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چکیده

عوامل مختلفی در بعد داخلی و خارجی بر بروز ناآرامیها و چالش هاا واومیتی تاا یر را ار
است .این تحقیق از نظر ماهیت و هدف ،کاربرد و از نظر نوع روش ،توصیفی-پیمایشی اسات.
جامعه آمار با توجه به تعداد کم آن ها به صورت تمام شمار و شامل کلیه اعضا هیئت علمی
سه رروه علوم سیاسی ،امنیت داخلی و انتظامی دانشگاه علاوم انتظاامی ناجاا مای باشاند .ابارار
سنجش پژوهش حاضر پرسشنامه  24رویه ا است .اعتبار پرسشنامه به وسایله آلفاا کرونباا
محاسبه و مقدار  0.927به دست آمده است و به خاطر اینکه مقدار به دست آماده باارتر از 0.7
است ،بنابراین پرسشنامه از پایایی خوبی برخوردار است .در این تحقیق دو سوال مطرح شد :اول:
آیا عوامل اوتصاد و سیاسی در بروز چالش ها وومیتی ووم کرد ایران تا یر داشته است؟ دوم:
در صورت تایید فرض اول کدام یک از عوامل اوتصاد و سیاسی نقش مو رتر در بروز چالش
ها وومیتی ووم کرد ایران داشته است؟ با تجریه و تحلیل نتایج حاصل از پرسشنامه مشاخ
شد جواب سوال اول مثبت است .بدین ترتیب که میانگین نظرات پاسخگویان در مولفه سیاسای
 3.788بوده که بارتر از  3بوده درنتیجه عوامل سیاسی در بروز چالش ها واومیتی واوم کارد
ایران مو ر بوده است .میانگین نظرات پاسخگویان در مولفه اوتصاد  4.249بوده که بارتر از 3
بوده در نتیجه عوامل اوتصاد نیر در بروز چالش ها وومیتی کرد ایران ماو ر باوده اسات .در
پاسخ به سوال دوم نیر باید رفت با توجه به اینکه میانگین عوامل اوتصاد  4.249بوده بنابراین،
مولفه اوتصاد نسبت به مولفه سیاسی ،تا یر بیشتر در بروز چالش ها وومیتی ووم کرد ایران
داشته است.
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مقدمه
هویت و هویت وومی از نیازها روانی انسان و پیش نیاز هر رونه زنادری اجتمااعی اسات.
بدون چارچوبی برا تعیین هویت اجتماعی ،افراد همانند یکدیگر خواهند بود و هیچ کادام از آن
ها نمی تواند به صورتی معنادار و پایدار با دیگران ارتباط و پیوند یابد .عالوه بر ایان ،هویات باه
زندری افراد معنا می بخشد .امانوئل کاستلر 1معتقد است که هویت فرآیند ساخته شدن معناا بار
پایه یک ویژری فرهنگی یا یک دسته ویژری ها فرهنگی که بر دیگار مناابم معناا برتار
دارد ،است(رل محمد  .)225 :1381 ،بدون وجود چارچوب ها مشخصای کاه شاباهت هاا و
تفاوت ها را مشخ و آشکار می سازد ،افراد یک جامعاه امکاان بروارار ارتبااطی معناادار و
مستمر میان خود نخواهند داشت؛کشور ایاران از جملاه کشاورهایی اسات کاه در آن مرزهاا
سیاسی بر مرزها فرهنگی و اجتماعی منطبق نیست و به همین جهت رروه ها وومی ،نژاد
و م هبی زیاد را در خود جا داده است.
به عبارت دیگر در ایران با رروه ها وومی و مناطق مختلف جغرافیایی -فرهنگی رو باه رو
هستیم که بر پایه مشترکات نژاد  ،زبانی ،ادبیات و یا حداول محل سکونت یا سارزمین ،سانت
ها فرهنگی و احساسات هویتی خاصی دارند که آن ها را به عنوان رروه فرعی از جامعه بررگ
تر متمایر می کند(پورسعید .)35 :1386 ،در ایران ،اووام فارس ،کارد ،لار ،تارع ،عارب ،بلاو و
ترکمن در کنار هم زندری می کنند و با این وجود ،تفاوت ها وومی(به ویژه در مورد اووام اهل
سنت) ،یکی از شکاف ها اجتماعی این کشاور اسات؛ همیناین در بخاش هاایی از مرزهاا
طورنی ایران با کشورها همسایه ،اشتراع واومی وجاود دارد(مانناد منااطق مارز آرر در
مجاورت با جمهور آرربایجان ،مناطق کردنشین در مجااورت باا کردساتان و عارات و ترکیاه،
مناطق بلو نشین در مجاورت با بلوچستان پاکساتان؛ منااطق تارکمن نشاین در مجااورت باا
جمهور ترکمنستان و مناطق عرب نشین در مجاورت با عرات) .تناوع واومی باه خاود خاود
تهدید تلقی نمی شود ،ولی راهی این تنوعات می تواند منجر به شکل ریر ررایش ها ،حرکت
ها وومی تنش زا و حتی بحران زا شود(جالئی پور .)29 :1384 ،شواهد رو به رشد وجود دارد
که نشان می دهد که اولیت ها وومی معمور رضایت کمتر از زندری خود نسبت به جمعیات
اکثریت دارند(باترام .)97 :2011،نابرابر ها وومی در ویژری هایی از رضاایت زنادری مانناد:
درآمد ،اشتغال ،بهداشت و رفاه اجتماعی تا یرر ار است(فرانک و همکاران.)108 :2015 ،
ووم کرد ،پس از فارس ها و آرر ها ،سومین رروه ملت ایران به شمار می آیند .این ووم در
حال حاضر در غرب کشور در استان ها کردستان ،جنوب آرربایجان غربای و بخاش هاایی از
Manuel Castells
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استان ها کرمانشاه و ایالم مستقرند .بخشی از منطقه کردنشین نیر ،مشتمل بر ناواحی شامال
عرات ،جنوب شروی ترکیه و شمال شروی ترکیه است .دسته هایی از این ووم در شمال خراساان
و رروه ی نیر در کشور ارمنستان به صورت اولیت وومی به سر می برند .زباان کارد در والاب
لهجه ها خاصی چون کرمانجی ،سورانی ،زرزا ،رورانی و کلهر ،از حیث ساختار و ریشه از شاخه
ها ایرانی زبان ها هند و اروپایی است که در عین داشتن زیرساخت مشترع با زباان ایرانای
نظیر بلوچی ،پ شتو و فارسی ،رونه خاصی از زبان است که اووام و رروه ها کرد را به هم پیوند
می دهد و از عوامل یکپارچگی و تجانس این ووم به شمار می آید .از حیث م هبی ،کردها به دو
رروه سنی شافعی و شیعه تقسیم می شوند .بر خالف کردها کردستان که اهل سنت و شافعی
م هب اند ،کردها منطقه کرمانشاه و ایالم عمدتا شیعه اند .در مجموع اررچه کردها در زمیناه
ریشه ها نژاد  ،زبانی و تاریخی و بعضی خصالت هاا فرهنگای باا بخاش مرکار ایاران
مشترکاتی دارند اما از جهت م هبی ،وومی و زبان محاوره با بخش مرکر ایران متفاوتناد و در
عوض با نواحی کردنشین خارج از مرزها ،به ویژه کشور عارات ،همگاونی دارناد(مطلبی:1387 ،
.)20
کردها ایران همواره به دنباال مشاارکت هار چاه بیشاتر در حیاات سیاسای ،اجتمااعی و
اوتصاد جامعه خود می باشند و به عبارت دیگر خواهان استفاده از فرصت ها بیشتر در نظاام
ملی کشور هستند ،زیرا کردها ایران در بیست سال ر شاته حاوادگ روناارونی را پشات سار
ر اشته اند .اما به دریل مختلف در طول دوره ها مختلف امکان مشارکت مناسب و حداکثر
این ووم صورت نگرفته است .خب این یک اصل کلی هست که ارر راه هایی از طریق نهادها
مشارکتی برا بیان خواسته ها نباشد ،تجلی مشارکت در شکل خشاونت خواهاد بود(سااجد و
همکاران .) 67 :1389 ،این چالش وومی بر ا ر عواملی صورت ررفته که به طور کلی به دو دسته
داخلی و خارجی تقسیم می شوند .در این تحقیاق باه بررسای  2عامال اوتصااد و سیاسای از
مجموعه عوامل داخلی مو ر در چالش ها وومیتی ووم کرد ایران پرداخته شده است .با توجه به
مطالب رکر شده محقق به دنبال پاسخگویی به سوارت زیر است :اول :آیاا عوامال اوتصااد و
سیاسی در بروز چالش ها وومیتی ووم کرد ایران تا یر داشته است؟ دوم :در صورت تایید فرض
اول کدام یک از عوامل اوتصاد و سیاسی نقش مو رتر در بروز چالش ها وومیتی ووم کرد
ایران داشته است؟
پیشینه تحقیق
باصر و همکاران( )2015مقاله ا با عنوان فضاها وابل رویت و تاکتیک مشارکت فراملای:
رویکرد چند بعد به دیاسپورا کرد را به رشته تحریار درآورده اناد .نویسانده در ایان مقالاه
