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 ١۵/۵/١٣٩۶: تاریخ دریافت مقالھ

  ١/٧/١٣٩۶:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                 

  

دورانـی کـه طـی آن  فـرد      ؛جوانی اتفاق می افتـد بنیادي ترین  تغییر وتحوالت انسانی در دوره نوجوانی و 

و این کاوش و جسـتجوگري را در محـیط و    استمعنا و ماهیت خویش  برايهمواره در تالش و جستجو 

اعـم از   -فرد جوان مـی دانـد ایـن اجتمـاع    . نمودار می سازداجتماع پیرامون خویش و در ارتباط با دیگران 

وجود و ماهیت وي را شکل داده و به فراخور تعامل با آنهـا جامعـه   بخشی از  -خانواده، طایفه، قوم و ملت

تحقیق حاضر به شیوه پیمایشی انجام شده و از تکنیک پرسشنامه براي جمع . پذیر و هویت پذیر شده است

گروه قومی شش سال متعلق به  30 تا 18شامل جوانان آن جامعه آماري . است گردیدهآوري داده ها استفاده 

نفر به عنوان حجـم نمونـه انتخـاب     245 ،از این تعداد به کمک فرمول کوکران کهرج می باشد ساکن شهرک

میزان گـرایش  . هایی بین هویت قومی و ملی می باشد نتایج پژوهش بیانگر وجود تشابهات و قرابت. شدند

ا دال بـر ایـن   امـ  ،به ابعاد عام هویت قومی و ملی در بین گروه هاي قومی داراي تفاوت معناداري می باشد

یافته ها نشـان مـی دهـد کـه متغیرهـاي       .نیست که بعد خاص هویت قومی و ملی در نزد آنها ضعیف باشد

بـر   -غیرمسـتقیم  -رسانه جمعی و مدت زمان اقامت در کـرج اثـر مسـتقیم و فزاینـده اي     سرمایه فرهنگی،

بـا   ،اثر مستقیم دارد و از سوي دیگرگستره روابط  به تنهایی . گرایش به ابعاد عام هویت قومی و ملی دارند

در  .گرایش به ابعاد عام هویت قومی و ملی تضعیف می شـود  ،افزایش احساس محرومیت نسبی در جوانان

درصد از تغییرات گرایش به ابعاد عام هویت قومی و ملی را در بین جوانان 29 متغیر فوق حدود  5مجموع 

  .تبیین می نمایند
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  مقدمه

همـواره دغدغـه کیسـتی، چیسـتی و      ،هیئت اجتماعی درآمد هرچند که بشر از آن زمانی که به صورت یک

امـا ایـن    ،چرایی خویشتن را داشته و همین امر در خلوت و جلوت وي را به تفکر و اندیشه واداشته اسـت 

و  "هویـت "در حوزه علوم انسانی مطـرح و مفـاهیم    به ویژهمقوله امروزه به عنوان موضوعی مهم وکلیدي 

و حـائز اهمیـت شـده    قرار گرفته هاي مختلف بسیار مورد واکاوي و مطالعه در رویکرد "هویت اجتماعی"

؛ چرا که هویت و کیستی انسـان امـروزین بـرخالف گذشـته تحـت تـاثیر       ) (Aorebort,52:1992)است

در  اجـزا و عناصـر درونـی آن    ،ثانیاً است؛ ثبات خود را از دست داده، عوامل درونی و تحوالت برونی اوال ً

وي از جنبه درون و فردي بـه   پس. یمشاهد جابجایی در سلسله مراتب آن می باش ،ثالثاً اند؛حال دگردیسی 

تبدیل شده ... موجودي چندساحتی با الیه هاي متنوع و متکثر فرهنگی، قومی، زبانی، نژادي، مذهبی، ملی و

هـاي   و امتـزاج هـاي گسـترده    از جنبه برونی و اجتماعی نیز تعامالت و مراودات فرهنگی، مهاجرت. است

ي قـومی  گروه هاها، بافت و ساخت بسیاري از اقوام و ملت –ترکیب هاي فرهنگی و پیدایش دولت قومی،

بـه میزانـی کـه تعـامالت و     . هاي دورگه و چندرگه را خلـق نمـوده اسـت    را تغییر داده و افرادي با هویت

افزایش یافته، به همان میزان نیز  قطعیت تکنولوژي ارتباطات روبه گسترش نهاده  وآگاهی هاي هویتی افراد 

بدین معنا که افراد تـا قبـل از دنیـاي مـدرن      است؛ هاي آشکارا  قدیمیِ یگانگیِ هویت را به چالش کشانده

اما از چند سده گذشته که دولت مدرن بـه عنـوان واقعیتـی انکـار       ند،متکی بر قوم و ایل وتبار خویش بود

رد و در جریان توسعه و نوسازي عرصه هاي مختلف زندگی بشر را تحـت  ناپذیر در جوامع کنونی ظهور ک

وابسـتگی هـا و    یکردنـد کـه گـاه    تاثیر قرار داد، تعلقات، تعهدات و وفاداري هاي جدیدي ظهور و بـروز 

پیوسـتن و   پـس . گرایشات قبلی را با چالش مواجه نموده و در بسیاري موارد شکل غالب به خود گرفته اند

یه هویتی به الیه هاي پیشین، تکثر و تنوعی را هم در سطح اجتماعی و برونی و هـم در سـطح   الحاق این ال

  .فردي و درونی پیش روي  جوان امروزین قرار داده است

در سطح کالن نیز  کشور ما به عنوان یکی از جوامع در حال گذار از یک سده گذشته با تغییـر و تحـوالت   

. طح بین المللی و در مواجه با اغیار و دیگـران مواجـه شـده اسـت    عظیمی هم در سطح داخلی و هم در س

نگاهی به گذشته تاریخی  بیانگر این واقعیت است که ایران از معدود کشورهاي تاریخی و باستانی به شمار 

و جغرافیـایی   اسـت می آید که داراي تنوعات قومی، زبانی، نژادي و فرهنگی چندین و چنـد هـزاره سـاله    

اظر نیز موید این ترکیب، تنوع و تکثر اقوام می باشد کـه در طـی هـزاران سـال بـا همـدیگر       انسانی حال ح
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. امتزاج یافته و یک واحد سیاسی مستقلی را خلق نموده اند که در نوع خود کم نظیر و شاید بی نظیر باشـد 

یـران بـه   ریشه هاي پیدایش و شکل گیري یـک  دولـت متمرکـز در ا    ،که در ادامه خواهد آمد طوري همان

امـا  . ایران از این حیث کشوري تاریخی قلمداد می شود ،چندین قرن گذشته برمی گردد و به تعبیر هابساوم

و ردپـاي مـدیریت     ندهاي گذشته در ایران بیشتر صبغه قومی و قبیله اي داشت فراموش کرد که دولت دنبای

در دولت پهلوي اول جستجو نمـود کـه    ژهبه وی تنها می توان در انقالب مشروطه  سیاسی به شیوه نوین را 

 –ضـرورت توسـعه و نوسـازي اقتصـادي    .....به فراخور تحوالت تـاریخی، اجتمـاعی، فرهنگـی، سیاسـی و    

در رأس این تغییر و دگرگونی هاي سده اخیر البته شهرها قرار داشـتند  . اجتماعی، شکل و قالب گرفته است

دوگانه هـا و   ، گاه بهي به مرکز و پایتختیرامون و حاشیه اقومی از مناطق پي گروه هاکه به دلیل مهاجرت 

دامـن زده  ...... وملیت /مدنیت، قومیت/تجدد، عصبیت/تشهري، سن/حتی پارادوکس هایی از قبیل روستایی

اصوالً  جوانان مهاجر قبل از سکونت در کالن شهرهایی همچون تهران و کرج، یا در شبکه اي درهم . است

روسـتاها بـه    "معیشتی"و" جماعتی"یشاوندي و فامیلی زندگی می کرده اند و یا در بافتتنیده از روابط خو

گونه اي داراي تشخص و هویت تعریف شده و ثابتی بودند، اما با مهاجرت به شهرهاي بزرگ و مواجهه با 

. افتنـد ساخت و بافت فرهنگی متفاوت و گونه گون، ناگهان خود را در فضایی بزرگتر با تنوعات بیشـتري ی 

این تجربه زیسته مشترك با فرهنگ ها و اقوام مختلف و به تبع آنها گستره روابط، جـدایی گزینـی مکـانی،    

گاهاً موجبات ابهام و سرگردانی و در برخی مواقـع بـازنگري و بازسـازي هـویتی در     .......سرمایه فرهنگی و

  .نسل جوان را فراهم نموده است

نی آشکار می شود که وجود و تنوع بسیار گسترده اي از گـروه هـاي   ضرورت و اهمیت چنین مطالعاتی زما

در شهري همچون کرج اگر به خوبی مدیریت نشود و هرکدام از این هویت ها بـه  .... نژادي و زبانی، قومی،

موضـوعی   ؛، می تواند زمینه و بستري براي واگرایی ملی فراهم نمایدافراطی برساخته و ظهور یابدگونه اي 

مهمتـرین ضـرورت ایـن    . که همواره به عنوان دغدغه اصلی دولتمردان و مدیران ارشد محسوب می گـردد 

پژوهش در خطر ناسازگاري میان هویت قومی و ملی در جنبه هاي ذهنی و رفتاري است که ممکـن اسـت   

