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Introduction 

Knowing the ways to develop political participation, and the factors influencing 

its level and quality in the political arena is very important, and many researches 

in all countries with different types of political systems are focused on these 

issues. Culture, gender, age, economic status, political structure, particular 

actions and programs, party programs, etc. have an effect on political behavior 

and affect their level and quality. Discrimination is considered to be a very 

effective factor in political participation, which can be studied from different 

political, social, economic, cultural, religious, etc. aspects. The basis of 

discrimination in a society may be religious, political, gender, age, ethnicity, 
class, party, etc. Among the types of discrimination, discrimination due to 

ethnicity is more visible in different societies and previous studies have 

confirmed the central role of race and ethnicity in politics. Discrimination on the 

basis of ethnicity is one of the issues that affect society and politics in different 

ways, and evaluating its effects on political participation is vital. Considering 

Iran's ethnic and cultural diversity, this matter deserves serious consideration in 

this country. 

Assessing the relationship between feelings of discrimination and political 

participation by distinguishing between types of discrimination and political 

participation will help to better understand the issue. Our main problem is to 

examine the effect of the feeling of political discrimination and social 
discrimination on national and ethnic political participation in Iran. 
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The main question is what effect do different types of discrimination have on 

political behavior? To find the answer to this question, by separating political 

and social discrimination as well as types of political behavior into two 

categories, nationalist and ethnic, three sub-questions about political 

discrimination and three questions about social discrimination have been asked: 

1- What is the relationship between the feeling of political discrimination and 

nationalist political participation? 2. What is the relationship between feelings of 

political discrimination and ethnocentric political action? 3- Is there a difference 

in the feeling of political discrimination according to the type of ethnicity? 4. 

What is the relationship between feelings of social discrimination and nationalist 

political participation? 5. What is the relationship between feelings of political 
discrimination and ethnocentric political action? 6- Is there a difference in the 

feeling of social discrimination according to the type of ethnicity? 

Hypotheses: Our main hypothesis is that the effect of different types of 

discrimination on different types of political participation is different. To 

examine and evaluate this general and main hypothesis, six sub-hypotheses have 

been proposed in accordance with the sub-questions of the research: 

Hypothesis 1: Feeling of political discrimination increases the probability of 

nationalist political participation. 

Hypothesis 2: Feeling of political discrimination increases ethnic cohesion and 

ethnic political activity. 

Hypothesis 3: There is a difference in the feeling of political discrimination 
according to the type of ethnicity. 

Hypothesis 4: Feeling of social discrimination reduces the possibility of 

nationalist political participation. 

Hypothesis 5: Feeling of social discrimination increases ethnic cohesion and 

ethnic political activity. 

Hypothesis 6: There is a difference in the feeling of social discrimination 

according to the type of ethnicity. 

Methodology 

A quantitative survey method and researcher-made questionnaire were used to 

collect the information required for this study. The first part of the questionnaire 

was dedicated to the personal characteristics of the respondents and indicates 

their age, gender, ethnicity, city of residence, and... Questions related to political 

discrimination and social discrimination as well as political participation were 

assessed with closed-ended questions in the Likert scale. The items were 

arranged on a five-point spectrum. To estimate the sample size, first, a 

preliminary study was performed on 30 members of the statistical population to 

determine the distribution of the studied trait (political and social discrimination) 

and then using Cochran's formula with a 95% confidence level and 5% 

probability accuracy, the volume a sample of 375 people was selected. 

Result and discussion 
The results of this study show that the feeling of political discrimination by 

different groups, on average, increases the likelihood of their nationalist political 

participation. This means that the greater the sense of political discrimination, 
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the greater the degree of nationalist political participation. 

Regarding the effect of the feeling of social discrimination on political 

participation, the findings show that the more the feeling of social discrimination 

increases, the lower the degree of nationalist political participation. Citizens of 

one ethnic group, when they feel discriminated against by citizens of another 

ethnicity, turn to introversion and ethnocentrism, and instead of participatory 

actions and pervasive and nationalistic policies, they pay more attention to 
actions focused on their ethnicity and group. 

Conclusion 

The results show the feeling of political discrimination by different ethnic 

groups, the possibility of national political participation, and ethnic-based 

political participation It strengthens them. As for the feeling of political 

discrimination, the Arabs, Bakhtiari, and Behbahanis, respectively, feel more 

political discrimination. As the sense of social discrimination increases, so does 

national political participation, but so does ethnocentric political activity. 
Different ethnic groups feel discriminated against in their daily social 

interactions. 

Structural Equation Modeling (SEM) 

 
Keywords: Ahwaz, Discrimination, Ethnicity, Political Participation, 

Legitimacy, Political Institutions. 
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 iD  iD 

گرایانه و اثر احساس تبعیض سیاسی و اجتماعی بر رفتار سیاسی ملی
 های ساکن اهوازگرایانه؛ مطالعۀ موردی قومیتقوم

 ترمم و  ورزی و سرنوشتت هتر اماعتاعی، یرای تزی از ل ا ت چگونگی سیاست
ها نیاز  ز فهت  حاکعان است و یهبوم سا ان سیاسی و اماعاعی و رفع نایسا انی

چگونگی و چرایتی ک گتگری و  گتارکت سیاستی شتهرونزان استت. احستا  
 افتاولی یتر ک گتگری و  هاییه شک  که است  سائلی قو یت، از یرپایۀ لب یض

سوی هعگرایی یا واگرایی یهلوانز اقوام را گذارم و  ی گارکت شهرونزان لأثیر  ی
های گونتاگون  ستۀلۀ  لی سوق مهز. یا لومه یه ل وع اقتوام مر ایتران، فهت   یته

راستاا، های  گتارکت سیاستی، وترورا مارم. مرای لب یض و لأثیر آن یر شتک 
 سیاستی و لب تیض   احستا  مو گونته اثتر حاور، یررستی اصلی پژوهش  سۀلۀ

 اصتلی پرستش یومه و گرایانهقوم و گرایانهی  لیمو سطح  رفاار سیاس یر اماعاعی
سیاستی  رفاتار یتر اثتری چه احسا  لب یض سیاسی و اماعاعی،» که است ای 

 ایزار و پیعایش کعی روش از  وووع، یررسی یرای «مارم؟ گرایانهقوم و گرایانه لی
ه کت مه زنگان  ی های پژوهششزه است. یافاه مر شهر اهواز اسافامه نا هپرسش

احاعتا   گتارکت   خالت،، قتو ی هتایگروه سیاسی از سوی احسا  لب یض  
  تورم مر. ک ز ی لقویت را هاآن گرایانۀسیاسی قوم و  گارکت گرایانه لی سیاسی

 ییگتار هتا،یهبهانی و هتا،هتا، یخایاریعرب لرلیبیته لب یض  سیاسی، احسا 
 افتزایش اماعاعی یضلب  احسا   یزان هرچه. ک  ز ی سیاسی احسا  لب یض  

 سیاستتی یایتتز، ا تا ف ا یتت ی گرایانته کتاهش لی سیاستتی  گتارکت یایتز، ی
 یتا اماعتاعی روز رۀ روایط مر گوناگون های قو یگروه. شوم ی ییگار  حورقوم

 .ک  ز ی لب یض ه  نیز احسا 

 15/02/1401: تاریخ دریافت

  31/04/1401: بازنگریتاریخ 
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 مقدمه

لتری    ه  ازرا استت یستازوکارهای آن مر س و لیتکم وکرا ی بتان ، ومتومسیاسی انزیگع زان
 یتان  رایطتهوموم  سبب یه ی. مر چ ی  یسارآورنز شعار  ی یهع اصر  زم یرای حکو ت خوب 

و  ها گیری، لمتعی   ترمم یتر رونتزهای لمتعی  یلوان لأثیرگتذار ، رمم و حاکعان و هعچ ی 
 خالت، و مر راستاای  یو آرا ،ها گتهیانز ار،کت افک گار یر  با ی مانبه  ت هعهحکو اقزا اا

 افتزایش ،سیاستی و مرنایجته ی  ز ما  ه است که ای  ا تر  ومتب افتزایش روتایت ینیازها
 یتکرالکم وی ها انییر ی  ی با  ی  سیاس یها نظام ،رو ازای  ؛شوم  گروعیت سیاسی حکو ت  ی

سطوح  خالت، را افتزایش مه تز و  ،  یزان   گارکت سیاسی مرگونگونا یها وهیش کوش ز یه  ی
ت ک گتار افتزایش یهتا راستاا، شت اخت راه  یتا  تز. مرک خوم را اساوار  یها انیی  لرلیب، ای  هی

  مر یتعوا   مخ هعچ ی ،و  ،آن یو اثرگذار ،تیفکی ،ش سطحیعوا   اثرگذار یر افزا ،یاسیس
مر کگتورهای مارم و  یامیتت زیتاهع ،شتهرونزان یاستیس یمر انواع رفاارها یاساکانحراف و 
. یتاره انجتام شتزه استت مرای  ی یستیاریهتا پژوهشهای  خال، نظتام سیاستی،  مارای گونه

ختا،،  یها ، اقتزا اا و یرنا تهیاستی، ستاخاار سیاقامام یتت، س ، وو یم س فره گ،
و  . عتزا تگذارنتز أثیر  یلت  چتون آن و سطح و چ تزو  یاسیس رفاار و... یری، حزی یها یرنا ه

شتعار  یته یاسیت سک گارلأثیرگذار یر ار ی   یساعو از زین ،ضیلب ،  قای  آن ۀنقطمر و ی یرایر
لتوان  یو...   ی،،  تذهبی، فره گی، اقامامیاماعاع ،یاسی خال، س یها ه از م بهک آی ز ی 

، یای، م ستیستای، سی  استت  تذهبکت ع ما  ته یکض مر یلب ی رم.  ب اک یرا یررس ها آن
نعتوم و ، تیتختاطر قو  یته ضیان، لب تیت   یتامریاشتز.  و... ی،، حزیتی، طبقتالی، قتو یس 

نتژام و  ی حتور نقتش ،پیگتی  هتای پژوهش مارم و گونتاگونموا تع  مر یگاریی یها قا مز
، 2؛ هیرشتع 163-178: 2000، 1)هتانی  توپز نزا هت شت اخایرستع قو یت مر سیاست را یته

لأ ت   نیاز  ز  ا ر یگور، اک یو فره گ ییا لومه یه ل وع قو  زیران نیا . مر(415-385: 2004
 .است یمز

 نتام یتک مارای که است مع یای گروه یک ییانگر شوم و  ی گفاه افرام از  حزومی مایرۀ یه قوم،
 یاشتز؛ ست ت گرفاته سرچگتعه  گتارکی فره گتی ست ت از و یزانتز، اصت  یتک از را ختوم یاشز،

 را قتوم ،بالمر  (.25: 1386میتویر، )یاشتز  ای یگانه لاریخ و سرز ی ، زیان، ق یه ا ل که ای فره گی
                                                             

1. Haney Lopez 

2. Hirschman 
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 مارای هعچ تی ، و  گارک گذشاۀ خاطرالی از و خیا ی یا واق ی مارای لبار  گارک مانز که  ی مع ی
 استت؛ شتزه  ل ریت، آن یرپایتۀ هویتت گتروه کته یاشتز نعام چ ز یا یک یر  با ی فره گی لأکیزاا
 (.19: 1387کریعتی، )آن   ان تز و  گتارک، فیزیکتی، خویگاونزی، ظاهر  ذهب، ان ز  نعامهایی

رو،  ازایت  و لأکیتز مارم اعضتا هعتۀ یترای متز  گتارک یک یر ماشا    فره گ، یرخالف قوم مرواقع،
 موا تع اغلب،  زیریت .فره گ اعضای یک لا وموم مارم قوم یک یی  اعضای ییگاری های اشاراک

  لتت شتزن یته لبتزی  خواهان ها، قوم و ها ای  گروه یرخی از اگر حای زیرا، ت؛اس مشوار چ زقو ی
اعضتای  .(23 : 2002، 1)اناریکی یوم  خواهز یسیار زیام   ازعه و مرگیری یرای یا قوه یاش ز، ا کان

 از یتک گتروه فرعتی ع وان یه را ها آن که و احسا  هویای  گارک فره گی س ت قو ی یرپایۀ گروه هر
احعتزی، )شتونز   ی  اعتایز ختوم میگتر ما  تۀ از اعضتای ک تز، لر  گخص  ی یزرگ   ۀما یک

