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155-168صفحات/ 91تابستان/ ششمشماره / ومسسال / فصلنامه جامعه شناسی مطالعات جوانان 

*هاي هویت ملی و عوامل مؤثر بر آننگرش جوانان یزدي نسبت به مؤلفهررسیب

1اعظم مقیمی

2مجید امینی

:چکیده
اهمیت مفهوم هویت ملّی نسبت به . هاي اجتماعی استهویت ملّی فراگیرترین سطح هویت در تمامی نظام

در این . ندگی در هر نظام اجتماعی استهاي متفاوت زسایر انواع هویت جمعی، در تأثیر بسیار آن بر حوزه
هاي هویت ملّی و عوامل مؤثّر بر آن مورد بررسی پژوهش تالش شده است نگرش جوانان یزدي نسبت به مؤلفه

سال، با استفاده از روش 30تا 18نفر از جوانان 378به این منظور، پیمایشی با حجم نمونه . قرار گیرد
.گانه شهر یزد انجام گرفتطق سهگیري تصادفی مطبق در منانمونه

:اند ازبرخی از مهمترین نتایج تحقیق عبارت
.نگرش اکثریت جوانان یزدي در خصوص هویت ملّی به سمت متوسط گرایش دارد-
هاي مندي از رسانهبر اساس آزمون همبستگی پیرسون، متغیرهاي دینداري، رضایت از زندگی، بهره-

. داري دارندهویت ملّی رابطه معنیداخلی و خارجی با متغیر
.کنندمیدرصد از تغییرات هویت ملّی را تبیین 4/22بر اساس تحلیل رگرسیونی، متغیرهاي تحقیق، -

هاي داخلی و خارجی، دینداري، رضایت از زندگیمندي از رسانههویت ملّی، جوانان، بهره:کلید واژه

20/4/91:تاریخ پذیرش29/9/90: تاریخ وصول* 
azammoghimi@gmail.comت علمی جهاد دانشگاهی استان یزد أعضو هی-1

majidamini@gmail.comکارشناس ارشد مطالعات فرهنگی از دانشگاه عالمه طباطبائی، -2
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لهأطرح مس-1
در . شـود اندازهاي کشور محسـوب مـی  رین اهداف و چشمنیافتگی از مهمتتوسعهضعیتگذر از و

تالش براي گذر از این وضعیت و در اثناي جریان اخذ و تبادل اطالعات و در فرآیند مدرن شدن، خواه 
هاي مختلف فرهنگ مادي و معنوي کشورهاي پیشرفته نیـز قـرار   ناخواه، کشور ما در معرض ورود الیه

یرد و در این میان آنچه در معرض تغییر و تحوالت جدي اسـت، فرهنـگ و هویـت ملّـی و بـومی      گمی
هـیچ  . هاي توسعه آنچه اهمیت دارد، توجه به هویت ملـی اسـت  از طرف دیگر در طراحی برنامه. است

اي و ملـی  هـاي محلـی، منطقـه   توان به کار بـرد، مگـر آن کـه بـا ویژگـی     الگوي توسعه وارداتی را نمی
توسعه واقعی بدون توجـه بـه ابعـاد    .توان هیچ الگویی را تحمیل کردو اساساً نمیاهنگی داشته باشدهم

بنـابراین توجـه و اهتمـام ویـژه بـه      . ها تحقّق نخواهـد یافـت  فرهنگی و احترام به هویت فرهنگی ملّت
.موضوع هویت ملّی و عناصر آن از اهمیت شایان توجهی برخوردار است

هـاي  تـر پدیـده  جه داشته باشیم که جوانان به علت تمایالت و ذائقه پذیرش سریعهمچنین باید تو
جدید، مدام در معرض هجوم امواج فرهنگی هستند و پیامد آن در احساسـات و رفتارهـاي آنهـا نمـود     

ا    می یابد و آنان را از شناخت فرهنگ خودي باز داشته و زمینه گرایش جوانان را به فرهنـگ بیگانـه مهیـ
. شودجا ناشی میآمیزي موضوع از همینلهأازد و مسسمی

توان در گرایش ولو اندك برخی جوانـان بـه مکاتـب و مظـاهر فرهنـگ      آمیز را میلهأاین وجه مس
والن دلسوز کشور و همچنین بسیاري ؤهاي مسترین نگرانیغربی مشاهده کرد تا جایی که یکی از اصلی

کنند جوانان و فرزندانشان شدیداً در معرض مخاطرات حظه میها همین موضوع است که مالاز خانواده
بـیش ایـن   ورسـد کـه کـم   به نظـر مـی  . ناشی از رواج و رسوخ عناصر انحرافی فرهنگ غرب قرار دارند

