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 30/6/1401: پذیرشتاریخ   22/6/1401تاریخ بازنگری:  14/12/1400تاریخ دریافت: 
 

 چكيده
( جوانوا  رور  یقووم تیو هو یمل تی)هو یجمع تیهو یپژوهش حاضر به بررس

)مؤنو  و  هسوا  18-30پوژوهش مشکو ا از جوانوا   نیوا یآمواره . جامعپردازدیم
نفر است. با اسشفاده از فرمول  29232مذکر( ساکن شهرسشا  دشت آزادگا ، شاما 

و  ایخوشوه یرگیونوهبوا رو  نمو یرنوا  نمونوه آموارنفور بوه 379کوکرا  تعداد 
و  یکویمایپوژوهش پ نیوکاررفشه در اساده انشخا  شدند. رو  مطا عه به یتصادف

 یپرسکونامه ووورگ گرفوت و بورا هلیوسوبه هاداده یاست. گردآور یکم  ردیرو
کار بوه رهیچند مشغ و یو رگرس رسو یپ یهمبسشگ هایآزمو  هاداده ایوتحلهیتجز

که  دهدیحاوله نکا  م جیشد. نشا اتحلی هاداده Spss ارافزرفت و با اسشفاده از نرم
 ،یاطالرات نینو هایمصرف رسانه هنحو ،یاسیس تیمکرور زا یم ،یانشخا  رقالن

 تیوو هو یملو تیو)هو یجمعو تیوبوا هو ضیو احساس تبع ینحوه تعامالگ اجشمار
 نیویتع بیراسواس ضورب نیدارد. همچنو یو مثبوت معنوادار میمسوشق ه( رابطویقوم

 ریوجمعوی بوا مشغ تیومربوو  بوه هو انسیودرود از وار 8/45حدود  شده،محاسبه
 زا یواست کوه م نیا قیتحق جینشا گری. از ده استشدداده  حیشده در مدل، توضارائه
از  کوشریب یقووم تیوجوانا  رر  ساکن شهرسشا  دشوت آزادگوا  بوه هو شیگرا
 است. یمل تیهو
 

 هوایرسوانه ،یاسویس تیمکورور زا یوم ،یانشخا  رقالنو ،یجمع تیهو ها:كليدواژه
 .یتعامالگ اجشمار ض،یاحساس تبع ،یاطالرات نینو

                                                           
چمگرا  اوگوا ،  دیدانشگااه شگ  ،یدانشکده اقتصاد و علوم اجتماع ،یگروه علوم اجتماع ،یشناسجامعه اری* دانش
 مسئول(. سندهی)نو را یاووا ، ا

 .را یچمرا  اووا ، اووا ، ا دیدانشااه ش  ،یدانشکده اقتصاد و علوم اجتماع ،یگروه علوم اجتماع ،یشناسجامعه اریاستاد **
 .را یچمرا  اووا ، اووا ، ا دیدانشااه ش  ،یشناسارشد جامعه کارشناس*** 
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 مقدمه و بيان مسئله
 یو فروناگ یتنگو  قگوم یدارا یدر کشوروا ،یو قوم یویژه وویت ملمسئله وویت، به

بگه یکگی ا  مسگامه م گد ت گدیه شگد و در کگانو  توجگه  ،یمگیدد 1960بعد ا  دوگه 
گوناگو  قرار گرفت. ا  دیدگاه برتو ، قومیگت و ملیگت ا  انگوا   یوااندیشمندا  رشته

به خگود  یاشد ، بعد تا ه یشرایط ج ان سطهوامدر  وستند که به یاجتماع یواوویت
اند. این دو مف وم، امرو ه، جایااه بود  بیرو  آمده یاو منطقه یند و ا  الك محلاگرفته

 .(6: 1396و ومکارا ،  ی)رموفم می در علوم اجتماعی دارند 
به دو سطح جمعی )اجتماعی( و فردی است. وویگت  ا یبقابهوویت در مرت ه نخست 

وایی اسگت رتی مجموعه ویژگیسا د. به ع اوا جدا میجمعی، یک جمع را ا  دیار جمع
کند. وویت ملی و وویت قومی در حو ه وویگت وا جدا میکه یک گروه را ا  دیار گروه

و بگا  تع یگر  دیگبا تولوویت ملی ع ارت است ا  . (6:1387ی، ابوالحسگن)جمعی قرار دارند 
میراث متمایز ملگت را وایی که وا و سنتوا، اسطورهوا، نمادوا، خاطرهداممی الاوی ار ش

ی است کگه بگا توجگه بگه ادهیپدوویت  رونیا ا. (12:1398 )رضایی فادی،دوند تشکیه می
وگای وگا و گگروهدر بگین قومیگت خصگو به، شد یج انوا و ی دولت گ ملتریگشکه

 ی به خود گرفته است.تردهیچیپفرونای، ابعاد 

وگا در حیگات تگرین پرسگشو اصلی نیترم دعنوا  یکی ا  اگر پرسش وویت را به
جوانگا  عگرب را  خصگو بهفردی و جمعی نو  انسانی در نظر بایرید، مردم عرب و 

دانست. شدت و میزا  یافتن پاسگ  ایگن سگ ال و توجگه بگه  مستثناتوا  ا  این امر نمی
افگزایش خودآگگاوی  ا جملگهوای وویت قومی این جوانا ، بگه دالیگه گونگاگو  م لفه

ا  شگمال آفریقگا آزگا  و  2010سال که ا  _ حاصه ا  تأثیرپذیری ا  ب ار عربی  سیاسی
وای منطقه را تحت تأثیر قرارداد و گفتما  حاکد بر ایگن جوامگع را ج ا  عرب و دولت

وگای جدیگدی شگکه وویگت کگهنیامتحول ساخت؛ و در پی این تحوالت، عگدوه بگر 
امکا  ابرا  وجود بیشگتر خگود را بگه دسگت ی خرد توانستند واتیووگرفتند؛ برخی ا  

)جدیی پگور و وای آ  و ار ش شد یج ان  ا، تأثیرپذیری (49: 1390 )یزدا  فام،بیاورند 
)خگرا ی آرر و ای وگای مگاووارهوا و ش که، رواج و استفاده ا  رسانه(184: 1388 قن گری،

)ل سگایی ترنت و فضگای مجگا ی ، استفاده ا  تکنولوژی موبایه و این(93: 1395 ومکارا ،
وا م نی بر داشگتن آ  عدم پاسخاویی کافی نس ت به تمایدت، (68:1388  اده و ومکارا ،

ی و افزایش مگراودات بگا مگردم جوارودو  باال رفتن میزا  سواد عمومی مشارکت سیاسی،
بیشتر شده است و در دوگه اخیگر شگاود اوتمگام بیشگتر جوانگا  عگرب  ...و جنوب عراق

 آ  وستید. دوندههیتشکوای ش رستا  دشت آ ادگا  به وویت قومی خویش و م لفه
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وای پیشرفته وجود ن ادوای اجتماعی مدر  و استفاده ا  تکنولوژی رزدبها  طرفی، 
یگه( خگا  گرایگی یکگی ا  مسگامه ارت اطی )رادیو، تلویزیو ، ماوواره، اینترنت و موبا

شود؛  یرا مدرنیزه شد  در بعد عینی بگا روابگط اجتمگاعی عمده قوم عرب محسوب می
وخویش، طایفگه و ایگه ومگراه بگوده اسگت بگه م تنی بر تعصب اجتماعی نس ت به قوم

وای اطدعگاتی مگردم عگرب را ا  حالگت خگا  گرایگی ع ارتی درست است که ش که
 )خگرا ی آرر و ومکگارا ،ه اقگوام یکگی شگدند و ومارایگی دارنگد خارج کرده و با بقیگ

اما با  ود شاود یک سری مسامه خا  گرایی در بین جوانا  عگرب دشگت  (97:1395
 آ ادگا  وستید.