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وضعیت پراکندری ووم کرد را در سراسر جهان مورد بررسی ورار داده است .نویسنده عنوان کرده
دیاسپورا یا همان وضعیت پراکندری ووم کرد ،تابم چشم اندازها سیاسی بوده و باه سارعت در
حال تغییر است و شامل روابط ودرت محلی و جهانی است.
بوزاراصالن( ) 2015مقاله ا با عنوان کردها ،خاورمیانه و خشاونت هاا را باه رشاته تحریار
درآورده است .و عنوان کرده اشغال عرات در ساال  2003و بحاران ساوریه و عارات از ساال
 2011به بعد بر وضعیت و شرایط کردها تا یرات زیاد ر اشته است .اتحاد با دولت ها منطقه
ا که به منابم سیاسی و نظامی دسترسی داشته سبب تقویت کردها شاده اسات اماا در کال از
زمان آغاز خشونت ها در منطقه ،کردها نیر تضعیف شده اند .با این حال باه نظار مای رساد باا
کاهش خشونت ها در منطقه ودرت کردها نیر رو به افرایش است.
سراج زاده و همکاران( )1394مقاله ا با عنوان مطالعه کیفی م هب و ووم ررایی در میاان
کردها شیعه و سنی را به رشته تحریر درآورده اند .پژوهش حاضر درصدد اسات باا اساتفاده از
رویکرد تفسیرررایی اجتماعی به مطالعه رابطه ووم ررایی و م هب در میاان کردهاا ایاران
بپردازد .روش شناسی پژوهش ،کیفی است و داده ها کیفی در این مطالعه با استفاده از تکنیک
مصاحبه عمیق رردآور شدند .برا تجریه و تحلیل یافته ها از روش نظریه زمینه ا اساتفاده
شده است .داده ها رردآور شده در والب  53مفهاوم اساسای 14 ،مقولاه عماده و نهایتاا دو
مقوله هسته کدر ار و تحلیل شدند .برا کردها سنی  28مفهوم باه دسات آماد کاه باه 7
مقوله اصلی شامل ،هویت یکپارچه کرد  ،نارضایتی از دولت ،تلقی ساکورر از دیان ،ارجحیات
وومیت بر م هب ،بیگانگی با هویت ایرانی ،حق تعیین سرنوشت و نقش نخبگاان واومی تقلیال
یافته و یک مقوله هسته تحت عنوان ناسیونالیسم کرد سکورر برا آن تعیین شده است.
جواد ارجمند و همکاران( )1393مفاله ا با عنوان بررسی نقش هویات واومی بار امنیات
پایدار :مطالعه مورد منطقه کردستان ایران(وومیت کرد) را به رشته تحریر درآورده اسات .ایان
مقاله با تأکید بر هویت وومی مردم کرد ،موانم فرایند ج ب ایان وومیت در هویت ملی را بررسی
می کند .همجوار منطقه کردستان ایران با اولاایم کردسااتان عاارات و کردسااتان ترکیااه،
تبلیغاات جدایی طلبانه و ووم ررایانه خارجی به همراه ناآرامی ها متنااوب و تانش هاا رااه
خشونت آمیر ،نگاه ویژه به این منطقه به طور عام و بررسی هویت و فرهنگ کرد به طور خاا
را در جهت ایجاد و حفظ امنیت پایدار در منطقه ضرور می سازد .فرضیه این مقالاه مبتنی بار
این است که آنیه منطقه کردستان را در مقابل این تبلیغات سوء و نفات افکنانه به عنوان بخشی
از خاع ایران حفظ کرده ،ج ب هویت مردم کرد در هویت ملی است؛ لیکن این ج ب با چالشها
و موانعی روبه روست؛ از جمله مشکالت اوتصاد منطقه و ناابرابر هاا ناحیاه ا  ،تبلیغاات
تجریه طلبانه و فرصت طلبانه بیگانگاان ،تبعیضاات ما هبی و نگااه امنیتای باه ایان منطقاه و
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تحاورت کردستان عرات ،که باید در جهت رفم این مشکالت با نگاهی کارشناسانه اودام کرد.
وادرزاده و همکاران( ) 1390مقاله ا باعنوان بررسی عوامل ماو ر بار ترجیحاات هاویتی در
مناطق کردنشین را به رشته تحریر درآورده است .با توجه به زیست چند فرهنگی و چناد واومی
جامعه ایران و تحورت جهانی ،پرداختن به تعلقات جمعی و ترجیحات هویتی در میان اجتماعات
وومی به ویژه اجتماعات کردنشین اهمیت فراینده ا به دست آورده است .این پژوهش به روش
چندرانه(روش پیمایشی ،روش اسناد و تحلیل انویه) و با استفاده از پرسش نامه ها کالن و
خرد صورت ررفته است .نتایج تحقیق بیانگر آن است که ترجیحاات هاویتی پاساخ رویاان ،بار
احساس یگانگی و هم رات پندار با شناسه ها اجتماع واومی و احسااس تفااوت و تماایر باا
شناسه ها اجتماع ملی استوار است .نتایج تحلیل چند متغیره نشاان مای دهاد کاه متغیرهاا
سطح توسعه ،میران بهره مند از اشکال سرمایه(اوتصاد  ،فرهنگی و اجتماعی) ،نوع احساس و
پنداشت از محیط هنجار و اعیان فرهنگی و اجتماعی در نهایت توانساتند حادود  66درصاد از
ترجیحات هویتی کردها را تبیین کنند.
مبانی نظری
نظریه توسعه ناموزون و نابرابری های منطقه ای
توسعه جریانی است که تجدید سازمان و سمت ریر متفاوت کل نظام اوتصاد ا اجتماعی
را به همراه دارد عالوه بر این و که بهبود میران تولیاد و درآماد را باه دنباال مای آورد ،شاامل
درررونی هاا اساسای در سااخت ا اجتمااعی هاا نهااد  ،ارادار و همیناین ایساتارها و
دیدراهها عماومی ماردم اسات و حتای عاادات و رساوم و عقایاد آن هاا را نیار در بار مای
ریرد(شیرزاد )31 :1389 ،
1
در تحلیل منازعات وومی برخی از پژوهشگران از توسعه ناموزون و نابرابر ها منطقه ا
به عنوان زمینه ها بحران خیر مناطق وومی یاد می کنند .نظریه توسعه ناموزون و ناابرابر
ها منطقه ا معطوف به عوامل دیگر نظیر شرایط طبیعی و جغرافیاایی ،جمعیتای و سایر و
جهت سرمایه ر ار ها بخش خصوصی است که برا برخی از منااطق یاک کشاور توساعه
اوتصاد و برا پاره ا دیگر از مناطق توسعه نیافتگی اوتصاد به باار مای آورد(سالیمی فار،
.)172 :1376
تا دهه ها اخ یر ،در غالب نظریه پرداز ها ،توسعه نااموزون و ناابرابر هاا منطقاه ا
محصول اجتناب ناپ یر نظام سرمایه دار دانسته می شد ،چنان که لنین به عنوان اولین نظریاه
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پرداز از این دیدراه با طرح وانون توسعه ناموزون سرمایه دار  1این ررایش را جرء رینفک نظام
سرمایه دار ارز یابی کرده بود .حال آنکه با فروپاشی اتحاد جماهیر شورو و آشکار شدن ابعااد
نابرابر ها منطقه ا میان نواحی اروپایی و آسیایی در آن کشور مشخ شد که نظام هاا
سوسیالیستی نیر از این فرایند برکنار نبوده اند .وضم یورسالو سابق به ویاژه توساعه صانعتی
اسلوونی در برابر وضم نامناسب اوتصاد  -اجتماعی اکثر ایارت و جمهور هاا مساتقل ایان
کشور نمونه دیگر از نابرابر ها منطقه ا در بین کشورها سوسیالیستی است(مقصاود ،
.)4 :1370
راجر بارترا در کتاب خود با عنوان مقدمه ا بر روابط رروه ها وومی در آسایا و اویانوسایه
که در سال  1979توسط یونسکو منتشر رردیاد(بارترا ،)93 :1979 ،بحاران هاا واومی دنیاا
معاصر را متا ر از نظام اوتصاد سرمایه دار می داند .و معتقد است نظاام سارمایه دار در
مراحل رشد خود به رونه ا متناوض عمل می کند ،به شکلی که از یک طرف موجاب جاا باه
جایی نیرو کار و سرمایه از نواحی توسعه نیافته به ناواحی توساعه یافتاه تار و تشادید توساعه
یافتگی در این مناطق می شود و از طرف دیگر این جا به جایی مشکالتی بارا ناواحی واومی
عقب افتاده به وجود می آورد .نظام سرمایه دار نیر با وجود تمهیداتی که اندیشایده تااکنون از
حل مشکالت موجود در مناطق وومی عقب افتاده ناتوان بوده است .بارترا در جمم بناد خاود،
این فرایند متناوض را به منرله دور باطلی ارزیابی می کند که نتیجه ا جرء وومی شدن بیش از
پیش مراودات تجار  -اوتصاد  ،تشدید عقب ماندری و سارانجام بسترسااز بارا منازعاات
وومی نداشته است(برمان.)377 :1988 ،
2