ها در سراسر کشور حتّی در شهري مذهبی مانند یزد که به دارالعباده شهرت یافتـه نیـز مطـرح    نگرانیدل
اي د که سست شدن عناصـر فرهنـگ و هویـت ملّـی در بـین جوانـان تـا انـدازه        رسبه نظر می. باشدمی
تواند به توجیه دالیل رواج و رسوخ و دوام و گسترش مسائل و بزهکاري و انحطاط جوانـان کمـک   می

د، دامنــه نــولین در ارتقــاء هویــت ملّــی جوانــان تــالش نمایؤو مســنمایــد و در صــورتی کــه دولــت
. ز تاحدودي تحت تأثیر قرار خواهد گرفتهاي اجتماعی نیناهنجاري

فارغ از عوامل مطرح شده در ضرورت بررسی هویت ملّی، باید در نظر داشـته باشـیم کـه هویـت     
. شناختی نیز از اهمیت فراوانی برخـوردار اسـت  ملّی یکی از مباحثی است که به لحاظ تاریخی و جامعه

یند زمـان در جامعـه شـکل گرفتـه و از     آیده در فراهمیت تاریخی آن به این جهت است که اوالً این پد
ثانیاً هر هـویتی کـه امـروزه در جامعـه و میـان      . رویدادها و تغییر و تحوالت تاریخی تأثیر پذیرفته است

از نظـر  . هـاي تـاریخی ادوار مختلـف اسـت    شـود، برگرفتـه از جریـان   هاي اجتماعی مشاهده مـی گروه
اهمیت دارد که یکی از عوامل مهـم انسـجام اجتمـاعی و وفـاق     شناختی هویت ملّی به این لحاظ جامعه
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تري برخـوردار باشـد،   تر و منسجمهر اندازه یک ملت از هویت محکم. شودملّی در هر جامعه تلقی می
). 1384زاهد، (تر خواهد بودهاي همبستگی و وفاق اجتماعی موفقبه همان اندازه در تحکیم پایه

شـناختی در  شده در بررسی هویت ملّی، پژوهشـی جامعـه  هاي مطرحبا توجه به مسائل و ضرورت
هاي هویت ملّـی در شـهر یـزد صـورت گرفتـه      لفهؤخصوص نگرش جوانان یزدي نسبت به عناصر و م

از جمله مهمترین اهداف این پژوهش دستیابی بـه شـناخت علمـی از وضـعیت نگـرش جوانـان       . است
. باشدثر بر آن میؤعوامل اجتماعی مهاي آن و سنجش لفهؤنسبت به هویت ملّی و م

چارچوب مفهومی هویت ملّی- 2
شدن بـه چیـزي یـا    شدن و معرفی، از نیاز طبیعی انسان به شناخته»چه کسی بودن«هویت به معنی 

. این احساس نیاز به تعلق، نیازي ذاتی و اساسی است که در هر فـرد وجـود دارد  . گیردت میأجایی نش
دهی، ساماندهی و سازماندهی هویت در شکل. ت ایجاد پیوستگی و همانندي استمهمترین کارکرد هوی

نکته قابل توجـه  . تعریف ما از خود و تعریف ما از دیگرانو عنصر دخالت دارد که عبارتند ازهر فرد، د
اي ویژگی مهم دیگر هویت، چند الیـه . شودمطرح می» غیر«آن است که هویت در هر سطحی در مقابل 

شود تا فرد موضع واحدي را نسبت بـه وقـایع و   برخورداري از هویتی منسجم سبب می. ن استبودن آ
.داشتن معیارهاي واحد در پیش بگیردحوادث اطراف خود، با در دست

کننـده در حـوزه   اما مهمترین نوع از انواع هویت اجتماعی، هویت ملّـی اسـت زیـرا نقشـی تعیـین     
به عبارت دیگر هویت ملّی فراگیرتـرین و در عـین حـال    . د داردفرهنگ، اجتماع، سیاست و حتی اقتصا

. باشـد هاي ایدئولوژیک ـ مـی  هاي اجتماعی ـ جداي از گرایش ترین سطح هویت در تمامی نظاممشروع
هـاي متفـاوت   اهمیت مفهوم هویت ملّی نسبت به سایر انواع هویت جمعی، در تأثیر بسیار آن بر حـوزه 

). 1384احمدي، (ی است زندگی در هر نظام اجتماع
هویت ملّی یکی از چهار نوع هویـت اسـت   . هاي مختلفی وجود دارددر مورد هویت ملّی تعریف

اي و نـژادي مشـاهده   هویت دینی، طبقه: که از قرن نوزدهم به جاي مانده است و در کنار سه نوع دیگر
یاسی مستقل تأکید دارند و آن را کننده واحد سبرخی از تعاریف هویت ملّی بر عناصر یکپارچه. شودمی