وگای وای سیاسی، گرایش مردم عرب به وویت ملی و م لفهدر این میا  به دلیه سوءتفاود
تری برخوردار است و گرایش آنا  بگه وویگت نس ت به سایر اقوام ایرانی ا  میاناین پایین واآ 

وگا وویگت قگومی و ملگی( در میگا  آ )و رابطه بین این دو نو  وویت  تر استقومی قوی
طورکلی روابط میا  ابعاد وویت قومی مردم عرب با ابعگاد وویگت ملگی معکوس است؛ به

وگای ملگی در کگه رسگانهرزد این. علی(156-162: 1388 نی،)حاجیامعکوس و منفی است 
کنند؛ شاود این وسگتید کگه نسگه جدیگد جامعه ایرا  ج ت تقویت وویت ملی تدش می

و در د نگوویگت ملگی دار کمتری بگهوابستای  جوا  عرب ساکن ش رستا  دشت آ ادگا 
بگه  توجگه بگاپژووش  بنابراین در این؛ نتیجه گرایش بیشتری به وویت قومی خویش دارند

 شگرایط در شود کگهمی مطرح پرسش این جوانا  عرب، برای روپیش وویتی تعلق سطح دو

 به )ملی و محلی( وای جمعیوویت به جوانا  عرب وفاداری و تع د تعلق، احساس کنونی

 و اسگت؟ شگکه چگه وویتی جوانا  قوم عرب به ترجیحات مراتبسلسله است؟ میزا  چه
 است؟ کدام آنا  وویتی سطوح بر تأثیرگذار عوامه

 
 پيشينه تجربی

وویگت ملگی و وویگت قگومی در »( در تحقیقی باعنوا  1398کاروانی و زفاری نسب )
محگوری و ی وا، دستیابی به پنج مقولهتحلیه دادهنتیجه  « یست ج ا  دانشجویا  بلوچ

گی و تکثر منگابع یهد الاند ا : چنوسته بوده است. مقوالت محوری ع ارتی مقوله یک
وبرگشگت بگین وویگت ملگی و قگومی، برجسگتای وگویتی، رفت نوسا  بخشی، وویت
سیاسی وویت ملی، با نمایی وویت بلوچی در  یوام لفه فرونای و فرسایش یوام لفه

وسته نیگز ع گارت مقوله مر  وویتی.  برساخت سا ی؛ گجر و دیاری و دیاریدیشه ان
دادند که بسگتر و منگابعی ماننگد  نشا  واسیال. ومچنین یافته است ا  دیارسا ی وویتی
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، ا  ق یه احساس ت عگی  شرایطی موقعیت مذو ی، موقعیت جغرافیایی و قومی در کنار
سیاسگی، تصگوروای قگال ی منفگی پیونگد  اجتمگاعی، ای، وضگعیتکلیشه سگا ی رسگانه

 پژووش دارند.ه وسته با مقول یاچندجان ه
گذاری قگومی ارامه مدل سیاسگت»( با عنوا  1400ور و ومکارا  )در مطالعات قربانپ

نتایج پژووش نشگا  داد کگه مگدل  «در جم وری اسدمی ایرا  با رویکرد گراندد تئوری
. 1ومی در جم وری اسدمی ایرا  م تنی بر شش مقولگه اسگت: گذاری قمناسب سیاست

. 3گر )مث گت و منفگی(؛ . شگرایط مداخلگه2امنیتی(؛  -وای علی )فرونای، سیاسیمقوله
. پیامگدوا 6. راو ردوا )فرونای، اقتصگادی، سیاسگی و امنیتگی( و 5. محوری؛ 4بستروا؛ 
بنیگاد گانه روش دادهی شگشواامنیتی(. بر اسگاس مقولگه -فرونای، سیاسی -)اقتصادی

محوری محوری و عگدالتچ ار م لفه اصلی وویت ملی، وویت دینی، ش روند تیدرن ا
وا شناسگایی شگدند. بگگا ترکیگب چ گار م لفگگه فگوق؛ الاگگوی تگرین م لفگگهعنوا  م دبگه
گذاری قومی در جم وری عنوا  الاوی مطلوب سیاستبه« اسدمی -تکثرگرایی ایرانی»

 .معرفی شد اسدمی ایرا 
بررسی احساس ت عی  بر ابعاد وویت جوانا  کُرد کرمگانج » نتایج حاصه ا  تحقیق

حاکی ا  آ  است که ارت گا  معنگاداری  (1400صفا و ومکارا  ) «استا  خراسا  شمالی
ولگی تگأثیر احسگاس ت عگی  بگر  ؛جمعی وجگود داردبین احسگاس ت عگی  و وویگت

جمعی، جمعی اندك است. در ارت گا  بگین احسگاس ت عگی  و سگطوح وویگتوویت
احساس ت عی  بیشترین تأثیر را بر متغیروای وویت دینی و سپس وویت ملگی در وگر 
سه جن گه شگناختی، رفتگاری و احساسگی دارد و کمتگرین تگأثیر را بگر وویگت ط قگاتی 

س ت عی  بر وویت فراملی اثر معناداری ندارد. در این میگا  که احساگذارد. درحالیمی
ای، تگو یعی و تعگاملی( در ابعاد ت عگی  )رویگهدرصد  95/0باید اشاره کرد با اطمینا  

جمعی )خانوادگی، ط قاتی، دینگی، وای )شناختی، رفتاری و احساسی( ابعاد وویتجن ه
 .ملی و فراملی( تأثیرگذار وستند

وای اجتمگاعی نقگش شگ که»( در پژووشی با عنگوا  1399کارا  )فرامر  یانی و وم
نشا  داد کگه بگین میگزا  « موبایلی بر وویت شخصی مدر  در میا  جوانا  ش ر اردبیه

ی وای وویگت شخصگی مگدر  )توسگعهتماعی موبایلی و م لفهوای اجاستفاده ا  ش که
وا و تغییر در نظگام ار شگی و ی انتخابنظام ارت اطات بین فردی، توسعه فردی، توسعه

خصوصگی  نگدگی و  فگردی و حگو ه یوگایبسگتاترجیحی فرد، تغییر در پیوندوا، دل
ارد. بیشگترین وجگود د یدسترسی فوری یا فرونگ فوری( وم ستای مث گت و معنگادار

http://rjnsq.sinaweb.net/article_141794_1d2192f0b35e9eb95fc7971c8f92e46e.pdf
http://rjnsq.sinaweb.net/article_141794_1d2192f0b35e9eb95fc7971c8f92e46e.pdf
http://rjnsq.sinaweb.net/article_141794_1d2192f0b35e9eb95fc7971c8f92e46e.pdf
http://rjnsq.sinaweb.net/article_141794_1d2192f0b35e9eb95fc7971c8f92e46e.pdf
http://rjnsq.sinaweb.net/article_109390_7e8cdd88f7582fce114a2657eb9b94d0.pdf
http://rjnsq.sinaweb.net/article_109390_7e8cdd88f7582fce114a2657eb9b94d0.pdf
http://rjnsq.sinaweb.net/article_109390_7e8cdd88f7582fce114a2657eb9b94d0.pdf
http://rjnsq.sinaweb.net/article_109390_7e8cdd88f7582fce114a2657eb9b94d0.pdf
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ی ی فگردی و کمتگرین وم سگتای نیگز مربگو  بگه توسگعهوم ستای مربو  به توسعه
وای ارت اطات بین فردی است. نتایج پژووش نشا  داد کگه گسگترش اسگتفاده ا  شگ که

 .انجامدم تنی بر تلفن ومراه به فردیت و فردی شد  می
وویت قومی در جامعه  دیلبا تو»( با عنوا  2015در پژووش ع دالجواد و ومکارا  )

وگای قگومی نفگر ا  جوانگا  )م نگ  و مگذکر( اقلیگت 496، نمونه تحقیق شگامه «ارد 
نشگا   آمدهدسگتبه. نتایج استساله  25الی  20چرکس، چچن، در ی، ارمن و کرد، ا  

مداوم با تولید مگی صورتبهوای قومی ارد  وویت قومی خویش را دوند که اقلیتمی
 با  و روابط اجتماعی نس ت بگه  خصو به، دیبا تولوای ی برخی ا  مکانیسدکنند. ول

اند. ومچنین نتایج نشگا  دادنگد کگه در  مینگه با تولیگد رفت داشتهوا پسدیار مکانیسد
« در »مشاوده گردید. در این میگا  اقلیگت  رکرشدهوویت قومی، تفاوت کمی بین اقوام 

به ترتیب ارمن، چگرکس، چچگن و  بعدا آ و  اندداشتهقومی را  دیبا تولبیشترین میزا  
 اند.کردوا با تولید قومی داشته

م اجرا  جوا  نگروژ: نقگش وویگت ملگی در »( در مقاله 2020مارتینی و ومکارا  )
، روابط و پیامدوای وویت اجتماعی م اجرا  جگوا  در نگروژ را نهیشیپ «ادزام م اجرا 

دربگاره  وگاآ این بررسی وویت اجتماعی م اجرین و احساس  که ودف اندکردهمطالعه 
ا  این تحقیق شگاود ایگن اسگت کگه  آمدهدستبهی نروژی است. نتایج جامعهادزام در 

تعداد  یادی ا  م اجرا  جوا  در نروژ وویت ملی )نروژی( و وویت قومی را تأیید می
فی وویت ملی و قومی را توضگیح تواند رابطه منکنند و این اختدف بین دو فرونگ نمی

ای رابطگه وگاآ دود. عدوه بر این، تأیید وویت ملی م اجرا  با تأییگد وویگت دوگانگه 
مث ت دارد. رابطه مث ت با اعضای جامعه پذیرنده احساس م اجرا  جوا  را ا  ادزام در 

