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 های فرهنگی و تعلق ملی  بررسی رابطه بین مؤلفه
 *در بین شهروندان شهر یزد

 
  باغ ، مرتضی دامن مهناز فرهمند

 70/75/5931: ؛       پذیرش52/70/5932: دریافت

 
 چکیده

. ملدی اسد ای کلیدیی ر  ررهند   های سرمایه اجتماعی، واژه عنوان یکی از مؤلفه احساس تعلق ملی به
علد   اید   ای به  شور و جامعه تا انیازه هرگونه تعریف از جامعه با پذیرش احساس تعلق و تعهی انجام می

ای  احساس تعلق ملی، یکی از امو  مهد  هدر جامعده. وجور را ر که مررم، احساس مثبتی ر با ه آن را نی
امر، ر با ه عوامل اجتماعی مدؤرر  شور و شناخ  ر س  آن و آگاهی کامل مسئوالن و مجریان قلمیار می

های  مقاله حاضر  ابطه بدی  مؤلفده. توانی گام مؤرری برای شناخ  مسائل موجور ر  جامعه باشی بر آن می
جامعده آمدا ی پدشوهت، تمدام . ررهنگی و تعلق ملی ر  بی  شهرونیان شهر یددر  ا بر سدی کدرره اسد 

عنوان نمونه انتخدا   نفر به 483تفاره از ررمول کوکران، سالۀ شهر یدر هستنی که با اس 51تا  51شهرونیان 
ساخته اسد  کده از اعتبدا  و پایدایی مناسدبی برخدو را   نامه محقق ها، پرست آو ی راره ابدا  جمع. شینی
رهی  آمیه نشان می رس  نتایج به. ای بوره اس  ای چنیمرحله صو ت خوشه گیری نید به  وش نمونه. اس 

های اجتماعی مجازی با تعلق ملی،  ابطه معکوس و معنارا ی  گرایی، و شبکه صرفکه بی  عرری شین، م
ر  معارلده . وجور را ر، اما  ابطۀ س  و ترجیحات ا زشی با تعلدق ملدی، مسدتقی  و معندارا  بدوره اسد 

بیشدتری  . ر صی از تغییرات متغیدر تعلدق ملدی  ا تبیدی  کنندی 43انی   گرسیون، متغیرهای مستقل توانسته
ترتیب متعلق به متغیر عرری شین، س ، ترجیحات ا زشدی،  به( تعلق ملی)ررگذا ی بر  وی متغیر وابسته ا

 .گرایی بوره اس  و مصرف
 .های اجتماعی مجازی گرایی، شبکه تعلق ملی، عرری شین، ترجیحات ا زشی، مصرف:ها کلیدواژه
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 بدی  ر  ملدی تعلدق و ررهنگدی های مؤلفده بدی   ابطده بر سی» عنوان با ا شی کا شناسی نامه پایان از برگررته حاضر مقاله*
 .اس  یدر رانشگاه ر  «یدر شهر شهرونیان

  .ایران یدر، یدر، رانشگاه اجتماعی، علوم رانشکیه شناسی، جامعه استاریا  . 
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 مقدمه
ای اس  که همه اعضای آن از حس مثب  شهرونیی برخدو را  بدوره و  جامعه سال  و آ ام، جامعه

. مندی باشدنی اقتصداری بهرهضم  را ا بورن احترام ملی، از حقوق مشخص اجتماعی، سیاسدی، و 
حدس »، و «حدس عضدوی  ملدی»، «نظام حقدوقی»توجه به سه عنصر برجستۀ شهرونیی، یعنی 

ای اهمید   ررهنگی ر  هدر جامعده ر  خوانت وضعی  ا تباطات بی « تعلق و رلبستگی اجتماعی
، آمددوزش (15، 4113،  لیددییکوت)ترریددی نقددت ا تباطددات  بی(. 34، 5481عدداملی، )را ر 

و قانون، که معطوف به تفاه  و تعامل شدور، مدؤررتری  پیوندی اجتمداعی ( 53، 4113،   ینکتا)
و هد  ر  واحدیهای ( 54، 4118،  گیلبدرت)های ذهنی، ه  ر  واحدی شدهر  برای کاهت انگا ه

بر تعلق بده ملد  واحدی،  اکنون شرایط شهرونیی مبتنی. تر مثل کشو ، منطقه، و جهان اس  بد گ
ای از شدهرونیی ر حدال  شدی و توسدعه اسد  کده   و، گونده رول اس ؛ ازای ر حال ررسایت و ا

مل  می ن ر  مقایسه با شهرونیی موجدور ر   د ک  به همان انیازۀ شهرونیی ر  قالب رول  رس 
 (.551، 5484،  کاستلد)شهرهای باستانی، جییی و نو اس   د رول 

براساس اصل شمول عام بر ای  نظر اس  که همۀ سداختا ها،  سدوم، ارکدا ، باو هدا،   مرتون
های   وز بدر سد   کا کرر مثب  نیا نی؛ برای نمونه، ناسیونالیس  ارراطی ر  جهانی که  وزبده... و

اگدر (.541، 5488 یتدد ، )توانی کا کرری بسیا  منفی راشدته باشدی  شور، می اش اردوره می اتمی
ای اسد   مررم به کشو شان  ا از منظری کا کرری مینظر قرا  رهی ، وظیفۀ هدر جامعده احساسات

توانی سرچشدمۀ ریگدری  که تظاهرات عاطفی مررمت  ا تنظی  کنی، زیرا عواطف ارسا گسیخته می
 .ومرج باشی برای هرج

هدای ررهنگدی، اجتمداعی،  وجور نوعی احساس تعلق به مرزوبوم و ساکنان آن و تمدام ویشگی
هدا  رهنیه تعلدق ملدی آن ررری، و رینی که برای ساکنان یک کشو ، یا یک مل  اهمی  را ر، نشان

شدور،  ای  احساس تعلق ر  سطح ررری باعث همبستگی و همیلی با تمام اررار جامعده می. اس 
کندی، ر  سدطح جامعده باعدث    های خدانوارگی جلدوگیری می ر  سطح خانوارگی از بدروز آسدیب

وجور  وحیه همکدا ی و . شور یارتگی جامعه می ایت ِعرق ملی و ر نهای ، توسعههمبستگی، ارد
های تحقق مناسب  مشا ک ، ر  گرو تحقق مناسب رراینی اجتماعی شین اس  و ازجمله شاخص
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اگدر مدررم، خدور  ا بدا . رراینی اجتماعی شین، اردایت و تقوی  احساس تعلق ملی ر  ردرر اسد 
بدا ددد کنندی و از حقدوق قدانونی برخدو را  باشدنی چنی ر  جامعده زندیگی هر دد جامعه بیگانه بیاننی

شدهرونیی از ریدیگاه اجتمداعی زمدانی تحقدق . شدونی های اجتماعی، شهرونی تلقدی نمی تعریف
های آن احساس تعلق کنی و ر  توسعه و تحوالت اجتمداعی،  یابی که ررر به جامعه و زیرساخ  می

مسئولی  و مشا ک  اعضای جامعه ر  توسعه اجتماعی،  قضاوت ر با ه احساس. مشا ک  جویی
تحقق و تبیدی   گیری شاخص احساس تعلق، قابل اقتصاری، ررهنگی، و سیاسی، با ا زیابی و انیازه

 (.44، 5483پو ،  ناطق)اس  
های ایجارشیه ر  سطح ردرری و اجتمداعی  با توجه به تغییرات جامعه امروزی، توجه به بحران

ا طبق نظر گییند، ای  عاملی  و ساختا  اس  کده موجدب عملکدرر اجتمداعی ضرو ی اس ، زیر
رهدی  شیه و ای  رو، از یکییگر جیا نیستنی و کنت اررار، ساختا   ا و ساختا ، کدنت  ا شدکل می

 (.115، 5488 یتد ، )
ویشه تعلق ملی،  ابطدۀ ندریدک و تنگداتنگی بدا مقولدۀ ررهند  را ر، زیدرا ررهند ،  هوی ، به

 سوم، میراث، و تا یخ مشترک اس  که ر  طدول زمدان از  و ها، آرا  ها، سن  ای از ا زش مجموعه
ررهن ، رییگاه و نگرش انسان  ا به خور، جامعده، و طبیعد ، . شور نسلی به نسل ریگر منتقل می

کندی و مسدیری از  انسان از طریق ررهن  با جهان بیرون  ابطه برقدرا  می. بخشی شکل و جه  می
« معندا»ر واقع، تعلق ملی ر  پرتو ررهند  . شور می به جهان طبیع  و جامعه گشوره میر ون آر

. ها و هنجا های ررهنگی،  رتا  انسان از معنا تهی خواهدی بدور یابی و بیون ر ک ر س  ا زش می
کنی و آرمی  ا از سدقو  بده و طدۀ پدوچی و  پذیر می های اجتماعی و سیاسی  ا ره  ررهن ، پیییه

هدای ذهندی و الگوهدای  عبا ت ریگر، شناخ  جهان برمبندای انگا ه رهی؛ به نجات میسرر گمی 
واسددطه  امددروزه جامعدده ایددران به(. 48، 5433نسدداج و همکددا ان، )پددذیر اسدد   ررهنگددی، امکان

و نیدد رشدا ها و  وندیهای ( های محتمدل قدومی و مدذهبی ماننی چالت)رراینیهای رراوان ر ونی 
ها و خطرهای رراوانی قدرا  را ر؛ البتده شدیت و ضدعف  ر  معرض چالت المللی، ای و بی  منطقه

حدارتری  مسدائل، ر  بعدی . ها ر  ابعار گوناگون هوی  ملی ایرانی، یکسان نیس  مسائل و چالت
ازجملده )هدای متعدیر  آمیه از پشوهت رسد  با توجه به نتایج به. احساس تعلق ملی مشهور اس 

