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هچکید
جوانان دانشجو، قشري از . کنندایران کشوري است که در آن اقوام گوناگونی زندگی می

دهند که تنوع قومی جمعیت ایران در میان آنان بازتاب یافته و دانشگاه، به جمعیت را تشکیل می
. ترین مکان براي حضور و تعامل همۀ جوانان از هر قوم و ناحیۀ کشور تبدیل شده استاصلی

آیند تجربۀ حضور در دانشگاه و تعامل با دانشجو که از مناطق مختلف کشور به تهران میجوانان
ی خویش میو ملهاي قومی ها در هویتدیگران را فرصتی مغتنم جهت انواع بازتاب و بازبینی

این پژوهش به بررسی میزان توجه هویت قومی و ملی ایرانی در دو گروه از دانشجویان کرد . دانند
دانشجویان خاطرتعلقنتایج این تحقیق میزان . استافتهیاختصاصهاي تهران ري در دانشگاهو آذ

هاي قومی خویش و میزان درك و تعلق هر دو گروه به هویت ملی ایرانی را کرد و آذري به هویت
يهامؤلفهبودنچندبعديازنشانتحقیقاینهايیافته.دهددر این طیف از دانشجویان نشان می

وهم مسلمانراخودزمانهمطوردانشجوي آذربایجانی و یا کردستانی بهیک. استافرادهویتی
اهمیتازحاکیروشنیبهآذريوکرددانشجویانسويازشدهارائههايپاسخ. داندمیهم ایرانی

نگینمیاتحقیق،ایندرقومیهویتسنجهپایۀبر. استخویشهویتقومیبعدبههاآندادن
تفاوتگروهدواینقومیهايخواستهزمینۀدرامااست،کردهاازبیشهاآذريقومیهویت
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مسئله پژوهش
ز تشـکیل دولـت ملـی    کنند و با وجود آنکه یـک قـرن ا  در ایران اقوام گوناگونی زندگی می

هاي محلـی در سراسـر ایـن سـرزمین بـه حیـات       ها و لهجهگذرد، انواع گویشمدرن در ایران می
هـاي  هـا و زبـان  هاي گذشته، امروزه وجود تنوع در فرهنگبرخالف دیدگاه. دهندمیخود ادامه

و آمیز آنـان در درون مرزهـاي یـک کشـور در تضـاد بـا موجودیـت       محلی و همزیستی مسالمت
بعـدي  شود که هویت امري یکپارچه و یکچنین استدالل می. شودملت دیده نمی-تداوم دولت
.هاي گوناگون را براي خود متصور استترکیبی از هویتواحددرآننیست و فرد 
دهنـد کـه معمـوالً نسـبت بـه      دانشجویان، قشري از جمعیت را تشکیل میخصوصبهجوانان، 

هـاي  هـا و آرمـان  ترنـد و در بازتـاب دادن انـواع خواسـته    اعی حسـاس انواع مسائل سیاسی و اجتم
از سوي دیگـر،  . کنندتر عمل میتر و شفافهاي جمعیتی آرمانیسیاسی و اجتماعی از بقیۀ گروه

کننـد کـه   هایی از عمر خود را سپري مـی جمع کثیري از جوانان کشور در مراکز دانشگاهی سال
هاي بسیار مهمی براي پژوهش و بررسـی  راکز آموزشی به مکانهمین امر باعث شده دانشگاه و م

تنـوع قـومی جمعیـت ایـران نیـز در      . روندهاي گوناگون فکري، فرهنگی و سیاسی تبـدیل شـوند  
ترین مکان براي حضور و تعامل همـۀ  جمعیت دانشجویی کشور بازتاب یافته و دانشگاه، به اصلی

. استشدهلیتبدجوانان از هر قوم و ناحیۀ کشور 
آینـد تجربـۀ حضـور در دانشـگاه و تعامـل بـا       براي دانشجویانی که از مناطق قومی کشور می

ایـن  . هـاي فـردي و اجتمـاعی خـویش    هـا در هویـت  دیگران فرصـتی اسـت بـراي انـواع بـازبینی     
دانشجویان در جریان تعامـل روزانـه بـا سـایر دانشـجویان، اسـتادان و سـایر مقامـات دانشـگاهی،          

هایی نسبت به خـود و جایگـاه خـود در میـان دیگـران، و نیـز نسـبت بـه جایگـاه          شنگرجیتدربه
ایـن  بـر اسـاس  کننـد، و  هـاي کشـور پیـدا مـی    کنند در سیاستگروهی که با آن همانندسازي می

آنـان پـس از پایـان دوران دانشـجویی و     . سازندرا براي خود برمی»هاییهویت«تعامالت پیچیده 
هـاي سیاسـی و   و نگـرش »هـا تهرانـی «یـا  »هـا فـارس «ود تجربۀ تعامل با بازگشت به شهر و دیار خ

هاي آنـان نسـبت بـه دیگـران و     نگرش. برندتعاریف هویتی خود را به میان همشهریان خویش می
دهی به هویت اجتماعی خود و توازنی که میـان هویـت ملـی و    نیز تجربۀ آنان در چگونگی شکل

.حتم انواع پیامدهاي سیاسی و اجتماعی را در بر داردورطبهقومی در آنان پدید آمده است 
هـا بـه   گیـري نگـرش  بـه اهمیـت دورة دانشـجویی در فراینـد شـکل     بـا توجـه  پژوهش حاضـر  

این پـژوهش صـرفاً بـه دو گـروه از دانشـجویان      . هاي جوانان دانشجو صورت گرفته استهویت
هـاي  ـ در دانشـگاه دانشجویان کرد و آذريزیادتر از بقیه بود ـ یعنی  مراتببهقومی که تعدادشان 

محدودیت پژوهش به تهران و فقدان اطالعـات پژوهشـی مشخصـی    . شهر تهران اختصاص یافت
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دربارة روابط قومی از جمله عواملی بودند که سبب شـدند تحقیـق حاضـر اساسـاً جنبـۀ اکتشـافی       
. داشته باشد

و آذري شـاغل بـه تحصـیل در    هدف از تحقیق حاضر سنجش میزان تعلـق دانشـجویان کـرد    
هـاي ایـن دانشـجویان از    خـویش در یـک محـیط غیربـومی و برداشـت     » فرهنگ بومی«تهران به 

.شوندکه به آن تعلق دارند از اهداف این پژوهش محسوب می» هویت ملی ایرانی«
هـاي  دانشـجویان آذري و کـرد در چـه موقعیـت    : پرسش اصلی این تحقیـق عبـارت اسـت از   

بیننـد و در  با دیگران احساس تعلق به یک هویت ملی ایرانی را در خود قوي میخاص در تعامل
یابد؟جنبۀ غالب میهاآنآذري بودن یا کرد بودن در چه مواقعی حس

هویت، قومیت و هویت قومی
یـا  »دیگـري «در مقایسـه بـا   »درون گـروه «یـا  »خـود «هویت تعریفی است که فرد یا گروه از 

هویـت انسـانی،   : تـوان از هـم تفکیـک کـرد    سـه نـوع کلـی از هویـت را مـی     .دارد»گـروه برون«
هویت انسـانی فـرد در مقایسـه و تفکیـک از سـایر      ). 26: 1383گودیکانست، (اجتماعی و فردي 

عنوان یک فـرد از دیگـران   هویت فردي احساسی است که فرد را به. یابدموجودات زنده معنا می
در . عنوان یک موجـود ویـژه دارد  فی است که فرد از خود بهکند و درواقع درك یا تعریجدا می

ي هویـت فـردي کـاربرد تحلیلـی     جـا بـه شناسی اجتماعی موضـوع شخصـیت   شناسی و روانروان
اي از یـا شخصـیت را صـرفاً مجموعـه    1»خـود «شناسان اجتماعی شناسان و روانالبته روان. یابدمی

آنـان  . گیرنـد ماند در نظر نمـی یکسان باقی میصفات فردي که در طول زمان و در همۀ مضامین 
هـاي اجتمـاعی   تر فرهنگ و تعلقات مربوط به گروهاذعان دارند که مفهوم خود مضامین گسترده

فرد در تعریف خود و برقراري مناسبات با دیگران همـواره از ایـن مضـامین،    . گیردرا نیز دربر می
از 2»بنـدي دسـته -نظریـۀ خـود  «ل و ترنـر در  تاجفـ . گیـرد عالوه بر صفات فردي خود، تـأثیر مـی  

یابد و بـه درك فـرد از   گویند که در هر سطحی انتزاع بیشتر میساختاري سلسله مراتبی سخن می
فـرد چگونـه از   نکهیافردي، هویت فردي برحسب روابط میاندر سطح. رساندکیستی او مدد می