نظریه محرومیت نسبی
این نظریه عامل بروز منازعات وومی را رفتار تبعیض آمیر یک رروه واومی باا راروه واومی
دیگر می داند .شارح این نظریه تد رابرت رار 3است .به عقیده و  ،هویت وومی زماانی اهمیات
پیدا می کند که با افراد یک رروه وومی در مقایسه با رروه هاا دیگار ،رفتاار تبعایض آمیار
ص ورت ریرد؛ یعنب یک رروه وومی ،به دلیل وومیت در معرض سارکوب ،آزار یاا محرومیات از
برخی حقوت و مرایا ورار بگیرد(واسمی .)126 :1381 ،به نظر رار ،وسعت محرومیت ها جمعی،
رروه فرهنگی در مقایسه با دیگران ،عامل اصلی نارضایتی و اودام مشترع است .محرومیت باه
معنی نابرابر در رفاه ماد یا سایر دساتیابی هاا در مقایساه باا دیگار راروه هاا اجتمااعی
1
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است(رار.)216 :1378 ،
هکتر بر این باور است که همبستگی وومی ممکن است در داخل یاک واحاد ملای در حاال
ظهور و در نتیجه تشدید تعارض ،نابرابر و بی عدالتی ها ناحیه ا میان یک مرکر فرهنگای
و وومی شکل بگیرد .به این ترتیب ،و تبیین دوام همبستگی وومی در جوامم مدرن را در درون
چارچوب مدل "وومیت -عکس العمل" طرح می کند .در این دیدراه همبستگی و چالش ،عکس
العملی است که از جانب یک رروه پیرامونی و از نظر فرهنگی مجرا شکل می ریرد .شکاف ها
وومی نیر از طریق نهادها بوروکراتیک و دولتی تحکیم می شوند(احمد  .)66 :1376 ،نوساز
و توسعه اوتصاد در کشورهایی که از تنوع وومی برخوردارند ،به جریانی منجار مای شاود کاه
هکتر تقسیم کار فرهنگی می نامد .در این تقسیم کاار فرهنگای کاه الگاویی از تبعایض و بای
عدالتی ساختار است ،افراد بر مبنا ویژری ها یا مشخصه ها فرهنگای وابال مشااهده ،باه
انواع خا اشتغال و سایر نقش ها اجتماعی رماشته می شوند .این تعامل باه ایجااد سااختار
اجتماعی حاکم -محکوم یا مسلط -زیرسلطه منجر می شود .مایکل هکتر ،در نظریه خود ،معتقد
است مدرنیراسیون و افرایش تماس رروه ها وومی در چارچوب یک دولت ،ضارورتا ناه باعاث
وحدت ،بلکه بر عکس احتمار به منازعه وومی منجر می شود .این امر به علات توساعه ناابرابر
مناطق یک کشور است .همبستگی و انسجام اجتماعی زمانی افرایش می یابد که این بی عدالتی
ها کاهش یابند(صالحی امیر .)244 :1388 ،
نظریه رقابت بر سر منابع
بر اساس این رهیافت ادغام سیاسی رروه ها وومی در داخال یاک دولات-ملات خاا ،
چهارچوبی فراهم می سازد که در آن روابت بر سر منابم(به ویژه مشاغل دولتای) انگیاره عماده
کشمکش میان وومی را به وجود می آورد .هویت یابی وومی به عنوان اساس اودام جمعی زمانی
تحقق می پ یرد و حفظ می شود که امتیازات آشکار وجود داشته باشد که با تکیاه بار هویات
وومی بتوان برا دست یافتن به آن ها با دیگران روابت کرد .این روابت میان رروه ها واومی
عامل بسیج وومی است و منجر به تشکیل سازمان ها وومی و افرایش هویت ها وومی مای
شود(اولراع .)80 :1985 ،به رفته رلیرر و موینیهان ،رروه ها وومی به میران بی سابقه ا باه
عنوان وسایل تجلی و پیشبرد منافم اوتصاد و سیاسی ظهور می کنند.
آن ها معتقدند که با ظهور دولت رفاهی و ررایش کلی دستگاه دولتی به ایفا نقش داور در
روابت ها اوتصاد و سیاسی ،وومیت به عنوان عامل تامین و رساترش مناافم مااد کااربرد
رسترده استراتژیک پیدا کرد(رالزر و موینیهان به نقال از احماد  .)164 :1975 ،اوادام جمعای
نژاد و وومی زمانی رو می دهد که دو رروه وومی یا بیشتر بر سر منابعی با ارزش یکسان باا
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یکدیگر روابت کنند .روابت وومی نیر زمانی به وجود می آید که رروه ها وومی سعی دارند بار
سایر رروه ها وومی اکثریت یا اولیت در دستیابی یه همان منابم پیش بگیرند .در شرایطی کاه
منابم پایدار یا ناپایدار مطرح باشد ،این روابت منجر به اوادام جمعای واومی مای شاود(احمد ،
.)66 :1376
نظریه استعمار داخلی
این نظریه که بیشتر توسط مایکل هکتر به طور مبساوط شارح داده شاده ،تاکیاد دارد کاه
همبستگی وومی ممکن است در یک نظام سیاسی ملی در نتیجاه وخایم شادن ناابرابر هاا
منطقه ا بین یک هسته متمایر فرهنگی و پیرامون آن تقویت شاود(احمد  .)67 :1376 ،ساه
رراره این نظریه عبارتند از )1 :هر چه نابرابر اوتصاد بین جماعت هاا بیشاتر باشاد ،احتماال
همبستگی بیشتر بین جماعت کمتر پیشرفته وجاود دارد؛ )2چنانیاه میاران ارتباطاات داخلای
جماعت ها بیشتر باشد ،همبستگی جماعت حاشیه نشین بیشتر می شود و )3هر چه تفاوت هاا
فرهنگی بیشتر باشد ،احتمال آنکه جماعت پیرامونی متمایر از لحاظ فرهنگی ،همبستگی بیشتر
داشته باشد ،افرایش خواهد یافت(رنجبر.)157 :1384 ،
مسائل سیاسی
در یک حکومت مردمی به حضور و مشارکت وانونمند همه مردم در برناماه هاا سیاسای،
اوتصاد  ،اجتماعی ،فرهنگی تاکید شده است و در شکل ریر و اداره ایان حکومات هاا نقاش
وومیت ها بسیار اساسی و مو ر به شمار آمده است .و هرچه این مشروعیت سیاسای و مشاارکت
وومیت ها کم رنگ تر باشد بات سیاسی یک نظام خدشه می بیند .همینان که از شواهد بر می
آید درصد حضور ووم کرد به نسبت جمعیت ،در مدیریت سیاسی کشور باه شادت پاایین اسات،
البته هر چند نسبت به دو ووم بلو و ترکمن بهتر است(انتصار .)160 :1385 ،کردهاا باه دنباال
مشارکت هر چه بیشتر در حیات سیاسی ،اجتماعی و اوتصاد جامعه خود می باشند و به عباارت
دیگر خواهان استفاده از فرصت ها بیشتر در نظام ملی کشور هستند ،زیارا کردهاا ایاران در
بیست سال ر شته حوادگ رونارونی را پشت سر ر اشته اند.
آن ینان که در تاریخ مشخ است هر زمان که دولت مرکر باه ایان واوم توجاه کارده و
همواره مورد توجه و نظر حکومت ها مرکر ورار ررفته ،نه تنها دست به شورش نردند بلکاه
به یار آنان شتافته اند .مشاهده رفتار سیاسی و مشاارکت وسایم سیاسای آناان در زماانی کاه
حاکمان سیاسی ایران به آن ها توجه نموده موید این مسئله است .اما مواوعی که فقدان راه ها
آسان برا دسترسی به اهداف وجود نداشته باشد این یک اصل کلی هست که ارر راه هاایی از