هــاي مثبــت بــه عوامــل و عناصــر و الگوهــاي هویــت بخــش و  هــا و نگــرشاي از گــرایشمجموعــه
).1379حاجیانی، (کنند کننده در سطح یک کشور به عنوان یک واحد سیاسی تعریف مییکپارچه

اي ی نسبت به مجموعهشناسی به مثابه نوعی احساس تعهد و تعلق عاطفهویت ملّی از منظر جامعه
شود و داراي ابعاد مختلف خرده فرهنگ از مشترکات ملّی جامعه است که موجب وحدت و انسجام می

بـودن ابعـاد   اي و انسانی است و ویژگی اصلی آن قابلیت انعطـاف اجـزاء آن و بـومی   ملّی، دینی، جامعه
).1379رزازي فر، (باشد تشکیل دهنده آن می
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لّیبنیادهاي هویت م- 3
هـاي  گفتمان هویت ملّی ایرانی از مجموعه عناصر و عواملی شکل گرفته است کـه در طـول قـرن   

ی شـناخت  هاي ایران و تعریـف ایرانـی بـودن یعنـ    گذشته، یعنی پیش و پس از اسالم به مهمترین نشانه
ن خارج تبـدیل  کردن خود از دیگران و در نتیجه شناساندن ایران و ایرانی به جهاایرانیان از خود، متمایز

هاي محوري و بنیادین تعریف ایران و ایرانی و این عناصر سازنده هویت ملّی که امروزه فرضیه. اندشده
یند تاریخی شکل گرفته، رو به تکامل گذاشته، به عنوان سنگ بنا آسازند، در فرگفتمان هویت ملّی را می

هاي ایرانی بـودن در  به عنوان مهمترین نشانههاي محکم بناي ایران قوام یافته و صالبت خود را و ستون
عناصـر سـازنده   . انـد هاي گوناگون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی گذشته به آزمون گذاشـته یند بحرانآفر

: توان در نمودار زیر خالصه کردهویت ملّی را می

)1388احمدي، (الگوي عناصر سازنده هویت ملّی ایرانی 

ابعاد هویت ملّی- 4
هاي مربوط به ابعاد مختلف هویت ملّی را مورد توان شاخصبا توجه به مباحث مطرح شده، می

.بحث قرار داد

بعد تاریخی هویت ملی-1- 4
بعد تاریخی هویت ملّی عبارت است از آگاهی مشترك افراد یک جامعه از گذشته تاریخی و احساس 

هاي مختلف به یکدیگر دهنده نسلپیوند» نداريهم تاریخ پ«دلبستگی به آن و احساس هویت تاریخی و 

بنیادهاي سازنده هویت ملّی 
ایرانی میراث سیاسی

میراث فرهنگی

تاریخ

سرزمین
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توان آگاهی و دانش نسبت به پیشینه هویت تاریخی را می. شودکه مانع جداشدن یک نسل از تاریخش می
:هاي زیر استاین تعریف در برگیرنده شاخص. تاریخی و احساس تعلق خاطر و دلبستگی بدان دانست

هاي تاریخی مترین حوادث و شخصیتـ دانش تاریخی، به معناي آگاهی از مه1
ـ تعلق خاطر تاریخی، به معناي وجود احساسات و عواطف مثبت و منفی نسبت به حوادث، وقایع 2

ها و هاي مثبت و منفی که نتیجه آن برخورد مثبت و افتخارآمیز با آن یا موفق دانستن فعالیتو شخصیت
و احساس غرور یا ناراحتی و سرافکندگی و تحقیر هاي مؤثّر و مثبت در تاریخ کشور اقدامات شخصیت

).1378،302معمار، (شدن است 

بعد جغرافیایی هویت ملی-2- 4
محیط جغرافیایی تبلور فیزیکی، . هویت ملّی در درجه نخست زاییده محیط جغرافیایی هر ملت است

بارت است از نگرش تعریف هویت در این بعد ع. آیدعینی، ملموس و مشهود هویت ملّی به حساب می
ساکن یک کشور و یک سرزمین معین هستیم و از جایگاه » ما«مثبت به آب و خاك به این جهت که 

دلبستگی و تعلق خاطر به سرزمین مادري که با مرزهاي معین . مشخصی در نظام هستی برخورداریم
:اندهاي متعددي دارد که از آن جملهشود، شاخصمشخص می

مرجح دانستن زندگی در کشور خود بر -2اع از سرزمین در زمان بروز خطر؛ آمادگی براي دف-1
).1378گنجی، (سایر نقاط جهان یا عدم تمایل به مهاجرت و پذیرفتن سرزمین مشخص به عنوان کشور 

بعد سیاسی هویت ملی-3- 4
نونی عضو گیرد که افرادي که از لحاظ فیزیکی و قاهویت ملّی در بعد سیاسی در صورتی شکل می