اي مـن شخصـیت یگانـه   «مثـل اینکـه   (گردد شود؟ ادراك میسایر اعضاي گروه خود متمایز می
هـاي اجتمـاعی   گروهی، فرد برحسب هویـت میاندر سطح). »دارم، خونگرمم، درستکارم و غیره

هـاي قـالبی میـان خـود و     هاي اجتماعی و با تأکید بـر شـباهت  به عضویتش در گروهبا توجهخود 
عی ممکـن اسـت از   هـاي اجتمـا  برخی از این هویت. شناسدهاي مذکور خود را میاعضاي گروه

1. Self
2. Self – Categorization Theory
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اي رویکردهـا  هـا در پـاره  ، اگرچه انتسابی بودن این هویت)مثل جنسیت(آغاز تولد انتسابی باشد 
هاي دیگر برحسب عضویتی که فرد در یک گـروه کسـب کـرده    برخی هویت. محل بحث دارد

شـود کـه هویـت فـرد از آن تـأثیر      البته صرف عضویت در یک گروه سبب نمی. آیدبه دست می
عنوان عـاملی  معیار اصلی در هویت اجتماعی تشخیص و پذیرش عضویت فرد در گروه به. ردبگی

فـرد از میـان شـماري    گریدعبارتبه.)Nario-Redmond et. al. 2004: 2(براي تعریف خود است
کننــده بــراي هویــت خــود دارد برخــی را مهــم و تعیــیناریــدر اختکــه 1»هــاي هــویتیپایگــاه«از 

.گزیندو برمیدهد تشخیص می
هـاي  هویت اجتماعی درکی از کیستی خود است که فرد در ارتبـاط بـا عضـویتش در گـروه    

آبـادي بـودن، بسـیجی    آورد، مثل ایرانـی بـودن، لـر بـودن، خـرم     اجتماعی دگرگون به دست می
آن بخـش از خودشناسـی فـرد اسـت کـه از دانـش او از       «هویت اجتماعی به قـول تاجفـل   . بودن

اجتمـاعی همـراه بـا ارزش و اهمیـت عـاطفی تعلـق بـه آن        ) هايیا گروه(گروه عضویت در یک 
به اهمیتی که براي عضـویت خـود در   با توجهفرد ). Tajfel, 1987: 63(»گیردگروه سرچشمه می

یک گروه اجتماعی قائل است، در تعریفی که از خود دارد تعلق بـه گـروه اجتمـاعی مـذکور را     
هـاي اجتمـاعی یکسـان نیسـت و در برخـی      عریـف در همـۀ وضـعیت   این ت. دهدبیشتر دخالت می

. )64: 1383گودیکانسـت، (شود ترمهمها ممکن است اهمیت این یا آن هویت گروهی موقعیت
مثـال در جریـان یـک مسـابقه فوتبـال میـان تـیم ملـی ایـران و یـک تـیم خـارجی، بـراي              طـور به

بــازي اســتقالل و پرســپولیس، همــان تماشــاگران هویــت ایرانــی در صــدر اســت؛ امــا در جریــان 
از . شـوند هاي کامالً تمایزیافته و حتی مخالف تقسیم مـی تماشاگران احتماالً به دو گروه با هویت

تأثیري که بر تعریـف مـا   بر اساسیی که عضو آن هستیم هافرهنگخردهسوي دیگر، فرهنگ یا 
2همانندسـازي فرهنـگ خـرده ا زمانی که فـرد بـا یـک فرهنـگ یـ     . اندمتفاوتگذارند از خود می

انتظـاري کـه از دیگـران    حالنیدرعکند و آن تعریف میبر اساسکند، خود را بیشتر زیادي می
شود؛ این درواقـع  خود دارد بیشتر می) فرهنگخرده(براي پیروي از قواعد و هنجارهاي فرهنگ 

رهـا و رسـوم گـروه    شـود و طـی آن فـرد هنجا   مشاهده می3مداريهمان کیفیتی است که در قوم
. دهدهاي دیگر قرار میهاي اعضاي گروهخود را مبناي داوري راه و روش

در تعریف تاجفل از هویت اجتماعی، دانش یا شناختی کـه فـرد نسـبت بـه هویـت اجتمـاعی       
برجستگی یک بعـد هـویتی بسـتگی بـه میـزان تـوجهی       . شودخود دارد عامل اصلی محسوب می

دارد، مثل زمانی که فرد صرف اندیشیدن به عضـویت خـود در   بذول میدارد که فرد به آن بعد م
1. Identity Positions
2. Identity
3. Ethnocentrism
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بندي ابعاد هویتی فرد به معناي مرکزیـت  برجستگی این بعد از دسته. کندیک گروه اجتماعی می
تر باشد، آن بعد از هویـت  هرچه فرد از تعلق خود به یک گروه اجتماعی آگاه. شناختی آن است

.شودتر میاش برایش مهماجتماعی
، همچون ساختاري تجـارب گذشـتۀ مـا را    )196: 1383گودیکانست، (هویت به قول اشلنگر 

فرایندي فعال است که افکار، احساسات و اعمـال  «حالنیدرعگیرد و مند دربر میي نظاماگونهبه
هویت همچنین بر چگونگی ادراك، بازیابی اطالعات و پـردازش  ».کندما را هدایت و تنظیم می

هـایی را بـراي هـدایت رفتارمـان در اختیارمـان      گذارد و دسـتورالعمل عات در ذهن ما اثر میاطال
.دهدقرار می

یکی از انواع هویت اجتماعی، هویت قومی است کـه در عصـر مـدرن همـواره در ارتبـاط بـا       
امـا پــیش از پـرداختن بــه ایــن مبحـث، نظــري بـه مفهــوم قومیــت     ؛ شــودهویـت ملــی مطـرح مــی  

.اندازیممی
اي نیست و غالباً وجـه تمـایز آن از ملیـت    مناقشهمفهوم قومیت، مانند ملیت، مفهوم ساده و بی

قومیـت نـوعی دیـدگاه درونـی اسـت کـه اهمیـتش        . شناختی چندان روشن نیستبه لحاظ جامعه
کنـد  در مواردي که فرد احساس می. شودبراي فرد در زمان برقراري تعامل با دیگران آشکار می

کنـد، هویـت   در یک موقعیت اجتماعی کارساز است و منافعی را بـراي او تسـهیل مـی   قومیت او 
کند و در جایی کـه آن را مـانعی در راه منـافع خـود بدانـد آن را نهفتـه       قومی خود را آشکار می

. گوینـد سخن مـی 1شناسان حتی گاه در چنین مضامینی از مفهوم قومیت نمادینجامعه. گذاردمی
بـه  «آنکـه یبـ اسـت  »تمایـل بـه حفـظ نـوعی حـس قـومی      «قومیت نمادین بیانگر مثالً در آمریکا 

: 1383گودیکانسـت،  (»داري ابـراز شـود  پیوندها و رفتارهاي اجتماعی قومی تعهد عمیق و ریشـه 
هـاي مختلـف سـبب شـده اسـت کـه برخـی از        گوناگونی تعریف قومیت برحسب فرهنـگ ). 71

هـاي  اذعـان بـه تفـاوت   رغـم بـه اي در برخی کشورها، پژوهشگران اصوالً مانع وجود چنین مقوله
).20: 1387سید امامی، (گویشی و فرهنگی، شوند 

تمایز میان مفاهیم قومیت و ملیت نیز اغلب چندان روشن نیست و معموالً فرق میـان آن دو را  
اما به هر صـورت، قومیـت بیـانگر    ؛ گیرندملت در مورد ملت مفروض می-در وجود یک دولت

هاي نیاکانی و تاریخی مشـترکی را مفـروض   تعلق به اجتماعی است که اعضاي آن ریشهاحساس
ترین وجوه متمایزکنندة یک قوم زبان است، اما مـواردي نیـز وجـود دارد    یکی از اصلی. دانندمی

درهرحـال، هـر گـروه قـومی     . شـود که در آن یک گروه قومی برحسب زبـان از بقیـه جـدا نمـی    
اي مشـترکات فرهنگـی واقعـی یـا     نام مشـخص، یـک زبـان مشـترك، پـاره     معموالً بر مبناي یک

1. Symbolic Ethnicity



)46پیاپی (95بهار، 16شماره ،چهارمسال هاي راهبردي سیاست، پژوهشفصلنامه44

. شودتخیلی، و تصوري از نیاکان مشترك از اجتماعات دیگر تفکیک می
را »هـا ملـت «ي برخـی معیارهـا   بـر مبنـا  انـد  گرایی کوشیدهپردازان ملت و ملتبرخی از نظریه

ه ملتی بتواند داعیۀ ملت بـودن داشـته   تعریف کنند؛ از جمله ارنست رنان عناصر اساسی براي اینک
سـابقۀ دولـت یـا سلسـلۀ پادشـاهی؛ حقـوق ملـی، زبـان و مـذهب          : دانـد باشد را به شرح زیـر مـی  

