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چكيده
مسئله هويت ملی نوجوانان با توجه به نقش سازنده آنان در سرنوشت آينده کشور 
اهمیت زيادی دارد. هويت ملی از اين نظر اهمیت دارد که بر تمامی حوزه ها از جمله 
فرهنگ، اجتماع و سیاست و حتی اقتصاد سايه افکنده و خانواده به سبب الگوگیری 
نوجوانان از والدين، می تواند از عوامل مؤثر در اين زمینه باشد. هدف از اين مقاله 

بررسی تأثیر خانواده در شکل گیری هويت ملی دانش آموزان شهرستان يزد است. 
روش پژوهش در اين مطالعه، پیمايش و به لحاظ زمانی مقطعی است. جامعه آماری 
دانش آموزان مقطع متوسطه است که تعداد 120 نفر از آنها از طريق فرمول کوکران و 
به روش نمونه گیری طبقه ای مورد بررسی قرار گرفته اند. ابزار مورد استفاده در اين 
مطالعه، پرسشنامه است. پرسشنامه پس از احراز اعتبار و پايايی در مرحله مقدماتی، 
برای جمع آوری داده ها در مرحله نهايی مورد استفاده قرار گرفت. در اين تحقیق، از 
اعتبار صوری استفاده شده است. بدين ترتیب که پیش آزمون با تعداد 40 پرسشنامه 
انجام گرفت و برخی گويه ها و پرسش ها، پس از مشورت و نظرخواهی از کارشناسان 
و اساتید دانشگاه که دارای اشکال و ابهام بودند، اصالح شدند. به منظور برآورد پايايی 
سنجه های مهم در پژوهش حاضر، از ضريب آلفای کرونباخ3 استفاده شد و بر اساس 
امکانات بسته نرم افزاری خاص علوم اجتماعی)SPSS( داده ها توصیف و تحلیل شده اند.

جنس،  والدين،  ملی  هويت  متغیرهای  رابطه  پژوهش،  اين  يافته های  بر اساس 
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تأيید  ملی  با هويت  والدين  ارتباط جمعی، روابط صمیمی  از وسايل  بهره مندی 
ولی رابطه متغیرهای سن، بُعد خانوار، مقطع تحصیلی، پايگاه اقتصادی ـ اجتماعی 

والدين، انسجام خانواده، همدلی خانواده و گفت و شنود با اين متغیر، تأيید نشد.
نتايج تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد که جنس و هويت ملی والدين بیشترين 
تأثیر مستقیم را بر میزان هويت ملی دانش آموزان داشته است. همچنین متغیرهای 

جنس و هويت ملی والدين با متغیر وابسته رابطه مستقیم داشته  اند. 
واژگان کلیدی: خانواده، دانش آموزان،  هويت ملی، يزد. 

مقدمه
هويت ملی از مباحث مهم و برجسته در دنیای امروز است و نیاز و گرايش به آن از ضرورت های 
انکارناپذير در هر جامعه ای محسوب می شود. با توجه به اينکه نظام آموزش و پرورش در همه 
کشورها بزرگ ترين سرمايه انسانی را در اختیار دارد، می تواند يکی از بهترين راه های تحکیم و 
تقويت هويت ملی باشد. يکی از بزرگ ترين گروه های اجتماعی که فرد بدان تعلق دارد، ملت 
است؛ از اين رو هويت ملی نوعی احساس تعلق نسبت به مجموعه ای از مشترکات ملی جامعه 

است که موجب وحدت و انسجام می شود )پروين، 15:1374(. 
يکی از داليلی که می توان برای بسیاری از انحراف ها و کجروی هايی که در اجتماعات 
ملی و در کل  برشمرد، کاهش احساس هويت  ديده می شود  ما  آن جمله در جامعه  از  و 
هويت اجتماعی افراد است. هويت، الزمة نظام اجتماعی است و هرگونه تأخیر يا انحراف در 
شکل گیری هويت موفق، می تواند منجر به پراکندگی يا بحران هويت شود که خود بسیاری از 

نابهنجاری های فردی و اجتماعی را در پی دارد )غفوری کله، 1:1384(.
نیز  خانواده از نهادهای نخستین است که شالوده حیات اجتماعی محسوب می شود و 
به عنوان میانجی در اجتماعی شدن فرد و همنوايی وی با ارزش ها و هنجارهای اجتماعی از 
اهمیت ويژه ای برخوردار است )وثوقی و نیک خلق،1376: 174-173(. بديهی است نوجوانان 
نیز از اين قاعده مستثنی نیستند؛ زيرا نگرش والدين نسبت به مسائل ملی به آنها منتقل می شود 
و عالقه و افتخار ملی را در آنان ايجاد می کند و گرايش به مؤلفه های هويت ملی را در آنان 
تقويت و افزايش می دهد که اين خود، زمینه ساز امنیت و توسعه اجتماعی خواهد شد )آزاد 
ارمکی و غفاری، 41:1383(. هويت ملی فراگیرترين و در عین حال مهم ترين سطح هدايت 
در تمامی نظام های اجتماعی کنونی است که در مقايسه با ساير انواع هويت جمعی بر کل 
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نظام اجتماعی و خرده نظام های آن تأثیر می گذارد. هويت ملی آرمان ها را تحقق می بخشد، به 
حکومت مشروعیت می دهد و بر میزان نفوذ آن می افزايد )علیخانی، 343:1383(.

گسترش ارتباطات و مقوله جهانی شدن که احتمال از هم پاشیدن مرزهای فرهنگی در درون 
فرهنگ ها را دارد، از ديگر نکاتی است که مطالعه در حوزه هويت ملی را ضروری می سازد. 
سیف عنوان می کند که تحقیق در زمینه خانواده نیز از اين نظر قابل توجه است که مسئله 
اجتماعی شدن و فرهنگ پذيری، بدون توجه به پرورش اساسی فرد در خانواده و انتقال فرهنگ 
جامعه، جز با مالحظة ويژگی ها و آثار خانواده امکان پذير نیست )سیف، 6:1368(. می توان 
گفت پیشینه مسئله هويت به آغاز تاريخ انسان باز می گردد زيرا از ديرباز انسان ها به دنبال 

تعريف و شناسايی خويش، قبیله، قوم و ملت و نیز کشف تمايزهای خود از ديگران بوده اند.
مفهوم هويت در حقیقت پاسخی به اين پرسش هاست که چه چیزی يک فرد انسانی را از 
هم نوع خود متمايز می کند و ارزش های او را از ارزش گروهی جدا می سازد. در واقع، هويت 

تعلق فرد را به گروه خاصی نشان می دهد )غفوری کله، 1:1384(.
کالگراف1 )1995( در تحقیق خود با عنوان بررسی هويت ملی در 22 کشور به اين نتیجه 
رسیدند که نروژی ها بیش از سوئدی ها برای يک زندگی صادقانه از يکديگر انتظار دارند و 
از زندگی خود راضی هستند و میزان گرايش آنها به کشور، فرهنگ و حکومتشان و در نتیجه 

