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 چكيذه
نوعی کهه ههز دهزا یها هامرهه تهزا          عامل شناسایی است. تهتزین  هویت مهم

کنهد.   اسهسااا  مهی   گزان، اس عوامهل اکساهاتی ا انساهاتی   شناساندن خوا ته ای
کشند ا تأثیزات سیهاا  تهز    ماائل دزااانی هویت دزا  ا ملی را ته چالش می

گذارند. اس منظز هغزادیا  سیاسی دضا  مجاس ، هویت مثحه  مهیهی    آن می
شهوا کهه چگهونگی  اه  ا      ها تلقی مهی  ها  اناانی ا ملت ار شناسایی گزا 
خ ته این سؤال است که هدف پژاهش  اضز پاس گیز  است. رشد آن قاتل ر 

را تا راش دزاتحلیل  اس این گذارا. دضا  مجاس  چه تأثیز  تز هویت ملی می
  تهأثیز   ار سمینهه  شهد   انجها  هها    عنوان اس پژاهش 01تا انسخاب  می کوشد

ه سهؤال مهذکور   آمهد  ته   است  دضا  مجاس  تز هویت ملی ا تحلیل نسایج ته 
تأثیز منای تز را   مجاس  اغلة دضا که  نشان ااا نسایج پژاهشپاسخ اهد. 

مقاالت تأثیز منای دضا  مجاس  تهز هویهت ملهی را     تیشسزهویت ملی اارا ا 
 اند. اثثات کزا 

 
 .هویت، دضا  مجاس ، هویت ملی، دزا تحلیل :ها واژه كليذ

                                                           

 ی مؼؤيل ، وًیؼىذٌاسؿذ خغشافیای ػیاػی داوـگاٌ خًاسصمی کاسؿىاػیداوؾ آمًختٍ  *
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 هو طزح مسأل هقذمم
ٍ  فضاای مداااصی تااا اودرتای دس صوااذ ی اوؼااان   سا وااً ی خایگااٌ صمااان ي مکااان   َاا تاا

َا تاا اػاتدادٌ اص ایىتشوات     اوؼان خًؽ تغییش کشدٌ ي آن سا تٍ چالؾ کـیذٌ اػت. دػت
تًاوىذ تا یکذیگش تعامل کىىذ. تًلذ ایىتشوات ي   تذين ياتؼتگی تٍ صمان ي مکان خاكی می

َای کـاايسصی، كاىعتی ي    مثاتٍ اودرب  یشی فضای مداصی اودرتی تٍ تٍ دوثال آن ؿکل
َا ایداد کشدٌ ي تأثیشات فشاياوای تاش صواذ ی ي     دس صوذ ی اوؼاناعر اتی تحًلی طسف 

پشداصان حضاًس ایىتشوات ي فضاای     سي تشخی اص وظشیٍ ایه تعامرت تـش  زاؿتٍ اػت. اص
 ًواٍ تحلیال کشدواذ کاٍ      مداصی سا سقیثی خذی تشای خغشافیاا ي صماان وامیذواذ ي ایاه    

 اَمیت ومًدٌ اػت؛ ي حتی تی اَمیت ی وًظًُس فضای مداصی، ایه مداَیم سا کم پذیذٌ
تىُا فضای مدااصی دس تشاتاش فضاای حدیدای      َای مًخًد وٍ اما تا تًخٍ تٍ ؿًاَذ ي دادٌ

فضای مدااصی  اريٌ تاش مکاان ي      ؿًد. مکمل آن محؼًب می س وگشفتٍ اػت تلکٍقشا
كًستی کٍ تا تأثیش زاسی تش  خًؽ تغییش کشدٌ اػت. تٍ َا سا ویض دػت صمان ًَیت اوؼان

ًَیتی دسكذد ضعف ي تدًیت آن تشآمذٌ ي ؿاکل خذیاذی اص ًَیات تاا  ىاًان      خًدِ
َاای فاشدی،    یا تعذ چُااس  َاًیتی ایدااد کاشدٌ کاٍ دس کىااس ًَیات        «ًَیت مداصی»

 یشد. تأثیش فضای مداصی تش ًَیت متداايت اػات ي تؼاتٍ تاٍ      اختما ی ي ملی قشاس می
تشیه تأثیش فضای مدااصی تاش    ٍ  مذٌک  آودایی تًاوذ تغییش کىذ. اص مغالعٍ می کـًس مًسد

تاًان   دس ایه فضاػت؛ تىاتشایه می ؿذٌ  اسائٍَای  ًَیت ملی تش شفتٍ اص اعر ات ي دادٌ
ی محلاًتت فشَىگای ي محتاًای فضاای مدااصی       ذکىىذٌیتًل دت دس کـًسَایی کٍ 

مشیکاا،  اَؼتىذ تأثیش فضای مداصی ػثة افضایؾ ًَیت ملی اػات، کـاًسَایی ماوىاذ    
ٍ   آودایی ٍ، اوگلیغ ي آلمان اصفشاوؼ واً ی ػاشدمذاس تًلیاذ محتاًای فشَىگای دس       کٍ تا

ؿاًوذ،   کـًسَای پیـشي دس ایه صمیىاٍ محؼاًب مای    خُان َؼتىذ ي دس فضای مداصی
اوذ اص ظشفیت فضای مداصی تشای تؼظ فشَىگی دس خُان ي  ؼتشؽ صتاان ملای    تًاوؼتٍ

ٍ  ، ي... تٍ دلیل ایهاػتدادٌ کىىذ. دس مداتل کـًسَایی ماوىذ ایشان اواذ تاٍ وحاً     کٍ وتًاوؼات
ای اص ایاه ظشفیات اػاتدادٌ کىىاذ ًَیات خاًد سا دس مداتال ًَیات خُااوی ي           ؿایؼتٍ

تیىىذ ي ًَیت ملی مشد  ایه کـًسَا دس مًاخٍُ تا فضاای   کـًسَای پیـشي دسخغش می
 کاٍ کـاًس ایاشان داسای ًَیات ملای ي       آودایی سوگ ؿذن اػت. اص مداصی دس حال کم

فشَىگ قذستمىذی اػت کٍ اص  زؿتٍ تا خًد تٍ َمشاٌ آيسدٌ اػت تا حاذيدی تًاوؼاتٍ   
ی فشَىگی مدايمت کشدٌ ي ًَیت ملی خاًد سا حداک کىاذ؛ ا شواٍ      دس مداتل ایه َدمٍ

وـایىی دس تشاتاش    َماوىذ کـًسَای  شاق ي افغاوؼتان تا حذيد صیادی مدثاًس تاٍ  داة   
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دَاذ تاأثیش فضاای     َاا وـاان مای    کٍ پظيَؾ هؿذ؛ کما ای َای غشتی ي خُاوی می ًَیت
مداصی تش ًَیت ملی ایشاویان ػثة کاَؾ میضان ًَیات ملای ایشاویاان ؿاذٌ اػات. اص      

تًاواذ دس  لام خغشافیاای ػیاػای      ایىداػت کٍ تأثیش فضای مداصی تش ًَیت ملای مای  
مغشح ؿًد. چشاکٍ خغشافیای ػیاػی داوؾ حدک ًَیت ملای ي یکاااسچگی ػاشصمیىی    

َا تتًاوذ یکاااسچگی   صماوی کٍ سقاتت قذست  لم سقاتت ي قذست اػت ي َش کـًسَا ي
ػشصمیىی ي ًَیت ملی کـًسی سا تحت تأثیش قشاس دَذ، ایه مًضاً  قاتلیات عاشح دس    