یـا شـرایطی را کــه   ). Renan, 1999: 9-12(مشـترك؛ سـرزمین آبـاء و اجـدادي؛ و تـوان نظـامی       
زبــان : شـمردند یلنینیســت بـراي یـک ملــت برمـ   -او پژوهشـگران مارکسیسـت  تبــعبـه اسـتالین و  

مشترك، قلمروي سرزمینی مشترك، حیات اقتصادي مشترك، سـاختار روانـی مشـترکی کـه در     
اما تعیین دقیـق معیارهـاي مـذکور    ؛ )25: 1387سید امامی، (گر است فرهنگ مشترك آنان جلوه

.پندارند نباشدالزاماً در حد نظري است و ممکن است مورد قبول افرادي که خود را ملت می
رود که ي به کار میاگونهبهکی دیگر از ابعاد مفهوم گروه قومی این است که این مفهوم ی

ــی  ــوعی عضــویت مشــخص و ب ــداعی مــی ن ــام و تمــام و  ابهــام را ت ــد کــه در آن قومیــت ت کن
یابدتحقق میندرتبهاین شرایطی است که در عملاما ؛ هاي هویتی استکنندة مؤلفهتجمیع

)Fenton, 2004: 180-185 .(هویـت  در کنـار فرد . هویت قومی صرفاً یکی از ابعاد هویت است
هاي دیگر، از جمله هویـت ملـی، هویـت مـذهبی، هویـت      قومی خود ممکن است انواع هویت

هـاي هـویتی در شـرایط خـاص     مهم اهمیت یافتن یکـی از مؤلفـه  . شغلی و غیره نیز داشته باشد
توان بعد قـومی هویـت   قومیت را همچنین می. هاي تعاملی خاص استاجتماعی یا در وضعیت

یابـد، مبنـاي   شـود و اهمیـت مـی   در شرایطی که این بعد از هویت فرد برجسته می. فرد دانست
شدید همـراه  اغلب با احساسات و عواطفگیرد که قدرتمندي قرار میاجتماعیهمانندسازي

.است
هویت قومی انجام داده نتیجه هاي مربوط بهفنی در بررسی مفصلی که دربارة پژوهش

پژوهشگران داشته باشد وجود انیدر مگیرد که تعریفی از هویت قومی که پذیرش گسترده می
هاي نگرش«عنوان تلفیقی از فالک و کارو هویت قومی را به). :583Valk and Karu, 2001(ندارد 

»احساس تعلق با آن گروه«و نیز»خود و کردارهاي فرهنگی مشترك آن گروهمنشأفرد به گروه 
). :584Valk and Karu, 2001-601(کنندتعریف می

تعلق و (دارند که عالوه بر احساس مثبت نسبت به گروه خودي اظهار میعالوهبههاآن
هاي دیگر و ترجیحی باید چگونگی تفکیک گروه خود و گروه) تفاخر نسبت به درون گروه

ی یا التفات ویژه به افراد گروهدرونتعصب (رون گروه خود دارد هاي دکه فرد به افراد و شیوه
حاضر تعریف باال مورداستفاده قیدر تحق. گرفتدر نظرقومی هویتفیدر تعررا نیز ) خودي

.قرارگرفته است
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عملیاتی کردن مفهوم هویت قومی
قـومی چنـد   مقیـاس هویـت  «اي فینـی موسـوم بـه    گویـه 14قومی، مقیاس هاي هویت یکی از سنجه

:کنندمیگیري قومی را اندازهجنبۀ هویت مقیاس دارد که سه سنجه سه خردهاین.است1»گروهی
.هایی که فرد نسبت به آن دارداحساس تعلق به گروه قومی خود و نگرش. 1
.ي تالش و تعهدبر مبناموفقیت در احراز هویت قومی . 2
.هاي قومیرفتارها و رسم. 3

قویـاً  «شـروع و بـه   »قویاً مخـالف «ي لیکرت که از اچهاردرجهها برحسب یک طیف پاسخ به گویه
Phinney and Devich-Navarro,1997:4 ; Phinney,1992:157)اند بندي شدهشود رتبهختم می»موافق ).

تفکیـک  «و »تعلق و تفاخر قومی«فالک و کارو، با خالصه کردن ابعاد قویت قومی به دو بعد 
تعلـق و تفـاخر   . انـد هـاي تجربـی خـود قـرار داده    را مبناي پژوهش»مقیاس هویت قومی«، »قومی

احساسـات و  . کلـی اسـت  طـور بـه قومی بیانگر تعلق و رضایت خاطر فـرد از گـروه قـومی خـود     
هاي مرتبط به عضویت در گروه و توجه و عالقۀ او بـه فرهنـگ، تـاریخ و آداب و رسـوم     نگرش

مقصـود از بعـد تفکیـک قـومی تمایـل فـرد بـه        . گیـرد ب قرار مـی اش در این چارچوگروه قومی
اشخاصـی کـه   . مشخص استدر سطحانتزاعی و هم در سطحهاي قومی هم تفکیک میان گروه

قومی فرد دیگري که با او در تعامل قـرار  منشأزیاد است معموالً به هاآنحس تفکیک قومی در 
دهند بـا اعضـاي گـروه قـومی خـود ارتبـاط داشـته        کنند؛ در نتیجه ترجیح میاند، توجه میگرفته

گزیننـد؛ و  باشند و معاشرت کنند؛ بیشتر دوستان خود را از میان اعضاي درون گـروه خـود برمـی   
سـایر  . (Valk and Karu, 2001: 589)تمایل به ازدواج بـا عضـوي از گـروه قـومی خـود را دارنـد       

عاطفـه  «. انـد کـار رفتـه اسـت، اذعـان داشـته     ي که در این مقیاس بـه  بعددوپژوهشگران نیز به هر 
آن دسـته احساسـات یـا عواطـف کـه ناشـی از عضـویت در یـک گـروه          مثابهبه، 2»یگروهدرون

اي که خـود را بـه   شناختی، به معناي پیوندهاي روان3»یگروهدرونپیوندهاي «اجتماعی است، و 
راي تعیـین هویـت اجتمـاعی    بـ ) 2004(دهد، ارکان مهمی از مدل جیمز کـامرون  گروه پیوند می
.روددر تحقیق حاضر یکی از مبانی نظري تحقیق به شمار می؛ کهدهدمیافراد را تشکیل

هـاي بـومی   گـرفتن ویژگـی  در نظـر هویـت قـومی فالـک و کـارو و بـا      با اسـتفاده از مقیـاس  
هویـت قـومی   تعلـق و تفـاخر  گویه بـراي سـنجش   11هاي مورد بررسی در این پژوهش از گروه
. انددرج شده1-1هاي مذکور در جدول گویه. دهندگان استفاده شدپاسخ

، »خیلـی موافـق  «گزینـۀ  5دهندگان خواسته شـد کـه در پاسـخ بـه هـر گویـه از میـان        از پاسخ
1. Multigroup Ethnic Identity Measure
2. Ingroup Affect
3. Ingroup Ties
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. ، یکی را انتخاب کنند»خیلی مخالف«، و »مخالف«، »نظربی«، »موافق«
یمایش و توزیع پرسشنامه در مطالعـات  هاي مربوط به هویت قومی پیش از اجراي پکلیه گویه

حـاکی از  آمـده دسـت بـه نتـایج  . از طریق آزمون آلفاي کرونباخ بررسی شدند) پایلوت(امتحانی 
.ها از پایایی قابل قبولی برخوردارندآن بود که کلیۀ گویه

هاي تعلق و تفاخر قومیگویه
.کنمآذري بودن خود احساس غرور می/ از کرد. 1
.بردآذري هستم اعتماد به نفس مرا باال می/ اینکه یک کردآگاهی از. 2
.دهدآذري احساس خوبی به من دست می/ عنوان یک کردبا معرفی خود به دیگران به. 3
.گذارمها احترام میآذري/ به آداب و رسوم کردها. 4
.آذربایجان ندارم/ ها و کردستانآذري/ عالقۀ زیادي به تاریخ کردها. 5
.کنمکنم با بقیۀ مردم ایران نیز احساس میها حس میآذري/ ن پیوندي را که با کردهاهما. 6
.برمهاست لذت میآذري/ هایی که مربوط به کردهااز شرکت در مراسم و برنامه. 7
.آذري بدانند/ حتماً کرديندهیدر آمهم نیست که فرزندانم . 8
.امآذري متولد شده/ خوشحالم که یک کرد. 9

هـا و خـودم   آذري/ آموزد که براي سایر کردهـا ها به من میآذري/ به تاریخ کردهاعلم.10
.بیشتري قائل شومارزش 
.ها در طول تاریخ موجب افتخار من استآذري/ دستاوردهاي کردها. 11