 ه وویت ملی است.واسطبهکند و این رابطه ی مینیبشیپجامعه نروژ 
توا  به خروج ا  تک ی پیشین میواپژووشوجه تمایز این پژووش با در خصو  

وای اجتماعی و طرح عوامه مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسگی علت ناری در پدیده
وای اندك تحقیقاتی در  مینه نارش ورچندو روانشناسی اجتماعی اشاره کرد؛ ومچنین 

اسگت؛ امگا تحقیگق حاضگر در  وویت قومی و ملی در ش روای متنو  صگورت پذیرفتگه
که ا  ایگن امگر مگی ردیپذیمش رستانی با جمعیت ومان و فارغ ا  تنو  قومیتی انجام 

تواند ما را به پاس  این پرسش سوق دود که عنوا  مزیت یاد کرد و نتیجه آ  میتوا  به
صد عگرب دردر یک ش رستا  با جمعیتی صد یملی قومی و وانارشآیا نتیجه بررسی 

، بگه دسگت آمگده ومخگوانی متنو وایی که در ش روای ا  پژووش آمدهدستبهبا نتایج 
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 شگدهکسبا  این تحقیق با نتگایج  آمدهدستبهاگر ندارد علت چیست؟ اگر نتیجه  دارد؟
تگوا  بگا اطمینگا  ( ومخوا  باشگد، آناگاه مگیمتنو وای سابق )در ش روای ا  پژووش

 ت ناریست.بیشتری به آ  تحقیقا
 

 چارچوب نظری
برخی نظریات وای واگرایانه و اعتراضات قومی عله و عوامه برو  حرکتدر ارت ا  با 

وای قگومی وا و بحرا وا، جن شناآرامی در بگرو « محوررونی و وویت»نقش عوامه  به
  . ا(93: 1385 امیری،صگالحی)تمرکز دارنگد « عینی»بر عوامه  دیارکنند و دستة تأکید می

چیزوگگایی اسگگت کگگه منشگگأ آ  در  دیگگد راتچالگگد و شگگایخلین عوامگگگه رونگگگی ومگگگا 
ای ا  عوامه فروناگی مجموعه قگومی اسگت؛ بگه ایگن معنگا کگه هخگواوی جامعگوویت

وویگت، نمادوگای فروناگی و  احیگای هو ایدمولوژیک موجب تمایه جمعی یک قوم بگ
وویت قگومی و ملگی را نگه  شود. این دسته ا  نظریاتمنزلت خود در مقابه دیاری می

قلمگداد  جمعرقابگهیو ز جمع ا  وویت، بلکه کامدً در تعگار  ومگدیارسطوحی قابه
اجتمگاعی عینگی و  دوم بگگرعکس، بگگر عوامگگه ازلگب اقتگگصادی و هنمایند. دسگتمی

انگد؛ بگرای ردهک عنوا  علگت سگطوح مختلگف واگرایگی قگومی تمرکگگزپذیر بهمشاوده
و تو یع منابع  وا، حق مالکیت، حقوق مدنیگرایا  ت عی  در قوانین و برنامهمثال عینی

گروه قومی بگا  دانند که موجب نارضگایتی یگا نگاومارایی یگکو امکانات را عواملی می
ایگن مقدمگگه، . بگا (1387بگه نقگه ا  اکگوانی،  29: 1377امیراحمگدی، )شود وویت ملی می

و اسمیت، وابرمگاس،  جکسو  الکساندر، پارسونز،متشکه ا  دیدگاه )نظریاتی  نیترم د
 اختصگارکننگد بهکه ور کدام بر یکی یا ور دوی این عوامه تأکیگد میبانتو  و ریناولد( 

 .کنیددوید و سپس فرضیه پژووش را مطرح میتوضیح می
است. ایگن ابگژه « و ملی قومیوویت رابطه »ابژه تحلیلی این پژووش با توجه به اینکه 

تحلیه و ت یگین کگرد. الکسگاندر « وم ستای اجتماعی»توا  در پرتو بح  مربو  به را می
 ینامد و ماویت آ  را با این مف وم موردبررسگمی« جامعه مدنی»را « فضای وم ستای»این 

ا  نظگر . (158: 1387به نقه ا  مقدس و ومکارا ،  19 :2001)الکساندر، دود و تحلیه قرار می
یا ممانعت ا  این فضای وم ستای مدنی تأثیر دارد، فرونگ گیری در شکه آنچهالکساندر 

وای نمگادین عنوا  متغیر مستقه است. او فرونگ را عنوا  ساختاری متشکه ا  مجموعهبه
وایی را برای ف گد  نگدگی فگراود قولهی است که ماافتهیدیتعمی وانشانهکه خود  داندمی
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ی مغگایر ا  کنشگارا ، روابگط اجتمگاعی و ن ادوگا وگاافتیدرکند. این گفتما  حگول می
 توانگدیمگکه  انجامدیمی رابطه اجماعی خا  نوعبهیابند و در عرصه فرونگ سا ما  می

ادوگای ، روابگط و ن وگازهیانادر سه سطح تجلگی پیگدا کنگد و بررسگی شگود: در سگطح 
ی وامجموعگهیی که دارند، در یکی ا  ایگن وازهیانابرحسب  توا یماجتماعی. لذا افراد را 

یی ا  نو  خگا  وسگتند، بگه روابگط وازهیانادوتایی جای داد. ومچنین افرادی که دارای 
کگه بگا نگو   آورنگدیموا پای ندند و ن ادوای خاصی را پدید اجتماعی متناسب با آ  انایزه

 جامعهگیری . چیزی که در نظریه الکساندر م د است این است که شکهاندمتفاوتمتقابه 
مدنی، نوعی مکا  اجتماعی است،  یرا تفسیروای انسا  ا  نظام اجتماعی در بعضی مواقع 

 .(755: 1379)ریتزر،  شوندیموایی در جامعه باع  ایجاد تنش
افراد دارای انایزه عقدنی و معتقد به روابط  کهیدرصورتجفری الکساندر،  دهیبه عق

گیرد و بگه ع گارتی افگراد بگر اجتماعی با  باشند، جامعه مدنی به معنای واقعی شکه می
وا دارای انایگزه زیرعقدنگی و معتقگد بگه وویت ملی خود تأکید دارند. برعکس اگر آ 

وگد گرفگت کگه وگر رفتگار و اثگر گرایانه شگکه خواای خا روابط بسته باشند، جامعه
ایلگی اسگت،  ورسگومآدابوا و جدیدی را با استفاده ا  چارچوب مرجع که وما  سنت

 .(160: 1387)مقدس و ومکارا ، سا ند تفسیر می
ی و عملیاتی کرد  سا مف ومی، دوسا ما در  تیاسمبرحسب مطالعات جکسو  و 

 نماید:جمعی تأکید میوا بر چ ار بعد عمده ا  وویت وویت جمعی آ 
ی آ  بگا رابطگهالف( درك فضای بین گرووی )تا چه اندا ه برو  گروه مطگرح باشگد و 

 تصور شود تا ومکارانه(. زیآمرقابتدرو  گروه بیشتر 
 ب( کشش به سمت درو  گروه )احساس مث ت نس ت به درو  گروه(.

 وه به ود گره خورده است(.ی خود و درو  گرخوش ختج( عقاید وابسته یا سرنوشت مشترك )
عنوا  عضگو گگروه تگا د( فرآیند حه شد  شخصیت ویژه افراد )تصور ا  خود بیشتر به

 .(127-126: 1383 )عالمی نیسی،فرد یکتا( 
وگا وای قومی، وجه تمایز خویش ا  دیار افراد و گگروهافراد با عضو شد  در گروه

سا ش طلب یا زیگر آ  در چگارچوب وای جمعی خود را چه را روشن کرده و فعالیت
طورکلی، ط ق نظریه انتخگاب عقدنگی، مگردم وگویتی را دوند. بهمنافع متصور شکه می

گزینند که به ب ترین شیوه با منافع و اوداف شخصی آ  سا گار باشگد. بگر اسگاس برمی
 ی وگویتی وجگود دارد؛وانگهیگزی مجموعهوایی که در این دیدگاه خارج ا  محدودیت
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تواند منافع فگردی خگود را فرد می واآ ی  یادی وست که بر اساس واانتخابومچنین 
بنگابراین ط گق نظگر وابرمگاس در ؛ (12: 1382)احمدی،  سا دیمدر وویتی دن ال کند که 

بخش قادر به توجیه کرد  عملکگرد خگویش ن اشگند. ی مشروعیتواتیووشرایطی که 
 .(9: 1394)اسگمیت، کننگد دار گگرایش پیگدا مگیو برنامگهوای تدافعی افراد رو به وویت