توانی پیامیهای بسیا  ویرانگدری ر   خاطر به جامعه می تعلق، کاهت حس (پو  های ناطق پشوهت
اردایت میدان مهاجرت، کاهت امیی به آینیه، اندوای ردرری، احسداس : جامعه راشته باشی ازجمله

هدای بیگانده، کداهت احسداس  جیایی و سرر گمی ر  جامعه، ازخوربیگانگی، گدرایت بده ا زش
هدای  بیندی کنت هدا، رشدوا  شدین پیت ف نقتامنی ، مخیوش شین  وابط بی  حقوق و تکدالی
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گریدی، کاهت گرایت به نظ ، پایی  آمین سطح وراق اجتماعی و از  اعتماری، قانون  اجتماعی، بی
بی   رت  انسجام اجتماعی، کاهت انگیده برای پیشرر  و توسعه جامعه و بسیا ی موا ر ریگر کده 

اید  . علق ملی اررار و عوامل مؤرر بدر آن اسد رهنیه اهمی  تحقیق ر با ۀ میدان ت ای  خور، نشان
  های اخیر رچا  تغییرات ررهنگی زیاری شدیه عنوان یک شهر سنتی، ر  سال مسائل ر  شهر یدر به

ای  تغییرات به رراخو  شرایط . و گاهی ای  تغییرات با سرعتی بیت از حی معمول همراه بوره اس 
هدای قدومی،  عدواملی مانندی سد ، جدنس، و گروهو ساختا های اجتماعی و ررهنگی با توجده بده 

یارت  ای   وندیها ضدم  کمدک بده . کنی ای ایجار می  ونیهای متفاوتی  ا برای مررمان هر جامعه
کمک  شور و  وش  اس  که تنهدا بده های هماهن  با وضع موجور می بینی  یدی، سبب پیت برنامه

تغییدرات ررهنگدی، ترسدی  الگوهدای آن، و تدوان بده ا زیدابی  های واقعی و معتبر اس  که می راره
بینی رس  یار ؛ بنابرای ، با توجه به ای  تغییدرات ررهنگدی کده ر  شدهر یددر  هرگونه تبیی  و پیت

های ررهنگی و  ای بی  مؤلفه  چه  ابطه»شور که  های با ز آن وجور را ر، ای  پرست مطر  می نمونه
 .پاسخ رارن به ای  پرست اس  رنبال که ای  مقاله به« تعلق ملی وجور را ر؟

 
 پیشینه تجربی پژوهش. 1

های ررهنگی بر هوی  ملدی شدهرونیان شدهر کرمدان  ا بده  تأریر ا زش( 5433)نساج و همکا ان 
هدای  نتدایج پدشوهت آندان حداکی از اید  اسد  کده میددان ا زش. انی  وش پیمایت بر سی کرره

نااطمیندانی ر  حدی نسدبتاا بداالیی قدرا  را ر و گرایی، پی ساال ی، راصلۀ قی ت، و پرهیدد از  جمع
رهدی کده تدأریر  ها نشدان می همچندی  یارتده. هوی  ملی شهرونیان نید باالتر از حی متوسط اس 

را  اسد  و ضدریب و  گرایی و راصلۀ قی ت بر میدان هوی  ملی شهرونیان، معنی متغیرهای جمع
 .جه  تأریر ای  رو متغیر بر هوی  ملی، مثب  اس 

ر  پشوهشددی، عوامددل مددؤرر بددر ا تقددای هویدد  ملددی ( 5434)صددالحی امیددری و همکددا ان 
آمیه از اید   رسد  نتدایج به. اندی کا برری  ش   ا بر سدی کرره د رانشجویان رانشگاه جامع علمی

یک از متغیرهای مستقل سرمایه اجتماعی، سبک زنیگی، و احساس  رهی که هیچ پشوهت نشان می
  ا تبا  نیستنی و تنها متغیر میدان اعتمار به  سانه بدا هدر سده بعدی هوید  تبعیض با هوی  ملی ر
 .ملی،  ابطه راشته اس 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 

 نسدل و گذشدته نسدل بدی  ررهنگدی روگانگی اررار، اجتماعی هنجا های و ها  ا زش تغییر گرایی، مصرف  واج ماننی تغییراتی . 
 اجتمداعی های شبکه از حی از بیت استفاره همچنی  و اس  مذهبی شهر یک که شهری ر  شین عرری گسترش یدر، شهر امروز

 .شور می استفاره آن از نیاز حی از بیت ایران، شهرهای سایر ماننی نید شهر ای  ر  که مجازی
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ر بدا ه وضدعی  ابعدار تعلدق مکدانی ( 5434)آباری  نتایج پشوهت ریگری که زنگنه و حسی 
رهی که سطح تعلدق  انی، نشان می ساکنان سکونتگاه غیر سمی شرق کال عییگاه سبدوا  انجام راره

انی ساکنان محیوره شرق کال عییگاه ر  چها  بعدی تعلدق عداطفی، وابسدتگی مکدانی، پیوندی مک
رهدی کده ا تبدا   همچنی  ای  پدشوهت نشدان می. اجتماعی، و هوی  مکانی ر  حی باالیی اس 

معنارا ی بی  میدان  ضای  ساکنان از وضعی  اجتماعی و کالبیی محیطدی سدکونتگاه بدا میددان 
های ررری و سطح تعلق مکانی، معندارا  نبدوره  جور را ر، اما ا تبا  بی  ویشگیتعلق مکانی آنان و

ر  پشوهشی عوامل مؤرر بر هوی  ملی رانشجویان رانشگاه پیدام ندو  ( 5434)کیا کجو ی . اس 
پذیری رموکراتیدک ر  خدانواره، هوید   شیراز  ا بر سی کرره و به ای  نتایج  سییه اس  که جامعه

شدونی، و هرچده شدبکه  پدذیر می کنی، زنان و متولیان  وستا به اید  شدیوه جامعه ملی  ا تقوی  می
 .شور تر می تر باشی، هوی  ملی آنان قوی ا تباطی اررار گسترره

پشوهشی  ا برای بر سی عوامل اجتمداعی مدرتبط بدا  5431آباری و همکا ان ر  سال  زا ع شاه
نتدایج . انی ی تبرید، به شیوه پیمایشی انجام رارهآموزان ربیرستان بحران هوی  ررهنگی ر  بی  رانت

رهی که متغیرهای تأریرپذیری از گروه روستان و همساالن، تحصدی ت ردرر،  ها نشان می آن  تحلیل
ترتیب، را ای بیشتری  اردرات ر  تبیدی  متغیدر وابسدته، یعندی  جنسی ، و تأریرپذیری از ماهوا ه به
 .انی ر صی از وا یانس بحران هوی  ررهنگی  ا تبیی  کرره 35بحران هوی  ررهنگی بوره و حیور 

، میدان تعلق اجتماعی مررم به جامعه ایران و  ابطه (5435)ر  پشوهت محمورزاره و همکا ان 
رهدی،  آن با اعتمار اجتماعی و رررگرایی ر  شهر مشهی بر سی شیه اسد  کده نتدایج آن نشدان می

ه ایران ر  سطح متوسط بدوره و بدا ارددایت سد ، تعلدق میدان تعلق اجتماعی مررم مشهی به جامع
میدان تعلق اجتماعی ر  بی  قوم ردا س نسدب  بده سدایر اقدوام و . اجتماعی نید اردایت یارته اس 

. همچنی  شاغ ن نسب  به سایر اررار و طبقه متوسط نسب  به طبقدات ریگدر، بیشدتر بدوره اسد 
رسی ارتباط میان نظاا  ارشیای نواواناان و تو ا  برر  پشوهشی با عنوان ( 5481)آزارمرزآباری 

ها  نوایی باالتری  و سدن  گانه، ه  های ره به ای  نتیجه رس  یارته اس  که ر  بی  ا زش ،ملی آنان
ع وه، نتدایج، حداکی از اید  اسد  کده بدی   بده. انی رس  آو ره تری   تبه  ا به گرایی، پایی  و لذت

جداه و   رع . هوی  ملدی آندان، ا تبدا  معندارا ی وجدور را رگرایت نوجوانان به نظام ا زشی و 
ای  پدشوهت . انی انجام راره ،ا نترن  و تو   ااتماعینید پشوهشی  ا با عنوان ( 5481)شکو ی 

کررنی و ارراری  که از اینترن  استفاره می ر  شهر سننیج و ر  میان رو گروه از رختران، یعنی کسانی
رهدی کده میدان رو گدروه  ای  مطالعه نشدان می. کررنی، انجام شیه اس  یکه از اینترن  استفاره نم

لحاظ هوی  رینی، هوی  قومی، هوی  خانوارگی، و هوی  شخصی تفاوت معندارا ی  یارشیه به
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وجور را ر و هوی  رینی، قومی و خانوارگی، و هوی  شخصی ر  اررار گروه نخسد ، نسدب  بده 
 .و را  بوره اس اررار گروه روم، از تفاوت کمتری برخ

یانن و  اهانی: تای تو   بحران( 4155)و همکا ان   ناز های خا جی، عر  ر  بی  پشوهت
هدا  انی که نتدایج پدشوهت آن  ا بر سی کرره ،یناختی فرتنگی و روان ا اثرات آن بر تو   ااتماعی

گدی شدناختی، مدذهبی، و ررهن هدای هدویتی،  وان شدین، موجدب بحران رهی که جهانی نشان می
متنوعی شیه اس  که شامل تکثرگرایی و استعما  ررهنگی، تغییر ر  ساختا های اجتماعی سدنتی، 