طریق نهادها مشارکتی برا بیان خواسته ها وجود نداشته باشاد ،تجلای مشاارکت در شاکل
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خشونت خواهد بود .به طور کلی آنیه مسلم هسات هناوز سیاسات واومی مشاخ  ،مادون و
شفافی را از سو دولت مرکر نسبت به اووام ایرانی خصوصا کردها نداریم .برخوردها متفااوت
است و همراه با ابهامات و سرپوش نهادن بر مسائل وومی عواواب نااروار باه دنباال خواهاد
داشت .در چنین حالتی می توان تصور کرد که برورار کنترل از بیرون صورت می ریرد.
علت تا یر وجهه تمایر بخشی در تقلیل مشارکت سیاسی کردهاا احسااس در اولیات باودن،
عدم تا یر در تصمیم ریر ها محلی ،نظارت ملی و دخالات در اجرائیاات ،عادم اطمیناان باه
دولت ،احساس عدم برابر در مقابل وانون اسات .بناابراین در تحلیال مشاارکت وادرت بارا
کردها ،وومیت تمایر بخشی خود را در تقلیل مشارکت نشان داده است .وانون اساسی جمهاور
اسالمی ایران بستر وانونی مناسبی جهت حیات سیاسی اجتماعی اووام از جمله کردهاا را فاراهم
آورده است .بی شک اجرا دویق همین اصول مندرج در وانون اساسی می تواناد زمیناه سااز
مشارکت در ودرت و در تمام ابعاد آن باشد(جالئی پور.)115 :1385 ،
مسائل اقتصادی
از منظر اوتصاد سیاسی ،در برنامه ریر اوتصاد ممکن است مشکالت عدیاده ا نمایاان
شود که ناشی از دخیل بودن عوامل متعدد و رونارون در مسیر آن است .این اختالل مای تواناد
هم بر روندها اوتصاد و هم بر تصامیمات دولات باه خصاو در کشاورها جهاان ساوم
تأ یرر ار باشد؛ به این دلیل که در کشورها جهان سوم ،دولت مؤ رترین نهااد در سااختارها
اوتصاد و سیاسی به حساب می آید(هوشمند و همکاران.)132 :1398 ،
بیشتر محققان به رغم دیدراه ها متفاوت در زمینه ووم و یا رروه ها زبانی و ما هبی در
مورد وجود نابرابر در شاخ ها توسعه در مناطق ووم نشین و مرکار کشاور اتفاات نظار
دارند و معتقدند که پس از پیروز انقالب ایران به رغم همه اوادامات دولات پاس ازانقاالب و
بهبود نسبی شرایط زندری باز هم این نابرابر ها اوتصاد به ووت خویش باوی مانده اسات.
بنابراین تحلیل و بررسی حساب ها منطقه ا استان ها کشور مباین آن اسات کاه برخای
مناطق در مقایسه با دیگر مناطق کشور عملکرد اوتصاد بهتر داشته اند ،ل ا مباحث نظار و
مطالعات تجربی انجام شده عملکرد اوتصاد بهتر یا بدتر یک منطقاه در مقایساه باا میاانگین
محلی دریل متفاوتی داشته که ساختار اوتصاد مناسب ،وجود مریات هاا نسابی مختلاف و
غیره از آن جمله اند(انتصار.)40 :1380 ،
مناطق و محل هایی که فعالیت اوتصاد آن در حال رسترش است و جوانان و افاراد فعاال
سایر نقاط کشور را به خود جلب می کند و این یعنی رسترش فعالیت اوتصاد در این مناطق به
ویمت رکود فعالیت ها اوتصاد در مناطق عقب افتااده ،تمرکار سارمایه نیار ناابرابر هاا
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منطقه ا را افرایش می دهد .با این توصیف به دلیل فقر اوتصاد حاکم بر مناطق کردنشین و
نر بار بیکار  ،درآمد عمده ساکنان شهرها و روستاها برا را ران اماور زنادری از طریاق
مرزها و واچات کار می باشد(ساجد و همکاران.)67 :1389 ،
بر اساس مطالعات صورت ررفته برا تعیین رتبه بند سطوح توسعه استان ها کشاور در
سال  1385که تقسیمات سیاسی -ادار کشور  30استان بوده اسات ،باه لحااظ درجاه توساعه
یافتگی از میان  30استان کشور ،استان ها تهران ،سمنان یرد ،کهکیلویه و بویراحمد ،زنجان و
مازندران توسعه یافته به شمار می روند .هفده استان کشور نیر در زماره نیماه توساعه یافتاه هاا
مطرح هستند که در صدر آن ها چهارمحال بختیار و در انتها آن ها خوزستان ورار دارد؛ اماا
استان ها کردنشین همینان در رده ها انتهایی جدول ورار دارند؛ به طاور کاه آرربایجاان
غربی با رتبه  ،29کردستان با رتبه  28و کرمانشاه با رتبه  27در انتها جدول و وبل از سیستان
و بلوچستان ورار ررفته اند و تنها استان ایالم توانسته است که همینان در مسیر سیاست هاا
توسعه ا دولت ورار ررفته و در میان استان ها در حال توسعه و یا نیمه توسعه خاود را حفاظ
کند(ونبر  .)174 :1392 ،همینین نر بیکار یکی از شاخ ها ارزیابی وضعیت اوتصااد
کشورها محسوب می شود و این طرح به منظور برآورد شااخ هاا نیارو کاار باه صاورت
فصلی و سارنه و همینین تغییرات آن در کل کشور ،نقاط شهر  ،روستایی و تغییارات ساارنه
استان ها اجرا می شود .بر اساس جدیدترین داده ها مرکر ملی آمار ایران در سال  ،95بارترین
نر بیکار به ترتیب متعلق به استان ها کرمانشاه با  24.4درصد ،چهارمحاال و بختیاار باا
 22.6و کردستان با  20.5درصد بوده است(خبرررار مهر 24 ،اسفند .)95
طبق آمار م کور در مناطق کردنشین کیفیت زندری و توسعه اوتصاد در پاایین تارین حاد
نسبت به مناطق مرکر ورار دارد .بیکار  ،فقر و ناامنی انسانی سابب ایجااد چرخاه معیاوب و
پایان ناپ یر توسعه نیافتگی و بی باتی در این مناطق(کردنشین) شده و خواهد شد .اتفاواتی کاه
در این مناطق اتفات افتاده است ،بارها و بارها توجه ویژه مسئورن را به این نواحی جلب نماوده
است؛ مانند درریر ها و منازعات مسلحانه با نیروها حکومتی ،که باعث تولید نگاه امنیتی باه
این منطقه شده ،به تشدید نابرابر این منطقه با مناطق مرکر کشور منجر شده است(ایالمی،
 .) 98 :1393توسعه نیافتگی مناطق کردنشین به محرومیت و نبود عدالت در باین ماردم منااطق
کردنشین منجر می شود که در نهایت فضا مناسبی برا رشد و نمو ووم ررایی را فراهم مای
کند .اغلب با کردها به مثابه دیگر رفتار می شود و در کمتر کار اولویت با کردهاسات .پاس
هر راه مردم چنین فشارهایی را از محیط اجتماعی می بینند ،خواه ناخواه به دور کردن و بریدن
از این محیط متمایل می شوند ،بنابراین ،هویت کرد می تواند مقولاه ا باشاد کاه در مقابال
هویت ملی و سیاسی شده ایرانی شکل می ریرد .مجماوع ایان احساساات و رفتارهاا متاسافانه
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ررایش به رریر از هویت ملی را تقویت می کند(فکوهی و همکاران.)68 :1388 ،
مدل مفهومی تحقیق