لـه اي در آنهـا بـه    مابین جوانان به فراخور سن و سالشان  شکل گرفته، احساسات و هیجانات قـومی و قبی 

در ایـن پـژوهش   . شکل افراطی بیدار شده  و زمینه هاي نزاع و درگیري میان گروه هاي قومی را دامن زنند

ضمن مطالعه و سنجش نسبت هویت قومی و ملی در نزد جوانان و میزان انطباق و یا عدم انطبـاق آنهـا بـا    

ر خور توجه و اهمیـت بـراي مطالعـه تبـدیل     علل و عوامل موثر بر تغییرات هویتی به موضوعی د، همدیگر

  .شده است
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  پژوهش مبانی و چهارچوب نظري

البتـه  . توصیف و تبیین پدیده ها به ما مـی دهنـد   شناخت،در راستاي تحلیل هایی را انجام امکان  ،نظریه ها

     بـه واقعیـت  خـاص  چرا که هر نظریه اي از زاویـه و رویکـردي    ،این شناخت همواره کامل و جامع نیست

براي توصیف و تبیین مفهوم هویت نیز بـه  . را  به تصویر می کشد بخشی از آن خود،می نگرد و به فراخور 

روانشناسـان   عنوان پدیده اي چندضلعی و چند بعدي نیاز به بهره گیري از دیـدگاه و نظـرات روانشناسـان،   

  :اجتماعی و جامعه شناسان می باشد

 رویکرد روانشناسان 

کشـف، انتخـاب و درونـی نمـودن هویـت در       و فرد را در می نمایندهویت را امري فردي تلقی  آنان 

را همانند گرایش گیاه به رویش می داند کـه در  "هویت"اریکسون در این باره .خویش، مختار می دانند

برابــر هرمقــاومتی بــه حرکــت خــود ادامــه مــی دهــد، زیــرا هرکســی نیــاز دارد تــا بدانــد            

داراي یک هسته بنیادین  ،معتقدند که انسان از ابتداي زندگی اجتماعی آنها) 131:1392هیلگارد،(کیست؟

یا یک هویت نسبی اولیه است که در جریان جامعه پذیري و کنش متقابل بـا دیگـران هـر روز هویـت     

ــر،( .مــی کنــد خلــق هــاي جدیــدي را ا ، )1982(روانشناســانی از قبیــل ســلرز .)382 -375:1998ترن

، )2005(، بروژنســکی)2001(، ســنوا)1992(، چــاوس)1990(، راولــی )1990(، شــلتون)1987(مارســیا

دسـتیابی   مـورد در چارچوب رشد شناختی نظریاتی در ) 2011(و کرپلمن) 2011(، کامپال)2000(کرامر

به هویت قومی در بین کودکان مطرح نموده اند و معتقدند کودکانی که شناخت مثبتی راجع به قومیـت  

  ).(seidman,2006:18(می شودهویت قومی اشان زودتر تثبیت خود دارند، 

  روان شناسان اجتماعی 

اسـت کـه در یـک     اساساً  یـک سـاختار    "خود"، در نگاه آنان .دارندبه هویت رویکردي متفاوت آنان 

و از تجربـه اجتمـاعی برخاسـته    ) shwartz&kurtinez,1999:199(زمینه فرهنگـی رخ مـی دهـد   

همانند موجی است که  از جریـان و فراگـرد اجتمـاعی بـه      "خود" ،در واقع . )33:1381قاسمی،(است

این ). parsons&shills,1999:739(وجود می آید و همیشه نیز به عنوان جزئی از آن باقی می ماند

کـه دیگـران نسـبت بـه وي      دیدگاه، هویت فرد را در ارتبـاط بـا گـروه  و بازتـاب نگرشـی مـی دانـد       

پنداشـت از  معتقدنـد  کـه   حتی این نظریه پردازان تا آنجا  پیش می رونـد ). mead,1976:222(دارند

تاجفـل در  . شکل می گیرد ،خود یک شخص نیز بوسیله گروهی که شخص بدان تعیین هویت می شود
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ي گـروه هـا  بدون آگاهی از عضویت در گروه یا  د کهبیان می دار "مقوله بندي" این باره با طرح مفهوم

هویت جمعی نمـی توانـد شـکل     ،ارزشی که فرد براي چنین عضویتی قائل است اجتماعی و اهمیت و

اشاره نموده که در " برجستگی" نیز به موضوع مهم) 2000(استرایکر).  Rosenberg,1988:57(گیرد

در ایـن  . براساس سلسله مراتب برجستگی، سـازماندهی مـی شـوند    "خود"طی آن هویت ها در داخل 

هاي تشکیل دهنده خود بیشتر باشد، احتمال  هرچه برجستگی یک هویت نسبت به سایر هویت ،حالت

  .انتخاب رفتاري مطابق با انتظارات متصل به آن هویت، بیشتر می شود

 جامعه شناسان 

ـ     آنان ، قبلی در مقابل دو رویکرد   دبر این اصل تاکید دارند که بـراي مطالعـه فـرد و رفتارهـاي وي بای

دورکیم بـه عنـوان   . که فرد در آن قرار دارد، پرداختبه اجتماع و محیطی  رویکردي کالن اتخاذ نمود و

هایی براي رفتار  بیان می دارد که مرزهاي گروه قومی محدودیت مورددر این  ،جامعه شناسی کالسیک

قطب نمـاي اخالقـی   معنوي و اخالقی افراد جامعه وضع می کنند و در این رابطه گروه قومی به عنوان 

پارسونز نیز به مانند دورکیم معتقد است کـه در جوامـع   ) 82:1390مالشویچ،(. رفتار فردي عمل می کند

 ،ست که گروه قومی همچـون پاسـدار اخالقـی و معنـوي    ا همبستگی قومی بی تردید مستلزم آن ،سنتی

خود از توسعه اجتمـاعی،   وي به موازات برداشت تکاملی). همان منبع(رفتار فردي و گروهی عمل کند

معتقد است که تقسیم کار پیچیده تر، افزایش شتابان تحرك فضایی و اجتماعی و همچنـین شهرنشـینی   

ي گـروه هـا  و عمـدتاً تبـدیل بـه     بدهنـد ویژه خود را  از دسـت   ي قومی کارگروه هاباعث می شوند 

ي معتقد است هویت اجتمـاعی  از طرفداران رویکرد ساختاربند) 1387(گیدنز .فرهنگی و نمادین شوند

در سطح خرد ابتدا نوعی . با به کار گرفتن کنش متقابل دیالکتیکی درونی و برونی فهم و درك می شود

به عنوان شخصی حاصل می شـود و بعـدها رفتـه رفتـه     ) اطمینان(آگاهی و اعتماد به وجود چهره هاي 

نیز به ) 1388(جنکینز. عی شکل می گیردماهیت میان ذهنیتی زندگی اجتماعی و به تبع آن هویت اجتما

برونـی بـین    -مانند گیدنز معتقد است که هویت اجتمـاعی دوجانبـه اسـت؛ مـا در دیالکتیـک درونـی      

بلکه دیگران را نیز می شناسیم و توسط  ،خودپنداري و تصور عامه نه تنها خودمان را شناسایی می کنیم

از گیدنز و جنکینز، هویت را امري ذاتـی و از پـیش    با تاسی) 1392(معلوف. شناخته می شویم آنها نیز

فرد هم سـهیم و   "خود"تعیین شده نمی داند، بلکه امري اجتماعی و برساخته جامعه می داند که در آن 

طبقـه اي   "عادت واره"هم در این چارچوب بیان می دارد که ) 1986(بوردیو. البته تاثیر  گذار می باشد
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صادي و جایگاه عامالن اجتمـاعی در سـاختارها و میـدان هـاي تعـامالتی      اقت -که از موقعیت اجتماعی

طرفداران مکتب نوسـازي   ،در نگاه دیگر .هاي جمعی مشترك را پدید می آورد نشات می گیرد، هویت

بیان می دارند که شروع فرایند نوسازي زمینه هاي کاهش اختالفات در نشانه هاي اجتمـاعی را فـراهم   

همبستگی بیشتر شهري و یگانگی بیشتر فرهنگ که دولت ابراز می کنـد، جانشـین     ،در نتیجه .می سازد

اعـالم مـی دارد کـه در     مـورد دویچ در این ). 62:1384مروت،(قومیت و همبستگی هاي قومی می شود

هاي قومی و فرهنگی روابط بیشتري با خارج از قـوم و خویشـاوند خـود     فرایند نوسازي افراد و اقلیت

جریان همانندسازي نیز از درون فرهنـگ پیرامـونی رخ مـی دهـد و بـه       ،از سوي دیگر. دتجربه می کنن

ــت      ــه دول ــی مجموع ــی درون ــاي محل ــاگونی ه ــدن آن و گون ــانس ش ــت  -متج ــد مل ــی انجام . م

  )186:1391اوزکریملی،(

 هاي فرهنگی، به ویـژه   هشتر برخالف دویچ معتقد است در جریان نامتوازن نوسازي هرچه تفاوت

که به تعیین هویت مرتبط می شود، بیشتر باشد احتمال اینکه جماعت پیرامونی متمایز از  تا آنجایی

بــه نقــل از  ،هشــتر( لحــاظ فرهنگــی، همبســتگی بیشــتري داشــته باشــد، افــزایش خواهــد یافــت