هتا چ تزی   لوانز   بع لب یض مر موا  ی یاشتز کته مر آن  ی  ای  لفاوا و لعایز قو ی (.31: 1379
لر، مر موا ع چ زقو ی و چ تزفره گی، اعضتای اقتوام  ییان روش   ک  ز. یه قوم مر ک ار ه  زنزگی  ی

ستبب  ک  تز یه ک  ز و فکتر  ی های  افاوا و از   ایع  خال،، احسا  لب یض  ی ن یه مرمهگوناگو
آ یز نستبت یته اقتوام میگتر رفاتار  ای  افاوا و لب یض گونه ها یه قو یاگان، حقگان وایع شزه و یا آن

کته یتر  شتوم   جر  یسیاسی  ییه نوعی احسا  ناروایا سرانجام، لب یضای  احسا   شزه است.
، و مامن أیرهای حزیتی، شترکت مر اناخایتاا و  یر ف ا یتویژه  یه ،مر سیاستشهرونزان رکت  گا
 ب تا،  . یرای (148-169: 2005، 2)یتارلو و وومز گتذارم های  گارکای لأثیر  ی های میگر ک ش گونه

ۀ یا لومه یه چ زقو ی یومن ایران و لأثیر احسا  لب یض یر رفاتار سیاستی شتهرونزان، یررستی رایطت
اسا ،  سۀلۀ اصلی پژوهش حاور، یررستی اثتر انتواع  لب یض و رفاار سیاسی وروری است. یرای 

« گرایانته قوم»و « گرایانته  لی»های  هتا یتر گونته مر  تورم قو یت« اماعتاعی»و « سیاستی»لب یض  
ع وان  تورم  طا  ته  م ی  یته ای   گارکت سیاسی است. یرای یررسی ای   ووتوع، شتهر اهتواز را یته

  حاظ ل وع اقوام ساک ، مر ایران نعونۀ شاخمی است. ای  که یه اناخاب کرمه

 پژوهش ۀنیشیپ. 1

 ی،و احستا  طرمشتزگ ییگرا ض و اثتر آن یتر قتومی  لب کز یر  گکییا لأی قو   سائ  رۀمریا
 است. انجام شزه پرشعاری یها پژوهش

                                                             

1. Entrikin 

2. Barreto and Woods 
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، «ایتران مر  یقتو   ازعتاا  تزیریت»اتاب ک ( مر1388) صالمی امیرا  یرای نعونه، 
 ۀزیتز یتر اکیتو خوزساان را یتا لأ ،جانیرمساان، آذریاک صحرا، ع کساان، لریس مر ی سائ  قو 

 یقتو  هتای مرگیری ر.  تروکرمه است ییررس« رانیا  یسرز  ی ل اماعاع ۀگون ثراک وحزا»
، خوزساان است. مر  ورم یخیو لار یلکار ییس ،اثر  یمر ا ،ازمعله خوزساان ،  اطق  خال،

لوستط  شار ازعلا  یویکسر ران لایوروم اعراب یه از ان  ز مارم و ازرکلع اعراب ۀیر  سۀل ل ها
 (.202-214  :1388، یریا  ی)صا ح  زک یرواخان را  رور  

ه عوا ت  و کت پرستش  یتطترح ا ( یا1380، ی) قموم «رانیمر ا یلحو ا قو » اابک
 یها  تهیاثتر  ز  ۀ طا  ت وشز یتاک یست،  یران   اصر چیمر ا یقو  یها یحران یروز یها  هیز 

، پاستخ یقتو  یهتا یر یحران یو اماعاع ی،، روانیاقامام  ،یاسیس ۀشزه مر چهار حوز  طرح
یتر  یش اخا روان ۀمر حوز ینظر  حاظ یهس زه یه نوک ییا ا ارائه مهز. پژوهش پرسشیه ی ما  

-394  :1380، یمتوم) ق مارم یامیتز زکیتلأی ت مر   ازعتاا قتو ینقش احسا   حرو 
 یهتا تیحعا ان تز  ای یخارم عوا   ، نقش«خوزساان یها ل ش»یخش  ریوط یه  مر ،(387

ها  یارک  خرایکش گار یهیه یک) یقو  یها مر ل ش را  فار  جیخل یۀحاش عرب یگورهاک ی ا 
 انتزم ی میگتر عوا ت   لر از   تزهک  یتیل  ،مر خوزساان یقو  ت یایهو یشزه( و لقاواها نعومار

از  پت خوزستاان  یها ها و خگتونت ل ش ،مارم یه ایراز  ک ییلاما ؛(350  :1380، ی) قموم
ر یتفراگ و هت  مر نقتش «یحتران» ۀهت  مر اطتالق وا  نبومه است... ییحران قو  یک»انقالب 

 لأ ت  یمتا ،  ازعاا مر استاان خوزستاان «قو ی» ۀزی ع ی  ی ،موم یژگیاطالق و اعراب یر
  ییت»ه کتاستت  ایت  زه یستنو یریگ جهینا ،حا   ی(. یاا263: 1380، یموم) ق «وموم مارم

 یعی ستاق ۀرایطت ،انقتالب ازپت  ران  یتا مر یقو  یها یروز یحران و یت نسبی حرو   احسا
مر  ی هعت ۀ تیران، ز یا یقو  یها   لومهی  احسا  مر ییا ریو فراگ یععو  شیوموم مارم. افزا

ان یتمر   یقتو  یهتا یتروز چا ش ۀاز انقالب یومه است. لجری پ ران یا یقو  یها زهیوقوع سا
، ی) قمتوم «استت یریگ جتهی  نایتز ایتها... ؤ ع کو لر ،هتا کهتا، لر ها، عرب رمها، یلوچک

1380:  450.) 
 یها ، م بته«قو یتت و هویتت مر ل تار  و هعستازی»اتاب های ک یسیاری از  قا ه مر

. استت  شتزهی ران یررستیتها مر ا تیقو  و... ،ی، اقامامیاسی، سیایهو ،یش اخا  خال، قوم
فره گتی  و ،قو ی زیانی، ییا  ه ل وعک یخوم یا اشاره یه ا یرم نظریکمر رو ۀ ای  کاابس زینو
 یافاته یت رکز یساخاار ع وان یه ی،سیاس ساخاار که است نگزه سبب گاه هیچ لقریبا  » ،ایران مر
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   ا تر رایتا ی  اصتلیت، م (229 :1389 ،یوهکت)ف «نگوم ل ری،  رکزی مو ت یک قا ب مر
 یتا زیان یک صرفا   یراسا  سیاسی ۀپرو  ای »ه کاست  ای  نظر مانز و یر ی « یومگی ایران یک»

. ای  یتومه رو هرویت یچ زفره گ و یچ ززیان یها ساخت یا آن مر هعواره و نگزه ل ری، قو یت
 ییکپتارچگ یلکهی، قو  ت زیانی چگییکپار نه، و هرپ ای  اسا  و اص  که مهز  ی نگان ا ر ای 

 (.246 :1389، یوهک)ف «است یومه قزرا یه   طوف یها ی یی مهان و سیاسیی ها میزگاه
ا یت یانتهگرا ی ل یهتا شیگرا ،«ایران مر قو یت و ناسیونا یس » باار ک( م1399) یر زمی 

ه کتاستت  ای  نظر و یر ز ک ی   یلقس یو  ذهب یی،گرا ، یاساانی زن ۀس  را یه سه مسایونا یناس
 ثیرألت قو یتت  اغیتر از هکت تزنی استت  ناسیونا یست  ل هتا ،ناسیونا یسای های گرایش  یان از

 یتزان  ییگاری  .گیرم مریر  ی را اماعاعی و فره گی ل وع و ماشاه یفراقو یا ویژگی و پذیرم نعی
 ناسیونا یست یته  پ ست و ،گرایتی  یاستاان یته آن از پت و   زنی ناسیونا یس  یه قو ی ییهعگرا

 شوم.  ریوط  ی  ذهبی
لومته  قای اثر  چ ز ،رانیمر ا یض قو یلب  ۀشزه مریار نوشاه یها ها و  قا ه ان رسا هیمر  

  یتا و یته یررستی کترمه یاستیس  گارکت  زایفر یررا  تیقو  ریثأ، ل(1383) مب مهرر هسا ز. 
ماشتت  اناظتار لوان ی  ،یاسیس یها تیقو  یه ها تیقو  ی لبز مرصورا که است  زهیرس جهینا

  گتارکت کتاهش یاعت  ختوم ، ووتوع  یتا کهشونز  زیلگز و تیلقو ی،قو  یها چا شکه 
 .مشو ی  یاسیس

  ایت  یه «سیاسی  گارکت مر قو ی لعایالا نقش» پژوهگی یا ع وان مر( 1384) هرود 
 مر یلر پتایی  ریستیا ستطح مر  ،فتار گتروه یه نسبت ،عرب یقو  گروه که است رسیزه نایجه

 .ک  ز  ی شرکت ااناخایا
 مر قتو ی نتایرایری و لب یض ۀلجری یزارش اخایپز ۀ طا  »مر ( 1397) عمدهلرلو  طلمب 

 مانگتجویان ییترا مانگتگاه ۀلجریت» هک انز مریافاه ،«ایران یها مانگگاه مر کرم مانگجویان یی 
 ستاحت مو هتر مر قتو ی طترم و نایرایری لب یض، ح  از لومهی قای  وموه ۀیرمارنزرم ،کرم

 (.1  :1397زامه، یو عل ی)طا ب «است مانگگاه غیررسعی و رسعی
 ختواهی هویتت و اماعتاعی ت یسیاس لب یض فرای زهای» ،(1397) و احعزی نرلاشفرع 

 لب تیض انیت  ی ساقیع ۀو رایط  رمهکقروه  طا  ه  و س  زج شهرساان موانان را مر  ورم« قو ی
 فره گتتی، سیاستتی،) گرایانتته قتتوم هتتای گرایش یتتا اماعتتاعی ت اقامامی و ،فره گتتی سیاستتی،
 .انز مهکر گاهزه ( گرایی قوم  یزان و اماعاعی ت اقامامی



  علوم سیاسیژپوهشناهم 

 

 ...گرایانه؛گرایانه و قومر سیاسی ملیاثر احساس تبعیض سیاسی و اجتماعی بر رفتا پور/علی تدین راد و سارا نجف 20

 

 7-46، صص 66، پیاپی 2، شماره 1401 بهار

 تیتهو و ی ل تیهو یه شیگرا یش اخا ما  ه  یلحل» مر (1396)نیز  ارانکو هع رئوف 
 انیت  انتز کته امهم ، نگان«المیا شهر موانان  یمر یی نسب تی حرو  احسا  یر زکییا لأ یقو 

 ی،اسیس ی ز مر ی ل تیهو یه شیگرا زانی  و یی ز اقامام مری نسب تی حرو  احسا  زانی 
 زانیت  و یاقامتام ی تز مر ینستب تیت حرو  احستا  زانی  انیو ، و  ک   و    امار ۀرایط
 .مارم وموم یعی ساق و    امار ۀرایط ی،اسیس ی ز مر یقو  تییه هو شیگرا

  پژوهش ارزنتزه انجتام شتزه یچ ز ویژه،طور  خوزساان و اهواز یه یقو مر  ورم  سائ  
 احستا  یر آن ثیرأل و قو ی هویت یررسی» مر پژوهگی یا ع وان (1395) زر   و نومحاست. 
 ی اغیرهتتا از انتتز کرمه ستت ی(« اهتتواز شتتهر هتتای عرب:  طا  تته  تتورم) اماعتتاعی طتترم
 یی اغیرهتالتأثیر  و  تزک  اسافامه  ساق  یرهای اغ قا ب مر فره گی و اماعاعی ت خایش ا روان
 طترم احستا  قتو ی را یتر ل متب و، قتو ی   ز تت قتو ی، یه جارهتا قتو ی، ل لق  ان ز

 قتو ی ل متب ثیرألت ورم  مرای  پژوهش  ناایج .ک  ز یررسی( وایساه  اغیر ع وان یه) اماعاعی
 ، اغیتر ایت  قو ی، ایه ل مب شزن رنگ ک  سبب یه مهز که  ینگان  طرمشزگی، احسا  یر
 ،طرمشزگی احسا  و قو ی رسوم و یاورها نزارم، ا ا  یان یطرمشزگ احسا  یر چ زانی ثیرأل

 ایت  که است رسوم و یاورها  یهع که یاشز سبب ای  هی ا ر ای  شایز. مارم وموم ییگاری ارلباط
 .مهز  ی قرار ما  هۀ قیی یرایر مر را گروه  یاگاهی  و ک ز ی  مزای اصل  ۀما  از رای گروه قو 
 ؛یاماعتاع طترم احستا  و تیتقو » یتا ع توان گتیپژوه ( مر1395) ارانعکه و نومح
انز  زهیجته رستینا  یا یه« اهواز اانسشهر عرب قوم : طا  ه رو:  ورم شیپی اماعاع  خاطراا