روش پژوهش
این تحقیق از نظر ماهیت و هدف ،کاربرد و از نظر نوع روش ،توصایفی-پیمایشای اسات.
جامعه آمار با توجه به تعداد کم آن ها به صورت تمام شمار و شامل کلیه اعضا هیئت علمی
سه رر وه علوم سیاسی ،امنیت داخلی و انتظامی دانشگاه علوم انتظامی ناجا می باشند .تعداد کال
جامعه آمار  54نفر بود که  50نفر آن ها به پرسشنامه ها پاساخ کامال دادناد .ابارار سانجش
پژوهش حاضر پرسشنامه  24رویه ا است 4.رویه انتهایی آن مربوط به ویژری ها جامعه
آمار است که در جدول  3نمایش داده شده است و  20رویه ابتدایی پرسشنامه به دو بخش 10
رویه سیاسی و  10رویه اوتصاد تقسیم شده که ساختار آن در جدول  1و  2نمایش داده شاده
است .اعتبار پرسشنامه به وسیله آلفا کرونبا محاسبه و مقدار  0.927به دست آمده است و باه
خاطر اینکه مقدار به دست آمده بارتر از  0.7است ،بنابراین پرسشنامه از پایایی خوبی برخاوردار
است.
جدول :1ساختار گویه های سیاسی پرسشنامه
جالئی پور()1372
سراج زاده و همکاران()1392
وادر ()1384
احمد ( ،)1378مقصود ()1382
فکوهی و همکاران()1388
مقدس جعفر و همکاران()1387
محمد ( )1389و جواد ارجمند
()1393
کهنه پوشی()1383
کهنه پوشی()1383

