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 خالصه 

 ترین نوع هویت است به احساس تعلق و وفاداری فردترین و خاصهویت قومي که جزئي: مقدمه

ابطه رررسي نسبت به آداب و رسوم، تاریخ، سرزمین و زبان محلي اشاره دارد. هدف این تحقیق ب

 هویت قومي و دلبستگي ملي دانش آموزان بود.

في اکتشا – همبستگي و همچنین از منظر کیفي ،  آمیختهپژوهش از نوع از منظر کمي،  روش کار:

-98لي ال تحصیوره دوم مقطع متوسطه تهران در سموزان دآجامعه آماری شامل کلیه دانش مي باشد. 

به  و مرکز رباز مناطق شمال، جنوب، شرق، غای خوشهنفر به روش تصادفي  337بود، که تعداد  97

تودو ه ماریا زنینبرای ارزیابي دلبستگي ملي در این مطالعه از پرسشنام .عنوان نمونه انتخاب شدند

صاص فرهنگي،اجتماعي،سیاسي و قوم مداری اخت لفمو4( وپرسشنامه هویت قومي که به2004)

 داشت استفاده شد.

یر بازنمایي هویت نشان داد که ضریب معناداری بین دو متغها تجزیه و تحلیل  کواریانس داده نتایج:

ایي که این است از آنج 0.74آموزان متوسطه دوم در شهر تهران به مقدار قومي و دلبستگي ملي دانش

 .اردثبتي قرار دماست پس بین دو متغیر هویت قومي و دلبستگي ملي رابطه قوی و  0.7عدد بزرگتر از 

د ویت شونتایج مطالعه حاضر حاکي از آن است که اگر هویت قومي در نوجوان تقنتیجه گیری: 

                                         باعث ایجاد دلبستگي ملي خواهد شد و بین این دو رابطه معني دار وجود دارد.

      

 ، تضاد و تعارضیمل یدلبستگ ی،قوم تیهوکلمات کلیدی: 
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 مقدمه 

وانشناختي های رمسائل روز و پدیدهترین آید یكي از مهمنظر ميبه

 دره به ویژاحساس تضاد و تعارض بین هویت ملي و قومي  ه،امروز

یه اذات و خمیرم از سوی دیگرباشد.  جوانان و نوجوانانمیان 

ایي وحدت ملي را باید در هویت نسبتآ یكسان، همگرایي و همنو

ی دلبستگي ررسي مسئلهبدر این راستا های متعدد دانست. هویت

و نیز  یبدون تأمل در سطح فرداست وحدت ملي ملي که حاصل 

اقشار موجود در آن، بدون سنجش هویت اجتماعي فرهنگي 

هد کنشگران و ق و تعدر حقیقت میزان تعل (1) پذیر نیستامكان

های محلي و قومي به فرهنگ و اجتماعي افراد عضو فرهنگ

تواند نقطه مهم شان و نیز به فرهنگ اجتماع و سرزمین ملي ميقومي

جام پیرامون انس علميهای و قابل اعتنایي را برای بررسي و پژوهش

ه ه ارائببر این اساس در این مطالعه فراهم آورد.  کشورهاملي در 

از  ي با استفادهمل يو دلبستگ يقوم تیهو یيبازنمال کیفي مد

 گراندد تئوری پرداخته شده است. 

یق در بخش بعدی مقاله، مباني نظری و مفاهیم متغیرهای تحق

ارائه شده و پس از آن، پیشینه تحقیقات داخلي و خارجي 

ش شود. در بخصورت گرفته در راستای موضوع تحقیق ارائه مي

ي نجام تحقیق بیان شده و شمایي از روش شناسچهارم، روش ا

ه ئه شدهای تحقیق اراشود. در بخش پنج، یافتهتحقیق ترسیم مي

یق گیری از انجام تحقو و در بخش آخر نیز به بحث و نتیجه

 پرداخته شده است. 