بنابراین عشق و عالقه . یک نظام سیاسی هستند، از لحاظ روانی هم خود را اعضاي آن نظام سیاسی بدانند
اي در تقویت همبستگی و پیوند ملّی خواهد قلبی به نظام سیاسی و مبانی ارزشی و مشروع آن، عامل عمده

توانایی حکومت براي اعمال نفوذ خویش افزایش میزان قابلیت و «توان بود و معناي همبستگی ملّی را می
هاي بعد سیاسی هویت ملّی از جمله شاخص). 270-1353،286ریگینز، (دانست » در قلمرو کشور

:توان به این موارد اشاره کردمی
.ـ تمایل به انجام فعالیت سیاسی3ـ پذیرش مشروعیت و کارآمدي حکومت؛ 2ـ عالقه به ملت؛ 1

بعد دینی هویت ملی-4- 4
برخورداري از دین و تعالیم مذهبی مشترك، پایبندي و وفاداري به آن و اعتقاد و تمایل به مناسک و 

دین در بسیاري از مواقع، با . دهی به هویت ملّی بسیار مؤثّر استیند شکلآهاي مذهبی فراگیر، در فرآیین
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ملّی از جمله دولت، تاریخ و شناختی آن، با سایر مضامینتأکید بر بعد عینی و خارجی در مفهوم جامعه
:توان در موارد ذیل یاد کردهاي مهم این بعد را میشاخص. میراث فرهنگی در آمیخته است

ـ دلبستگی جمعی 2ها هاي بنیادین دینی و فراگیر بودن این ارزشـ پایبندي به جوهر دین و ارزش1
.ر، مناسک و نهادهاي دینیئو عمومی به شعا

)میراث فرهنگی(هویت ملّی بعد فرهنگی -5- 4
شاید بتوان میراث فرهنگی مشترك، گسترده و فراگیر را در بین شهروندان یک کشور از مهمترین 

در تعریفی ). 1378- 79عسگري خانقاه، (شودنست که سبب توافق فرهنگی میاجزاي هویت ملّی دا
نحوي خودآگاه یا ناخودآگاه ما را گیرد که بهگسترده کلیه ابعاد فرهنگی هر نظام اجتماعی را در برمی

اند؛هاي مهم این بعد عبارتشاخص). 1378،66ورجاوند، (دهد تحت تأثیر قرار می
- 5ـ اماکن تاریخی 4ـ موسیقی ملّی؛ 3ـ لباس و طرز پوشش؛ 2ها و اعیاد و فرهنگ عامه؛ ـ جشن1

.هنرهاي ملّی و بومی

بعد زبانی و ادبی هویت ملی-6- 4
آید، در صورتی که این عنصر از میان ه زبان از عناصر فرهنگی مهم هر جامعه به حساب میاز آنجا ک

. یابدبرود یا به نوعی تغییر یا استحاله یابد، مسلماً هویت فرهنگی و هویت ملّی آن جامعه نیز استحاله می
:توان چنین برشمردارکان عمده این بعد را می

مشاهیر ادبی-3ـ شعر و ادبیات؛ 2ـ زبان فارسی؛ 1
شده در پژوهش را به طور خالصه هاي بررسیتوان ابعاد و شاخصدر نمودار شماتیک زیر می

:مالحظه کرد

)1379حاجیانی، : اقتباس از(

هاي هويت هلفؤابعاد و م

ملي

:نمادهاي ملي
ـ پرچم
ـ سرود 

:بعد زباني و ادبي
ـ زبان فارسي

ـ شعر و ادبيات
ـ مشاهير ادبي 

:ميراث فرهنگي
ـ لباس و طرز 

پوشش
ها و اعباد ـ جشن

باستاني 
ـ اماكن تاريخي 
ـ موسيقي ملّي

هنرهاي ملّي و- 
بومي

:بعد ديني
ـ تعلق به جوهر
دين توحيدي

ـ دلبستگي به 
مناسك ديني

:بعد سياسي
ـ عالقه به ملت 

ـ پذيرش 
مشروعيت و 

كارآمدي 
حكومت

ـ تمايل به انجام 
فعاليت سياسي 

:بعد جغرافيايي
ـ آمادگي براي 
دفاع از سرزمين 
ـ عدم تمايل به
مهاجرت از 

سرزمين پذيرش 
مشترك سرزمين

به عنوان كشور

:بعد تاريخي
يخيدانش تار- 

تعلق خاطر - 
تاريخي
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شناسیروش- 5
18(نان جامعه آماري آن شامل کلیه جواو از نوع مقطعی است و1پیمایشیمطالعه حاضر یک تحقیق