 کیدر  تیاحساس محروم زا یورچقدر م یاجتماع شمندا یبنا به اعتقاد اند طورکلی،به
مگورد تعگر  و  شیوگاباشد و آ  قوم احساس کند فرونگگ،  بگا  و ار ش شتریقوم ب

در آ  قگوم  یورسگوم قگومبگه حفگف فرونگگ، آداب شیاستحاله قرار گرفته است، گگرا
 یمتجلگ یبه شکه قگوم مگدار هیو تما شین گرایا ،یشود که در حالت افراطمی دیتشد

 .(51:1388 و ومکارا ، یی)ل سا خواود شد
اسگت کگه چگه  نیکاستلز ا یاساس هیفرض ،یاطدعات نینو یفناور ریمتغ نییج ت ت 

 یمحتگوا کنندهنییتع یادیتا اندا ه   سا دیرا برم یجمع تیوو یو به چه منظور یکس
 ایگ دانندیم یکیاست که خود را با آ   یکسان یآ  برا یموردنظر و معنا تیوو نینماد

را انتخگاب  یسگنت یمحل تیفرد وو ار،یع ارت دبه کنند؛یا  آ  تصور م رو یخود را ب
ارامگه  یا  جامعه اطدعات ییالاو. در واقع کاستلز آوردیم یرو یج ان تیبه وو ایکرده 

نگو   نیگوا وسگتند کگه ااست و در واقع رسانه یدیوا، کلکه در آ  نقش رسانه دودیم
 یجمعگ یارت گاط یوایفناور ،یعنظام اجتما نی. در اکنندیم دیا  جامعه را با تول دیجد

توسگط  یاجتمگاع یوگاار ش هیگو وم یدارند و لحن گفتما ، س ک  ندگ ینقش اساس
 .(70: 1397و ومکارا ،  یمی)عظ شودیم فیرسانه و صاح ا  آن ا تعر

 
 های تحقيقفرضيه

 ی معناداری وجود دارد.رسد بین انتخاب عقدنی و وویت جمعی رابطهبه نظر می -

ی معنگاداری رسد بین میزا  مشروعیت نظام سیاسی و وویت جمعی رابطگهبه نظر می -
 وجود دارد.

ی وای نوین اطدعاتی و وویت جمعی رابطگهرسد بین نحوه مصرف رسانهبه نظر می -
 معناداری وجود دارد.

 ی معناداری وجود داد.رسد بین تعامدت اجتماعی و وویت جمعی رابطهبه نظر می -

 ی معناداری وجود دارد.رسد بین احساس ت عی  و وویت جمعی رابطهبه نظر می -
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 مفهومي تحقیق: مدل 1شکل شماره 

 
 روش تحقيق
، تحقیقگی کمگی اسگت. راو گرد شگدهیآورجمگعی وگادادهنو   بر اساستحقیق حاضر 

جامعه آماری این تحقیق را جوانگا  )مگذکر و در این تحقیق پیمایش است.  مورداستفاده
 یبگگرادونگگد. ی سگگاکن ش رسگگتا  دشگگت آ ادگگگا  تشگگکیه مگگیسگگاله 18 -30م نگگ ( 

نفر  379و  ساده استفاده شده است یو تصادف یاخوشه یریگا  روش نمونه یریگنمونه
سگاخته در این تحقیق، پرسشگنامه محقگق مورداستفادهابزار  اند.عنوا  نمونه انتخاب شدهبه

است. پیش ا  آزا  پیمایش، پرسشنامه ابتدایی مورد آ مو  اولیه قرار گرفت و بگا اسگتفاده 
 نقایص موجود برطرف و پرسشنامه ن ایی تنظید شد.، آمدهدستبها  نتایج 

 
 تعریف مفهومی و عملياتی متغيرهای تحقيق

و  ادراکگاتو  نگدیآیمگوای اجتماعی، تمایدتی کلی وستند که در فرد به وجگود نارش
اندا ند. در روانشناسی به مجموعگه عناصگر عواطف او را در ج ات معینی به جریا  می

ای ، ا  فرونگ جامعگهشدهتیتث گویند. در واقع این عناصر رونی، نارش می شدهتیتث 
وگای ناگرش ا آنجاکگهگیگرد. مگی نشگئتکه شخصیت فرد در آ  شکه گرفتگه اسگت، 

 واآ ، بنابراین جدایی و روا شد  ا  گردندیمبه فرد القاء  جیتدربه تولدفرونای ا  بدو 
وگا، دوسگت ا : پسگندوا و بیگزاری انگدع ارتوگا طورکلی نارشکاری دشوار است. به

وا و ور جن گه مشخصگی ا  وا، اشیاء، اشخا ، گروهداشتن یا دوست نداشتن، موقعیت
 صگورتبهوا زال گاً ی اجتماعی، نارشوایمشخطی انتزاعی و واشهیاند ا جملهمحیط، 

ا  این مگوارد اشگاره  . در ریه به برخی(88-89: 1387نوربخش، )شوند یمبیا   اظ ارنظر
 خواوید نمود.
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 : تعاریف مفهومي و عملیاتي متغیرهای تحقیق1جدول شماره 
متغير مستقل/ 

 وابسته
 گویه تعریف عملياتی تعریف مفهومی

 انتخاب عقالنی

گزینش عقالني، مدلي از تبییی  
های است که معتقد است: کنش

یگرسینجشانساني محصیول 
ی عاقالنیییه و هگاهانیییه هیییا

. با ای  توضیح کیه اندکنشگران
هییای انسییاني و اوالً، پدیییده

هیای اجتماعي محصیول کینش
هیای ها هستند. ثانیاً، کنشانسان

انسییاني نیییز مسییبول و معلییول 
و  هییاارزشپییذیرش باورهییا و 

متوقییف بییر معییاني و اهییدا  
هگاهانه و سنجش گرایانه هستند 

 (.28: 1396)شریفي، 

برای تعرییف عملییاتي و 
سنجش ای  متغیر از گویه
بیر های محقق ساخته کیه 

طیف لیکرت از پنج  اساس
گزینییه )کییامالً مییوافق ، 
مییوافق ، نیییری نییدار ، 
مخالف  و کیامالً مخیالف ( 

 استفاده گردید.

 

*به نیر  باید به فرهنگ 
و سن  خودمیان بیشیتر 
اهمیت دهی . *هموزش 
به زبیان عربیي باعی  

شییود کییه هویییت و مي
طور را بیه زبان خودمان

مییرثری ظفییی کنییی . 
اسییییتان   یمسیییی ول*

خوزستان بایید اهمییت 
بیشییتری بییه توسییعه 

ی عیر  نشیی  هابخش
 .استان بدهند

*نمایندگان منتخب باید 
تییالش بیشییتری بییرای 
ظفی و تقویت فرهنیگ 

 مرد  عر  کنند.

ميزان مشروعيت 
 سياسی

مشروعیت بیه معنیي توانیایي 
ایجاد و ظفی ای  اعتقاد است 
که نیا  سیاسي موجود بیرای 

 هیاتودهجامعه مناسب اسیت. 
باید بي اکیراه از هن اطاعیت 
کنند و تقدس هن را بپذیرند و 

ی اظتیییرا  و سیییتهیشاهن را 
: 1398)عییال ، ظرمییت بداننیید 

105.) 

 اعتمیاد، مییزان مبنیای بر
 نییا  پیذیرش و ظمایت
 سیینجیده کشییور سیاسییي

بییرای سیینجش  شییود.مي
میزان مشروعیت سیاسي از 

و در  ی اسیتانداردهایهگو
 قالب طیف لیکرت تشکیل

 شده است.

در شیییرایع فعلیییي، * 
قانون دربارة همه افیراد 

يمیطور یکسان اجرا به
در جامعه امروز * . شود

بدون  تواننديمما، مرد  
نگرانییي، از ظکومییت 
جمهوری اسالمي انتقاد 

نهادهای دولتي * کنند. 
قضییییایي در برابییییر 

هییای مییرد  خواسییته
 پاسخگو هستند.

ی نوین هارسانه
 اطالعاتی

از  وسییتهیپه بهبییه مجموعییه 
، نیر افزارهاسیخت، هاروش

افزارها و تجهییزات ارتبیاطي 
کییه اطالعییاتي را در اشییکال 

تصییویر و گونییاگون )اییدا، 

ها در در ای  پژوهش گویه
قالییب طیییف لیکییرت بییه 

. شیونديمیتقسی   دودسته
قسمت اول اعتماد جوانان 

ی هارسیانهعر  نسبت به 

های اجتماعي *در شبکه
مجازی هیچ مانع و خع 
قرمییزی بییرای گفتگییو 
دربیییاره موضیییوعات 

 .وجود ندارد موردعالقه
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ی، سازرهیذخی، هورجمعمت ( 
بازیابي، پردازش، انتقال و ییا 

شود مي ، اطاللکنديمعرضه 
 .(31:1390)جعفری و وکیلي،

و  سیینجديمیینییوی  را 
ي در نیرسینجقسمت دو  

مورد نحوه و میزان استفاده 
 های مجییازی واز شییبکه
يمیی را سنجش اماهواره
 .کند

 

های اجتمییاعي *شییبکه
 اندشیدهمجازی باعی  

کییه ارتباطییات میی  از 
جوانب مختلف گسترش 

 دا کنند.پی
منییدی از *میییزان بهییره

ی شبکه هابرنامهاخبار و 
مجازی ماننید واتسیا  
ه ، اینسییییتاگرا  و... 