سنجد، دو سؤال دیگر در پرسشـنامه مسـتقیماً از خـود    عالوه بر سؤالی که هویت قومی را می
یـک  «، »یـک ایرانـی  «کرد که هویت خود را از میان چهـار گزینـۀ   گان درخواست میدهندپاسخ

. در وهلۀ اول و در وهلۀ دوم اظهـار کننـد  »یک شهروند جهانی«، و »یک مسلمان«، »کرد/آذري 
. این دو سؤال درواقع نوعی خوداظهاري در مورد اهمیت هر یک از ابعاد هویتی اعالم شـده بـود  

هـاي  کلی براي فهـم سیاسـت  طوربهاهمیت مؤلفه قومی در هویت فرد و دركمنظوربههمچنین 
دهندگان در چگونگی ابراز هویت قومی خود سؤال دیگري در پرسشنامه مطرح شـد  فردي پاسخ

کرد بودن خـود را چگونـه   / شد در محیط دانشگاه آذريدهندگان پرسیده میکه در آن از پاسخ
تـا  «، »کـنم آشـکار نمـی  «: ز میان سه گزینه، یکی را برگزیننـد آنان مختار بودند ا. کنندآشکار می

. »هـا نشـان دهـم   کوشم در اولین آشناییعمداً می«، و »کنمزمانی که پرسیده نشده است ابراز نمی
مفروض ما این بود که افرادي که احساس قـوي دربـارة هویـت قـومی خـود دارنـد، تعمـداً ایـن         

.دانشجویان نشان خواهند دادهویت را در اولین برخوردها با سایر 
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هاروش تحقیق و ابزارهاي گردآوري و سنجش داده
هاي تهران صورت گرفت براي گردآوري اطالعـات از  دانشگاهدر سطحدر این پیمایش که 

کـه  1براي تهیـۀ پرسشـنامه از چنـد جلسـۀ مصـاحبۀ متمرکـز گروهـی       . ابزار پرسشنامه استفاده شد
شـدة  مـتن پیـاده  . و آذري برگـزار شـدند اسـتفاده بـه عمـل آمـد      جداگانه براي دانشـجویان کـرد   

. هــا قــرار گرفــتهــاي گروهــی پـس از تحلیــل کیفــی مبنـاي اصــلی طراحــی پرسشـنامه   مصـاحبه 
هـاي آذري  ها و کردها اساساً یکسان بود و تنها کلمههاي هر دو گروه آذريهاي پرسشنامهسؤال

.صی درج شدنداختصاطوربههاي هر گروه و کرد در پرسشنامه

يریگنمونه
جمعیت آماري موردنظر دو گروه جداگانـه، یعنـی   . واحد تحلیل در تحقیق حاضر فرد است

هـا و مؤسسـات آمـوزش عـالی     دانشجویان کرد و دانشجویان آذري شاغل به تحصیل در دانشگاه
بسـیار  مـل در عهـاي آمـاري مـذکور    یافتن نمونۀ کامالً معرف از میان جمعیت. شهر تهران بودند

ي که بر پایۀ آن بتوان دانشجویان کـرد  اشدهثبتبراي برگزیدن نمونه فهرست یا منبع . دشوار بود
از طریـق  »هـا خوشـه «اي، کـه  گیـري خوشـه  لذا نمونه. و آذري را استخراج کرد در دسترس نبود

.دل ساختمب2»گلوله برفی«ی نمونه نوعبهدر عملخود دانشجویان کرد و آذري بود، نمونه را 
95اطمینـان  در سـطح مـورد کـه   625به مالحظات عملی، اندازة کل نمونه را حدود با توجه

پرسشـنامه از  591جمعـاً  در عمـل . دادقـرار مـی  +4%گیري را تقریباً در حـد  درصد خطاي نمونه
.آذري تکمیل شدنددانشجوي311دانشجوي کرد و 280سوي 

اطالعات جمعیت شناختی
بـا  . هـا و کردهـا درمجمـوع متـوازن اسـت     اضر، توزیع سنی هـر دو نمونـۀ آذري  در تحقیق ح

هـاي دانشـجویان آذري و کـرد حـدود     ، تـوازن جنسـیتی در نمونـه   آمـده عملبههاي وجود تالش
. ها را مردان تشکیل دادنددهندگان به پرسشنامهدرصد پاسخ85/67

هـا  توانـد در تحلیـل داده  مـی دهنـدگان پـیش از آغـاز بـه تحصـیل     استان محل سکونت پاسخ
هـا  در نمونـۀ آذري . در نمونۀ کردهـا ژهیوبهعنوان یک متغیر تأثیرگذار مورد توجه قرار گیرد، به

دهندگان اهل سه استان آذربایجان شـرقی، آذربایجـان غربـی و اردبیـل     درصد پاسخ64مجموعاً 
ــاطق  31هســتند و  ــانيآذردرصــد اهــل زنجــان و ســایر من ــا پرا؛ زب کنــدگی محــل ســکونت  ام

1. Focus Groups
2. Snowball Sample
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حـدود  . هاي معنادار در سـنخ دانشـجویان کـرد باشـد    دانشجویان کرد ممکن است معرف تفاوت
دهندگان پیش از شروع تحصیل در تهـران در دو اسـتان کردسـتان و آذربایجـان     درصد پاسخ44

. درصد در دو استان کرمانشاه و ایالم45غربی ساکن بودند و 

دهندگان پیش از آغاز به تحصیل در تهرانپاسخاستان محل سکونت . 1جدول 

کردآذري
نسبتتعدادمحل سکونت نسبتتعدادمحل سکونت

%8430کردستان%12239آذربایجان شرقی
%3914آذربایجان غربی%4815آذربایجان غربی

%9835کرمانشاه%299اردبیل
%2810ایالم%4615زنجان

%166سایر%5116سایر مناطق
%155پاسخیب%155پاسخیب

%280100جمع%311100کل

هاي اجتماعی در ایـران مهـم   عنوان یکی از عوامل مؤثر بر هویت قومی و بر شکافمتغیر مذهب به
درصـد سـنی اعـالم    1درصد مذهب خود را شیعه و تقریبـاً  96ها حدود در نمونۀ آذري. شودتلقی می

آمـده دسـت بههاي تواند یک متغیر تأثیرگذار در دادهبنابراین شکاف مذهبی نمی). 2جدول(اند کرده
درصـد سـنی مشـاهده    2/58درصد شـیعه و  7/35اما در میان دانشجویان کرد، ؛ ها باشداز نمونۀ آذري

.ها مورد توجه قرار خواهد گرفتشوند که طبعاً به لحاظ تحلیلی در بخش تحلیل دادهمی
)به درصد(دهندگان ذهب پاسخم. 2جدول 

پاسخیبسایرسنیشیعه
81/9596/06/16/1هاآذري

71/3521/5885/221/3کردها

هاي هویتیمؤلفه
تـرین ابـزار بـراي    گویـد و آن را مناسـب  زبان مادري یا زبانی که فرد نخست به آن سخن می

. هاي هویت فرد اسـت شناسهنیترهممیابد بدون شک یکی از بیان احساسات و عواطف خود می
ي اگونـه بـه دهندگان ترجیح خود به سخن گفتن به زبان بـومی خـویش را   در این پژوهش، پاسخ

در پاسخ به این سـؤال کـه در جمـع دانشـجویان کـرد معمـوالً تـا چـه میـزان          . آشکار بیان داشتند



49هاي تهرانهاي هویت قومی و ملی بین دانشجویان کرد و آذري در دانشگاهبررسی میزان توجه به مؤلفه

را انتخـاب  »اغلـب «درصـد گزینـۀ  8/11و »همیشه«درصد گزینۀ 7/80کنید، کردي صحبت می
»اغلـب «و »همیشـه «هـاي  درصد دانشجویان آذري نیز به ترتیب گزینه7/16درصد و 72. کردند

تردیدي نباید داشت که هـر دو گـروه دانشـجویان زبـان قـومی خـود را       . )3جدول (را برگزیدند 
. نددانخود را بسیار طبیعی میزبانهمبسیار عزیز و سخن گفتن به آن در جمع دوستان 

)به درصد(زبانهمآذري در جمع دانشجویان / میزان صحبت به زبان کردي . 3جدول 

پاسخیبندرتبهگاهیاغلبهمیشه
7/807/1155/20کردها
727/161/54/56/0هاآذري

را هـا آنشـود کـه در تعامـل بـا دیگـران      قومی خود دارد سبب مـی تأکیدي که فرد بر هویت
آذري بـودن خـود را آشـکار    / در پاسخ به این سؤال کـه در محـیط دانشـگاه کـرد     . دآشکار کن

داد، گرچه اصـل در هـر دو   هایی را نشان میهاي دانشجویان کرد و آذري تفاوتکنید، پاسخمی
درصـد کردهـا کـه اظهـار     8/41در مقایسـه بـا   . )4جدول (ها بود گروه آشکار کردن این هویت