 مبانی نظری تحقیق

ز مایهای مهم و متبه نظر ویلیام جیمز، افراد به تعداد گروه

تي توانند خودهای اجتماعيِ بسیار متفاومعه ميموجود در جا

، ها، نیز، درست به همان اندازۀ افرادداشته باشند. دولت

 ترین هویت، هویت جمعيهای زیادی دارند، اما بنیادیهویت

ها فراهم برای دیگر هویت ایمشترک است؛ زیرا خط مشي

. هویت (2) کند و بیانگر جوهر و چیستي یک کنشگر استمي

ذات عي مشترک، خود، نتیجۀ احساس تعلق، پیوستگي و همجم

 (.3) های اجتماعي استبا گروه پنداری

های اجتماعي که افراد با عضویت و دو گروه از مهمترین گروه

کنند، احساس تعلق به آنها نوعي هویت جمعي کسب مي

های قومي و ملي هستند. پیوستگي به این دو گروه، به گروه

های جمعيِ قومي و ملي ، بسط و تثبیت هویتترتیب، به خلق

  .(4) انجامدمي

 مفهوم هویت قومی و هویت ملی

اجتماعي به  ،نوعي هویت جمعي در سطح گروهي قوميهویت 

د ملت مفهومي است که نسبت به وجود عدم وجو ؛نام ملت است

 و خصوصیات آن تفاوت نظرها تاریخچه پیدایش و نیز ویژگي

صاحب نظران معتقدند که ملت نوعي  وجود دارد برخي از

اجتماع ذهني یا تصوری است چرا که اعضای آن نه چندان 

 ر اینا بهمدیگر را مي شناسند نه چندان هم دیگر را مي بینند ام

باورند که همگي عضو یک ملت واحد هستند پدیده ملت نه 

شه ری طبیعي است و نه جاودانه و ملیت بیشتر در باورهای ذهني

 (.5واقعیتهای عیني ) دارد تا

 یكي از انواع هویت جمعي است که به شیوه های قوميهویت 

ا، مشترک در نحوه تفكر ارزش ها، اعتقادات هنجارها، نماده

رویكردها احساسات و تمایالت یک گروه که نوعي احساس 

 ورد داتعهد و تكلیف نسبت به آن گروه را بر مي انگیزد وجود 

 ماعایبندی دلسبتگي و تعهد به اجتنتیجه هویت جمعي احساس پ

ا و ارهو گروه است مقصود از پایبندی اعتقاد و دلبستگي به هنج

 واست و مقصود از تعهد نیز مشارکت در جهت توسعه ها ارزش

 (.6و هنجارها در گروه مربوط است )ها تثبیت ارزش

گي رهنهویت ملي را هم مي توان از جنبه سیاسي و هم از جنبه ف

ه ببه آن پرداخت برخي در تعریف هویت ملي کامال  ـ تاریخي

د ارنملت سیاسي و در نتیجه به تعریف هویت ملي سیاسي توجه د

و نگرش ها چنانكه مي گویند هویت ملي مجموعه ای از گرایش

 وهای مثبت نسبت به عوامل و عناصر و الگوهای هویت بخشي 

یاسي یكپارچه کننده در سطح یک کشور به عنوان یک واحد س

معتقدند که هویت ملي یک پدیده سیاسي و  زیرادانست 

 اجتماعي جدید و ناشي از شكل گیری پدیده ای به نام ملت

 (. 7است )

در تعریف ملت به مفهوم فرهنگي ـ تاریخي مولفه های سرزمین 

تاریخي، اساطیر، نمادها وقایع تاریخي، میراث فرهنگي دارای 

سیاسي سرزمین فعل و ولي در ملت  اهمیت بیشتر هستند.
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یكپارچگي سیاسي و اجتماعي کنوني دارای اهمیت مي باشد 

(8 .) 

ا هویت ملي مجموعه ای شناختي، اعتقادی و رواني است که ب

 تاثیرگذاری بر کنش های اجتماعي موجب همبستگي و انسجام

 ابعاد هویت ملي عبارتند از: .مي گردد يدر سطح مل

ت یفیهویت ملي در ارتباط با ک ـ بعد اجتماعي: بعد اجتماعي1

روابط اجتماعي فرد با نظام مكان اجتماعي است در صورت 

طح تقویت مناسب و روابط فرد با جامعه هویت جمعي فرد در س

 ملي شكل مي گیرد و اعتقاد به وجود و ضرورت وجود جامعه

س حساملي، احساس و اعتقاد و تمایل به عضویت در این جامعه ا

 یرشک و احساس تعهد افراد به اجتماع ملي پذتعلق خاطر مشتر

ه یكدیگر به عنوان هم وطن، نگرش مثبت به دیگران متعلق ب

به  اجعملت، باورهایي در باب ریشه های اجتماع ملي اعتقادات ر

 سرنوشت و آینده جامعه افتخار به عضویت در این جامعه و

 وود خعالقه و تمایل به پرداختن هزینه های الزم برای عضویت 

تداوم حیات این اجتماع نگرش نسبت به مباني همبستگي و 

صه همكاری اجتماعي در هویت ملي فرهنگي این اجتماع با شاخ

 های فرهنگي تاریخي تعریف مي شوند یعني معطوف به گذشته

 . (9) است

اد ـ بعد تاریخي: بعد تاریخي هویت ملي آگاهي مشترک افر 2

اس دلبستگي به آن و یک جامعه از گذشته تاریخي و احس

 احساس هویت تاریخي و هم تاریخ پنداری پیوند دهنده نسل

ش های مختلف به یكدیگر که مانع جدا شدن یک نسل از تاریخ

مي شود یادآوری این نكته ضروری است که وجود اشتراک 

تاریخي مهم نیست.بلكه احساس و تفسیر مشترک تاریخي 

شته خود باید اثرگذار است اعضای یک ملت نسبت به گذ

 تفسیری همانند و ارزشگذاری مشابه و تعلق مشترک و تعهد

د پس اشنبمناسب داشته باشند نه اینكه واقعا وقایع مشترک داشته 

 یهویت تاریخي را مي توان آگاهي و دانش نسبت به پیشینه 

 نستتاریخي و اعتقاد و احساس تعلق خاطر و دلبستگي بدان دا

(10) 