 تدگار نیز با این نگاه معتقد است اساساً هویت قومی زمـانی اهمیـت پیـدا    ). 126:1391:اوزکریملی

دلیل قومیت خود در معرض سرکوب، آزار یـا محرومیـت از برخـی    ه گروه قومی ب می کند که یک

 می شودو این امر موجبات تقویت هویت قومی ) 126:1381قاسمی،،(حقوق و مزایا قرار می گیرند

ملـت  "کونـور در انتقـاد بـه تئـوري     ) 216:1379تـدگار، . (و به تبع آن منافع مشترك قوت می یابد

این امر بستگی  .هاي قومی نمی گردد ه نوگرایی لزوماً منجر به حذف هویتبیان می دارد ک "سازي

 به کیفیت هویت قومی و سازوکارهاي توسعه و هویت سازي ملی در بستر اجتمـاعی خاصـی دارد  

     تجانس و عدم تجانس جمعیتی می باشـد، امـا بـزعم وي هویـت قـومی      ،که یکی از این فاکتورها

  )163:1388گودرزي،. (کت و همراهی داشته باشدمی تواند با هویت ملی مشار

  را امري می داند که مدام توسط ابزارهایی نظیر روزنامه، "روایت هویت" مسئلهبندیکت آندرسون 

این ابزارها مدام به افراد یک جامعه خاطرنشان می سازند  ....نظام آموزشی و کتاب روایت می شود

ایـن مجـزا    -لذا از آنها مجزا مـی باشـند   .ع دیگر هستندهاي جامعی با افراد جوام که داراي تفاوت

گلنر نیز در این چـارچوب  ) 205:1388تامپسون،. (در روایت هویت است مسئلهاصلی ترین  ،بودن

اهمیت  موردمفهوم ملت را همزمان با مدرنیزاسیون و بطورکلی صنعتی شدن مطرح می نماید و در 

گونه که انسان باید یک بینـی و دو گـوش داشـته     همان" :و جایگاه هویت ملی چنین بیان می دارد

از ) 2001(آتنـونی اسـمیت   ).Mathews,88:2000". (باشد، بایـد داراي یـک ملیـت نیـز باشـد     
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که ملت به عنوان جامعـه اي داراي فرهنـگ،    بیان می دارد در حالی "ناسیونالیسم قومی"طرفداران 

اي وحق قـانونی مشـترك، پدیـده اي نسـبتاً      تاریخ، سرزمین مشترك، اقتصاد، سیستم آموزش توده

ازدواج هاي بـین  . را می توان در جوامع قومی ماقبل مدرن جستجو کرد مدرن است، ریشه هاي آن

را  "جـوهره نـاب  "و "حفظ تجانس فرهنگـی "  رت ها و وارد شدن نیروي کار عمالگروهی، مهاج

   )99:1391اوزکریملی،( .براي بسیاري از گروه هاي قومی فوق العاده ناممکن کرده است

  تجربی پژوهش پیشینه

را می توان در سـه  ) ملی -قومی(مرتبط با هویت جمعی مطالعات صورت گرفته و پژوهش هاي انجام شده 

  :گروه دسته بندي نمود

  دو در خاسـتگاه   و ایـن  یستندی و ملی با همدیگر سازگار نهاي قوم که وفاداري معتقدنددسته اول

دو متغییر جـدا   ،قوم گرایی هویت ملی به مفهوم حس تعلق داشتن به یک ملت و .ندا شان متفاوت

از هم می باشند و رابطه معکوسی با یکدیگر دارند؛ یعنی هرچه ملی گرایی در میان یک ملت قوي 

ـ از میزان ق تر باشد، معتقـد اسـت کـه     )1387(علـی الطـایی  . عکسروم گرایی کاسته خواهدشد و ب

یکی را  دفرد بای که هستنددر تضاد با هم و  مقوله متفاوت و متمایز از هم دو  ،هویت قومی و ملی

دینـی و جمعیتـی مهمتـرین عوامـل اجتمـاعی تشـدید ایـن         زبـانی،  بزعم وي تعدد قومی، .بپذیرد

ـ   )1388(عبداللهی و قادرزاده  .می باشنددر ایران دوگانگی وتشتت  اي هـ  هویـت کـه   دنیـز معتقدن

 )1376(عبـداللهی  .باشند و غالب شدن یکی به ضرر دیگري استملی می قومی در تقابل با هویت 

ـ   نتیجه می گیـرد مورد، در این  پژوهشی ملی در دلیـل ضـعیف بـودن هویـت ملـی در نـزد       ه کـه ب

انی گـرایش و  هاي فراملـی و جهـ   آنها بعد از هویت قومی حتی به سوي هویت ،ایرانی شهروندان

شان به این نتیجه رسیده اند کـه در    در تحقیقات )2003(دیگرانجان اس فینی و . جذب می شوند

 اسرائیل و فنالند هویت قـومی قـویتر از هویـت ملـی      هلند، چهار کشور مورد مطالعه یعنی آمریکا،

. استاسرائیل و فنالند  هلند، هویت قومی به ترتیب در بین کشورهاي آمریکا، قویترینمی باشد و 

شان به این جمع بنـدي رسـیده انـد کـه پـذیرش درون       در مطالعات) 2008(مک مئوس و دیگران

داراي هویـت   ی کـه دانشـجویان کـه   ؛ بـدین معنـا  گروهی با تعصب قـومی ارتبـاط مسـتقیمی دارد   

که این  تمایالت بیشتري براي طرح مسائل قومی درون گروهی دارند فالندرزي قویتري می باشند،

  .بر تعصبات قومیتی آنها می افزاید

  آنهـا معتقدنـد همـان    .دوم نوعی قرابت و همسویی بین هویت هاي قومی و ملـی مـی بیننـد   دسته 

هویـت قـومی    که هویت خانوادگی مانعی بر سر هویت قومی در درون یک قوم نمی باشد، طوري

) 1373(احمـد اشـرف  . نوعی همنشینی و تـوازي دارنـد   با هم و استنیز با هویت ملی قابل جمع 
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می دانـد، ایـن هویـت هـا را همچـون       از انواع هویت جمعیضمن این که هویت قومی و ملی را 

عرض  را در -هویت قومی و ملی -و آن دو می نمایدقوله اي تاریخی تلقی پدیده هاي اجتماعی م

هویت ملی تحـت  که  مایشی ملی نتیجه می گیرددر یک پی )1380(مسعود چلبی. هم  قرار می دهد

احساس هویت قومی در نزد همه اقوام  ؛ هرچندی آشنایی و روابط بین قومی می باشدتأثیر چگونگ

احساس هویت قومی منافاتی با احساس هویت ملی ندارد و این دو مقوم  اما ،ایرانی قوي می باشد

که بین دو متغیر هویت  نیز در یک تحقیق مشابهی نشان داده اند )1388(و دیگرانربانی . یکدیگرند

با بررسی  ابعاد و  )1387(ابراهیم حاجیانی .وجود دارد ییافزا همو  هویت قومی رابطه مثبتملی و 

ملی، دینی، مدرن و قومی معتقد است که هویت ایرانی چنـد   اي هویت ایرانی در چهار بعدمولفه ه

 بادر پژوهشی  )2009(وودوارد. اما نوعی همسازي و سازگاري بین ابعاد آن وجود دارد ،بعدي بوده

کـه هویـت قـومی و ملـی      نتیجه می گیرد "و بزرگساالن جوانانهویت قومی و ملی در بین "عنوان

 فاکتورهایی از قبیل احساس تبعـیض و  می باشند و اما مرادف هم ،هرچند با همدیگر تفاوت دارند

ـ    .عنـوان متغییرهـاي مسـتقل بـر هویـت ملـی تـاثیر مـی گذارنـد         ه میزان ارتباط با گروه همـاالن ب

و یکسـان   "دیـگ ذوب " عنـوان سیاسـت   باآمریکا  60هاي دهه سیاست با مطالعه )1992(رتیزهوا

ارزش غالـب در بـین    "وحدت در عین کثرت" سیاست ، سازي بیان می دارد که در پایان این دهه

  . توجه به تفاوت ها البته هیچگونه تهدیدي براي هویت ملی نمی باشد مهاجران شد و

       دسته سوم رابطه بین این دو نوع هویت را پاردوکسیکال و البته پیچیده تلقـی مـی کننـد و بـر ایـن

نوع رابطه آنها بسته به عوامـل و  . به همین سادگی نمی توان اظهار نظر کرد موردباورند که در این 

سـوي  از .فـرق مـی کنـد   ... ، سیاسی، جمعیتـی و تاریخی، اجتماعی، فرهنگی دیالکتیکی فاکتورهاي

ابطـه  ر پـس  .ها هم داراي اهمیت می باشد کیفیت و چگونگی ارتباط و سازوکار این هویت ،دیگر

جـونز و   ).غیرخطـی (فرض نمود و هـم تقـابلی  ) خطی(تعاملیمی توان هم  هویت قومی و ملی را

کـه بـا افـزایش سـطح تحصـیالت و       شان به این نتیجه رسیده انـد در یافته هاي تحقیق )1999(رینا