 چقدر است؟

 احساس تبعيض

اظساس تبعیض بیه وضیعیتي 
شود که در هن فیرد اطالل مي

یا اعضای یک گروه اجتماعي 
خود را در مقایسیه بیا افیراد 

ها از دسترسیي بیه دیگر گروه
دانید. شرایع برابر محیرو  مي

ای اظسییاس تبعیییض سییازه
چندبعدی است که ه  عوامل 
اجتماعي ی اقتصیادی و هی  
عوامل سیاسي و فرهنگي برای 

هن محییوری سیینجش میییزان 
-131: 1399)میرزایییي، اسییت 

130). 
 

بییرای سیینجش اظسییاس 
تبعیض فرهنگي شیاخ 
هایي ماننید اظسیاس بیي
توجهي به فرهنگ و زبیان 
قومي، دسترسیي نداشیت  
بییه شییرایع و امکانییات 
هموزشي برابر و اظسیاس 
انییزوای فرهنگییي در نیییر 

بیرای  ؛ وگرفته شده است
سنجش اظسیاس تبعییض 

انند هایي مسیاسي شاخ 
های پیگیری نکردن مطالبیه

قییومي از طییر  دولییت، 
نیییابرابری در گیییزینش و 
استخدا ، دسترسي نداشت  

هییای دولتییي و بییه پسییت
ی سییهی  نبییودن در اداره

کشور و ... در نیر گرفتیه 
 شده است.

کن  بییه اظسییاس مییي*
 يما توجه يفرهنگ قوم

 شود.نمي

کن  در مییي اظسییاس*
به زبیان  يکنون تیوضع
( يما )زبیان عربی يقوم
 شود.نمي يتوجه

ا  قیومي یو اعضا م *
اظساس  يکنون رانیدر ا

( يانییزوا )جییدا افتییادگ
 کنی .مي

میا  انیرانیهمه ا مانند*
 يه  از امکانات هموزش

 . یبرخوردار یبرابر

 

تعامالت 
 اجتماعی

هیای به نیوع و داییره تمیاس
اجتمییاعي و فیزیکییي افییراد 

ی قیومي بیه یکیدیگر هاگروه
توان نیوع شود؛ ميمربوط مي

رابطه اجتماعي افراد یک قو  
ها را به ترتییب غیر ه  قو  با

از  ریمتغ  یاجهت سنجش 
و  محقق سیاخته یهاهیگو

در قالییب طیییف لیکییرت 
 استفاده شده است.

 

ز بیییودن در کنیییار *ا
خییییود  انیهمشییییهر

 کن .اظساس هرامش مي

 یبیه هنجارهیا بندیپا*
 هست . يقوم

اسییییت هد ،  بهتییییر*
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اولویت و اهمیت کیه شیامل 
هشنایي، برای مثال کساني کیه 
ظاضر هستند با افراد غیر هی  
قییو  خییود ازدوان کننیید یییا 

را بییه همسییری  فرزندانشییان
دهند، میل به رابطه باز دارند؛ 

بیشتر کساني که  کهيدراورت
ي گروهیدرونمایل به ازدوان 

با قو  خود هسیتند، مییل بیه 
رابطه بسته و خیا  قیومیتي 

 (31:1395 ،بروبیکر)دارند 

و  هیدوسیییت، همسیییا
  یهمکییارش را از بیی*

 قو  خود انتخا  کنید.
با هی  قیو   يکس اگر*

کنیید  يخییودش زنییدگ
کمتییر دچییار مشییکل 

دوبیاره  اگیر* شود.مي
دوسیت  شید يمتولد م

 مرد داشت  بازه  عضو 
 در* عیییر  باشییی .

انتخا  محیل سیکونت 
را   یمناطق عیر  نشی

 ده .مي حیترج

 جمعی هویت

ای[ بیه هویت قیومي ططایفیه
هییییا و مجموعییییه ویژگي
شود کیه مشخصاتي اطالل مي

یک قو  ططایفیه[ را از دیگیر 
کند طوایف متمایز ميیا اقوا  

و بی  اعضای ططایفه[ اظساس 
تعلق به یکدیگر ایجاد کرده و 

کند. هویت ها را منسج  ميهن
ای[ در سیطحي قومي ططایفیه

ملییي یییا از هویییت  تر ییپییا
 ای قیییییرار داردجامعیییییه
 .(1381:123)اظمدلو،

عنوان توان بهيرا م يمل تیهو
 یبیر مبنیا یمعناسازه مجموع

از  وسیییتهیپه به يسیییتمیس
 ،يخیتار ،يفرهنگ یهايژگیو
 فییتعر یياییو جغراف ياسیس

هن افییراد در  يکییرد کییه طیی
 کییدر  تیچارچو  عضیو

در قبییال هن  ،ياسیییجامعییه س
تعهید و  ،ياظساس همبسیتگ

ایمییان و ) کنییديمیی یوفییادار

جهییت سیینجش هویییت 
قییییومي از پرسشیییینامه 
اسییتاندارد شییده هویییت 

که  (1391محمدی ) قومي
دارای شش بعد فرهنگیي، 
زباني، اجتماعي، تیاریخي 

و سیاسییي  ییی جغرافیییایي
در قالییب طیییف  و اسییت
، استفاده شده یتنیلیکرات 

شده است. جهت سینجش 
هویت ملیي از پرسشینامه 

هویت ملیي  استانداردشده
( 1392) يربیانرستگار و 

کییه از ابعییاد فرهنگییي، 
زباني، اجتماعي، سیاسي و 
سرزمیني است و در قالب 

، شیده یتنیطیف لیکرات 
 استفاده گردید.

 گییریمیی  نسییبت بییه د
زبانیییان خیییود در ه 

 يعربیییی یکشییییورها
 ياظسیییاس همبسیییتگ

 کن .مي

 گییریدر شییهر د اگییر
 ن یییزبیان خیود را ببه 

 .شو يخوشحال م

قییو  عییر   خیتییار بییه
 کن .افتخار مي

دار  کیییه در  دوسیییت
قو  عیر   خیمورد تار

 بدان . شتریب

همچییون  يمراسییم در
از لباس  يو عروس ادیاع
 کن .استفاده مي يعرب

پر از شکوه  رانیا خیتار
 يسیع و عیمت است و

و بییا گذشییته  کیین يمیی
 هشنا شو . رانیا خیتار

کردن بیه زبیان  احبت
و   ینشیییدل يفارسییی
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زبان   یاست و ا  یریش .(54 :1393 ،همکاران
بییودن در  يرانییینمییاد ا

 جهان است.

و  يزبان فارس یریادگی
 فییهیاز هن وظ یپاسییدار

 است. يرانیهر ا
 

 هایافته
مشخصات فردی پاسخاویا  و میاناین متغیروای مسگتقه و وابسگته تحقیگق )انتخگاب 

وای نوین اطدعاتی و وویت جمعی( به مشروعیت نظام سیاسی، مصرف رسانهعقدنی، 
 تفکیک ارامه و توصیف گردیده است.