 پاظيَؾ  اكالی  ػاؤال  مرحظات، ایه تٍ تًخٍ تا کىذ.  لم خغشافیای ػیاػی سا پیذا می
 ایاه  پاػا،،  تاشای  داسد؟ ملای  ًیتَ تش تأثیشی چٍ مداصی فضای کٍ اػت ایه سي پیؾ

 ممکه کٍ داسد ملی ًَیت تش چىذيخُی تأثیش مداصی فضای کٍ اػت ؿذٌ تدشیش فشضیٍ
ا   تًكایدی  سيؽ اص اػات  کیدی پظيَـی کٍ پظيَؾ ایه دس .تاؿذ مىدی یا مثثت اػت

ٍ  مًسدویااص  اعر اات  ي َاا  دادٌ ي ؿاذٌ   اػاتدادٌ  کااس  تاشد  پایؾ  تشای تحلیلی  ؿایًٌ  تا
ٍ  اػىادی ي ای کتاتخاوٍ ٍ  کتااب،  تامغالعا ٍ  پایاان  ي مدالا . اػات  ؿاذٌ   اشدآيسی  دادٌ واما

 سيؽ تاا  ؿاذٌ   اوتخااب  َای پظيَؾ َای دادٌ تحلیل تشای فشاتحلیل تکىیک اص چىیه َم
 .اوذ ذٌؿ  تشسػی فشاتحلیل

 
 مبانی نظزی

 هویت اس منظز جغزافيا -1
ٍ  ی ًَیت ایه دس فشَىگ معیه دس مذخل ياطٌ اصوظاش   «ًَیات »ی   ًوٍ آمذٌ اػت: کلما

ٍ  « َؼتی، يخًد، ماَیت ي ػشؿت»لغًی تٍ معىی  ی  ی لغاًی آن اص ياطٌ  اػات ي سیـا
غایت، وُایت ي کمال مغلق داسد ي مًخاة ؿىاػاایی     شفتٍ ؿذٌ اػت کٍ اؿاسٌ تٍ «ًَ»

ای  . مدُاً  ًَیات داسای  ؼاتشٌ   (7: 1383 ،میشمحماذی ) ؿًد ي تمایض فشد اص دیگشی می
کاٍ َام دس اكاغرحات داوـاگاَی ي َام دس صتاان        يػیع ي معاوی متعذد اػت؛ چىاان 

ؿًد. ًَیت دس صتان فاسػی ي ادتیات مکتًب ماا ػااتدٍ ي کااستشدی     سيصمشٌ اػتدادٌ می
 َاای قاذیم ي   . ًَیت اص مداَیمی اػت کاٍ دس صماان  (19 :1387) ًدسصی، عًتوی داسد 
تًخٍ تًدٌ ي تعاسیف اختما ی، سياوـىاػی، فلؼادی ي  شفااوی مختلدای اص     خذیذ مًسد

ؿىاختی، ًَیت ماشص ماا ي دیگاشان اػات ي یاک       آمذٌ اػت. دس وگاٌ خامعٍ   مل آن تٍ
ؿًد کٍ تـاتٍ ي َم تدايت سا تًأمان دس خًد داسد. دسياقع ًَیت  مدًُ  وؼثی تلدی می

شان ویؼت ي اص ایه حیث ما ي آوُاا دس آن چیاض   ما اختلاكات خاف ماػت کٍ دس دیگ
. ًَیات  (21: 1387) ًدسصی، ی ؿىاخت متداتل تیه ماػت  متدايت َؼتیم ي َمیه مایٍ
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َایی اػات کاٍ اص عاشف دیگاشان تاٍ یاک فاشد وؼاثت دادٌ          اختما ی تٍ معىای يیظ ی
ؿاخق  کىاذ َاش    َایی تلدی کشد کٍ تعیایه مای   تًان وـاوٍ َا سا می يیظ ی ؿًد. ایه می

َاا ؿاخق مازکًس سا تاٍ افاشاد       حال ایاه يیظ ای   معیىی، اػاػاً چٍ کؼی اػت. دس یه
چىایه ًَیات    کىذ کٍ َمایه خلًكایات ي کیدیاات سا داسواذ؛ َام      دیگشی مشتًط می

َای َمؼاوی  ی ؿیًٌ دَىذٌ َای اختما ی وـان اختما ی تعذ خمعی ویض داسد. ا ش ًَیت
مثاتاٍ افاشادی خاذا ي مداضا اص یکاذیگش       سا تٍافشاد تا دیگشان َؼتىذ، ًَیت ؿخلی، ما 

. ًَیت فشدی تٍ معىای سؿذ ي تکًیه ؿخلی (5: 1391 معماس ي دیگشان،) کىذ یمتمایض م
فاشدی اص خًیـاتىمان ي مىاػاثاتمان تاا      اػت کٍ اص عشیق آن ما معىای یگاوٍ ي مىحلشتٍ

 .(46: 1386) یذوض، کىیم  خُان پیشامًن خًد خلق می
 ي مًقعیات . اػات  «َؼاتیم؟  کدا» پشػؾ تش متًقف «َؼتیم؟ کٍ ما» کٍ ایه پشػؾ

 دسکای  قاتال  يخًدی ًَیت مکاوی َش. اػت پزیش امکان مکان دس اوؼان ػکًوت خایگاٌ
 اوؼااوی  مختلاف  َای ًَیت تشای ثاتت َای لىگش اٌ ي مشخع ی مىضلٍ تٍ دسک ایه ي داسد
 خغشافیاای  دس. (1: 1390دیگاشان،  ي ؿاشیدی ) اػات  ضاشيسی  اختما ی ي تاسیخی اص ا م

 اختماا ی  ي تااسیخی  اقتلادی،  ملکشدَای ی كحىٍ کٍ ایه تش  ريٌ مکان کل سفتاسی،
 خااف  مدُاً   ي ػاختاس ًَیت، فضا ایه ؿىاختی ویض َؼت. سيان فضای حال دس یه اػت،
 اقامت، مکان ػکًوت، صمان خىغ، ػه،) فشدی خلًكیات اقتضای تٍ کٍ داسد سا خًد
 .(212: 1389 دیگشان، ي ؿاعشیان)کىذ می پیذا تغییش...( ي اقتلادیا  اختما ی پایگاٌ کاس،

 ٍ ای دي اواٍ داسد َام تداايت اػات ي َام تـااتٍ، ػااکىان         دس حدیدت ًَیت خىثا
َا ي... یا َش تدمع اوؼاوی تـاتُات ي  ریق ي افکااس مـاتشکی    َا، سيػتا َا، ؿُش کـًس

ی  ؿًد وً ی آ اَی خمعی دستااسٌ  ومایذ ي تا ث می میوً ی یکؼان  داسوذ کٍ آوُا سا تٍ
اص عشفی ویض ًَیت ودؾ تمایضتخؾ داسد تٍ ایه كًست کاٍ   ی خمعی ؿکل تگیشد. «ما»

 اش ماا ي    وً ی تثییه ػاصد ي تٍ ًَیت یک فشد یا  شيٌ یا یک ملت سا اص دیگشان خذا می
ايلیه  :ی اكلی داسدؿًد. تٍ معىای دیگش ًَیت دي معىا دیگشی، خًدی ي غیشخًدی می

اػت. ایه تاا آن مـااتٍ اػات. معىاای دي  آن تاٍ       «تـاتٍ مغلق»معىی آن تیاوگش مدًُ  
تىااتشایه    یاشد؛  اػت کٍ تا مشيس صمان ػااص اسی ي تاذاي  سا فاشم مای     «تمایض»مدًُ  