هويت ملی  شان بیش از سوئدی  هاست )حاجی خیاط، 1383(.
سینیرال2 )1997( در تحقیقی با عنوان حرکت به سمت يک هويت ارو پايی، تعامل بین 
هويت اجتماعی ملی و ارو پايی بین دانشجويان بريتانیايی و ايتالیايی را مقايسه کرده و به اين 
نتیجه دست يافته که هويت ارو پايی پاسخگويان بريتانیايی، به روشنی ضعیف تر از هويت 
ملی آنهاست و همبستگی معنادار و منفی بین آنها وجود دارد. در مقابل، پاسخگويان ايتالیايی 
به صورت معناداری هويت ارو پايی قوی تری نسبت به هويت ملی شان دارند و بین اين دو 

هويت، همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. 
بارت3، ويلسون4)1999( در تحقیقی با عنوان »تئوری طبقه بندی و توسعه هويت ملی 
در بچه های انگلیسی« عنوان می کنند که در جوان ها هويت ملی قوی تر است )غفوری کله، 

 .)4 :1384
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نادين بالبی1)2001( برای مطالعه هويت ملی و خارجی افراد امريکايی نمونه ای از اين افراد را 
انتخاب و بیان می کند که حضور در کشوری ديگر سبب شده جنبه هايی از هويت ملی افراد دوباره 
ساخته شود و هرچند برخی از امريکايی ها هويت ملی خود را به عنوان يک دارايی در آغوش 

می گیرند، برخی ديگر ارتباط میان هويت ملی و سرزمین را رد کرده اند )غفوری کله، 1384: 4(.
لهم2)2006( تحقیقی دربارة هويت ملی در بین جوانان حومه شهر ملبورن استرالیا انجام 
داده است. در اين پژوهش وی به دنبال شناخت عوامل تقويت کننده هويت ملی استرالیا بوده 
و دريافت که تالش دولت در حمايت از گروه های قومی مهاجر و همچنین نقش والدين در 
انتقال ارزش های فرهنگیـ  ملی استرالیا، تأثیر مثبتی در تقويت هويت ملی جوانان مورد مطالعه 

داشته است. 
و  جوانان  شرکت  که  است  يافته  دست  نتايج  اين  به  پژوهشی  در   )1377( آخوندی 
با خانواده و  پیرامون مذهب، مشورت  خانواده هايشان در مراسم ملی و مذهبی، گفت وگو 

تماشای برنامه های تلويزيونی ايرانی بر هويت ملی و مذهبی تأثیر مستقیم دارد.
احمدلو )1381( در پژوهشی عنوان می کند که هويت ملی و قومی در ارتباط با هم هستند 
و افراد طی فرايند اجتماعی شدن آن را درونی می کنند. ربانی )1381( در پژوهشی دريافته که 
گرايش به هويت ملی در طبقات متوسط جامعه بیشتر از میزان آن در طبقات مرفه و باالی 
جامعه است ولی جنسیت در میزان اعتقاد به هويت ملی تأثیر چندانی نداشت. عبدالهی و 
حسین بر )1381(، در گرايش دانشجويان بلوچ به هويت ملی ايران، چهار گروه از متغیرها 
را در نظر گرفتند: گروه »جامعه پذيری« شامل گروه های مرجع، همساالن و خانواده بود. گروه 
»موقعیت اجتماعی« جنسیت، محل سکونت، پايگاه اقتصادیـ  اجتماعی و عضويت گروهی را 
در بر می گرفت. نتايج تحقیق حاکی از اين بود که هرچه دانشجويان بلوچ از خانواده و دوستان 
خود بیشتر تأثیرپذير باشند و هرچه احساس محرومیت قومی و تبعیض در بین آنها قوی تر 
باشد، هويت ملی آنها به عنوان عام ترين هويت جمعی، ضعیف تر خواهد بود و در مقابل، هرچه 
اقدامات و پیوستگی آنان با نهادهای مدنی به ويژه انجمن های علمی و فرهنگی بیشتر باشد، 

هويت ملی آنان نیز قوی تر خواهد بود.
فکوهی )1381( در پژوهشی دريافته که متغیرهای زبان، تعلقات تاريخی سیاسی، مشارکت 
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، رسانه های جمعی مانند تلويزيون و مطبوعات و خانواده، تأثیر 
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بسزايی در هويت سازی جوانان دارند. حبیب زاده مرودشتی )1382( در پژوهشی دريافته که 
جوانان از پايگاه اقتصادی، اجتماعی باالتری برخوردار هستند و میزان مشارکت سیاسی و 

اجتماعی آنها ضعیف تر است.
غفوری کله )1384( در پژوهشی نشان می دهد که در خانواده هايی که والدين پايبندی 
بااليی نسبت به مؤلفه های دينی و ملی دارند، جوانان نیز از هويت ملی و دينی قوی تری 

برخوردارند.
عملکرد والدين در زمینه آموزش جوانان در دو بعد ملی و دينی با هويت ملی و دينی 
جوانان، ارتباط مستقیم و مثبت دارد. بین پايگاه خانواده و هويت ملی و دينی رابطه ای منفی و 
معکوس وجود دارد. حسن زاده )1387-1386( دريافت که از لحاظ پايبندی به هويت ملی، 
جوانان پسر موفق تر از جوانان دختر بوده و بیشتر به هويت ملی خود افتخار می کنند و در 
هويت دينی، دختران وضعیت بهتری نسبت به پسران داشته اند. اکبری و عزيزی )1387( در 
تحقیقی دريافته اند که میزان هويت ملی در میان 78 درصد از دانش آموزان، متوسط و باالست 
و همچنین 22 درصد از آنها دارای هويت ملی ضعیف بوده و در بحران هويت به سر می برند.

ربانی و ديگران )1388( در پژوهشی دريافته اند که بین استفاده از رسانه های جمعی و 
هويت ملی رابطه وجود دارد و از میان متغیرهای اثرگذار بر هويت ملی، به ترتیب جنس، میزان 
استفاده از رسانه های خارجی، میزان استفاده از رسانه های داخلی، سن و وضعیت تأهل در 
تعیین گرايش هويت ملی از سهم بیشتری برخوردار بوده اند. تاروردی زاده )1388( در پژوهشی 
دريافته که هرچه شبکه ارتباطی افراد گسترده تر باشد، هويت ملی آنان قوی تر می شود. همچنین 
جامعه پذيری دموکراتیک در خانواده، هويت ملی و اجتماعی را تقويت می کند و از میان وسايل 
ارتباط جمعی، استفاده از راديوی داخلی سبب تقويت ملی می شود و استفاده از راديو خارجی 

و ماهواره آن را تضعیف می کند.
قوی  دانش آموزان  ملی  هويت  که  دريافته اند  پژوهشی  در   )1388( پیلتن  و  مهدوی 
است. هرچه میزان تعامل های صمیمانه )عاطفی(، مبادله ای و گفتمانی بین اولیای مدرسه و 
دانش آموزان بیشتر شود، هويت ملی تقويت می شود. با توجه به ضرورت اين مسئله، پژوهش 
حاضر در صدد بررسی تأثیر خانواده بر شکل گیری هويت ملی در بین دانش آموزان شهر يزد 
و در پی آن است که میزان هويت ملی دانش آموزان در شهر يزد به چه میزانی است و خانواده 