) جـوان (واحد تحلیل این تحقیق فرد . است154759ساکن شهر یزد بوده که تعداد آن برابر با ) ساله30تا 
بر اساس محاسـبه از  . جهت تعیین حجم نمونه در این تحقیق از فرمول کوکران استفاده شده است. باشدمی

گیـري  به لحاظ شیوه نمونـه . د گردیدنفر برآور378، %95طریق این فرمول، حجم نمونه در سطح اطمینان 
در این روش، جمعیت مورد نظـر بـه   . گیري تصادفی مطبق استفاده شده استدر این تحقیق از روش نمونه

، سـپس یـک نمونـه تصـادفی سـاده از هـر گـروه        ...)مانند سن، جـنس و  (شود هایی چند تقسیم میگروه
آیند، بـا یکـدیگر آمیختـه و نمونـه     سان به دست میهاي جزئی که بدینشود و در نهایت نمونهاحتساب می

).1380،111ساروخانی، (سازند کلّی را می
به منظور گردآوري اطالعات، در این تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شده است که با توجه به ابعـاد  

روش اعتبـار  در این تحقیق جهـت سـنجش اعتبـار پرسشـنامه از     . هاي هویت ملّی تهیه شده استلفهؤو م
در سنجش پایایی از روش محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شده اسـت کـه میـزان آلفـا     و 2محتوایی

و بـراي  Alpha =8344/0، براي مقیاس رضایت از زنـدگی  Alpha =8745/0براي مقیاس هویت ملّی 
در ایـن پـژوهش از   در ضمن کلیه مراحل پردازش اطالعات .باشدمیAlpha =8517/0مقیاس دینداري 

.به انجام رسیده است) SPSS(طریق بسته نرم افزاري 

فرضیات تحقیق-6
بـر هویـت ملّـی در    )شناختی و اجتماعیجمعیت(عوامل مؤثّر پیشین،هاي تحقیقات با توجه به یافته

:شده استمطرح قالب فرضیات زیر 
داري وجود داردیبین جنسیت و نگرش جوانان یزدي نسبت به هویت ملّی رابطه معن.
ر وضعیت تداري وجـود  هل و نگرش جوانان یزدي نسبت به هویت ملّـی رابطـه معنـی   أبین متغی

.دارد
     ر وضعیت تحصیالت و نگرش جوانان یزدي نسبت بـه هویـت ملّـی رابطـه معنـیداري بین متغی

.وجود دارد
بـه هویـت ملّـی رابطـه     هاي داخلی و نگرش جوانان یزدي نسـبت  مندي از رسانهبین میزان بهره

.داري وجود داردمعنی

1-Survey
2-content Validity



Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

ششمشماره /ومسسال/مطالعات جوانانشناسیجامعهفصلنامه162

هاي خارجی و نگرش جوانان یزدي نسبت بـه هویـت ملّـی رابطـه     مندي از رسانهبین میزان بهره
.داري وجود داردمعنی
    ر میزان دینداري و نگرش جوانان یزدي نسبت به هویت ملّی رابطـه معنـی داري وجـودبین متغی

. دارد
داري وجود ی و نگرش جوانان یزدي نسبت به هویت ملّی رابطه معنیبین میزان رضایت از زندگ

.دارد

هاي تحقیقیافته- 7
توزیع و وضعیت نگرش جوانان یزدي نسبت به هویت ملّی -7-1

بـاالترین  . نشان دهنده توزیع نگرش جوانان یزدي در خصوص هویت ملّـی اسـت  ) 1(جدول شماره 
تـرین نمـره کسـب    ، پـایین 160نمره کسب شده توسط جوانان یزدي در خصوص مقیاس هویت ملّی عدد 

. باشدمی36/115و میانگین نمرات هویت ملّی در بین جوانان یزدي 47شده عدد 
آمده در جدول، جهت نگرش اکثریت جوانان یزدي در خصوص هویـت ملّـی   بر اساس نتایج بدست 

گیري منفی نسـبت  درصد جهت5درصد داراي نگرش مثبت و 3/41به سمت متوسط گرایش داشته است، 
.اندبه هویت ملّی داشته

توزیع فراوانی مربوط به نگرش جوانان یزدي در خصوص هویت ملّی) 1(جدول شماره 

به نگرش کلی نسبت 
هویت ملّی

فراوانی تجمعیدرصدتعدادجهت نگرش
1955منفی

2037/537/58متوسط
1563/41100مثبت

-378100جمع کل

مقایسه کیفیت ابعاد هویت ملّی در بین جوانان یزدي -7-2
یـزدي نشـان   ابعاد چند گانه هویت ملّی در بـین جوانـان  نمرات تراز شده هر بعد ازبررسی میانگین

