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 چکیده
 هاى حوزه يةكل بر كه است اجتماعي هاى نظام تمام در هويت سطح ترينمهم و فراگيرترين ملي هويت
 عنوان به ملي هويت اهميت به علم با حاضر پژوهش. است تأثيرگذار سياست واجتماع  ،فرهنگ
 ،راستا اين در. است پرداخته ملي هويت معرفهاى بررسى به ،اجتماعي انسجام و نظم مؤلفة مهمترين
 تحقيق. است قرار گرفته مطالعه ردمو ملي هويت به شهروندان نگرش برهای فرهنگي ارزش تأثير
. است شده آوری  جمع ساخته  محقق نامة پرسش طريق از نياز مورد اطالعات و پيمايشى نوع از حاضر
 ،نمونه عنوان به نفر 074 تعداد اين از كه هستند شهر كرمان سال 04 تا 61جوانان  آماری معةجا

گرايي، های جمعميزان ارزشكه  است آن از يحاك تحقيق نتايج. گرفتند قرار بررسى مورد و انتخاب
در حد نسبتاً بااليي قرار دارد. از سوی ديگر،  اجتناب از عدم اطمينانپدرساالری، فاصلة قدرت و 

دهد كه تأثير متغيرهای ها نشان ميهويت ملي شهروندان نيز باالتر از حد متوسط است. همچنين يافته
دار است و ضريب و جهت تأثير اين  ويت ملي شهروندان معنيگرايي و فاصلة قدرت بر ميزان هجمع

گرايانه های فرهنگي جمععبارت ديگر، افرادی كه دارای ارزش دو متغير بر هويت ملي مثبت است. به
های فردگرايانه دارند، از ميزان هويت ملي بيشتری برخوردارند و هستند، نسبت به كساني كه ويژگي

دهد كه در طبقات باالتر هويت ملي قرار بگيرند. همچنين نتايج نشان مي احتمال بيشتری وجود دارد
های فرهنگي با ميزان فاصلة قدرت زياد هستند، نسبت به كساني كه  كه افرادی كه دارای ارزش

ها های فرهنگي با ميزان فاصلة قدرت كم دارند، از ميزان هويت ملي بيشتری برخوردارند. يافته ويژگي
 پذيری و پدرساالری تأثيری بر ميزان هويت ملي شهروندان ندارد. كه متغيرهای ريسکدهد نشان مي
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 بیان مسئله

های علوم انساني و اجتماعي، در دهه های كليدی ترين مؤلفه عنوان يکي از مهم هويت به
نظهران و دانشهمندان قهرار گرفتهه اسهت. فرهنهگ انگليسهي        اخير مورد توجهه صهاحب  

 معني شخصيت يا وجهود عينهي افهراد يها اشهخاد آورده اسهت       هويت را به 6آكسفورد
با رويکردی هگلي، هويهت را   0(. همچنين استوارت هال393: 0446فرهنگ آكسفورد: )

(. 31: 6996)ههال،   شودداند كه عاملي برای شناخته شدن محسوب ميميروندی سيال 
دانهد كهه فهرد از خهود     مفهومي مي ( هويت را6371) به نقل از محسني،  3ويليام جيمز

عنوان يک شخص دارد و اين مفهوم ناشي از تجربة تداوم و تمايز است. يعني، خهود   به
نظهر گيهدنز   ه به  .است از ديگران متمايز حال عين ماند و در در طي زمان يکسان باقي مي

كنهد. انسهان از    طوری كه شخص از خودش تعريف مهي  آن خود زا است عبارت هويت
 ،كنهد و در جريهان زنهدگي   طريق كنش متقابل با ديگران است كه هويتش را ايجاد مهي 

پويها و سهيال و    ةدهد؛ هويت امر پايداری نيست، بلکه يک پديهد تغيير ميپيوسته آن را 
معتقهد   0. جنکينهز (36: 6331)گيهدنز،  است عوض شدن  و همواره در حال ايجاد شدن

دو معنای اصلي دارد: اولين معنای آن بيانگر مفهوم تشابه مطلهق اسهت:    است كه هويت
تمايز است كه با مرور زمان سهازگاری و  معنای   اين با آن مشابه است. معنای دوم آن به

زمان ميان افراد يها اشهيا    طور هم مفهوم هويت به ،گيرد. به اين ترتيبتداوم را فرض مي
ت سهازد: از يهک طهرف، شهباهت و از طهرف ديگهر تفهاو       دو نسبت محتمل برقرار مي

 (.60: 6336)جنکينز، 
ف هويت وجود دارد. رسد كه دو ديدگاه مهم در خصود تعريبنابراين به نظر مي

خواهند بر اين واقعيت تأكيد كنند  شناسان مي و جامعه فرهنگي -شناسان اجتماعي روان
وبيش  گيرد. آنها كم ديالکتيک ميان فرد و جامعه شکل مي ةواسط كه احساس هويت به

يابد، ولهي بسهتر    ها و احساسات افراد نمود مي پذيرند كه هويت معموالً در نگرش مي
از ديدگاه ميد تصويری كهه فهرد از   در اين راستا،  .آن زندگي جمعي استگيری  شکل

كنهد بازتهاب نگرشهي اسهت كهه       سازد و احساسي كه نسبت به خود پيدا مي خود مي
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پردازان  شناسان و نظريه بيشتر روان(. اما 003: 6336محمدی،  )گل ديگران از او دارند
البته اكثهر ايهن    د.دانن مي نخست امری فردی و شخصي ةشخصيت، هويت را در درج

 هويهت  ديدگاه، اين از ، بلکهكنند را انکار نمي اجتماعيپردازان، هويت  دسته از نظريه
 اسهتقالل  احساس و شخصي تداوم احساس شخصي، تمايز احساس» از است عبارت
 (.000)همان: « شخصي

تهرين انهواع هويهت، هويهت ملهي اسهت؛ زيهرا نقشهي          در اين ميان، يکي از مههم 
عبهارت   های فرهنگ، اجتماع، سياسهت و حتهي اقتصهاد دارد. بهه    كننده در حوزه عيينت

تهرين سهطح هويهت در همهة     حهال مشهروع   عهين  ديگر، هويت ملي فراگيرتهرين و در 
(. در 640: 6330های عقيدتي است )صنيع اجالل،  های اجتماعي، جدا از گرايش نظام

ههای خهاد محلهي و    بين هويهت ترين سنتز و حلقة ارتباطي واقع هويت ملي اصلي
  (.697: 6379های عام فراملي است )حاجياني،  هويت

 ازيعنهي آگهاهي    ؛نوعي آگاهي جمعي استكند كه هويت ملي آشوری استدالل مي
حه    ةخوانند. آگاهي ملهي، اللهب پديدآورنهد    مي« آگاهي ملي»را  تعلق به ملت كه آن

هها و   ملت )نهژاد، زبهان، سهنت    ةدهند لوفاداری، شور، و دلبستگي افراد به عناصر تشکي
طهوركلي فرهنهگ( اسهت و گهاه موجهب       های اجتماعي، اخالقي، و بهه  ها، ارزش عادت

 هها  آميز از آنها و اعتقاد به برتری اين مظاهر بر مظاهر ملي ديگر ملهت  بزرگداشت مبالغه
( معتقهد اسهت كهه هويهت ملهي      6377(. همچنين باوند )369: 6339)آشوری،  شود مي
هايي دربارة خود، گذشته، كيفيت، زمهان،  ايند پاسخگويي آگاهانة يک ملت به پرسشفر

تعلق، خاستگاه اصلي و دائمي، حوزة تمدني، جايگاه سياسهي، اقتصهادی و فرهنگهي، و    
توان گفت كه هويت ملهي   طوركلي، مي های ملهم از هويت تاريخي خود است. بهارزش