تداوم سیاست امنیتی دولت نسبت به ووم کرد
احساس تبعیض وومی نسبت به سایر اووام توسط دولت
شکل ریر اجتماعات و تشکل ها مجاز وومی در مناطق کردنشین
نقش و فعالیت نخبگان وومی
عدم توجه دولت به مناطق کردنشین و در اولویت ورار دادن آن ها
افرایش احساس محرومیت باعث کاهش پایبند به هویت ملی می شود
تا یر خودرردانی کردستان عرات بر افارایش مطالباات سیاسای کردهاا
ایران
عدم انتخاب استانداران سنی م هب و کرد
مخالفت با زبان کرد و لباس کرد در ادارات دولتی و عادم نامگا ار
خیابان ها و مدارس به نام مشاهیر کرد
ابعاد فرهنگی ،اجتماعی وومیت کرد با ملیت ایرانی رابطه مثبات اماا حاجیانی()1387
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بعد سیاسی وومیت کرد با ملیت ایرانی رابطه منفی دارد

جدول :2ساختار گویه های اقتصادی پرسشنامه
جواد ارجمند()1393
وضعیت بد شاخ توسعه انسانی و شاخ فقر انسانی
رضا صالحی امیر ()1385
سطح پایین توسعه یافتگی
بیکار  ،فقر و ناامنی انسانی سبب ایجاد چرخاه معیاوب و پایاان ناپا یر توساعه ایالمی()1393
نیافتگی و بی باتی در مناطق کردنشین شده
محمدپور ،وادرزاده و رضایی()1384
رشد اوتصاد غیر رسمی در مناطق کردنشین
محقق ساخته
ترکیب نامتوازن و ناهمگون سرمایه ها و فعالیت ها اوتصاد در کشور
صفو و همکاران()1390
رشد بار اوتصاد کردستان عرات و تا یر آن بر مناطق کردنشین ایران
فرصت ها شغلی مناسب در مناطق کردنشین عرات و ج ب جوانان کرد ایرانی محقق ساخته
محقق ساخته
عدم سرمایه ررار ها اوتصاد دولت در این مناطق
محقق ساخته
عدم تمرکر فعالیت ها اوتصاد و تخلیه مناطق روستایی و کشاورز
مرکر آمار ایران()1395
بارترین درصد آمار بیکار کشور

یافته های تحقیق
 یافته های توصیفی:در بخش آمار توصیفی ،توزیم فراوانی تحصیالت ،رروه علمی محل تدریس ،سنوات تدریس،
سابقه تدریس در خصو مسائل وومیتی مورد بررسی ورار ررفت که در جادول  1نماایش داده
می شود:
رویه ها
تحصیالت

رروه علمی
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جدول  :3ویژگیهای توصیفی افراد نمونه
فراوانی
0
فوت دیپلم
0
لیسانس
16
فوت لیسانس
34
دکتر
10
علوم سیاسی

درصد فراوانی
0
0
%32
%68
%20

علوم انتظامی

22

%44

امنیت داخلی

18

%36
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سابقه تحقیاق و
تااااااادریس در
وومیت
سنوات تدریس