 .تقوی  سکوال یس ، کاهت هوی  اجتماعی، و خلق پیچییگی ر   وابط اجتماعی اس 
ر  امریکا انجدام رار،  ینن تو   و اهانیر  پشوهشی که ر با ه  4118ر  سال   رالبی

های  های جییدی و نسدل سازی موجب شیه اس  کده بدی  نسدل به ای  نتیجه  سیی که جهانی
ی  نسل جییدی نیدد تدأریر گذاشدته  گذشته، راصله زیاری به وجور آیی و همی  موضوع، بر هو

واهان وجور آمیه و نسل جییی ر  سنی  پایی ، خ ها به ای که تضار زیاری بی  آن گونه اس ؛ به
 .جیایی از والیی  خور هستنی

 4111ر  سدال   موضوع تحقیق ریگری که از سوی مرکد تحقیقات مسائل اجتمداعی بریتانیدا
شدین و  ویشه بحدث جهانی ا ائه شیه اس ، تعلق و هوی  اجتماعی با توجه به تغییرات جییی و بده

ها انجدام شدیه  ای  پرست گویی به ای  پشوهت برای پاسخ. رناو ی ا تباطی و رنیای مجازی اس 
های جیییی ر   چه  اه»، «یک  ر  بریتانیا چگونه اس ؟ و خاطر اررار ر  قرن بیس  تعلق»اس  که 

چه عواملی مبنای اید  حدس ر  قدرن جییدی »و « تعریف هوی  و حس تعلق شکل گررته اس ؟
، نشار، قومید ، ، ر  ای  پشوهت، تعلق اجتماعی به خانواره، روستان، مکان، هوی  ملی«هستنی؟

ای، تعلدق آن ید ، و رنیدای مجدازی  طبقه، هوی  سیاسی، مذهب، سبک زنیگی، هوید  حررده
رهی که شت رسته از عوامل وجور را نی که اررار بده  نتایج ای  تحقیق نشان می. بر سی شیه اس 

 ، هوید  خانواره، روستان، سبک زنیگی، ملید: انی که عبا تنی از ها تعلق خاطر بیشتری راشته آن
ای،  وحیه کا  گروهی، همچنی  تعلق آن ی  و رضای مجازی اینترنتی که ر  عصدر جییدی،  حرره

ر نهای  اینکه، اررار ر  حس تعلق به عوامل مختلف با ه  تفداوت . اهمی  زیاری پییا کرره اس 
و بده نقدل از محمدورزاره )را نی و ای  حس با توجه بده زمدان و شدرایط اجتمداعی، متغیدر اسد  

 (.5435همکا ان، 
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انجدام راره اسد ،  ،یانن  اابی و اهانی تو  ر بدا ه ( 4111)  ای کده بدو ک براساس مطالعه
ای  گونده ویشه ر  کشو های آسیایی راشته اسد ، به یابی جوانان به ای بر هوی  شین تأریر منفی جهانی

کنندی  کنندی و سدعی می که برخی از جوانان ر  اید  کشدو ها کدام ا از هوید  ملدی خدور رو ی می 
 .شور ها نید می همی  عامل، موجب تضارهای نسلی بی  آن. های جیییی  ا کسب کننی هوی 

ر  کشو  آلمان که با  وش پیمایت انجام راره « تعلق ملی»براساس بر سی ( 4114)  ار یس
بنیی ررهنگی جیییی از تعلق ملی ر  میان کا گران جدوان آلمدانی  اس ، معتقی اس  که صو ت

، ر حال پییی آمین اس  و  وای  غالب از تعلق به ملی  آلمانی براساس خدون یدا میدراث قدومی
کننی که هرکس که ر  آلمدان بده رنیدا آمدیه  اگرچه بسیا ی از ای  اررار، بیان می. شور بازتعریف می

 .کننی اس ، آلمانی اس ، اما ای  تعلق  ا به هماننیسازی با شیوه زنیگی آلمانی مشرو  می
ی ان های راخلی، هوی  ملی و عوامل مؤرر بر آن  ا بر سی کرره ر  مجموع، بسیا ی از پشوهت

شین بر هوی  ملدی  شیه نید به بر سی و تحقیق ر با ه تأریر جهانی های انجام و بسیا ی از پشوهت
نامه انجدام  همچنی   وش بیشتر تحقیقات، پیمایشی بوره و اغلب بدا تکنیدک پرسدت. انی پرراخته

یه اس  گونه تحقیقی با بنیان نظری ر  راخل کشو  ر  ای  مو ر نوشته نش که هیچ ر حالی. انی شیه
هدای راخلدی بده  های خا جی نید مانندی پشوهت پشوهت. که بتوان از چا چو  نظری آن، بهره برر

نداز  اندی؛ مانندی تحقیقدات عر  انی و بیشتر هوی  ملی  ا بر سی کرره موضوع تعلق ملی نپرراخته
تنهددا پددشوهت . انی شددین انجددام شددیه کدده ر  حددوزه هویدد  و جهانی( 4118)و رالبددی ( 4155)

ر  ( 4114)و تحقیدق ار یدس  4111شیه از سوی مرکد مسائل اجتماعی بریتانیدا ر  سدال  مانجا
ای کده  های ریگر خا جی و راخلی، به موضدوع اصدلی یک از تحقیق حوزه تعلق ملی هستنی وهیچ

توجهی به موضوع ر  خا ج و  رهنیۀ بی ای  نشان. انی مقاله حاضر به آن پرراخته اس ، توجه نکرره
ها، بدر  کررن ایرارهای ای  پشوهت  اس ، اما پشوهت حاضر قصی را ر ضم  برطرف راخل کشو 

کیی بیشتری راشته باشی  .بعی احساسی موضوع، تأ
 

 چارچوب نظری. 2
کندی،  های ررهنگی بر تعلق ملی اررار اشدا ه می هایی که به تأریر پیییه  سی یکی از نظریه نظر می به

 شناسددی، ای بددی   وان  شددته ی ررهنگددی، کوششددی میانشناسدد  وان. شناسددی ررهنگددی اسدد   وان
ها، زبان، و  پررازر که ررهن ، سن  شناسی، و مطالعات ررهنگی اس  که به ای  واقعی  می جامعه
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. هدا تدأریر را ر بینی اررار، چگونه ر  ایجار نمارهای ذهنی، هویتی، و رراینیهای شدناختی آن جهان
پدررازر،  های محلی می بر سی عملکرر شخص ر  راخل گروهشناسی اجتماعی به  که  وان ر حالی

کیی را ر   وان ای   هیارد  سدعی (. 18، 5343،  میی)شناسی ررهنگی بر عملکررهای ررهنگی تأ
،  ماسدکوویچی)شکل تجربی ر  ه  ارغدام کندی  شناختی و اجتماعی  ا به های  وان کنی، بنیان می

شناختی هسدتنی  سو عناصری زیس  نگی، اررار ازیکشناسی رره انیاز  وان از چش (. 455، 5388
ناگدیر،  هدا بده شدناختی و رراگشدتی را ندی و از سدوی ریگدر، آن همی  رلیل،  رتا های زیس   و به

 (.84، 5335،  نیسب  و کوه )موجوراتی اجتماعی و ررهنگی نید هستنی 
نخسد  اینکده : وجدور را ر سی ر  رراینی تغییر شکل ررهنگی و اجتماعی، رو امر مه   نظر می به

اررار، موجوراتی جیا از بسترهای اجتماعی نیستنی و روم اینکه رضاهای اجتماعی، بیرون از موجورات 
تدوان تنهدا   کندی،  وانشناسدی  ا نمی نید استیالل می  گونه که برونر  انسانی قرا  نیا نی؛ بنابرای ، همان

ترتیب،  هیار   وانشناسی ررهنگی با ر   ای  ؛ به(5331برونر، )براساس سطح تحلیل ررری تبیی  کرر 
شدناختی موجدورات انسدانی  کنی که ماهید   وان ه  آمیخت  ذه  و بسترهای ررهنگی، استیالل می

 (.55، 5334،  شور  و سالیوان)توانی ر  طول زمان و مکان تغییر کنی  می
گروهدی  ا  ، ورارا ی ر ون انی ی کررهپررازانی که تعلق ملی  ا تنها از ریی ناسیونالیستی بر س نظریه

تدوان ر   وضدو  می گیری  ا به اید  جهد . کننی گروهی معنارا  تلقی می تنها ر  کنا  خصوم  برون
بدا  شدی نظریده . مشداهیه کدرر  ترندر« بنیی خورمقوله»و نظریۀ   تاجفل« هویِ  اجتماعی»نظریۀ 

گدروه ر  سدطح  گدروه و برون های ر ون ریدیگاه، ررض تقابل منفی بی   هوی  اجتماعی تاجفل و ترنر
خاطر را نی، منبع مه  تعلق  هایی  ا که مررم به آن تعلق تاجفل، گروه.  وانشناسی اجتماعی حفظ شی

-33، 5333،  ر اکمدد )رهنددی  رانددی کدده بدده ارددرار، هویدد  و احسدداس تعلددق می نفس می و عدددت
های متفاوت اجتماعی ممک  اس  یدک  براساس نظریه هوی  اجتماعی تاجفل و ترنر، زمینه(.38

شخصی، خانوارگی، یدا «  رۀ خور»شخص  ا به رکر کررن، احساس کررن، و عمل کررن برمبنای 
: بدر همددی  مبندا، هوید  اجتمداعی عبدا ت اسدد  از(. 544، 5381ترندر، )اش برانگیداندی  ملدی
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گاهی از عضوی  ر  یک گروه به» همراه بعی ا زشدی  برراش  یک ررر از خور براساس شناخ  و آ
توان گف ، ررضیه اصدلی  طو کلی می به(. 54، 5318تاجفل، )« و احساسی مرتبط با آن عضوی 