عاشف   یک ػاصد؛ اص صمان دي وؼثت محتمل میان افشاد یا اؿیاء تشقشاس می عًس َم ًَیت تٍ
. ًَیت افاضين تاش دييخُای تاًدن     (5: 1381)خىکیىاض،  ي اص عشف دیگش تدايت ؿثاَت 

ؿاًد. َاش    تىذی مای  اوًا   ًوا ًوی ویض داسد کٍ تٍ ًَیت فشدی، اختما ی ي ملی تدؼیم
تشیه آن ًَیات ملای اػات کاٍ دس       یشوذ ي  الی ػٍ ػغح ًَیت دس امتذاد َم قشاس می
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یاػای تاا  ىاًان کـاًس کاٍ مکااوی        یاشد ي تاش ػاشصمیىی ػ    َا ؿکل می ی ملت  ؼتشٌ
ٍ   خغشافیای اػت تمشکض داسد. تذیه معىی تا صماوی کاٍ اختماا ی اص اوؼاان    ای  َاا دس پُىا

  یشی ًَیت ملی ممکه وخًاَذ ؿذ. مثاتٍ کـًس ػاکه وـًوذ ؿکل خغشافیایی تٍ
اكیل ي تىیادیه اػت، َش اوؼااوی   ای  رقٍ سي حغ تعلق تٍ ػشصمیىی ػیاػی  ایه اص

تا صمان مشگ، خًد سا متعلاق تاٍ آن    ی صادٌ ؿذن ي صیؼته دس ػشصمیىی خاف ياػغٍ تٍ
ٍ   َشچىاذ ایه ياتؼتگی سا کتمان کىاذ،   تًاوذ یومي  داوذ یممکان ي ػشصمیه   ی کاٍ تدشتا

سي حغ تعلق تٍ ػشصمیه ي فُمیذن  ایه خًتی اص صیؼت دس آن ػشصمیه وذاؿتٍ تاؿذ. اص
ٍ « ملات » کىاذ.  سا تـذیذ می« ًَیت»ایه امش ویاص اوؼان تٍ داؿته  ٍ  تا ی مدُاًمی اص   مىضلا

مداَیم وًپذیذ دس ديسان مذسن اػت. ایاه اكاغرح تعشیاف خذیاذی اص ًَیات افاشاد       
َاای خااف خغشافیاایی، فشَىگای ي ػیاػای تاٍ دػات         ػاکه دس ػشصمیىی تا يیظ ای 

تاٍ  ؿاذ.   پیـامذسن ًَیت تیـتش تش محًس وظاد ي ػشصمیه تعشیف می ی دَذ. دس ديسٌ می
  شفتىاذ.  ایه معىی کٍ ػاکىان َش کـًس ي ػشصمیىی ًَیت خًد سا اص خغشافیا ي قثیلٍ می

 یاشی   پیؾ اص پیذایؾ مدًُ  ملات ي واػیًوالیؼام، دس ديسان ماذسن ي پایؾ اص ؿاکل     
ؿذ کٍ تا مدًُ  ملت دس ديسان کىًوی  مدًُ  ديلت ملی، ؿامل پیشيان ادیان مختلف، می

مدًُ  ملت تٍ معىای امشيصی آن تٍ ديسان مذسن تعلاق داسد اماا    مان  تشاتشی داؿت. تی
اواذ   َای تاسیخی ي تىیادَای تص  تشای تـکیل ملت تاًدٌ  َا داسای سیـٍ تؼیاسی اص ملت

يخًد دس حال حاضش تا تًخٍ تٍ تغییاش مدااَیم، مدُاً       ایه . تا(122: 1389ساد،  )کايیاوی
ٌ اػت. تٍ ایه معىای کاٍ ملات، ياتؼاتٍ تاٍ      ملت، تا مدًُ  امت تدايت اػاػی پیذا کشد

ٍ  آن  حالی داسد مشص دسينملی ي  یمدًُمػشصمیه اػت؛ یعىی  امات، مدُاًمی اػات     کا
ماوىاذ دیاه    یفشَىگا ی اػت واؿای اص  ااملی   ا ذٌیپذچىیه امت  فشامشصی ي فشاملی؛ َم

؛ ی حاكال اص چىاذ  امال فشَىگای ي خغشافیاایی اػات      ا ذٌیپذکٍ مدًُ  ملت،  دسحالی
 .کىذ تىاتشایه، دس تعشیف مذسن ملت ي ًَیت، خغشافیا ودؾ اػاػی ایدا می

 
 تبيين جغزافيای سياسی هویت ملی -2

 ی کىىذٌ تیتدً ي َا ملت آیکًوً شافی ی کىىذٌ تیتدً ػیاػی خغشافیای دس  شایی ًَیت
 ػیاػای  خغشافیاای  دیاذ اٌ  دیگش   ثاست تٍ. اػت ػیاػی َای ػشصمیه دس «ملیت» حغ

 معىای  ملات  ي کـًس وثًدن یا تًدن تٍ کٍ اػت آیکًوً شافیک مُم َای پذیذٌ اص ًَیت
 تـش راتی َای پذیذٌ اص  شایی ًَیت ي دیگشان اص متمایض ي مؼتدل ًَیت داؿته. دَذ می

 ػاثة  ویاض  ؿاذوؾ  وااتًد  اػات،  ملت ي کـًس ػاختاس ی ػاصوذٌ تًدوؾ چًن ي اػت
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 دس سا تاأثیش  تیـاتشیه   شایای  ًَیات  ي ًَیات  مدًُ . ؿذ خًاَذ ملت ي کـًس واتًدی
 تاشیه  مُام  اص یکای  ملی مؼتدل َای ًَیت ی مغالعٍ سي ایه اص. داسد تـش ػیاػی صوذ ی
. دس تعشیاف واًیه   (54: 1397مدتُاذصادٌ،  ) ؿاًد  مای  ؿامشدٌ  اماشيص  داوـگاَی مثاحث

 یشد. دس اكغرح ًَیت مکاوی ػٍ مدُاً    ًَیت، ایه پذیذٌ َؼتی خًد سا اص مکان می
ی ایه دي مدًُ  وُدتٍ اػت. مشد  َماًاسٌ   مکان، ًَیت ي قلمشيَای مدً  ي تش ػاصوذٌ

دَىاذ. دسياقاع    کىىذ اسخا  مای  خًد سا تٍ ؿُش، مىغدٍ ي یا کـًسی کٍ دس آن صوذ ی می
َاای   دَىاذ تاا محایظ    مثاتٍ مکان اسخا  مای  َای فیضیکی تٍ مشد  خًد سا تیـتش تٍ محیظ

اػت تش خًاػتٍ اص مکان   ای سي ًَیت پذیذٌ ایه . اص(5: 1390ؿشیدی ي دیگشان،) اختما ی
کىذ. دس حدیدت ًَیات ملای    ؿذن سا پیذا می کٍ دس  لم خغشافیای ػیاػی قاتلیت مغشح

)مدتُاذصادٌ،  ی محایظ خغشافیاایی آن ملات اػات      ی وخؼت، صاییذٌ َش ملتی، دس دسخٍ
1396 :73). 

