
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 آموزان دبیرستاني به هويت قوميمیزان گرايش دانش

 در شهرستان خداآفرين وعوامل مرتبط با آن
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 چکیده:  

ترین موضووعا  ووول تواریه خوه  دووع در عدور       هویت قومی یکی از مفاهيم اساسی در مباحث علوم انسانی و از پرجنجال 

هوا  قوومی م ون مناسوبی خورا  متاقعوا  قوومی        خه جهت تعدد گروهمدرنيسم در جوامع چندقوميتی است، جامعه ایران نيز 

آموزان دخيرستانی خوه هویوت قوومی و عوامون مورتبآ خوا آن در       تواند خاشد. هدف ازاین پژوهش، خررسی ميزان گرایش دانشمی

و نظریوا    هوا خاشد.که خخش نظر  پژوهش حاضر خا نگاهی مبسوط خه هویوت ، هویوت قوومی، دیودگاه    شهرستان  داآفرین می

ها  نظر : سرمایه اقتداد  گوخگلو و ایسمن، سرمایه فرهنگی پير خوردیو، م روميت نسبی تد راخر  گر و مرتبآ خا آن و خا پایه

آمووزان  نفور از دانوش   852  موا از نووپ پيمایشوی و خوررو      ماهواره مک قوهان و ساموار، خررسی و ت لين شده است و متاقعه

دهود کوه خوين ميوزان     گير  پرسشنامه م قق سا ته انجام پذیرفته است. نتایج این پژوهش نشان موی دازهدخيرستانی خا اخزار ان

گرایش خه هویت قومی خا سرمایه فرهنگی و ماهواره همبستگی معنادار  وجود دارد، خين م روميت، سورمایه اقتدواد  و سون    

دار  وجود دارد. همچنين خوين جنسويت تفواو  معنوی     همبستگی معنادار  وجود ندارد، خين رشته ت ديلی تفاو  معنادار 

 وجود ندارد.  

 

 هویت قومی، قوميت، سرمایه فرهنگی، سرمایه اقتداد ، م روميت گان کلیدی:واژ
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 مقدمه

انسان، از پيدایش زندگی جمعی تا خه حال همواره تعریفی از  ود داشته و خوا منتسون نموودن  وود  خوه وبقوه، گوروه،         

توک خعود  خووده اسوت.      هوا اکرورا   عشيره و یا قوم  اصی، خرا   ود  هویتی خرسا ته است. در جوامع اختدایی هویت انسوان 

کردند. خا شروپ مدرنيته و نفوذ کردند هویتشان را تعریف مید کسن میشان که در هنگام توقها  ازقیاشخاع خر حسن داشته

ها، خاالترین ستح ملتو  گير  دوقتا  یافت. قبن از شکنها، هویت اهميت ویژهملتو   گير  دوقتآن در اعماق جامعه و شکن

ن خه سمت شرق، هویوت ملوی نيوز خوه     ها در اروپا و پيشرو  آملتو   گير  دوقتهویت اجتماعی، هویت قومی خود. خعد از شکن

  هوا در سوایه  هوا را درنوردیود، انسوان   ملوت و     ها اضافه گردید. خا شروپ جهانی شدن، که مرزها  دوقتهویت اجتماعی انسان

ها  جدید مشترکی در جهوان شوکن گرفوت. ایون رونود،      ها  ارتباوی تعامن خيشتر  خا همدیگر خرقرار کرده و ارز تکنوقوژ 

ها شد که خه هویت جهانی مرسوم گشت. در تموام ایون مراحون، تهوادها و     ز تعریف هویت جمعی دیگر  در خين انسانسازمينه

توانود خوه عوامون    ها و همچنين شود  آنهوا موی   هایی ماخين ستوح مختلف هویتی ایجاد شده است. این تهادها و انتباقانتباق

 . مختلفی خستگی داشته خاشد

 روست آن از این و نبوده مناقشه و م ن خ ث امروز گستردگی خه هيچگاه اجتماعی، فرهنگ در آن ها مؤقفه و هویت موضوپ

 نکورده  تجرخوه  یافته تمایز صور  خه گسترده، و ملموس چنين را تفاو  هرگز اهميت حوزه این متفکران و صاحبنظران شاید که

 و هویوت  خوا   در   جدید متاقعه  حوزه اقمللی،خين و ملی م لی، ارتباوا  گستر  خا و امروزین  جامعه واقع در در. خودند

  حوزه در عوامن گوناگونی که اوست هویت معاصر انسان زندگی  مورد متاقعه اخعاد از یکی اینرو از .است شده خاز آن ها مؤقفه

 و فرهنگی اجتماعی، اقتداد ،  سرمایه همچون ها  فرد سرمایه نوپ مليت، مذهن، دوستان،  انواده، مانند اجتماعی زندگی