داشته ام

40

%80

نداشته ام

10

%20

 1تا  10سال
 10تا  20سال
 20تا  30سال
 30سال به بار

10
23
17
0

%20
%46
%34
%0

 در بررسی میران تحصیالت پاسخگویان ،بیشترین طیف پاسخگویان با  68درصاد ،دارامدرع تحصیلی دکتر و کمترین میران پاسخگویان با  32درصد ،دارا مدرع تحصیلی فاوت
لیسانس بوده اند.
 در بررسی رروه علمی محل تدریس جامعه آماار  ،بیشاترین طیاف پاساخگویان باا 44درصد عضو رروه علوم انتظامی و کمترین طیف پاساخگویان باا  20درصاد عضاو راروه علاوم
سیاسی بوده اند.
 در بررسی سابقه تحقیق و تادریس در خصاو وومیات  80درصاد پاساخگویان ساابقهتحقیق و تدریس در این خصو را داشته اند و درصد کمتار یعنای  20درصاد دارا ساابقه
تحقیق و تدریس در خصو وومیت نبوده اند.
 در خصو سنوات تدریس جامعه آمار  ،بیشترین طیف پاسخگویان با  46درصاد داراسابقه تدریس  10تا  20سال بوده اند و کمترین طیف پاساخگویان باا  20درصاد دارا ساابقه
تدریس  1تا  10سال بوده اند.
 یافته های تحلیلی:به منظور بررسی نرمال بودن توزیم داده ها از آزمون کلمورروف -اسمیرنوف استفاده شد .در
صورتی که سطح معنی دار آزمون کولموررف اسمیرنف بیشتر از  0/05باشد ،می تاوان نتیجاه
ررفت توزیم داده ها مربوط به متغیر تفاوت معنی دار با توزیم نرمال ندارد .با توجه به اینکاه
مقدار به دست آمده بارتر از  0.05یعنی 0.985باوده ،در نتیجاه توزیام داده هاا نرماال باوده و
اختالف معنی دار پیدا نشده ،بنابراین برا تجریه و تحلیل داده هاا ایان تحقیاق از آزماون
پارامتریک  tمستقل در نرم افرار  SPSSاستفاده می کنیم.
در ابتدا مقاله 2،سوال مطرح شد :اول :آیا عوامل اوتصاد و سیاسی در بروز چاالش هاا
وو میتی ووم کرد ایران تا یر داشته است؟ دوم :در صورت تایید فرض اول کادام یاک از عوامال
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اوتصاد و سیاسی نقش مو رتر در بروز چالش ها وومیتی ووم کرد ایران داشته است؟ برا
پاسخ به سوارت فوت به بررسی نظر پاسخگویان می پردازیم.
مولفه اول -تاثیر عوامل سیاسی بر بروز چالش های قومیتی قوم کرد ایران:
نتیجه آزمون میانگین و  tمستقل در جدول  4و  5آمده است:
جدول  :4آزمون  tفرضیه اول

جدول :5آزمون میانگین فرضیه اول

همانطور که در جدول 4و 5آمده است میانگین  10ساوال مرباوط باه مولفاه تاا یر عوامال
سیاسی بر بروز چالش ها وومیتی  3.788بوده است که از میاانگین  3باارتر اسات .در نتیجاه
عوامل سیاسی در بروز چالش ها وومیتی ووم کرد ایران تا یر داشته است و فرضایه اول ماورد
تایید ورار ررفت .ل ا جهت بررسی میران تا یر عوامل سیاسی در بروز چالش ها واومیتی واوم
کرد ایران ،میانگین نظرات پاسخگویان مورد بررسی ورار ررفت.
جدول :6میانگین نظرات و واریانس داده های گویه سیاسی
رویه سیاسی
تداوم سیاست امنیتی دولت نسبت به ووم کرد
احساس تبعیض وومی نسبت به سایر اووام توسط دولت
شکل ریر اجتماعات و تشکل ها مجاز وومی در مناطق کردنشین
نقش و فعالیت نخبگان وومی
عدم توجه دولت به مناطق کردنشین و در اولویت ورار دادن آن ها
افرایش احساس محرومیت باعث کاهش پایبند به هویت ملی می شود
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میانگین نظرات
3.32
3.58
3.74
3.58
3.60
3.96

واریانس
0.81196
0.53795
0.66425
0.57463
0.72843
0.75485
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تا یر خودرردانی کردستان عرات بر افرایش مطالبات سیاسی کردها ایران
عدم انتخاب استانداران سنی م هب و کرد
مخالفت با زبان کرد و لباس کرد در ادارات دولتای و عادم نامگا ار
خیابان ها و مدارس به نام مشاهیر کرد
ابعاد فرهنگی ،اجتماعی وومیت کرد با ملیت ایرانی رابطاه مثبات اماا بعاد
سیاسی وومیت کرد با ملیت ایرانی رابطه منفی دارد

3.88
4.02

0.87225
0.89191

4.32

0.95704

3.88

1.09991

همانطور که در جدول  6مشاهده می شود از نظر پاسخگویان رویه مخالفت با زبان کرد و
لباس کرد در ادارات دولتی و عدم نامگ ار خیابان ها و مدارس به نام مشاهیر کارد باا 4.32
درصد پر اهمیت ترین و رویه تداوم سیاست امنیتی دولت نسبت به ووم کرد با  3.32درصد کام
اهمیت ترین عامل سیاسی تا یر ر ار بر چالش ها وومیتی ووم کرد ایران است.
مولفه دوم -تاثیر عوامل اقتصادی بر بروز چالش های قومیتی قوم کرد ایران:
نتیجه آزمون میانگین و  tمستقل در جدول  7و  8آمده است:
جدول  -7آزمون  tفرضیه دوم