درصـد  2/58ها هویت کردي خـود را نشـان دهـم،    کوشم در اولین آشناییداشته بودند عمداً می
از سـوي دیگـر   . آذري اصرار بر نشان دادن آذري بودن در اولـین برخوردهـا داشـتند   دانشجویان

ها به ترتیب اظهار داشتند تا زمـانی کـه پرسـیده نشـده اسـت      درصد کردها و آذري4/35و 4/51
هـا بیشـتر تمایـل دارنـد در اولـین برخوردهـا       بنـابراین آذري . دکننـ هویت قومی خود را ابراز نمی
در البته تفاوت مذکور الزاماً به معناي شدت حـس هویـت قـومی    . هویت قومی خود را بیان کنند

.تواند ناشی از عوامل دیگري مثل آشکار بودن لهجۀ آذري باشدها نیست و میآذريانیم
)به درصد(در محیط دانشگاه چگونگی آشکار کردن هویت قومی . 4جدول 

کردهاهاآذري
28/121/3کنمینمآشکار 

36/3542/51کنمینمتا زمانی که پرسیده نشده ابراز 
19/5878/41کوشم در اولین آشنایی نشان دهمعمداً می

14/557/3پاسخیب
100100جمع

هویت اصلی و نخستین فرد بسیار لذا ابراز. هویت اساساً تعریفی است که فرد از خود دارد
دهندگان مشخصی دو سؤال در این زمینه و مستقیماً از پاسخطوربهدر پرسشنامه . معنادار است
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در پاسخ به سؤال اول »در وهلۀ دوم چه؟«و »دانید؟خود را در وهله اول چه می«: پرسیده شده بود
ها خود را در وهلۀ اول یک رصد آذريد3/37درصد کردها خود را در وهلۀ اول یک کرد و 1/37

ایرانی، (هاي دیگر گزینهانیدر مبراي هردو گروه، گزینۀ مذکور اولین گزینه . دانندآذري می
درصد 58/29درصد کردها و 14/37به سؤال دوم،در پاسخ. شودمیمحسوب ) مسلمان، و غیره

، مؤلفۀ هویت قومی در هر دو گریدعبارتبه. انددانستهها خود را در وهلۀ دوم کرد یا آذري آذري
هاي ایرانی و اسالمی نیز در هویت هر دو گروه در حد نسبتاً گروه بسیار باالست، ضمن اینکه مؤلفه

.شودباالیی دیده می

تجربه تعامل در محیط چندفرهنگی
در . یکی از وجوه هویت قومی حس تمایز یا مرزبندي میـان گـروه خـودي و دیگـران اسـت     

رادي که قوم مداري و حس تعلق به گروه قومی بسیار قـوي اسـت، یـا در شـرایطی کـه بـه هـر        اف
یابند، تمایـل بـه   هاي قومی میعلتی اعضاي یک گروه قومی را در رقابت یا تنش با اعضاي گروه

بـراي  . یابـد ی و احتراز از تعامل با افراد برون گروه افـزایش مـی  گروهدرونپناه بردن به مناسبات 
هاي دانشـجویان کـرد و آذري در محـیط    یدن حس تمایز قومی و نیز تغییراتی که در نگرشسنج

شـود، دو  دانشگاه نسبت به معاشرت و دوستی بـا سـایر دانشـجویان در طـول تحصـیل ایجـاد مـی       
دهندگان در محـیط  قومی دوستان پاسخمنشأپرسش در پرسشنامه گنجانده شده بودند که دربارة 

پرسش نخست ترکیب دوستان در شروع به تحصیل و پرسـش دوم ترکیـب   . پرسیدنددانشگاه می
هـا بـراي هـر دو گـروه دانشـجویان      پاسـخ . دادنددوستان در زمان حاضر را مورد پرسش قرار می

.انددرج شده5کرد و آذري در جدول

ي گوناگون در شروع به تحصیل در تهران و در حال حاضرهاگروهدرصد دوستان از - 5جدول 

دیگرانهاي فارس زبانشهرستانیتهرانیتركکردقومیتزمان
بدو 

تحصیل
%8%24%10%0%55کردها

%9%27%16%48%0هاترك
در حال 

حاضر
%8%26%11%0%53کردها

%8%24%14%52%0هاترك

دهنـد دوسـتان   دهد که هر دو گروه از دانشـجویان کـرد و آذري تـرجیح مـی    این جدول نشان می
زبـان هـم درصد دوسـتان هـر دو گـروه را سـایر افـراد      50حدود . زبانانشان برگزینندخود را از میان هم
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اخـتالف انـدکی بـین تغییـر در تمایـل مـذکور میـان دو گـروه کـرد و آذري دیـده           . دهنـد تشکیل می
از تمایل کردها به معاشـرت بـا سـایر کردهـا     . واند ناشی از خطاهاي تصادفی باشدتشود که البته میمی

آذري بـه نظـر   کاسته شـده اسـت، امـا دانشـجویان    ) درصد2حدود (در طول اقامتشان در تهران کمی 
4حـدود  (انـد  خود پس از اقامـت در تهـران پیـدا کـرده    زبانانهمرسد تمایل بیشتري به معاشرت با می

هـا ابـراز   ها در مقایسه با تهرانـی هر دو گروه تمایل بیشتري براي معاشرت با شهرستانی). شدرصد افزای
هـا  ها کمتر از فاصـله مـذکور بـا تهرانـی    فاصلۀ اجتماعی خود را با شهرستانیگریدعبارتبهاند، یا کرده
شـجویان آذري و کـرد   ها عدم تمایل هر دو گروه از دانآور در این دادهاما نکتۀ بسیار شگفت؛ انددیده

دهندگان موجود در نمونۀ ما حتی یـک نفـر کـرد یـا آذري     پاسخانیدر م. به معاشرت با یکدیگر است
ایـن امـر نشـانگر فاصـلۀ اجتمـاعی یـا       . نیز یافت نشد که اظهار کند از میـان گـروه دیگـر دوسـتی دارد    

.شودقومی زیادي است که میان این دو گروه احساس میشکاف
ستنباطی که دانشجویان قومی از نوع روابط خود بـا سـایر دانشـجویان در تهـران در     تصور یا ا

ابتداي ورودشان به دانشـگاه داشـتند از جملـه موضـوعات دیگـري بـود کـه مـورد پرسـش قـرار           
دهنـدگان دربـارة نـوع تعـاملی کـه بعـداً در       فراهم کرد که با دیدگاه پاسخآن راگرفت و امکان 

.دانشگاه خود داشتند، مقایسه شودجریان حضور و تحصیل در

دهندگانمقیاس هویت قومی پاسخ
دهنـدگان را  گویه است که مجموعاً مقیـاس هویـت قـومی پاسـخ    20، بیان توصیفی 6جدول 
گویـه  11: انـد هـا بـه دو دسـته تقسـیم شـده     بندي مفهومی، گویـه در یک تقسیم. دهندتشکیل می

گیـري  که فرد نسبت به هویـت قـومی خـود دارد انـدازه    یا حس تقدیر و رضایتی را 1تفاخر قومی
هـاي موافـق بـا    دهندگان بـه ابـراز پاسـخ   براي احتراز از تمایل پاسخ. )11تا 1هاي گویه(کنند می

اند و هنگام محاسـبۀ مقیـاس کمـی هویـت     معکوس بیان شدهصورتبهها ها، برخی از گویهگویه
تـوان مشـاهده کـرد کـه حـس      ا مراجعه به جدول، میب. نیز معکوس خواهد شدهاآنقومی امتیاز 

هـم  هـا آنهاي قومی در هر دو گروه از دانشجویان نسبتاً قـوي اسـت، و   ی به انواع شناسهبستگدل
شیوبـ کـم ي قومی را در تعاملی که با دیگران دارند مرزهاهماحساس قوي تفاخر قومی دارند و 

رسد حـس مرزبنـدي قـومی بـا دیگـران چنـدان       ر میالبته در هر دو گروه به نظ. گیرنددر نظر می
ها و رفتـار  دهند که با نگرشقوي نباشد، و در واقع در چند مورد نگرش یا رفتاري را گزارش می

در «: مثـل دو گویـۀ  (مورد انتظار از افرادي که احساس قوي هویت قومی دارنـد سـازگار نیسـت    
دوسـتان و نزدیکـان مـن چنـدین     انیدر م«و »ارزیابی یک شخص نباید به قومیت او توجه داشت

1. Ethnic Pride
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رغـم بـه کـه داشـت  در نظـر البتـه ایـن احتمـال را نیـز بایـد      ). ».وجـود دارد کردریغ/ آذري غیر
از طریـق محاسـبۀ آلفـاي    (اسـت  آمـده عملبهها هایی که قبالً دربارة روایی و پایایی گویهآزمون