هایی که ر  ذه  خور  تاجفل و همکا انت ای  بور که ما با مرتب کررن موضوعات مربو  به مقوله
هدای  تفداوتارددایت )رهی   ها ارددایت مدی هدا  ا ر  بدی  اید  مقولده آو ی ، تفداوت وجور مدی به

آنچه از (. 53، 5354،  تاجفل و ویلکس)رهی   ها  ا ر  راخل گروه، کاهت می و آن( ای مقوله بی 
سازی، ای  امکان  ا برای یدک کنشدگر  آیی، ای  اس  که رراینی هوی  بحث هوی  اجتماعی برمی

سدخ های بنیاری معطدوف بده کیسدتی و چیسدتی خدور، پا کنی که برای پرست اجتماعی رراه  می
و « خدوری»ر واقع، هوی ، معطدوف بده بازشناسدی مدرز میدان . ای پییا کنی کننیه مناسب و قانع

گدروه  گدروه از برون های اجتماعی و جدیا کدررن ر ون سنجی اس  که عمیتاا از طریق ه « بیگانه»
های گروهی، حتی ر  شرایط نبور تضار مندارع، از  اهمی  تمایدها، ستیدها، و تنت. شور ممک  می

(.443، 5485محمیی،  گل)شور  ای  جنبۀ هوی  ناشی می
، نظریۀ خور  ا ر  واکنت به نظریۀ هوی  اجتماعی و براسداس چهدا  پدشوهت  املی مومنیی

کیددی بددر تمداید بددی  اندواع مقایسدده. ر  آلمدان و بریتانیددا ا ائده راره اسدد  ها،  ویکررهددای  او بدا تأ
های موجدور ر  اید   گیری متفاوت ر  برابر مقایسده ه روستانه یا ناسیونالیستی  ا ناشی از ج میه 

ای  گونه هایی که به آن تعلق را نی، به روس  را نی ر با ۀ خور و گروه  از نظر او، مررم. رانی زمینه می
مومندیی و )ای  مسئله یکی از موضوعات اساسی نظریه هوی  اجتمداعی اسد  . مثب  رکر کننی

روگاندده بددورن تعلددق ملددی و تجلددی آن ر  رو شددکل  را  بحددث پددرچ (.551، 4115ریگددران، 
اس  که نشان راره اس  که تعلق ملی، مفهومی با   روستانه و ناسیونالیستی، ما یدیو ویرولی میه 

و ( مانندی ا زیدابی مطلدو  از رسدتاو رهای یدک کشدو )با رو ظرری  متفاوت اس ؛ یکی مثب  
های مثبد  ارراطدی  ا و همچندی  قضداوتماننی رییگاه منفی ر  مو ر سایر کشو ه)ریگری، منفی 

الکسدی  و ( )ر با ه کشو  خوری که منجر به ای  اعتقار شور که کشو  م  از سایری  برتدر اسد 
نید برای توضیح روشکلی بورن تعلق ملی، از  و ا وی  استا   شاتد  ابرت تی(. 4، 4151،  او ی

روستی کو کو انده  ها میه  آن. انی برره روستی استنباطی نام روستی کو کو انه و میه  از رو نوع میه 
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روسدتی کو کو انده،  هدا، میه  از نظدر آن. کنندی و استنباطی  ا از نظر مفهدومی، کدام ا متمداید می
میلدی  رهنیۀ بی گیدرر و نشدان کا انه و غیرانتقاری ر  مو ر میه   ا ر  پیت می گیری محارظه جه 

هدای ناسیونالیسدتی و  کده بسدیا  شدبیه گرایتاررار یک جامعه به انتقدار از کشدو  خدوری اسد  
روسددتی کو کو اندده، سرسددخ  و متعصددب و  میه (. 53، 4111،  هددوری)میا اندده اسدد   قوم

روسدتی اسدتنباطی، ندوعی از تعلدق بده مدیه   ر  مقابدل، میه ( 45، 5333شاتد، )گراس   سن 
تمایدل بده ایجدار  گری از عملکررهای گروه حاک  اس  کده همراه گسترش ررهن  نقی و پرست به

هددای مثبد  یددا منفدی موجددور ر   هددا بدرای ظرری  آن. همراه را ر تغییدرات مثبد  ر  کشددو   ا بده
کشو شان، ا زشی برابر قائل هستنی؛ به ای  معنا که نقا  قوت کشو   ا عاملی برای باال بررن تعلق 

کنندی و بدرای  میپوشدی ن کننی، اما از شناسایی نقا  ضدعف مملکد ، چش   شان ا زیابی می ملی
 (.554-553، 5333شاتد و استا ، )کننی  ها ت ش می شناسایی و  رع آن

ر  . برنی های اولیه خور پی می طرریا ان اییه عرری شین، هرچه بیشتر به لدوم بازنگری ر  اییه
پدررازر و اید   ها، هابرماس به طر  مفهوم جامعه پساسدکوال  می یکی از جیییتری  ای  بازخوانی

بدا بتو و )شدور  عنوان یک پییدیه اجتمداعی می کرر، موجب توجه به بحث بازگش  مذهب به وی
انی، نگرش اردرار ر  مدو ر  گونه که برخی نویسنیگان یارآو  شیه همان(. 11، 4113،  کراتوچویل

های  شور، ر  ا زیابی انسدان از جنبده که از طریق ویشگی تجربه رینی، تعیی  و برانگیخته می جهان 
برگر ازجمله کسانی (. 38، 5481واخ، )گذا ر  اصلی زنیگی انسانی و ر  نحوه رعالی  او تأریر می

علمی )ای مطر  کنی  نحو برجسته شناسی ری   ا به های نظری جامعه اس  که توانسته اس ، بحث
ین پررازان معاصر ر  زمینه ررایندی عرردی شد تری  نظریه او یکی از مه (. 11، 5485زاره،  و حس 

 .رانی برای ری  می ای جیی برگر، ویشگی متکثر وضعی  می ن  ا مسئله. اس 
شناسدی  های ریدیگاه عرردی شدین ر  جامعه تری  چهره ، یکی ریگر از برجسته برایان ویلسون

او بر عوامل خا ج از سن  مسیحی که بر رراگدرر عرردی شدین (. 543، 5411ویل ، )اریان اس  
کیی بیشتری ر  اینجا نید  شی عق نید  اسد  (. 555، 4115،  پراکتو )کنی می حاک  هستنی، تأ
گونده عوامدل  کنی، اما ویلسون نید ماننی بیشتر نویسدنیگانی کده بدر ای  که نقت اساسی  ا بازی می

شدور  کننی، برای  شی مسدتقل راندت و  وش علمدی، اهمید  زیداری قائدل می خا جی تأکیی می
 (. 415، 5411همیلتون، )
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کنی که جایگدینی جمعید  نسدل جییدی  بینی می نگلها ت ر با ه رگرگونی ا زشی، پیتای نظریه 
هددای ررامدداری منجددر خواهددی  هددای مدداری بدده ا زش جایی بلنیمددیت از ا زش تددی یج بدده جابدده به

هدا، و  هدا، ا زش اینگلها ت، ررهن   ا نظدامی از نگرش(. 45، 5334،  آبرامسون و اینگلها ت)شی
ای ر  میان مدررم مشدترک اسد  و از نسدلی بده نسدل ریگدر منتقدل  طو  گسترره رانی که به رانشی می

شدناختی، رطدری و عمدومی اسد ، ررهند ،  که طبیعد  انسدانی از لحداظ زیس  ر حالی. شور می
(. 53، 5414اینگلها ت، )ای ریگر تغییر کنی  شور و ممک  اس  از یک جامعه به جامعه رراگررته می

طو   هدای ررامداری کده بده سدم  اولوی  های مداری به جایی اولوی  ابهنظریه رگرگونی ا زشی به ج
جایی بایدی ر  همده کشدو هایی  وی رهدی کده از  ای  جابده. بالقوه، رراینیی جهانی اس ، اشا ه را ر

 وشدنی نشدانگر  ابطده میدان  ای  امر به. کننی سوی امنی  نسبی حرک  می شرایط ناامنی اقتصاری به
 (.81، 5418اینگلها ت و آبرامسون، )گونی ا زشی اس  توسعه اقتصاری و رگر

وی برراشددتی رعددال از . تددر از خددور آن اسدد  از نظددر بور یددا ، ا زش نمدداری  مصددرف مه 
کننیه، مخاطب منفعدل تبلیغدات نیسد ، بلکده از  کننیه را ر و بر ای  نظر اس  که مصرف مصرف

کندی کده اردرار  بور یدا  ارعدا می. نیک عنوان عضوی از جامعه ر  آن مشا ک  می طریق مصرف، به
کنندی، بلکده خریدی کدررن  ا بدرای بیدان  براساس هوی  قومی، طبقاتی و جنسی خور مصرف نمی

 (.554، 5485باکاک، )گیرنی  کا  می هویتی که روس  را نی، به
گیدیند . گرایی و سداختا گرایی اسد  نوعی تلفیق بی  تعامدل یابی گییند، به نظریه ساخ 

هدیف گیدیند، تلفیدق و . یابی  ا وضع کرره اسد  ق ساختا  و کنت، مفهوم ساخ برای تلفی
سازگا ی بی  ساختا  نهاری و عاملی  ررری ر  قالب یک الگدوی ترکیبدی نظریده اجتمداعی 

هد  ... های  وزمره ماننی خریی کررن، به می سه  ردت ، و کنی که کنت او استیالل می. اس 
براسدداس نظریدده . سدداختا های اجتمدداعی اسدد ( زاینددیه)و هدد  بازتولیددی ( زاییددیه)تولیددی 
گیرندی؛ تکدرا   رتا هدای  یابی، عامل انسانی و ساخ  ر  ا تبا  با یکدییگر قدرا  می ساخ 