محیط جغرافیایي تبلور فیزیكي، عیني،  ـ بعد جغرافیایي: 3

ملموس و مشهود هویت ملي به حساب مي آید برای شكل 

گیری هویت واحد ملي تعیین محدوده قلمرو یک سرزمین 

مشخص ضرورت تام دارد. دلبستگي و تعلق خاطر به سرزمین 

مادری که با مرزهای معین مشخص مي شود شاخص های متعدد 

آمادگي برای دفاع از سرزمین در زمان دارد که از آن جمله اند 

بروز خطر مرجع دانستن زندگي در کشور خود بر سایر نقاط 

جهان یا عدم تمایل به مهاجرت و پذیرفتن سرزمین مشخص به 

عنوان کشور عالقه مندی به یكپارچگي سرزمین در آینده 

رویكرد و نگرش مثبت به سرزمین خود احساس آرامش و 

در آن در هویت ملي فرهنگي ـ  آسایش در صورت زندگي

 .(9) تاریخي سرزمین مورد توجه است

ت بعد فرهنگي: فرهنگ مجموعه ذهني و رواني مشترکي اس ـ 4

ی که در گذشته تاریخي شكل گرفته و طي فرآیند جامعه پذیر

وان عن به نسل های بعدی منتقل گردید و نسل های نوین آن را به

، مجموعه شامل ارزش ها میراث گذشته به ارث برده اند این

هنجارها شامل ارزش ها، هنجارها، نمادها، اعتقادات و 

د، احساسات و رویكردهایي است که در زمینه خانواده، اقتصا

سیاست مذهب، جامعه پذیری و تفریحات در بین مردم یک 

 . (11) جامعه به صورت وجدان جمعي درآمده است

ا فه هویت ملي رـ بعد سیاسي: هویت سیاسي مهم ترین مول 5

 تشكیل مي دهد هویت ملي در بعد سیاسي بدین معني است که

ر ختاافرادی که از لحاظ فیزیكي و قانوني عضو یک نظام یا سا

 سیاسي هستند و داخل مرزهای ملي یک کشور زندگي مي کنند

 هم و موضوع یا مخاطب قوانین آن کشور هستند از لحاظ رواني

ک یبه  بنابراین عشق و عالقه قلبيخود را اعضای سیستم بدانند 

 سیستم سیاسي و مباني ارزشي و مشروعیت آن عامل عمده ای

 (. 9در تقویت همبستگي و پیوند ملي خواهد بود )

 دلبستگی ملی

ازجمله ویژگي جمعیتي  مليمروزه وجود تنوعات قومي و ا

به ها تفاوت میان فرهنگ. غالب کشورهای جهان به شمار میرود

ي همانند تاریخ، زبان، اعتقادات، آداب و رسوم، مولفه های

نهادهای اجتماعي و نژاد برمي گردد. مولفه هایي که به خاطر 

د خاصي را به نتایجپیوند نزدیكشان با یكدیگر، بر اثر گذر ایام 

هویت و روح کلي  توان گفتبه نوعي مي وجود مي آورند که
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هویت گردید  (. در این راستا همانطور که بیان12)کشورهاست 