مهارت هاي شناختی افراد، بسط هویت جمعی و گذار از هویت هاي محدود و کوچک به هویـت  

، گرایش بـه  افراد در آمدو افزایش سطح تحصیالت با  ،همچنین .صورت می گیردهاي جمعی عام 

      تقویـت  یتعهد به شناسـه هـاي مـدنی هویـت ملـ      برعکسِ آن بعد محولی هویت ملی تضعیف و

       ) 1990(، بـولن و مـدرانو  )1989(مؤیـد دیـدگاه هـا و یافتـه هـاي اینگلهـارت       نتایج این .می گردد

تحـت تـاثیر فـاکتور     هویـت هـا  کونور نیز در این راستا معتقد است که تعامل یـا تقابـل    .می باشد

     احتمـال تضـعیف هویـت ملـی      اسـت، می باشد؛ در جایی که تنوع قومی زیـاد   "ترکیب جمعیت"

    جنبـه هـایی هویـت جمعـی      از راهویت ملـی و قـومی   ) 1387(حبیب احمدلو .می رود و برعکس

 . ساخته انـد ی از شخصیت خود ئآنها را درونی کرده و جز ،که افراد در طی اجتماعی شدن می داند
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افـراد   و در سـطح خـرد،   ندیسـت تقابـل بـا هـم ن   در  لزوماً دو بعد از هویت اینوي معتقد است که 

       و از آنـان در موقعیـت هـاي مقتضـی اسـتفاده      مـی کننـد  دو نوع هویت درك ن بین این را تناقضی

نیز معتقد است که پایداري و فراگیري هویت ملی در جامعـه چنـد   ) 1388(علی یوسفی. نمایندمی 

با اقوام کشـور و   )ی ایراننظام جمهوري اسالم(سو متکی به مناسبات دولت ملی قومی ایران از یک

 .متکی بر کم و کیف روابط اقوام با یکدیگر است ،از سوي دیگر

امري اجتمـاعی اسـت و در ارتبـاط بـا      ،در سطح کالن توان گفت که هویت مطالب فوق میدر جمع بندي 

محیطـی و  و شرایط  ساختاري عوامل به شکل گیري و یا تغییر آن ؛ اجتماع و دیگران معنا و مفهوم می یابد

هویت قومی به عنوان هویت سنتی و فروملی هم مـی توانـد از   . بستگی دارددو  ارتباط متقابل این همچنین

ایـن امـر بـه     ،به تعبیر دیگر .چالش هاي هویت ملی و هم از نتایج حاصل از همبستگی ملی محسوب گردد

از سـوي دیگـر    ،عی خـاص سو و فرایند هویت سازي ملی در بستر اجتمـا  از یک ،کم و کیف هویت قومی

دارد؛ بدین معنا که توفیق در اخـذ رهیافـت توسـعه معطـوف بـه همبسـتگیِ ملـی در یـک جامعـه           بستگی

چندقومی ممکن است موجب همزیستی و همگرایی هویت قومی با هویت ملی گردد و یـا بـرعکس، عـدم    

و  سـازي ینـد موجبـات ناهم  ی در ایـن فرا توجه به گونه گونی هاي فرهنگی و نادیده گرفتن تنوعـات قـوم  

اول اینکه هویت داراي الیه ها، ابعاد،  :ستدر سطح خرد نیز دو نکته حائز اهمیت ا .واگرایی را فراهم نماید

پـس  . و داشتن یک  هویت براي یک فرد به تنهایی غیرقابل تصور می باشد استجنبه ها وسطوح مختلفی 

دوم اینکه الیه هاي هویت شـکل   ؛مختلف را کسب و تجربه  يهویت هامی تواند  همزمان جوان امروزین

پیش آمده، در بین سطوح و الیـه هـاي   بسته به شرایط و موقعیت هاي  بدین معنا که -دارد سیال و منعطفی

فلـذا    .گیـرد می  توجه فرد قرار رکزگیرد و یکی از این الیه ها در اولویت و ممی هویتی جابجایی صورت 

البته . نماید می بیشتري تعهد و دلبستگی در قبال آن احساس تعلق،را باز می شناسد و  براساس آن خود فرد

 1میـان کنشـگر و سـاختار   سو به سازوکار و مکانیسم شکل گرفتـه   مر از یکیادآوري می گردد تحقق این ا

فاکتورها و عوامل مختلفی که در این میان در شکل گیري و تقویت هر  به ،و از سوي دیگر مربوط می شود

  .بستگی دارد الیه هاي هویت نقش آفرینی می کنند، ابعاد و یک از

  

  

  

                                                           
  .می نامد اربندي را فرایند ساخت چیزي که گیدنز آن ١
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  گستره روابط

  نوع رسانه مورد استفاده

  هویت قومی و ملی                            سرمایه فرهنگی                                                 

  احساس محرومیت

  مدت اقامت

  مدل مفهومی تحقیق: 1مدل 

  ه هاي پژوهشفرضی

 .فـرق مـی کنـد   با هـم   ساکن شهر کرج  1هویت قومی و ملی  در بین جوانان  اقوام مختلف نسبت .1

   )مستخرج از نظریات کونور وهشتر(

در کرج با میزان گرایش به ابعاد عام هویت قـومی و ملـی رابطـه وجـود      اقامت جوانان بین مدت  .2

  )مستخرج از نظریه آنتونی اسمیت.(دارد

 .با  میزان گرایش آنها به ابعاد عام هویت قومی و ملی رابطـه وجـود دارد  جوانان  گستره روابطبین  .3

   )مستخرج از  نظریه تاجفل(

 .هویت قومی و ملی رابطه وجود داردبا میزان گرایش آنها به ابعاد عام جوانان  فرهنگی سرمایه بین .4

  )مستخرج از  نظریه بوردیو(

با میزان گرایش آنها به ابعاد عام هویت قـومی و ملـی رابطـه     جوانانبین نوع  رسانه مورد استفاده  .5

  )مستخرج از نظریه آندرسون(. وجود دارد

یش آنها به ابعاد عام هویت قومی و ملی رابطه معکوس با میزان گرا جوانانبین احساس محرومیت  .6

  )مستخرج از نظریه تدگار(. وجود دارد

  شناسی پژوهشروش 

روش پیمایش با هـدف توصـیف و    به منظور بومی سازي شاخص ها و از در این تحقیق از مطالعه اکتشافی

پرسشنامه حضـوري مـی باشـد کـه بـا       ،تکنیک به کارگرفته شده. تبیین داده هاي میدانی استفاده شده است

گـروه هـاي قـومی شـش گانـه      جوانان متعلق به   واحد تحلیل شامل. ب منازل تکمیل گردیدمراجعه به در

                                                           
  آذري، فارس، کرد، لر، عرب و بلوچشش گروه قومی شامل - 1
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 30تـا   18 جوانان شاملو واحد مشاهده  عرب و بلوچ ساکن در شهر کرج می باشد  ،لر ترك، کرد، فارس،

نوع نمونه گیـري در ایـن   . ردیداستفاده گspss 19افزار  نرم زیه و تحلیل داده ها ازبه منظور تج. استساله 

دلیل به کارگیري نمونه گیـري خوشـه اي در ایـن تحقیـق، اوالً      .تحقیق خوشه اي چند مرحله اي می باشد

ایـن   ،ازسوي دیگر .پراکندگی و ثانیاً حجم باالي جامعه آماري می باشد که بالغ بر سیصدهزار نفر می باشد

نمونه گیـري در  ).  74:1386دواس،(تکنیک به  گونه اي انجام شده که هزینه مصاحبه نهایی به حداقل برسد

جـدایی  "شـهر براسـاس متغییـر     کرج تهیه گردیـد و از محالت   ابتدا فهرستی .یردسه مرحله صورت می گ

در  .و دسـته بنـدي شـد   اعیان نشین، متوسط نشین و فقیرنشـین تقسـیم    )محله(به سه خوشه"یمکانگزینی 

 به قید قرعه و به شـیوه نمونـه گیـري تصـادفی سـاده     ) محله(از  بین هر کدام از آنها دو خوشه ،مرحله دوم

را  1هـایی  با استفاده از نقشه هاي تهیه شده از مرکز آمار ایران، بلوك و بلوك ،در مرحله سوم .انتخاب شدد

را  2به صـورت تصـادفی افـرادي    ،خانوارهاي هر بلوك از شمارش تماماز هر محله انتخاب و سرانجام پس 

پیش برآورد واریانس و دقت احتمـالی از تحقیـق   الزم به یادآوري است که . ندانتخاب گردید براي مصاحبه

  :مشابه گرفته شده است

نفر 245







20/80/84.30025/353782

20/80/84.3353782
n

  

پژوهش تعریف مفاهیم
  

  3هویت ملی

اسطوره ها و سنت هایی که میـراث متمـایز    خاطرات، نمادها، ها، می الگوي ارزشئبازتولید و بازتفسیر دا 

 .اش اسـت  فرهنگـی بـا آن الگـو و میـراث و بـا عناصـر        و تشخیص هویت افراد  دهند می ملت ها را تشکیل

  ).30:1383اسمیت،(

 4هویت قومی

                                                           
به عنوان  تعداد دو بلوك اضافی یک بلوك جوابگوي تعداد پرسشنامه ها نباشد و به منظور اطمینان بیشتر، نظر به اینکه احتماالً تعداد خانوارهاي - 1