 مرتبآ عناصر و فرهنگ که گفت توانمی ترکلی خيان خه. شوندمی عنوان سازه این خا عوامن مرتبآ از و گير شکن فرآیند در غيره

 (.1821)فکوهی،  روندمی شمار خه هویت مناخع مهمترین از خا آن،

پرسش، در مورد چيستی هویت یوا اراهوه تعریوف مشخدوی از آن از     اصوال  هویت مفهومی کامال  پيچيده است و در پاسه خه 

دانود کوه   ها  گوناگونی اراهه شده است. خه عنوان مرال گيدنز هویت را آگاهی فرد نسبت خه  ود موی منظرها  متفاو ، دیدگاه

ه در زندگی روزمره ایجاد کنود و  شود، خلکه فرد خاید آن را خه وور مداوم و پيوستها  فرد خه او واگذار نمیدر نتيجه تداوم کنش

 (.1822ها  خازتاخی  ویش مورد پشتيبانی و حفاظت قرار دهد )گيدنز، نيز در فعاقيت

ها کند و خر اساس عهویت در ردهوبق تعریف جنکينز، هویت اجتماعی تعبير  است که فرد از  ود در راخته خا دیگران می

گاه تمام شده نيست و مدام در معور  تیييور و ت وول و خوازنگر  اسوت. در      يچگيرد؛ هها  گوناگون اجتماعی شکن میو گروه

هوا  اجتمواعی در دا ون    آفریوده (. موجودا  انسوانی خوه عنووان    1821معنا  اصلی هویت تشاخه و تمایز متلق است )جنکينز:

در مووارد  از همودیگر متفواو      ها خر حسن هویتشان در موارد  خا هوم مشواخه و  ها  اجتماعی خا هم ارتباط دارند اما آنگروه
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ها  فرد ، سوازمان اجتمواعی،   دیگر عوامن روانشنا تی، زخان، آدا  و رسوم، تفاو ها از همهستند. در خ ث تفاو  و تشاخه آن

 ها و ... د ين هستند.مند ها، رفتارها، عالقهنگر 

 

 بیان مساله

یا جمعی آن خوده و دغدغوه اصولی خشور را تشوکين     کن فرد ها در شپردا تن خه مسئله هویت امر  هميشگی ميان انسان

 شود. مرخوط می« اخراز وجود»هویت خوده که خه نوعی  1داده است. خسيار  از منازعا  در تاریه، خر سر ن وه آشکارگیمی

رد( و دو معناي اصليي دارد   گييعني مشابه و يکسان ريشه مي idemکه از identitesريشه در زبان التين دارد ) identityواژه هويت يا 

گيلرد  معناي دوم به مفهوم تمايز است که با مرور زمان ساز گلاري و تلواوم را ضلري ملي     اولين معناي آن بيانگر مفهوم تشابه مطيق است 

ها بر حسب هويتشان هاي اجتماعي با هم ارتباط دارنو اما آنهاي اجتماعي در داخل گروه(  موجودات انساني به عنوان آضريوه1831)جنکينز،

ديگر عوامل روانشناختي، زبلان، آدا  و  ها از همدر مواردي با هم مشابه و در مواردي از همويگر متفاوت هستنو  در بحث تفاوت و تشابه آن

 ضرهنل   در نآ هلاي مؤلفه و هويت ها و    دخيل هستنو  موضوعمنويها، رضتارها، عالقههاي ضردي، سازمان اجتماعي، نگرشرسوم، تفاوت

 هرگز اهميت حوزه اين متفکران و صاحبنظران شايو که روست آن از اين و نبوده مناقشه و محل بحث امروز گستردگي به هيچگاه اجتماعي،

 هويت معاصر انسان زنوگي يمورد مطالعه ابعاد از يکي اينرو بودنو  از نکرده تجربه ياضته تمايز صورت به گسترده، و ميموس چنين را تفاوت

 يسلرمايه  همچلون  هلاي ضلردي  سلرمايه  نوع مييت، مذهب، دوستان، خانواده، ماننو اجتماعي زنوگي يحوزه در عوامل گوناگوني که اوست

 کله  گفلت  توانمي ترکيي بيان شونو  بهمي عنوان سازه اين با عوامل مرتبط از و گيريشکل ضرآينو در غيره و ضرهنگي اجتماعي، اقتصادي،

 ( 1831)ضکوهي، رونومي شماربه هويت منابع مهمترين از با آن، مرتبط عناصر و ضرهن 

شود که ماهيت ضرهنگي دارد، در عين حال هم چون نژاد، برتلري و  ي اجتماعي محسو  مييک سازهشناسي ه قوميت نيز در جامعهژوا