 
 هویت مجاسی -3

اػات. ایاه   « ًَیت مدااصی » یشد  فضای مداصی ؿکل میوً  دیگشی اص ًَیت کٍ دس 
ؿاًوذ ي   فضاَا دس دویای ياقعی تمثال فیضیکی وذاسوذ ي تىُا دس فضای مداصی متًلذ می

ػااکىاوی   ی دویای ياقعی َؼاتىذ. دس ایاه فضاا کااستشان     ؿذٌ  ػاصی دسياقع الگًی ؿثیٍ
ػاع خًاػت کااستشان  کٍ تشا« آياتاس»َؼتىذ کٍ اص عشیق پیامذَای مداصی تحت  ىًان 

. کاستشان َىگا  (139: 1393 ویا، حافک)  یشوذ تاَم تعامل داسوذ اؿکال مختلدی تٍ خًد می
کىىذ تا تا آن تٍ تعامال تاشداصواذ.    َای اختما ی ًَیتی تشای خًد خلق می يسيد تٍ ؿثکٍ

 دس سا خذیاذی  خًدَاای  تًاوىاذ  می افشاد آن ی ياػغٍ تٍ کٍ اػت قاتلیتی داسای ایىتشوت
 خااسخی  يخاًد  اكارً  ماادی  دویاای  دس اػات  ممکاه  امًس ایه. تؼاصوذ خذیذ دویاَای
 فضاای  اص اػاتدادٌ  ایىُاا . وثاؿاذ  آن دػتیاتی تٍ قادس خًدؽ ص م تٍ فشد یا تاؿىذ وذاؿتٍ
ٍ  يب تشتیة، تذیه. کىذ می تش خزاب کاستشان تشای سا مداصی  ي معشفای  تاشای  مکااوی  تا
 امکاان  صیاشا  ؿًد؛ ومی ختم خا َمیه تٍ قضیٍ الثتٍ. ؿًد می تثذیل فشد ؿخلیت ومایؾ

 َاایی  كًست تٍ دیگشان تًػظ يب، سيی تش فشد یک ػًی اص ؿذٌ اسائٍ تلًیش کٍ داسد
 دس خًد معشفی امکان حتی. (159 :1380 اػلًیه،) ؿًد تدؼیش يی مًسدوظش ؿکل اص غیش

ٍ . داسد يخًد  ًوا ًن َای تٍ كًست مختلف َای يتگاٌ ٍ  عاًسی  تا  دس تتًاوىاذ  افاشاد  کا
 سا خاًد  تاس َش ي تؼاصوذ خًد تشای «ای چىذ اوٍ الکتشيویک ًَیت»  یشی استثاط خشیان

ٍ  ػاایش  ي تلًیضیًن. دَىذ وـان كًستی تٍ  فضاای  خااف  يیظ ای  ایاه  فاقاذ  َاا  سػااو
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 ي ًَیات  مدُاً   ػااصی  کلیات  دوثال تٍ ًَیت ی دستاسٌ متعاسف َای دیذ اٌ. اوذ مداصی
: 1380)تال،    یشواذ  مای  وظاش  دس فشد تش سا آن کلی تأثیش ي َؼتىذ آن دادن وـان یکااسچٍ

دايتی کٍ ایه وً  ًَیت تا ًَیت ياقعی داسد ایه اػت کٍ ثاتت ویؼت ي کاستشان . ت(12
ياحاذ چىاذیه    تًاوىذ تٍ میل خًد َش ًَیتی تشای خًد اوتخااب کىىاذ ي حتای دسآن    می

ًَیات خاًد سا اص َاش واظاد، ملیات،       تًاوىاذ  چىیه کااستشان مای   ًَیت داؿتٍ تاؿىذ. َم
خىؼیت، مزَة، صتان ي... اوتخاب ومایىذ ي محذيدیتی وذاسوذ. ضعف ایه واً  ًَیات   

 سيد. ػش ت ویض اص تیه می ؿًد تٍ ػش ت ایداد می  ًوٍ کٍ تٍ  زسا تًدن آن اػت، َمان
 
 تبيين جغزافيای سياسی فضای مجاسی -4

ٍ    دس صوذ ی تـاش،  ای وًظًُس ی پذیذٌ مىضلٍ فضای مداصی تٍ ی  محلاًل  ملکاشد ؿاثک
ٍ  تمشکاض،  خُاوی ایىتشوت اػت کاٍ امکاان  اشدآيسی،    پاشداصؽ ي کااستشی    خاایی،  خاتا

اعر ات سا تا اػتدادٌ اص فىايسی اعر ات تیه کاستشان ایىتشوت ي تااصیگشان مدااصی دس   
ٍ (1: 1393 ویاا،  حاافک ) کىاذ  ػشاػش خُان فشاَم می ٍ  . تا ی َاا  ی  ؼاتشؽ فىاايسی   ياػاغ

ی  دَىاذٌ  َاای تىیاادیه تـاکیل    استثاعی ي اعر اتی، فضایی تٍ يخًد آمذٌ اػت کٍ پایٍ
 .(125 :1390ؿشیدی ي دیگشان،)کىذ تذسیداً متحًل می ملت ماوىذ فشَىگ ي ًَیت ملی سا 

اص ػًیی فضا مدًُمی خغشافیاایی اػات کاٍ دس فشخاا  کاىؾ تااصیگشان اوؼااوی ي        
خغشافیایی ي دس قلمشي حیات خمعی ؿکل  شفتاٍ اػات ي   َای مختلف  ػیاػی تا مکان

ٍ  اص ایه وظش دستش یشوذٌ َاای حیاات اوؼااوی ا ام اص اقتلااد، ػیاػات،        ی تمامی  شكا
ؿًد کٍ اص کاسکشد فضا ي مکان  ثاًس   فشَىگ، ًَیت ي غیشٌ اػت ي َىگامی مداصی می

تاصتااتی اص فضاای   . فضای مداصی (60: 1397)مدتُذصادٌ  کشدٌ ي تغییش ماَیت دادٌ تاؿذ
ؿاًد. مغالعاٍ تعاذ ػیاػای فضاای       مثاتٍ فضای دي  ویض یااد مای   ياقعی اػت ي اص آن تٍ

عًس کاٍ تعاذ    دَذ. َمان مداصی مًضً  خغشافیای ػیاػی فضای مداصی سا تـکیل می
 .(5: 1390ؿشیدی ي دیگشان،) اػاػی فضای ياقعی مًضً   لم خغشافیای ػیاػی اػت

 
 اسیهویت ملی در فضای مج -5

پاشداخته تاٍ     ضاسٌتشیه وً  ًَیت اػت تا ایه  کٍ  دتٍ ؿذ ًَیت ملی  الی عًس َمان
، دس فضاای  دَذ یمًَیت ملی کٍ اػاع ملت ي کـًس یا حکًمت ملت پایٍ سا تـکیل 

     ٍ  ی مداصی، اص اَمیت خاكی تشخًسداس اػت. ًَیات ملای  ثااست اػات اص: مدمً ا
فشاد ملت وؼاثت تاٍ آوُاا خًدآ ااَی     َای مـتشک ملتی مؼتدل کٍ ا خلایق ي اسصؽ
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 َا کىىذ. ًَیت ملی تا ث تمایض ملت آوُا تا یکذیگش احؼاع تعلق می ی ياػغٍ یافتٍ ي تٍ
. (211: 1388ویاا،   حافک)آيسد  یمؿًد ي مًخثات معشفی آن ملت سا فشاَم  اص یکذیگش می

دػاتخًؽ    یشوذ ًَیات آوُاا   َا دس معشم اختما ات مداصی قشاس می اوؼان کٍ یَىگام
 یاشی   َم ؿامل تضعیف یا تدًیت ًَیت افاشاد ي َام ؿاکل    شییتغ شدد. ایه  تغییش می