 .که در برخی موارد از آنها استفاده گردید جایگزین نیز انتخاب شدند

لذا نتایج براساس تعداد  ، تکمیل شده بودمورد آن کامل و بدون نقص  245نمونه پرسشنامه تکمیل و پس از پاالیش حدود 260با توجه به اینکه - 2

  .مورد تحلیل شده  است245
3  -  National Identity 
4  -  Ethnic Identity 
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ـ     هویت قومی بر آگاهی از تفاوت،  ت دارد و برجستگی ذهنی آن تفاوت و بسیج شـدن برپایـه تفـاوت دالل

 موسـیقی محلـی،   حافظـه تـاریخی،   آداب و رسـوم،  شامل مؤلفه ها و شاخص هایی از قبیل زبان و ادبیات،

فــــردي   و تجربه ذهنـی  ،بنایرایــن هویت قومی .سرزمین مادري و وابستگی ها و تعلقات قومی می باشد

  )warmers،1998 :205(. به یک گروه قومی خاصی وابسته می کند ست کــه شخــص راا

  1 جدایی گزینی مکان

تمرکز گروه هاي انسانی در مکان هاي مختلـف شـهري کـه در نتیجـه عملکـرد نیروهـاي        :ست ازا عبارت

  )1365: 106-107ادیبی،( .فرهنگی و سیاسی به وجود می آید اجتماعی، گوناگون اقتصادي،

   2محرومیت نسبی احساس

باعـث   -قطع نظر از این که واقعی یا واهـی باشـد   -بهره مندي هاشکاف ناگهانی و فزاینده میان توقعات و 

  )1379:35تدگار ،. (بروز احساس محرومیت نسبی می گردد

  3سرمایه فرهنگی

مردم  سرمایه فرهنگـی را بـه جـاي سـرمایه      ،در این بازار .داند فرهنگ را نوعی اقتصاد یا بازار می ،بوردیو 

عمدتاً نتیجه خاسـتگاه طبقـاتی اجتمـاعی مـردم اسـت و آن هـا را یـا        این سرمایه  .برند اقتصادي به کار می

د یا آن را از دست می دهنـد و بـدین ترتیـب باعـث تنـزل      نگسترش می دهد تا منصب خود را بهبود بخش

 )322:1389ریتزر،(. منصب خود درون نظام اقتصادي می شوند

  4رسانه جمعی

تلویزیـون یـا رسـانه هـاي      رادیـو،  مجـالت،  روزنامه هـا، (ارتباطشکل هاي  :رسانه جمعی عبارت است از

: 1378گیـدنز، ( .کـــه بــه مـنظور رسانــدن پیام به پیام گیرندگان انبوه طرح ریزي شـده انـد   )الکترونیکی

805(  

   5طگستره شبکه رواب

یـا از آنـان    می گذارد درواقع برآنان تأثیر و ارتباط دارد اباآن ه محدوده کسانی که فرد :عبــــارت است از

  )45: 1378گیدنز،(. باشد محدود که این شبکه می تواندگسترده یا تأثیرمی پذیرد

  1تاقاممدت 

                                                           
1  -  space separation 
2  -   feeling of relative deprivation 
3  -  cultural capital  
4   - mass media 
5  -  relations network 
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 :سـت از ا مدت زمان اقامت هر شخصی عبـارت . از نظر لغوي به معناي در جایی ماندن و به سر بردن است

  )117:1390قانون مدنی،(. و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد ردزمانی که شخص در محلی سکونت دا

  پایایی و اعتبار

قاضـی  . (هـاي مختلـف بـه دسـت آورد     تـوان بـه روش   میزان قابلیت اعتماد یک ابزار اندازه گیري را مـی 

انـدازه  که به سنجش میزان پایایی ابـزار   یکی از مهمترین آنها آزمون کرونباخ می باشد) 19:1376طباطبایی،

کـه  مقـدار    "سرمایه فرهنگـی "ست که از شش متغیر به استثناي آن ابیانگر 1نتایج جدول. گیري می پردازد

ی و به عبـارتی همسـازي درونـی    یگویه ها از میزان پایا بقیهمی باشند، / 7آلفاي آنها در حدود و نزدیک به 

  .هستند باالیی جهت سنجش متغیرهاي مربوطه برخوردار

 ون پایایی به روش آلفاي کرونباخآزم: 1جدول 

  انحراف استاندارد واریانس میانگین  گویه تعداد  مقدار آلفاي استاندارد شده  متغییر

 99520/9 904/99 8713/39 17  814/0  هویت قومی

 88450/6 396/47 0272/33 17  958/0  هویت ملی

 88450/6 396/47 0272/33 11  809/0  احساس محرومیت

 55617/4 759/20 6111/24 10  660/0  سرمایه فرهنگی

 76552/4 710/22 9091/18 10  740/0  نوع استفاده از رسانه  

 70421/5 563/25 1365/21 1  711/0  مدت زمان اقامت

 47774/5 006/30 3158/28 10  714/0  گستره روابط

چیزي را اندازه گیري می کند با این مسئله سرو کار دارد که یک ابزار اندازه گیري تا چه حد ) اعتبار(روایی

 ابزار انـدازه گیـري از دو روش    جهت تعیین اعتبار ،در این پژوهش) 336:1387،فلیک(. که ما فکر می کنیم

به منظـور   مورددر این  .گردیددر قدم اول از اعتبارصوري استفاده  .سازه و اعتبار محتوا بهره برده شد اعتبار

باال بردن واقع نمایی تحقیق و افزایش امکان تعمیم پذیري یافته ها و سنخیت تحقیـق بـا واقعیـات جامعـه     

 آندرسـون، هشـتر،   مطالعات دویچ، فینـی، میلـر، اسـمیت،    در  يآماري، پس از مطالعه شاخص هاي متعدد

زي، محرابی، ابوالحسنی، قادرزاده، گیدنز، بوردیو، چلبی، حاجیانی، عبداللهی، یوسفی، صالحی امیري، گودر

باتوجه به ماهیت تحقیـق   حقیقات میدانی و تجربی داشته اند وکه در زمینه هویت قومی و ملی ت....ادهمی و

  :و همچنین جامعه آماري و براساس گام هاي زیر شاخص هایی برگزیده و به کار گرفته شد

                                                                                                                                                                                     
1  -  staying time 
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توسط محققان غربـی ارائـه شـده     بیشتری که هاي جهانی هویت قومی و مل بهره گیري از شاخص .1

  ؛است

که از سوي صاحبنظران کشـورمان مطـرح شـده     هویت قومی و ملی مطالعه شاخص هاي مرتبط با .2

  ؛اند

ها با واقعیات جامعه آماري  استان البرز با در نظر گرفتن تنوع و  تطبیق و بومی سازي  این شاخص .3

  ؛ي قومیگروه هاتعدد 

یده با در نظر گرفتن دیدگاه  اساتیدي کـه پرسشـنامه بـراي آنهـا     جرح و تعدیل شاخص هاي برگز .4

  ؛ایمیل شده بود

ابهامـات و نـواقص   و رفـع   کـه انجـام گرفـت    ١پیش آزمونی از طریقاین شاخص ها  نهایی سازي .5

  .موجود

در تحلیـل عـاملی انجـام شـده      .در بخش دوم و به منظور تعیین اعتبار سازه از تحلیل عاملی اسـتفاده شـد  

همگرایـی گویـه     2و روش چرخش واریماکس و با استفاده از تحلیل عـاملی تائیـدي   KMOبراساس آماره 

 ،"احسـاس محرومیـت  "بـه عنـوان متغیـر وابسـته و متغیرهـاي       "هویت قومی و ملی"هاي مربوط به متغیر

بـه عنـوان    "گسـتره روابـط  " و "ر کـرج د اقامـت مدت زمان "، "نوع استفاده از رسانه" ،"سرمایه فرهنگی"

  .ي مستقل  مورد بررسی قرار گرفتندمتغیرها

 سنجش روایی متغیرها با استفاده از تحلیل عاملی : 2جدول 

  سطح معنی داري درجه آزادي آزمون کرویت بارتلت  اوکلین-مقدار تناسب نمونه کیزر  متغییر  ردیف

 ٠٠٠/٠ ۵۶١ ۶۶٧/٣۴۵۴ ٨۴٩/٠  ملی-هویت قومی  -1

 ٠٠٠/٠ ۴۵ ۴١٧٣/١  ٨٧١/٠  احساس محرومیت  -2

 ٠٠٠/٠ ۴۵ ١۵۴/۴٨٨  ٧٢۵/٠  سرمایه فرهنگی  -3

 ٠٠٠/٠ ۴۵ ۴٠۶/۵٣۴  ۶٨٠/٠  نوع  استفاده از رسانه  -4

 ٠٠٠/٠ ٩١ ۴٢٣/١١٧۵  ٨٢٢/٠  مدت زمان اقامت  -5

 ٠٠٠/٠ ٢٨ ٢۴٧/٩۶٣  ٧٢٩/٠  گستره روابط  -6

  

  ي پژوهشآزمون فرضیه ها و تحلیل یافته ها

                                                           
 .به انجام رسیدآزمون  پیش وشدند فر به عنوان جمعیت نمونه انتخاب ن 45 حدود- 1

 بـر  بـا آنچـه    بارهاي متغیرهایی که روي این عامـل هـا انـدازه گیـري شـده انـد،       له است که آیا تعداد عامل ها وئیدي درصدد تعیین این مسیتحلیل عامل تا- 2