سازي قوميت بلر  ترين ابعادي هستنو که در مفهوماجتماع انساني مهميک ي اجتماعي و کهتري را در خود نوارد  ابعاد ضرهنگي، ذهني، سازه

 ( 1831آن تأکيو شوه است )گودرزي، 

بر گروهي را که اعضايش نسبت بله   رود، ماکس واز اصطالحات مبهم در عيوم اجتماعي به شمار مي« قوميت»ي رغم اين که واژهعيي

 ( 1831دانو )ضراهاني، يکساني داشته باشنو، گروه قومي مييا  طرات مشترک، باور مشابهي تاريخي، ضرم ضيزيکي، آدا  و رسوم و خاپيشينه

تلرين  شلود  مهلم  يلک اجتملاع از ديگلران ملي    انوازهاي ضرهنگي اشاره دارد که سبب تملايز  به رضتارها و چشم« قوميت»به نظر گيونز 

ي ايلن  ، تبار، مذهب، سبک لباس پوشيون و نوع زينت کلردن اسلت  همله   کنو زبان، تاريخها را از ديگران جوا ميخصوصيات قومي که آن

هلاي  ها و شيوهها ضرهنگي و آموختني هستنو در نتيجه تعريف گيونز از هويت قومي اين است که، قوميت )هويت قومي( را به ديوگاهتفاوت

 ( 1833کنو )گيونز، عمل ضرهنگي که اجتماع معيني از مردم را متمايز مي

                                                           
1. Apparence   
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در  اين نظام از تمايالت و     باشو مي محيط خودهاي اعتقادات يک ضرد نسبت به پويوه عقايو و، به معني يک نضام از تمايالت گرايش

)رضيلع   باشلو  مي قوام بيش داراي دوام و گيرد و کم ومي تجربيات به معني وسيع آن شکل تربيت و طول زمان در پي تاثيرات محيطي مثالً

  (1831پور، 

 

 اهمیت موضوع

گرایش خه هویت قومی حد  از تماین و آمادگی افراد یک جامعه قومی خرا  پردا تن وتمرکوز جود  خورا  حفوا عناصور      

 سوازد. موی  را از سایرین خه عنوان یوک قووم جودا   ها آنها است ودر واقع این تفاو  هاه آنژقوميتی که ویها  گیژفرهنگی و وی

هوا   ریوز  توانود خورا  خرناموه   یکی از عوامن توسعه مترح شود قذا انجام چنين ت قيقاتی موی  تواندگرایش خه هویت قومی می

ها کمک کرده و موجن ارتقا  آن شود. در عوين حوال شهرسوتان  وداآفرین نيوز جزهوی از فرهنوگ و هویوت           هویتتوسعه

اخها  فرهنگوی زیواد  خوا هوم دارنود و از      آذرخایجانی است و خه علت همسایگی خا دو کشور جمهور  آذرخایجان و ترکيه که، تش

همچنوين   تواند، خه خرجستگی هویت قومی و فرهنگوی منجور گوردد.   اقجيشی نيز خر وردار است میموقعيت استراتژیکی و سوق

 ترین مشیوقيا  ذهنی  نوجوانوان، یوافتن جووا  قاخون    یکی از عمدها  هستند. و نوجوانان نيز از عناصر تأثيرگذار در هر جامعه

آموزان خه هویوت  خناخراین ت قيق حاضر اختدا ميزان گرایش دانش «من کيستم؟»قبول و عملی خرا  این سوال پيچيده است که 

سورمایه اقتدواد ، سورمایه     آن از قبين رشته ت ديلی، سن و جنس، ماهواره، قومی را سنجيده و سپس خر ی عوامن مرتبآ خا

خوه هویوت   آمووزان  قذا سوال اصلی ت قيق این است که ميزان گرایش دانش ه است.فرهنگی، م روميت را مورد خررسی قرار داد

عوامون   آمووزان دخيرسوتانی خوه هویوت قوومی و     قذا هدف اصلی ت قيق خررسی ميزان گرایش دانشقومی تا چه حد خوده است؟ 

 خاشد.مرتبآ خاآن در شهرستان  داآفرین می

 

 ادبیات و پیشینه

 خوين  فرهنگوی در  هویوت  خ وران  خوا  مورتبآ  اجتمواعی  عوامون  ( در ت قيقی خا عنووان خررسوی  1810زارپ و اخراهيم آخاد  )

 فورد،  و همسواالن، ت دويال    دوسوتان  گوروه  از تأثيرپوذیر   تبریز خه این نتيجه رسيد که متیيرهوا   دخيرستانی آموزاندانش

 حودود  و داشته فرهنگی هویت خ ران واخسته یعنی متیير تبيين در را اثرا  خيشترین ترتين خه ماهواره از و تأثيرپذیر  جنسيت