 فاشي ملای  ی ًَیات  ػااص  تشخؼتٍَای مداصی، تا تدًیت ي  ؿًد. ؿثکٍ ًَیت خذیذ می
َاای پىُاان کاٍ دس خامعاٍ تاًان تاشيص        یی ایه ًَیات خًدوما ی کاستشان ي ایداد صمیىٍ

ىذ تشای ًَیت ملی تٍ يخًد آيسدٌ اػت. دس ػشاػش دویا ی سقیثی قذستموً  تٍ، اوذ وذاؿتٍ
، تاا  اواذ  آنی يخًد داسد. ماشد  تاش   ا لٍیقثیی ي وظا   شا  شيٌوً ی تاص ـت تٍ  ىکیا َم

ٍ ی ًَیت دػت یاتىذ ي وً  تٍی قًمی خًد، َا ـٍیستاص ـت تٍ  ی تااسص آن دس  َاا  ومًوا
؛ (141: 1393ویاا،   حاافک )اػات   امشیکا مـًُد متحذٌ اتتیاسيػیٍ، یً ؼريی، کاوادا ي 

ٍ      َم ٍ  ی چىیه تشخی تش ایه تايسوذ کاٍ فضاای مدااصی تاٍ تًػاع خلًكای ي   ی حیغا
تًاوىاذ   ي افشاد دس ایه فضا مای  اودامذ یمیی  شا خمع مًمی ي  ی فشدیت دس تشاتش حًصٌ

ٍ  حضاًس ی مختلف ي  اٌ متضاد تا ًَیت حدیدای خاًد   َا  شيٌدس  تاؿاىذ ي یاا    داؿات
تًاوىذ خًد سا خاذا اص دیگاشان ي تىُاا احؼااع کىىاذ. دس خُاان ي فضاای مدااصی          می

ؿاًد ي ؿاخق خاًد سا دس مدیااع      ی فضای ياقعی تشداؿتٍ مای  محذيدکىىذٌمشصَای 
َاا تاٍ    سي ًَیت ملای اوؼاان   ایه یاتذ؛ اص ی فشاياوی تشای اوتخاب میَا ىٍی ضخُاوی ي تا 

قذستمىذی اص  ی . دس تشاتش ایه دیذ اٌ، تدشتٍ(140: 1393ویا،  حافک)ؿًد  چالؾ کـیذٌ می
دس فضاای مدااصی    َاا  ي ملت َا ػاصی ؿُشيوذان کـًس ی ًَیت ملی ي متـکلضیخ تاص

ٍ ي مثااوی ًَیات ملای سا دس     َا اسصؽيخًد داسد. فضای مداصی  ی ػیاػای،  َاا   شكا
متدلی ػااختٍ ي تاٍ    ی ي...الملل هیتاختما ی، فشَىگی، َىشی، يسصؿی،  لمی، حدًقی، 

ٍ  َاا  تیػاا َا،  ي تٍ ایداد يترگ  تظاَش آوان پشداختٍ َاای اختماا ی مثتىای تاش      ي ؿاثک
تًان  دت  سي می ایه اص .(141: 1393ویا،  حافک)اوذ  کشدٌي ًَیت ملی خًد اقذا   َا اسصؽ

کٍ ًَیت ملی سا دس تایه   فضای مداصی تأثیش دي اوٍ تش ًَیت ملی داسد ي  ريٌ تش ایه
 تًاوذ دس مداععی ویض ایه ًَیت سا تدًیت ومایذ. کىذ می کاستشان تضعیف می

 
 فزاتحليل -6

  اشد َام   یکدا سا مختلف َای پظيَؾ اصآمذٌ  دػت تٍ َای دادٌ فشاپظيَؾ یا فشاتحلیل
 ي کاشدن  ػاشخمع  تاا . کىاذ  مای  تحلیال  دادٌ ی مدمً ٍ یک ی مىضلٍ تٍ سا آوُا ي آيسد می

. ؿاًد  مای  تیـتش تًخُی قاتل عًس تٍ وتایح تٍ ا تماد امکان َا، دادٌ اص صیادی حدم تحلیل
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ٍ  اص تاش  اػاػای  «فشاتحلیل» َای یافتٍ کٍ  دت تًان می تشتیة  ایه  تٍ  مغالعاات  َاای  یافتا
 یاا  َاا  تحلیال  تحلیال  تاًان  مای  سا . فشاتحلیال (67: 1391)کمثل، َؼتىذ  مىدشد پظيَـی
 .کشد تعشیف َا پظيَؾ ی مدمً ٍ سيی کشدن پظيَؾ

 
 ها انتخاب پژوهص ی ضيوه

مدالٍ اوتخاب ؿذٌ اػت ي اص میاان   32تأثیش فضای مداصی تش ًَیت ملی  ی تشای مغالعٍ
ی ي تحلیال  تشسػ مًسدي  ؿذٌ  ذٌیتش ضكًست تلادفی اص میان آوُا  پظيَؾ تٍ 10َا  آن

 لمای پظيَـای میاان     ی فللىامٍ 6پظيَـی اص ا    لمی ی مًسد مدالٍ 10 اوذ. قشاس شفتٍ
 اوتخاب ؿذٌ اػت. 1397تا  1392َای  ػال
 

 های توصيفی یافته
سيؽ تحدیااق ي  ی دس دي مؤلدااٍ ادؿااذٌپااظيَؾ ی 10تااٍ تشسػاای  1 ی خااذيل ؿااماسٌ

 20وظاش سيؽ تحدیاق    آماسی پشداختٍ اػت. تشاػاع اعر ات ایه خاذيل اص  ی خامعٍ
پااظيَؾ اص سيؽ  7ی دسكاذ یعىاا  70دسكاذ یعىاای دي پاظيَؾ اص سيؽ َمثؼااتگی،   

چىایه   اواذ. َام   پظيَؾ اص سيؽ تًكایدی اػاتدادٌ کاشدٌ    1دسكذ یعىی  10پیمایـی ي 
دسكذ ؿُشيوذان  40تشسػی داوـدًیان ي  َای مًسد دسكذ پظيَؾ 60آماسی  ی خامعٍ

 اوذ. ؿُشَای مختلف تًدٌ
 

 رٍش تحقیق ٍ جاهعِ آهاری ی پضٍّص در دٍ هؤلفِ 01تزرسي  ی : ًتیج0ِی  جذٍل ضوارُ

 عنوان نطزیه عنوان پژوهص
روش 

 تحقيق
 جامعه آماری

سال 

 انتطار

تَک ٍ َّیت  ی اجتواعي فیس ضثکِ
 هلي جَاًاى

فصلٌاهِ هطالعات 
 هلي

 0231 تَک کارتزاى فیس پیوایطي

ی استفادُ اس ایٌتزًت ٍ  راتطِ
 گیزی َّیت هلي جَاًاى ضکل

ی  فصلٌاهِ
 هطالعات هلي

 0233 جَاًاى ضْز ّوذاى ّوثستگي

ّای هجاسی در گزایص  ًقص رساًِ
 تِ َّیت هلي

ی  فصلٌاهِ
 هطالعات هلي

 0236 استاى کطَر 20 پیوایطي

تزرسي تأثیز فضای هجاسی تز َّیت 
 هلي داًطجَیاى

ی  فصلٌاهِ
 هطالعات هلي

 ـیاتي  سهیٌِ
 پیوایطي

داًطجَیاى داًطگاُ آساد 
 ٍاحذ تْزاى غزب ـ

0233 
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ّای اجتواعي  تزرسي تأثیزات ضثکِ
 تز رٍی َّیت هلي