 
: توزیع فراواني متغیرهای تحقیق2جدول شماره   

 سن سطح تحصيالت

 فراوانی
درصد 
 فراوانی

 6/24 ميانگين

 12 دامنه تغییرات 9/7 30 کارشناسي ارشد و باالتر
 درصد فراوانی فراوانی جنسيت 9/33 129 کارشناسي

 5/35 135 زن 2/13 50 کارداني
 5/64 245 مرد 2/28 107 دیپل 

 100 380 کل 8/16 64 زیر دیپل 

 100 380 کل
ميزان 
درآمد 
 ماهيانه

 درصد فراوانی

 4/24 104 بدون درهمد شغل پاسخگو

 درصد فراوانی فراوانی شغل

کمتر از 
 ونیلیمکی

 تومان

60 8/15 

 8/20 79 کاریب
5000000 -
1000000 

164 2/43 

 1/42 160 شاغل
10000000-
15000000 

48 6/12 

 8/0 3 سرباز
20000000- 
15000000 

3 08/08 

 3/0 1 20باالتر از  1/12 46 دارخانه
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 میلیون تومان

 100 380 کل 100 380 کل

انتخاب 
 عقالنی

مشروعيت 
نظام 
 سياسی

ی نوین هارسانهمصرف 
 اطالعاتی

احساس 
 تبعيض

تعامالت 
 اجتماعی

هویت 
 جمعی

62/71 
 

 90/42 قومی

 59/28 ملی 73/28 72/33 58/46 56/29 33/44
 

 169/0نتایج آ مو  ضریب وم ستای بین دو متغیر انتخاب عقدنی و وویت جمعی 
است. نتایج حاکی ا  آ  است که فرضیه مگذکور بگا سگطح  007/0و سطح معناداری آ  

با باال رفتن میزا  انتخاب عقدنی، میزا   شود. به این معنا کهمتوسط تأیید میوم ستای 
 یابد.گرایش جوانا  به وویت قومی افزایش و گرایش آنا  به وویت ملی کاوش می

ومچنین نتایج آ مو  وم ستای پیرسو  بین دو متغیر میزا  مشروعیت نظام سیاسی 
کنگد کگه است. این نتایج بیگا  مگی 000/0و سطح معناداری آ   676/0و وویت جمعی 

توا  ادعا نمگود کگه بگا بنابراین می؛ شودفرضیه مذکور با سطح وم ستای قوی تأیید می
باال رفتن میزا  مشروعیت نظام سیاسی، میزا  گرایش جوانگا  بگه وویگت جمعگی نیگز 

ن اطدعگاتی ی نویوارسانهنتایج آ مو  ضریب وم ستای بین دو متغیر یابد. افزایش می
دونگده آ  است. این نتگایج نشگا  000/0و سطح معناداری آ   -349/0و وویت جمعی 

تگوا  ادعگا بنابراین می؛ شوداست که فرضیه مذکور با سطح وم ستای متوسط تأیید می
وای نوین اطدعاتی، میزا  گگرایش جوانگا  بگه کرد که با باال رفتن میزا  مصرف رسانه

وای نوین و وویت ملگی یابد. در رابطه بین نحوه مصرف رسانهش میوویت قومی افزای
ی نوین، گگرایش جوانگا  وارسانهرابطه معکوسی وجود دارد و با افزایش میزا  مصرف 

دونگد کگه بگا بگاال رفگتن میگزا  یابد. ومچنین نتایج نشگا  مگیبه وویت ملی کاوش می
نتگایج  کگهیدرحالیابد. یمکاوش احساس ت عی ، میزا  وویت جمعی در بعد ملی نیز 

کگه بگا افگزایش احسگاس ت عگی ،  دوگدیمگدر مورد وویت قومی نشگا   آمدهدستبه
 .ابدییمپیوستای و اولویت داد  به وویت قومی افزایش 
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 . ضریب همبستگي پیرسون بی  متغیرهای االي و فرعي تحقیق3جدول شماره 
متغيرهای 

شدت  متغير وابسته مستقل
 رابطه

سطح 
 معناداری

نوع شدت 
 رابطه

نتيجه 
 نوع رابطه آزمون

 انتخاب عقالنی

 معکوس تأیید متوسع 007/0 -452/0 هویت جمعي

 مستقی  تأیید ضعیف 000/0 224/0 هویت قومي

 معکوس تأیید متوسع 000/0 -342/0 هویت ملي

مشروعيت 
 نظام سياسی

 مستقی  تأیید قوی 000/0 676/0 هویت جمعي

 مستقی  تأیید ضعیف 002/0 119/0 قوميهویت 

 مستقی  تأیید قوی 000/0 705/0 هویت ملي

های رسانه
 نوین اطالعاتی

 معکوس تأیید متوسع 000/0 -349/0 هویت جمعي

 مستقی  تأیید متوسع 000/0 333/0 هویت قومي

 معکوس تأیید متوسع 000/0 314/0 هویت ملي

احساس 
 تبعيض

 مستقی  تأیید متوسع 0.000 0.184 هویت ملي
 معکوس تأیید قوی 0.000 -0.435 هویت قومي

 
 کیگبگهکتگرین متغیروگا یروشی است که در آ  قگوی گامبهگامروش تحلیه رگرسیو  

وارد معادلگه شگده   ما ودشوند. تحلیه رگرسیو  تمامی متغیروا چند متغیره وارد معادله می
بگه  458/0است و ضریب تعیگین مگدل  دشدهییتأاست که تن ا متغیر مشروعیت نظام سیاسی 

درصگد ا  تغییگرات متغیگر  8/45ضگریب تعیگین،  بر اسگاس اریدیع ارتبهآمده است. دست
درصد دیاگر  2/54شود و ی متغیر مشروعیت نظام سیاسی ت یین میلهیوسبهوویت اجتماعی 

 گیرد.ی در این پژووش صورت میموردبررسغیروای دیاری خارج ا  متغیروای توسط مت
 

جمعي هویترگرسیون چند متغیره متغیرهای مستقل و  لیوتحلهیتجز: 4 جدول شماره  
آزمون 
دوربين 
 واتسون

سطح 
معناداری 

(sig) 
 Fآماره 

خطای 
 استانداردشده

ضریب 
 شدهلیتعد
(2R) 

 مجذورات
(R) 

ضریب 
همبستگی 

(R) 
113/2 000/0 486/74 073/0 458/0 210/21627 676/0 



 1401، 3ی سوم، شمارهوسال بیست

 142 

درصگگد اطمینگگا   99در سگگطح  F( میگگزا  5در جگگدول ) آمدهدسگگتبهط گگق نتگگایج 
(000/0sig= معنی )استدار بود  رگرسیو  که حاکی ا  معنی دار شده است. 
 

 جمعي هویترگرسیون چند متغیره متغیرهای مستقل و  لیوتحلهیتجز: 5جدول شماره 

 مدل
درجه 
 آزادی

مجموع 
 مجذورات

ميانگين 
 مجذورات

كميت 
F 

سطح 
 داریمعنی

رگرسيون 
 چندگانه

2R 
دوربين 
 واتسون

 0.458 0.677 0.000 74.486 5406.806 21627.210 4 رگرسیون

     72.588 25623.729 353 ماندهيباق 2.113

      47250.939 357 کل
 

 های تحقیقرگرسیون چند متغیره فرضیه: نتایج ظااله از 6جدول شماره 

 هاشاخص                
 B متغيرها    

خطای 
 Tمقدار  Beta استاندارد

سطح 
 داریمعنی

 0.000 9.150 - 4.864 44.509 (مقدار ثابت)

 0.374 0.890 0.047 0.109 0.097 انتخا  عقالني

 0.000 11.606 0.693 0.073 0.852 میزان مشروعیت سیاسي

ی نوی  هارسانهی مصر  نحوه
 اطالعاتي

0.022-  0.099 0.012-  0.219-  0.827 

-0.035 اظساس تبعیض  0.134 0.015-  0.262-  0.794 

 0.056 1.917 0.105 0.116 0.222 تعامالت اجتماعي
 

 یروگایّمشخص شده است کگه متغ (Enter) رهیچند متغ و یبا توجّه به آ مو  رگرس
واردشگده در  یو تعگامدت اجتمگاع یاسگیس تیمشگروع زا یم ،یمستقه انتخاب عقدن

 ریمسگ هیگآ مگو  تحل جیاند. نتاداشته یجمع تیبر وو دیمستق ریتأث یونیرگرسی معادله
و تعگامدت  یاسگیس تیمشگروع زا یگم ،یانتخاب عقدن یروایکه متغ دهیمشخص گرد

وابسگته  ریبر متغ دیمستقطور به 222/0و  852/0، 097/0 بیترت بتا به ریبا مقاد یاجتماع
 ریعگدوه بگر تگأث یاسگیس تیمشروع زا یم ریمتغ نیاند. ومچنداشته ریتأث یجمع تیوو

 وست. زین  یاحساس ت ع ریمتغ قیا  طر دیرمستقیاثر ز یدارا د،یمستق
 یونیشگده( کگه در مگدل رگرسگ نییت  انسی)مقدار وار 2Rبا توجه به مقدار  نیومچن

 دوندهکه نشگا  55/0( برابر با eخطا ) تیکم زا یکرد که م ا یب دی، با45/0 ما  برابر ود
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 ریتگأث نیانگد؛ بنگابرانکرده نییمتقدم آ  را ت  یروایاست که متغ ریمتغ انسیا  وار یزانیم
 است. 55/0برابر با  یجمع تی( بر ووeمدل ) ا خارج  یروایمتغ

 
 يجمع تیبر هو رگذاریتأث یرهایمتغ  یرمستقیو غ  یاثرات مستق ریمس لیظاال از تحل جینتا :7ه جدول شمار

 ميرمستقياثر غ اثر مستقيم متغير وابسته متغير مستقل
 انتخا  عقالني

ت جمعي
هوی

 