.ندهاي بیشتر حذف شو، این دو گویه پس از آزمون)کرونباخ

)به درصد(قومی میزان تعلق به هویت . 6جدول 

هاکرد: الف

افق
 مو

یلی
خ

افق
مو

ف
خال

نه م
فق 

 موا
نه

ف
خال

م

ف
خال

ی م
یبخیل

سخ
پا

%2%2%2%20%24%50کنماز کرد بودن خود احساس غرور می
%2%3%4%27%28%36بردآگاهی از اینکه کرد هستم اعتماد به نفس مرا باال می

%2%1%1%4%31%60نگرمآداب و رسوم کردها با دیده احترام میبه
%4%37%37%14%4%4عالقه زیادي به تاریخ کردها و کردستان ندارم

کنم با بقیه مردم همان پیوندي را که با کردها احساس می
%3%8%28%22%20%19کنمایران نیز احساس می

%3%4%3%28%21%42ماشدهخوشحالم که یک کرد متولد 
آموزاند که براي سایر کردها علم به تاریخ کردها به من می

%3%2%2%19%33%41و براي خودم ارزش بیشتري قائل شوم

%4%3%5%19%29%41دستاوردهاي کردها در طول تاریخ موجب افتخار من است
%3%51%20%10%8%8کردي بدانندحتماًمهم نیست که فرزندانم در آینده 

هاي مربوط به کردها لذت از شرکت در مراسم و برنامه
%3%2%4%9%33%50برممی

عنوان یک کرد احساس خوبی با معرفی خود به دیگران به
%3%3%5%21%30%40دهدبه من دست می

معموالً براي من مهم نیست که بدانم هر فردي که با او در 
%2%5%16%16%30%30م چه قومیتی داردگیرتماس قرار می

از معاشرت با رتریپذدلمعاشرت با سایر کردها براي من 
%3%6%12%24%31%25ي دیگر استهاگروهافراد 

%3%5%32%14%21%25همه دوستان نزدیک من کرد هستند
%4%32%23%10%17%14قومیت فردي که بخواهد همسرم شود برایم مهم نیست
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%4%23%30%20%14%9هم خوابگاه بودن با غیرکردها براي من دشوار است
از معاشرت با دانشجویان تهرانی و سایر غیرکردها جداً 

%3%11%16%42%22%5برمیملذت 

%3%4%9%15%29%40در ارزیابی یک شخص نباید به قومیت او توجه داشت
%5%3%5%6%46%36ن من چندین غیرکرد وجود دارددر میان دوستان و نزدیکا

%3%5%13%16%30%33در ازدواج بهتر است که هر دو طرف اهل یک قوم باشند

هاآذري: ب
افق

 مو
یلی

خ

افق
مو

ف
خال

ه م
ق ن

مواف
نه 

ف
خال

م

ف
خال

ی م
یبخیل

سخ
پا

%2%1%1%14%16%66کنماز ترك بودن خود احساس غرور می
یک ترك هستم اعتماد به نفس مرا نکهیای از آگاه

%3%2%4%21%22%48بردباال می

%4%0%0%5%23%68نگرمبا دیده احترام میهاتركو رسوم آداببه 
%3%45%30%13%5%4و آذربایجان ندارمهاتركعالقه زیادي به تاریخ 

ه کنم با بقیاحساس میهاتركهمان پیوندي را که با 
%3%10%23%19%30%14کنمیممردم ایران نیز احساس 

%3%0%0%17%23%57امشدهخوشحالم که یک ترك متولد 
آموزد که براي سایر به من میهاتركعلم به تاریخ 

%4%1%3%14%25%52شومقائلها و براي خودم ارزش بیشتري ترك

خار در طول تاریخ موجب افتهاتركدستاوردهاي 
%4%0%1%12%26%57من است

%3%59%19%8%7%4ترکی بدانندحتماًمهم نیست که فرزندانم در آینده 
هایی که مربوط به در مراسم و برنامهاز شرکت

%3%1%0%13%22%60برملذت میهاستبهارخواب

عنوان یک ترك احساس با معرفی خود به دیگران به
%3%0%1%15%25%57هددخوبی به من دست می

براي من مهم نیست که بدانم هر فردي که با معموالً
%4%6%14%18%30%29گیرم چه قومیتی دارد او در تماس قرار می
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از رتریپذدلبراي من هاتركمعاشرت با سایر 
%3%4%8%25%27%34هاي دیگر استمعاشرت با گروه

%4%5%21%18%27%25تندهمه دوستان نزدیک من ترك هس
قومیت فردي که بخواهد همسرم شود برایم مهم 

%3%33%24%14%14%11نیست

%3%18%24%24%18%13ها براي من دشوار استهم خوابگاه بودن با غیرترك
ها از معاشرت با دانشجویان تهرانی و سایر غیرترك

%5%12%19%36%21%8برمجدا لذت می

%3%3%9%14%27%43ارزیابی یک شخص نباید به قومیت او توجه داشتدر 
دوستان و نزدیکان من چندین غیر ترك انیدر م

%4%1%3%6%50%37وجود دارد

در ازدواج بهتر است که هر دو طرف اهل یک قوم 
%3%3%6%23%31%34باشند

)به درصد(ایرانی بودن است ها و شرایطی که سبب تقویت احساس موقعیت- 7جدول 

کردهاهاترك
90/3864/54کنموقتی تمدن گذشته کشور خود را با برخی کشورهاي همسایه مقایسه می

51/4035/35هنگام پیروزي تیم ملی فوتبال بر یک رقیب خارجی
09/5207/36هاي کشورهنگام شنیدن یا خواندن اخبار پیشرفت

69/3514/22اي خارجی هنگام حاد شدن تهدیده
51/3171/30هنگام خلیج عربی خواندن خلیج فارس توسط بیگانگان

20/6735/10در جریان انتخابات شوراها در شهر خودم 
از سـازندگان اصـلی   هاتركوقتی در روزنامه خواندم یا از استادي شنیدم که 

23/5760تمدن ایرانی هستند
اي ایـران در صـدر اخبـار جهـان     هاي هستهیشرفتزمانی که اخبار مربوط به پ

44/3378/21بود 
08/2521/23هاي خارجی علیه ایرانبرخی تبلیغات مغرضانه رسانهبههنگام گوش دادن 

براي هر دو گروه ذکر این مطلب که گروه قومی ایشـان از سـازندگان اصـلی تمـدن ایرانـی      
در بیشـترین تعـداد افـراد    ) دیدگاه جذبی و انضمامیابراز یک گریدعبارتبه(شوند محسوب می

دقیقـاً  . برانگیختـه اسـت  هـا آنبود که احساس قوي ایرانی بودن را در ذکرشدهاي عنوان تجربهبه
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ــا و حــدود  60 ــد  درصــد آذري2/57درصــد کرده ــۀ مــذکور را عالمــت زدن ــا گوی ــان . ه از می
نسـبتاً متفـاوت دو گـروه کـرد و    هـاي در این سؤال، چهار وضـعیت پاسـخ  ذکرشدههاي وضعیت

بـودن یرانـ یااي بود که احساس قـوي  تفاوت در زمینۀ گویهنیترمهم. آذري را به همراه داشتند
درصــد 2/67در مقایسـه بــا  . ســنجیددهنــده مـی را در موقعیـت انتخابــات شـوراها در شــهر پاسـخ   

افقت خود بـا ایـن گویـه را    درصد کردها مو3/10ها که با گویۀ مذکور موافق بودند، تنها آذري
هنگـام حـاد شـدن    «و »هـاي کشـور  هنگام شنیدن اخبار پیشـرفت «در مورد دو گویۀ . ابراز کردند

1/52درصـد و  36در مـورد اول  . هایی میان دو گروه مشاهده شـد نیز تفاوت»تهدیدات خارجی
هـا  رصـد آذري د7/35درصد کردها و 1/22ها به ترتیب، و در مورد دوم درصد کردها و آذري

وقتـی  «پرسـید  اي بود که مـی تفاوت دیگر در واکنش به گویه. ها را عالمت زدندبه ترتیب، گویه
6/54در ایـن زمینـه   . »کـنم تمدن گذشته کشور خود را با برخی کشـورهاي همسـایه مقایسـه مـی    

هـاي آمـاري نشـان    تحلیـل . هـا گویـۀ مـذکور را برگزیدنـد    درصـد آذري 9/38درصد کردهـا و  
.ي مذکور معنادارندهاتفاوتدهد که می

شود میدیتأکیی که بر یگانگی دینی همه مسلمانان هاتیموقعاحساس نزدیکی در 
در نی؛ بنـابرا اسـت تـر کوچـک 10/0است که این مقدار از آمدهدستبه% 6مقدار احتمال برابر با 