 ی دٍ فصلٌاهِ
هطالعات قذرت 

 ًزم
 پیوایطي

داًطجَیاى داًطگاُ 
 ضیزاس

0236 

تأثیز فضای هجاسی تز َّیت ٍ 
 ّوثستگي هلي

ی  فصلٌاهِ
هطالعات راّثزدی 

 تسیج
 پیوایطي

داًطجَیاى داًطگاُ 
 یاسَج

0231 

تعاهل در فضای هجاسی ٍ تأثیز آى 
 َّیت هلي داًطجَیاى تز

ی  فصلٌاهِ
 هطالعات هلي

 پیوایطي
داًطجَیاى داًطگاُ 
 سیستاى ٍ تلَچستاى

0231 

ّای اجتواعي تز َّیت  تأثیز ضثکِ
 هلي ٍ قَهي

ی  فصلٌاهِ
هطالعات 

ضٌاختي  جاهعِ
 ضْزی

 پیوایطي
ضْزًٍذاى ضْزستاى 

 ًَرآتاد دلفاى
0232 

ّای  استفادُ اس ضثکِ ی تزرسي راتطِ
 اجتواعي ٍ َّیت هلي داًطجَیاى

ی  پضٍّطٌاهِ
 فزٌّگي ّزهشگاى

 پیوایطي
داًطجَیاى داًطگاُ پیام 

 ًَر رضت
0231 

جوعي  ّای ارتثاط تثییي ارتثاط رساًِ
 ٍ فضای هجاسی تا َّیت هلي

ی ًظن  پضٍّطٌاهِ
 ٍ اهٌیت اًتظاهي

 0231 ستاى اَّاس جَاًاى عزب ّوثستگي

 

 

60% 
30% 

10% 

وؼثت پظيَؾ َای اوتخاب ؿذٌ تش (: 1)ؿکل ؿماسٌ

 اػاع خامعٍ ی آماسی

 جوان شهروند دانشجو
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ٍ   60داوـدًیان تا  تشسػای سا   َاای ماًسد   ی آمااسی پاظيَؾ   دسكذ فشاياوای خامعا
دسكاذ   10دسكاذ فشاياوای ي خًاواان تاا      30آن ؿُشيوذان تاا   اص  دَىذ. پغ تـکیل می

  یشوذ. َای تعذی قشاس می فشاياوی تٍ تشتیة دس مشحلٍ
 

 های استنباطی یافته
ؿاًد تاا وؼاثت     تشسػای مای   ؿاذٌ   اوتخابَای  دس ایه تخؾ اص پظيَؾ وتایح پظيَؾ

 وظش مـخق ؿًد. َای مًسد فضای مداصی تا ًَیت ملی تشاػاع پظيَؾ
ٍ »پًس دس پظيَـی تاا  ىاًان    پًس، يحیذ قاػمی ي مؼعًد کیان كمذ  لی -1  ی ؿاثک

تاًک دس   کٍ تٍ تشسػی وظشات کااستشان فایغ  « تًک ي ًَیت ملی خًاوان اختما ی فیغ
 میاضان   ضاًیت،  صماان  ماذت  چٍ اوذ کٍ َش ایه وتیدٍ سػیذٌاوذ تٍ  ؿُش اكدُان پشداختٍ

 ملای  ًَیات  کىذ، پیذا افضایؾ تًک فیغ دس کاستشان فعالیت ي مـاسکت میضان ي اػتدادٌ
 تلدای  ياقعای  تیـاتش  سا تاًک  فیغ محتًای کاستشان چٍ َش ي ؿًد می تش ضعیف کاستشان

 .ؿًد می تدًیت آوُا ملی ًَیت کىىذ
ٍ »فش ي صَشا قیلشی دس پظيَـی تا  ىًان  سمضاویحؼیه سضایی، حذیثٍ  -2  ی ساتغا

ٍ «  یشی ًَیت ملی خًاوان اػتدادٌ اص ایىتشوت ي ؿکل ی آمااسی خًاواان    تش سيی خامعا
ٍ  اواذ کاٍ وتاایح    ؿُش َمذان مغالعٍ کشدٌ ي تٍ ایه وتیدٍ سػیذٌ  دس ماًسد  آماذٌ   دػات  تا

 اػااتدادٌ اص  تایه کٍ اػت آن ی دَىذٌ  وـان ملی ًَیت ي مداصی فضای تیه َمثؼتگی
  دػت تٍ وتایح تشاػاع. اػت داؿتٍ يخًد داس مىدی معىی ی ساتغاٍ ملی ًَیت ي ایىتشوت

 ؿاُش  خًاواان   اشایؾ  کااَؾ  تا اث  ایىتشوات  اص اػاتدادٌ کٍ داؿت تیان تًان می آمذٌ
 اػت. ؿذٌ ملی ًَیت تٍ وؼثت َمذان
َاای   ودؾ سػاوٍ»پظيَـی تا  ىًان ػاسيئی دس  اتًالدضل داوایی ي ملغدی تاتائی -3

تشسػی ي ػىدؾ »تشاػاع پظيَؾ  1396ػال  کٍ دس« مداصی دس شایؾ تٍ ًَیت ملی
اخاشا ؿاذٌ    1393ػؼاٍ مغالعاات ملای دس ػاال     ؤکٍ اص ػًی م« ًَیت خمعی ایشاویان

اواذ   اػتان تٍ ایه وتیدٍ سػیذٌ 31ی خًد اص  ی ومًوٍ اوذ تا تشسػی خامعٍ اػت، اودا  دادٌ
دَذ  ی مؼتدیم تا ػغح ًَیت ملی دس فشد داسد ي وـان می دػتشػی تٍ ایىتشوت ساتغٍکٍ 

 ؿًوذ. تشمی ملی دسفشد ضعیف َای ًَیت یاتذ مؤلدٍ می کٍ َشچٍ دػتشػی تٍ ایىتشوت افضایؾ
کاٍ  « تشسػی تأثیش فضای مداصی تش ًَیت ملی داوـادًیان »ای تا  ىًان  دس مدالٍ -4

تاش سيی داوـادًیان    1393یذسضاا محماذصادٌ دس ػاال    تًػظ اتشاَیم حاخیااوی ي حم 
 وـاان  َا دادٌ تحلیال ؿذٌ اػت. وتاایح  داوـگاٌ آصاد اػرمی ياحذ  لً  تحدیدات اودا 
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 َمثؼتگی ملای کاستشان ًَیات ؿىاختی تعذ ي ایىتشوت اص اػتدادٌ میضان تیه کٍ دَذ می
 تعاذ  تاا  ایىتشوت اص اػتدادٌماذت  تیه. داسد يخًد مثثت خُت دس 119/0 ؿذت تا کامل

 وااً   تااشای . داسد يخااًد  َمثاؼتگی مثثت کااستشان ملای ًَیات ؿىاختی ي سفتاسی
 َاای  اػاتدادٌ  تاشای  ي مثثات  ملی َمثؼتگی ًَیات تاا ایىتشوات اص اعر ااتی اػاتدادٌ
 آمذ. مىدی تٍ دػت َمثاؼتگی ػاش شمی ي استثااعی

تشسػای  »مىداشد دس پظيَـای تاا  ىاًان      محمًدسضا سَثشقاضی ي صیىاة ایماان   -5
تٍ تشسػی وظشات داوـدًیان داوـاگاٌ  « َای اختما ی تش سيی ًَیت ملی تأثیشات ؿثکٍ
 تغییاشات  اص دسكاذ  4اواذ کاٍ    اوذ ي تٍ ایاه وتیداٍ سػایذٌ    پشداختٍ 1396ؿیشاص دس ػال 