 ست ، ماشتاه، ی   تامار و  ی ستاق ۀرایطت ی،اماعتاع طترم احستا  یا یقو  ض یر لبیه  اغک
 مارم. یعقیاس  و    امار ۀرایط ی،اماعاع طرم یا احسا نیز  الایلحم و ،م  

ایتران:  مر قتو ی  ستائ  یش است آسیب» میگتری یتا ع توان نواح و هعکاران مر پژوهش
 ییگتاری  انتز کته چ ی  نایجه گرفاه (1389) «اهواز شهرساان ساک  های عرب  ورمی ۀ طا  
 احستا  نظتام، از روتایت  ان تز ی اغیرهای یا یبلرل یه ی،قو  هویت  اغیر هعبساگی  قزار

ییان  استت. یته یتومه یاقامتام ُی تز مر نستبی  حرو یت احسا  و ،سیاسی نسبی  حرو یت
 یسیاست یک گتگر  ریتوط یته آن، یته یو اماعتاع اا سیاسیساسو اح یهویت قو  ،لر روش 
 انجا یزه است. ییگار یگروه مرون

  حرو یتت احستا  لتأثیر» ییتا یررست، هعسو یپژوهگ ( مر1386)ب نس یو لقو نواح
 هکتانتز  مهری ی ، پت«خوزستاان اساان اعراب ی ورم ۀ:  طا  ی ل هویت وی قو  هویت یر ینسب
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 انجا یزه است.اعراب  یت قو یت هویلقو گار یهیت ییاحسا   حرو 
ا یت  ترلبط عوا ت  یشت اخا ما  هی یررس» مر پژوهش خوم یا ع وان(، 1400)  چلدمو

 عترب قتوم موانتان ۀ طا  ت فره گتی:  تورم و اماعاعی های نگرش یر لأکیز یا یمع  هویت
 مع تی هویتت و لب تیض احستا  یتی  ۀرایطت مامه است کته نگان «آزامگان مشت شهرساان

 هویتت و یاماعتاع ل تا الا یی  است،   فی و   کو  نوع از( قو ی هویت و  لی هویت)
 قتوم موانتان گترایش  یتزان و شتوم، ینع زه گاه ای رایطه( یقو  هویت و  لی هویت) مع ی

 .است  لی هویت از ییگار قو ی، هویت یه آزامگان مشت شهرساان ساک  عرب
 از یرختی و ما  ته مر لب تیض امراک یر  ؤثر یاماعاع عوا  » ۀسا ر ر( م1393)  برط

  یتمر اکته  ه استتمما انگن، اهواز  کسا یا لر وه سا 18 ونزانرشه ۀ طا   یا ،«آن پیا زهای
  حت  لأهت ، م ستیت، قو یت، س ، ،یعی  یاقامام ت یاماعاع گاهیپا یان  اغیرهای  ،  طقه
 یض،لب تک ارام یا قو ی هویت و اماعاعی حعایت نسبی؛  حرو یت و اشاغا  وو یت لو ز،

 ارم.م ومومی مار  ا   ۀرایط
ایتران:  ۀ  تما مر قتو ی  ستائ  ش اسی آسیب» ۀ قا  مر (،1392) ارانهعک و زمدهاک یم

 یتا نستبی ان  حرو یتتیت  ی   تامار ۀرایط ،«اهواز شهرساان ساک های  عرب ی ورم یررسی
 انز. زهیم گوناگون ای ام مر قو ی هویت
و نیتز رفاتار  لب تیض ۀگرایانه یته  قو ت کلی نگاه ،ز گفتییا پژوهش پیگی ۀ یی ز مععر م

 یتکیتا لفک، لر ر سیاسی از نزمیتکلب یض و رفاا ۀارزیایی رایط  ،یگیپهای  پژوهشسیاسی مر 
ز از یو  اعتاری  ووتوع را وترو لر فهت  مقیتق راستاایسیاسی مر  انواع لب یض و سطوح رفاار

را  یاستیت سک گتار زیتض و نیلب ت ۀ قو تکته   ییترآن ،رو  یتازا ؛زک ت ی   تیگیپ های پژوهش
 و مهکتر کیتکا لفر یاستیو س یاماعاع ضیلب  خا،، رطو   و یهی ی کلر یررس یمزئ ای گونه  یه

 پتژوهش مر،  ییترا افتزون. واکتاوی ک تی   حتور انه و قومیگرا ی ل یاسیت سک گار اثر آن را یر
 نیتز  اهتواز را ک خال، ستا یها تیان قو یض  یسطح احسا  لب  لفاوا ای  حاور کوشیزه

 .مهی   یح  را لوس ه یاا ای  و امیییس ج

 ی پژوهشمفهوم . چارچوب2

 یاجتماع و یاسیض سبعیت. 1-2

 لهیوست یته یررستعیغ ایت   تز نظام ای گونته یه لوانتز ی ت زیترا ؛استت یا زهیچیپ ۀزیپز، ضیلب 
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 یها وهیشتآشتکار گرفاته لتا  از کتا ال   ، ا توع و چ زگانته های شتک از عوا   یته  یا  جعوعه
 احستا  مویتارۀ یاییتارز،  یی تایرا ؛(295 -352 :1999، 1)کریگتر انجام شتوم ،نا حسو 

یته  ل هتااستت کته  ی افاوا رفاتار یها لومه یه م به از  زین ی،اسیاثر آن یر رفاار سو  ضیلب 
 ، ینگتاهی ییفک ت، لب تیضیتارۀ مر گتی یپهای  پژوهش. اگر یه سا زیوایساه ن یساخاار طیشرا
را  ای ی  فت یا تزهابپ، که  عک  است افتراموموم مارم  لب یض زی اعا   بع مو، لوان گفت  ی

 ی.اماعاع ی واسیس ؛ه زها نسبت م آن یه
 یکارزارهتا ایت ،ععلکرمهتا، نعامهتا ها، استیس  ،یشک  قوان یه لوانز ی  یاسیس ضیلب 

 ،حقتوق ایتاز شتهرونزان را از   تایع  یشعار کوش ز یشوم که   ی اجل ییها و گفاعان یاسیس
 ییاهت یته کت ش یاستیس ضیلب ت ،لر ییان روشت  یه ؛ حروم ک  ز، گروه کیل لقگان یه  سبب هی

 هتا آن وایستاه یته گرانیو یتاز یخموصت یهتا نهامها و ساز ان ایمو ت  یاشاره مارم که از سو
  حاظ یته. شتوم یگرفاته  ت شیاز  ترمم مرپت یگروهت یران هیحاش یه ای ییزما تی  ظور  گروع یه

   تز نظامشتک   یته ی افتاول یهتا گتروه ییرایتر ، خالت، یگورهاکمر  قاطع و مر  ی،خیلار
انکتار شتزه و از   تایع  ی، تزن یها یامزآ ای ، هامرا ،ی ان ز شهرونز هایی وع وو  حاظ یه

، یمتوا    یمر چ ت. (4-24: 2004، 2)نگتا  انز  حروم گگاه یو حقوق یاقامام ت یاماعاع
 ، افتاوا های ه خالت، و مرمت های شک    است یهک خال،  ع یقو  یها شهرونزان گروه

و  3)کل ست  ها یاشتز ای نوع و سطح ک ش سیاسی آنا ،  ب   احسی  ز و اک ضیلب   احسا
 .(100-105: 2001هعکاران، 

 ایت ،یاستینخبگتان س ،یحکتو ا گرانییتاز یکه شهرونزان  عک  استت از ستو یمرحا 
سطح  یمائع یضیلب  ی عک  است رفاارها   ز،ک یاسیض سیاحسا  لب  ،یععو  یها چهره
  یت. ا ییگتو ی  یض اماعتاعیه یه آن لب ک  زاحسا  ک  نیز ما  ه یافرام عام یاز سورا خرم 

 انیت  لتر یو   عتو  یعام که یه ل ا الا آی ز شعار  ی یه ضیلب  ۀ  بع ععز  یمو  ،ها  لب یض
 ،  تز نظام ایت یاستیس ضییرخالف لب ت .زناشاره مار یخموص ۀو عرص یافرام مر سطح ععو 

، یمر ارلباطتاا اماعتاعام افتر لوستط شتزه انجام یاقزا اا   فت صورا یه، یاماعاع ضیلب 
 یکیزیف ۀارعاب، حعل ،یرکال یو غ یکال  یها  جام ه  کش یه یا حایو...  ی،، اقامامیلجار
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 ،یتل ر شتان یل لتق قو م ی   یتهل هتا گتر یا قوم میی نسبت یه افرام  ا لق یه گروه کیزیفریغ ای
خانته،  ۀآزام، امتار یشتغل  وق یت ی مر گرفا  یککس یا است  عک  ،عونهن ع وان یه ؛شوم ی 

، شایقتو   ومب یته و... ،ختز اا اماعتاعی و ععتو ی ۀارائت ،کار یرایر ییرا حقوق پرماخت
 شوم. رفاار آ یز لب یض ای گونه یه

های کلی  طرح پرسش زیرا، ؛است یورور ،  بع آن ییر ب ا ضیلب  یها گونه انی  زیلعا
: 1999)کریگتر،  رمیتگ ی تکت   را مست یفاارر  ر  یز گرفا  مر قرار ل ها نه، ضیلب مریارۀ 

 لوان تز یران نعتگتگپژوه زیترا، شتوم؛ نیز   جتر  ی ینامرسا یها پاسخیه یلکه ، (352-295 
 کترمه یفکتر  ت یزیتیه چه چ ، ورمپرسش قرار گرفاه که ه گا یمه زه  مه ز که پاسخ صیلگخ
 یخوم را  گکل ۀت لجریافرام  عک  اس ،شزن مار مر خانه ضیلب  یارۀمر ع وان نعونه، یه ؛است

شتزه یاشتز.  یاستیس ،اگتر  ستۀله ویژه یته ،زان تزی ینهتام ایت   ز نظام ضیلب  نوعیگسارمه و 
ی و اماعتاع یفترمشتزن طترم  از یا نعونته ل ها ست عک  ا ،خانه ۀاز ارائ ریخومما ،مر قای 

رم  اشیقتو  ایت نتژام م ی  یته  ساأمر یا قوه را کی رشیپذ که یا خانه صاحب ان ز  شعار آیز؛ یه
 مهتز و ی ت را نگتان ضیلب ت ریتفراگ یریتگ ست جش و انتزازه های کاستای ، ثتا   یت. اک ز ی 

را  ضیآن یتا   بتع لب ت ۀطتپژوهگگر یاوانز رای است که پذیر ی یی شیپ  مایی رفاار لا آن، یراسا 
 ضیلب ت یو سطح گروهت یسطح فرم انی  ، یز. هعچ ک  ییش اسا ی ساز  و   طق ای گونه یه

ان اقتوام یتض  یاحستا  لب ت ۀز لفاوا سطح و انزازیو ن( 285-312: 2005، 1)شیلزکراوا
ی کته گروهت هیعل ضییه مرک لب  ل ها ،مر سطح گروهض ی. لب شز لفاوا قائ  ز ییا نیز گوناگون

 حتق مر ضیلب ت حت  یته مر ستطح فترم ضیکه لب  یاشاره مارم، مرحا  آن عضو است مر فرم
 .شوم  ریوط  ی شخص

 ض و رفتار سیاسییتبع. 2-2

، حضتور مر یت حزیتیتف ا  مامن، یاز رأ آن، اعت گونتاگون  های ی یته شتک استیس تک گار
 یطتور   عتو  از ع اصتر ذالت یهو...  ی،، لجع اا اعاراویاسیس یها اییها و گرمهع نگست

 های  یمتعل یترری گتذاریثأل ییتراآیتز؛ زیترا،  ستیری را  شتعار  ی یه کیم وکرالی سازوکارها
 ۀ طا  ت ،رو  یتازا ؛مهز ی قرار افرام  مراخایار ییگو یه پاسخ  زگانگانیکرمن نعا و  لزم یاسیس

 لومته ورم ارییست مانگگاهی یها پژوهش ۀمر عرص، یاسیت سکز یر  گارکییا لأ یاسیرفاار س
                                                             

1. Schildkraut 
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ت که اثر آن یر  گتارکاست ی از  سائل یکی ،ضیلب (. 391-413: 2008، 1)پالا یومه است
 ملومه است. ور یاسیس