 .انطباق دارد اساس تئوري ومدل نظري انتظار می رفت،
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شـش   ،واحد تحلیـل  .ساله ساکن در شهر کرج می باشند 30 تا 18جوانان واحد مشاهده ما در این پژوهش 

 در بخـش توصـیفی بیـانگراین   دسـت آمـده   ه نتایج ب. است لوچو ب لر عرب، فارس، ترك، کرد،گروه قومی 

 05/0تـرك،   درصد 20/ 9 فارس، درصد 8/48 کرد، درصد4/12، پاسخگویان مجموع صددرصد ست که ازا

ـ مـی  را سایر اقوام تشکیل  بقیهو درصد لر  12 درصد عرب،2 /2 بلوچ، درصد ارجحیـت و   مـورد در. ددادن

درصد فقط هویت ملی را نشـان دهنـده شخصـیت و     7/25اولویت هویت از صددرصد پاسخگویان،حدود 

را نشـانگر شخصـیت خـود     بعد هویـت قـومی  و هویت ملی  درصد به ترتیب 9/63 هویت خود می دانند،

 2/2 تنهـا را نشانگر شخصـیت خـود دانسـته و    بعد هویت قومیو هویت ملی  درصد به ترتیب 9/4 دانسته،

تمایل بنابراین می توان گفت که  .را نشان دهنده شخصیت و هویت خود می دانند فقط هویت قومی درصد

پیشـفرض ایـن تحقیـق در     .مـی باشـد   هویت ملی و سپس هویت قومیابعاد گرایش پاسخگویان ابتدا به  و

داراي  "ملـی  -هویت قـومی ابعاد عام "ست که برخی از متغیرها با متغیر وابسته ا نظري این -بخش تحلیلی

تجربـی   يتا مشخص شود که آیـا داده هـا   در این بخش فرضیه ها آزمون شد. همبستگی و رابطه می باشند

بـر ایـن اسـاس در    . ید یا رد فرض صفر می باشـیم یدنبال تا درحقیقت به -یا خیر این ادعا را تائید می کنند

  .ادامه به تحلیل و تبیین نتایج پرداخته می شود

ي قـومی  گـروه هـا  در بین  قومیی و ملبه مقایسه میانگین هاي میزان گرایش به ابعاد عام هویت ،  3جدول

 Fو همچنـین آزمـون    )003/0(سـطح معنـاداري  . عرب و بلوچ می پـردازد  لر، ترك، فارس، شش گانه کرد،

ي قومی مختلف از نظر میزان گـرایش بـه ابعـاد عـام هویـت      گروه هاست که در بین ا نشانگر این )323/3(

تـرین   قـوي  ،از بین ایـن گـروه هـا    ).می باشدمدل داراي برازش (قومی و ملی تفاوت معناداري وجود دارد

، )137(کـرد  ،)140(بـه گـروه قـومی لـر     تیـب مربـوط  بـه تر  قـومی و  ملیمیزان گرایش به ابعاد عام هویت 

  .می باشد )129(و عرب) 130(، ترك)136(فارس ،)137(بلوچ

  قومی-میزان گرایش به ابعاد عام  هویت ملی مقولهتفاوت  میانگین گروه هاي قومی در : 3جدول 

 

       قومی-هویت ملی

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

 ٠٠٣/٠ ٣٢٣/٣ ٢١٢/۶٢٩ 6 ٢٧۴/٣٧٧۵ مابین گروه

   ٣٧١/١٨٩ 221 ٧٩١/۶٢۶٨١ درون گروه

Total ٠۶۵/۶۶۴۵٧ 227    
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با توجه . را نشان می دهد قومی و ملیهمبستگی بین گستره روابط با گرایش به ابعاد عام هویت ،  4جدول 

می باشد که تا حدي ضعیف مـی باشـد و    114/0همبستگی بین این دو متغییر در حدود  ،به آزمون پیرسون

 درصد اطمینان قابل تعمیم بـه جامعـه آمـاري     95به ما اطمینان می دهد که نتایج با  )037/0(سطح معناداري

 عـام  بـه ابعـاد  افـراد  گـرایش   بدین معنی که با افزایش گستره روابط، است؛نوع همبستگی مثبت . می باشد

ته هاي فوق موید دیدگاه مید، روزنبرگ، بارث، جنکینز  و وودوارد یاف. شد بیشترخواهد قومیو  ملیهویت 

دستاوردي تعاملی قلمداد مـی شـود کـه بـه      ،مطابق نظریه هاي جامعه شناسان مذکور، هویت جمعی. است

براین اساس، این الگو و گستره روابط اجتماعی است که مرزهاي . لحاظ اجتماعی الگو و ساخت می پذیرد

  )1997کروگر،. (می گیرد بر تعریف می کند و نه جوهر و بن مایه فرهنگی که گروه را در اجتماعی گروه را

  قومی-هویت ملیهمبستگی بین گستره روابط با گرایش به ابعاد عام : 4جدول 

Correlations 
 گستره روابط یقوم-ملیهویت   

 قومی- هویت ملی
Pearson Correlation ١١ ١۴/٠* 

Sig. (2-tailed)  ٠٣٧/٠ 

N ٢٠ ٢١٢۵ 

 گستره روابط
Pearson Correlation ١١۴/١ *٠ 

Sig. (2-tailed) ٠٣٧/٠  

N ٢٠۵  ٢١۶ 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  

  

.  ی را نشان مـی دهـد  قومو  ملیهمبستگی بین احساس محرومیت با گرایش به ابعاد عام هویت ،  5جدول 

بین دو متغییر و همچنـین رابطـه معکـوس دارد؛ بـدین      ) -124/0( جدول نشان از همبستگی ضعیف نتایج

. شـده اسـت  معنی که با افزایش احساس محرومیت افراد،گرایش آنها به ابعاد عام هویت قومی و ملـی کمتر 
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135
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145
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ـ    ا افـراد یـک   نتایج فوق موید دیدگاه تدگار می باشد که هویت قومی را زمانی داراي اهمیت می دانـد کـه ب

نتایج موید دیدگاه مایکل هشـتر   ،همچنین. گروه قومی رفتار تبعیض آمیز در مقایسه با دیگران صورت گیرد

می باشد که می گوید همبستگی قومی و قوم گرایی نتیجه تشدید تعارضات و نابرابري در داخل یک واحـد  

  .ملی می باشد

 قومی-هویت ملیهمبستگی بین احساس محرومیت با گرایش به ابعاد عام : 5جدول 

Correlations  

 احساس محرومیت ملی -هویت قومی  

 

هویت 

 ملی -قومی

Correlation Coefficient ١٢ ٠٠٠/١۴/٠-** 

Sig. (2-tailed) ٠١ ٠۴/٠ 

N ٢٠ ٢١٢۵ 

احساس 

 محرومیت

Correlation Coefficient ١٢۴/٠٠٠/١ **-٠ 

Sig. (2-tailed) ٠١۴/٠  ٠  

N ٢٠۵ ٢١۶ 

 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

  

    همبستگی بین نوع رسانه مورد استفاده  با گرایش به ابعـاد عـام هویـت قـومی و ملـی را نشـان       ،  6جدول 

مـی باشـد کـه بیـانگر رابطـه       171/0متغیر در حدود با توجه به آزمون پیرسون همبستگی بین دو . می دهد

درصد اطمینـان   99می توان با ) 002/0(با توجه به سطح معناداري .نسبتاً مناسب بین این دو متغیر می باشد

گویـد   کـه  مـی   جـایی  نتایج حاصله موید دیدگاه تاملینسون می باشـد؛  .نتایج را به جامعه آماري تعمیم داد

آندرسون نیز معتقد است که گسترش ارتباطات و به تبع  .افراد دور دست مرتبط می سازندرسانه ها ما را به 

  .آن رسانه هاي جمعی موجبات تقویت هویت ملی می گردد

 قومی-ملیهمبستگی بین نوع رسانه مورد استفاده  با گرایش به ابعاد عام هویت : 6جدول 

Correlations 
  استفادهنوع رسانه مورد  قومی-هویت ملی  

 قومی - هویت ملی
Pearson Correlation ١٧١/٠ ١** 

Sig. (2-tailed)   ٠٠٢/٠ 

N ٢١۵ ٢١۵ 

 نوع رسانه مورد استفاده
Pearson Correlation ١  **١٧١/٠ 

Sig. (2-tailed) ٠٠٢/٠  

N ٢١۵  ١٧۴ 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   
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   ی را نشـان  قـوم و  ملـی همبستگی بین مدت زمان اقامت در کرج با گرایش به ابعاد عـام هویـت   ،  7جدول 

. متوسط می باشـد  می باشد که بیانگر رابطه به نسبت 291/0همبستگی بین این دو متغییر در حدود. می دهد

جامعـه آمـاري   کمک می کند تا با اطمینان صدرصد نتایج را به کـل   به ما) 000/0(همچنین سطح معناداري

که وي بیان می دارد که گسترش شبکه هاي ارتباطی  جایی ؛دویچ استاین نتایج موید دیدگاه . تعمیم دهیم