وابستگي کشور یک ملي حالتي است که میان مردم در سراسر 

ملي، احساسي است که مفهوم  وابستگيحس . ایجاد مي کند

ترتیب در حس  بدین (.13) را در بردارد تعیین هویت و وفاداری

همبستگي ملي احساس مشترکي میان سرزمین و مردمان مختلف 

 .آیدآن بوجود مي

 و احساسي مل يِدلبستگی زمینه در نوعيیات متنظرتاکنون 

-هیاز نظر يبرخاز آن ارائه شده است.  يسرشكستگ ایغرور 

 ترعیوس سطح و در يدرون گروه يِمعتقدند که دلبستگ پردازان

 يفا نباست که الزاماً  یبه ملت به وجود آورندۀ غرور يدلبستگ

ستن دان ترخصمانه نسبت به آنها و بر دگاهید و هاگروهبرون ریسا

 شاید يمل يدلبستگ نیهمراه است، بنابرا یگروه و ملت خود

 نی. ا(14) کند دایپي تجلي، ستیونالیناس يدر شكل تواندیتنها م

-هیتوسط نظر يدرون گروه یِبه وفادار یبعد کی دگاهِید

رون دراد انتقاد قرار گرفته است، چرا که اف مختلف مورد پردازان

 هنكیبدون ا دوست داشته باشندگروه ممكن است گروه خود را 

 ای ؛داشته باشند یاخصمانه یریگها موضعنسبت به برون گروه

 نسبت به کشورشان ياحساس مثبت است ممكن يافراد ملت يحت

 به نسبت خصمانه يدگاهیاز خود بروز ندهند، اما در مقابل، د

 .ملتها داشته باشند ریسا

 انبۀج کی یهادگاهیدر ضمن انتقاد به د زیناز متفكران  يبرخ

 نبۀج يمل يمعتقدند که دلبستگ ،يستیونالیناس پردازانهینظر

ز اشده است و زمان بحث  واقع مورد غفلت که هم دارد یگرید

 به مدرن، کشورها کیدموکرات یایگذشته و در دن سمیونالیناس

 دازان،پرهینظر نیا دی. از داندداکردهیپ لیمي دوست هنیم سمت

 خاذدر ضمن عشق به وطن و ات میریاگر بپذ ستین يگزاف یادعا

 آلودضیتبع یهاشیگرا از توانیم دوستانه،هنیمي دگاهید

 . (15) در امان بود يستیونالیناس

هر دو شكل  دیآيم ترنانهینظر واقع ب به که يسوم دگاهیاما د

 شكل آن را به لیرا مد نظر قرار داده است و تقل يمل يِدلبستگ

که قابل  یااست. مسئله رفتهینپذ سمیونالیناس ای دوستانههنیم

 کیدر  يحت ،یامروز جوامع است که در نیتوجه است، ا

 از شهروندان با یابا مجموعه زین کیکشور با نظام دموکرات

 یشهایافراد، هم گرا نیا نیب م،یمختلف روبه رو هست یشهایگرا

 لذا دوستانه؛ هنیم یشهایگرا هم و شودیم دهید يستیونالیناس

 ،یادعا کرد که در جوامع مدرن و دموکرات امروز توانینم

 يدر مقابل، در جوامع نكهیا ایدوست هستند و هنیافراد م تمامي

محسوب  کیدموکرات ریغ موجود، یارهایکه با توجه به مع

 نیو در ب میرو هستروبه ستیونالیاز افراد ناس يتنها با انبوه شودیم

 . (12) شوديمشاهده نم هدوستانهنیم یشهایگرا آنها

  

 ادبیات نظری و تجربی پژوهش

 نسبت و رابطۀ میاندر تحقیقي به بررسي ( 1397حاجیاني )

ت. پرداخته اسهویت قومي و هویت ملي در میان اقوام ایراني 

زد یش ندر بعد فرهنگِ ملي، بیشترین گرانتایج تحقیق نشان داد 

وده باب ا و نهایتاً اعرها، کردهها، ترکمنها، بلوچلُرها، آذری

 در است. گرایش به هویت ملي، در اکثر اقوام ایراني، به جز

ي در مل کردها و اعراب، باالترین میانگین؛ اما تعلق به اجتماع

 ا ومیان اقوام لر، بلوچ، آذری و ترکمن قوی و در نزد کرده

 تر از حد متوسط بوده است. ها پایینعرب

 يمقو تیو هو يملـ تیهو ی ابطـهر( 1396ی )نادو  زادهصادق

عرب در و  کرد و فـارس، لر ،یآذر انیدانشـجو نیدر ب

ـش پژوه هـای ایـنیافتهاند. را بررسي کرده رانیا یدانشـگاهها

ـت ی مثببیـن هویـت ملـي و هویـت قومـي رابطـه دادنشـان 

ـای ههوجـود دارد؛ بدیـن معنـي کـه بـا افزایـش نمـرات مؤلف

 یـشت قومـي، نمـرات مربـوط بـه هویـت ملـي نیـز افزاهویـ

 یافته است.

هویت قومي  تحقیقي به بررسي( در 1396فكوهي و آموسي )

پرداختند. نتایج تحقیق آنها سالۀ شهر پیرانشهر  30 -15جوانان 

ز ا تربیش ،در بین جوانان کرد هویت قومينشان داد احساس تعلق 

 اني است. به هویت ایر آنها احساس تعلق

یزان بررسي رابطۀ مدر تحقیقي به  (1395پاینده و جعفرزاده )

پرداختند.  هویت ملي و هویت قومي در بین جوانان دهدشت

ت ثبم رابطه بین هویت قومي و هویت ملي نتایج تحقیق نشان داد

  وجود دارد.دار و معني

بررسي وضعیت »( در تحقیق خود با عنوان 1395) آذرخش 

در را  قوميهویت  ،«دانش آموزان در شهر سنندج قوميهویت 



 
 و همکاران ریی لجمییلل                                                                       بررسی روان شناختی احساس تضاد و تعارض بین هویت قومی و دلبستگی ملی -182

 

 -: سطح اعتقادیداد که عبارتند ازسه سطح مورد بررسي قرار 

 تحقیق نتایج. ارزشي - مناسكي و احساسي -شناختي، تجربي

در سطوح  قوميه معناداری بین سن و هویت رابط نشان داد

 شته است اماارزشي وجود دا -احساسي و مناسكي -تجربي

ه شناختي مشاهده نشد -و سطح اعتقادی  قوميبین هویت رابطه 

 قومي. همچنین رابطه معناداری بین رشته تحصیلي و هویت است

همچنین نتایج  ه است.مخصوصاً در سطح دبیرستان مشاهده شد

اجتماعي در بین  -پایگاه اقتصادی و سن این تحقیق نشان داد

رابطه را با  متغیرهایي بودند که در تحلیل رگرسیوني بیشترین

اند، سایر متغیرها مانند وسایل ارتباط جمعي، داشته قوميهویت 

  اند.نداشته قوميرشته تحصیلي رابطه چنداني با هویت 

یت های هوبررسي میزان توجه به مؤلفه( به 1394)عبدالمطلب 

 نهراقومي و ملي بین دانشجویان کرد و آذری در دانشگاههای ت

 هایهچندبعدی بودن مؤلف ،این تحقیق هاییافتهپرداخته است. 