در شکل گیری هويت ملی دانش آموزان چه نقشی دارد؟
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مبانی نظری
در مورد هويت و چگونگی شکل گیری آن، انديشمندان بسیاری از منظرهای متفاوت سخن 
گفته اند. جاری بودن اين مباحث در بستر زمان نشانة آن است که هويت حصار نمی شناسد و 
همواره پويا، زنده و در حال نوسازی و بازتعريف است. مسائلی چون جهانی شدن با ايجاد 
شرايط متفاوت از يک سو به هويت های متفاوت و شايد کاذب شکل می بخشد و از سوی 
ديگر، هويت های متمايز را به نوعی همگونی فرا می خواند. با توجه به اين مسائل، از ديرباز 
انديشمندانی بسیار سعی در ترسیم و تعريف چهارچوبی نظری به منظور تبیین و تدقیق معمای 

هويت کرده اند.
استرايکر1 نگرش هايی را که در مورد هويت در حیطه روان شناسی اجتماعی و جامعه شناسی 
مطرح شده است، در سه گروه تقسیم می کند: برخی ديدگاه ها نگرشی فرهنگی و جمعی از 
هويت دارند که ايده ها، باورها و اعمال يک گروه يا جمع را نمايش می دهند. اين نگرش 
اغلب در کارهايی که روی هويت قومی انجام گرفته، ديده می شود. در اين ديدگاه، هويت به 
صورت مشخص و شفاف تعريف نشده و موجب ايجاد ابهام شده است. اين ديدگاه از تشريح 

تغییرپذيری رفتار، انگیزش و کنش متقابل افراد ناتوان است. 
ديدگاه دوم در مورد هويت، ذيل سنت کنش متقابل گرايی و به ويژه نگاه ساختاری آن رشد 
می کند. اين ديدگاه بیشتر به بررسی ارتباطات نقش افراد و تغییرپذيری، انگیزش و تفاوت ها 
با هويت می پردازد. اين ديدگاه به نظريه هويت معروف بوده و بیشتر بر هويت نقشی تأکید 
می کند. زمانی که فردی نقش خاصی را بر عهده می گیرد، همراه نقش، نوعی هويت نیز کسب 
می کند و اين هويت از وظايف نقشی و انتظارات ديگران از آن ناشی می شود. اين ديدگاه چون 
هويت را ناشی از نقش پذيری افراد در درون گروه ها می داند، بیشتر به روابط درون گروه با 

نقش های اعضا می پردازد.
سومین ديدگاه در مورد هويت، در آثار تاجفل2 و افرادی چون جان ترنر3 با عنوان نظريه 
هويت اجتماعی مشاهده می شود. اين ديدگاه، هويت را به عنوان امری که در درون يک گروه 
و مقوله جاسازی شده می بیند؛ تفاوت گروه و مقوله را ناديده گرفته و همچنین اهمیت رفتار 

درون گروه مثل ارتباطات بین اعضای گروه را رها می کند )بورک و استريکر2000،4: 284(.

1. Striker
2. Tajfel
3. Turner
4. Strikers & Burke 
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به  اجتماعی و محیطی منجر  فرايند هويت نشان می دهد فشار های  نظام کنترل  تئوری 
شکستن حلقه های بازگشتی شده و فرايند هويت را حفظ می کنند. انقطاع فرايند هويت از 
عملکرد دو مکانیزم حاصل می شود: 1( حلقه های شکسته شده؛ 2( سیستم های هويتی بیش از 
حد کنترل شده. هرکدام از اين مکانیزم ها شرايط را برای فشار هايی فراهم می کنند که نتیجة آن 
انقطاع فرايند هويت بوده و نتیجة اين گسستگی نیز احساس بی هويتی و کسب هويتی تازه 

است )بورک، 1991: 836(.

نظریه های هویت
به هويت  نظريه پردازان شبکه، نگرش ساختاری  وايت1 و ديگر  تئوری ساختاری هویت:

را مطرح می کنند که مشابه نظريه اقتصادی است. در اين نگرش، رفتار بیشتر نوعی واکنش 
به شرايط محیطی تلقی می شود. آنها افراد را برای قرار گرفتن در جايگاه ها يا موقعیت های 
خاص اجتماعی مناسب می دانند، درحالی که جايگاه های اجتماعی را به يک هويت مشخص 
اختصاص می دهند و عوامل محیطی را در تعیین رفتار و هويت مؤثر می دانند، اما اين تأثیر 
از طريق ساختار روابطی که افراد و نهاد ها در آنها درگیر می شوند، اعمال می شود نه از طريق 
محرک های طبیعی مستقیم. از نظر وايت، افرادِ دارای هويت های مشخص، ساختار اجتماعی 
را خلق نمی کنند بلکه ساختار های اجتماعی، افراد را خلق می کنند تا جايگاه ها و موقعیت های 

موجود را اشغال کنند )کالنتری و ديگران، 1388: 131(.
کان2: به نظر کان »خود« که در کانون نظريه جامعه شناختی قرار دارد، در تعامل اجتماعی 

و با درونی شدن ايستارهای ديگران نسبت به خود شکل می گیرد؛ ديگرانی که فرد با آنها در 
تماس است يا به نحوی از آنان آگاهی دارد. برای پژوهش درباره خود می توان آن را مجموعة 
نسبتاً ثابت و پايداری از ايستارها درباره هويت خود شخص در نظر گرفت. مطابق با نظر کان، 
هويت فرد همان هويت اجتماعی اوست؛ به اين معنا که فرد به واسطه روابطی که با ديگران يا 
در رابطه با نظام اجتماعی که در آن قرار گرفته دارد، خود را توصیف يا هويت خويش را با آن 
ابراز می کند. کان با تحقیقات خود مفاهیمی مانند شغل، طبقه اجتماعی، دين و نهاد های ديگر 
اجتماعی را به حیطه تحقیق وارد کرد و اهمیت اينها را در توسعه و شکل دادن به خود نشان 

داد )تهرانی، 193:1380(.