اصر و نمادهای مشترک در اجتمهاع ملهي و در   به معنای احساس تعلق و وفاداری به عن
  (.67: 6334شدة سياسي است )يوسفي،  ميان مرزهای تعريف

انهد. در ايهن   بسياری از محققان به وجود رابطة بين فرهنگ و هويت ملهي اشهاره كهرده   
براساس آن  ملي اصلي كه هويت راستا، برای مثال معيني علمداری معتقد است كه سازوكار

. ايهن  اسهت جههان   ازههای فهرد    هها و شناسهايي   هها، طرزتلقهي   شامل ارزش گيرد شکل مي
ساز مانند يک سيسهتم در كنهار ههم قهرار      ند كه عوامل هويتنك ها زماني عمل مي سازوكار

كهدام بها    د و ههي  ننحوی كه عناصر مختلفشان بها همهديگر در تقابهل نباشه     گرفته باشند، به
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ترين  بيني، دين و فرهنگ از عمدهكند كه جهانيوی استدالل م .يکديگر تعارضي پيدا نکنند
عبهارت   بهه  (.14-09: 6333روند )ميرمحمهدی،  شمار مي ساز در سطح ملي بهعوامل هويت

هويت ملي در خهدمت بازسهازی و تسهلط يهک فرهنهگ      ديگر، به اعتقاد معيني علمداری 
ر خهدمت فرهنهگ   توانيم اذعان داشته باشيم كه هويت د كند. از اين نظر مي خاد عمل مي

شود.  آشکار مي ،های گفتماني قدرت فرهنگ و چارچوب ةقرار دارد. يعني هويت در عرص
 تواند مي هم … فرهنگ خود …بلکه   …سويه باشد تواند يک رابطة يک پ  اين رابطه نمي

 (. 11-11)همان:  باشد داشته متقابلي نقش ها هويت به دادن شکل در
تههرين و  را كلههي« فرهنگههي ةمجموعهه» عنههوان تعريههف ملههت بههه  (6910) 6دوورژه
اسهت و   ایدانهد؛ زيهرا فرهنهگ ملهي دارای اصهالت برجسهته       ترين تعريف مهي  صحيح
 0ههانتينگتون . ههای فرهنگهي هسهتند    ترين مجموعه ترين و مشخص مهم های ملي هويت

يندهايي نظير هويهت  اطور مشخص بر فر به يفرهنگهای كه ارزش( معتقد است 0440)
فرهنگهي بها   ههای   ارزش. زيهرا ارتبها    نهد ملهي، تمهدني و خهانوادگي اثرگذار   تاريخي، 
 .پهذير اسهت   امکهان امهری   ،های مذكور از طريق ايجاد بينش و تحهول شهناختي   هويت

كنهد  استدالل مي« جهاني شدن، فرهنگ، هويت»( در كتاب 6336محمدی ) همچنين گل
گرفتنهد،   ا فرهنگي معين قرار مييافته ب هايي كه در دنيای شکلانسان كه در جوامع سنتي

ايهن  وند. ش موجود مي پيش خود و منفعالنه وارث هويت و نظام معنايي آماده و از خودبه
نخسهت از   ةسهازی و معنابخشهي، در درجه    توانايي چشمگير فرهنگ در عرصة هويهت 

  شود. ميپيوند تنگاتنگ فرهنگ با مکان و سرزمين ناشي 
 تنگاتنگي و نزديک رابطة و مخصوصاً هويت ملي تهويرسد كه بنابراين به نظر مي

 و آداب هها،  سنت ها، ارزش از است ای مجموعه فرهنگ اينکه چه. دارد فرهنگ مقولة با
 .شهود  مهي  منتقل ديگر نسل به نسلي از زمان طول در كه مشترک تاريخ و ميراث رسوم،

بخشهد.   مهي  شکل و جههت  ،فرهنگ ديدگاه و نگرش انسان را به خود جامعه و طبيعت
كنهد و از درون آدمهي بهه جههان      انسان از طريق فرهنگ با جهان بيرون رابطه پيهدا مهي  

كنهد   پيدا مي« معنا»در پرتو فرهنگ  هويت ،شود. در حقيقت طبيعت و جامعه گشوده مي
ها و هنجارهای فرهنگي، رفتار انسان از معنها تههي خواههد     و بدون درک درست ارزش
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كند و آدمهي را از سهقو  بهه     پذير مي را فهمو سياسي جتماعي های ا بود. فرهنگ پديده
شهناخت جههان بهر مبنهای      ،عبهارت ديگهر   دارد. بهه  ورطة پوچي و سردرگمي بهاز مهي  

 .پذير است های ذهني و الگوهای فرهنگي امکان انگاره
ههای كمهي در زمينهة رابطهة هويهت ملهي و       رسد كه پهژوهش در اين راستا، به نظر مي

گي صورت گرفته است و در صورت انجام نيز هويت ملي را در ارتبا  بها  های فرهن ارزش
مسائلي همچون احساس محروميت، آموزش شهروندی، هويت قومي، و موضهوعاتي ايهن   

پهذيری   اند. از طرف ديگر، عوامل فرهنگي نقش مهمي در فرايند جامعهه چنين بررسي كرده
عبهارت   شود. به و هنجارها به فرد القا مي هادارند؛ فرايندی كه از طريق آن بسياری از ارزش

هها همهواره بها     ترين منبع هويت دانست. افراد و گروه ترين و لني فرهنگ را بايد مهمديگر، 
زيرا اين اجزا و عناصهر توانهايي    ؛يابند توسل به اجزا و عناصر فرهنگي گوناگون هويت مي

لهذا در ايهن   م شدن در جمع دارند. ها به متمايز بودن و ادلا چشمگيری در تأمين نياز انسان
ههای فرهنگهي   شود تا از سويي به بررسي وضعيت هويت ملي و نگهرش پژوهش سعي مي

ههای فرهنگهي بهر    جوانان شهر كرمان پرداخته شود و از سوی ديگر بررسي تهأثير نگهرش  
 عنوان يک گروه اجتماعي مهم مورد تحليل قرار گيرد. هويت ملي جوانان به

 
 مبانی نظری

ههای فرهنگهي بهر هويهت افهراد اشهاره       رسد يکي از نظرياتي كه به تأثير پديدهنظر مي به
ای بهين   رشهته  كوششهي ميهان  شناسهي فرهنگهي،    روانشناسي فرهنگي است.  كند، روان مي
شناسي فرهنگي به اين واقعيت  روانشناسي و مطالعات فرهنگي است.  شناسي، جامعه روان
، ذهنهي  ، چگونهه در نمادههای  اوبينهي   و جههان  زبهان  هها، سنت پردازد كه فرهنگ فرد، مي

روی  شناسهي اجتمهاعي بهر    روان. در حالي كهه  ثير دارندأو فرايندهای شناختي او ت هويتي
شناسهي فرهنگهي بهر روی     روان ،ههای محلهي تأكيهد دارد   عملکرد شخص در داخل گروه
شناسهي فرهنگهي رويکهردی    عبهارت ديگهر، روان   كنهد. بهه   مي عملکردهای فرهنگي تأكيد 

عنوان كنشگراني اجتمهاعي   شناسي است كه افراد را به د در درون روانفرد و جدي به منحصر
شهناختي و   ههای روان  كند تا بنيان (. اين رهيافت سعي مي73: 6930گيرد )ميد، در نظر مي

انهداز  (. از چشم066: 6933، 6شکلي تجربي در هم ادلام كند )ماسکوويچي اجتماعي را به
                                                                                                                                            
1. Moscovici 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%87%D9%86
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شناختي هستند و به همهين دليهل    عناصری زيست سو افراد شناسي فرهنگي، از يک روان
هها  شهناختي و فراگشهتي هسهتند. از سهوی ديگهر، انسهان      آنها دارای رفتارهايي زيسهت 