 تبيوين  در سوهمی  نتوانسوته  نيوز  اجتمواعی  وبقه متیير اند. همچنينتبيين کرده را فرهنگی هویت خ ران واریانس از درصد 11

 خاشد. داشته واخسته متیير

آموزان متوسته نسبت خه دانشمند  ( در ت قيقی خا عنوان خررسی ميزان آشنایی و عالقه1821حيدر ، صاق ی و رضایی )

 حوال  در مازنودران  اسوتان  در خومی خه فرهنگ عالقه و آشنایی فرهنگ خومی در استان مازندران خه این نتيجه رسيدند که ميزان
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 وجوود  خومی درخاره فرهنگ پسر و د تر آموزاندانش دیدگاه خين دار معنی تفاو  ق اظ جنسيت از حال عين در و است کاهش

 نواتوانی   وانواده،  منزقوت  ضوعف  شودن،  جهوانی  چوون  عواملی که دهدمی نشان نيز کارشناسان خا مداحبه از حاصن نتایج. دارد

 .شوندمی م سو  وضعيتی چنين مهم عوامن جمله از  ود، فرهنگی وظایف در اجرا   مدارس

گرایوی و  خررسوی ميوزان م لوی   سعيد غرین  واجه در ت قيقوی کوه خور رو  دانشوجویان دانشوگاه تبریوز انجوام داده، خوه         

گرایوی در  گرایی دانشجویان در اخعاد مختلف پردا ته است. نتایج این ت قيق حاکی است که دانشوجویان از نظور جهوانی   جهانی

گرایی دانشجویان و نگر  آنهوا نسوبت خوه مواهواره     گرایی در ستح پایين قرار دارند. خين ميزان جهانیستح خاال و از نظر م لی

دار  وجوود دارد. در  گرایی و نگر  آنها نسبت خه ماهواره راختوه معنوی  دار  وجود دارد. همچنين خين ميزان م لیعنیراخته م

 دار  وجود دارد.گرا خودن راخته معنیگرا خودن و جهانینهایت اینکه خين م لی

 اسوت. و   کرده تقویت را ها  قومی تفاو و هاهویت جهانی شدن، که رسدمی نتيجه این خه ژاپن جامعه خررسی خا 1یوشينو

 هوا  شورکت  و یافته ظهور و خروز صنعتی و تجار  مختلف ها ميان شرکت در مخدوصا  فرهنگ، خه توجه این که کندمی اذعان

راه را خورا  ارتباووا     کوشوند موی  ژاپنوی،  هویت و فرهنگ خر تأکيد ضمن  ود تبليیا  و شعارها ميتسوخيشی، در مانند توقيد 

 (.83-2: 1118اقمللی تقویت کنند )یوشينو، خين

هوم   فرهنوگ  کوه  خه چاپ رسيده، معتقدند« جهانی شدن، فرهنگ و خ ران هویت»ا  که خا عنوان در مقاقه 8قيبر و وایزخرگ

 را رقواختی  مهوم   عرصوه  و کنود می عمن مدرن ها و ارز  جهانی شدن اصلی ناقن یک عنوان خه متنوعش ها شکن در اکنون

ا  و م لوی  هوا  تووده  وورف فرهنوگ   از کوه  کننود موی  ادعوا  آنهوا  اسوت.  آورده وجود مذهبی خه و ملی م لی، ها هویت خرا 

ها در کشورها و جواموع  هایی عليه جهانی شدن و تفوق فرهنگ آمریکایی در ستح جهان وجود دارد که نوپ این واکنشواکنش

 (.8008مختلف، متفاو  است )قيبر و وایزخرگ، 

 در ميوان  کوه  شوود می گير نتيجه چنين گرفته، انجام  زر دریا  حوزه کشورها  در 8خلوم وسيله که خه دیگر  ت قيق در

 خا همزمان اما دارد وجود تکنوقوژ  و اقتداد ، علم ها حوزه در غر  ها پيشرفت خه نسبت زیاد  ها کشش منتقه این مردم

 اظهوار  ت قيوق  پایوان  در و  شود.می مشاهده غرخی دوقتها  کنترل و غيرقاخن سرکش جریانها  خه نسبت نيز شدید  تنفر آن،

کند می ثاخت را جهان خزرگتر در ا دورگه فرهنگ از ا نمونه اقگو  متاقعه، مورد شهرها  در ا دورگه گستر  فرهنگ داردمی

 (.8008)خلوم، 

       

       

                                                           
1. Yoshino 

2. Liber & Weisberg 

3. Blum 
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 های پژوهشاهداف و فرضیه

 هدف اصلي: 

 آموزان دخيرستانی شهرستان  دا آفرین خه هویت قومیميزان گرایش دانشخررسی 

 