1. White
2. Kahn
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به عقیده کولی خود  از مباحثی که کولی عنوان می کند بحث خود است.  کولی1: يکی 

يعنی احساس اينکه فرد کلیّتی متمايز است؛ اما در عین حال خود و ديگری دو روی يک 
سکه هستند؛ در نتیجه خود فقط بر اساس شباهت و تفاوت نسبی با ديگران است که تعريف 
می شود. کولی به وجود خود گروهی يا ما، عالوه بر خودِ شخصی يا من فاعلی معترف است 
و اظهار می کند که خودِ گروهی يا ما، مشتمل از اشخاص ديگر است. شخص خودش را با 
گروه معرفی می کند؛ بنابراين ما از آمال و افکار و خدمات مشترک سخن می گويد؛ وی مفهوم 

خودِ آينه سان را مطرح می کند:
»تصوير تا اندازه مشخصی از خود شخص ـ يعنی هر برداشتی که شخص از خود دارد 
ـ در هر ذهن معینی وجود دارد و نوعاً احساسی که شخص از خود دارد با رويکردی تعیین 
می شود که فکر می کنیم ديگران نسبت به خود ما دارند؛ بدين سان که در اذهان ديگران برداشتی 
از قیافه، رفتار، هدف ها؛ کردار و دوستانمان وجود دارد و اين ابعاد خود به شیوه های گوناگون 

تحت تأثیر اين تصور ما قرار دارد« )ريتزر، 288:1379(.
مطابق با نظر کولی می توان گفت هويت يک فرد همان خود آينه سان اوست که در جريان 
تعامالت فرد با ديگران شکل می گیرد. بر اين اساس، هويت تعريفی است که فرد به واسطه 
تعامالتش با ديگران يا به عبارتی با نگاه کردن در آينه ديگران، از خود به دست می آورد. اين 
هويت ضرورتاً اجتماعی است و در جريان تعامالت و ارتباطات اجتماعی شکل گرفته و فرد 

از آن آگاهی دارد )تنهايی، 405:1373(. 
در انديشه کولی مفهوم های خودِ آينه سان و گروه نخستین در هم بافته اند. حساسیت در 
برابر انديشه ديگران را تنها می توان در کنش های متقابل و نزديک و صمیمانة گروه های نخستین 

پرورش داد )کوزر، 414:1383(.
را  نخستین  مهم ترين گروه های  و  می نمايد  دومین  و  نخستین  از گروه های  او صحبت 
خانواده، گروه های همبازی و همسايگی می داند که در تشکیل ماهیت اجتماعی و آرمان های 
افراد نقش اساسی ايفا می کنند. به نظر وی به واسطه روابط صمیمانه و رودرروی موجود در 
آنها اين دسته از گروه ها مهم ترين نقش را در زمینه هويت يابی فرد ايفا می کنند و اين هويت 
می تواند از سطح اين گروه ها به سطح اجتماع محلی، ملت و اجتماع جهانی گسترش يابد 

)اسکید مور247-249:1375،2(.
1. Cooly
2. Skidmore
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بلومر1: بلومر در بحث اجتماعی شدن و کنش، به نقش خانواده )والدين( و هويت پرداخته 

است. بر مبنای تئوری بلومر، فرايند اجتماعی شدن با کمک عوامل شش گانه ممکن است که 
عبارتند از: والدين، گروه هماالن، مدارس يا سازمان های رسمی، مجامع عمومی، رسانه ها و 
وسايل ارتباط جمعی. اجتماعی شدن عبارت است از جريانی که انسان در آغاز آن هنجارهای 
اجتماعی ياد گرفته، با آنها تطبیق می يابد. فرايند جامعه پذيری از نظر او در حقیقت به معنای 

يکی شدن و جاافتادن در جامعه کالن است )تنهايی، 474:1373(.
وی عنوان می کند که در جامعه، خانوادة هرکس می تواند متأثر باشد. علت اين امر آن است 
که کودک بزرگ ترين و بیشترين تجربه را از پدر و مادر خود فرا می گیرد و در کوتاه ترين مدت، 

بیشترين تجربیات را می آموزد )آزاد ارمکی، 1376: 273(.
هويت  فرد  هر  است  معتقد  اجتماعی  هويت  نظريه پرداز  مهم ترين  مید  هربرت  ميد2: 

نگرش های  قالب  در  ديگران  فردی  نگرش های  از طريق سازمان دهی  را  يا خويشتن خود 
سازمان يافتة اجتماعی يا گروهی شکل می دهد. در واقع او در بحث از هويت با مطرح کردن دو 
نوِع خود يعنی من فاعلی و من مفعولی، به اين مسئله عمق بیشتری بخشید. مید، مِن فاعلی را 
جنبه ای از خود می داند که فرديت ما را تشکیل می دهد. من مفعولی مجموعه ای از ايستارهای 
سازمان يافتة ديگرانی است که فرد آنها را به عنوان خودش می شناسد. از ديگران ياد می گیريم 

که ايستارهای معینی، مناسب موقعیت های معینی هستند )اسکید مور، 1375: 247-49(.
در نظريه اجتماعی مید، افراد و جامعه همچون دو امر متفاوت، باهم در تضاد نیستند. 
از مناسبات متقابل  از يک سو  وی خويشتن را فی نفسه همان هويت اجتماعی می بیند که 
میان گفت وگوی فرد در ذهن يعنی گفت وگو میان مِن فاعلی و من مفعولی و از سوی ديگر 
گفت وگوی فرد با ديگران در عرصه مناسبات اجتماعی سرچشمه می گیرد )جنکیز3، 1381: 74(.
مید وجود يک »ديگر« تعمیم يافته را فرض گرفت که بر جماعت سازمان يافته ای داللت 
دارد که فرد به آن تعلق دارد و از آن شکل می گیرد و تعیّن می يابد. اصوالً هر شخصی، ديگرِی 
تعمیم يافتة خود را دارد و در عین حال هر عضوی از گروه به طور اصولی با اعضای ديگر 
گروه، صاحب اشتراک های فراوانی است. بدون ديگرِی تعمیم يافته، خود از نظر مید ناقص 

است )تنهايی، 1373: 474(.
1. Blumer
2. Mead
3. Jenkins



فصلنامه علمی - پژوهشی

دوره پنجم
شماره 2
تابستان 1391

74

  

  

   
   
   
 

 



   
 

 
 

   

   
   

     
   

  

    


مدل نظری تحقيق
با توجه به مدل تحلیلی تحقیق، فرضیه های تحقیق بدين شرح هستند:

1. بین متغیرهای دموگرافیک مانند سن، جنس، بُعد خانوار، مقطع تحصیلی و هويت ملی 
دانش آموزان رابطه وجود دارد؛

2. بین پايگاه اقتصادیـ  اجتماعی خانواده و هويت ملی دانش آموزان رابطه وجود دارد؛
3. بین میزان دسترسی به وسايل ارتباط جمعی و هويت ملی دانش آموزان رابطه وجود دارد؛

4. بین انسجام خانواده و هويت ملی دانش آموزان رابطه وجود دارد؛
5. بین همدلی خانواده و هويت ملی دانش آموزان رابطه وجود دارد؛

6. بین گفت و شنود خانواده و هويت ملی دانش آموزان رابطه وجود دارد؛
7. بین ارتباط صمیمی والدين و هويت ملی دانش آموزان رابطه وجود دارد؛

8. هرچه پايبندی خانواده ها به مسائل ملی بیشتر باشد، دانش آموزان نیز از هويت ملی 
قوی تری برخوردار هستند.