دليل تأثير  ها بهعبارت ديگر، انسان ناگزير موجوداتي اجتماعي و فرهنگي نيز هستند. به به
ارنهد )نيسهبت و   به فردی د های خاد فرهنگي تفکر، احساس و رفتارهای منحصرشيوه

 (.6991كوهن، 
ههای  گرايانه به فرايند فعهال تغييهر شهکل هسهتي    شناسي فرهنگي با مباني ذاتروان

ههای  پهردازد. بهدين ترتيهب در فراينهد فعاليهت     های اجتمهاعي مهي  بيولوژيک به هستي
كنهد و رفتارههای او را   عنوان بخشهي از ديناميهک فهرد عمهل مهي      به« ديگری»فرهنگي، 

عبهارت ديگهر، بسهترها و فراينهدهای اجتمهاعي رفتارههای        كند. بهيم ميوساطت و تنظ
ههای رفتهاری    دههي نظهام   سازند و به نظام معاني كهه باعهس سهازمان    انساني را مقيد مي

 (.6911، 6بخشد )هالولشود، شکل مي مي
رسد كه در فرايند تغيير شکل فرهنگي و اجتماعي دو امر مهم وجود دارد: به نظر مي

فراد موجوداتي منفک از بسترهای اجتماعي نيستند و ثانياً فضاهای اجتماعي بيرون اوالً ا
از موجودات انسهاني قهرار ندارنهد. بهه عبهارت ديگهر، بسهترهای اجتمهاعي محصهول          

كنهد،  نيهز اسهتدالل مهي    0طور كه برونر رود. بنابراين همانشمار مي های انساني به فعاليت
(. 6994اساس سطح تحليل فردی تبيين كهرد )برونهر،    توان صرفاً برشناسي را نميروان

شناسي فرهنگي با در هم آميختن ذهن و بسهترهای فرهنگهي   بدين ترتيب رهيافت روان
توانهد در طهول زمهان و    شناختي موجودات انساني مهي كند كه ماهيت رواناستدالل مي

 (.6993، 3مکان تغيير كند )شودر
تواند صرفاً در درون مغز ند كه منابع هويتي نميشناسان فرهنگي معتقدبنابراين روان

معتقهد اسهت كهه ههي  تفکهر، قضهاوت،        0و يا جسم قرار گيرد. در اين راستا، ونهديت 
ههای اجتمهاعي و   ها و بنيهان تواند از پايگاهشناختي نميارزيابي و هويتي به لحاظ روش
كند كهه  استدالل مي( 6936) 1(. همچنين لوريا6931، 1فرهنگي خود مجزا باشد )گرامان

                                                                                                                                            
1. Hallowell 
2. Bruner 
3. Shweder 
4. Vendit 
5. Ghraman 
6. Luria 
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منظور توضيح و تبيين اشهکال پيچيهدة هويهت انسهاني بايهد بهه فراسهوی         دانشمندان به
های آگاهي و هويت را نه ارگانيسم انساني حركت كنند. محققان بايد سعي كنند تا بنيان

در فرايندهای ذهن انسان و نه در اعماق روح، بلکه در شرايط بيرونهي از قبيهل اشهکال    
 وجو كنند.  و تاريخي زندگي جستاجتماعي 

ههای مختلفهي وجهود دارد كهه     شناسي فرهنگي رهيافتالبته در درون رويکرد روان
ها ( عوامل نوسان در هويت6994) 0است. هافستد 6ترين آنها رهيافت بُعدی يکي از مهم
د. كنه فرهنگي تبيين مي-های افراد را از طريق منابعي از قبيل بسترهای اجتماعيو ادراک

گهری متغيهر   كنند كه بهرای افهزايش قهدرت تبيهين    طرفداران رهيافت بُعدی استدالل مي
توانهد  عنوان يک ساختار پيچيده و چندبعدی در نظر گرفت كه مي فرهنگ، آن را بايد به

ههای فرهنگهي    از طريق برخي ابعاد خاد ديگر مورد ارزيابي قرار گيرد. هرچند تفاوت
ههای بنيهادين در بسهترهای    گيهری ها، اعتقادات و جهتزشتوانند باعس فهم بهتر ارمي

تواننهد از طريهق توصهيف    ههای فرهنگهي مهي   اجتماعي خاصي شوند، اما خود تفهاوت 
ای از ابعاد و الگوهای فرهنگهي بهتهر مهورد ارزيهابي قهرار      ها بر اساس مجموعهفرهنگ
نامهد؛  فرهنگهي مهي   . تراياندي  اين ابعاد و الگوها را عالئهم (6939، 3ترياندي )گيرند 

شناسهانه اسهتفاده شهوند. ايهن     عنوان پارامترهای نظريات روان توانند بهمتغيرهايي كه مي
ههای مشهترک   ها و ارزشعالئم فرهنگي از تركيب رويکردها، اعتقادات، هنجارها، نقش

ای از توانند تحت مجموعهه آيند و ميتوسط اعضا در فضای فرهنگي معين به وجود مي
. بنابراين تأثير فرهنهگ بهر روی   (6991تراياندي ، )دهي شوند  ركزی سازمانمضامين م

 شود. هويت از طريق خلق الگوهای خاد فرهنگي تعريف مي
ههای بشهر نقهش بسهيار وسهيعي را ايفها        ( فرهنگ در فعاليت6934) از نظر هافستد

ر اسهت. از  های سياسي، اجتماعي و اقتصادی زندگي انسهان تأثيرگهذا   كند و بر زمينه مي 
است كه اعضای سازمان يها مهردم يهک كشهور را بهه       «چسبي»نظر وی فرهنگ همانند 

هها و  دليهل اثهر فرهنهگ بهر هويهت      بخشد. بهدهد و به آنها هويت مييکديگر پيوند مي
های اجتماعي، كسب شهناخت از ماهيهت فرهنهگ و نحهوة تأثيرگهذاری آن بهر       فعاليت
عهدهای ارزشهي مطهرح در    ، بُگاه هافستد )همان(ها بسيار ضروری است. از ديدفعاليت

                                                                                                                                            
1. Dimensional Approach 
2. Hofstede 
3. Triandis 



  
 

 

8 
 پژوهشیـ  فصلنامه علمی 

 هشتم ةدور
 1 ةشمار

 1931بهار 

روند  شمار مي ترين بخش يک فرهنگ به دروني)الگوهای خاد فرهنگي(، يک فرهنگ 
ايهن بعهدهای   از ديهدگاه هافسهتد   ند. شو آنها از يکديگر متمايز مي ةها بر پاي كه فرهنگ

  هستند:مورد زير  چهارارزشي شامل 

ههای   سسهات و سهازمان  ؤت كهه افهراد، م  قدرت حدی اسه  ةفاصل قدرت: ةفاصل. 1
طور نابرابر توزيع شهود. در كشهورهايي كهه افهراد آن      پذيرند كه قدرت به قدرت مي كم
قدرت زياد است.  ةكنند، فاصل های خود پيروی مي طور كوركورانه از دستورات مافوق به

حتهي در سهطوح عهالي سهازمان نيهز       ،قدرت زياد اسهت  ةدر بعضي از جوامع كه فاصل
شود. كشورهای مکزيک، كره شمالي و هند ازجملهه   ها ديده مي طاعت محض از مافوقا

 ةدر كشهورهايي كهه فاصهل    امها قدرت در آنها زياد اسهت.   ةكشورهايي هستند كه فاصل
ليرمتمركز و دارای سهاختار   سياسي ه و ساختارهای اجتماعي ها قدرت كم است، سازمان

 ی شرايط احراز شغلي بااليي هستند.تری هستند و نيروهای انساني دارا مسطح
كننهد كهه در    حهدی اسهت كهه افهراد احسهاس مهي       اجتناب از عـد  اممینـان:   .2