واسطه همی  بازتولیی ساختا ها از طریق کنت انسانی،  کنی و به اررار، ساختا ها  ا بازتولیی می
ساختا  اجتمداعی عمدیتاا ناشدی از . کننی ها محیوری  ایجار می ساختا ها برای کنت انسان

شدور کده ر   های  وزمره اررار و پیروی از قاعیه اس  و ساختا  به قواعیی مربو  می  رعالی 
 (.533، 5488کرایب، )انی  چنی  کنشی نهفته
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 الگوی نظری پژوهش(. 1)شکل شماره 

 
 های پژوهش فرضیه. 3

و تعلق ملی  ابطه  بی  عرری شین. 4بی  س  و تعلق ملی  ابطه وجور را ر؛. 5: از ها عبا تنی ررضیه
بی  ترجیحدات ا زشدی و تعلدق . 3گرایی و تعلق ملی  ابطه وجور را ر؛ بی  مصرف. 4وجور را ر؛

 .های مجازی و تعلق ملی  ابطه وجور را ر بی  میدان استفاره از شبکه. 1و  ملی  ابطه وجور را ر؛
 

 روش پژوهش. 4
لحاظ  کا  رته ر  ای  پشوهت،  ویکرر کمی و  وش تحقیدق،  وش پیمدایت اسد  کده بده  ویکرر به

. لحاظ ررایندی اجدرا، مقطعدی اسد  مقیداس، و بده لحاظ وسدع ، بد گ تحلیلی، به د هیف، توصیفی
سداله شدهر یددر اسد  کده تعدیار کدل آندان 51-51جامعه آما ی پشوهت حاضر، شامل تمام اردرار 

هددا  نفدر بدوره  111313برابدر بدا  5431های جمعیتی حاصل از سرشدما ی سدال براساس برآو ر
برای تعیی  حجد  نمونده از . ر واقع، محیوره جامعه آما ی بر سی حاضر، حوزه شهری اس . اس 

ای  گیری خوشده نفدر از جامعده آمدا ی بده  وش نمونده 483ررمول کوکران استفاره شیه و ر نهای ، 
بالطبع، واحدی تحلیدل پدشوهت حاضدر، ردرر اسد  و . انی مونه انتخا  شیهعنوان ن ای به چنیمرحله

 مصرف گرایی
  

 تعلق ملی

 های مجازیشبکه
 

 سن

 

 جنس

 

 وضعیت تأهل
 

 تحصیالت

 

 درآمد خانواده

 

 وضعیت اشتغال
 

 شدن عرفی
 

 ترجیحات ارزشی
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های  ایج و معمول ر   نامه یکی از  وش  وش تنظی  پرست. شور ها به ررر خت  می ر واقع تمام بحث
هایی اسد  کده  نامه و تحقیق از طریق آن، طدر  پرسدت هیف از تنظی  پرست. شناسی اس  جامعه

های سنجییه تبییل شونی و پس از آن، گفتا های یدک نظریده از طریدق  به معرفها  ه ها واژ وسیله آن به
هدا بده  نامه، برگرراندین واژه کا گیری پرسدت عبا ت ریگر، منظدو  از بده به. ها بر سی شونی ای  معرف

 (.451، 5481پو ،   ریع)ها اس   ها به پرست های مختلف و باالخره تبییل معرف معرف
آو ی  ای، ر   اسدتای جمدع ررآو ی اط عدات از مطالعدات کتابخانده، بدرای گدمقالدهر  ای  

و  ها، آما هدا و اط عدات جامعده مو رمطالعده پیشینه پشوهت، مرو ی بر نظریده  اط عات ر با ه
 . استفاره شیه اس  برای گررآو ی اط عات پیمایشی نامه، پرست

و آمدا  اسدتنباطی انجدام شدیه  ها ر  ای  پشوهت ر  رو سطح آما  توصیفی وتحلیل راره تجدیه
اس ؛ ر  مقاله حاضر، از اعتبا  محتدوایی اسدتفاره شدیه و بده همدی  منظدو ، تد ش شدی کده از 

هدای پیشدی  کده زیدر نظدر  های پشوهت سدنجنی، یدا از گویده های که متغیرهای تحقیق  ا می گویه
ها بدرای  انتخدا  بهتدری  گویده انی، استفاره شور و یا برای کا   رته و اجرا شیه استاران باتجربه، به

ر نهاید ، . های پشوهشگران و استاران ریگر نید ر نظر گررته شدیه اسد  متغیرهای جییی، رییگاه
های  شیه ر اختیا  اسدتاران و متخصصدان قدرا  گررد  و از ریدیگاه  نامه تیوی  با  ریگر پرست یک

نامه ای  مقاله از نوعی اعتبدا   رستترتیب، پ ای  نامه، کمک گررته شی؛ به ها برای اص   پرست آن
هدای آزمدون مقدیماتی  همچنی  ر  پدشوهت حاضدر، بدا اسدتفاره از راره. صو ی برخو را  اس 

صدو ت سدازه  ، میدان آلفای کرونباخ برای متغیرهدایی کده بهاردا   و به کمک نرم( آزمون پیت)
 .آمیه اس  (5)ای  محاسبات ر  جیول شما ه . تهیه شیه بورنی، محاسبه شی

 
یب آلفای کرونباخ متغیرها(. 1)جدول شماره   ضر

 
 آلفای کرونباخ تعداد گویه ابعاد متغیر

 تعلق ملی
 13/1 54 ررهنگی

 84/1 51 سیاسی 31/1
 13/1 3 اجتماعی

 عرری شین

 11/1 3 بینشی

85/1 
 14/1 3  رتا ی

 53/1 3 اهمی  نهارهای رینی
 15/1 4 گدینت گری
 58/1 3 میا ای رینی
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 آلفای کرونباخ تعداد گویه ابعاد متغیر

 گرایی مصرف
 88/1 58 ذهنی

35/1 
 84/1 55 عینی

 ترجیحات ا زشی
 13/1 1 ماری

14/1 
 15/1 5 ررا ماری

  14/1 1  های اجتماعی مجازیشبکه

 
 تعریف نظری و عملیاتی متغیرها. 5

اجتمداعی نوعی حس ر گیدری شخصدی، ر  یدک سیسدت  »، تعلق ملی  از نظر آنان  :تعلق ملی
و بدرلی  و « کنندی  ناپدذیری از نظدام، احسداس می اس  که اررار براساس آن، خور  ا بخت جیایی

هدای اجتمداعی و  نوعی توجه گسترره برای ایجار و حفظ ا تبا  بدا ریگدران و نهار»آن  ا   جانسون
  سه بعی ر  ای  پشوهت، تعلق ملی ر(. 31، 5334،  هاگرتی و ریگران)انی  رانسته« محیط و خور

بدرای . سداخته، سدنجییه شدیه اسد  نامه محقق از طریدق پرسدت( اجتماعی، ررهنگی، سیاسدی)
هایی ماننی احساس تعلدق بده سدرزمی ، تدا یخ، ررهند ،  عملیاتی کررن بعی ررهنگی از شاخص

هایی  پرچ ، سرور ملی و همچنی  ارتخا  کررن به مفاخر کشدو ، بدرای بعدی سیاسدی از شداخص
، و ر نهای ، برای عملیاتی کررن بعی ...ای، و وقی، اتحار و همبستگی، انرژی هستهماننی نظام حق

هایی ماننی احساس همیلی، ارتخا  به ایرانی بورن خور، آزاری بیان، احتدرام  اجتماعی، از شاخص
پرسدت ر   45ر مجموع، برای عملیاتی کررن ای  مفهوم از . استفاره شیه اس ... به اقوام ایرانی و

 .شیه اس  استفاره ( کام ا مخالف تا کام ا موارق)قسمتی  پنجطیف 
هدای خداخ خدور، امدروزه نمایدانگر سدبک  گرایی با نمارها و ع م  مصرف :گرایی مصرف

کننیۀ هوی  عام ن آن، کا کررهای  مثابه بازنمایی ها اس  و به آل زنیگی، تمای ت، تفکرات و اییه
ها تمایل را نی که کیستی خور  ا با کاالهدا و خدیماتی  نسانر  عصر حاضر، ا. جیییی یارته اس 

ویشه مصدرف کاالهدا یدا خدیماتی کده ندام و  کننی یا گونداگونی و تندوع مصدرف، بده که مصرف می
 (.5، 5483موحی و همکا ان، )های مشهو ی را نی، نشان رهنی  نشان

بعدی  ر   ای ؛ گرایی  ا به بعی ذهنی یا ا زش مصرف و بعی عینی تقسی  کدرره مصرف مقالهر  ای  
هددای  کننیگان از اهمیدد  ویشگی معنای ار اک مصددرف ا زش مصددرف بدده ،(ا زش مصددرف)ذهنددی 
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شدس، نیدوم  و گدراس، مطالعده ا زش (. 5434بده نقدل از آجورانیدان، )خیمات یا محصول اس  
آندان انتخدا  ر  بدازا  و خریدی  ا یدک پییدیه . اندی پیشدنهار کرره مصرف و نظریده انتخدا  بدازا   ا

اندی  شس و همکا انت، پدنج ا زش  ا معرردی کرره. راننی که شامل چنیی  ا زش اس  چنیبعیی می
ا زش : هدا عبا تندی از اید  ا زش. ها سده  متفداوتی ر  انتخدا   رتدا  ر  بدازا  را ر که هریک از آن

ازآنجاکه ا زش مشرو  . زش عاطفی، ا زش شناختی و ا زش مشرو کا کرری، ا زش اجتماعی، ا 
مث ا اینکه ررر از نظر جسمی ر  آن لحظه وضعی   دد شور کام ا به موقعی  و لحظه انتخا  مربو  می