روش تحقيق
روش پژوهش در اين مطالعه، توصیفی، تبیینی و کاربردی و به لحاظ زمانی مقطعی است.جامعه 
آماری تحقیق، دانش آموزان دبیرستان های ناحیه دو استان يزد است. برای جمع آوری داده های 
مورد نیاز اين تحقیق از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب استفاده شده است. نمونه مورد نظر 

با حجم 120 نفر از طريق فرمول کوکران به دست آمده است. 
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ابزار مورد استفاده در اين مطالعه، پرسشنامه است. پرسشنامه پس از احراز اعتبار و پايايی 
در مرحله مقدماتی، برای جمع آوری داده ها در مرحله نهايی مورد استفاده قرار گرفت. در اين 
تحقیق از اعتبار صوری استفاده شده و برخی گويه ها و پرسش ها پس از مشورت و نظرخواهی 
از کارشناسان و اساتید دانشگاه که دارای اشکال و ابهام بودند، اصالح شدند. به منظور برآورد 
پايايی سنجه های مهم در پژوهش حاضر، از ضريب آلفای کرونباخ1 استفاده شد؛ بدين ترتیب که 
پیش آزمون با تعداد 40 پرسشنامه انجام گرفت و نتايج محاسبة اين شاخص در مورد سنجه های به 
کار گرفته شده در جدول شماره 1 آورده شده است. داده ها توسط نرم افزار SPSS تجزيه و تحلیل 
شده است. به منظور تعیین تحلیل اطالعات، در سطح توصیفی از جداول يک بعدی، فراوانی، 
درصد و ترسیم نمودار و در سطح استنباطی برای آزمون های ضريب همبستگی پیرسون، تی، 

تحلیل واريانس و رگرسیون چندمتغیره و سلسله مراتبی استفاده شده است. 

جدول شماره 1. میزان پایایی متغیرهای اصلی تحقیق
ضريب آلفای کرونباخمتغیر

0/90هويت ملی دانش آموز
0/75ارتباط صمیمی

0/88هويت ملی والدين
0/85انسجام خانواده
0/74همدلی خانواده

0/78گفت و شنود

تعریف مفهومی و عملياتی متغيرها
در اين تحقیق هويت ملی در سه بیعد سرزمینی، تاريخی، و فرهنگی بررسی می شود.

هويت ملی عبارت است از ويژگی هايی که ابعاد پنج گانه ملت، در هر جامعه خاص به خود 
می گیرد مثاًل بُعد روان شناسی مخصوص يک ملت، فرهنگ و آداب و رسوم متمايز از فرهنگ ملل 
ديگر، سرزمین و قلمرو مخصوص ملت و نظام سیاسی و ويژگی های تاريخی يک ملت و احساس 

و نگرش مردم نسبت به ابعاد فوق، هويت ملی آن ملت را تشکیل می دهد )احمدلو، 1381: 45(.
اين مفهوم به وسیله گويه های زير در ابعاد مختلف اندازه گرفته شده است. 

همدلی: عبارت است از میزانی که خانواده ها شرايط همسان بودن نگرش ها، ارزش ها و عقايد 

1. Cronbach›s Alpha
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را مورد تأکید قرار می دهند )فیتز پاتريک1، 1997(.
جهت گیری گفت وشنود: اين است که خانواده ها تا چه اندازه شرايطی را به وجود می آورند 

که در آن، تمام اعضای خانواده تشويق به شرکت آزادانه و راحت در تعامل، بحث و تبادل نظر 
درباره طیف وسیعی از موضوعات شوند.

انسجام خانواده: به عنوان يکی از ساختارهای پُرنفوذ خانواده، احساس همبستگی، پیوند و 

تعهد عاطفی است که اعضای يک خانواده نسبت به هم دارند )کوئرنر و فیتز پاتريک، 1997(.
روابط صمیمی: منظور از رابطه صمیمانه رابطه ای بی واسطه است که در آن هیچ کدام از 

طرفین خود يا ديگری را در موضع باالتری احساس نکنند و بتوانند در مواقع نیاز از ديگری 
.)www.atcceicom( ياری بطلبند

تعریف عملياتی
جدول شماره 2. مفاهیم، ابعاد، شاخص ها و گويه های مربوط در تحقیق

گويهابعادمفهوم

هويت 
ملی

سرزمین

از اينکه در ايران زندگی می کنم احساس غرور می کنم. زمانی که به هر دلیلی به ايران 
توهین می شود ناراحت می شوم. تابعیت ايرانی بر تابعیت کشوری ديگر ارجحیت دارد. 
ايران پیشرفت های علمی و تکنولوژيکی خوبی داشته است. از افتخارات سرزمین ايران 
وقوع انقالب اسالمی است. دفاع از سرزمین ايران يک وظیفه ملی برای هر ايرانی 
است.اگر جنگی رخ دهد جهت دفاع از سرزمین ايران آماده هستم. در صورت فراهم 
بودِن امکان زندگی در بهترين کشورها، حاضر به ترک ايران نیستم. برای سربلندی 

سرزمین ايران هر اقدامی الزم باشد انجام می دهم.

تاريخی

به نظر من انقالب اسالمی سبب ايجاد تحوالت مثبت شده است. خدمات امیرکبیر برای 
ايرانیان قابل تقدير است. صعود تیم ملی فوتبال به جام جهانی يک روز فراموش نشدنی 
در تاريخ کشور ماست. به بازديد از اماکن و آثار تاريخی عالقه مندم.کتب تاريخی 

مطالعه می کنم. نسبت به بسیاری از شخصیت های تاريخی آشنايی دارم.

فرهنگی

آثار باستانی به جامانده در فرهنگ ما موجب سربلندی است. از موفقیت دانش آموزان 
ايرانی در المپیادهای علمی احساس غرور می کنم. بايد به ارزش های فرهنگ ايرانی 
احترام گذاشت. بايد به سرود و پرچم ملی احترام گذاشت. همیشه سعی می کنم از 
کلمات فارسی به جای انگلیسی استفاده کنم. در برگزاری هرچه بهتر مراسم سنتی 
همچون عید و چهارشنبه سوری تمام سعی ام را می کنم. کتب فرهنگی چون )مثنوی 

معنوی، حافظ( را مطالعه می کنم.

1. Fitzpatrick 
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گويهابعادمفهوم

خانواده

انسجام

من و مادرم احساسات همديگر را کاماًل درک می کنیم. من و پدرم احساسات 
همديگر را کاماًل درک می کنیم. دوست دارم کارها را بدون کمک والدينم انجام 
دهم. من و پدرم وقت زيادی را با همديگر می گذرانیم. من و مادرم وقت زيادی 

را با همديگر می گذرانیم. دوست دارم در کنار والدينم باشم. 

گفت و شنود

والدينم مرا تشويق می کنند تا احساساتم را بیان کنم. والدينم دوست دارند نظر من 
را بشنوند، حتی وقتی که با آنها موافق نیستم. من واقعًا از صحبت کردن با والدينم 
لذت می برم، حتی وقتی با هم توافق نداريم. پدر و مادرم من را تشويق می کنند 

تا افکار و عقايد آنها را مورد بحث و بررسی قرار دهم.

روابط 
صمیمیانه

تا چه اندازه با والدين خود روابط صمیمانه داريد؟ احساس می کنم با والدينم دوست 
برايم مشکلی پیش  با والدينم هستم احساس راحتی می کنم. وقتی  هستم. وقتی 
می آيدآن را با والدينم در میان می گذارم. در مورد کارهايم با والدينم مشورت می کنم.