گيرند. در كشورهايي كه افراد آن عدم اطمينان را  های مبهم مورد تهديد قرار مي موقعيت
هها و دانهش اعتقهاد زيهادی      امنيت در آنها باالست و به تخصهص به دوست ندارند، نياز 

هايي كه كمتر از عدم  گونه هستند. در فرهنگ د. كشورهای آلمان، ژاپن و اسپانيا ايندارن
همانند دانمارک و بريتانيای  ؛پذيری دارند كنند، افراد تمايل به ريسک اطمينان اجتناب مي

دهند پاسخگو هستند و  كبير. در چنين فرهنگي افراد سازمان برای كارهايي كه انجام مي
 . ا خالقيت بيشتری از خود نشان دهندشوند ت تشويق مي

خهود  صرفاً فردگرايي عبارت است از تمايل افراد به مراقبت از منافع  فردگرایی:. 9
كند كهه   گيری مي شان. هافستد اين تفاوت فرهنگي را روی يک پيوستار اندازه و خانواده

ي گرايه  جمهع  .گرايهي قهرار دارد   در يک طرف طيف فردگرايي و در طرف ديگهر جمهع  
ها يا اجتماعات و مراقبهت از يکهديگر    عبارت است از تمايل افراد به وابستگي به گروه

هافسهتد دريافهت كهه     .كننهد  ازای تعهدی كه افراد نسهبت بهه يکهديگر احسهاس مهي      به
گرايهي   دارند و در كشورهای فقيرتر فرهنگ جمع بيشتریكشورهای ثروتمند فردگرايي 

  بيشتر است.
گونه تعريهف كهرده اسهت: مهوقعيتي كهه       مردساالری را اين هافستدمردساالری:  .1
 ند از: پول، موفقيت و چيزهای مادی. هافستد اين بعهد ا های لالب در جامعه عبارت ارزش
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 كند كه در يک سوی آن مردساالری و در سوی ديگهر  گيری مي را روی يک پيوستار اندازه
 ههای  رت است از موقعيتي كه ارزشساالری عبا هافستد زن ةساالری قرار دارد. به عقيد زن

عبهارت ديگهر،    ند از: به فکر ديگران بودن و كيفيت زندگي. بهه ا لالب در جامعه عبارت
پروری و دالوری اسهت.   طلبي، قهرمان مردگرايي به معنای گرايش افراد جامعه به برتری

و فروتنهي،  گرايي به معنای گرايش افراد جامعه به برقراری ارتبا ، تواضع  در مقابل، زن
  .(30: 6934است )هافستد، ترها و بهبود كيفيت زندگي  مراقبت از ضعيف

گرايي با هويت ملي كه هر دو از عناصهر   در خصود بررسي رابطة فردگرايي/جمع
( اشهاره كهرد كهه بها     6993) 6توان به مطالعات ناواچوكا و همکاران فرهنگي هستند، مي

های خاد فرهنگي مرتبط با مسائل  با  گزارهاستفاده از نظريات هافستد در جهت استن
( بهه اكتشهاف برخهي از    6999) 0هويت ملي تالش كردند. همچنين رابرتسون و فاديهل 

گرايي پرداختند و اسهتدالل كردنهد كهه     های ارتبا  ابعاد فرهنگي و فردگرايي/جمع جنبه
راد بهه آن  ای با هويت قهومي و ملهي و تعههد افه    گرايي رابطة نسبتاً قوی فردگرايي/جمع

گرايانهه اسهت، در    ای كه تالش برای كسب هويت قومي و ملي امری جمع گونه دارد؛ به
ههای قهومي و ملهي تهوجهي نهدارد. همچنهين،        حالي كه تالش فردگرايانه به همبستگي

 مهردان  و زنان بين كار تقسيم با جنسيتي هایتفاوت كند كه ( استدالل مي6937) 3ايگلي
 ايجهاد  در زنهان  و مهردان  بهين  زيستي های تفاوت كه كندمي انگم ايگلي. شودمي آلاز
 تقسيم در تفاوت. دارد تأثير اقتصادی و اجتماعي هایمحيط در متفاوت كاری هاینقش
 عبهارت ديگهر، تقسهيم    بهه . شهود مهي  جنسيتي منجر نقش از انتظارات در تفاوت به كار

ت بيهههن  متفاو هایمهارت و بهاورها گيریشکل سبب مههردان و زنان بين كار متفاوت
 سبب جنسيتي باورهای و هامهارت و جنسيتي نقش انتظارات نهايت، در. شودآن دو مي

شهود.  مهي  انواع مختلف هويت نظير اجتماعي رفتارهههای در جنسيتي هایتفاوت ايجاد
اجتنهاب از  ( نيز معتقدند كه هويت ملي رابطة تنگاتنگي بها ميهزان   0444) 0هوق و تری

اجتنهاب از عهدم   كنند كه ارزش فرهنگهي  در جوامع دارد. آنها استدالل مي اطمينانعدم 
ای بر روی هويت ملي از طريق هنجارههای اجتمهاعي   تواند تأثير نسبتاً قویمي اطمينان

                                                                                                                                            
1. Nwachukwu et. al. 

2. Robertson and Fadil 

3. Eagly 

4. Hogg and Terry 
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ههای   دليهل فهرار از موقعيهت    كنند، به باال اجتناب مي از عدم اطمينان داشته باشد. افرادی كه
بيشتری در قبال هنجارهای ملي خواهند داشت. بنهابراين زمهاني كهه     پرخطر، احتماالً تعهد

های مبهم را تحمل كند، احتماالً به سمت منابع مستحکم هنجارههای  تواند موقعيت فرد نمي
   تواند باعس تقويت هويت ملي در بين اين افراد شود.ملي حركت خواهد كرد؛ امری كه مي

گيهرد. در   مهي  ی سهازندة هويهت ملهي قهرار     هها  فاصلة قدرت نيز گاه در ميان مؤلفه
دهندة  ترين عناصر تشکيل خصود هويت ايرانيان احمدی معتقد است كه يکي از عمده

هويت ملي ايراني كه در ميراث تاريخي و ادبي بازتاب يافته، تداوم دولت ايراني اسهت؛  
منهد از   بهره نظامي سياسي كه از فرمانده و حاكم عادل و قدرتمند و فرمانبران و رعايای

موهبت دولتي آرماني تشهکيل شهده اسهت. لهذا همهواره در تهاريخ و ذهنيهت ايرانيهان         
شده ميان قدرت و مردم وجود دارد و در صورتي كه بر محور عهدالت   ای پذيرفته فاصله

 .(33-36: 6330شود )احمدی،  محترم شمرده و پاسداری مي ،تداوم يابد
های فرهنگي و هويت ملهي امهری    ند ميان ارزشبر آنچه گفته شد، در كُل پيو عالوه

طوركلي، در ميان انواع هويت، از  كند. بهاست كه در بطن تعاريف موجود خودنمايي مي
كنند و آن را در صدر انواع هويهت جمعهي    ياد مي 6عنوان هويت محوری هويت ملي با 

فه  يها   دهند. پيوند ايهن پديهدة سياسهي و اجتمهاعي بها همبسهتگي ملهي و ح        قرار مي
ترين موضهوعات پژوهشهي كهرده     گسيختگي مرزهای سرزميني، آن را يکي از مهم ازهم

( در مقام تعريف، به احسهاس تعلهق، افتخهار،    619: 6333؛ همو، 6377است )احمدی، 
بهه عناصهر و نمادههايي نظيهر تهاريخ،      « مها »تعهد، وفاداری و يا تکليف فرد بها ضهمير   
شهود.  زبان و ادبيات ملي هويت ملهي گفتهه مهي   سرزمين، دين، مفاخر فرهنگي، دولت، 

زمان دو نسبت احتمهالي شهباهت و تفهاوت را ميهان افهراد يها        گونه كه هويت، هم همان
( هويت ملي نيهز معهرف احسهاس همسهاني،      1: 6336كند )جنکينز،  ها برقرار مي گروه