 اهداف جزئي

 آموزان دبيرستاني شهرستان خواآضرين به هويت قومي تعيين ميزان گرايش دانش -

 آموزان به هويت قومي بر حسب جنسيت تعيين ميانگين گرايش دانش -

 آموزان به هويت قومي ش دانشتعيين رابطه بين سرمايه اقتصادي و ميزان گراي -

 آموزان به هويت قومي تعيين رابطه بين سرمايه ضرهنگي و ميزان گرايش دانش -

 

 های پژوهشفرضیه

 باالتر از حو متوسط است  هويت قوميآموزان دبيرستاني شهرستان خواآضرين به ميزان گرايش دانش -

 بر حسب جنسيت آنها متفاوت است  هويت قوميآموزان به ميانگين گرايش دانش -

 رابطه وجود دارد  هويت قوميآموزان به بين سرمايه اقتصادي و ميزان گرايش دانش -

 رابطه وجود دارد  هويت قوميآموزان به بين سرمايه ضرهنگي و ميزان گرايش دانش -

 ود دارد رابطه وج هويت قوميآموزان به بين احساس محروميت نسبي و ميزان گرايش دانش -

 رابطه وجود دارد  هويت قوميآموزان به بين ميزان استفاده از ماهواره و ميزان گرايش دانش -

 رابطه وجوددارد  هويت قوميآموزان به بين سن و ميزان گرايش دانش -

 بر حسب رشته تحصييي آنها متفاوت است  هويت قوميآموزان به ميانگين گرايش دانش -

 

 روش تحقیق

حاضر خه ق اظ ماهيت و م توا  کار ، در زمره ت قيقا  پيمایشوی اسوت. از ورفوی ایون پوژوهش از نظور هودف،        ت قيق 

آموزان دوره متوسته شهرستان  وداآفرین در سوال   جامعه آمار  شامن دانش گير :شيوه نمونه جامعه آمار  و کارخرد  است.

خاشند. از این تعوداد،  نفر می 321رور  شهرستان مذکور، در کن خاشد. که خر اساس اعالم اداره اموز  و پمی 18-18ت ديلی 

 گيري،شيوه نمونه نفر به دست آمو  813برابر  حجم نمونه با استفاده از ضرمول کوکران به شرح زير نفر پسر هستنو  114و  نفر د تر 818

 اي نسبتي بود گيري طبقهنمونه
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 ابزار گردآوری اطالعات

 ها، از پرسشنامه م قق سا ته استفاده شده است. آور  اوالعا  مرخوط خه آزمون فرضيهخرا  جمع

 

 گیریابزار اندازه 2و پايايي 1اعتبار

اعتبار م توا  پرسشنامه خا استفاده از نظرا  اساتيد ایون حووزه و از نظور صوور  خررسوی گردیود. جهوت خررسوی پایوایی          

، خرا  سرمایه فرهنگوی  23/0پرسشنامه، از آقفا  کرونباخ استفاده شد. ضرین آقفا  کرونباخ خرا  گرایش خه هویت قومی خراخر 

 خه دست آمد. 208/0و خرا  احساس م روميت نسبی خراخر  308/0خراخر 

 

 هاتحلیل داده روش تجزيه و

 .در دو قسمت توصيفی و استنباوی انجام شده است spssخا نرم افزار ها ت لين داده تجزیه و

 

 های تحقیقيافته

درصود   2/13رشوته ت دويلی    درصد پسر هستند. 1/00درصد د تر و  1/81از کن نمونه مورد خررسی،  ها  توصيفی:یافته

درصد سوال   82است./ا  درصد کاردانش و فنی و حرفه 1/13درصد تجرخی و  8/88درصد علوم انسانی،  1/81ریاضی و فيزیک، 

درصود خيسوواد،    5/81ت ديال  موادر   درصد پيش دانشگاهی هستند. 1/13درصد سال سوم و  8/82درصد سال دوم،  80اول، 

 درصود دانشوگاهی اسوت.    5درصود دیوپلم و    1/8درصود راهنموایی،    8/1درصد اختودایی،   2/80درصد  واندن و نوشتن،  5/10

درصد دیپلم  1/2درصد راهنمایی،  8/10درصد اختدایی،  1/83درصد  واندن و نوشتن،  5/2درصد خيسواد،  2/13ت ديال  پدر 

سوال اسوت.     80و خيشترین مقدار خراخور   11سال، کمترین مقدار خراخر  83/10ميانگين سن خراخر  انشگاهی است.د درصد 1/88و 

سواعت اسوت.     2فر و خيشترین مقودار تقریبوا  خراخور    ساعت، کمترین مقدار خراخر ص 11/8ماهواره خراخر  ميانگين ميزان استفاده از