ر  بعی عینی  (.41، 4111کی ، )ای   د ر  ای  پشوهت ای  نوع ا زش  ا بر سی نکرره مناسبی را ر یا نه
( گرایی مصدرف)ای  متغیدر ( 5434)آجورانیان .شیه اس  کان، و نوع مصرف بر سی میدان، زمان، م

 .نامه کا شناسی ا شی خور بومی کرره اس   ا ر  پایان
تدری    عنوان یکدی از مه  های اجتمداعی مجدازی، بده شدبکه: های اجتماعی مجـازی شبکه

های اجتمداعی کدا بران ر   جنبده انی تأریر عمیقدی بدر های خور توانسته ابدا های ا تباطی با قابلی 
وپرو ش،  های مختلفی ماننی تجا ت، پدشکی، قانون، آمدوزش جوامع گوناگون بگذا نی و ر  زمینه

 (.4، 5431حریری، )، کا برر رراوانی را نی ...سرگرمی و
تا چه انیازه از »گو پرسییه شیه اس  که  منظو  سنجت ای  متغیر از پاسخ به: تعریف عملیاتی

قسدمتی  های ای  متغیدر ر  یدک طیدف شت گویه« کنیی؟ های اجتماعی مجازی استفاره می شبکه
، خیلی ک ، ک ، متوسط، زیار، خیلی زیار) امتیاز به آن اختصداخ  5تا  5گذا ی و از  ا زش( اص ا

های اجتماعی مجازی  ا مشخص  گو، میدان استفاره وی از شبکه مجموع امتیازهای پاسخ. راره شی
 .خواهی بور 51و حیاکثر امتیاز  5گو  یاقل امتیاز پاسخح. کنی می

ها رشوا  اس ،  گیری مستقی  ا زش اینگلها ت بر ای  نظر اس  که انیازه: ترجیحات ارزشی
کیی بر انواع معینی از اهیاف، استنبا  کدرر ولی وجورشان  ا می او بدرای . توان از الگوی پیوسته تأ

. هدا  ا بده رو رسدته مداری و ررامداری تقسدی  کدرر ا زشهای شهرونیان ا وپدایی،  سنجت ا زش
سددوی  هددای مدداری به جایی از اولوی  اینگلهددا ت، جابدده« رگرگددونی ا زشددی»ر واقددع، نظریدده 

های ماری  ا  ای که ا زش مؤلفه شت.رانی طو  بالقوه، رراینیی جهانی می های رراماری  ا به اولوی 
حفدظ آهند  . 4هدا؛ مبا زه بدا ارددایت قیم .4حفظ نظ  ر  کشو ؛ .5:گیرنی عبا تنی از ر بر می

حفدظ اقتصدار . 1اطمینان از اینکه کشو ، نیروی رراعی قی تمنیی را ر؛ .3 سریع  شی اقتصاری؛
 .مبا زه با تبهکا ی .5  باربات؛

بیشتر رارن نقت . 5 :انی، عبا تنی از شیه  های رراماری ر نظر گررته ای که برای ا زش مؤلفه پنج 
ت ش بدرای زیبداتر . 4 ن  شین ا زش اعتقارات رینی؛ ک . 4های رول ؛ گیری به مررم ر  تصمی 
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ای کده ا زش  سدوی جامعده حرکد  به. 1و  اولوید  رارن بده نظد  ر  جامعده؛. 3 کررن شدهرها؛
 .ها ر  آن بیت از پول اس  انییشه

شناسدی رید  و  ای جامعهه امروزه بحث از عرری شین، عمدیتاا ر  حدوزه نظریده :عرفی شدن
تری از تددا یخ  هددا، تددا یخ بسددیا  طددوالنی گیددرر، امددا ایدد  بحث شناسددی معرردد  قددرا  می جامعه
زمان حاضر و اتفاقات ای  »و از آن به ( 54، 5481جلیلی، )انی  شناسی  ا پش  سر گذاشته جامعه
  عرردی شدین،  ا با  وبر اصدط  نخستی . شور تعبیر می« ابیی  و جهان ریگر»ر  مقابل « جهان

ر  اید  بر سدی، عرردی شدین بدا پدنج بعدی (. 13، 4111،  ریترستون و سدو ل)کا  برره اس   به
سدنجییه شدیه اسد  و ( گدری و مدیا ای ریندی بینشی،  رتا ی، اهمی  نهارهای ریندی، گدینت)

رن برای عملیاتی کدر( کام ا مخالف تا کام ا موارق)قسمتی  پرست ر  طیف پنج 44ر مجموع از 
 .ای  مفهوم استفاره شیه اس 

 

 ها تحلیل داده و تجزیه. 6
 های توصیفی یافته. 1-6

 1/38اسد  کده از اید  تعدیار،  81/45گویان،  های پشوهت، میدانگی  سدنی پاسدخ براساس یارته
ر صی، متأهل،  1/15گویان مجرر،  ر صی از پاسخ 3/31. انی ر صی، زن بوره 4/15ر صی، مرر و 

ر صدی، ریدپل ،  4/53گویان زیر ریپل ،  ر صی از پاسخ 8/1. هستنی  ها، مطلقه آنر صی از  5/4و 
ر صدی از  4/1لیسدانس و  ر صدی، روق 1/51ر صدی، لیسدانس،  3/43ریپل ،  ر صی، ردوق 5/51

 .گویان، را ای تحصی ت رکترا هستنی پاسخ
ر صدی از  8/53ی کده رهد ها نشدان می گویان، یارته از لحاظ میدان ر آمی ماهیانه خانواره پاسخ

گویان بدی  ششصدی هددا   ر صی از پاسدخ 1/41گویان، ر آمی کمتر از ششصیهدا  تومان،  پاسخ
میلیون و سیصی هدا  تومان  ها بی  یک ر صی از آن 4/41میلیون و سیصی هدا  تومان،  تومان تا یک

. انی تومدان راشدتهگویان، ر آمدیی بدیت از رو میلیدون  ر صی از پاسدخ 4/53تا رومیلیون تومان و 
گویان، کا منی  ر صی از پاسخ 1/55گویان به ای  صو ت اس  که  همچنی  وضعی  اشتغال پاسخ

ر صدی، نظدامی،  3/3ر صدی، پدشدک،  3/4ر صی، کا گر،  8/54ر صی، ررهنگی،  3/51ارا ی، 
ر   گویان ر صی از پاسخ 5/53ر صی، بیکا  و  1/54ر صی، رانشجو،  3/3ر صی، بازنشسته،  1/1

 .انی ها مشغول به کا  بوره سایر شغل
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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 های پراکندگی ابعاد تعلق ملی آماره(. 2)جدول شماره 
 

 ماکسیمم مینیمم کشیدگی چولگی انحراف معیار میانگین گویه
 51 45 514/1- 538/1 51/5 15/38 ررهنگی
 11 53 154/1- 434/1 15/1 51/41 سیاسی

 31 41- 454/1- 443/1 18/1 81/41 اجتماعی
 513 51 541/1- 431/1 13/51 41/541 تعلق ملی

 
ها با توجده  ای  میانگی . ا ائه شیه اس ( 4)مجموع میانگی  ابعار تعلق ملی ر  جیول شما ه 

های جیول  ر واقع، میانگی . شیه اس  گویان ر نظر گررته  های پاسخ تری  و باالتری  نمره به پایی 
تری  میدانگی   را ای باالتری  میدانگی  و بعدی سیاسدی را ای پدایی رهی که بعی ررهنگی،  نشان می

یعندی  ددد اس  که باالتر بورن ای  میانگی  از میانگی  مو رنظر 41/541میانگی  تعلق ملی، . اس 
 .باالیی برخو را نی گویان از تعلق ملی متوسط  وبه رهنیه ای  اس  که پاسخ نشاندد34

 های استنباطی یافته. 2-6
یس همبستگی(. 9)شماره جدول   ماتر

 
12915داری معنی سطحمعیار انحرافمیانگینمتغیر

41/54151/13111/15ملی تعلق
81/4585/8111/1443/15س 
5-454/1-81/1144/58111/1454/1گرایی مصرف
415/15-413/1-83/1414/51111/1155/1شین عرری

314/1484/15-433/1-45/5518/5111/1481/1مجازی اجتماعی هایشبکه
-11/3111/3111/1413/1143/1154/1114/1514/1ا زشی ترجیحات

 

گرایی،  سد ، مصدرف)رهی، بی  هر پنج متغیر  نشان می( 4)های جیول شما ه  گونه که راره همان
با تعلق ملی  ابطه معنارا ی وجدور ( ا زشیهای اجتماعی و مجازی، و ترجیحات  عرری شین، شبکه

بی  س  و تعلق ملی، با توجه به . البته نحوه ا تبا  متغیرهای مستقل با تعلق ملی، متفاوت اس . را ر
،  ابطده مسدتقیمی وجدور را ر، یعندی بدا (443/1)و ضریب همبسدتگی ( 111/1)سطح معنارا ی 

بدی  .   سنی  پدایی ، میددان تعلدق ملدی کمتدر اسد  ور و ر اردایت س ، میدان تعلق ملی نید باال می
و ضدریب همبسدتگی پیرسدون ( 111/1)گرایی و تعلق ملدی بدا توجده بده سدطح معندارا ی  مصرف

گرایی ر   توان گف  هرچه میددان مصدرف  ابطه منفی و معکوسی وجور را ر؛ بنابرای ، می( -454/1)
یابدی و بدرعکس، بدا کداهت میددان  هت میسطح جامعه باالتر برور، ر  مقابل، میدان تعلق ملدی کدا