)خودمان(  های ملي يا واحدهای جمعي نظير مليت تشابه، تعلق و وفاداری افراد به گروه
حال بيانگر تفاوت، ناهمساني و تمايز بها سهاير واحهدهای جمعهي )ديگهران(       و درعين

ملت  ةدهند آميز عناصر تشکيل موجب بزرگداشت مبالغهاست. برخي مواقع اين احساس 
طوركلي فرهنگ  های اجتماعي، اخالقي، و به ها، ارزش ها و عادت نژاد، زبان، سنتيعني 

 (.639: 6373)آشوری، شود مي ها تبر مظاهر ملي ديگر مل
                                                                                                                                            
1. Core identity 
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بر بعد احساسي، واجد بعد شناختي نيز هست. هرميداس باونهد معتقهد    هويت عالوه
هايي دربهارة خهود،   است كه هويت ملي فرايند پاسخگويي آگاهانة يک ملت، به پرسش

گذشته، كيفيت، زمان، تعلق، خاستگاه اصلي و دائمي، حوزة تمهدني، جايگهاه سياسهي،    
(. 0: 6377های ملهم از هويت تاريخي خود است )باوند، و فرهنگي، و ارزش اقتصادی

به بيان ديگر، هويت ملي شامل آگاهي فرد از شباهت و همساني خود با سهاير اعضهای   
مشهتمل بهر    6عنوان يک زبان مشترک و بر مبنای فرهنگ عمومي گروه ملي )خودمان( به

و نيز آگاهي فرد از تمايز و تفاوت خهود   های ملي عالئم، نمادها، آداب و رسوم و سنت
 (.601: 6393يا و ديگران،  های ملي )ديگران( است )شهرامن با ساير گروه

نسبت به فرهنهگ و   0توان گفت كه هويت ملي احساس و آگاهي طور خالصه مي به
باورهايي است كه در طول زمان و بر اساس تجارب تاريخي و محلي در بهاور و رفتهار   

توان از حضور پررنگ هويهت   يابد. اساساً زماني ميجتماعي بروز و ظهور ميسياسي و ا
عنوان زباني مشهترک و بهر مبنهای يهک فرهنهگ       ملي در زندگي افراد سخن گفت كه به

های رفتاری مشهترک، در ميهان   ها، معاشرت و رويهها، نشانهعمومي يعني نظامي از ايده
و  64: 6990، 3؛ هابزبهاوم 60: 6336رت، اعضای يک گروه ملي پذيرفته شده باشهد )بها  

روز و در  (. البته اين آگاهي و شناخت هرگز ثابت و ايستا نيسهت و روزبهه  6933، 0گلنر
طول حيات انسان در حال شدن و تحول دائمي است. در واقع ههر آنچهه بهه سهؤاالت     

يف قهرار  شود، در معرض بازتوليد، بازبيني و بازتعرملي الصاق مي« كيستيم»يا « كيستم»
   پژوهشگران علوم سياسهي  شناسان،  (. لذا جامعه6336، توني ، 6993، 1گيرد )كرايپمي

دهنهد و عوامهل و    و اصحاب فرهنهگ همهواره آن را مهورد رصهد و مطالعهه قهرار مهي       
 كنند. آن را كاوش و شناسايي مي های تأثيرگذار بر مؤلفه
 

 فرضیات پژوهش

 فاصلة قدرت/توزيع قدرت بر هويت ملي شهروندان تأثير دارد. .6

 پذيری بر هويت ملي شهروندان تأثير دارد.اجتناب از عدم اطمينان/ريسک .0

                                                                                                                                            
1. Common culture 
2. Consciousness 
3. Hobsbawm 
4. Gellner 
5. Craib 
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 گرايي بر هويت ملي شهروندان تأثير دارد.جمع-فردگرايي .3

 ساالری بر هويت ملي شهروندان تأثير دارد. مردساالری/زن .0

 

 گیریجامعة آماری و روش نمونه

كنترل شرايط پژوهش، يک بررسي پيمايشي و از نظر هدف، يک  پژوهش حاضر از نظر
بررسي كاربردی است. جامعة آماری پژوهش شامل كلية شهروندان شهر كرمان در سال 

نفهر تخمهين زده شهده     644است. حداقل حجم نمونه در روش لجستيک ترتيبي  6393
متغيرهای مستقل بيشهتر باشهد، حجهم    بود، اما موضوع مسلم اين است كه هرچه تعداد 

نمونه نيز بايد افزايش يابد. با در نظر داشتن اين موضوع و بها توجهه بهه اينکهه در ايهن      
نفهری بهرای بررسهي     074متغير مستقل استفاده شده بود، از حجم نمونة  01پژوهش از 

 فرضيات پژوهش استفاده شد.

 های توصیفی نمونة پژوهش ویژگی .1 جدول

 انحراف استاندارد میانگین متغیر د فراوانیدرص متغیر

 جن 
 09/7 7/34 سن 1/11 مرد

 613333 6339143 درآمد ماهيانه به تومان 1/06 زن

 تحصيالت

 9/01 پايين

 3/31 متوسط

 4/63 باال
 

نفهر از   614دههد. تعهداد    های توصيفي نمونة پژوهش را نشان مهي  ويژگي 6جدول 
كننهدگان سهطح    نفهر از شهركت   600فر زن بودند. همچنين ن 660كنندگان مرد و  شركت

نفهر سهطح تحصهيالت بهاال      31نفر سطح تحصهيالت متوسهط و    93تحصيالت پايين، 
بهه   0/7سال و  34ترتيب  كننده به داشتند. ميانگين و انحراف استاندارد سن افراد شركت
 ست آمد. تومان به د 6339143دست آمد. همچنين ميانگين درآمد برای كل نمونه 

 
 ابزار پژوهش

های نامة ارزش در اين پژوهش با توجه به اهميت موضوع و حساسيت آن از دو پرسش
 ساختة هويت ملي استفاده شد. نامه محقق فرهنگي هافستد و پرسش
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ال اسهت  ؤسه  01نامه مشتمل بر  اين پرسش های فرهنگی هافستد:نامه ارزش پرسش
پذيری )اجتناب از  گرايي )فردگرايي(، ريسک جمع ،(ساالری ساالری )زن عد مردكه چهار بُ

دههد.   توزيع قدرت )تمركز قدرت( را مورد سنجش و ارزيهابي قهرار مهي    و عدم اطمينان(
 تليکر ایجهدر پنج سمقيا يک در را هافستد فرهنگي بعد چههههار س،مقيا ينا یهاالسؤ
 يابيارز( «موافههق مالًكا ينههةگز ایبر» 1 ةنمر تا «مخههالف كامالً ينههةگز ایبر» 6 ةنمر از)
 فرهنگي بعدچههار   از يکي به هنمر هر كه است هنمر پنج بر مشتمل رمزبو سمقيا. كند مي

ش پذير درجهههة رت،قد يعزتو) بعد چههههار ينا در باال ةنمر كهنچنا دارد؛ رهشاا هافستد
 يعزتو به يشاگر ديه مؤ ترتيب به( يياجمعگر هه يياگردفر و  سهاالری  زن  ه دساالریمر م،بهاا
 پايين ةنمر و نگيدامرگرايي و ، جمعپايين یپذيرمبهاا ،(تبيامر سلسله رساختا) باال رتقد

 .است ساالری زن فردگرايي و ،باال یپذيرمبهاا رت،قد نيکسا يعزتو به يشاگر نشانة
ابزار ديگهر مهورد اسهتفاده در ايهن پهژوهش       ساختة هویت ملی: نامة محقق پرسش
بود. در اين راسهتا، بهرای سهنجش هويهت ملهي از      ساختة هويت ملي  نامة محقق پرسش
گيری از مقياس ليکرت نامه با بهره ای با طيف ليکرت استفاده شد. اين پرسش نامه پرسش

توسط محقق ساخته شد كه دارای سي سؤال است. برای تعيهين روايهي و اعتبهار ابهزار     
سياسهي و   های متعددی توسط چند تهن متشهکل از اسهتادان علهوم    تحقيق، ابتدا پرسش

 علوم اجتماعي طرح و پ  از بررسي، تعداد سي سؤال انتخاب شد.
 