 لوان تز ی ت زیآ زیتلهز ایتنا طلوب  یاسیس ییسارهاکه  مه ز ینگان  ها  پژوهش ییرخ
، 2)کعپت   تزینعا بیتلرغ یاستیکت ش س را یه ها آنملب ک  ز و  استیس یسو را یه افرام لومه

لوانتز  ترمم را یته کت ش  ی  ض(یطرم و لب  ان ز)  زیلهز کی   ظر، یکاز  (.49-29: 2003
مر ل ا ت   یو روانت یاحساست یا عوا ت  یاسیرفاار س و یسار  هیز  زیرا، ؛وامارمر یفراگ یاسیس

 ،شتونز  تی رو رویته یاستیس ۀک  تز کیتو عوا   لحر رویزامهاکه شهرونزان یا  یاست. ه گا 
 رییتلغ  یتمهتز. ا ی  تیوو  رییلغ اوطراب شیها از حا ت آرا ش یه افزا آن یاحساس سیسا 

ستوق  یعامفت یهتا  شک ستوی لعرکتز را یه رمه وکترا  خا   یعام یها تیف ا  ،مر احساساا
ز. اقزام ک  ت خوم ی  افع  ام ای ،ها ارزش ،تیحفظ هو ییراکه  ک ز یمهز و  رمم را وامار   ی 
رفتع  ییرا یو  ل یلکاست یو س یان اصلیر مر مریت فراگکهعان  گار میزگاه،  ی  اقزام از ایا

از  وشت زک ی ت یاسیض سییا لب  رویارویی مر گوناگون یها وه. افرام و گراستض یز و لب یلهز
  و یمامن و...   افع ختوم را لتأ  یاع  از رأ ، ا وع آن های شک گار مر یی یاسیس ی گگرک راه

 .(507-523: 2004 ،3) یلر و کروس یك   زکض را رفع و اصالح یعوا   لب 
از  ی گتارک و حت  حتاک تیتهو کیتاستت کته  ایت از  یحاک گریمهای  ا ا ناایج پژوهش

گستارش احستا   ستوی را یه یو قتو  ینتژامی هتا تیاقل لوانز ی  یاسیسشرایط یومن    مفانهریغ
کته ی وستاگیاحسا  پ  یا (.427 -450: 2006، 4)سانچز سوق مهز «ی و قو یگروه ل لقاا»

 تیتو ف ا  یاستیگروه را یه انستجام سی اعضا شوم،   ز ناشی  ی نظام یعزا ا یاحسا  ی از یلاحز
ز ی ته،  مر آ ریکتا مرای  هتا ییکتایآ ر ت ییقایآفر یخیلار ۀلجری. ک ز ی  بیلرغگروهی  قو ی و مرون

 و نا گتروع   ر  متفانهیغ اععتا  ی واستیگستارمه یته نظتام س یاعاعام ییکه  مهز خویی نگان  ی یه
-374 :2005، 5)چانتگ و رامترزز مهت یشتزن ستوق  ت جییست ویس را یه افرام زیامی ،حکو ت

غت  و  ،ینتالوان ،یزیناا  احسا  نف ، اعاعامیه رفا   یاز ی ۀرایط، صزها پژوهشهعچ ی ، (. 347
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کته یتا  یکستان انتز کته مامهنگتان و اغلتب  را یررسی کترمهافرام  انی  ضیلب  های هیا لجری یافسرمگ
 ، ونفت  میتهاعاعا  ییپتا ستطح شینعتا ی،  ف یها یاییارز یساز ییه مرون ،انز شزه رو رویه ضیلب 

ی ا تزهایپ یتا لومته یته هتا مستاه از پژوهش  . سرانجام، ای مارنز شیگرا یح  غ  و افسرمگ جامیا
ی،  فهوم گرایش شهرونزان یه  قاو تت یتا یرختورم مر اماعاع ضیلب  های هلجریی   ف یروانگ اخا

مته را یته مرون لو انتزوه،احستا  و یتر ایت  نظرنتز کته  کگت ز یچتا ش  ت را یه یرایر رفاار ناعام نه
و کتاهش لومته یته عوا ت   ی،ریگ ک تاره نگتزه، انف تا ، و یا احساساا ک اتر  رونینه یه یکگانز   ی

 .(130-151: 2009و هعکاران،  1)م  ارمرایطه م یخارم
یختش کته ک  تز  یاحسا  نع ،یض و طرمشزگیلب  پیوساۀ های ریهلج سبب که یه یکسان

 گتااق  ،ختوم انیتهعاا ۀ عک  است یه هعان انتزاز ، زهسا لر یزرگ ۀما   ری ازیناپذ ییمزا
.   تزکصترف  یاصتل انیتکتالن و مر یاستیس ی تزهایامر فر را   ایع  حزوم ختومکه  نباش ز

 ایتنتژام  م ی  انز یته که ایراز کرمه ییلبارها  ی لکه مهز  ینگان   پژوهگگرانی یرخی ها  یلحل
 ریتو لحق  یوهیتا لت ایت ،انز کرمه افتیها مر فروشگاه ایها  انرمر رساو یفیخز اا و  ،تیقو 

  یکته یتا چ ت ییا کستان سهیمر  قا انز، کرمه رفاار یاحارا  یها یا ی یا آن گرانیانز و م یومه رو رویه
 مه تز  ی یأک  تز و ر  تینتام   ثبتت ،یکعاتر یستیاراحاعتا   یتهانز،  رو نبومه هروی ییها ضیلب 

 عاماعتاستوی کته از ی مه ز که افترام یها نگان   افاهی  یا(. 361-378: 2003، 2)اساوکی 
یتاور   یتک  ز و یه ا تیرا مر خوم لقو ی یح  یزی ی عک  است نوع ،انز ارزش قلعزام شزه یی

و  اثرگتذار ییهتا  شک  یا چ ی سا زین رو    اما ،ثرؤ  ز،ی ف یاسیس یها یرس ز که قامر یه ک ش
و یته  رنتزیما  ه را یپذ ۀناعام ن طیشرا یز عک  است لاح ییرخ ،جهیمرنا ؛ز نخواهز یومی ف
 زیترا، ؛مست یرمارنز ریفراگ اصالحاا و یاسیس ی گگرکورورا  غ  یاز لبل ومه ز  تیروا آن

هستا ز و یتا ایتراز  هتا  ختا ، آن شان یا یا نژامی یقو  یها گروه ه  ت  یاکثرکه  ک  ز یلمور  
 (.287-313: 1991، 3ر و  کفار  ز) یل آورم مست نخواه ز یه یامیز زیخوم، چ یایناروا

 ی سیاستیها تیف ا  انیگذاشا    زیو  گارکت، لعا ضیلب  ۀرایط یاییارز ه گاماسا ،  یرای 
گرایانته مر   گتارکت سیاستی  لیاستت.  یورور« یقو  ای یگروه مرون»و  «گرایانه فراگیر یا  لی»

طریق سازوکارها و نهامهای فراگیتر     ای پیگیری   افع گروهی و  سۀلۀ لب یض از ای  چارچوب، یه
                                                             

1. Gee 

2. Stokes 

3. Miller and McFarland 
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های سیاسی  لی، شرکت مر اناخایتاا  جلت   و ععو ی،  ان ز ایجام یا عضویت مر احزاب و گروه
لومته  فقتزانهای سیاستی استت.  ها و ییانیته ها، سخ رانی معهوری، شرکت مر گرمهعایی و ریاست

یتر  ی با ت یرا از نهامهتا لتی  و ستازوکارهای نهامهتاهتا،  تی سائ  خا، اقل یه ویژه و انحماری
) ان تز ایجتام لگتکیالا و  قتو ی یها گروه  ریوط یه  سائ  که یه ی، گروه مروننهامهای  ای تیقو 

هتای سیاستی و  ، و انجتام ف ا یت حتور قتوم یهتا انجع  مر شترکتهای سیاستی قتو ی،  ساز ان
انز کته  افاهیمر شزه های انجام ز. یرخی پژوهشک  ی  زی اعا  حور( لومه ییگاری مارنز، اعاراوی قوم

لظتاهراا  ایت ها هحضتور مر ملست تیتلقو ستبب های قتو ی، یرخی گروه انیمر   ضیلب  احسا 
 یاستیس یهتا تی گتارکت مر ف ا  تییه لقو  زو ا  اگرچه  ؛شوم ی هعان گروه قو ی یر  سائ   ی با 
 انیت  یگتذارزیلعا ورورا ، وووع  یا(. 427-450: 2006)سانچز، انجا ز  ینع یاصل انیمر

 .مهز یها را نگان   تیانواع ف ا 

 انهیگرا انه و قومیگرا یمل یاسیبر رفتار س یاسیو س یاجتماع ضیتبع . تأثیر3-2

ی ها گروهه کشوم  ی  اساز    یانه چ یگرا ی ل یاسیت سکیر  گار یاسیض سیاثر لب   ورم مر
ستطوح لحترک    تز، نظام یعتزا ا  ییتو  یاستیس ضیلب تیا  رویاروییه گام ،  خال، تیاقل
 ضی. لب تشتونز یلر  ت ف تا  ،یاستیس  حاظ یته ی  تی ؛مه تز ینگان   از خوم یگاریی یاسیس
از  لخل، یععو  شینعا،   حا تیا مر، رایز ؛ک ز بیلرغرا  یاسی گارکت س لوانز ی  یاسیس

و  ی،فره گت ،یاسیس یها تفرص ع یرایریلوز و عزا ت و ییرایر حوزۀمر  کیم وکرال یه جارها
 ضیلب ت ،    ظتریتاز ا . تزک کعکثر یاشز و یه رفع آن ؤ  یاسیس ۀمر عرصلوانز   ی یاقامام

را  استتیس یریگ مهتت کته ک تز ی حرک ععت   ت کیع وان  یه گوناگون، های شک یه  یاسیس
 یاستیس ۀ گتارک مر عرصت یریگ مهتت گستارش ت ویلقوسبب و  ک ز ی   گخص و  اعرکز

و  یمع ت مرخواست کت ش یرایافرام  رشیپذ تیلقو  ومب،  گارک یریگ مهت  یا .شوم  ی
 خاطر شتهرونزان را از سترزنش ختوم یته لوانتز یو  ت شتوم یگروه  ت یغرور و اثریخگ تیلقو

 ریتز ۀیاستاز   یته فروت  یا .(374-347: 2005)چانگ و رامرز،  زها  حافظت ک  یکاسا
 :انجا ز یشزه   امراک یاسیس لب یض یا زهایپ یارۀمر

ی استیاحاعتا   گتارکت س ی،استیس ضیقرار گترفا  مر   تر  لب ت ، یانگی  طور یه  ت
 (.1 هیفرو)مهز ی  شیرا افزا انهیگرا ی ل

 عک  است  زین یاسیس ض  یلب   ه احساک ز ک یاساز    ری گیم مریکحا ، رو  یمرع
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احاعتا   ا،زیتر ؛ حور ستوق مهتز تیقو  یها معاعت سوی یه را افرامی، اماعاع ضیلب  ان ز 
ل هتا  نته ی،قتو  یهتا گروه ماشاه یاش ز. ساز ان یازهاییه ن یا ژهیلومه و وموم مارم که یگاریی
مر لوان تز  ییلکه   ،یاش ز یاسیس ۀ سائ  ععز ۀوگو مریار گفت ییرا ی ح  ارزشع ز لوان ز ی 

 یاعضا یه ز،   نظام یعزا ا ییازمعله رو،  پیش یها چا ش مر یرایرثر ؤو   زکارآ  یساز انزه
ای  است ای  اساز     ا اظر یا یۀفرو. (935-953: 1996، 1یراون )کا هونکعک ک  ز گروه 

 :که
 تیتتو ف ا  یوستتاگیپ ، یانگیتتطتتور   یتته ی،استتیس ضیگتترفا  مر   تتر  لب تت رقتتراتتت 

 (.2ۀ یفرو) مهز ی  شیرا افزا یگروه ونرم
نهامهتا و نظتام  یز احاعا یآ  ضیب ل یها  شک ۀرایطیه  یایزاشاره شز،  گونه که هعان ا باه

 ییا لومه یه ل وع قتو  هعچ ی ،و  لومه ماشاه یاشی  نیزآن  مرسایض و ییا احسا  لب  یاسیس
 ؛ز لفتاوا ومتوم ماشتاه یاشتزیتض نیت و احسا  لب یان قو ی  عک  است ما  ه،  یو نژام