یی کـه بـر یگـانگی    هاتیموقعر درصد ارتباط قومیت با احساس نزدیکی با دیگران د90سطح اطمینان 
درصـد کردهـا وقتـی    8/40درصد کردها 3/33. شده است معنادار استمیدیتأکدینی همه مسلمانان 
.اندداشتهشده است احساس نزدیکی بیشتري با دیگران میدیتأککه بر یگانگی دینی 

8شماره جدول 

مقادیرقومیت
یی که بر یگانگی دینی همه هاتیموقعدر 

کلشده استمیدیتأکمانان مسل
امداشتهاحساس نزدیکی بیشتري خیر

18693279تعدادکرد
%100%3/33%7/66درصد

183126309تعدادآذري
%100%8/40%2/59درصد

369219588تعدادکل
%100%2/37%8/62درصد
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احساس نزدیکی در جریان طرح تهدید علیه کشور
اسـت بنـابراین فـرض    % 5است و این مقدار کمتر از % 2اینکه مقدار احتمال برابر با با توجه به

هـا در جریـان طـرح    درصـد آذري 30درصـد کردهـا و   22. شـود صفر یعنی عدم ارتبـاط رد مـی  
در ایـن زمینـه تفـاوت میـان دو گـروه      . انـد داشتهتهدیدهایی علیه کشور احساس نزدیکی بیشتري 

ها عامل مذکور را سـبب تقویـت حـس نزدیکـی     ها بیش از کردآذري. شدتصادفی باتوانستهینم
.اندکردهخود با سایر ایرانیان ذکر 

9جدول شماره 

کلدر جریان طرح تهدیدهایی که متوجه کل کشور ایران استمقادیرقومیت امداشتهاحساس نزدیکی بیشتري خیر
21861279تعدادکرد

%100%9/21%1/78درصد
21693309تعدادآذري

%100%1/30%9/69درصد
434154588تعدادکل

%100%2/26%8/73درصد

احساس نزدیکی در هنگام سخن گفتن به زیان فارسی
هـا در هنگـام سـخن گفـتن بـه زبـان فارسـی احسـاس         درصـد آذري 13درصد کردهـا و  23

درصـد  95هـا در سـطح اطمینـان    بین کردها و آذرياین تفاوت . اندداشتهنزدیکی بیشتري با بقیه 
هـا بـه   زبان فارسی کردها را در مقایسـه بـا آذري  ). است002/0مقدار احتمال (معنادار بوده است 

.کندمیترکینزدسایر ایرانیان 
10جدول شماره 

کلهنگام سخن گفتن به زبان فارسیمقادیرقومیت امداشتهاحساس نزدیکی بیشتري خیر
21465279تعدادکرد

%100%3/23%7/67درصد 
26841309تعدادآذري

%100%3/13%7/86درصد 
482106588تعدادکل

%100%0/18%0/82درصد 
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احساس نزدیکی در هنگام تمجید از زبان یا فرهنگ قومی
احسـاس  رهنگشـان فدرصد کردها در هنگام تمجیـد از زبـان و   2/48ها و درصد آذري6/52

درصـد  95هـا در سـطح اطمینـان    تفاوت مـذکور بـین کردهـا و آذري   . اندداشتهنزدیکی بیشتري 
دانشجویان آذري در مواقعی که از زبـان و فرهنگشـان   ). است04/0مقدار احتمال (معنادار است 

. یابندشود، بیش از دانشجویان کرد احساس نزدیکی به غیر خود میتمجید می

11اره جدول شم

مقادیرقومیت
هایی از زبان یا در جایی که مستقیم و غیرمستقیم جنبه

کلفرهنگ من با تمجید دیگران روبرو شده است
امداشتهاحساس نزدیکی بیشتري خیر

121158279تعدادکرد
%100%6/56%4/43درصد 

160149309تعدادآذري
%100%2/48%8/51درصد 

281307588دتعداکل
%100%2/52%8/47درصد 

هایی که سبب بـروز احسـاس   مقایسه دانشجویان کرد و آذري در زمینه وضعیت
قوي درباره ایرانی بودن شده است

رسید نشانگر تفاوت معنـاداري  هایی که به نظر میگزینه20هاي مربوط به سؤال از میان گویه
. بین دو گروه هستند آزمون شدند

حساس قوي ایرانی بودن هنگام مقایسه تمدن کشورمان با کشورهاي همسایها
هـا هنگـام مقایسـه تمـدن کشـورمان بـا کشـورهاي        درصد آذري2/39درصد کردها و 2/55

اسـت کـه حـاکی از    000/0مقـدار احتمـال   . انـد داشـته همسایه احساس قوي درباره ایرانی بـودن  
.استهامعناداري تفاوت در بین کردها و آذري
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12جدول شماره 

مقادیرقومیت
وقتی تمدن گذشته کشور خود را با برخی کشورهاي 

کلکنمیمهمسایه مقایسه 
امداشتهاحساس قوي درباره ایرانی بودن خیر

124153277تعدادکرد
%100%2/55%8/44درصد

188121309تعدادآذري
%100%2/39%8/60درصد

312274586تعدادکل
%100%8/46%2/53درصد

هاي کشوراحساس قوي ایرانی بودن هنگام شنیدن یا خواندن اخبار پیشرفت
هـاي کشـور و   ارتباط بین احساس قوي ایرانی بودن هنگام شنیدن یا خوانـدن اخبـار پیشـرفت   

)ددرصـ 5/36درصـد بـه   4/52(هـا بـیش از کردهـا    در این موقعیـت آذري . قومیت معنادار است
.اندداشتهاحساس قوي درباره ایرانی بودن 

13جدول شماره 

کلهاي کشورهنگام شنیدن یا خواندن اخبار پیشرفتمقادیرقومیت امداشتهاحساس قوي درباره ایرانی بودن خیر

176101277تعدادکرد
%100%5/36%5/63درصد

147162309تعدادآذري
%100%4/52%6/47درصد

323263586تعدادکل
%100%9/44%1/55درصد

احساس قوي ایرانی بودن هنگام حاد شدن تهدیدات خارجی
ارتباط بین احساس قوي ایرانی بودن هنگام حاد شدن تهدیدات خارجی و قومیت معنادار 

احساس قوي )درصد4/22درصد به 9/35(ها بیش از کردها در این موقعیت آذري. است
.اندداشتهاره ایرانی بودن درب
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14جدول شماره 

کلهنگام حاد شدن تهدیدات خارجیمقادیرقومیت امداشتهاحساس قوي درباره ایرانی بودن خیر

21562277تعدادکرد
%100%4/22%6/77درصد 

198111309تعدادآذري
%100%9/35%1/64درصد 

413173586تعدادکل
%100%5/29%5/70درصد

احساس قوي ایرانی بودن هنگام انتخابات شوراها
ها در جریان انتخابات شوراهاي شهر خود احسـاس  درصد آذري5/16درصد کردها و 5/10

است کـه نشـانگر معنـاداري تفـاوت     آمدهدستبه03/0مقدار احتمال . اندداشتهقوي ایرانی بودن 
.ها استدر بین کردها و آذري

15دول شماره ج

کلدر جریان انتخابات شوراها در شهر خودممقادیرقومیت امداشتهاحساس قوي درباره ایرانی بودن خیر
24829277تعدادکرد

%100%5/10%5/89درصد 

25851309تعدادآذري
%100%5/16%5/83درصد 

50680586تعدادکل
%100%7/13%3/86درصد 

کرد بـودن را  /ابطه میان شدت هویت قومی و داشتن تجاربی که دفاع از آذري ر
سبب شده است
از قومیـت خـود   انـد خواسـته بیشـتر  اندداشتههایی که هویت قومی شدیدتري کردها و آذري

شـود از قومیـت خـود دفـاع     یی که تجاربی دارنـد کـه باعـث مـی    هاآنگریدعبارتبه. دفاع کنند
.دهندباالتري نشان میکنند، هویت قومی
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16جدول شماره 
انحراف معیارمیانگینتعدادشودتجاربی که دفاع از هویت قومی را سبب میقومیت

1463/36/0خیرکرد
1287/35/0از قومیت خود دفاع کنمامخواسته

1614/35/0خیرآذري
1459/35/0از قومیت خود دفاع کنمامخواسته

هاي دیگر را سـبب  نزدیکی با گروهیان شدت هویت قومی و داشتن تجاربی کهرابطه م
شده است

شـود، هویـت قـومی    ي دیگر میهاگروهدر بین کسانی که تجاربی دارند که سبب نزدیکی با 
هـا و  ایـن مـورد در بـین آذري   . شـود کمتري نسبت به کسانی که این تجربه را ندارنـد دیـده مـی   