شده از سوی پاسخهای ارائه را نشان داد و هویتي افراد

ه ها بروشني حاکي از اهمیت دادن آن دانشجویان کرد و آذری به

 است. بوده بعد قومي هویت خویش 

و  يمل تیرابطه هوای، در مطالعه( 1394و گنج خانلو ) یاحمد

 ایجاند. نترا بررسي کرده جانجوانان شهر زن نیب يقوم تیهو

ات نشان داد جوانان آذری در شهر زنجان دارای گرایش تحقیق

د. حال به هویت ملي هستن مثبت نسبت به هویت قومي و درعین

 ترتیب مشخص گردید که بین هویت ملي و هویت قومي این به

ین لكه بی منفي وجود ندارد بتنها رابطهجوانان شهر زنجان، نه

برقرار  (با شدت کم) ای تقویتيویت جمعي رابطهاین دو ه

ي قوم طوریكه، با بیشتر شدن میزان هر یک از دو هویت است. به

 یابد. یا هویت ملي، دیگری نیز افزایش مي

رشد  یرهایمسای به بررسي ( در مقاله2019) 1ژو و همكاران

اند. نتایج پرداخته در دوران گذار به دانشكده يقوم تیهو

به کالج،  تحصیلي و راه یافتن شرفتیشان داد که با پن تحقیق

ه است اما ارتقای سطح هویت افتیادامه  يقوم تیهو شرفتیپ

 ملي بیشتر بوده است. 

                                                           
1 Zhou et al.  

را در ملي ابعاد هویت ای مطالعهدر  (2018) 2همكارانچک و 

(، هویت PI(، هویت شخصي)RI) ایهویت رابطه پنج مورد

( SP) شخصیت اختصاصي (،CI)قومي (، هویت SIاجتماعي)

نتایج تحقیق نشان داد بین هویت ملي و هویت بررسي نمودند. 

 قومي رابطه معنادار وجود دارد. 

 يقومهویت غلبه بر تعارض ( به بررسي شیوه های 2018) 3ناکایا

ي دانش آموزان در کشور چندفرهنگ هایآموزش قیاز طر

ل در این اندونزی پرداخته است. طبق نتایج تحقیق، دو اختال

در هویت قومي منجر شده است که ها رابطه به افزایش تعارض

های عبارتند از فخر فروشي و ضعف تفكر انتقادی. بر اساس یافته

تحقیق، دانش آموزاني که دارای دلبستگي قومي باالتری بودند، 

 اند. تعارض بیشتری در زمینه هویت قومي داشته

ي به ب دو روش کیفي و کمّ( با استفاده از ترکی2017استورم )

های ضد ستگي، باور و عمل مذهبي با نگرشدلببررسي رابطۀ 

ه مهاجرت و مسیحیت به عنوان عامل مهمي برای ملیت پرداخت

طۀ مسیحي، رابقومي و یابي هویت نتایج تحقیق نشان داد. است

  ه است.هویت ملي داشتبا  داریمعني

هویت  بهمسیحیت  گيدلبستمیزان  به بررسي( 6120) 4نوویچرک

در  نتایج تحقیق نشان داد. پرداخته استدر اروپا و قومي ملي 

مواقع کنترل تنوع جمعیت غیرمسیحي، در کشورهایي که یک 

های اقلیت مذهبي غیرمسیحيِ برجسته حضور دارد، نسبت

وجود دارد.  و هویت قوميبیشتری از مردمي با هویت ملي 

بطه مستقیمي بین تعهد به همچنین در این تحقیق مشخص شد را

 هویت قومي و شكلگیری هویت ملي وجود دارد.

 روش کار

و به  یکاربرد یفيپژوهش از نوع توص یندر ا یقروش تحق

و روش جمع آوری و  نوعلحاظ هدف از نوع تحلیلي و از نظر 

این  بوده است. همچنینکیفي  یقاتها جزو تحقتحلیل داده

بوده که  یمایشيتوصیفي پ تحقیقات جزوتحقیق از نظر روش، 

های آوری دادهدر آن، از ابزار مصاحبه با خبرگان برای جمع

استفاده از روش  تحقیق نخست باتحقیق استفاده شده است. 

                                                           
2 Cheek et al.  
3 Nakaya 
4 Krunovich 



 

 62سال ویژه روانشناسي، ، 6، شماره 98 اسفند-بهمن جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -183

 

 

های مصاحبه نیمه ساختمند با کارشناسان علوم اجتماعي، داده

آوری شد سپس با استفاده از روش گراندد تئوری تحقیق جمع

ها پرداخته های مصاحبه)نظریه داده بنیاد( به تجزیه و تحلیل داده

 يغن دگاهید کی تا سازديمحقق را قادر م ادیداده بن شد. نظریه

لذا در  اتخاذ کند تحقیقشكل دهنده  ندیرا در مورد فرآ یانهیزم

جامعه آماری بخش   این تحقیق نیز از این روش استفاده گردید.