 . ور گرایی ر  جامعه، میدان تعلق ملی به همان میدان ر  بی  اررار جامعه باال می مصرف
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و سدطح  -155/1شیه مربو  به عرری شین و تعلق ملی، برابدر بدا  ضریب همبستگی محاسبه
ای  اسد  کده   رهنیه نشانکمتر بوره و ( 115/1)اس  که از سطح خطا  111/1معنارا ی، برابر با 

با توجه به منفدی بدورن ع مد  ضدریب . ا تبا  معنارا ی بی  عرری شین و تعلق ملی وجور را ر
همبستگی بی  ای  رو متغیر، ای  ا تبا ، معکوس اس ، یعنی هرچه عرری شین ر  جامعه بداالتر 

شدیۀ مربدو   بههمچنی  ضریب همبستگی محاس. شور و برعکس باشی، میدان تعلق ملی کمتر می
 111/1و سطح معنارا ی، برابدر بدا  -481/1های اجتماعی مجازی و تعلق ملی، برابر با  به شبکه

اید  اسد  کده ا تبدا  معندارا ی میدان   رهنیه کمتر بوره و نشدان 115/1اس  که از سطح خطای 
  اید  با توجه به اینکه ضریب همبسدتگی بدی. های اجتماعی مجازی و تعلق ملی وجور را ر شبکه

براسداس اید  . ، بنابرای ، ا تبا  بی  اید  رو، معکدوس اسد س رو متغیر، را ای ع م  منفی ا
های اجتماعی مجازی باالتر برور، میدان تعلدق  توان گف ، هرچه میدان استفاره از شبکه ها می یارته

ه سدطح همچنی   ابطه بی  ترجیحات ا زشی و تعلق ملی با توجه بد. شور و برعکس ملی کمتر می
 .صو ت مستقی  و مثب ، تأییی شی به( 413/1)و ضریب همبستگی پیرسون ( 111/1)معنارا ی 

 
 رگرسیون چندمتغیره بین مجموع متغیرهای مستقل و تعلق ملی(. 1)جدول شماره 

 

 بین پیش متغیر
 استاندارد ضرایب نشده استاندارد ضرایب

 () شده
 سطح

 معیار خطای داری معنی
 111/1 111/51 -314/1 155/1 -118/1 شین عرری

 111/1 44/3 518/1 111/1 453/1 س 

 111/1 453/3 513/1 541/1 184/1 ا زشی ترجیحات

 111/1 588/4 541/1 141/1 -184/1 گرایی مصرف

 
 چنیگانهضریب همبستگی  ضریب تعیی  ضریب تعیی  تعییل شیه

485/1 433/1 548/1 

 

 ابطه مجموع متغیرهدای مسدتقل بدا تعلدق ملدی و اینکده متغیرهدای مسدتقل منظو  بر سی  به
تری را ر،  بیندی قدوی ها پیت یک از آن ر مجموع تا چه انیازه قار  به تبیی  تعلق ملی هستنی و کیام

ر  اید   وش، ابتدیا متغیرهدایی کده سدطح . اسدتفاره شدی( گام بده گام)از  وش  گرسیون چنیگانه 
ر وابسته، یعنی تعلق ملدی، نشدان رارندی، وا ر  گرسدیون شدینی؛ اید  متغیرهدا معنارا ی  ا با متغی

 .های جمعی، و س  گرایی، ترجیحات ا زشی،  سانه عرری شین، مصرف: عبا ت بورنی از
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متغیدر وا رشدیه ر  معارلده  گرسدیون، تدأریر  3رهدی کده  نشان می( 3)های جیول شما ه  راره
و سد  ( β=314/1)ر  بی  متغیرهای تحقیدق، عرردی شدین . نیا را ی بر متغیر وابسته راشته معنی

(518/1=β )وا یانس ترکیب خطدی متغیرهدای مسدتقل . را ای بیشتری  تأریر بر تعلق ملی هستنی
ماندیه متغیدر  احتمداالا باقی. ر صی از وا یانس میدان تعلدق ملدی  ا توضدیح رهدی 3/43توانی  می

 .متغیرهایی اس  که بر ای  متغیر تأریرگذا  هستنی حسا  نیامین برخی از رلیل به وابسته، به
 

 بین تأثیر مستقیم، غیرمستقیم، و تأثیر کل متغیرهای پیش(. 5)جدول شماره 
 

 اثر کل     اثر غیرمستقیم اثر مستقیم بین متغیرهای پیش
513/1441/1( 44/3)      514/1 س 

-144/1-135/1(58/55)   -381/1عرری شین
543/1-(51/4)       543/1ترجیحات ا زشی

-544/1-(18/4)     -544/1 گرایی مصرف

115/1  
میدان تأریرات مستقی  و غیرمستقی  عوامل مؤرر بر میدان تعلق ملی نشان ( 5)ر  جیول شما ه 

گونده کده مشداهیه  همان. رهدی  وابدط  ا نشدان می اعیار راخدل پرانتدد، مقداریر . راره شیه اس 
شور، س  و عرری شین بر تعلق ملی ه  ارر مستقی  و ه  اردر غیرمسدتقی  را ندی و ترجیحدات   می

ر مجموع، بیشدتری  تدأریر  ا عرردی . گرایی رقط ارر مستقیمی بر تعلق ملی را نی ا زشی و مصرف
صو ت منفی اسد  و ترجیحدات  تأریرگذا ی به را ا اس  که ر واقع، ای  -144/1شین با ارر کل 

 .را ای کمتری  تأریر اس  543/1ا زشی با ارر کل 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الگوی تجربی پژوهش(. 2)شکل شماره 

 تعلق ملی

 

 

 

 سن

 عرفی شدن

 گراییمصرف

 ترجیحات ارزشی

19. 19.- 11. 

14.- 

24.- 

25.- 
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 گیری نتیجهبحث و 
ای کده  گونه تغییرات رراوانی ازلحاظ کمی و کیفی ر  سرمایه ررهنگی اررار جامعه  خ راره اس ، به

عنوان عامل قی تمنیی ر  تعیی   وابط اجتمداعی و  شناسی از آن به پررازان جامعه بسیا ی از نظریه
از . اندی ی یدار کررهنید منبع مهمی ر  تعیی  ساختا های اجتمداعی، ررهنگدی، اقتصداری، و سیاسد

رو    شر  اساسی ر  ایجار یک جامعه مدینی و بده سوی ریگر، تعلق ملی، یک عامل کلییی و پیت
هرچه اررار، بیشدتر ر  جامعده مدینی شدرک  کنندی و را ای . اجتماعی اس  د های ررهنگی از تنت

هدیف از .ایفا کننیتواننی ر  تعیی  سرنوش  خور و جامعه نقت  تعلق ملی باالتری باشنی، بهتر می
های ررهنگی و میدان تعلق ملی بوره اس  و چدا چو   انجام ای  پشوهت، بر سی  ابطه بی  مؤلفه

های تاجفل و ترنر، مدا یدیو ویرولدی ر بدا ه  کا  رته ر  آن، تلفیق و ترکیبی از آ اء و نظریه نظری به
اینگلها ت بده بحدث تغییدر .  های ررهنگی اس تعلق ملی، و اینگلها ت و بور یا  ر  زمینه مؤلفه

هدای ریندی ر    ند  شدین نقدت ا زش های مداری، ک  سم  ا زش ها از رراماری به جه  ا زش
به اوج خدور  سدییه ( توسعه یارته و ر حال جوامع توسعه)که ر  جوامع جییی  جامعه، و رررگرایی د

مدع جییدی بده اوج خدور گرایی کده ر  جوا توجه کرره اس  و نظریه بور یا ، ر با ه مصرف  د اس 
 .کنی  سییه اس ، بحث می

بوره اس  که  41/541گویان، برابر با  رهی که میانگی  تعلق ملی ر  بی  پاسخ نشان می ها یارته
گویان از  تدوان گفد  پاسدخ ، می34با توجه به باالتر بورن ای  میانگی  از میانگی  مو رنظر، یعنی 

اما ای  میدان ر  بی  ابعار تعلق ملدی متفداوت بدور؛ . انی هتعلق ملی متوسط  وباالیی برخو را  بور
همچندی ، میددان تعلدق . ای که میدان تعلق ر  بعی ررهنگی، باال و ر  بعی سیاسی، پایی  بور گونه به

 .گویان متوسط بوره اس  ملی ر  بعی اجتماعی ر  بی  پاسخ
های تحقیدق  ه با توجه به یارتهررضیه نخس  به بر سی  ابطه بی  س  و تعلق ملی پرراخته اس  ک

ررهنگدی، سیاسدی، )ر واقع، بی  هدر سده بعدی تعلدق ملدی . شور توان گف ، ای  ررضیه تأییی می می
اسد ؛ بده اید  ( مثبد )صو ت مسدتقی   و س ،  ابطه معنارا ی وجور را ر و ای   ابطه به( اجتماعی

باشدی، شدور و بدرعکس هرچده سد  کمتدر  معنی که هرچه س  اردایت پییا کنی، تعلق ملی بیشتر می
ر واقع اررار ر  رو انی کده پختگدی الزم  ا بدرای تحلیدل و تفسدیر . شور میدان تعلق ملی نید کمتر می

شدونی و معیا هدای ررهنگدی خدور  ا برتدر از  گرایی ررهنگی می های ریگر نیا نی، رچا  مطلق ررهن 
ه بدا جامعده خدور  ا های بیگاند راننی، یا ر  کسب ررهن  خور ناکام بوره و ررهن  ها می ریگر ررهن 

ولی با اردایت سد  کده ر  رو ان جییدی بدا . پذیری خانواره را ر گیرنی، که ای  امر  یشه ر  جامعه می
اید  نتیجده بدا نتدایج . شونی اردایت تحصی ت و آگاهی همراه اس ، اررار، رچا  ای  سرر گمی نمی
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همسو و ( 4118)، و رالبی (5431)، وروقی و همکا ان (5435)های محمورزاره و همکا ان  پشوهت
 .ناهمسو اس ( 5434)آباری  با نتایج پشوهت زنگنه و حسی 