 های پژوهشیافته

تری از وضهعيت متغيرههايي كهه در ايهن پهژوهش بررسهي        منظور ارائة تصوير روشن به
های توصيفي از قبيهل ميهانگين و انحهراف اسهتاندارد      شدند، در جدول زير، برخي يافته

 يت ملي گزارش شده است.های فرهنگي و هوابعاد نگرش
 

 آماری توصیفی پژوهش .2 جدول

 انحراف استاندارد میانگین حداکثر حداقل تعداد متغیر

 74/4 41/0 44/1 44/6 010 مردساالری

 73/4 40/0 44/1 44/6 016 گراييفرد

 74/4 90/3 44/1 44/6 014 پذيری ريسک

 30/4 37/3 44/1 44/6 011 فاصلة قدرت

 13/4 11/3 44/1 44/6 013 هويت ملي
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ساالری از نُه گويه استفاده شده است.  / زنساالریمردبرای ارزيابي و سنجش متغير 
ای  گزينهه  اين متغير در سطح سنجش ترتيبي و در قالب طيف ليکهرت و بهه شهکل پهنج    

ای به دست آمهد  ای، متغيری فاصلههای رتبهطراحي شده بود كه بعد از جمع زدن گويه
ساالری محاسبه / زنساالریمردآمده، ميانگين  دست نگين گرفتن از جمع بهو سپ  با ميا
به پهايين، بيهانگر گهرايش بهه      3به باال بيانگر گرايش به مردساالری و نمرة  3شد. نمرة 

توان چنين عنوان كرد كه گرايش شهروندان ساالری است. با توجه به جدول فوق مي زن
گهرايش افهراد جامعهه بهه     عبارت ديگر،  (. به41/0به مردساالری بيشتر است )ميانگين= 

به برقراری ارتبا ، تواضهع و   آنهاگرايش  بيشتر وپروری و دالوری  طلبي، قهرمان برتری
 .كمتر استترها و بهبود كيفيت زندگي فروتني، مراقبت از ضعيف

گرايي از پنج گويه استفاده شده است. جمع/ برای ارزيابي و سنجش متغير فردگرايي
ای گزينهه  اين متغير در سطح سنجش ترتيبي و در قالب طيف ليکهرت و بهه شهکل پهنج    

ای به دست آمهد  ای، متغيری فاصلههای رتبهطراحي شده بود كه بعد از جمع زدن گويه
گرايي محاسهبه  جمع/ آمده، ميانگين فردگرايي دست و سپ  با ميانگين گرفتن از جمع به

به پهايين، بيهانگر گهرايش بهه      3گرايي و نمرة  ش به جمعبه باال بيانگر گراي 3شد. نمرة 
توان چنين عنوان كرد كه گرايش شههروندان  فردگرايي است. با توجه به جدول فوق مي

وفهاداری از  بنابراين در نمونه مورد بررسي  (.40/0گرايي بيشتر است )ميانگين= به جمع
امعه روابهط  ، جمستولي است تر است و بر ساير قواعد و قوانين اجتماعيهر چيزی مهم

ايهن  پذير باشد. در  هركسي در برابر اعضای گروهش مسئوليت تاكند قوی را ترويج مي
 شود.جوامع سرپيچي به خجالت و از دست رفتن وجهه و آبرو منجر ميگونه 

از پنج گويه استفاده شده است. اطمينان  اجتناب از عدمبرای ارزيابي و سنجش متغير 
ای  گزينهه  سطح سنجش ترتيبي و در قالب طيف ليکهرت و بهه شهکل پهنج     اين متغير در

ای به دست آمهد  ای، متغيری فاصلههای رتبهطراحي شده بود كه بعد از جمع زدن گويه
محاسبه اطمينان  اجتناب از عدمآمده، ميانگين  دست و سپ  با ميانگين گرفتن از جمع به

بهه پهايين، بيهانگر     3و نمرة اطمينان  ب از عدماجتنابه باال بيانگر گرايش به  3شد. نمرة 
توان چنين عنوان كرد است. با توجه به جدول فوق ميپذيری فرهنگ ريسکگرايش به 

بنهابراين   (.90/3بيشتر است )ميانگين= اجتناب از عدم اطمينان كه گرايش شهروندان به 
کمي بهرای باورهها و   ها و قوانين محسنت مجموعهرسد افراد در نمونة آماری به نظر مي



  
 
 

بررسی تأثیر 
 های فرهنگی... ارزش

05 
 ـ پژوهشی فصلنامه علمی 

در ايهن  . ها و رفتارهای ليرمعمول ناشهکيبا هسهتند  رفتارهای خود دارند و در برابر ايده
دروني  یمردم اجبار. قوانين و قواعد وجود دارد بهاحساسي و عاطفي  یها نيازفرهنگ
در برابهر نهوآوری و   ههای   در چنين فرهنهگ مشغول باشند و سخت كار كنند.  كهدارند 
 شود.له مهمي تلقي ميئدر انگيزش شخصي، امنيت مسو  شوداومت ميابداع مق

از شش گويه استفاده شهده اسهت. ايهن    قدرت  ةفاصلبرای ارزيابي و سنجش متغير 
ای طراحهي  گزينه متغير در سطح سنجش ترتيبي و در قالب طيف ليکرت و به شکل پنج

ای به دست آمد و سپ  لهای، متغيری فاصهای رتبهشده بود كه بعد از جمع زدن گويه
بهه   3محاسبه شهد. نمهرة   قدرت  ةفاصلآمده، ميانگين  دست با ميانگين گرفتن از جمع به

قهدرت   به پايين، بيانگر گرايش بهه توزيهع   3 ةو نمرقدرت  ةفاصلباال بيانگر گرايش به 
مايل مت و در ميانه تقريباً نمونة آمارینشان داد كه توان است. با توجه به جدول فوق مي

در نمونههة آمههاری مههردم بنههابراين  (.37/3)ميههانگين=  قههدرت قههرار دارد ةبههه فاصههل
مراتهب   پذيرنهد. سلسهله  مهي  ،مراتب را كهه در آن ههرك  جهای مشخصهي دارد     سلسله
بهه آنهها   وظايفشان فرودستان انتظار دارند كه  بنابراين نابرابری ذاتي است. ةكنند منعک 

  .ولي خيرخواه باشد قدرتمندكه كسي است  شايسته رهبرگفته شود و 
از سي گويه استفاده شهده اسهت.    سرانجام برای ارزيابي و سنجش متغير هويت ملي

ای گزينهه  اين متغير در سطح سنجش ترتيبي و در قالب طيف ليکهرت و بهه شهکل پهنج    
ای به دست آمهد  ای، متغيری فاصلههای رتبهطراحي شده بود كه بعد از جمع زدن گويه

محاسبه شهد. نمهرة    آمده، ميانگين هويت ملي دست ا ميانگين گرفتن از جمع بهو سپ  ب
پايين است. بها توجهه بهه جهدول      ، بيانگر هويت ملي6باال و نمرة  بيانگر هويت ملي 1

بهاالتر از حهد    تقريبهاً  نمونة آمهاری  هويت ملي شهروندان در نشان داد كهتوان فوق مي
 (. 11/3= )ميانگين قرار دارد متوسط

 