هويت ملی 
والدين

در  معموالً  مادرم  و  پدر  پاپ.  تا  می کنند  گوش  سنتی  موسیقی  بیشتر  والدينم 
باستانی  آثار  ديدن  به  امکان  در صورت  مادرم  پدرو  می کنند.  انتخابات شرکت 
عید  همچون  فرهنگی  سنت های  برگزاری  چگونگی  درباره  والدينم  می روند. 
نوروز به ما توضیح می دهند. والدينم در زمان انتخابات مرا در رابطه با انتخاِب 
فرد باصالحیت راهنمايی می کنند. والدينم در مورد مزايای زندگی در خارج از 

کشور با ما صحبت می کنند.

همدلی 
کمک  هم  به  ما  خانواده  اعضای  دارد.  وجود  کمتر  آرا  اختالف  ما  خانواده  در 
می کنند. وقتی من ناراحتم ديگر اعضای خانواده با من همدلی می کنند. موقعی که 

امتحان دارم ديگر اعضای خانواده با من همدلی می کنند.

یافته ها
جدول شماره 3: توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سن

درصدتجمعی درصدفراوانیگروه سنی
1432/52/5 سال
153730/833/4 سال
164335/869/3 سال
173125/895/9 سال
1843/398/3 سال
1921/7100 سال

100/0 درصد120کل

همان گونه که در جدول شماره 3 مشاهده می شود، 2/5 درصد از پاسخگويان در گروه 
سنی 14 سال قرار داشتند، 30/8 درصد از پاسخگويان در گروه سنی 15 سال، 35/8 درصد از 
پاسخگويان در گروه سنی 16 سال، 25/8 درصد از پاسخگويان در گروه سنی 17 سال، 3/3 
درصد از پاسخگويان در گروه سنی 18 سال و 1/7 درصد از پاسخگويان در گروه سنی 19 

سال و بیشتر قرار داشتند. 
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جدول شماره 4. توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس میزان تحصیالت پدر 
سطح تحصیالت فراوانی درصد درصدتجمعی

بی سواد 4 3/3 3/3
ابتدايی 21 17/5 20/8

راهنمايی 36 30/0 50/9
متوسطه 2 1/7 52/6
ديپلم 25 20/8 73/4

فوق ديپلم 13 10/8 84/5

لیسانس
فوق لیسانس

دکترا

13
5
1

10/8
4/2
0/8

95
99/2
100

کل درصد 100 120

همان گونه که در جدول شماره 4 مشاهده می شود، 3/3 درصد از پاسخگويان بی سواد 
بوده اند، 17/5 درصد از پاسخگويان دارای تحصیالت ابتدايی، 30/0 درصد از پاسخگويان 
 20/8 متوسطه،  تحصیالت  دارای  پاسخگويان  از  درصد   1/7 راهنمايی،  تحصیالت  دارای 
درصد از پاسخگويان دارای تحصیالت ديپلم، 10/8 درصد از پاسخگويان دارای تحصیالت 
فوق ديپلم، 10/8 درصد از پاسخگويان دارای تحصیالت لیسانس، 4/2 از پاسخگويان دارای 

تحصیالت فوق لیسانس و 0/8از پاسخگويان دارای تحصیالت دکترا بوده اند. 

جدول شماره 5. توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس میزان تحصیالت مادر
درصدتجمعیدرصدفراوانیسطح تحصیالت

5/0 65/0 بی سواد
27/5 2722/5ابتدايی

59/2 3831/7راهنمايی
60 8 /10متوسطه
82/5 2722/5ديپلم

89/2 86/7فوق ديپلم
لیسانس

فوق لیسانس
12
1

10/0 
0/8

99/2
100

120                 100 درصدکل
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همان گونه که در جدول شماره 5 مشاهده می شود، 5 درصد از پاسخگويان بی سواد بوده اند، 
تعداد 22/5 درصد از پاسخگويان دارای تحصیالت ابتدايی، 31/7 درصد از پاسخگويان دارای 
تحصیالت راهنمايی، 0/8 درصد از پاسخگويان دارای تحصیالت متوسطه، 22/5 درصد از 
پاسخگويان دارای تحصیالت ديپلم، 6/7 درصد از پاسخگويان دارای تحصیالت فوق ديپلم، 
10 درصد پاسخگويان دارای تحصیالت لیسانس، و 0/8 از پاسخگويان دارای تحصیالت فوق 

لیسانس بوده اند. 
جدول شماره 6. توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس میزان درآمد

درصدتجمعیدرصدفراوانیمیزان درآمد

97/57/5کمتر از 300 هزار تومان
3014739/246/7 تا500 هزار تومان
5012520/867/5 تا 700 هزار تومان
7012117/585 تا 900 هزار تومان
9001815/0100 هزار تومان به باال 

100 درصدکل  120

دارای  پاسخگويان  از  درصد  می شود، 7/5  مشاهده   6 شماره  در جدول  که  همان گونه 
درآمد کمتر از 300 هزار تومان هستند، 39/2 درصد از پاسخگويان دارای درآمد 301-500 
هزار تومان، 20/8 درصد از پاسخگويان دارای درآمد 700-501 هزار تومان، 17/5 درصد از 
پاسخگويان دارای درآمد 900-701 تومان و 15 درصد از پاسخگويان دارای درآمد 900هزار 

تومان به باال هستند. 
جدول شماره 7. توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس بُعد خانوار

درصد تجمعیدرصدفراوانیبعد خانوار
3108/38/3 نفر
43932/540/8 نفر
54235/075/8 نفر
090/8 /61815 نفر
996/7 /775 نفر
8 نفر
9 نفر

2
1

1/7
0/8

98/4
99/2

1010/8100 نفر
100 درصدکل  120

همان گونه که در جدول شماره 7 مشاهده می شود، میانگین جمعیت خانوار در 8/3 درصد 
از پاسخگويان سه نفره، 32/5 درصد از پاسخگويان چهارنفره، 35 درصد از پاسخگويان پنج نفره، 
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15 درصد از پاسخگويان شش نفره، 5/9 درصد از پاسخگويان هفت نفره و 1/7 از پاسخگويان 
هشت نفره، 0/8 از پاسخگويان نُه نفره و 0/8 از پاسخگويان ده نفره بوده است.