جدول  -8آزمون میانگین فرضیه دوم

همانطور که در جدول 7و 8آمده است میانگین  10ساوال مرباوط باه مولفاه تاا یر عوامال
اوتصاد بر بروز چالش ها وومیتی  4.249بوده است که از میانگین  3بارتر اسات .در نتیجاه
عوامل اوتصاد در بروز چالش ها وومیتی ووم کرد ایران تا یر داشته است و فرضیه اول مورد
تایید ورار ررفت .ل ا جهت بررسی میران تا یر عوامل اوتصاد در بروز چالش ها وومیتی واوم
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کرد ایران ،میانگین نظرات پاسخگویان مورد بررسی ورار ررفت.
جدول -9میانگین نظرات و واریانس داده های گویه اقتصادی
رویه اوتصاد
فرصت ها شغلی مناسب در مناطق کردنشین عرات و ج ب جوانان کارد
ایرانی
سطح پایین توسعه یافتگی
بیکار  ،فقر و ناامنی انسانی سبب ایجاد چرخه معیوب و پایان ناپ یر توسعه
نیافتگی و بی باتی در مناطق کردنشین شده
رشد اوتصاد غیر رسمی در مناطق کردنشین
ترکیب نامتوازن و ناهمگون سرمایه ها و فعالیت ها اوتصاد در کشور
رشد بار اوتصاد کردستان عرات و تا یر آن بر مناطق کردنشین ایران
وضعیت بد شاخ توسعه انسانی و فقر انسانی
عدم سرمایه ررار ها اوتصاد دولت در این مناطق
عدم تمرکر فعالیت ها اوتصاد و تخلیه مناطق روستایی و کشاورز
بارترین درصد آمار بیکار کشور

میانگین نظرات

واریانس

3.78

1.18304

4.14

1.27791

4.16

1.51671

4.18
4.34
3.72
4.04
4.68
4.70
4.74

1.56087
1.69766
1.87399
2.01990
2.00448
2.15946
2.25705

همان طور که در جدول  9مشاهده می شود از نظر پاسخگویان بارترین درصاد آماار
بیکار کشور با  4.74درصد پر اهمیت ترین و رویاه فرصات هاا شاغلی مناساب در منااطق
کردنشین عرات و ج ب جوانان کرد ایرانی با  3.78درصد کم اهمیت ترین عامل اوتصاد تاا یر
ر ار بر چالش ها وومیتی ووم کرد ایران است.
نتیجه گیری
ایران از جمله کشورهایی است که از ترکیب وومیت ها مختلفی تشاکیل یافتاه و سااختار
اجتماعی آن نیر بر همین اساس شکل ررفته است .هر یک از این وومیت ها به دلیال مووعیات
جغرافیایی و اولیمی ،شیوه معیشتی ،بافت فرهنگی و اجتماعی و  ...از نوعی فرهنگ خا متعلق
به خود برخوردار بوده و در سطوح داخلی نیر دارا تعدد خرده فرهنگ هاایی نیار هساتند .وارار
ررفتن وومیت ها ایرانی در کنار هم راهی اووات موجب ایجاد تنش ها ،مناوشات و ناامنی می
شود .تعارضات و واررایی وومی همواره چه آشکارا و چه به صورت پنهاانی تهدیادات باالقوه ا
علیه امنیت ملی ،توسعه یکپارچه در سطح ملی در پی دارد.
عوامل مختلفی در بعد داخلی و خارجی بر بروز ناآرامی ها و چالش ها وومیتی تاا یر را ار
است .در این تحقیق به بررسی مولفه ها سیاسی و اوتصاد بعد داخلی پرداخته شاد .ابتادا باا
استفاده از تجربیات و نتایج تحقیقات ر شته ،مولفه ها کلید تا یر ر ار در هر دو بعد سیاسی
◊ 16

بررسی عوامل سیاسی -اقتصادی موثر بر چالش های قومیتی ◊...

و اوتصاد استخراج و سپس با ترکیب این رویه ها و رویاه هاا محقاق سااخته ،پرسشانامه
آمیخته ا تهیه شد.
در این تحقیق دو سوال مطرح شد :اول :آیا عوامل اوتصاد و سیاسی در بروز چاالش هاا
وومیتی ووم کرد ایران تا یر داشته است؟ دوم :در صورت تایید فرض اول کادام یاک از عوامال
اوتصاد و سیاسی نقش مو رتر در بروز چالش ها وومیتی ووم کرد ایران داشاته اسات؟ باا
تجریه و تحلیل نتایج حاصل از پرسشنامه مشخ شد جاواب ساوال اول مثبات اسات .بادین
ترتیب که میانگین نظرات پاسخگویان در مولفه سیاسی  3.788بوده که بارتر از  3بوده درنتیجه
عوامل سیاسی در بروز چالش ها وومیتی ووم کرد ایران ماو ر باوده اسات .میاانگین نظارات
پاسخگویان در مولفه اوتصاد  4.249بوده که بارتر از  3بوده در نتیجه عوامل اوتصاد نیر در
بروز چالش ها وومیتی کرد ایران مو ر بوده است .در پاسخ به سوال دوم نیر باید رفت با توجه
به اینکه میانگین عوامل اوتصاد  4.249بوده بنابراین ،مولفه اوتصاد نسبت به مولفه سیاسی،
تا یر بیشتر در بروز چالش ها وومیتی ووم کرد ایران داشته است.
یافته ها حاصل از این تحقیق بانظریه توسعه ناموزون و ناابرابر هاا منطقاه ا راجار
بارترا( )1979و نظریه استعمار داخلی مایکل هکتر مطابقت دارد .بارترا معتقد است نظام اوتصاد
در مراحل رشد خود به رونه ا متناوض عمل می کند ،به شکلی که از یک طرف موجب جا باه
جایی نیرو کار و سرمایه از نواحی توسعه نیافته به ناواحی توساعه یافتاه تار و تشادید توساعه
یافتگی در این مناطق می شود و از طرف دیگر این جا به جایی مشکالتی بارا ناواحی واومی
عقب افتاده به وجود می آورد .نظریه استعمار داخلی که پیشاتر توساط مایکال هکتار باه طاور
مبسوط شرح داده شده ،تاکید دارد که همبستگی وومی ممکن است در یک نظام سیاسی ملی در
نتیجه وخیم شدن نابرابر ها منطقه ا بین یک هسته متمایر فرهنگی و پیرامون آن تقویت
شود .سه رراره این نظریه عبارتند از )1 :هر چه نابرابر اوتصاد بین جماعت ها بیشاتر باشاد،
احتمال همبستگی بیشتر بین جماعت کمتر پیشرفته وجاود دارد؛ )2چنانیاه میاران ارتباطاات
داخلی جماعت ها بیشتر باشد ،همبستگی جماعت حاشیه نشاین بیشاتر مای شاود و )3هار چاه
تفاوت ها فرهنگی بیشتر باشد ،احتمال آنکاه جماعات پیراماونی متماایر از لحااظ فرهنگای،
همبستگی بیشتر داشته باشد ،افرایش خواهد یافت.
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