 . نتایج آزمون نسبت احتمال9 جدول

 داری سطح معنی درجه آزادی کای اسکوئر نمایی لگاریتم درست مدل

    0/019 مدل صفر

 44/4 0 3/04 069 مدل نهايي
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دههد. ايهن آزمهون در واقهع     نتايج آزمون نسبت احتمال مدل را نشهان مهي   3جدول 
رايب تمامي پارامترهها در آن  آزمون نسبت احتمال مدل نهايي به مدلي صفر است كه ض

( در سهطح  33/04داری مقدار كهای اسهکوئر )  برابر با عدد صفر است. با توجه به معني
توان چنين گفت كه مدل نهايي توانسته است مدل صفر را مي 46/4از  تر كوچکخطای 

عبارت ديگر، مدل رگرسهيوني مهدل مناسهبي اسهت و متغيرههای مسهتقل        منتفي كند. به
   ادرند تا تغييرات هويت ملي را تبيين كنند.خوبي ق به

 

 . آزمون نکویی برازش1جدول 

 داری سطح معنی درجه آزادی کای اسکوئر 

 19/4 39 371 پیرسون

 44/6 39 069 انحراف

 
دهندة نتيجهة  دهد. اين جدول نشاننتايج آزمون نکويي برازش را نشان مي 0جدول 

دههد. طبهق نتهايج    کوئر انحهراف را نشهان مهي   دو آمارة كای اسکوئر پيرسون و كای اس
تهر از   داری نتيجة هر دو آمارة كای اسکوئر پيرسون و انحراف بزرگجدول، سطح معني

 رو، مدل رگرسيوني مدل مناسبي است. است. ازاين 4041
 

 . مقادیر ضریب تعیین پزودو5 جدول

 67/4 كاك  و نل

 00/4 نيجل كرک

 61/4 ادنف و مک

 
، 6های ضريب تعيين پزودو )شامل سه ضريب تعيين كاك  و نهل ر آمارهمقادي 1جدول 
های ضريب تعيين در رگرسيون خطي دهد كه تقريب ( را نشان مي3ادنف و مک 0نيجل كرک

طور كه در جدول فوق آمهده اسهت،    شوند. همانهستند كه در رگرسيون ترتيبي استفاده مي
دارنهد و   6ودو فاصلة نسبتاً زيهادی بها عهدد    مقادير هر سه آمارة مربو  به ضريب تعيين پز

                                                                                                                                            
1. Cox and Snell 

2. Nagelkerke 

3. McFadden 
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درصد از واريان  هويت ملي در بهين شههروندان كرمهاني را     00تا  61اند تنها بين توانسته
عبارت ديگر، ميزان نسبتاً كمي از واريان  پارامتر هويهت ملهي توسهط مهدل      تبيين كنند. به

ير ديگر پارامترهايي اسهت كهه   مورد نظر تبيين شده و بيشترين ميزان اين واريان  تحت تأث
 اند.  عنوان متغيرهای مستقل بررسي نشده اند و در نتيجه بهدر مدل نيامده

 

 وردهای پارامترآ. بر0 جدول
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فاصله % 35
 اممینان

کرانه 
 پایین

کرانه 
 باال

 عرض

 از مبدا

[NI = 1.00] 19/4 70/4 31/4 6 31/4 77/4- 61/0 

[NI = 2.00] 34/3 73/4 6/04 6 44/4 31/6 70/0 

 وردهاآبر

MF1 40/4 43/4 34/4 6 17/4 41/4 49/4 

IC2 21/0 00/0 21/4 2 04/0 00/0 12/0 

UA3 01/0- 00/0 22/0 2 14/0 22/0- 20/0 

PD1 00/0 04/0 04/2 2 02/0 02/0 21/0 

 
تهرين جهدول بهرای تفسهير ميهزان تهأثير        وردهای پارامتر مههم آنوان بربا ع 1جدول 

رگرسيوني هريک از متغيرهای مستقل بر متغير وابستة هويت ملي است. در اين جهدول  
داری و فواصل  های معنيبرای برآوردهای پارامتر، خطای انحراف استاندارد آنها، آزمون

آمده است. منتهي تأكيد اصهلي در اينجها    تفکيک اطمينان برای تمامي پارامترهای مدل به
دههد، تهأثير   ها نشهان مهي  طور كه يافته داری برآوردها و آزمون والد است. همانبر معني

گرايي و فاصلة قدرت بر ميزان هويت ملي شهروندان كرمهاني در سهطح   متغيرهای جمع
متغير بر دار است. همچنين ضريب و جهت تأثير اين دو معني 41/4از  تر كوچکخطای 

هويت ملي مثبت است؛ يعني همراه با افزايش مقادير ايهن دو متغيهر، احتمهال افهزايش     
 يابد.ميزان هويت ملي افزايش مي

اسهت و ايهن نشهان     60/4گرايي برابر با همچنين مقدار برآورد متغير فردگرايي/جمع
د در متغير دهد كه با فرض ثابت ماندن تأثير تمامي متغيرهای مدل، افزايش يک واحمي

های لگاريتم متغير وابستة هويت ملهي همهراه   واحد در نسبت 60/4فردگرايي با افزايش 
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گرايانه هستند، نسهبت  های فرهنگي جمععبارتي، افرادی كه دارای ارزش خواهد بود. به
های فردگرايانه دارند از ميزان هويت ملي بيشتری برخوردار هستند به كساني كه ويژگي

 شتری وجود دارد كه در طبقات باالتر هويت ملي قرار بگيرند.و احتمال بي
اسهت و ايهن نشهان     49/4از سوی ديگر مقدار برآورد متغير فاصلة قدرت برابهر بها   

دهد كه با فرض ثابت ماندن تأثير تمامي متغيرهای مدل، افزايش يک واحد در متغير  مي
متغيهر وابسهتة هويهت ملهي     های لگاريتم واحد در نسبت 49/4فاصلة قدرت با افزايش 
های فرهنگي با ميزان فاصلة قدرت عبارتي، افرادی كه دارای ارزش همراه خواهد بود. به

های فرهنگي با ميزان فاصلة قدرت كم دارند، از  زياد هستند، نسبت به كساني كه ويژگي
تر ميزان هويت ملي بيشتری برخوردارند و احتمال بيشتری وجود دارد كه در طبقات باال

 هويت ملي قرار بگيرند.
 

 گیری بحث و نتیجه

 ميهزان  كه داد نشان شد، انجام كرمان شهر جوانان روی بر اين پژوهش كه ثانوية تحليل
 احساس كه بدين معناست اين است. متوسط ازحد باالتر كرماني شهروندان ملي هويت
 فرهنهگ، اجتمهاع و   و جغرافيها،  سرزمين نظير هاييمؤلفه به آنان وفاداری و خاطر تعلق
 های ارزش ميزان ديگر، سوی از دارد. قرار متوسط حد از باالتر سطحي در سياسي نظام

 حهد  در اطمينان عدم از اجتناب قدرت و پدرساالری، فاصلة گرايي، جمع فرهنگي نظير
 را سهنتي  نسهبتاً  جامعهه  يهک  ههای فرهنگهي   ارزش از تصويری و دارد قرار بااليي نسبتاً

متغيرههای   تأثير كه است آن از حاكي ها داده تحليل و تجزيه همچنين، كند. مي بازنمايي
 جههت  و ضريب و دار معني شهروندان ملي هويت ميزان بر قدرت فاصلة و گرايي جمع
 متغيرههای  كهه  دههد  مي نشان ها يافته البته است. ملي مثبت هويت بر متغير دو اين تأثير

 نداشتند. معناداری شهروندان تأثير ملي هويت ميزان بر پدرساالری و پذيری ريسک

 گرايانه جمع فرهنگي های ارزش دارای كه افرادی دهد، مي نشان هايافته طور كه همان
 ملهي  هويهت  ميهزان  فردگرايانه دارند، از های ويژگي كه هستند به كساني نسبت هستند،