 ه:کرم ک ییررس زیه را نی  فرویلوان ا ی ی ایرای ، 
مارنتز  لفتاوا یتا یکتزیگر سیاستی لب یض احسا   حاظ  یزان ل، یههای  خا ت قو یت

 (.3 هیفرو)
های  افتاولی  گرایانته نیتز استاز   گرایانه و قوم مر  ورم اثر لب یض اماعاعی یر  گارکت  لی

ختوم مر  یایهتو ،ییتازل ر تیلقو قیافرام از طر گویز،  ی «یاماعاع تیهو یۀظرن» طرح است. 
: 1986، 2)لجفت  و لرنتر  تزیآ یگروه خوم، یا مرم طرم شتزن ک تار  ت حروم    یاعضامیگر نسبت یا 

 رو رویته یگروهت  یی یها ت یا خمو که یکه افرامانز  مامه نگان میگری های ناایج پژوهش .(24-6
کته را شزن و ل لتق ختاطر  رفاهیپذخوم یه  ی  قو    یلعا ک  ز لا ی  یرویخوم پ گروه یاز اعضا ،هسا ز
نظر یرختی  یتهک  ز. یرآورمه  ،است رفاه  حاق یهها و اقوام میگر  گروه یاز سوشزن طرم های  هیا لجری

افترام  کتهای  گونه یه ؛است طی ح ای نظام کی گارکت فرم مر  ۀلجری»ر ح  ل لق خاطپژوهگگران، 
: 1992و هعکتاران،  3)هگرلت  ک  تز« حت  طی حت ایت نظتامآن ی یخش مرون کیخوم را هعچون 

افترام  یاز ستو یا احارام هعراه یومن ازیارزشع ز و  ورمن ایماافاامن  ۀلجری ،خاطر ل لق(. 177-172
آیتز؛  شتعار  ی یهیگتر  ۀععز ینگران، گرانیم رایطه یا و حفظ جامیاست. ا گریم یها طی ح ایها  گروه

                                                             

1. Calhoun-Brown 

2. Tajfel and Turner 
3. Hagerty 
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 ایتمهتز ارلقتا  چگتعگیر ای گونته یهسال ای را لوانز  ی  گرانیفرم یا م ۀرایط تیفیو ک تی اه ،رو  یازا
 .رفاارها اثر یگذارم ثر سازم و یرأ ا

 یآور و اوتطراب  زیشزا ناخوشا یه ۀلجری ی،اماعاع ضیلب  ،سیایسیض لب  یرخالف
 ،یشزا لض  لر را یه یزرگ یاسینظ  س کییه  ل لق احسا  لوانز یاز طرم شخص است که  

  کتهیا  ثت  ی،اعاماعت ی  فتهای  هلجری انباشت(. 529-497: 1995، 1ی)یا یسار و  ر ک ز
مر  ایت ،شتوم گرفاته  زهیتععز نام یه اشیخاطر قو  یه مر رساوران است ییرایپذر  اظنفر که   کی

 بیآستفترم  را تکح   و  نف یه اعاعامیه لوانز ی  رم،یگ یقرار   یحر ا یکارش  ورم ی ری س
 یارام از ستوو اح یارزشع ز  احسا، افرام یزهز. اگر ی یو یزیی احسا  افسرمگ اویزنز و یه 

م سرم شونز ها  از آن ای ومهل یی کیم وکرال یکارها سازو یه  عک  است ،  زنکرا لجریه  گرانیم
ثر از ؤ ت ای گونته یه لوان تز ینعت یاستینفتوذ س یاصل یها  سیر قییاور یرس ز که از طر  یو یه ا

 انیتمهتز کته مر   ینگتان  ت  یگتیپ هتای ناتایج پژوهش .ک  تز تیتحعا یروراصالحاا و
 جییتر ناتا یآثتار لوانتز یهترک   ت یهتا که ک ش زگاهیم  یا گوناگون، یاسیس یانزازها چگ 

، 2) یکلستوناستت  یاستیس تیتمر شک  مامن یه ف ا  ی هع ارییس  ا ع، ماشاه یاشز یاسیس
ی اماعتاع ضیلب ت یرفاتار یا زهایپ یارۀرا مر ریز ۀیفرو، اساز    یا (.150-136: 2000

 :آورم یوموم   یه
 یاستیاحاعتا   گتارکت س ی،اماعتاع ضیگرفا  مر   تر  لب ت قرار ، اوسط طور هیت 

 (.4 ۀیفرو) مهز یرا کاهش   انهیگرا ی ل
مر شترکت  یامیتاستت ارزش ز  عک  یاماعاع یها یرچسب ها و ضیلب  افرام یا اگرچه
  یتافرام از ا  ی   ا نخواهز یوم که ا ه آنی  یا ا ا ،  زینب نا زم شزن مر کارزارها ای مر اناخایاا
میگتر  هتا و اقتوام گروه ستویاز  ضیلب  احسا  انز. زهیک ار کگ ایانز  شزه گانهیی عرصه کا ال  

 شیافتزا ،گترفا  زأییتو ل رشیمرون گروه را یا هزف پتذ یل ا   یا اعضا و یایی تیلوانز هو ی 
 یا عکت  استت اعضت اماعاعی ضی. افرام مر  ر  لب (7-24: 1986)لجف  و لرنر،  مهز
و  یاسیس یها تیف ا   حور شرکت ک  ز، قوم یها انجع  مو کرمه و مرو روه خوم را مستگ ه 

  ز. کجام یا ای را انهیگرا قومی اسیس یها الا و ساز انکیا لگی ، حور انجام مه ز قوم یاعاراو
 نتهایگرا قومی استیس یهتا تیف ا  ی یتراماعتاع ضیلب  ریثأل یارۀمررا  ریز ۀیفرو ،اساز    یا

                                                             

1. Baumeister and Leary 

2. Michelson 
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 ک ز:   ی جامیا
 انتهیگرا قوم تیتو ف ا  یوساگیپ ، یانگی  طور یه ی،اماعاع ضیلب  قرار گرفا  مر  ر ت 

 (.5یهفرو) مهز ی  شیرا افزا
 ومتوم لفتاوا ،قو یتت نتوع یرحسب یاماعاع لب یض احسا   ییکه  رسز ینظر   یهت 

 (.6 هی)فرو مارم

 ها هیفرض ها و . پرسش3

 سیاستی رفاار یر یانواع لب یض، چه اثر»که  است هش حاور ای پژو اصلی پرسش :ها پرسش
 ؟«مارنز

سیاستی و اماعتاعی و نیتز انتواع رفاتار  پرسش، یا لفکیک لب تیض ای  پاسخ یافا  یرای
 سه و لب یض سیاسی یارۀمر فرعی پرسش سه ه ، انه ازیگرا و قوم  انهیگرا ی ل ۀیه مو مسا یاسیس

 :است شزه ح طر یلب یض اماعاع یارۀمر پرسش
 ای یرقرار است؟ چه رایطه  انهیگرا ی ل یسیاسی و  گارکت سیاس ضاحسا  لب ی یی  .1
 ای وموم مارم؟ رایطه انه چهیگرا قوم یاحسا  لب یض سیاسی و ک ش سیاس یی  .2
 احسا  لب یض سیاسی، یر حسب نوع قو یت لفاوا وموم مارم؟ یی آیا  .3
ای یرقترار  چته رایطته  انتهیگرا یرکت سیاستی  لو  گتا یاحسا  لب یض اماعتاع یی  .4
 است؟

 ای وموم مارم؟ انه چه رایطهیگرا سیاسی قوم لب یض سیاسی و ک ش  یی  احسا .5
 آیا مر  ورم احسا  لب یض اماعاعی یرحسب نوع قو یت لفاوا وموم مارم؟ .6

ت رک گتاانتواع  یر انواع لب یض اثر»است که  ای  ی پژوهش حاوراصلۀ فروی ها: فرویه
 فرعتی ۀفروتی شتش اصتلی، و کلی ۀفروی ای  ارزیایی و یررسی . یرای«اسی  افاوا استیس

 :است  شزه  طرح پژوهش فرعی های پرسش یا  ا اسب
 ؛مهز ی  افزایشرا  انهیگرا ی ل یاسی گارکت س احاعا  ی،اسیس ضیلب  احسا  .1
 ؛مهز ی  شیرا افزا انهیگرا قوم یاسیس ی گگرکو  یوساگیپ ی،اسیس ضیلب  احسا  .2
 ؛مارم وموم لفاوا قو یت نوع یرحسب سیاسی، لب یض مر  ورم احسا  .3
 ؛مهز ی  کاهشرا  انهیگرا ی ل یاسیکت سر گا  احاعا ی،اماعاع ضیلب  احسا  .4
 ؛مهز ی  شیرا افزا انهیگرا قوم تیو ف ا  یوساگیپ ی،اماعاع ضیلب   احسا .5
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 .مارم وموم لفاوا قو یت نوع یرحسب اماعاعی لب یض احسا   ورم مر .6

 (اهواز شهر) پژوهش شناسی محیط. 4

 ی  تتی ،مرصتتز 28حتتزوم ، 1395   ستتا ک ستت نفتتو  و یععتتو  یسرشتتعار آ تتار پایتتۀیر
 یاستاان خوزستاان، مر شتهر اهتواز زنتزگ  کت رینفت 4710509 تیمع  نفر از 1302591

 ی یب شهرنگتیلتو ار، وترکی هتر مر نفتر 80/267، مر شتهر اهتواز یایمع   ک  ز. لراک ی 
 (.1395) رکز آ ار ایران،  نفر است 6/3 ،و  اوسط ی ز خانوار ،54/91

 1395سال  یاهواز براساس آمار سرشمار  شهر یتیت جمعیوضع (.1جدول شماره )
 ییخانوار روستا یخانوار شهر خانوار ییروستا یشهر زن مرد کل شهر
 29002 333395 362480 110164 1192439 645761 656830 591/302/1 اهواز

 7/35ت عترب یتمرصتز، قو  8/44فتار  ی ها تی، قو یفره گ ععو  یگزارش شورا پایۀیر
مرصتز  9/0رم کتت یتو قو  ،مرصز 3/1 ییت قگقایمرصز، قو  8/15 یاریت یخایقو  مرصز،

 ۀ طقت   یتمر ا یایع قو یوس ۀگسار ۀ  زک انیه یکمه ز  ی   کیرا لگ اهوازمر   کسا یها تیقو 
 (.230: 1391 ،رگوک یفره گ ععو  ی)شورا است ییایمغراف

 یگتور ووتع  طلتویکمر  یلوست ه و یرختورمار یها خوزساان مر شاخص اگرچه اساان
 لر استت. افاتهی لر و لوست هریرختورما ،خوزستاان استاان یان شتهرهایتمر   شهر اهتواز  نزارم،

 ییرختورمارنخستت  بۀرل مر است،اساان  سیاسی ت اماری کزر  ای که یه لومه یا، اهواز شهرساان
 مرایتت  شهرستتاان  .(21-33: 1395اران، کتو هع ی)ستتوار استتت گرفاته   استتاان قتتراریتمر ا

پور  )ا تان خوزساان یومه است   شهریلررز یرخورماین یو مر انی خز اا یهزاشای ها شاخص
 ۀو  جعوعت شتهر  یاهواز، ا شهر ینسب ی(. ا ا یاوموم یرخورمار37-63: 1395  پور، و حس 

 تیو مرآ تز، ووت   اشتاغاۀ حتوز مر ژهیو یته ،گتورمیگتر ک  اطق ه ی نسبت ،خوزساان اساان
  یتمر ا تیتض و  حرو یلب  شز، احسا  اشاره پژوهشاا یامی مر که نزارنز و چ ان ی طلوی
 زکتز آ تار و  رکت رش گتزار پایۀیومه است. یر رگذاریثلأ گوناگون،یر  سائ   و لومه قای  ،  طقه

نستبت یته  هکتیتومه  6/13یرایتر یتا  1395اهواز مر سا   مر یاریکنرخ ی  جل ، یها پژوهش
  مر ستا یگتورک یاریکنرخ ی ا ا نسبت یه ،است لر  ییپا کیانز ،7/12نرخ  خوزساان یا اساان

 9/6 ،مهتز. نترخ اشتاغا  نتاقص یرا نگتان   یگتاریی زانیمرصز یومه است،   13ه ک، 1395
 یاریکتاعتالم شتزه استت. ی 6/19 ،اساان خوزساان ناقص  و اشاغا یاریکی مرصز و  جعوع
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کیتک لف یته یاقامتام تک گتار نترخی یررستیومه استت.  مرصز 2/28 سا ه29لا  15موانان 
 مرصتز 2/37 یگتورک  یانگیته  کت یحا  مرکه مهز  ی  نگان 1395گور مر سا  ک های اساان
سته  یختش  یتومه استت. 5/38 ،اهتوازت شتهر یتزک  نرخ مر اساان خوزساان یا  ریا  است،