جدول شماره 8. توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس میزان بهره مندی از وسایل ارتباط جمعی
درصد تجمعیدرصدفراوانیوسايل ارتباط جمعی

655رايانه
6510موبايل
21/711/7ماهواره

5646/758/4استفاده از دو وسیله
5041/6100استفاده از سه وسیله 

100 درصدکل   120

همان گونه که در جدول شماره 8 مشاهده می شود، 5 درصد از پاسخگويان از رايانه استفاده 
می کردند، 5 درصد از پاسخگويان موبايل، 1/7 درصد از پاسخگويان از ماهواره، 46/7 درصد 

از پاسخگويان از دو وسیله، 41/6 درصد از پاسخگويان از سه وسیله استفاده می کردند.
جدول شماره 9. توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس میزان شغل پدر

درصد تجمعیدرصدفراوانیشغل
10/80/8پزشک
10/81/6مهندس
کارمند
استاد

22
2

18/3
1/7

19/9
21/6

75/827/4فرهنگی
32/529/9نظامی

1613/3043/2بازنشسته
آزاد

کارگر
53
5

44/3
12/5

87/5
100

100 درصد120کل

همان گونه که در جدول شماره 9 مشاهده می شود، شغل پدرِ 0/8 درصد از پاسخگويان 
دکتر، 0/8 درصد مهندس، 18/3 درصد کارمند، 1/7 درصد استاد، 5/8 درصد فرهنگی، 2/5 

نظامی، 13/30 درصد بازنشسته، 44/3 درصد آزاد، 12/5 درصد کارگر بوده است.
جدول شماره 10. توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس میزان شغل مادر

درصدتجمعیدرصدفراوانی شغل
9075/075/0خانه دار
1613/388/3فرهنگی
65/093/3کارمند
54/297/5آزاد

32/5100بازنشسته
100 درصدکل  120 
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همان گونه که در جدول شماره 10 مشاهده می شود، شغل مادرِ 75 درصد از پاسخگويان 
خانه دار،13/3 درصد فرهنگی، 5 درصد کارمند، 4/2 درصد آزاد، 2/5 بازنشسته بوده است.

برای مقايسة میانگین رضايت شغلی در بین زنان و مردان و نیز افراد متأهل و مجرد از 
آزمون T استفاده شد که شرح آن در جدول شماره 11 آمده است.

جدول شماره 11. آزمون معنی داری تفاوت میانگین میزان هویت ملی در زنان و مردان 

سطح معنی داریدرجه آزادیTانحراف معیارمیانگینتعدادمقوالتمتغیر

جنسیت
6091/2613/13 مرد 

3/07
1180/003

6097/8310/08 زن

يافته های جدول شماره 11 نشان می دهد هويت ملی زنان در مقايسه با مردان باالتر است 
و پس از محاسبه آزمون T، عدد 0/003 برای سطح معناداری دو دامنه )Sig. (2-tailed)( به 
دست آمد و چون اين عدد کمتر از 0/05 است، پس نشان می دهد از لحاظ هويت ملی بین دو 

گروه )زنان و مردان( تفاوت معناداری وجود دارد؛ بنابراين فرضیه ما تأيید می شود.

جدول شماره 12. آزمون تحلیل واریانس )F( میان میزان هویت ملی دانش آموزان و متغیرهای مستقل

سطح معنی داریFواريانسمنبع تغییرمتغیر

بین گروهیمقطع تحصیلی
درون گروهی

51/10
148/400/3440/70

درآمد خانواده
بین گروهی

درون گروهی
202/85
 144/82

1/40
0/23

تحصیالت پدر
بین گروهی

درون گروهی
212/36
142/04

1/490/16

تحصیالت مادر
بین گروهی

درون گروهی
151/47
146/47

1/030/41

شغل پدر
بین گروهی

درون گروهی
273/58
137/63

1/98
0/05

شغل مادر
بین گروهی

درون گروهی
321/65
140/68

2/280/06

وسايل ارتباط جمعی
بین گروهی

درون گروهی
797/23
129/94

0/00
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همان گونه که داده های جدول آنالیز واريانس نشان می دهد، سطح معنی داری رابطه بین 
میزان استفاده از وسايل ارتباط جمعی و میزان هويت ملی از 0/05 کمتر است )sig  ꞊0/00(؛ 
بنابراين رابطه بین میزان هويت ملی با متغیر وسايل ارتباط جمعی معنی دار است؛ درحالی که 
سطح معنی داری بین ديگر متغیرها و میزان هويت ملی از 0/05 بیشتر است که نشان دهندة اين 
است که بین هويت ملی با ديگر متغیرها رابطه معنی داری وجود ندارد. برای بررسی رابطه ساير 
متغیرها با میزان هويت ملی، با توجه به اينکه در سطح فاصله ای سنجیده شده اند، از آزمون 
ضريب همبستگی پیرسون استفاده شده و نتايج اين آزمون ها در جدول شماره 13 گزارش 

شده است.

جدول شماره 13. محاسبه ضریب همبستگی میان میزان هویت ملی دانش آموزان 
و متغیرهای مستقل، با سطوح سنجش فاصله ای

تعدادهويت ملیمتغیرها
 سطح معناداری Pضريب همبستگی پیرسون

0/0740/209120-سن
0/0540/280120بعد خانوار

0/021120*0/185روابط صمیمی
0/1410/062120انسجام خانواده

0/0510/289120گفت وشنود
0/444120-0/013همدلی خانواده 

0/002120**0/261هويت ملی والدين

* معنی داری در سطح 95 درصد اطمینان
** معنی داری در سطح 99 درصد اطمینان 

جدول شماره 13 نشان می دهد که بین روابط صمیمی خانواده و میزان هويت ملی در سطح 
0/95 درصد همبستگی متوسط با جهت مثبت و معناداری مشاهده می شود. بدين معنا که هرچه 

روابط صمیمی والدين افزايش يابد، هويت ملی دانش آموزان افزايش می يابد. 
همچنین بین هويت ملی والدين و میزان هويت ملی دانش آموزان در سطح 0/99 همبستگی 
قوی با جهت مثبت و معناداری وجود دارد، يعنی هويت ملی والدين تأثیری مثبت بر میزان 

هويت ملی دانش آموزان دارد.
درحالی که رابطة ديگر متغیرها با میزان هويت ملی معنی دار نیست.
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رگرسيون چندمتغيری
به منظور تبیین هويت ملی دانش آموزان بر اساس اين متغیرها، از رگرسیون چند متغیره روش 
گام به گام استفاده شده است. در مجموع از هشت متغیر واردشده به معادله رگرسیون، دو متغیر 
 r 0= /368 مستقل در اين تحلیل باقی ماندند که ضريب همبستگـی آنها با هويت ملی، برابر با
و ضريب تعیین برابر با R2= 0/13 به دست آمده است. اين ضرايب بیانگر آن است که حدود 
13 درصد از واريانس هويت ملی توسط متغیرهای موجود در معادله رگرسیونی تبیین می شود.
همچنین مدل رگرسیونی تبیین شده که طبق آزمون تحلیل واريانس انجام شد، خطی و 
معنا دار است زيرا مقدار آزمون F برای تعیین سطح معنادار P=000 است. در جدول زير ترتیب 

متغیرهای مستقل در مدل رگرسیونی به همراه ضرايب مربوط و سطح معناداری آمده است. 

جدول شماره 14. نتایج آزمون رگرسیون چندمتغیره و میزان تأثیر متغیرهای مستقل بر هویت ملی 

متغیرها
ضرايب 

استانداردنشده
ضرايب 

Sig fآماره TSigfاستاندارد شده
B Std.

Error)β( بتا

77/7994/84216/0630/000عددثابت

9/1550/000 6/2572/0760/2593/0140/00جنس
0/6370/2180/2512/9230/004هويت ملی والدين

sig=./0000 9/155 f=   0/121 Total R2
Ad= 0/135=Total R2 

متغیرهای جنس با25/.=  و هويت ملی والدين با25/. = با تأثیر مثبت در پیش  بینی میزان 
هويت ملی دانش آموزان نقش دارند.