  .و تعامالتی افراد ناشی از محل سکونت خود موجبات تقویت همانندسازي در افراد می گردد

 قومی-ملیهویت با گرایش به ابعاد عام  سکونت همبستگی بین مدت زمان: 7جدول 

Correlations 
 اقامتمدت زمان  قومی -هویت ملی  

 قومی- هویت ملی
Pearson Correlation ٢٩١/٠ ١** 

Sig. (2-tailed)  ٠٠٠/٠ 

N ٢١۶ ٢٠٢ 

 مدت زمان سکونت
Pearson Correlation ١ **٢٩١/٠ 

Sig. (2-tailed) ٠٠٠/٠  

N ٢٣ ٢٠٢۶ 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

نتـایج   .را نشان می دهد قومیو  ملی همبستگی بین سرمایه فرهنگی با گرایش به ابعاد عام هویت، 8جدول 

بین دو متغیر سرمایه فرهنگی با گرایش به ابعاد عام هویت قومی و ملـی  ) 225/0(بیانگر رابطه نسبتاً متوسط

نتایج حاصله با صددرصد اطمینـان قابـل تعمـیم بـه جامعـه      ) 000/0(معناداريمی باشد و با توجه به سطح 

میدان هاي تعـامالتی عـادت    ،نتایج به دست آمده موید دیدگاه بوردیو می باشد؛ بزعم وي. آماري می باشد

هاي جمعی مشترك را پدید می آورنـد کـه متناسـب بـا آن      و به تبع آن هویت می دهدواره فرد را تشکیل 

  .می شوند گسترده

 همبستگی بین سرمایه فرهنگی  با گرایش به ابعاد عام هویت قومی و ملی: 8جدول 

Correlations 
 سرمایه فرهنگی  ملی -هویت قومی  

 **٠/٢٢۵ ١ Pearson Correlation ملی-هویت قومی

Sig. (2-tailed)  ٠٠٠/٠ 

N ٢١٠ ٢١٧ 

 ١ **٠/٢٢۵ Pearson Correlation سرمایه فرهنگی

Sig. (2-tailed) ٠٠٠/٠  

N ٢١٩ ٢١٠ 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
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  تحلیل چند متغییره

ز ادغام متغیرها و همچنین تعیین سهم هریک ا به منظور شناخت تعامل بین پنج متغیر مستقل، این بخشدر 

متغیر وابسته از رگرسیون چندمتغیره و روش گام به گام در بینی تغییرات متغیرهاي مستقل در تبیین و پیش 

درصـد از   71ده در گام پـنجم مـی تـوان گفـت     استاندارد شR2  با توجه به .پنج مرحله استفاده شده است

واریانس هویت قومی و ملی در نزد جوانان کرج توسط پنج متغیر فوق تبیین و پـیش بینـی نشـده اسـت و     

بنـابراین عـالوه بـر پـنج متغیـر       .درصد از تغییرات متغییر وابسته می باشد 29حدود سهم این پنج متغیر در 

که در ایـن تحقیـق    ملی سهیم باشند و مذکور، متغیرهاي دیگر نیز می توانند در واریانس متغیر هویت قومی

  . ردمجال پرداختن به آن وجود ندا

  عناصر اصلی تحلیل چندمتغییره به روش گام به گام: 9جدول 

 اشتباه استاندارد  استانداردشدهR R2   R2  مرحله

  962704505/0  199/0  212/0  284/0  اول

341/0  دوم  247/0  235/0  959106365/0  

  950104297/0  258/0  269/0  367/0  سوم

  944571837/0  276/0  281/0  382/0  چهارم

  942192323/0  290/0  301/0  394/0  پنجم

ـ سایر آماره،  10در جدول  ضـرایب   :از نـد ا کـه عبـارت   انـد شـده  متغییرهـاي درون معادلـه آورده  راي ها ب

متغییرهاي درون (Beta) ضریب استاندارد نمرات خام متغییرهاي درون معادله،براي نشان دادن  Bرگرسیون

 (sigT)و (T) معادله براي نشان دادن تاثیر خالص متغییرهاي درون معادله بر متغییر وابسته و مقادیر آزمون

 1با توجه به اینکه سطح معنـاداري هـر پـنج متغییـر کمتـر از      . نشان دادن معناداري ضرایب رگرسیون براي

درصـد   99می توان گفت که ضریب رگرسیون بـراي پـنج متغییـر مـذکور در سـطح       پسدرصد می باشد، 

  .اطمینان از لحاظ آماري معنادار است

  نسبت هویت قومی و ملی عناصر متغییرهاي درون معادله براي پیش بینی :10جدول 

 B Beta t  sig  نام متغییر

  000/0  438/2  139/0  146/0  نوع رسانه مورد استفاده

207/0  214/0  سرمایه فرهنگی  874/2  004/0  

  000/0  325/2  106/0  109/0  گستره روابط

  000/0  250/3  241/0  248/0  مدت زمان سکونت
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  000/0  -730/2  113/0  -121/0  احساس محرومیت

  

دست آمده با توجه به عملیات  رگرسیون گـام بـه گـام و    ه شکل عمومی رگرسیون پنج متغیر ب ،کلیطوره ب

   :زیر است بعاد عام هویت قومی و ملی به شرحگرایش به ا) تبیین(داده هاي آن براي پیش بینی 

Y=235+ )/- .113(احساس محرومیت.)+ 106(گستره روابط.)+ 139(نوع رسانه مورداستفاده .)+207 ) سرمایه فرهنگی)+.241(مدت سکونت  

 

                                       اقامتمدت               گستره روابط                                                                                                                   

  ملی                           -هویت قومی            

  سرمایه فرهنگی                                               

  احساس محرومیت

  نوع رسانه مورد استفاده

  مدل نظري پژوهش: 2مدل 

  126/0بـا ضـریب    "رسـانه مـورد اسـتفاده   "هـاي کـه متغیر  از تحلیل مسیر فوق می توان چنین استنباط کرد

ی تـاثیر  قوم -ملیهویت ابعاد ی هستند که به صورت مستقیم بر یمتغیرها 108/0با ضریب "گستره روابط"و

بنـابراین تـاثیر    .فته شده انـد در نظر گر نیز) درونی(این متغیرها به عنوان متغیرهاي وابسته میانی .می گذارند

 و "سـرمایه فرهنگـی  "، "در کـرج  اقامتمدت زمان " اما متغییرهاي. ه اندغیرمستقیم بر متغییر وابسته نداشت

میزان تاثیر مستقیم . عالوه بر تاثیرات مستقیم، داراي تاثیرات غیرمستقیم نیز می باشند "احساس محرومیت"

 و تـاثیر غیرمسـتقیم بواسـطه متغیرهـاي     238/0بر متغیر وابسته برابر با  "مدت زمان سکونت در کرج"متغیر

بـر   "سـرمایه فرهنگـی  " میزان تاثیر مستقیم .می باشد 049/0 در حدود" گستره روابط"و" سرمایه فرهنگی"

برابـر بـا    "گسـتره روابـط  " یم آن بواسـطه متغیـر  می باشد و تاثیر غیرمسـتق  215/0متغیر وابسته نیز برابر با 

و  -096/0بر متغیر وابسته برابر با ضـریب  "احساس محرومیت" میزان تاثیر متغیر ،همچنین. می باشد/0291

  .  می باشد -006/0برابر با  "گستره روابط" تاثیر غیرمستقیم آن بواسطه متغیر

  

  

١٢۶/ 

٢١۵/ 

٠٣٣/ 

٠٩۶/- 

٠٠۶/- 

١٠٨/ 

٠٢٩/ 

٠١۶/ 
٢٣٨/ 
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  ماتریس تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم متغییرهاي مستقل بر وابسته: 11جدول 

 نام متغیر تاثیرات مستقیم تاثیرات غیرمستقیم جمع اثرگذاري

  مدت زمان سکونت در کرج  /238 /049  /287

  سرمایه فرهنگی  /215 /029  /244

  احساس محرومیت  -/096  -/006  -/102

  گستره روابط  /108  -------   /108

  نوع رسانه مورداستفاده  /126  -------   /126

  

  جمع بندي به مثابه نتیجه گیري

کـه   اصول ساختاري مناسبات اجتمـاعی هسـتند   ،جنکینز بایدگفت که قومیت و ملیت بیانبه  هرچیزقبل از 

دو  اما در عالم واقع ایـن  مرزبندي و از همدیگر منفک و جدا نمود، ،را تعریف شاید در عالم نظر بشود آنها

و به گونه اي درهم تنیـده شـده انـد کـه      جمعی به صورت پیوستاري در طول هم قرار دارند هویتاز عد ب 

هویت قومی و ملی در تعامل با هم و  بـه    ،در این پژوهش .تفکیک و مرزبندي آنها امري بس دشوار است

 ابعاد خاص هویت قومیفرض شده که از  در قالب یک طیفملی  -صورت یک شاخص کلی هویت قومی

  .تداوم یافته استابعاد عام هویت ملی  شروع و تا

موجب گردیده که آنها ایران نتایج تحقیق بیانگر این است که مهاجرت و جابجایی اقوام از پیرامون به مرکز 

 و با یـک زیسـت بـوم فرهنگـی متنـوع،      ندگرداز بافت و ساخت فرهنگی خالص و همگون خویش خارج 

ضرورت آمـادگی افـراد و گـروه     ،زندگی در این شرایط پس .مواجه شوندهمچون کرج متکثر و ناهمگونی 

