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 گيري هویت قومی در بين جوانانعوامل اجتماعی مؤثر بر شكل

 

  حسين ملتفت،  مرضيه شهرياري،  معصومه باقري

 

هر يك از اقوام آن داراي فرهنگ قومي مخصدوص بده خدود     يني پهناور با تنوع قومي باالست،در كشور ما ايران، كه سرزم

اين احساس تعلق كه هويدت قدومي ندام دارد در صدورت     . كندباشد و نسبت به عناصر فر هنگي خود احساس تعلق ميمي

 .سازي و تشديد با تبعات منفي همراه استبرجسته

نفدر از   830نمونده مدورد مطالعده    . نامه انجام گرديده اسدت اين پژوهش، به روش پيمايشي و با ابزار پرسش: بررسي روش

 .تصادفي انتخاب شده بودند -گيري خوشه ايجوانان است كه بصورت نمونه

جع مورد انتخداب  هاي مر بين متغيرهاي احساس تبعيض در بعد سياسي، مشاركت در فعاليتهاي اجتماعي، گروه: يافته ها

و ( مثبدت )اقتصادي جوانان با هويت قومي رابطه مسدتقيم   -جوانان، ميزان استفاده از رسانه هاي گروهي،  پايگاه اجتماعي

 .وجود دارد( معكوس)گيري هويت قومي رابطه منفي معنادار، و بين ميزان تحصيالت و شكل

كه پس از مطالعات آسديب هدا بدا ارائده راهكارهدا مدنظم،       هر پژوهشي واكنش به يك مساله اجتماعي است : نتيجه گيري

منطقي و دقيق به نتايجي منتهي مي شود كه مي تواند ضمن شناخت و پيشنهادات در بهبود پديده مدورد مطالعده مفيدد    

 -هداي مرجدع، پايگداه اجتمداعي     ن اسدت كده اسدتفاده از رسدانه، ميدزان تدأثيرگروه      آيافته هاي پژوهش مويد . واقع شود

ارتباط معناداري با متغير وابسته يعني افزايش هويدت  ... ادي، مشاركت در فعاليت هاي اجتماعي و ميزان تحصيالت واقتص

 .در اين ميان دو متغير جنسيت و سن رابطه معناداري وجود ندارد. اندقومي داشته

 

 پرستي، قوميتهويت، قوم، هويت قومي، قوم: هاي كليديواژه 
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