کیفي تحقیق، کارشناسان علوم اجتماعي بودند که برای انتخاب 

و دسترسي به کارشناسان فوق، از روش نمونه گیری هدفمند 

را تا حد رسیدن به ها گلوله برفي استفاده کردیم. تعداد مصاحبه

 12ادامه دادیم و در نهایت تعداد ها اشباع نظری در مصاحبه

مصاحبه برای تجزیه و تحلیل داده های آن با روش نظریه داده 

 بنیاد، مورد استفاده قرار گرفتند. 

 روش گراندد تئوری

د شدر اجرای روش گراندد تئوری، سه مرحله کد گذاری انجام 

ی اری باز، کد گذاری محوری، کد گذارکه عبارتند از: کدگذ

 انتخابي.

زی کدگذاری باز: روند خرد کردن، مقایسه کردن، مفهوم پردا

 ها کردن و مقوله بندی کردن داده

های متفاوتي برای انجام کد های کدگذاری باز: راهروش

 گذاری باز وجود دارد. 

روش اول: فردی ممكن است با تجزیه و تحلیل سطربه سطر 

ق ده یا مصاحبه شروع کند. این کار مستلزم بررسي دقیمشاه

 عبارت به عبارت و حتي بعضي اوقات کلمه به کلمه است. 

  ها یا پاراگراف را کد گذاری کند.روش دوم: ممكن است جمله

 ست.اروش سوم: تجزیه و تحلیل تمامي سند، مشاهده یا مصاحبه 

تخراج نكات ها در اسها: واحد تحلیل دادهواحد تحلیل داده

 باشد. کلیدی در کدگذاری باز مي

م در ها اولین قدبرچسب زدن به پدیده ها: مفهوم پردازی از داده

م رود. منظور از خرد کردن و مفهوتجزیه و تحلیل به شمار مي

ا ي رپردازی این است که مورد مشاهده ای، جمله ای، پاراگراف

ادث، هرکدام از حوکنیم و به برمي داریم و به اجزایي تقسیم مي

دیده ها نامي میدهیم، برچسبي که نشانه آن پایده ها، یا رخداد

 نشیند. است یا به جای آن مي

 ها کشف مقوله

های خاصي را مشخص کردیم آن گاه ها پدیدهوقتي که در داده

 تعداد توانیم مفاهیم را بر محور آن گروه بندی کنیم. این کارمي

دهد. روند ها کار کنیم کاهش ميا آنهایي را که باید بواحد

های مشابه ربط رسد به پدیدهطبقه بندی مفاهیم را که به نظر مي

 شود. کند، مقوله پردازی نامیده ميپیدا مي

 نامگذاری مقوالت 

اب کند. نامي که انتخبیشتر مقوالت را خود محقق نامگذاری مي

بیشترین  رسد نامي است که از نظر منطقيشود به نظر ميمي

این نام  هایي که مقوله نمایانگر آن است، دارد.ارتباط را با داده

بایست آن قدر هم خوان باشد که آن چه را که ارجاع مي

 یاورد. بکند به سرعت به خاطر مي

 کد گذاری محوری:

مرحله دوم کد گذاری که به آن کد گذاری محوری گفته 

وله محوری ان مقها را به عنواز مقوله شود، محقق یكيمي

انتخاب کرده، آن را تحت عنوان پدیده ی محوری در مرکز 

آن  ها را بافرآیند مورد کاوش قرار داده و ارتباط سایر مقوله

ها با مقوله ی محوری در پنج کند. ارتباط سایر مقولهمشخص مي

 د:تواند تحقق داشته باشعنوان مي

 مقوله محوریشرایط علي: این شرایط باعث ایجاد یا توسعه 

 شود.مي

ه د ککنش / واکنش: بیانگر رفتارها و تعامالت هدف داری هستن

ر، در پاسخ به مقوله ی محوری و تحت تاثیر شرایط مداخله گ

 شوند. اتخاذ مي

فته گگذارد بستر بستر: به شرایط خاصي که بر راهبردها تاثیر مي

 ها از شرایط علي مشكل است. شود. تمییز آنمي

 ها متاثرمداخله گر: شرایطي هستند که راهبردها از آنشرایط 

 شوند. مي

هایي ها بیانگر نتایج و پیامدبرخي از مقوله نتایج و پیامدها:

ش کد آیند. این روهستند که در اثر اتخاذ راهبردها به وجود مي

 وریگذاری که اصطالحا به آن ) مدل پارادایم ( کد گذاری مح

ن ه شده است و به ایس و کوربین ارائشود توسط استراگفته مي

شود که کد گذاری حول یک )محور( دلیل محوری گفته مي

 شود. مقوله انجام مي
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 کد گذاری انتخابی 

کد گذاری انتخابي مرحله بعدی کد گذاری محوری و روندی 

شوند و نظریه را است که طي آن طبقات به مرکز مرتبط مي

طح سوم کد گذاری محقق به ر سددهند. به بیان دیگر، شكل مي

 گردد. این مرحله، رابطه مقولهدنبال شكلگیری مدل نظری مي

-محوری با دیگر مقوالت را به صورت شماتیک مشخص مي

 کند. 