مرصتز  4/51 و ختز اا 7/15 ، ستاخاعان13، سه  ص  ت 9/19ت ک   گاریاز ا یزرگاوک
ت ک گتار نرخ ،1401یهار  (. مر1396، شورای اسال ی  جل  یها پژوهش زک) ر یومه است

ران، یتز آ تار اکت) ر استت رستیزهمرصتز  1/14یته  یاریکتا ا نرخ ی ،مرصز یومه 40 یاقامام
 مهز. ی    طقه را نگان  یگار  رمم ایی یاریکه یک( 1401

 مرصز 21 ییکار،مرصز  5 شاغ ،مرصز  34 ،ا لری و سا ه10 مع یت نفر 972732 از
 نفتر 333295 از. هستا ز کتار یتزون مرآ تز مارای مرصتز،  7 و مار خانه مرصز 29  حم ،
 زن یقیته و  ترم مرصتز 67، ییکتار نفر 52652از  و زن یقیه و  رم مرصز 81 ،شاغ  مع یت

ۀ   هستا ز و مر  تورم نحتویمرصتز روساانگت 8  و یشهرنگتاز مع یتت، مرصز  92 .هسا ز
. انتز یومهمرصز اظهارنگزه  11و  ک،مرصز  ا  49مرصز  ساأمر، 40 ،ونتک ح  س لمرف

 نفر از 105/21 (.1398اهواز،  ی)شهرمار هسا ز  ار100ر یز ی،ونک سی مرصز واحزها 57
از  تز یگرفاته و ن ی  ی ستاعر یستاییهز  خالت، یاز واحتزها 1399اهواز مر سا  ت یمع 
 (.1399اهواز،  کالنگهر )آ ارنا ه انز یومه

 پژوهشروش . 5

نا ته   ورمنیتاز ایت  پتژوهش از روش کعتی پیعتایش و ایتزار پرستش هتای مامه یگرمآور ییرا
یتان گو پاستخ یفترم یها یژگیو یه نا ه پرسش نخست . قسعته استساخاه اسافامه شز  حقق

 استت. هتا آن و...، ونتکست  قو یتت، شتهر  حت مت  ، ست ، انگریی و هشز مامه اخاما،
یتا  یاستی گتارکت س ،اماعتاعی و هعچ تی   ریوط یه لب یض سیاسی و لب تیضهای  پرسش
، یتط ی یتکیتر رونیتز ها  هیتگو ست جیزه شتزه ویساه و مر قا ب طی،  یکترا  های پرسش

 هتای پایتۀ پژوهشیر یو اماعتاع یاستیض سی  ای تام لب تیلتر .  ه نزشز  یل ظ یا مرمه پ ج
ر یتز یها ه مر متزو ک  ز ورمس جش قرار گرفا پژوهش یها نا ه و مر پرسش  گخص ، یگیپ
 م:کرها را  الحظه  لوان آن ی 
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 پژوهش ۀنام در قالب پرسش یاسیض سیتبعاحساس  ابعادن یتر  مهم(. 2جدول شماره )
 ة برخورد دولت با اقوام مختلف در شهرمان یکسان نیست. وکنم نح احساس می 1
 دهند. ارائه می یتر خدمات مناسب ،های خاص ت دولتی به برخی اقوام و گروهاادار کنم احساس می 2
 چندان در جهت منافع گروه قومی من نیست. ،کنم قوانین مصوب مجلس احساس می 3
 دارای آزادی بیان زیادی نیست.، تشخاطر قومی کنم گروه قومی ما به احساس می 4
 ،ها گروه ۀخود را بیان کنند، ولی بقی راحتی نظرات سیاسی توانند به های قومیتی می کنم برخی گروه احساس می 5

 ازجمله گروه ما امکان بیان ندارند.
های دیگر  ی گروهخاطر اعمال نفوذ دولت از برخ قومی به های کنم سطح رفاه اقتصادی برخی از گروه احساس می 6

 بیشتر است.
کمتر  ،دهد ها می نسبت به امکاناتی که به سایر گروه ،دهد کنم امکاناتی که دولت به گروه قومی ما می احساس می 7

 است.
 شوند. می در انتخابات شهر ما پیروز یدولت ةهای ویژ حمایت ها همیشه با کنم برخی اقوام و گروه احساس می 8
 کنند. های خاص قومی انتخاب می دولتی را فقط از گروه شهر ما مدیران رکنم د احساس می 9
 ما حاکم است. ۀدولتی نگاه قومیتی خاصی در منطق های استخدام کنم در احساس می 10

 پژوهش ۀنام در قالب پرسشی اجتماعض یتبع ساحسا ابعادن یتر  مهم(. 3) جدول شماره
 من دارند. تحقیرآمیزی به گروه قومی مردم نگاه ،کنم در این شهر احساس می 1
 دادن خانه به من نیستند. ههای قومی حاضر به اجار خواهم خانه اجاره کنم، دیگر گروه کنم در این شهر، وقتی می احساس می 2
 ما ندارند. یاقتصادی با گروه قوم ۀبه معامل مردم میلی ،در این شهر کنم احساس می 3
 خیلی کمتر است.  های قومی کار واحد نسبت به دیگر گروه دستمزد من در مقابل یک ،این شهر کنم در احساس می 4
 ها وجود ندارد. مانند دیگر گروه برای گروه قومی ما امکانات تفریحی ،کنم در این شهر احساس می 5
 کنم در این شهر نحوة ارتباط مردم با گروه قومی ما سرد است. احساس می 6
 گذارد. رسوم ما احترام نمی و ین شهر کسی به آدابکنم در ا احساس می 7
 کنند. باورهای قومی ما را مسخره می ،کنم در این شهر احساس می 8
 حاضر به ازدواج با گروه قومی ما نیستند.، های قومی دیگر خانواده و گروه ،کنم در این شهر احساس می 9
 گیرد. های قومی قرار می دتمسخر دیگر گروهکردن من مور نحوة صحبت ،شهر کنم در این احساس می 10

 رفتع ییترا یاستیت سیتف ا  یها شتاخص ،انهیگرا ی ل یاسیس تک گار یرای یررسی وو یت
 اناخایتاا مر تکشتر ،ی لت یاستیس یها گروه و احزاب مر تیعضو ای جامیا قیطر از ضیلب 

ی ا ضتا و ر،یگفرا یاسیس یها یسخ ران و ها گرمهعایی مر تکشر ،یمعهور استیر و  جل 
 یها ستاز ان  یلأست و الاکیلگت جتامیا . ورمپرسش قرار گرفتت یاسیس یها هیانیها و ی نا ه

 های هها و ملست نگستت مر شترکت ،یقتو  ستیایالا سکیت مر لگتی، عضتویقتو  یاستیس
راساای یررستی مر   حور قوم یاعاراو وی اسیس یها تیف ا میگر  حور، انجام  قوم های انجع 

 زه شز.یان پرسیگو ( از پاسخیگروه )مرون انهیگرا قوم یاسیس تیف ا   یزان

 یریگ نمونه ۀویحجم نمونه و ش. 6

 . کتوکراناستت  حجت  نعونته، استافامه از فر تو  کتوکران یتیل  یها وهی  شتیلر جیاز رای کی
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  و یلر از ستتامه یکتتیکتترمه استتت کتته  یحجتت  نعونتته   رفتت ییتترا پرشتتعاری را یهتتا فر و 
 است:فر و  زیر ها    آنیپرکاریرملر
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 (. اجزای فرمول کوکران4جدول شماره )
 حجم نمونه
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 ورمآز تون یتا لومته یته  یهتا هیتنا ه، لالش شتز گو   پرسشیا یی حاوا اعابار   ظور لأ ی  یه
 ، ییاشتز. هعچ ت یافکتز یتهتا ن هیتگوم و ل زام شو یطراح پژوهشاا یو امی یچارچوب نظر

 رونباخ اسافامه شزه است.ک یب آ فایور ز ازینا ه ن   پرسشیا ییایپا  جش  ظور س یه
 یآ تار ۀنفتر از افترام ما  ت 30 یروی  قز ال ۀ طا   یکایازا  ،ورم حج  نعونهایر ییرا

م شوخص (  گیاماعاع وی سیاس صفت  ورم طا  ه )احسا  لب یض یز لا پراک زگشانجام 
مرصتز،  5 یمرصز و مقتت احاعتا  95 ان ییا سطح اطع 1رانکوکیا اسافامه از فر و   ،و سپ 

 ز.شل یی   نفر 375 ،حج  نعونه

 متغیرهای مستقل و وابسته و آلفای کرونباخ های پرسش(. تعداد 5ه )ر جدول شما
 آلفای کرونباخ ها هیگو تعداد اسینوع مق رهایمتغ

 85/0 10 تریکل سیاسی احساس تبعیض
 92/0 10 رتیکل احساس تبعیض اجتماعی

 78/0 10 رتیکل انهیگرا قوم کنشگری سیاسی
 83/0 10 رتیکل انهیگرا یسیاسی مل کنشگری

لتوان گفتت، هعبستاگی  یتومه،  ی 7/0یا لومه یه ای که  قزار آ فای هر چهار  اغیر یامشزه، یا لر از 
 ایزار لحقیق از پایایی  طلویی یرخورمار یومه است.لر،  ییان روش  یا  و یهها  مرونی گویه

 پژوهشهای  یافته. 7

 یفیتوص یها افته. ی1-7

 مرصز را زنتان لگتکی  8/40را  رمان و  مرصز 2/59، پژوهش ای ی گو پاسخ 375 عوع ج از
                                                             

1. Cochran 
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 کته مام ها نگتان یافاه ،هعچ ی  سا  یومه است. 30لا  18یی   ،گویان پاسخ یس  ۀانز. ما   همما
 6/13ستا ،  40لتا  31  یمرصز یت 33/17سا ،  30لا  18  یی ،انیگو مرصز از پاسخ 13/50

گتار یستا  و ی 61مرصتز  53/4ستا  و  60لا  51  یمرصز ی 4/14سا ،  50لا  41  یمرصز ی
 س  ماشا ز.

 پژوهشگویان  پاسخ یها (. توزیع ویژگی6) شماره جدول
 سن درصد تعداد وضع تأهل درصد تعداد جنس
 18 حداقل 66/30 115 مجرد 2/59 222 مرد
 30 حداکثر 33/69 260 متأهل 8/40 153 زن

 قومیت پایۀبر  پژوهشگویان  های پاسخ (. توزیع ویژگی7) شماره لجدو 
 درصد تعداد قومیت
 13/22 83 عرب
 26/20 76 فارس

 2/19 72 لر
 73/7 29 یشوشتر
 13/10 38 یدزفول
 0/12 45 یبهبهان
 53/8 32 سایر

 0/100 375 جمع کل

گویتان عترب،  ( مرصتز پاستخ13/22نفر ) 83 ،آ زه است (7شعاره )که مر مزو   گونه هعان
مرصز( شوشتاری،  73/7)نفر  29مرصز(  ر،  2/19)نفر  72فار ،  مرصز( 26/20)نفر  76
مرصتز( از  53/8نفتر ) 32و  یمرصز( یهبهان 0/12) نفر 45مرصز( مزفو ی،  13/10نفر ) 38
 نز.ا هام میگر یوماقو

 یاستنباط یها افته. ی2-7

 افتزایش را انتهیگرا ی ل سیاستی  گتارکت احاعا  ،سیاسی لب یض احسا  .(1) ۀشعار ۀفروی
 مهز.  ی

و  گتارکت سیاستی( مر ستطح   یا لومه یه ای که هترمو  اغیتر ایت  فروتیه )لب تیض سیاستی
ر هسا ز، یرای یررسی ایت  فروتیه از وتریب انز و از لوزیع نر ا  یرخورما گیری شزه ای انزازه فاصله

 ( نگان مامه شزه است.8هعبساگی پیرسون اسافامه شز که خرومی آن مر مزو  شعاره )
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 احساس تبعیض سیاسی و مشارکت سیاسی ۀآزمون رابط یبرا یب همبستگیضر  ی(. خروج8) هر جدول شما

 متغیر
 مشارکت سیاسی

R p تعداد 
 375 000/0 641/0** احساس تبعیض سیاسی

P<.05 *  P<.01** 

   یزان  گارکت سیاستی یتا وتریب یی مهز نگان  ی (8شعاره )مزو   های مامهه کگونه  هعان
( یا  یزان احسا  لب تیض سیاستی رایطته =000/0sigماری )او سطح     =r)641/0پیرسون )

