban areas by using of
TOPSIS Model and the use of Entropy weighting method Show that have been known
Zone 2 and 3 as rich zones and zone 1 as rich half zone or marginal with Low levels of
social capital. Review of Integration ethnic Turk and Kurd is also represents a
significant relationship between variables of Integration ethnic to breakdown each of
the ethnicities in Urmia city. Also, Kendall's correlation coefficient is calculated in
among Ethnicity Each of respondents and Sense of ethnic integration at Level of
Assurance 99% equal to 0/76 That It can be concluded that there are significant
differences between Sense of Integration ethnicities Turk and Kurd in Urmia City
region. Finally, to achieve Integration ethnicities Turk and Kurd in Urmia City
regions, benefiting from social capital is presented strategies for achieving social
cohesion.
Keywords: Social capital, Ethnic Integration , Social Cohesion, National Solidarity,
Kurd and Turk ethnic, Urmia City
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