097/0 - 
 035/0 852/0 مشروعیت سیاسي

های نوی  نحوه مصر  رسانه
 اطالعاتي

- 022/0 

 035/0 - اظساس تبعیض
 - 222/0 تعامالت اجتماعي

 

 
 تحلیل مسیر رابطه بی  متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق :2 شکل

 
 گيریبحث و نتيجه
ومواره دارای نوعی وفاق اجتمگاعی و انسگجام کلگی وسگتند؛ امگا  ورچندجوامع بشری 

. ایگن انگدمتفاوتسنی، جنسی، شغلی، نژادی، قومی و مذو ی با یکدیار  ا نظرافراد آ  
بنگابراین وگر ؛ شگوداجتمگاعی متنگوعی در جوامگع مگیوای باع  ایجاد گروه واتفاوت
وگای مختلگف اجتمگاعی ا  افگراد و گروه موردق گولی جگدا ا  فرونگگ عگام و اجامعه
وجگوه  نیترم دیی متناسب با وضعیت گرووی خود برخوردار است. ا  وافرونگخرده
وم سیاسگی عل ا جملهوای مختلف علوم انسانی ی جوامع کنونی که در عرصهافتایزیتما
وگای گیری گروهی قومی و شکهواتفاوتقرار گرفته است  موردمطالعهی شناسجامعهو 

وگای قومی و وویت قومی و ارت ا  آ  با وفاق اجتماعی یا وویت ملی است. دگرگگونی
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و  مگیددی 90وای نخسگتین دوگه نوین پس ا  فروپاشی اتحاد جماویر شوروی در سال
، باع  توجگه شد یج انپسانوگرایی و گسترش فرآیند  ژهیوبه وای نوین،ظ ور اندیشه

یی ومچو  وویت، ملیگت و قومیگت شگد. وادهیپدبیشتر پژووشارا  و سیاستمدارا  به 
بگر  دیگبا تأک جمعی تیوو ی عوامه مرت ط برشناختبررسی جامعهاین پژووش با ودف 

 انجام شده است. آ ادگا ش رستا  دشت  جوانا  عربی و فرونا یاجتماع یوانارش

 33/44وای آمار توصیفی تحقیق حاکی ا  آ  است که انتخاب عقدنی با میگاناین یافته
در سگطح متوسگط، نحگوه  56/29در سطح باال، میزا  مشروعیت نظام سیاسی بگا میگاناین 

، 62/71، وویگت جمعگی بگا میگاناین 58/46وای نوین اطدعاتی با میاناین مصرف رسانه
در سگطح  59/28در سطح باال و وویگت ملگی بگا میگاناین  90/42قومی با میاناین وویت 

 ی تحقیق نیز حاکی ا  آ  است که:واهیفرضمتوسط قرار دارند. ومچنین نتایج آ مو  
با استفاده ا  ضریب وم ستای پیرسو ، رابطه معنادار بین دو متغیر انتخاب عقدنگی 

تأییگد شگده  (007/0و سگطح معنگاداری  224/0با ضریب وم سگتای )و وویت جمعی 
است. نتایج این فرضیه با نظریات بانتو  درباره انتخگاب عقدنگی ومخگوانی دارد. ط گق 

نمایند که بگه ب تگرین شگیوه بگا منگافع و اوگداف این دیدگاه مردم وویتی را انتخاب می
در وگایی کگه ایگن دیگدگاه خگارج ا  محگدودیت بر اساسوا سا گار باشد. شخصی آ 

وای  یادی وست که بر اساس وایی وویتی وجود دارد؛ ومچنین انتخابمجموعه گزینه
 بگر اسگاس. سگا دیمتواند منافع خود را در وویتی دن ال کند که برای خود فرد می واآ 

وای قگومی، وجگه تمگایز خگود ا  دیاگر افگراد و این نظریه افراد با عضو شد  در گروه
وای جمعی خود را در چارچوب منافع متصگور شگکه و فعالیت وا را روشن کردهگروه

ی زهیگاناافگراد دارای  کگهیدرصورتکه . ومچنین با نظریه الکساندر م نی بر ایندوندیم
گیرد و به وویت ملی گرایش خواوگد داشگت و در عقدنی باشند جامعه مدنی شکه می

 .کنندیممی خویش گرایش پیدا مقابه اگر دارای انایزه زیرعقدنی باشند به وویت قو
ومچنین آ مو  وم ستای پیرسو  برای متغیروای میزا  مشروعیت نظگام سیاسگی و 

( تأیید شده است. 000/0داری و سطح معنی 676/0وویت جمعی )با ضریب وم ستای 
نتایج این فرضیه با نظریگه وابرمگاس در خصگو  بحگرا  مشگروعیت ومخگوانی دارد. 

منافع متضاد بیابگد،  حه مناس ی برای سا شه ورگاه دولت نتواند راهمطابق با این دیدگا
گیگری یابد. در چنین شرایطی مشگارکت مفیگد مگردم در تصگمیدمشروعیتش کاوش می

وگای شود. با برو  این مسئله افگراد بگه وویگتوسیله ن ادوای دموکراتیک تضعیف میبه
ژووش با نتایج تحقیقات رفیعی جیردوگی و وای این پکنند. یافتهتدافعی گرایش پیدا می
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( م نی بر اینکه گرایش 1388( و ل سایی  اده و ومکارا  )1392ح یب  اده خط ه سرا )
جوانا  عرب دشت آ ادگا  به وویت قگومی خگویش ا  نگو  افزایشگی و وویگت ملگی 

س ه نظریگه وابرمگادکننگدییتأ بنابراین، این نتیجه در بعد نظگری؛ کاوشی ومخوانی دارد
 ی مشروعیت است.درباره

وای نوین اطدعاتی و وویگت جمعگی، ا  برای تحلیه رابطه مصرف رسانه تیدرن ا
شده است. آ مگو  وم سگتای پیرسگو  بگرای  آ مو  ضریب وم ستای پیرسو  استفاده

ی نوین اطدعاتی و وویگت جمعگی )بگا ضگریب وم سگتای وارسانهمتغیروای مصرف 
تأیید رابطه بین میگزا   در خصو ( تأیید شده است. 000/0داری و سطح معنا -349/0

وای بسیاری کگه پژووش توا  گفت این نتیجه باوای نوین اطدعاتی میاستفاده ا  رسانه
؛ شگفیعی نیگا و ا جملهاند ی بین وویت و ابعاد آ  را با رسانه مورد تأیید قرار دادهرابطه

(، النگگ و 1388و نیا ی )  ادهحسن(، 1389)  ادهحسن(، معماریابی و 1397احمدی )
( قابگه تط یگق اسگت. 2010( و شین و کید )2010(، اروین و انالیش )2007ومکارا  )

وای اجتمگاعی توا  گفت که ش کهمی وای کاستلزپس بر این اساس و با توجه به نظریه
شگوند؛ ایگن ت میوای موجود در عصر حاضر باع  تغییر و تحول وویمجا ی و رسانه

شگوند. بگا ی باع  تضعیف وویت ملگی مگینوعبهو  وا باع  تقویت وویت قومیش که
وگا نیستند و ایگن شگ که مستثناتوجه به این، مردم عرب دشت آ ادگا  ود ا  این قاعده 

 باع  تقویت وویت قومی و کاوش وویت ملی مردم عرب شده است.
نار این بودند کگه ا  میگا  متغیروگای مسگتقه، نتایج تحلیه رگرسیو  چندمتغیره بیا

عنوا  مدل موفق پذیرفته شد. بگه ایگن معنگا کگه متغیگر متغیر مشروعیت نظام سیاسی به
متغیگر وابسگته )وویگت جمعگی( را ت یگین و  درصد 8/45مشروعیت نظام سیاسی میزا  

مگدل  عنوا ی اسگت کگه سگایر متغیروگای مسگتقه بگهدر حگالنمایگد. ایگن بینی میپیش
اساس مجموعگاً  نیا بربینی متغیر وابسته ندارند. تأثیری در پیش جهیدرنتو  نشدهرفتهیپذ

است؛ بدین معنگا کگه حگدود  458/0 در رگرسیو  چندمتغیره آمدهدستبهضریب تعیین 
 شود.می نییت  ریمتغا  واریانس مربو  به وویت جمعی توسط این  458/0

وگای است و یکی ا  دزدزگهمتنو  ایرا  کشوری  کهنتیجه گرفت  توا یم تیدرن ا
ی ریگشگکه وای قومی و رفع موانع درچاونای پیوند بین گروهمتنو  عمده در جوامع 

 بگاوجود، مسئله این است که یکپارچای اجتمگاعی اریدع ارتبهوویتی فراقومی است. 
ایگن مناسگ ات است و چاونه  ریپذامکا مناس ات گسسته بین واحدوای جمعی چاونه 