کمتـرین  میـراث فرهنگـی  و بعـد  میـانگین داراي باالترین نماد ملّی هاي مربوط به بعد دهد که شاخصمی
. 1را در بین ابعاد هویت ملّی بدست آورده استمیانگین

هاي مربوط به هر کدام از ابعاد هویت ملّی برابر نبوده است، از تراز نمرات میانگین هر بعد جهت مقایسه توجه به اینکه تعداد شاخصبا. 1
.استفاده شده است
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هاي تراز شده ابعاد چندگانه هویت ملّی در بین جوانان یزديمقایسه میانگین نمرهنمودار

3/85

3/38

3/99 3/95

3/46 3/4

4/14

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

 و ادبی
د زبانی

بع

رافیایی
د جغ

بع
د دینی

بع
د تاریخی

بع
سیاسی

بعد 

رهنگی
 میراث ف

بعد

ي ملّی
مادها

بعد ن

بین و مالكبررسی روابط متغیرهاي پیش-3- 7
و ) هل، وضعیت تحصیالتأجنسیت، ت(شناختیسنجش رابطه بین متغیرهاي جمعیت-3-1- 7

هویت ملّی 
مستقل استفاده شده در جهت سنجش رابطه بین جنسیت ، آزمون تی)3(بر اساس نتایج جدول شماره 
است، در نتیجه مقایسه میانگین 05/0کمتر از ) 003/0(داري طح معنیو هویت ملّی نشان داده است که س

دهد و این مطلب داري را نشان مینگرش جوانان یزدي در خصوص هویت در بین دو جنس تفاوت معنی
.داري بین این دو متغیر استنشان دهنده وجود رابطه معنی

براي برابري Leveneآزمون 
هاواریانس

tآزمون  هاابري میانگینبراي بر

Fداريسطح معنیtدو دامنه(داري سطح معنیدرجه آزادي(

نگرش نسبت به 
هویت ملّی

فرض برابري 
هاواریانس

426/5021/0136/3298002/0

فرض عدم برابري 
هاواریانس

003/3228/219003/0
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هل و نگرش جوانان نسبت به أدو متغیر وضعیت ت، آزمون تحلیل واریانس بین )4(در جدول شماره 
05/0بیشـتر از  ) 364/0(داري نتایج نشان دهنده آن است کـه سـطح معنـی   . هویت ملّی گزارش شده است

توان مطرح کرد که بین به عبارت دیگر می. شودباشد، در نتیجه فرض وجود تفاوت بین دو متغیر رد میمی
.وجود ندارددارياین دو متغیر رابطه معنی

هل و نگرش جوانان نسبت به هویت ملّیأآزمون تحلیل واریانس بین دو متغیر وضعیت ت). 4(جدول شماره 

داريسطح معنیFمیانگین مجذوردرجه آزاديجمع مجذورات

512/02256/0013/1364/0هابین گروه
801/74296253/0هادرون گروه

314/75298کل
ر وضـعیت تحصـیالت و      ) 5(ل شماره در جدو نتایج مربوط به آزمون تحلیل واریـانس بـین دو متغیـ

شـود،  گونه که در جدول مالحظـه مـی  همان. نگرش جوانان یزدي نسبت به هویت ملّی گزارش شده است
.شـود باشد، در نتیجه فرض وجود تفاوت بین دو متغیر رد میمی05/0بیشتر از ) 872/0(داري سطح معنی

.داري وجود نداردتوان نتیجه گرفت که بین این دو متغیر رابطه معنیبه عبارت دیگر می

آزمون تحلیل واریانس بین دو متغیر وضعیت تحصیالت و نگرش جوانان نسبت به هویت ملّی). 5(جدول شماره 

داريسطح معنیFمیانگین مجذوردرجه آزاديجمع مجذورات

606/06101/0411/0872/0هابین گروه
248/70286246/0هادرون گروه

854/70292کل

هاي داخلی و مندي از رسانهبه منظور سنجش روابط بین متغیرهاي رضایت از زندگی، میزان بهره
خارجی و میزان دینداري با هویت ملّی جوانان یزدي از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است که 

. آمده است) 6(جدول شماره نتایج آن در
داري آزمون رابطه با متغیر میزان رضایت از زندگی هاي این جدول، سطح معنیبر اساس داده

همچنین . شودباشد، در نتیجه فرض وجود رابطه بین این دو متغیر تأیید میمی05/0کمتر از ) 000/0(
آن است که رابطه مستقیم و نسبتاً قوي بین به دست آمده و نشان دهنده434/0ضریب همبستگی برابر با 

.دو متغیر وجود دارد
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هاي مندي از رسانهمیزان رضایت از زندگی، میزان دینداري، میزان بهرهآزمون همبستگی بین متغیرهاي). 6(جدول شماره 
داخلی و خارجی و نگرش جوانان نسبت به هویت ملّی