افتزایش  ستی یتزان احستا  لب تیض سیا که هرچته ا    ای  یه ؛وموم مارم یمار و  ساقیعا   
 یهتا تک، حریحزیتی ها تیف ا  ت مر اناخایاا،کشر اع  از ی، یزان  گارکت سیاس یایز،  ی

یتر ای کته احستا    ب تی (1)شتعاره  ۀفروتی ،ی تایرای  ؛ک ز افزایش پیزا  ینیز و...  ی،اعاراو
 شوم.  ی مهز، لأییز  ی  گارکت سیاسی را افزایش ی،لب یض سیاس

گروهتتی  مرون ف ا یتتت و پیوستتاگی ،سیاستتی ب تتیضل احستتا  .(2) شتتعاره ۀفروتتی
 .مهز  ی افزایش را(  حور قوم)

احسا  لب یض سیاستی و پیوستاگی و ف ا یتت ه )ی  فرویر ایه هرمو  اغک ییه ا یا لومه
 ییترا ،نتزرو از لوزیتع نر تا  یرخورما انتز شتزه یریتگ انزازه یا مر سطح فاصله (گروهی مرون
شتعاره آن مر متزو   یخرومت ورسون اسافامه شزه یپی گب هعبسایه از وری  فرویا ییررس

 نگان مامه شزه است: (9)

 گروهی (. خروجی ضریب همبستگی برای آزمون رابطۀ احساس تبعیض سیاسی با پیوستگی و فعالیت درون9جدول شماره )

 متغیر
 محور( )قوم گروهی و فعالیت درون تکمشار

R P تعداد 
 43 000/0 529/0** یسیاس احساس تبعیض

P<.05 *  P<.01** 

   یزان احسا  لب یض سیاستی یتا یی مهز، نگان  ی (9های مزو  شعارۀ ) مامهه کگونه  هعان
( یتا  یتزان پیوستاگی و ف ا یتت =000/0sigماری )ا( و سطح    ت=529/0rوریب پیرسون )

 یتزان افتزایش  یتا کته ا    ای  یه ؛مار و  ساقیعی وموم مارمارایطه     ( حور قوم) گروهی مرون
 ایز.ی یش  یافزانیز  حور  قوم یاسی یزان پیوساگی و ف ا یت س ،لب یض سیاسی احسا 

 ومتوم لفتاوا قو یتت نوع یرحسب سیاسی لب یض احسا   ورم مر .(3) ۀه شعاریفرو
 مارم.
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 ینوع قومیت با احساس تبعیض سیاس ۀآزمون رابط یانس برایل وار یآزمون تحلی (. خروج10جدول شماره )

 نیانگیم سطوح ریمتغ
ی درجه آزاد

 یگروه نیب
ی آزاد درجه
 یگروه درون

F یدار اسطح معن 

 قومیت

 06/27 فارس

361/17805 369/925742 343/2 040/0 

 89/32 بختیاری

 51/25 عرب

 68/22 شوشتری

 17/22 دزفولی

 96/29 بهبهانی

، sig =040/0 یمار او ستطح    ت F=343/2و  قتزار  (10) شتعارهمتزو  های  مامه لومه یه یا
هتا،  لرلیتب عرب مار است. یتهاها،      یانگیاز    ورمشوم که حزاق  اخاالف مو  ی گخص  

 ۀفروتی ،ی تایرای ک  تز؛  ها ییش از میگران، احسا  لب یض سیاستی  ی انیو یهبه ،ها یخایاری
ض سیاسی یرحسب نوع قو یتت لفتاوا ومتوم یر ای که مر  ورم احسا  لب ی (  ب  3) شعاره

مارنتز و مر  احسا  لب تیض ازی سطح  افاول    ا که اقوام  خال،، ای  ؛ یهشوم مارم، لأییز   
حت  از میگران ها ییگار  و یهبهانی ،ها ها، یخایاری شزه مر اهواز، عرب  یان شهرونزان یررسی

 ز.های مو ای مارن لب یض سیاسی از سوی نهامها و مساگاه

 را انتهیگرا ی ل سیاستی  گتارکت احاعتا  ،اماعاعی لب یض احسا  .(4شعاره ) ۀفروی
 .مهز  ی کاهش

( مر ستطح ی گارکت سیاستو ه )لب یض اماعاعی یفرو  یر ایه هرمو  اغک یلومه یه ا یا
 بیوتر ه ازی  فروتیا ییررس ییرا ،نزرع نر ا  یرخورمایلوز انز و از شزه یریگ انزازه یا فاصله
 آ زه است. (11شعاره )آن مر مزو   یخروم ورسون اسافامه شزه یپی اگهعبس

 انهیگرا یملی اجتماعی با مشارکت سیاس ضیتبع ۀآزمون رابط یبرا یب همبستگیضر  ی(. خروج11ه )ر شما لجدو 

 متغیر
 انهیگرا یمل یمشارکت سیاس

r P تعداد 
 43 000/0 -577/0** احساس تبعیض اجتماعی

P<.05 *  P<.01 **  
   یتزان یمار و   کوستی یتا    ۀرایط مهز، ( نگان  ی11های مزو  شعاره ) مامهه کگونه  هعان

( یتا  یتزان =000/0sig) یمارا( و سطح    ت=r-577/0یا وریب پیرسون ) لب یض اماعاعی
ض ی یتزان احستا  لب تیتا افتزایش  کته ا   ت ایت  یته؛ مارم وموم انهیگرا ی گارکت سیاسی  ل

 (4)شتعاره  ۀفروتی ،ی تایرای  ؛یایتز انته کتاهش  تییگرا ی ل ی گارکت سیاساماعاعی،  یزان 
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انجا تز، لأییتز   تی انتهیگرا ییر ای که لب یض اماعتاعی یته کتاهش  گتارکت سیاستی  ل  ب ی
 م.شو  ی

 گروهتتی مرون ف ا یتتت و پیوستتاگی ی،اماعتتاع لب تتیض احستتا  .(5شتتعاره ) ۀفروتتی
 .مهز  ی افزایش را( ر حو قوم)

یض اماعتاعی و  ت  تر  لبقترار گترفا  مره )یفروت  یتا ریت اغ هترمو هک یا یا لومه یه
شتزه و از لوزیتع نر تا   یریتگ انتزازه یا مر ستطح فاصتله گروهتی( ونرپیوساگی و ف ا یت م

آن  یخرومت ورسون اسافامه شتزه یپ یب هعبساگیه از وری  فرویا ییررس ییرا ،یرخورمارنز
 .است آ زه (12شعاره )مر مزو  

 گروهی تبعیض اجتماعی با پیوستگی و فعالیت درون ۀآزمون رابط یبرا یهمبستگ بیضر  ی(. خروج12اره )شم لجدو 

 متغیر
 محور( قوم) گروهی درون یاسیپیوستگی و فعالیت س

R p تعداد 
 43 000/0 681/0** احساس تبعیض اجتماعی

P<.05 *  P<.01** 

   یتزان احستا  لب تیض ی، یتمهتز ( نگان  ی12های مزو  شعاره ) مامهه کگونه  هعان
( یا  یتزان پیوستاگی و =000/0sigماری )ا( و سطح    =681/0rاماعاعی یا وریب پیرسون )

 یتزان  یتا افتزایش کته ا   ت ایت  ومتوم مارم؛ یته  ساقیعی و مارا    ۀرایط یگروه ف ا یت مرون
 ؛ایتزی  تینیتز افتزایش  یگروهت نومر  یتزان پیوستاگی و ف ا یتت ،اماعتاعی لب یض  احسا

 یاستی، لب یض اماعتاعی یته افتزایش پیوستاگی و ف ا یتت س(5) شعاره ۀفروی یرپایۀ ،ی ایرای 
 انجا ز. ی حور   گروهی و قوم مرون

 ومتوم لفاوا قو یت نوع یرحسب اماعاعی لب یض احسا   ورم مر .(6شعاره ) یۀفرو
 .مارم

 تبعیض اجتماعی نوع قومیت با احساس ۀرابطآزمون  یانس برایل وار یآزمون تحل ی(. خروج13جدول شماره )

 میانگین سطوح متغیر
 آزادی ۀدرج
 گروهی بین

 آزادی ۀ درج
 داری اسطح معن F گروهی درون

 قومیت

 58/32 فارس

74/13942 3/37320 001/3 031/0 

 20/38 بختیاری

 39/31 عرب

 28/38 شوشتری

 17/32 یدزفول

 68/34 یبهبهان
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 sig =031/0 یمار او ستطح    ت F = 001/3ه  قتزار کت (13شعاره )مزو   های مامهیا لومه یه 
یررستی مار استت. اهتا،    ت  یانگیتاز    تورمشوم که حزاق  اخاالف مو  ی  ،  گخصاست

یراسا   (14شعارۀ )مزو   مو مر یه شک  مو احسا  لب یض اماعاعی مر یی  اقوام  خال، یه
 .نگان مامه شزه است یلوک یبیآز ون  ل ق

 نوع قومیت با میزان تبعیض اجتماعی ۀسیمقا ی( برایتوک یبی)آزمون تعق نیانگیم ۀ(. آمار 14شماره ) جدول
 هیدوسو یداراسطح معن اریمع یخطا نیانگیاختالف م های موردمقایسه رشته

 007/0 11/9 29/24 یبا بختیار فارس

 003/0 590/9 100/28 با عرب فارس

 1 94/12 48/4 یبا شوشتر سفار

 59/0 30/7 81/5 یبا دزفول فارس

 1 88/3 11/1 با بهبهانی فارس

 006/0 138/8 554/26 با عرب یبختیار

 633/0 94/5 65/11 ریتبا شوش بختیاری
 639/0 86/6 56/4 یبختیاری با دزفول

 329/0 97/12 17/20 با بهبهانی بختیاری
 489/0 618/8 -992/6 عرب با شوشتری
 815/0 571/9 180/12 عرب با دزفولی
 009/0 479/8 741/22 عرب با بهبهانی

 663/0 494/6 561/10 با دزفولی شوشتری
 436/0 386/7 569/3 با بهبهانی شوشتری

 36/0 92/11 71/21 دزفولی با بهبهانی

  یتا عترب،   قو یتت فتاریانگیشوم، اخاالف   یزه  یم (14شعاره )گونه که مر مزو   هعان
  یت، الر ییان روشت  مار استت. یتها   ت یو عرب یا یهبهان ،یا عرب یخایاری ،فار  یا یخایاری

مان ز، مر   استباا  ی افاوا  ا لق   یها تیقو  ه خوم را یهک خال، از شهرونزان  یها گروه
، بت یه یکزیگر، احستا  لب تیض ییگتاری مارنتز؛ ی تایرای نس  و ارلباطاا روز ره، یاماعاع

 قو یتت نتوع یرحستب اماعتاعی، لب تیض احستا   تورم یر ای که مر  ب  ( 6فرویۀ شعاره )
 شوم. مارم، لأییز    وموم لفاوا

 زان مشارکت سیاسییم مستقل بری رهایمتغ سنجش اثری چندگانه برا ونیرگرس (.15جدول شماره )
 یدار اسطح معن نییب تعیضر بتا مستقلی رهایمتغ
413/0 یسیاس تبعیض ساحسا  170/0 000/0 

418/0 اجتماعی تبعیضس احسا  174/0 000/0 

زان یتیر   یمار ا    ریلأث ی،اماعاع سیاسی و احسا  لب یض لب یض  احسا زانی ی رهای اغ
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 46/17، احستا  لب تیض اماعتاعی یتا پتژوهش یرهتای   اغیمر یت. مارنز  گارکت سیاسی
 سی مارم.زان  گارکت سیای   یی  سه  را مر لبیگاریی ،مرصز

 1یساختار معادالت یالگوساز. 8

ه  الحظته کت   شزه استت. چ تانک    (1شعاره )مر نعومار  ی    ام ا ساخااریلحل جیناا
احسا  لب تیض  ۀساز لایع هعه،ش از ی ون یکوایساه   ۀع وان ساز یه یاسی گارکت س ،شوم ی 

 .است( γ= 41/0سیاسی ) احسا  لب یض ۀ( و سازγ= 41/0اماعاعی )

 
RMSEA=  126/0  P-value= 011/0  Df= 1 Chi-Square=  15/6  

  یتاز ا یکتیگرفتت. ر  ورملومته قترا شتاخص چ تز ی،گت هامیپ  ز  یرازشی   ظور یررس یه
قبو   قای  ما  ه، یها مامهی  ز  یرا ،مار یاشز ا   ی کا  ریعاگر  است. 2یکا ها،  ریع شاخص