. در صگورت تحگول ایگن وضگعیت، موضگو  تحگول رنگدیگیمگج تی پیوسته به خگود 
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ی داشگته و ا  گرووگدرو ، میه به تعامه سوکشود که ا  یی جمعی مطرح میواتیوو
گیری یکپارچای اجتمگاعی و ایجگاد یگک وویگت جمعگی وای شکهسوی دیار،  مینه

ی وفاق اجتماعی و وحگدت ملگی مسئلهنونی که . در شرایط کآوردیمتر را فراود بزرگ
وگای درو  کشگور و وگد ا  سگوی فشگاروای ج گانی و فرآینگد ود ا  سوی وم ستای

عنوا  یگک تحت تأثیر قرار گرفته است، ضروری است نقش وویگت ملگی بگه شد یج ان
ریزی اجتمگاعی عامه م د در ج ت انسجام اجتماعی، وفاق ملی، صیانت فرونای و برنامه

 شود:وای تحقیق پیشن اد مییافته بر اساسقرار گیرد. در ریه  موردتوجه شیا پشیب
اسگگت و وگگر گگگروه قگگومی دارای متنگگو  ایگگرا  کشگگوری  کگگهبگگا لحگگاو نمگگود  این

. شگناخت ایگن اقگوام بگه لحگاو میگزا  اسگتی خگا  خگود وایژگیوو  فرونگخرده
وگای دقیقگی وویت قومی، مستلزم انجام پگژووش ی به وویت ملی و پای ندی بهبستادل

و دانشجویا ، در نقا  مختلگف کشگور بگا  وادانشااهشود که بنابراین پیشن اد میاست؛ 
و شگناخت مسگامه و  یارشگتهنیبوگای پگژووش ژهیوبگهانجام پژووش در این  مینه و 

اروگای ال م در مشکدت موجود بر سر راه تحقق وویت ملی در بین اقوام و ارامگه راوک
 وا،  مینه مناسب برای تحقق وحدت و وفاق ملی را فراود آورند.ج ت رفع آ 

شود، پژووشی با ومین عنوا ، در بین ش روندا  سگایر شگ روا ومچنین پیشن اد می
 ی نتایج صورت گیرد.ریپذدیتعمبرای افزایش قدرت 

وای تحقیق، تقویت روابط بین قومی م د است. تشویق گفتاوی بگین بر اساس یافته
ی واشگااهینماوایی در این راستا ماننگد ایراناگردی یگا و اجرای برنامه وافرونگاقوام و 

. ومچنگین آمگو ش اسگتآشنایی با اقوام و فرونگ، گامی در ج ت تحقق ایگن مطلگب 
 توانگدیمگشگود، ی ج گا  اجگرا میکشگوروا ا در مقطع ابتدایی که در بسیاری  دو بانه

ی اینکگه آ  را در تضگاد بگا وویگت قگومی، جابهتر نموده و پذیرش وویت ملی را آسا 
 معرفی کند، آ  دو را مکمه و سا گار نشا  دود.

 
 

 منابع
  فصیلنامه مطالعیات ملیي ،«رابطه وویت ملی و وویت قومی در بین جوانا  ت ریز» (؛1381)احمدلو، ح یب ،

 .109-144صص (، 13)2
 جوانگا  شگ ر  نجگا  نیبگ یقگوم تیو وو یمل تیرابطه وو» ؛(1393) گنج خانلو، مصدق د،یحم ،یاحمد» ،

 .62-92صص (، 40)6، يالملل یو ب ياسیس یهاافتیفصلنامه ره
 زا یع داهلل رمضا   اده، چاپ اول، ت را : نشر م :ترجمه ،يتیچالش چند قوم س یفدرال ؛(1394) گراوام ت،یاسم. 
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 نشر ثال . چاپ دوم، ت را : رو مند،یکاظد ف :ترجمه ،س یو مدرن س یونالیناس ؛(1394)ی د یآنتون ت،یاسم 
 پیامیدهای  الگویي برای جداگزیني فضیایي و یهای اجتماعي، ارائهو نابرابری قضا؛ (1377) افروغ، عماد

 .، ت را : انتشارات دانشااه تربیت مدرسهن
 فصیلنامه مطالعیات ، «خو سگتا وای گرایش به وویت ملی و قومی در عرب» ؛(1387حمداهلل ) دیس ،اکوانی

 .99-126(، 36) 9، ملي
  پگیش ؛فصلنامه مطالعات راهبیردیحسن شفیعی؛  ه:، ترجم«قومیت و امنیت» (؛1377)امیراحمدی، ووشنگ 

 .2شمارة دوم، صص 
 وای رقیب )وویت ج انی، ملی و قگومی(؛ وویت اسدمی و وویت» ؛(1393) یروحانی، عل ،ایما ، محمدتقی

 .127-148(، 21)6 ،فصلنامه تحقیقات فرهنگي ایران ،«مطالعه موردی: دانشجویا  دانشااه شیرا 

 ی یج یواکتاب یس ام، چاپ اول، ت را : شرکت قو  عر  ؛(1391) امکیس ،یچکام یباقر. 
 (  ؛ 1395بروبیکر، راجگر)ای درباره اندیشیه اجتمیاعي و اخالقیي میاکر وبیرمرزهای عقالنیت: رساله ،

 ترجمه: ش نا  مسمی پرست، ت را : نشر پارسه.
 ا یگرانیبگر ا دیبا تأک شد یج ان یواو ار ش یمل تیوو یبررس» ؛(1388)ی قن ر، عل درضا،یپور، حم ییجد 

 .165-188، صص (2)3 ،يپژوهشنامه علو  اجتماع، « با عرب
 ( ؛ 1390جعفری،  ورا، وکیلی، نجمه)« ی وگایفنگاوری نسگ ت بگه علمئتیوبررسی رابطه بین نارش اعضای

 .27-48(، صص 2)20، رسانه، «وای مجا ینوین اطدعاتی و ارت اطات با توانایی آنا  در استفاده ا  رسانه
 يشناسیمجلیه جامعه ،«یرانگیاقگوام ا ا یگدر م یقوم تیبا وو یمل تینس ت وو» ؛(1388) دیابراو ،یانیحاج 

 .143-164صص (، 4-3)9 ،رانیا
 و انتشارات. یونر یچاپ اول، ت را : م سسه فرونا ،رانیدر ا يقوم يطلبهیو تجز کایهمر ؛(1393) حقاو، جواد 
 91-112صص (، 2-1)17،«و ارت اطات نید ،ینید تیوو یوام لفه» ؛(1389) محمود ،یرموف. 
 رشید ، «ینظگر یکردوگایدر رو تیگمف گوم وو یبگا خوان یاجتماع تیوو» ؛(1398) جهیخد ،یقاد ییرضا

 .12-15صص (، 1)22 ،يهموزش علو  اجتماع
 یچاپ پنجد، ت را : نشر ن ،ی یترجمه ووشنگ نا ،يشناسجامعه یهاهینیر ؛(1393) جورج تزر،یر. 
 علیو   مجلیه رشید همیوزش ،«و تکو  وویت ملگی در جریگا  تربیگت تکوین»؛ (1381)، داور شیخاوندی

 .2ش ، اجتماعي
 راوکاروای پرورش وویت اخدقی نوجوانا  در س ک  نگدگی خگانواده اسگدمی» ؛(1396فاطمه. ) ،شریفی»، 

 .118-97صص  (،6) 4 ،مطالعات اسالمي زنان و خانواده
 ت را : مرکز تحقیقات استراتژیک، منازعات قومي در ایران مدیریت(؛ 1385)امیری، سیدرضا صالحی. 

 بررسی احساس ت عی  بر ابعگاد وویگت » ؛(1400ح یب ) ،ص وری خسروشاوی ،فرح ،ترکما  ،سوسن ،صفا
 :Doi .111-134(، 86) 2، فصییلنامه مطالعییات ملییي، «جوانگگا  کُگگرد کرمگگانج اسگگتا  خراسگگا  شگگمالی

10.22034/rjnsq.2021.132259. 
 هینییده هن ينییبشیهیای فرهنگیي و جمعیي و پمیزان برجستگي هویتمطالعه (؛ 1383د )عالمی نیسی، مسعو، 

 .انسانی شناسی، ت را : دانشااه شگ ید ب شگتی، دانشگکده ادبیگات و علگومکارشناسی ارشد پژووش جامعه نامها یپا
 ( ؛ 1398عالد، ع دالرحمن)نی.. ت را : نشر بنیادهای عل  سیاست 
 و  یملگ تیگبگر وو یمجگا  یوای اجتماعش که ریأثت» ؛(1397م رداد، پروام، محمد ) ،ینامدار ،یلیل ،یمیعظ

 .65گ  90صص  (،28)8 ،یشهر يعات اجتماعلمطا، «ش روندا  ش رستا  نورآباد دلفا  یقوم تیوو
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