است. ميانگين سرمایه فرهنگی  85/21و خيشترین مقدار خراخر  85/0، کمترین مقدار خراخر 15/81ميانگين سرمایه اقتداد  خراخر 

، 0/08خراخور   ميوانگين احسواس م روميوت نسوبی     اسوت.  0/100، کمترین مقدار خراخر صفر و خيشترین مقدار خراخر 01/13خراخر 

                                                           
1- Validity 

2- Reliability 
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، کمترین مقدار خراخور  18/30ميانگين گرایش خه هویت قومی خراخر  است. 0/100و خيشترین مقدار خراخر  0/0کمترین مقدار خراخر 

 است. 55/11و خيشترین مقدار خراخر  28/11

 

 های تحقیقآزمون فرضیه

 .هويت قومي باالتر از حد متوسط استآموزان دبیرستاني شهرستان خداآفرين به : میزان گرايش دانش1فرضیه 

 گزار  شده است. (1نتایج در جدول سماره ) ا  استفاده شده است.یک نمونه tخرا  آزمون این فرضيه از آزمون 

 
 ا  خرا  خررسی ميزان گرایش خه هویت قومیتک نمونه t(: نتایج آزمون 1جدول)

 متیير

 گرایش خه هویت قومی

 50مقدار آزمون = 

 ميانگين تعداد
ان راف 

 معيار
T 

درجه 

 آزاد 

ستح 

 دار معنی

ميانگين ا تالف 

 متیير خا مقدار آزمون

852 180/30 085/10 255/80 853 0/000 180/80 

 

 .آموزان به هويت قومي بر حسب جنسیت آنها متفاوت است: میانگین گرايش دانش2فرضیه 
 دهد:می نتایج این آزمون را نشان (8  )جدول شماره مستقن استفاده شده است. tاز آزمون  خرا  آزمون این فرضيه

 
 مستقن خرا  مقایسه گرایش خه هویت قومی خر حسن جنسيتt (: آزمون 8جدول )

متیير 

 واخسته
 ان راف معيار ميانگين تعداد جنسيت

 t آزمون  آزمون قوین

 Fآماره 
ستح 

 دار معنی
 tآماره 

درجه 

 آزاد 

ستح 

 دار معنی

هویت 

 قومی

1081181/01 81881/11 د تر
811/1850/0 525/1-850111/0

1558320/31 10103/10 پسر

 

 (گزار  شده است.8(و)1ها  )(ونمودار8در جدول شماره ) 3،و8،1،5،0نتایج آزمون فرضيه ها 
 

 احساس م روميت، اقتداد ، ( آزمون همبستگی پيرسون خين متیيرها  سرمایه فرهنگی،8جدول)

 گرایش خه هویت قومی سن و استفاده از ماهواره،

 نوپ متیير
 گرایش خه هویت قومی

 ستح معنی دار  ضرین همبستگی تعداد

 /881 -/000 852 سرمایه اقتداد 

 /008 /111 852 سرمایه فرهنگی

 /883 -/031 852 احساس م روميت

 /000 /811 852 ميزان استفاده از ماهواره

 /201 -/011 852 سن
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 (: آزمون همبستگی پيرسون خرا  سرمایه فرهنگی و گرایش خه هویت قومی1نمودار )

 

 
 (آزمون همبستگی پيرسون خرا  استفاده از ماهواره وگرایش خه هویت قومی8نمودار)

 

 متفاوت است.آموزان به هويت قومي بر حسب رشته تحصیلي آنها : میانگین گرايش دانش8فرضیه 

یکترفه استفاده شده است. فر  صفر در آناقيز واریانس خراخر خودن ميانگين متیير  خرا  آزمون این فرضيه، از آناقيز واریانس

خاشد فر  صفر رد  واهود شود. سوتح     05/0دار  آزمون کمتر از واخسته در تمام ستوح متیير مستقن است. اگر ستح معنی

، فور  صوفر رد   05/0دار  آناقيز واریانس از است. خا توجه خه کوچکتر خودن ستح معنی 001/0خراخر  دار  آناقيز واریانسمعنی

نتایج آزموون   دار  دارد.آموزان خه هویت قومی خر حسن رشته ت ديلی آنها تفاو  معنیشود. در نتيجه ميزان گرایش دانشمی
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هوا  دار  خيشتر از سایر رشتهان رشته علوم انسانی ختور معنیآموزحاکی است که گرایش خه هویت قومی در دانش LSDتعقيبی 

آموزان ریاضی و فيزیک خووده و  دار  خيشتر از دانشآموزان رشته علوم تجرخی ختور معنیاست. گرایش خه هویت قومی در دانش

وزان رشته ریاضوی و فيزیوک و   آمدار  ندارد. گرایش خه هویت قومی در دانشا  تفاو  معنیخا رشته کار و دانش و فنی و حرفه