همبستگی 
پیرسون

نگرش 
نسبت به 
هویت 

ملّی

مندي ازمیزان بهرهمیزان دینداريمیزان رضایت از زندگی
هاي داخلیرسانه

مندي ازیزان بهرهم
هاي خارجیرسانه

سطح 
داريمعنی

ضریب 
همبستگی

سطح 
داريمعنی

ضریب 
همبستگی

سطح 
داريمعنی

ضریب 
همبستگی

سطح 
داريمعنی

ضریب 
همبستگی

000/0434/0000/0566/0000/0238/0000/0303/0 -

همچنین در جدول فوق انجام آزمون همبستگی پیرسون بین دو متغیر میزان دینـداري و هویـت ملّـی    
داري بـین  باشد، در نتیجه رابطه معنیمی05/0کمتر از ) 000/0(داري آزمون نشان داده است که سطح معنی

کـه بـه دسـت آمـده    566/0ریب همبستگی همچنین ض. دو متغیر میزان دینداري و هویت ملّی وجود دارد
.دهنده رابطه مستقیم و نسبتاً قوي بین دو متغیر استنشان

تلویزیـون و رادیـوي جمهـوري اسـالمی و     (هاي داخلـی  مندي از رسانهسنجش رابطه بین میزان بهره
همبستگی پیرسون با هویت ملّی با استفاده از آزمون ) ايهاي ماهوارهشبکه(و خارجی ) هاي داخلیروزنامه

هاي داخلی و خارجی و هویت ملّی جوانان یـزدي رابطـه   مندي از رسانهنشان داده است که بین میزان بهره
منـدي از  قابل توجه است که جهت رابطه بین نگرش نسبت به هویت ملّـی و بهـره  . معنی داري وجود دارد

منـدي  رش نسبت به هویت ملّی و بهـره هاي داخلی مثبت بوده است در حالی که جهت رابطه بین نگرسانه
هاي داخلی استفاده به عبارت دیگر جوانانی که از رسانه. باشدهاي خارجی به صورت معکوس میاز رسانه

هـاي خـارجی   انـد و جوانـانی کـه از رسـانه    تري نسبت بـه هویـت ملّـی بـوده    اند داراي نگرش مثبتکرده
.تر بوده استبه هویت ملّی منفیاند نگرش آنها نسبتمندي بیشتري داشتهبهره

هاتحلیل رگرسیونی روابط میان متغیر-8
شـامل دار بـا آن داشـتند،   به منظور تبیین هویت ملّی جوانان یزدي، متغیرهایی را که همبستگی معنـی 

. هاي داخلی، خارجی و رضایت از زندگی، در محاسبه رگرسیون مداخلـه دادیـم  دینداري، استفاده از رسانه
ر    4/22شده در تحلیل دهد که متغیرهاي وارد ن نشان میتایج محاسبات رگرسیون درصـد از تغییـرات متغیـ

هـا هـم در مـورد    داري آزمونآید سطح معنیهاي جدول بر میطور که از دادههمان. کنندمالك را تبیین می
ي اطمینان بـاالي  ی از درجهبوده و این حاک05/0تک متغیرهاي دخیل کمتر از کل مدل و هم در مورد تک

. هاي انجام شده استآزمون
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بیشـترین قـدرت   4/22وارد شده در تحلیل متغیر دینداري بـا ضـریب رگرسـیونی    متغیرهاياز میان 
هاي خارجی، رضایت از زندگی و اسـتفاده  تبیین را داشته و پس از آن به ترتیب متغیرهاي استفاده از رسانه

هـاي خـارجی داراي اثـر    الزم به ذکر است که متغیر اسـتفاده از رسـانه  . گیرندرار میهاي داخلی قاز رسانه
ها با انتظارات هاي این رسانهباشد که این با توجه به شواهد و نیز محتواي برنامهمعکوس بر هویت ملّی می

.و تحقیقات قبلی همخوانی دارد
خطی چندمتغیره در تبیین هویت ملّی جوانان یزديها و ضرایب تحلیل رگرسیون آماره. )7(يجدول شماره

)متغیرهاي مدل  داريسطح معنیT( اضریب بت

166/0008/16001/0رضایت از زندگی

224/0220/3000/0دینداري

890/3000/0-211/0هاي خارجیاستفاده از رسانه

011/0-131/0268/4هاي داخلیاستفاده از رسانه
000.0Sig16.26F233.02 R0482.R

233.02 R

گیريبحث و نتیجه- 9
بررسی نگرش جوانان شهر یزد در خصوص هویت ملّی نشان داده است که نگرش اکثریـت جوانـان   

گانه هویت ملّی وضعیت نمرات به شرح میان ابعاد چنددریزدي به سمت متوسط رو به باال گرایش دارد و
:باشدزیر می