بـر ایـن اسـاس و ضـمن قبـول      . هاي قومی براي مواجهه و تعامل با دیگران و اغیار را فراهم نمـوده اسـت  

 ،ي متنوع، یـادآوري مـی گـردد کـه اوالً    هویت هاایی مبنی بر امکان شکل گیري پیشفرض مکتب تعامل گر

و این امر موجب گردیده  رندمراودات روزمره داشماري با همدیگر تعامالت و  کرجی در مقاطع بی جوانان

و بـه تبـع    کنندارتباط برقرار قومی خویش خارج و با دیگري و دیگران پیوند و  کم کم از پوسته فرهنگی و

با توجه به این که هویت هاي جمعی در هر  ،از سوي دیگر. آن کاهش فاصله ها و تعصبات را تجربه نمایند

بر مقتضیات زمانی اجامعه اي از منابع مختلفی تغذیه می کنند و نوع این منابع هویت بخش یا هویت ساز بن

بـه ماننـد رویکردهـاي جـوهرگرا و سـاختارگرا       پس نباید ،مکانی و تحت تاثیر فاکتورهایی تغییر می کند و

جوانی که در شرایطی قرار دارد کـه هویـت وي در   ؛ جوان داشته باشیم فرد انتظار یک هویت یکپارچه را از
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روانـی و همچنـین    ،ذهنـی حال شکل گیري و ساخته شدن است و همواره و با توجه به مقتضـیات سـنی،   

  .اجتماعی، شکل و قوام می گیرد

 قومی و هویتابعاد ي شش گانه قومی به گروه هاست که گرایش و وفاداري ا یافته هاي تحقیق بیانگر این 

 -میزان تعلق و وفاداري بـه عناصـر مهـم هویـت ملـی     ها به  و این تفاوت استکمابیش باهم متفاوت ملی 

 سیاسـی  سـاختار تعامالت اجتمـاعی،   خط و زبان رسمی، مفاخر فرهنگی، گذشته تاریخی، ،یسرزمین قلمرو

در درجه اول معطوف به اجتماع ملی  کرجی جواناناما در مجموع احساس تعلق و تعهد  ،برمی گردد -....و

کرجـی بـیش از    جوانـان ملی  از سـوي  عام و  رعایت هنجارهايدر مجموع،  می باشد وو نشانگرهاي آن 

  .هنجارهاي قومی است

 ياین امر حکایت از آن دارد که بستر و زمینه هاي اجتماعی و فرهنگی براي عام شدن هویت ملی در شـهر 

ی مطلـوب و  شـکل  ،و گروهـی  فـردي  بـین  تعامالت در سطح خرد، از این رو. می باشد مهیاهمچون کرج 

 نخگبـان قـومی و ملـی    اما در سطح کالن و ؛و همبستگی اجتماعی بر روابط افراد حاکم است رددا  معقول

نگاهمـان را نسـبت بـه     رویکـرد و الزم است که نوع  ،یازیمبراي اینکه به ثبات و همبستگی بیشتري دست 

چرا که  ،بر تشابهات تاکید نماییم ،ها و به جاي دیدن تفاوت کنیماصالح  "اغیار" به عنوان ي قومیگروه ها

و از رهگذر احترام و حرمـت گذاشـتن بـه ارزش     تار و پود اجتماع ملی را تشکیل می دهند ،اقوام مختلف

  .دگردبنیان هاي هویت عام و ملی تقویت می و  می شوداین تار و پود محکم ي فرهنگی اقوام است که اه

ی که تکثر و تنوع در دنیای .فرهنگ و زبان هر قومی حق طبیعی و خدادادي آنها می باشد رسوم، حفظ آداب،

که  -ایران کوچک –در داخل کشور و در شهري همچون کرج جنبه ها امري پذیرفتنی است، و در همه ابعاد

مـدیران فرهنگـی و    دبای و از این لحاظ نماینده تمام اقوام ایرانی می باشد استفرهنگی  داراي زیست چند

از آن پاسـداري  نحـو احسـن    بـه   ونهنـد  ، حرمـت  عنوان یک فرصت این تنوع و تکثر را بهسیاسی استان 

هاي بـروز هرگونـه    زمینه ،مطالعه و بررسی دقیق و کارشناسانهضمن  در این راستا پیشنهاد می شود .نمایند

    بـا مـدیریت علمـی و عقالنـی     در واقـع،  .و مدیریت نمایند را شناسایی -به عنوان تهدید -گسلاختالف و 

می توان شهر کرج را به عنوان تجربه و الگویی موفق از تساهل، تسامح و همدلی به کل ایران و حتـی کـل   

  .کردجهان معرفی 

  تدگار است که می گوید هویت قومی زمـانی اهمیـت پیـدا     نظریهموید  این پژوهشنتایج به دست آمده از 

گروه می کند که با افراد یک گروه قومی به واسطه تعلقاتشان به آن گروه، رفتاري تبعیض آمیز در مقایسه با 

داراي  اعم از مدارس و دانشـگاه هـا   سطح کرج راکز آموزشیم با توجه به این که. ي دیگر صورت گیردها
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می، زبانی و نژادي کم نظیري است که باید به عنوان یک فرصت به آن نگاه کرد و مورد قوفرهنگی، ترکیب 

، این مراکزدر  حقوق شهروندي به جوانان و نوجوانان در کنار آموزشضروري است که  ،حرمت قرار گیرد

اجتنـاب  از هرگونه توهین، تحقیر و اهانت به دیگر اقوام و لهجه ها و زبان ها  کارگزاران دولتیدر عمل نیز 

 -جویان و دانـش آمـوزان  ي نخستین مثل دانشگروه هااعضاي  به ویژه -اگر دیگران  ،به تعبیر کولی. ورزند

معضلی که هر از چنـدگاهی   ؛او نظري منفی درباره هویت خود پیدا کندرا مسخره کنند، احتمال دارد  جوان

ارزش ها و فضایل ملی بـا  راکز آموزشی در م الزم است. 1می افتد اتفاق شهر کرج  مراکز آموزشی در برخی

  .مدارا به دانش آموزان به عنوان یک مهارت زندگی آموزش داده شود

شبکه استانی البـرز   به ویژهي قومی از رسانه هاي ملی و گروه هامیزان بهره مندي  ،پژوهش موجودبرمبناي 

در این مقال فرصت پرداختن به  که البته می تواند دالیل مختلفی داشته باشد و -در سطح مطلوبی نمی باشد

نقش مهمـی   ، که رسانه ها در دنیاي امروزین به عنوان یک قدرت غیرقابل انکاراما باید بپذیریم  -آن نیست

بـه  می گردد که شـبکه اسـتانی البـرز    پیشنهاد  از این رو، .ها در افراد دارند در درونی کردن و تثبیت ارزش

ساکن کرج، بـه معرفـی و نمـایش شـیوه      اقوام و تکریم  نهادنضمن حرمت  و یابدتغییر نام  "اقوام"شبکه 

در این راسـتا مـی تـوان ضـمن دعـوت از       .بپردازد مختلفاقوام ....موسیقی و سنن، آداب و رسوم، زندگی،

و  تجلیـل از آنـان  ، سـتند هجزو مفاخر ملی و چهره هاي مانـدگار  عموماً  م ایرانی که اقوانخبگان مشاهیر و 

 صـورت همـان   در غیـراین  .کـرد به عنوان الگو به شهروندان کرجی معرفـی  آنها را و  وردبه عمل آ تکریم 

احسـاس ناخرسـندي و    ،اقـوام بـی حرمتـی بـه    بـی تـوجهی و    ،بیان می دارند جنکینز و معلوف که طوري

و یا پشت کردن به هویت ملی افراد و ممکن است به تغییر هویت قومی می کند نارضایتی را در آنها تشدید 

  .بینجامد

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .پدیده اي که نگارنده  به عنوان مدرس بارها شاهد آن بوده است- 1
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The most fundamental changes in human development occur during the period 
of adolescence and youth, during which a person has always been searching and 
searching for his own meaning and nature, and this search and exploration in the 
environment and community around him and in connection with others can be. 
The young person knows that this community-including the family, the clan, the 
people and the nation- has formed part of its existence and nature, and is 
socialized and identified through interaction with them. 

The present study was conducted in a survey method and a questionnaire was 
used to collect data. The statistical population includes young people between 
18 and 30 years of age belonging to 6 ethnic groups living in the city of Karaj, 
and 245 of them were selected using the Cochran formula. The results of the 
research indicate the similarities and similarities between ethnic and national 
identities. There is a significant difference between ethnicity and nationality in 
general ethnic groups. However, it is not indicative that the particular dimension 
of ethnic and national identity is weak in them. The results show that the 
variables of cultural capital, mass media and duration of residence in Karaj have 
a direct and increasing indirect effect on the tendency to dimensions General 
ethnic and national identity. The range of relationships alone has direct effect, 
and on the other hand, with the increasing sense of relative deprivation in youth, 
the tendency towards the general dimensions of ethnic and national identity is 
undermined. In total, the above 5 variables make up about ٢٩ % of the changes 
in the trend towards the general dimensions of ethnic and national identity 
among young people. 

Key words: Ethnic and National Identity, Youth, Extent of Relationship, 
Feeling Deprived, Mass Media and Cultural Capital 