.ستیکسان اباًیتقرکردها 
17جدول شماره 

انحراف معیارمیانگینتعدادشودي دیگر میهاگروهتجاربی که سبب نزدیکی با قومیت

23353/361/0خیرکرد
4130/346/0بلی

25471/362/0خیرآذري
5244/348/0بلی

را رابطه میان شدت هویت قومی و داشتن تجاربی که احساس قـوي ایرانـی بـودن   
ده استسبب ش

ي دارنـد تجـارب بیشـتري را گـزارش     تـر فیضـع ها کسانی کـه هویـت قـومی    در بین آذري
در بین کردهـا تفـاوت   کهیدرحال. که سبب شده احساس قوي ایرانی بودن داشته باشنداندکرده

هاي گوناگون احسـاس قـوي ایرانـی    معناداري از نظر هویت قومی در بین کسانی که در وضعیت
.شودینمکسانی که چنین احساسی ندارند دیده بودن دارند با 

18جدول شماره 
انحراف معیارمیانگینتعداداحساس ایرانی بودنقومیت
2345/36/0خیرکرد

405/36/0بلی
2357/36/0خیرآذري

714/35/0بلی
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گیرينتیجه
بـودن چندبعـدي اسـت، شـده دادهنشـان نیزتجربیطوربهکهتحقیقاینهايیافتهترینمهم

هویـت بـر تأثیرگـذار شخصـیتی عواملوفرديهايتجربهکناردر. استافرادهویتیهايمؤلفه
گونـاگون هـاي مؤلفـه گیريشکلسببگوناگوناجتماعیهايگروهدرزمانهمعضویتفرد،

یـک هـم وانددمیایرانیومسلمانراخودهمزمانهمطوربهآذربایجانییک. شودمیهویتی
سـوي ازشـده ارائـه هـاي پاسخ. کردمنعاوبرتواننمیرامذکورهویتیابعادازیکهیچ. آذري

خـویش هویـت قـومی بعـد بـه هـا آندادناهمیـت ازحـاکی روشنیبهآذريوکرددانشجویان
ایـت رعوسرزمیناینقومیتنوعبرنیزایران،اسالمیجمهورياساسیقانونخوشبختانه. است

انقـالب، ازپـیش بـرخالف اسـالمی، جمهوريمسئوالنواستگذاشتهصحهاقوامهمۀحقوق
برجسـتۀ محققـان ازیکـی گفتـۀ بـه . انـد دادهنشـان اقـوام مـورد دررازیاديظرافتوحساسیت

بایـد بخشیم،بهبوددیگرقومیهايگروهاعضايباراخودروابطخواهیممیاگر«قومی،روابط
همـین ). 76: 1383گودیکانست،(»بگذاریماحترامشوندمیقائلخودبراي] هاآن[کهیهویتبه

دیگـري بـا تـري نزدیـک روابـط خـواهیم مـی اگـر «:اسـت داشتهاظهاردیگريجايدرنویسنده
). 186: 1383گودیکانسـت، (» کنـیم حمایـت وتأییـد راهـا آنهايخودانگارهبایدکنیم،برقرار
.زندمیجديآسیبنیتحسنودوستیباتوأمقومیروابطبهیقومهویتانکار
:استزیرشرحبهنتایجاهماین تحقیقدرآماريهايتحلیلپایۀبر

وجـود مثبـت همبسـتگی دهنـدگان پاسـخ سـوي ازقـومی هايخواستهوقومیهویتمیان-
گـروه هـاي خواسـته بربیشتريتأکیدباشد،ترقويدهندهپاسخقومیهویتاحساسهرچه. دارد

.دارداشقومی

کردهـا ازبـیش هـا آذريقـومی هویـت میـانگین تحقیق،ایندرقومیهویتسنجهپایۀبر-
.شودنمیدیدهمعناداريتفاوتگروهدواینقومیهايخواستهزمینۀدرامااست،

وجـود قیممسـت همبسـتگی اولوهلـۀ درفرددانستنآذري/کردوقومیهویتمیزانمیان-
قـومی هویـت بـر باشد،بیشترآنانقومیهویتمیزانچههرکردوآذريگروهدوهردر. دارد
.دارندبیشتريتأکیدخوداجتماعیهویتاصلیمؤلفۀعنوان بهخود

گـروه قـومی هـاي خواستهازآنانتلقیوقومیهویتوافرادجنسیتمیانرابطۀزمینۀدر-
کردهـا میـان در. شـود مـی دیـده تفـاوت آذريوکـرد دانشـجویان ازگـروه دومیـان شانقومی

دانشـجویان میـان درامـا نـدارد، وجودزنانومردانمیانمذکورزمینۀدودرمعنادارياختالف
مجمـوع درآذريمـردان قـومی هـاي خواستهوقومیهویتواستدارمعنااختالفاینآذري
.استآذريزنانازباالتر
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رابطـۀ آنـان قـومی هویـت میـزان ودهنـدگان پاسـخ تحصـیلی رشـته میانرابطۀسیبرردر-
.نشدمشاهدهمعناداري

میـزان بـا رامعنـاداري رابطـۀ کرددانشجویانمیاندر) بودنسنییاشیعهمعنايبه(مذهب-
.استبیشترهاسنیمیاندرقومیهویتمیزاناگرچهدهد،نمینشانقومیهویت

سـبب کـه خاصـی تعـاملی هـاي وضـعیت زمینـۀ درآذريوکـرد دانشـجویان نمیاتفاوت-
:استبودهمعنادارزیرهايگویهزمینۀدرشودمیدیگرهايگروهافرادباآناننزدیکی

درهـا آذريزمینـه ایـن در. دارنـد خـود غیـر بـا کـه روابطـی همۀدرنزدیکیاحساس. الف
.کنندمینزدیکیاحساسخودانزبغیرهمافرادباکردهاازبیشمجموع

90اطمینـان سـطح در. شـود مـی تأکیـد مسـلمانان همـه دینـی یگـانگی برکهمواقعیدر. ب
دیگـران بـا مـواقعی چنیندرکردهاازبیشهاآذري. استمعنادارگروهدومیانتفاوتدرصد،
.دارندنزدیکیاحساس

. اسـت معنـادار زمینـه ایـن درروهگـ دوتفـاوت . کشـور علیـه تهدیدهاییطرحجریاندر. ج
.دارندبقیهبانزدیکیاحساسکشورعلیهتهدیدمواقعدرکردهاازبیشهاآذري

سـخن هنگـام هـا آذريازبـیش کردهـا زمینـه ایـن در. فارسـی زبانبهگفتنسخنهنگان. د
.استمعنادارتفاوتاینودارندایرانیانسایربانزدیکیاحساسفارسیزبانبهگفتن

نشـان واکـنش کردهـا ازبـیش هـا آذريزمینـه ایـن در. قـومی فرهنـگ یازبانازتمجید. ھ
.کنندمیپیداخودغیربهنزدیکیاحساسخودزبانازتمجیدهنگامودهندمی

قـوي احساسبروزسببکههاییوضعیتزمینۀدر.آذريوکرددانشجویانمیانتفاوت- 
:استمعنادارزیرموارددرشودمیبودنایرانیدربارة

هنگـام هـا آذريازبـیش کردهـا . همسایهکشورهايباخودکشورتمدنمقایسههنگام. الف
.دارندخودبودنایرانیدربارةقوياحساسهمسایهکشورهايباخودکشورتمدنمقایسه

ازبـیش اهـ آذريمواقـع گونـه ایندر. کشورهايپیشرفتاخبارخواندنیاشنیدنهنگام. ب
.دارندخودبودنایرانیدربارةقوياحساسکردها

طـرز بههاآذرينیزهاوضعیتگونهایندر. ایرانعلیهخارجیتهدیداتشدنحادهنگام. ج
.دارندخودبودنایرانیدربارةقوياحساسکردهاازبیشمعناداري

هـا آذري. اسـت معنادارنیزمینهزایندرکردهاوهاآذريتفاوت. شوراهاانتخاباتهنگام. د
. دارنـد بودنایرانیقوياحساسشود،میبرگزارشوراهاانتخاباتکهمواقعیدرکردهاازبیش

ازگــروهدومیــانمعنــاداريتفــاوتبودنــد،شــدهقیــدپرسشــنامهدرکــههــاییزمینــهســایردر
.شودنمیدیدهدانشجویان
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نۀ دانشجویی از میـان دانشـجویان کـرد و آذري شـاغل     هاي این تحقیق برآمده از دو نمویافته
به همۀ دانشجویان کرد و آذري در سراسـر  هاآنهاي تهران است و تعمیم به تحصیل در دانشگاه

اسـت تـا بـا    آمـده عملبه، در این تحقیق نهایت تالش همهنیباا. ایران، به لحاظ آماري روا نیست
هـاي  هـا و نگـرش  هـا در مجمـوع بیـانگر جـامع دیـدگاه     اطمینان باالیی بتوان ادعـا کـرد کـه داده   

.دهندگان استپاسخ
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