تحليل مسير
برای تحلیل و بررسی کل مدل، از روش تحلیل مسیر استفاده شد. در اين مدل، دو متغیر جنس 
و هويت ملی والدين وارد معادله شد. برخی از متغیرها رابطة مستقیم با متغیر وابسته ندارند 
و با تأثیر بر متغیرهای ديگر، غیرمستقیم بر متغیر وابسته تأثیر می گذارند. روابط صمیمی، بُعد 

خانوار، گفت و شنود و انسجام از جمله اين متغیرها هستند.

نتيجه گيری
در رابطه با اهمیت بررسی بعد هويت ملی بايد گفت، با توجه به اينکه دوران کنونی به تعبیری 
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دوره دل مشغولی انسان معاصر در زمینه شناخت و حل معمای هويت لقب گرفته است، در 
چنین فضايی بررسی و شناخت هويت ملی از اين نظر اهمیت دارد که بر تمامی حوزه ها از 

جمله فرهنگ، اجتماع و سیاست و حتی اقتصاد سايه افکنده است )میرمحمدی،1384: 13(.
امروزه بسیاری از صاحب نظران از بحران هويت بحث می کنند که در نهايت منجر به 
گسست نسل ها می شود و انواع پیامدهای منفی را در بر خواهد داشت. رفع بحران هويت و 
پیوند نسل ها که در نهايت منجر به انسجام اجتماعی نیز خواهد شد در گرو توجه و تأکید بر 
هويت اجتماعی و از آن جمله بعد ملی آن در تمامی اقشار مختلف و به ويژه در میان نوجوانان 
جامعه است. يکی از نتايج آن اين است که متضمن امنیت ملی جامعه و افزايش يکپارچگی 

خواهد شد )شفرز1، 1383: 125(.
شايان ذکر است که در روابط با هويت ملی نوجوانان، عملکرد نهادها و ارگان های مختلف 

می تواند تأثیرگذار باشد که از جمله مهم ترين آنها می توان به نهاد خانواده اشاره کرد.
دارد،  اجتماعی  توسعه  و  پیشرفت  در  تعیین کننده ای  بسیار  نقش  خانواده  ازآنجاکه 
شرايط  پرداخته اند.گرچه  خانواده  نهاد  وظايف  و  نقش ها  تحلیل  به  بسیاری  صاحب نظران 
صنعتی شدن و پیدايش ساختار جديد اجتماعی بعضی از وظايف خانواده را به ديگر نهاد های 
اجتماعی محول کرده ولی خانواده هنوز هم کانون اصلی جامعه پذيری فرد محسوب می شود و 
والدين بسیاری از هنجارها، ارزش های فرهنگی و زمینه های مورد نیاز مربوط به زندگی فردی 
افراد را از طريق ارتباط با فرزندان و در فرايند جامعه پذيری به آنها منتقل می کنند )غفوری کله، 

 .)5 :1384
اين  ندارد.  رابطه معنی داری وجود  بین سن و هويت ملی  اين تحقیق،  نتايج  بر اساس 
نتیجه با نتايج به دست آمده توسط غفوری کله)1384( يکسان است. پايگاه اقتصادی اجتماعی 
والدين نیز اختالف معنی داری در هويت ملی به وجود نیاورده که اين نتیجة متفاوت، در تحقیق 
غفوری کله )1384( و رزازی فر )1376( مشاهده می شود. بعد خانوار در اين تحقیق رابطه 

معنی داری با هويت ملی نشان می دهد.
نتیجه ديگر تحقیق، ارتباط معنی دار بین جنس و هويت ملی بوده که اين نتیجة متفاوت با 
نتیجه تحقیقات غفوری کله )1384( و همسو با پژوهش حسن زاده )1386( است که در آن 
هويت ملی دختران قوی تر از پسران است ولی در تحقیق حسن زاده، هويت ملی پسران بیشتر 

1. Sheferze
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از دختران بوده است. رابطة بین وسايل ارتباط جمعی و هويت ملی نیز تأيید شد و بین مقطع 
تحصیلی و هويت ملی رابطه معنی داری مشاهده نشد.

يکی ديگر از نتايج، فقدان ارتباط معنادار گفت و شنود و انسجام خانواده و همدلی با هويت 
ملی بود که انسجام خانواده و گفت و شنود دارای ارتباط مثبت و مستقیم، و همدلی دارای ارتباط 

منفی و معکوس است ولی در هیچ کدام، رابطه معنی داری مشاهده نشد.
رابطه  میزان هويت ملی و روابط صمیمی  بین  بود که  اين  نتايج تحقیق  از  يکی ديگر 
معنی داری وجود دارد؛ يعنی والدينی که ارتباط صمیمی بیشتری با فرزندان دارند، فرزندان آنها 

نیز هويت ملی باالتری دارند.
از ديگر نتايج تحقیق اين بود که بین میزان هويت ملی و پايبندی والدين به هويت ملی 
رابطه معنی داری وجود دارد و اين ارتباط مثبت و مستقیم است؛ يعنی هرچه پايبندی والدين به 

مؤلفه های هويت ملی بیشتر باشد هويت ملی نوجوانان نیز قوی تر است.
نتايج تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد جنس و هويت ملی والدين بیشترين تأثیر 
مستقیم را بر میزان هويت ملی دانش آموزان داشته است. همچنین متغیرهای جنس و هويت 

ملی والدين، با متغیر وابسته رابطه مستقیم داشته  اند. 
برنامه ريزی های ظريف و اصولی دربارة اسطوره ها،  از طريق  پیشنهاد می شود  پايان  در 
شخصیت ها و وقايع ملی بیشتر کار شود و سازمان های ذی ربط به منظور آشنايی خانواده 
و نوجوانان در اين رابطه بهتر عمل کنند. گاه مشاهده می شود که خانواده ها يا نوجوانان با 
اسطوره های ملی آشنايی نداشته اند و توصیه می شود برنامه هايی به منظور تقويت اطالعات 
خانواده ها در زمینة مسائل جامعه ارائه شود. در نهايت امر، اين مسئله منجر به تقويت باورها و 

گرايش نسل بعدی به مسائل اجتماعی و تقويت هويت اجتماعی آنان خواهد شد.
مناسبت هايی  به  يا  هفته  آخر  يا  تعطیالت  هنگام  در  می توانند  مناطق  فرهنگ سراهای 

برنامه هايی را با هدف جذب جوانان و خانواده ها و آموزش آنان با مسائل ملی برگزار کنند.
بهتر است نهادهايی همچون وزارت فرهنگ و ارشاد، سازمان ملی جوانان، نظام آموزش و 
پرورش وغیره برنامه های متنوع و جذابی را برای نوجوانان و خانواده های آنها در رابطه با مسائل 

ملی طراحی کنند و زمینه مشارکت خانواده ها و نوجوانان را در اين برنامه ها فراهم سازند. 
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