 دار  ندارد.ا  تفاو  معنیآموزان رشته کاردانش و فنی و حرفهدانش

 

 گیری  بحث و نتیجه

توانود ناشوی از شورایآ  واع آن و همسوایگی خوا       خاال خودن ميزان هویت قومی در منتقوه موی   ،هاخا توجه خه آزمون فرضيه

فرهنگی خا اهاقی آنها خاشد که دارا  قراخت فرهنگی زیاد  هستند. نتيجه ایون  جمهور  آدرخایجان و وجود تعامال  اقتداد  و 

( همسوو خووده و خوا نتيجوه ت قيوق      1821( و مهرمنود و همکواران )  1818و حاجيوانی )  فرضيه خوا نتوایج ت قيقوا  اميرکوافی    

گرایی در ستح پایين قورار   لی(، نشان داد که دانشجویان از نظر م1821 واجه )خاشد. غرین( ناهمسو می1821 واجه )غرین

( نشان دادند که هویت قوومی در ميوان اقووام ایرانوی خرجسوته اسوت. مهرمنود و همکواران         1818و حاجيانی ) دارند. اميرکافی

( در ت قيقی نشان دادند که جوانان آذر  زخان شهر اروميه در عين گرایش خه هویت ملی نسبت خوه هویوت قوومی نيوز     1821)

 د.گرایشی قو  دارن

 دار نبووده و هویت قومی نشان داد که هویت قومی خراساس جنسيت دانش آموزان معنوی  نتایج ت لين در راخته خاجنسيت و

پسر یکسان خوده وتفاوتی خا هم نداشتند. نتيجوه ایون فرضويه ناهمسوو خوا نتوایج ت قيقوا  زارپ و         هویت قومی در خين د تر و

 خاشد.( می1821ضایی )( و حيدر ، صاق ی و ر1810اخراهيم آخاد  )

دار  وجوود نودارد. ایون نتيجوه خوا نتيجوه       آموزان خه هویت قومی راخته معنوی خين سرمایه اقتداد  و ميزان گرایش دانش 

 خاشد.( همسو نمی1821ت قيق حيدر ، صاق ی و رضایی )

وجود دارد. نتایج خه دست آمده  دار آموزان خه هویت قومی راخته مستقيم معنیخين سرمایه فرهنگی و ميزان گرایش دانش

خاشود. گيودنز معتقود اسوت کوه چوون       از این فرضيه تا حدود  خا نظریا  متروحه، از جمله نظریا  گيدنز و خوردیو سازگار می

امکانا  گزینش و انتخا  در دنياها  ممکن خه وجود آمده است، ماهيت زندگی روزمره خه وور مستمر ت ت تاثير وصولت خوين   

یاخد؛ خه ن و  کوه فورد خایسوتی هویوت  وود را خوه ووور موداوم و روزموره ایجواد نمایود و در            ی و جهانی ت ول میعناصر م ل

 (. 21: 11822ها  خازتاخی  ویش مورد حفاظت و پشتيبانی قرار دهد )گيدنز، فعاقيت

  ندارد.دار  وجود ومی راخته معنیآموزان خه هویت قخين احساس م روميت نسبی و ميزان گرایش دانش

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

دار  وجود دارد. این فرضيه آموزان خه هویت قومی راخته مستقيم معنیخين ميزان استفاده از ماهواره و ميزان گرایش دانش

( و غرین  واجه است. این م ققان نيز خه تاثير ماهواره خر هویت قوومی  1810در راستا  نتایج ت قيقا  زارپ و اخراهيم آخاد  )

 .اندو م لی تاکيد کرده

 دار  وجود ندارد. آموزان خه هویت قومی راخته معنیخين سن و ميزان گرایش دانش

دار  دارد. گرایش خه هویوت قوومی در   آموزان خه هویت قومی خر حسن رشته ت ديلی آنها تفاو  معنیميزان گرایش دانش

آموزان رشته علوم یش خه هویت قومی در دانشها است. گرادار  خيشتر از سایر رشتهآموزان رشته علوم انسانی ختور معنیدانش

دار  ا  تفواو  معنوی  آموزان ریاضی و فيزیک خوده و خا رشته کواردانش و فنوی و حرفوه   دار  خيشتر از دانشتجرخی ختور معنی

فواو   ا  تآموزان رشوته کواردانش و فنوی و حرفوه    آموزان رشته ریاضی و فيزیک و دانشندارد. گرایش خه هویت قومی در دانش

 دار  ندارد.معنی

 

 پیشنهادات

 هویت قومیآموزان خه دانش شیگرا زانيم ميزان استفاده از ماهواره خا و یفرهنگ هیسرمانتایج ت قيق نشان داد که خين  -