 اعتبار سنجی نتایج: 

در این رساله برای تایید اعتبار و مقبولیت داده از روش درگیر 

ای جمع ها و صرف زمان کافي بربا داده 1شدن طوالني مدت

آوری و تجزیه و تحلیل داده ها، تلفیق در منابع اطالعاتي، بكار 

های چند گانه جهت جمع آوری اطالعات مثل گیری روش

مصاحبه، پرسشنامه، بررسي کتابخانه ای، بازبیني توسط مشارکت 

استفاده  ها توسط اساتید راهنما و مشاورکنندگان، بررسي داده

 شده است. 

 نتایج

عداد اول کدگذاری باز انجام شد. در این مرحله تی در مرحله

یي و ی اصلي( شناساکد باز )مقوله 12کد اولیه و تعداد  126

ارت های شناسایي شده در این مرحله عببندی شد. مقولهدسته

، ملي فرهنگي، فرهنگ قومي، هویت ملي، قوم تیهوبودند از: 

، خر ملي، تفتعلق به اجتماع مليسیاست ملي، دلبستگي ملي، 

سطوح علت و معلولي در مقوله اصلي )محوری(، متغیرهای 

  گر.شناختي(، راهكارها، متغیرهای مداخلهدموگرافیک )جمعیت

در مراحل بعدی کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابي 

ای هه)گزینشي( انجام شد تا مدل کیفي تحقیق ارائه شود. مقول

ی اصلي قولهمحوری در مرحله کدگذاری محوری شامل شش م

( 3ی، ا( شرایط زمینه2ها، ( پدیده1بود که عبارت بودند از: 

 مدها. ( پیا6( راهبردها و 5گر، ( شرایط مداخله4شرایط علي، 

( 1ارتند از: زیرمقوله یا کد بود که عب 4دارای « هاپدیده»ی مقوله

( 3ي )با هفت کد(، مل تیهو( 2ي )با سیزده کد(، قوم تیهو

 . ي )شامل پنج کد(مل استیس( 4شامل نُه کد(، ي )فرهنگ مل

                                                           
1   Prolonged Engagement 

ه عبارتند از: زیرمقوله یا کد بود ک 4نیز دارای « هاپیامد»ی مقوله

 ي )شاململ يدلبستگ (2ي )شامل دوازده کد(، فرهنگ قوم( 1

ي ر ملتفخ( 4ي )شامل نُه کد(، ملتعلق به اجتماع ، 3هشت کد(، 

 )شامل پنج کد(.

از:  زیرمقوله بود که عبارتند 8ارای د« علي شرایط»ی مقوله

 سطحي، روان سطحي، فرهنگ سطحي، تیترب سطحی، طح اعتقادس

 سطحي، احساس -يتجرب سطحي، فراشناخت سطحي، شناخت

 ي.ارزش – يمناسك

بارت زیرمقوله بود که ع 21دارای « ایزمینه شرایط»ی مقوله

 ،يلیتحص رشته، التیتحص سطح، نژاد، تیجنس، سنبودند از: 

 طبقهي، اجتماع طبقه، درآمد سطح، تأهل تیوضع، شغل

، تیقوم، تولد محلي، حزب شیگراي، اسیس طبقهی، اقتصاد

 فادهاستي، و مذهب يو رسوم اخالق قواعد، تیمل، نسلی، ندارید

، فرد يو جسم يكیزیف تیوضعي، ارتباط جمع لیاز وسا

 ي.اختصاص تیشخص

ه عبارت کزیرمقوله بود راهبرد یا  10دارای « راهبردها»ی مقوله

 یالقاي، قوم تیمثبت نسبت به هو شاتیگرا یالقابودند از: 

ي، تعلق اجتماع احساسي، مل تیمثبت نسبت به هو شاتیگرا

ي، قوم تیشدن و فرصت برای هو يجهانی، ارابطه تیهو نییتب

 حیترج، در منطقه يقوم گاهیجا ارتقایي، قوم يآگاه ارتقای

و  یفناور یتوسعهي، و جمع ینافع فردبه م يمنافع اجتماع مل

 لیوسا روزافزون از یاستفادهي، فرهنگ هایارتباطات و فرآورده

 .يومق تیهو تیدر جهت تقو نیآنالو  ينترنتیا نیو امكانات نو

ا مانع شرط ی 14با تعداد « رگمداخله طیموانع و شرا»ی مقوله

-ؤلفهبودن مچندبعدی گر تبیین شد که عبارت بودند از: مداخله

، ربغبه  كردیرو نوع، تعلق به جامعه احساس، افراد يتهوی های

ی، تفكر انتقاد ضعفیي، فردگراي، اسینظام س تیمشروع

ي، آنوم احساسي، زبان قوم فیتضعي، اقتصاد قوم فیتضع

، يماعتعلق اجت زانیم، اعتماد به نفس زانیم، خودپنداره زانیم

 . نفسعزت  زانیمي و اعتماد اجتماع زانیم

ی محوری با عنوان لذا مدل کیفي تحقیق با تعداد یک مقوله

ی مقوله 6، تعداد «يمل يدلبستگو  يقوم تیهو یيبازنما»