ٍ  چُاس تأثیش تحت ملی ًَیت متغیش( تضعیف یا تدًیت) ٍ  مؤلدا  اختماا ی  َاای  ی ؿاثک
ٍ  دس  ضاًیت  صماان  مذت» متغیشَای میان ایه دس کٍ داسد قشاس  ي «اختماا ی  َاای  ؿاثک

 تاش  معىااداس  ي کىىذٌ فیتضع تأثیشی «اختما ی َای ؿثکٍ اص سيصاوٍ ی اػتدادٌ صمان مذت»
 .داؿتىذ ملی ًَیت سيی
تاأثیش  »اهلل صاس یان خُشمی دس پظيَـی تاا  ىاًان    آتادی ي فشج  لی تاقشی ديلت -6

ٍ   1392کٍ دس ػال « اصی تش ًَیت ي َمثؼتگی ملیفضای مد ی آمااسی   تاش سيی خامعا
 معاشم  دس تیـتش کٍ دَذ داوـدًیاوی اوذ وـان می داوـدًیان داوـگاٌ یاػًج اودا  دادٌ

ٍ  خًد َمتایان وؼثت تٍ داسوذ قشاس مداصی فضای  اػاتدادٌ  مدااصی  فضاای  اص کمتاش  کا
 َؼتىذ. تشخًسداس تشی ضعیف ملی دیىی ي ًَیت اص کىىذ، می

 ثااذاللغیف کاااسياوی دس پظيَـاای تااش سيی داوـاادًیان داوـااگاٌ ػیؼااتان ي    -7
تعامل دس فضای مداصی ي تأثیش آن تاش ًَیات ملای    »تا  ىًان  1397تلًچؼتان دس ػال 

 اختماا ی  َای ؿثکٍ اص اػتدادٌ میضان»، «ایىتشوت اص اػتدادٌ میضان» متغیشَای« داوـدًیان
 ًَیات  تاش  معىااداسی  تاأثیش  «مداصی اختما ی َای ؿثکٍ اص اػتدادٌ ی ػاتدٍ» ي «مداصی

 تاأثیش  مدااصی  اختماا ی  َای ؿثکٍ دس تعامل کٍ  دت تًان می اػاع ایه داسوذ. تش ملی
 .داسد کاستشان ملی ًَیت تش معکًػی معىاداس
تاأثیش  »لیر  ظیمی، مُشداد وامذاسی ي محمذ پشَا  دس پظيَـی مـتشک تا  ىًان  -8
کاٍ ؿاُشيوذان ؿُشػاتان     1397دس ػاال  « قاًمی ای اختما ی تش ًَیت ملای ي  َ ؿثکٍ

ٍ . اوذ وًسآتاد دلدان سا مًسدمغالعٍ قشاس دادٌ ٍ  اص حااکی  حاضاش  تحدیاق  َاای  یافتا  ی ساتغا
ٍ  یعىای  اػات،  ملای  ًَیات  تاش  مداصی اختما ی َای ؿثکٍ مؼتدیم معىاداس  َاای  ؿاثک

 تا اث  َم وً ی تٍ ي کىذ می تدًیت َم سا لک قً  کاستشان ملی ًَیت مداصی اختما ی
 .ؿًد می لک قً  کاستشان قًمی ًَیت َای خىثٍ تدًیت



 ماهو  هویت ملی اس منظز هغزادیا  سیاسی دضا  مجاس 

 169 

خمعای ي فضاای مدااصی تاا      َای استثااط  تثییه استثاط سػاوٍ»پظيَـی تا  ىًان  -9
 صتاان اَاًاص سا ماًسد    ، اص تُشا  تیات ي  لی قىثاشی تشصیاان، خًاواان  اشب    «ًَیت ملی

ٍ  داوـادًیاوی  دَىاذ  مای  وـاان  پاظيَؾ  ایاه  َاای  مغالعٍ قاشاس دادٌ اػات. دادٌ    اص کا
 قاًمی  ًَیات  داسای اواذ  کاشدٌ  اػاتدادٌ  تیـتش مداصی فضای ي خمعی استثاط َای سػاوٍ
 .َؼتىذ تشی قًی

تشسػای  »صادٌ ي معلًمٍ ؿاىًا دس پظيَـای تاا  ىاًان      ػعیذ وًسی، َذا حرج -10
داوـادًیان داوـاگاٌ   « َای اختما ی ي ًَیت ملی داوـادًیان  ی اػتدادٌ اص ؿثکٍ ساتغٍ

 اػاات  آن اص حاکاای  پظيَااؾ  ایاه اوذ. وتایاح مغالعٍ قشاس دادٌ پیا  وًس سؿت سا مًسد
 اػات. مؤثاش داوـادًیان ملّای ًَیات کاَاؾ دس مدااصی َای ؿثکٍ اص کٍ اػاتدادٌ

 

  
َای تشسػی ؿاذٌ تاأثیش    دسكذ پظيَؾ 80دَذ کٍ وتایح  ی دي وـان می ؿکل ؿماسٌ

 اوذ. ًَیت ملی سا ثاتت کشدٌمىدی تش 
 

 ّای هَردًظز در پضٍّص ضذُ  استفادُ: فزاٍاًي هتغیزّای 1 ی جذٍل ضوارُ

 ی آماری جامعه عنوان پژوهص
بزای اثبات  ضذه  استفادهمتغيزهای 

 مجاسی بز هویت ملیضای تأثيزگذاری ف

تَک ٍ  ی اجتواعي فیس ضثکِ
 َّیت هلي جَاًاى

 تَک کارتزاى فیس

 هذت عضَیت
 هیشاى استفادُ

 ٍاقعي تلقي کزدى هحتَا
 هیشاى هطارکت

20% 

80% 

وؼثت پظيَؾ َای اوتخاب (: 2)ؿکل ؿماسٌ 

 ؿذٌ تش اػاع تاثیش فضای مداصی تش ًَیت ملی

 منفی مثبت
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ی استفادُ اس ایٌتزًت ٍ  راتطِ
 گیزی َّیت هلي جَاًاى ضکل