مههايالت ت مطالعههه مههورد افههراد اكثههر تحقيههق، نتههايج اسههاس بيشههتری برخوردارنههد. بههر
 رعايهت  بهه  آنان وفاداری كه شهرونداني كه معناست بدان دارند. اين بااليي گرايانة جمع
 ههای  هويهت  برابهر  در اسهت،  فردی قوانين و از ضوابط بيشتر اجتماعي قوانين و قواعد
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 بهاالترين  طبهع بهه   به و دارند بيشتری خاطر تعلق و مسئوليت احساس گروهي و جمعي
 توجهه  قابهل  خهاطر  تعلق و وفاداری احساس اين ملي، ويته يعني جمعي هويت نماد
 در و دارد اولويهت  جمعهي  و ملهي  منافع بر فردی منافع جوامع فردگرا در اساساً است.
 مسئوليت احساس و ملي حساسيت و گروهي موضوعات به گرايانه فرهنگ جمع مقابل
 .دارد اولويت انفرادی نتايج نيز بر ملي دستاوردهای و دارد بااليي
  تقويت ايده اين پژوهش، نتايج به توجه با و فرهنگي های ارزش نظرية چارچوب در
 در زيسهتن  ابتهدا  همهان  از شهوند  مهي  گرا متولهد  جمع فرهنگ در كه افرادی كه شود مي
و در  كننهد مي تجربه را خانواده مانند قوی ارتباطي پيوندهای دارای و منسجم های گروه
 گيرنهد.  مهي  قهرار  اعضا ساير پشتيباني و حمايت ن، تحتآ از وچرا چون بي اطاعت قبال
 و تمهايز  نحهو  همهين  بهه  و بخشي از جمهع بداننهد   را كه خود آموزند مي تدريج به آنان

 از تمايز، و تعلق احساس اين يابند. مي آگاهي آن از و درک را ديگران با خود ناهمساني
 به يابد. مي يا گروه خودی بسط« ما»ملي و تحت عنوان  و قومي گروه به و آلاز خانواده
 ملهي  و اجتماعي فردی، هويت عمدة گرا منبع جوامع جمع در خودی گروه ترتيب، اين

 خهود  و سياسهي  فرهنگهي  تهاريخي،  سهرزميني،  ههای  بهه مؤلفهه   لهذا  شود. مي محسوب
 دهند. در مي نشان خود از بيشتری عالقة آن از صيانت و حف  برای و هستند تر حساس
 ههای  هويهت  بهه  كمتهر  است، همراه فردگرايي با آنان های فرهنگي گرايش كه يكسان مقابل،
 دارند. آن به كمتری تعلق خاطر و وابستگي و دهند مي نشان عالقه ملي هويت ازجمله جمعي

 بها  فرهنگهي  های ارزش دارای افرادی كه دهد كه مي نشان همچنين تحقيق اين نتايج
 ميزان كهم  با فرهنگي های كساني كه ويژگي به قدرت هستند، نسبت فاصلة ميزان باالی

 در جامعة رسد مي نظر برخوردارند. به ملي بيشتری هويت ميزان از دارند، قدرت فاصلة
 اجتمهاع  مختلهف  سطوح در قدرت نابرابر توزيع وجود افراد پژوهش، اين بررسي مورد
 را ذاتي های نابرابری دارند. آنان توجه فرهنگي يک ارزش عنوان به آن به و اند پذيرفته را

 اقتصاد خانوادگي، اجتماع، زندگي كار، عرصة در را مراتبي سلسله فرهنگ هستند، پذيرا
 بها  آنهان  ناهمسهاني  و تمايز وجه و ملي فرهنگ از بخشي اين و نهند مي ارج سياست و

 نابرابری گونه هي  و دهند مي ارزش مختلف امور در قدرت به تساوی كه است جوامعي
 بها  فرهنگهي  دارای ارزش افهرادی كهه   در داننهد.  نمي مطلوب را قدرت مراتب هسلسل و

 لهذا  شده اسهت؛  نهادينه قدرت عالي سطوح از محض اطاعت باال هستند، قدرت فاصلة
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 اسهت،  ملهي  هويهت  مؤلفهة  تهرين  مهم كه و سرزميني سياسي ميراث از صيانت و حف 
 شوكت است، ارج و قدرت تفاضل از مملو كه فرهنگي و تاريخ به آنان يابد. مي اولويت
 فرهنگهي  چنين در اند.پذيرفته خود كيستي و چيستي از بخشي عنوان آن را به و نهند مي
 شههروند  و فرودسهت  از و اسهت  خيرخهواه  ولهي  كه قدرتمند، است كسي آل ايده رهبر
 دهد. بپذيرد و نجام يابد مي انعکاس قدرت هرم سمت از آنچه رود مي انتظار عادی

 ههای  ارزش تهأثير  و نقهش  در خصهود  هافسهتد  ديهدگاه  از بخشهي  ترتيب اين به
 در شهود.  مهي  تأييد ملي نظير هويت اجتماعي و سياسي های زمينه و ها بر پديده فرهنگي
هماننهد   قهدرت  مراتهب  سلسهله  و فاصهله  و گرايي جمع مثل هايي ارزش حاضر پژوهش
 ايهن  بخشهد.  مهي  هويهت  آنهها  بهه  و دههد  مي پيوند يکديگر به را جامعه اعضای چسبي
 آن اسهاس  بهر  كه شود مي محسوب فرهنگ عامه بخش ترين دروني فرهنگي های ارزش
افتراق  و تمايز از قسمتي تواند مي تمايزبخشي اين شوند. مي متمايز يکديگر از ها فرهنگ
 ديگهری،  و خود از افراد شناخت و آگاهي كه آنگاه كند؛ تبيين را ملي هويت در دروني
 واحهدهای  سهاير  از ناهمسهاني  و تفاوت از افراد بخشي و گيرد مي شکل تمايز بر مبتني
و  ارزيهابي  قضهاوت،  تفکهر،  ههي   لهذا  يابنهد.  مي خود فرهنگي های ارزش در را جمعي
 ها انسان باشد و مجزا خود فرهنگي و اجتماعي های بنيان و ها پايگاه از تواند نمي هويتي
تفکهر   دارای فرهنگي، خاد های شيوه از هنگي متأثرفر و اجتماعي موجوداتي عنوان به
 آنهان بهه   تعلهق  احسهاس  از بخشهي  كهه  هسهتند  فردی منحصربه رفتارهای و احساس و

 كند. مي منعک  را ملي هويت يعني سياست و اجتماع تاريخ، سرزمين،
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Abstract 
National identity is the most comprehensive and important level of identity 
in all social systems, which is influential in all domains of culture, society 
and politics. Considering the significance of national identity as the most 
component of social order and integrity, the present study investigates the 
indices of national identity. Accordingly, the effect of cultural values on 
citizens’ attitudes towards national identity is to be studied. The present 
study is a survey research and the required data were collected via a 
researcher-made questionnaire. The population included the youth aged 16 
to 40 years old in Kerman City, among whom 270 participants were selected 
as the sample size. The results of the research indicate that the degree of 
values of pluralism, patriarchy, power distance and avoidance of uncertainty 
are at relatively high levels. Furthermore, citizens’ national identity is at the 
moderate level. In addition, the findings indicate that the effect of variables 
of pluralism and power distance has significant effects on citizens’ national 
identity, and the coefficient and direction of the effect of this two variables 
on national identity is positive. In other words, participants who enjoy 
pluralist cultural values have more degree of national identity than those who 
have individualist characteristics and the first group are more likely to be 
located at higher classes of national identity than the second group. Also, the 
results indicate that participants who have cultural values with high power 
distance have more degree of national identity than those who have cultural 
characteristics with low degree of power distance. The findings indicate that 
variables of risk-taking and patriarchy have no significant effect on the 
degree of citizens’ national identity.  
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