، «ایشرایط زمینه»، «شرایط علي»، «پیامدها»، «اهدهیپد»
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کد گزینش  126با « گرموانع و شرایط مداخله»و « راهبردها»

 شده ارائه گردید.

 

 یبحث و نتیجه گیر

ر ددر این نوشتار مفهوم پردازی هویت قومي و دلبستگي ملي 

 رفتگدوره دبیرستان ایران به روش پیمایشي مورد بررسي قرار 

دراین روش، کار در عرصه ی واقعیت آغاز شده و هدف 

رسیدن به درک دانش آموزان از هویت قومي و در نهایت 

 بودهدلبستگي ملي جهت تدوین و طراحي کتابهای درسي آنها 

 است.

اده دو دیدگاههایي که در این پژوهش بر مبنای تحلیل ها پاسخ

 های جمع آوری شده از میدانهای مختلف به شیوه مصاحبه و

 زامپرسشنامه گردآوری و تحلیل شده است. این نظرات مبین ال

ه امعدر توجه به هویت قومي برای رسیدن به دلبستگي ملي در ج

گاه ن نت قومي و ملي در جامعه ایرااست نوع نگاه کنوني به هوی

ه سنتي و محافظه کارانه است که به موجودیت فرهنگ یک نگا

 از پیش تعیین شده دارد.

آموزان با توجه به فرهنگ های گوناگون در این پژوهش دانش

که داشتند بیان مي کردند که چون نظام آموزشي نظامي تک 

توجهي  فرهنگي است به فرهنگ های گوناگون قومي دیگر

ندارد و به جای توجه به کثرت به وحدت و یكپارچگي فرهنگي 

در بین اقوام مختلف تاکید مي کند. بر سر راه توجه به هویت 

قومي عواملي وجود دارد که باعث مي شود اقوام مختلف نه تنها 

هویت خود را باور کنند بلكه سرآغاز مانع تراشي برای ملتي 

 خواهد بود.

 ویتبر مبنای قومیت های مختلف در قالب ه برای اینكه آموزش

 وینهای اقوام متنوع ایراني شكل بگیرد نیازمند طراحي و تد

 محتوای کتب درسي در کنار طراحي محتوای برنامه درسي در

 ودفتر تالیف و برنامه دیگر درسي از طریق نهادهای رسمي 

ه مینغیررسمي و سازمانهای مختلف بازنگری ساختاری و ایجاد ز

ش ای فرهنگي، اجتماعي، سیاسي و قومیت مدارای برای آموزه

  هویت قومي هستیم تا زمینه برای دلبستگي ملي مهیا شود.

ت حال مي توان گفت بهترین بستر و میداني که در جهت تربی

 شهروند اجتماعي مطلوب قدم بر مي دارد دوره متوسطه دوم

 . دبیرستان است زیرا هویت در حال شكل گیری مي باشد

برای اینكه بتوانیم از عدم تعصب به هویت قومي و در نهایت 

عدم وابستگي ملي جلوگیری کنیم نیازمند پرورش افراد در نظام 

آموزشي هستیم که منجر به جلوگیری از بي اعتمادی مردم به 

 قومیت مختلف نسبت به نهاد آموزشي شود.
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 Abstract 

Introduction: Ethnic identity, which is the most detailed and specific type 

of identity, refers to a person's sense of belonging and loyalty to customs, 

history, land and local language. The purpose of this study was to 

investigate the relationship between ethnic identity and national attachment 

of students. 

Methods: From a quantitative point of view, the research is correlational 

and also from a qualitative point of view, it is mixed-exploratory. The 

statistical population included all second year high school students in Tehran 

in the academic year of 1397-98, 337 people were selected as a sample by 

stratified random sampling from the north, south, east and west. To assess 

national attachment in this study, Maria Zenintudo (2004) questionnaire and 

ethnic identity questionnaire were used which were assigned to 4 authors: 

cultural, social, political and ethnocentric. 

Results: Analysis of data showed covariance the coefficient of significance 

between the two variables of representation of ethnic identity and national 

attachment of high school students in Tehran is 0.74 Since this number is 

greater than 0.7, there is a strong and positive relationship between the two 

variables of ethnic identity and national affiliation. 

Conclusion: The results of the present study indicate that if ethnic identity 

is strengthened in adolescents it will create national attachment and there is 

a significant relationship between the two. 

Key words: Ethnic Identity, National Attachment, Conflict And Conflic 

 