 جَاًاى ضْز ّوذاى
 هیشاى استفادُ
 ًَع استفادُ

ّای هجاسی در  ًقص رساًِ
 گزایص تِ َّیت هلي

 استاى کطَر 20

 هذت عضَیت
 هذت استفادُ
 ًَع استفادُ

 هیشاى استفادُ

تزرسي تأثیز فضای هجاسی تز 
 َّیت هلي داًطجَیاى

داًطجَیاى داًطگاُ 
ٍاحذ تْزاى  ـآساد 

 غزب

 هیشاى استفادُ
 هذت عضَیت
 ًَع استفادُ

ّای  تزرسي تأثیزات ضثکِ
 اجتواعي تز رٍی َّیت هلي

داًطجَیاى داًطگاُ 
 ضیزاس

 هیشاى استفادُ
 هذت عضَیت
 عوق فعالیت

 ٍاقعي تلقي کزدى هحتَا

فضای هجاسی تز َّیت ٍ  تأثیز
 ّوثستگي هلي

داًطجَیاى داًطگاُ 
 یاسَج

 هذت استفادُ

تعاهل در فضای هجاسی ٍ تأثیز 
 آى تز َّیت هلي داًطجَیاى

داًطجَیاى داًطگاُ 
 سیستاى ٍ تلَچستاى

 هیشاى استفادُ
 هذت عضَیت

ّای اجتواعي تز  تأثیز ضثکِ
 َّیت هلي ٍ قَهي

ضْزًٍذاى ضْزستاى 
 دلفاىًَرآتاد 

 هیشاى استفادُ

استفادُ اس  ی تزرسي راتطِ
ّای اجتواعي ٍ َّیت  ضثکِ

 هلي داًطجَیاى

داًطجَیاى داًطگاُ 
 پیام ًَر رضت

 ًَع استفادُ
 هیشاى استفادُ
 هذت عضَیت
 هیشاى هطارکت

ّای  تثییي ارتثاط رساًِ
جوعي ٍ فضای هجاسی  ارتثاط

 تا َّیت هلي

ستاى  جَاًاى عزب
 اَّاس

 هذت عضَیت
 هیشاى استفادُ

 هیشاى هطارکت
 ٍاقعي تلقي کزدى هحتَا
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متغیشَای متدايتی سا تشای اثثات تأثیش فضاای مدااصی تاش     ؿذٌ  یتشسػَای  پظيَؾ
دسكذ تیـاتشیه فشاياوای سا    30تا « میضان اػتدادٌ»اوذ کٍ اص ایه میان   ًَیت تٍ کاس  شفتٍ
 7/16« ماذت  ضاًیت  »دسكاذ،   20تا « وً  اػتدادٌ»آن تٍ تشتیة  اص  داؿتٍ اػت ي پغ

ياقعای  »دسكاذ،   10تا « میضان مـاسکت ي فعالیت»دسكذ،  1/10دسكذ، صمان اػتدادٌ تا 
دسكاذ تیـاتشیه فشاياوای سا     6/6تاا  «  مق فعالیات »دسكذ ي  6/6تا « تلدی کشدن محتًا

 اوذ. داؿتٍ
 

 گيزی نتيجه
ایىتشوت دس قشن اخیاش اػات. ایاه فضاا تاا قاشاس دادن       فضای مداصی محلًل پیـشفت 

َاا   وظیشی دس اختیاس تـش تًاوؼتٍ اػت اودرتای دیدیتاال دس صواذ ی اوؼاان     امکاوات تی
ٍ     ایداد ومایذ. ایه پذیذٌ ی  ی وً تأثیشات فشاياوی تش صوذ ی تـاش  زاؿاتٍ اػات. اصخملا

ٍ  َا تأثیش آن تش ًَیت اػت. تأثیشات ایه فضا تش صوذ ی اوؼان تاشیه   مثاتاٍ مُام   ًَیت تا
َاا داؿاتٍ ي     امل ؿىاػایی اوؼان تًػظ خًد ي دیگشی ودؾ مُمای دس صواذ ی اوؼاان   
ای تش ًَیات   داسد، فضای مداصی تا وـاوٍ قشاس دادن ًَیت تأثیشات  ًوا ًن ي چىذ اوٍ

ي تحلیال تاٍ سيؽ    ؿاذٌ   اوتخااب پاظيَؾ   10 زاؿتٍ اػت. ایه پظيَؾ تاا تشسػای   
 ؿًد. سا تٍ دػت آيسدٌ کٍ دس صیش تٍ آن اؿاسٌ میفشاتحلیل وتایدی 

30% 

20% 

16.70% 

10% 

10.10% 

6.60% 
6.60% 

وؼثت متغیشَای تٍ کاس سفتٍ تشای ػىدؾ (: 3)ؿکل ؿماسٌ 

 تاثیش فضای مداصی تش ًَیت ملی

 مدت عضویت نوع استفاده میزان استفاده

 واقعی تلقی کرن محتوا زمان استفاده میزان مشارکت و فعالیت

 عمق فعالیت
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 اوداا  پظيَؾ  10ؿًد کٍ اص  آمذٌ اص تحلیل مـخق می  دػت وتایح تٍ تا تشسػی -1
فضاای مدااصی تاأثیش مىدای تاش       اوذ کٍ مدالٍ تٍ ایه وتیدٍ سػیذٌ 8دسكذ یعىی  80 ؿذٌ 

 مغالعٍ داؿتٍ اػت. سيی ًَیت ملی کاستشان مًسد

تأثیش مثثت اػتدادٌ اص فضای مداصی تش ًَیات ملای سا ؿىاػاایی    پظيَؾ  2تىُا  -2
دَاذ فضاای    وـان میَا  اوذ؛ تٍ ایه كًست کٍ پظيَؾ كًست  شفتٍ تش سيی لک کشدٌ

مغالعٍ تأثیش مثثت داؿتٍ اػات ي چاًن    ی مًسد دسكذ تش ًَیت ملی خامعٍ 69مداصی 
ضای مدااصی ػاثة   وُایت ف ي ملی يخًد وذاؿتٍ اػت، دس محلیتعاسضی میان ًَیت 

چىایه پاظيَؾ دیگاشی کاٍ تاش سيی داوـادًیان        افضایؾ ًَیت ملی ؿذٌ اػات. َام  
داوـگاٌ آصاد اػرمی ياحذ  لً  تحدیدات مغالعٍ کشدٌ اػات؛ دسمدماً  تاأثیش مثثات     
فضای مداصی تش سيی ًَیت ملی سا ؿىاػایی کشدٌ اػت اما تٍ ایه وتیدٍ سػیذٌ کٍ آن 

اوذ ًَیت ملی  ی استثاعی ي ػش شمی اص فضای مداصی داؿتٍ دػتٍ اص کاستشان کٍ اػتدادٌ
 اػت. کشدٌ ذایپآوُا کاَؾ 

صماان اػاتدادٌ اص    صماان  ضاًیت ي ماذت    دَذ َشچٍ ماذت  َا وـان می پظيَؾ -3
چىیه میضان ًَیت  یاتذ. َم سيد  شایؾ تٍ ًَیت ملی کاَؾ می فضای مداصی تاتتش می

کشدوذ ي کؼاوی کٍ دػتشػی تٍ فضاای   اػتدادٌ میملی میان کؼاوی کٍ اص فضای مداصی 
داسی داؿاتٍ ي کؼااوی کاٍ اص فضاای مدااصی اػاتدادٌ        مداصی وذاؿاتىذ تداايت معىای   

 کشدوذ اص ًَیت ملی تاتتشی تشخًسداس تًدوذ. ومی

دَذ فضای مداصی تاش ًَیات ملای     ؿذٌ وـان می  َای تشسػی تشآیىذ وتایح پظيَؾ
یاذ  أیسي سا ت ی پاظيَؾ پایؾ   ي مىدی داؿتٍ اػت کٍ فشضیٍی مثثت  ایشاویان تأثیش دي اوٍ

ٍ     آودایی کىذ؛ اما اص می ی  کىىاذٌ  ی کـاًسَای ملاشف   واً ی دس سدٌ  کٍ کـاًس ایاشان تا
ٍ    وظاا   یشی کشد کٍ   ًوٍ وتیدٍ تًان ایه فشَىگی اػت می دسػاتی اص   وتًاوؼاتٍ اػات تا

سي تص   ایاه  مایاذ. اص تشداسی و ظشفیت فضای مداصی دس ساػتای تدًیت ًَیت ملی تُشٌ
داس دس فضاای مدااصی تاٍ تدًیات ًَیات ملای         زاسی دسػت ي خُت اػت تا ػشمایٍ

ٍ  تًاوذ تٍ پشداختٍ ؿًد. خغشافیای ػیاػی فضای مداصی ویض می ای اص  لام   مثاتٍ صیشؿااخ
 خغشافیای ػیاػی تٍ تشسػی، مغالعٍ ي ػیاػتگزاسی دس ایه صمیىٍ تاشداصد.
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