باالترین نمرات
بعد نمادهاي ملّی
بعد دینی

بعد تاریخی 
بعد زبانی و ادبی 
بعد سیاسی
بعد سرزمین و جغرافیا

بعد میراث فرهنگیترین نمراتپایین



Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

167/عوامل مؤثر بر آنوهاي هویت ملینگرش جوانان یزدي نسبت به مؤلفهررسیب

دهد از میان متغیرهاي مورد بررسـی در  نشان می) 8(یل رگرسیونی در جدول گونه که نتایج تحلهمان
از تغییرات آن درصد4/22این تحقیق دینداري باالترین ضریب تأثیر را در تبیین هویت ملّی داشته است و 

که پژوهش حاضر در یک شهر مذهبی انجام شـده اسـت کـه روزگـاري     با توجه به این. دهدرا توضیح می
شد، هر چند امـروزه نیـز   ، نهادهاي اجتماعی و مذهبی از مهمترین عوامل هویت ساز آن محسوب میسنّت

ا   مانند سایر شهرهاي دیگر روند رو به رشد شهرنشینی و فرآیند مدرن شـدن را پشـت سـر مـی     گـذارد، امـ
بدیل در ارتبـاط  دینداري همچنان در این شهر نقشی مهم و بیلفهؤمدهد که هاي این بررسی نشان مییافته

رسـد ایـن وضـعیت ناشـی از آن اسـت کـه       به نظر مـی . کندبا نگرش جوانان نسبت به هویت ملّی ایفا می
1گیـري انسـجام اجتمـاعی و هویـت جمعـی اسـت      دینداري در جوامع دینی یکی از مهمترین منابع شـکل 

پیوند هرچه بیشتر آنان بـه جامعـه   بنابراین قابل انتظار است که دینداري جوانان در ایجاد تعلق، دلبستگی و 
ویژه در خصوص شهري مانند دارالعباده یزد با پیشینه غنی مـذهبی و سـنّتی   هبموضوعاین . تأثیرگذار باشد

.کامالً مصداق داشته و در تقویت هویت ملّی جوانان اثرگذار است
هـاي داخلـی و   رسـانه منـدي از انـواع   همچنین نتایج این تحقیق نشان داده است که بین میـزان بهـره  

در نتایج حاصـل از رگرسـیون   . داري وجود داردخارجی و نگرش جوانان نسبت به هویت ملّی رابطه معنی
کننـدگی  درصـد داراي قـدرت تبیـین   1/21منفـی هاي خارجی با ضریب تأثیر مشاهده شد که متغیر رسانه

رسـد بـا   که این موضـوع بـه نظـر مـی    بوده است 1/13هاي داخلی با ضریب تأثیر بیشتري نسبت به رسانه
.هاي خارجی همخوانی داردها و مباحث مطرح در زمینه تأثیرات منفی رسانهنگرانی

درصد، از دیگر متغیرهایی اسـت  6/16که عامل رضایت از زندگی با ضریب رگرسیونی سرانجام این
دگی، و نیز سایر متغیرهایی که طبق در توضیح نقش رضایت از زن. کندکه واریانس متغیر مالك را تبیین می

تحلیل رگرسیون در تبیین نگرش جوانان یزدي نسبت به هویت ملّی نقش دارند، شاید مناسب باشد که بـه  
وچنـد وجهـی  ، پدیـده سـیال  هر ملّـت  هویتماهیت هویت و نیز کیفیت آن در عصر جدید توجه شود؛ 

اي ط محیطی، همواره در حال تغییر اسـت و پدیـده  یند مستمر تاریخی است که تحت تأثیر شرایآحاصل فر
شـدن  در دنیاي مدرن امروزي، گسترش ارتباطات و اطّالعـات و فرآینـد جهـانی   . ثابت و تغییرناپذیر نیست

دیـداري و شـنیداري از   هـاي رسـانه اسـتفاده گسـترده از انـواع    . روند تغییرات را دو چندان ساخته اسـت 
دهی هویـت جوانـان   ها در شکلشود و این رسانهع بشري محسوب میترین منابع هویت ساز در جواممهم

از سوي دیگر در عصر جدید رضـایت از زنـدگی مفهـومی اسـت کـه بـیش از گذشـته        . نقش مهمی دارند
ر تـأثیري مثبـت، حتّـی بـیش از        گونه که نتایج بررسی حاضر نشان میاهمیت یافته و همان دهـد ایـن متغیـ

.ش جوانان نسبت به هویت ملّی داردهاي داخلی، بر نگررسانه

)198، 1383به نقل ازکوزر و روزنبرگ، (» خودکشی و به هم پیوستگی اجتماعی«رکیم مقاله امیل دو: ك. ر.1
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