: 1384گتران، ی)ستر ز و م پتذیرم لتأثیر  یونته حجت  نعاز  یکا  که  ریعیست. یا لومه یه این
(GFI یرازشیی ویکن صشاخ یا ع وان یگریم شاخص از ،(281

ۀ ما  ت. استت سافامه شتزه( ا3
 لتر یتکنزمیتک  شتزه یته  حاسبهر  قزا هرچه؛ استیک صفر و   یی یامشزهشاخص  رااییلغ

 98/0  تام   ،یترازش ییویکتن . مر  ز  حاور، شتاخصیهار خواهز یوم  ز  یرازش، یاشز
 ت یرازش  ز  است.ی طلوی ۀمه ز مست آ زه است که نگان یه

 یگیر نتیجه

 ی  تی ،یریتگ  یلمع یساخاار ای ینهام یها یه م به ل هااست که  یی ز چ ز ی فهو  ،ضیلب 
                                                             

1. Structural Equation Modeling (SEM)   

2. Chi–Square  

3. Goodness of Fit Index 

 مشارکت سیاسی

 احساس تبعیض اجتماعی

 احساس تبعیض سیاسی

413/0  

418/0  

37/0 
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 یو اماعتاع یاستیض سیلب ت کیتکیتا لف مر ای  پتژوهش شوم. ی حزوم نع ،آن یاسی  سکش
یتک از هر ی گخص یرا یها ، شاخصی خال، و یا ل ر واماق شزه لوسط شهرونزان احسا 

 یاستیت سک گتار یر یاسیو س یاماعاع ضیاحسا  لب  شزه، اثر یطراح ۀنا  مر پرسش ها آن
، تک . مر  تتورم انتتواع  گتتارای هرمکتت ییررستت انتته رار زا قومی استتیت سکانتته و  گتتاریگرا ی ل

و  پرستش شتش تورم،   یتا مر .ی ا مرنظر گرفاته پژوهش پیگی ۀ پایۀیررا  یخاص یها شاخص
انته و یگرا یت  لکیتر  گتار یاستیو س یض اماعاعیاثر احسا  لب  یارۀ ا اظر مر یۀفرو شش

  یت، ایطور  تورم ه یهکشز  یطراح ضیها مر سطح احسا  لب  تیز لفاوا قو یانه و نیگرا قوم
  .یمام انجام ،است یایز هوی اعا یها از اقوام و گروه یه  جع کار را مر اهواز ک

 خالت،،  یها گروه یسو سیاسی از لب یض  احسا مهز که ی  نگانپژوهش   یا جیناا
کته ا    ت ایت  یته ؛مهتز  ی افزایش را ها آنۀ گرایان ی ل سیاسی کتر گا  احاعا ،طور  یانگی  یه

ییگتار  گرایانه یایز،  یزان  گارکت سیاسی  لی ی  شیافزای سیاس هرچه  یزان احسا  لب یض
ت مر اناخایتاا، کاز شتر اعت  ، جایت مر الومه شوم که  گارک مر  ورم ای  یافاه یایز شوم.  ی
 ه احاعا   ک ،ت مر اناخایااکشرل ها یر است و  و... ی،اعاراو یها تک، حریحزی یها تیف ا 

ز نگتزه استت. کتلعر ،شتوم ی   کتت مر آن ک گار زانیشهرونزان،   گاریض  ییاحسا  لب  یا
ض یت و لب ی حرو  ان ز  ،ها یایناروا انواع ۀه یر رایطک هایی پژوهشج ییا ناا افاهی  یا یسۀ قا
 ،کی؛ چتای1379 فر، ی)ستلطان انتز رمهکز کتت اناخایتاا لعریتیا  حور یاسیس تک گار یر

 کیتا، فرما ی ؛ پریتزام و1393اران، کت؛ نجاا و هع1397اران، کو هع یسرو خوامه؛ 1382
( 1390 اران،ک؛ ماوی و هع1396 هری  و رام، ؛ حعیزی1396 موانعرم، پور و ؛ یه ام1397

ایت   انگریتاعمه تز، ن یگتار را نگتان  یت یی حرو  ت یا احسا کاهش  گارک ها، ییگار آنو 
 ی میگر،اسیت سکو  گار ی گگری کها وهییه ش ونزانرشه ض،یلب   احساافزایش ه یا کاست 

 یسیاست لب تیض   احستا   ،یتا یتر افتزونای ز. ی ی  یگاریش ییگرا یمه یو رأ اناخایاا مز یه
جتۀ ینا افاته،ی  یتا .مهتز  ی افتزایش نیز را(  حور قوم) گروهی ونرم ف ا یت و پیوساگی گار،یی

( 1400)ی چلتتزاوو (، 1380)ی (،  قمتتوم1386 و 1389) ارانکتتنتتواح و هع هتتای پژوهش
 هتای عرب  یی قو ی مر ش یه هویتیگرا یر اقامامی سیاسی و  حرو یت یر اثر احسا    ی ب 

  ز.ک یز  ییلأ یامیاهواز را لاحز ز ساک 
ض یلب ت عرصتۀمر  ومتوم  یهتا لفاوا یتر افزونه ک  یوم یا مر پژوهش حاور  ا یۀفرو

 ومتوم لفتاوا زیتقو یتت ن نوع یرحسب یسیاس لب یض احسا   ورم ، مریو اماعاع یاسیس
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یتیش از  هتا و یهبهانی ،هتا خایاریهتا، ی عرب ،لرلیب یهکه مه ز  ینگان  ی آ ار یها افاهیمارم. 
 ،اقتوام  خالت، لر، ییان روشت  ک  تز. یته  یرا احسا    اهواز لب یض سیاسی کسامیگر اقوام 

  لفتاوا و یتمارنتز. ا یمو ات یها نهامها و مستاگاه یسو ض ازیاز احسا  لب  یسطح  افاول
و  یمو ات یها ستتایس مر  ورم خال،  یها تیمارم. چرا قو  یگاریی ییررس یما ،آن ییچرا
  ا تر را یاتوان یتا یت  ایتاز م  یکیز یمارنز؟ شا یاحسا   افاول یمو ا یها رم مساگاهکععل

ها را  مستاگاه یار  تزکو  یایری تز ۀیزنت ی،رو هتر ه یتهک یکزیگریه  گوناگونلفاوا نگاه اقوام 
آن  هیت ینتوع یته (6)شتعاره  یۀمر قا تب فروت نیتز   پتژوهشیته مر اکافت ی ،مه ز ی   کیلگ

 یته را ختوم هکت ونزانرشته  خالت، یهتا گروهکته مهتز  ینگان   ها افاهیپرماخاه شزه است و 
 هت  یته نسبت  روز ره، ارلباطاا و یاماعاع   اسباا مر مان ز، ی   ا لق  افاوا یها تیقو 

قضتاوا و  «تیتقو »پایتۀ گر یریزیک ورم  مر ،لر ییان روش  یه .مارنز یگاریی ضیلب  احسا 
 یلستر یاستیض سییتر احستا  لب ت یض اماعتاعیاثتر لب ت ینتوع یه  جای  ز. مر اک یرفاار  

 یو قتو  ی،، اماعاعیفره گ یها یگذار استیگار یه سی   وووع، ورورا لومه ییا ایز.ی ی 
و  یشتتهرونز یا گوهتتا ی  استتباا یر ب تتا تیتتز لقویتت  استتباا  تترمم یتتا هتت  و ن عرصتتۀمر 

 مهز. یگان  را ن یمو ا یها  حور مر مساگاه قانون

نگان  سیایت سکیر  گار یض اماعاعیلب   احسا  م اثرر و مری پژوهش حاور ها افاهی
یایتز،  یتزان  گتارکت سیاستی  احسا  لب یض اماعتاعی افتزایش  ی هرچه  یزانکه مهز  ی 

گتر یت میتنزان قو وشتهری از ستو کته ه گا ی ،قتوم یتک شوم. شتهرونزان ی   کانه یگرا ی ل
 یهتا  شی کمتا آورنتز و یته ی  یرو ی حتور و قوم یتیگرا ونر  ز، یته مک یض  یاحسا  لب 

 یختوم   طوف یه قوم و گتروه یها  شکگار یه یی، انهیگرا یر و  لیفراگی ها استیو س یاک گار
 یتزان احستا  لب تیض یا افزایش ه ک شز هزیپ ج  م یۀفرو یمر یررس افاهی  ی  ز. اک یلومه  

یتاره   یمرا لومه قای  ۀاکنایز. ی  ی نیز افزایش گروهی ونر یت م یزان پیوساگی و ف ا ،اماعاعی
ض ی  احستا  لب تیتم  قو ی مر  یان افترام اقتوام یته تیهو کیکرمن از  تیحعا هکاست  ای 

 گونته کته هعان و ک ز یعن گانهیی کلی کگور یاسیس تکی  گارفضا یا ها را آن  زو ا  ، یاماعاع
ت کو  گتار ی گتگرکیته الفاقتا   ی،استیض سیلب ت  ، احستا یزیم نخست یۀفرو یررسیمر 

  یتما  یتر ا ی زرک چیه ی،اسیت سک گار یا گوها جیناا،  یانجا ز. هعچ  یگار  یی یاسیس
کته  یکعاتر از کستان ،شونز یش اخاه  مزء اقوام عرب و  ر که  یکسان کهمه ز   وووع ارائه نعی

 انز.  گارکت ماشاه ،شونز  ی ،یل ر فار 
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 قو یتت نتوع پایتۀپیگار اشتاره شتز، یر گونه که هعان اماعاعی، لب یض  احسا مر  ورم
 ی،عترب، فتار  یتا یخایتار   یتاراخاالف  یانگی  قو یتت فتا، مر اهواز .مارم وموم لفاوا

 های قو ی  خال، مر ، گروهلر ییان روش  مار است. یه ا   ی و عرب یا یهبهان ،یخایاری یا عرب
قو یتت  پایتۀمارنتز و ایت  احستا  یر ه  احستا  لب تیض  اماعاعی نسبت یه ۀروایط روز ر

   زنیاز ،اصالح ای    اسباای هارهای آن و نیز راهکا ای  احسا  و ریگهیی لفاوا مارم. چرا
 .استهای فره گی و اماعاعی  گذاری ریزی مر سیاست میگر و یرنا ه های پژوهش یررسی مر

و رفاتار  ضیلب ت ۀرایطت از یروشت  ریمتول ی،و لجریت ینظتر حاظ  ر یهحاوۀ  قا  که یحا مر
از  ری. شتتعاستتتی ووتتوع ن  یتحتترف آختتر مر  تتورم اروی  چیهت یتته، مهتتز ارائتته  ی یاستیس

. یپرمازنتز آن یته زیتیا یآلت یها پژوهش که مارنز وموم هملو ما ب یها شسها و پر یت حزوم
 اعرکتز  یقتو   ت  ستائی حور یا  یض و  گارکتبل ۀیر رایط ای  یح  که چارچوب یمرحا 

 نیتز یا حاشتیه یهتا هتا و گتروه تیمع  مر  ورم لوانز یفقزان آن   ای گارکت های  هیلوم ،یوم
 زیتن  اقتاطع تیتیتا  حرو  افترام ی ه  است که رفاارهتا زینکاه ن  یا ای ، یر افزون کار روم. یه

 یتا یلکته ،ینتژام و یقو  ضی بل یا ل ها نه تکه  عک  اس یافرام ی  ی ؛شوم زهیو س ج یاییارز
ی هتا پژوهشهعچ تی ، . یاش ز رو نیز رویه تیم س ان ز  ی میگریها یی ز طبقه پایۀ یر ضی بل

 ،تیتنهامریهتره یبرنتز.  یگروهت ضیمر یرایتر لب ت یفرم ضیلب  یمزئ یها  یاز لحل زییا یآل
و  ضیلب ت انیت  ۀزیتچیروایتط پ لوانتز ی  گریم یها گرفا  روش کار و یه ضیز ان لب  ۀ حاسب

ان ر ثت  مو ،ختوم یمر  قتاطع  خالت، زنتزگ لوان تز یافرام  ت ،شک یک ز. ی لر ر را روش رفاا
موران  کته ایت  یا ، ا تاح  ک  ز را ضیلب  ی،زنزگ ۀک  چرخ ای ی،یزرگسا  ،ینوموان ،یکومک

  زه یاشز.یآ های پژوهشلوانز  وووع  ی  زین گذارم ی  ریثأل رفاار یر چقزر و چگونه ، خال،
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