تهيه خا ها شود مدیران خرنامهتواند اثرا  متفاوتی داشته خاشد. پيشنهاد میمی دار  وجود دارد. ماهوارهراخته مستقيم معنی

در جهت گستر  حفا صلح و ها آگاهی خخش در زمينه احترام خه حقوق قوميتها  مختلف در جهت خسآ خينشها  فيلم

یاخی نوجوانان و جوانان تاثير  واهد داشت و از همچنين ارتقا  سرمایه فرهنگی در هویت ،آرامش در جامعه قدم خرداشت

 واهد کرد.خ ران هویت در این قشر حساس جامعه جلوگير   

 توسعه ااشاعه حقوق مدنی در ایجاد نظم و در یک جامعه پلوراقيستی همانگونه که از نتایج ت قيق حاصن شده است. -

 نيرو  انسانی شادا  کمک موثر   واهد داشت. آرامش و

 خه آن.ها  اجتماعی در هویت و ميزان گرایش افراد ها  مدرن و شبکهرسانه ها مخدوصا خررسی تاثير رسانه -

 مقایسه ميزان هویت قومی در وبقا  مختلف سن -
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 منابع فارسي

 موسسه ت قيقا  و توسعه علوم انسانی. ،هویت مليت و قوميت،1828احمد ، حميد ،و 

 خ ران هویت قومی در ایران،تهران:نشر شادگان.  ،1832 علی، اقتایی،و 

 تهوران:  حسون پویوان،   و ترجموه افشوين  اکبواز    آورنده کيوان تواجبخش،  گرد  سرمایه،ها  شکن ،1821 پی یر، خوردیو،و 

 انتشارا  شيرازه.

 نشر شيرازه. تهران: ترجمه تورج یارم مد ، هویت اجتماعی، ،1821ریچارد، جنکينز،و 

 شرکت سهامی انتشار. تهران: جامعه روستایی و نيازها  آن، ،1801 فرامرز، رفيع پور،و 

 خوين  فرهنگوی در  هویوت  خ وران  خوا  مورتبآ  اجتماعی عوامن ، خررسی1810و اخراهيم آخاد ، مهد ،زارپ شاه آخاد ، اکبر و 

 .1تبریز، فدلنامه ت قيقا  فرهنگی، دوره چهارم، شماره  دخيرستانی آموزاندانش

 نشر نی تهران: مرتهی کتبی، ترجمه: واژگان پير خوردیو، ،1825 فونتن، اوقيویه، کریستيان، شویره،و 

 ، انتشارا  مرکز ت قيقا  استراتژیک، تهران.«مدیریت منازعا  قومی در ایران»، 1825امير ، رضا،  صاق یو 

منود   ، خررسوی ميوزان آشونایی و عالقوه    1821صفار حيدر ، حجت؛ صاق ی عمران، اخوراهيم؛ رضوایی فریموانی، مهنواز     و 

انجمن ایرانی متاقعوا  فرهنگوی و ارتباووا ، سوال     در استان مازندران، فدلنامه  آموزان متوسته نسبت خه فرهنگ خومیدانش

 .80ششم، شماره 

، دانشگاه، هویت و جهانی شودن، ویوژه ناموه هویوت و جهوانی شودن، پژوهشوکده ت قيقوا          1821غرین  واجه، سعيد، و 

 استراتژیک، چاپ اول

 .2   ،فدلنامه ت قيقا  استراتژیک نظریا ، مفاهيم و متاقعا  قومی: ،1820 عاوفه، فراهانی، و

شناسوی  ، مجله جامعه«گير  هویتی و اقگوها  م لی، ملی و جهانی، )متاقعه مورد قرستان(شکن»، 1821 ،و فکوهی، ناصر

 .1ایران، دوره چهارم،   

 .1821، 1،  5قاسمی، م مدعلی، درآمد  خر پيدایش مساهن قومی در جهان سوم، فدلنامه متاقعا  راهبرد ، سالو 

خررسی راخته تبعيض و انسجام اجتماعی خوا گورایش خوه هویوت قوومی در خوين دانشوجویان خوومی          ،1811یاشار، زاده،قلیو 

 نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه مرند، پایان

 ، مفاهيم خنياد  در متاقعا  قومی، تهران: تمدن ایرانی.1825 گودرز ، حميد،و 
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ر جدید(، )چاپ ششوم(، ترجموه ناصور موفقيوان،     ، تجدد و تشخص )جامعه و هویت شخدی در عد1822 گيدنز، آنتونی،و 

 تهران: نشر نی.

، خررسی جامعه شنا تی عوامن مرتبآ خا ميزان گرایش خه هویت قومی در ميوان دانشوجویان خوومی    1810هاشمی، رشيد،و 

 دانشگاه آزاد اسالمی مهاخاد، پایان نامه کارشناسی ارشد.
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