های  ررضیه روم به بر سی  ابطه بی  عرردی شدین و تعلدق ملدی پرراختده اسد  کده براسداس یارتده
صدو ت  ها اید   ابطده به ر واقع با توجه بده یارتده. شور ر صی تأییی می 33را ی  پشوهت، ر  سطح معنا

کندی و  تأییی شیه اس ، یعنی با اردایت میدان عرری شدین، میددان تعلدق ملدی کداهت پیدیا میمعکوس 
نظریده . کندی گویان، میدان تعلق ملدی ارددایت پیدیا می برعکس با کاهت میدان عرری شین ر  بی  پاسخ

کنی که ر  صو ت پییایت عق نی  علمدی و شدناخ  تجربدی، اهمید  اریدان ر   عرری شین ارعا می
 و  صو ت ر اماتیکی بدا زوال  وبده های شخصی تا نهارهای اجتماعی به های زنیگی از عارت نبههمه ج

گرا، و بهبدور  های عمدل عبا ت ریگر، با می نیس ، رناو ی، عل ، ا تباطات پیشررته، حکوم  به. شور می
و ( 5431)اری آبد ای  نتیجه با نتدایج پدشوهت زا ع شداه. شور شرایط زنیگی، جایگاه ری  رچا  تغییر می

 .انجام راره اس ، همخوانی را ر 4111تحقیقی که مرکد مسائل اجتماعی بریتانیا ر  سال 
ویلسون، عرری شین  ا حاصل جریان عق نی کررن تشکی ت می ن و نید اسدتق ل و خدور ییی 

سدان  ا قدار  رانی؛ استق لی که ان ها، و آرا  و اعمال اجتماعی از امر ری  می رداینیه نهارها، مؤسسه
نظر او، از  بده. سازر از طریق اعمال و کا های خویت، شرایط زنیگی خور و جامعده  ا تغییدر رهدی می

های مه  عرری شین، ار  شییی مقیا  ا زشی اس  که یک جامعه برای امو  ماو اءالطبیعه  شاخص
یندی، اعتبدا  و هدای ریندی، و نهارهدای ر قائل اس  که ر نتیجۀ ای  وضعی ، وجدیان ریندی، رعالی 

رهنی و ای  به آن معنا اس  که ری  ر  عملکرر نظدام اجتمداعی  اهمی  اجتماعی خور  ا از رس  می
کنندی،  ها  ا تأییدی می هایی کده اید  یارتده ها و نظریده شور؛ بنابرای ، با توجه به یارته به حاشیه  انیه می

های مذهبی جایگاه واالیدی  و ا زشتوان نتیجه گرر  که ر  کشو  ما که یک کشو  اس می اس   می
هدای  وزمدره اردرار  و ر واقع ر  همه جوامعی که باو های مذهبی بر کنت د را نی د    ر  بی  اررار جامعه

کنی، عرری شین، یکی از عواملی اس   دد و ری  نید هموا ه بر اتحار و همبستگی تأکیی می تسلط را ر
 .بسدایی را ر که ر  میدان تعلق ملی اررار جامعه تأریر

های پدشوهت،  گرایی و تعلق ملی  ا بر سی کرره و براساس یارته ررضیه سوم،  ابطه بی  مصرف
  های تحقیدق،  ابطده ر واقع، با توجه یارتده. شور ر صی تأییی می 33ای  ررضیه ر  سطح معنارا ی 

ان تعلدق ملدی گرایی، میدد صو ت معکوس اس ، یعنی با باال  رت  میددان مصدرف ای  رو متغیر به
گویان میدان تعلق ملی اردایت  گرایی ر  بی  پاسخ یابی و برعکس با کاهت میدان مصرف کاهت می

همخوانی نیا ر، ولدی ( 5434)ای  نتیجه با نتایج پشوهت صالحی امیری و همکا ان . کنی پییا می
 .را ر همخوانی( 4114)و ار یس ( 4111)با نتایج تحقیق مرکد مسائل اجتماعی بریتانیا 
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صدو ت رراواقعدی  واسطه اسطو ه خوشبختی، مفهوم نیاز  ا به مصرری به  ازنظر بور یا ، جامعه
تبع آن بتوانی تشویق اررار به مصرف بیشینه  ا توجیه کنی و ر واقع، یک نیاز کاذ   کنی تا به خلق می

یی کاال به مسئله نخس  جای تول ر  چنی  جوامعی، تولیی تقاضا به. آو ر وجور می  ا ر  بی  اررار به
ای نباشی، جامعه صدنعتی رچدا   کننیه ها برای  رع ای  مشکل که اگر مصرف ت ش. شور تبییل می

شور، به ایجار جامعه مصرری انجامیی که ر  آن مصرف کررن بده اولوید  نخسد   اضمح ل می
هستنی، زیدر تسدلط  گرا شیت مصرف اررار تبییل شیه اس ؛ بنابرای ، چنی  جوامعی که اررار آن به

پدس ر  نظدام . بر سور شخصی اس  را ی، مبتنی را ی قرا  را نی و اصل نظام سرمایه نظام سرمایه
را ی، سوژه تح  سلطه نظام اجتماعی قرا  را ر که قی ت خ قید  و رعدال بدورن  ا از او  سرمایه

احسداس تعلدق او بده  مرو  زمدان ر  سازر، بده هایی سورگرا می چنی  نظامی که انسان. گررته اس 
 .نید تأریر خواهی گذاش  اش جامعه

بدا توجده بده . ررضیه چها م به بر سی  ابطه بی  ترجیحات ا زشی و تعلق ملی پرراخته اسد 
رهی که بی  ترجیحات ا زشدی  های پشوهت نشان می یارته. های پشوهت، ای  ررضیه تأییی شی یارته

، (5481)هدای آزار مرزآبداری  نتیجه با نتایج پشوهت ای . و تعلق ملی،  ابطه مستقیمی وجور را ر
شداتد  و نیدد بدا نظریده  ابدرت تی( 5433)و نسداج و همکدا ان ( 4118)، رالبی (4155)ناز  عر 

هایی که به  روس  به ا زش شاتد بر ای  نظر اس  که اررار میه   ابرت تی. همخوانی را ر( 5333)
های مثب  یدا  ها برای ظرری  آن. تلف اس ، پایبنی هستنیهای مخ نفع اجتماع و سایر اررار از گروه

منفی موجور ر  کشو شان ا زشی برابر قائل هستنی؛ به ای  معنا کده نقدا  قدوت کشدو   ا عداملی 
پوشدی  کننی، اما از شناسایی نقا  ضعف مملک ، چش  خور ا زیابی می  برای باال بررن تعلق ملی

روسدتان  ای   وحیه، رییی انتقداری بده میه . کننی ا ت ش میه کننی و برای شناسایی و  رع آن نمی
 .های ناسیونالیستی کشییه نشونی سوی گرایت گونه اررار به شور ای  رهی و باعث می استنباطی می

بدا . های اجتماعی مجازی با تعلق ملدی  ا بر سدی کدرره اسد  ررضیه پنج ،  ابطه بی  شبکه
های اجتماعی مجازی و تعلق ملی،  ابطه معنارا ی مشداهیه  های پشوهت، بی  شبکه توجه به یارته

کده میددان اسدتفاره از  ر واقع، ای   ابطه از نوع معکوس و منفی اسد ، یعندی هنگامی. شیه اس 
کندی و بدرعکس بدا کداهت  های اجتماعی مجازی باال برور، میدان تعلق ملی کاهت پییا می شبکه

. یابی گویان، میدان تعلق ملی اردایت می ی ر  بی  پاسخهای اجتماعی مجاز میدان استفاره از شبکه
های مختلف موجب سرگرمی، آمدوزش، تربید  و  ر ن  و به شیوه های اجتماعی مجازی بی شبکه

مندله جریانی اساسدی  های اجتماعی مجازی به امروزه ماهی  و تأریر شبکه. شونی حتی انحراف می
ها بدر تقدیم و اولوید   می نیسد  تأکییی کده پس . شیه اس  برای ر ک قی ت و سلطه، پذیررته
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گیری حقیق  را نی، ر واقع تأکییی بر همی   ها، و نمارها ر  شکل ها،  ونوش  تصو ات، استعا ه
، مرکدد مسدائل اجتمداعی (5481)جاه و شدکو ی   رع   ای  نتیجه با نتایج پشوهت. مطلب اس 

 .همخوانی را ر( 5434)کیاکجو ی  و( 5434)، صالحی امیری و همکا ان (4111)بریتانیا 
هدای اجتمداعی مجدازی،  توان اسدتنبا  کدرر کده شدبکه یابی گییند می براساس نظریه ساخ 

اندی، امدا اید   محصول و مخلوق کنت معنارا  آرمیان هستنی و اررار، چنی  محیطدی  ا خلدق کرره
هدای  ختا  شدبکهسدا. کندی هایی  ا بدر عدام ن، اعمدال می محیط پس از شکل گررت ، محیوری 

اردرار ر  . یابدی هدا روام می اجتماعی اینترنتی براسداس بازتولیدی یدا تکدرا  همدان  رتدا  مدیاوم آرم
های متعا ف، تنهدا ر   ره  های اجتماعی مجازی برخ ف سایر  سانه  ویا ویی با اینترن  و شبکه

زمان اید  رو  طو  ه  یل، بهتواننی ر صو ت تما گیرنی، بلکه می کننیه قرا  نمی تولییکننیه یا مصرف
نقت  ا ایفا کننی و ر  آن به تولیی و بازتولیی بپررازنی، اما اررار مختلف ر  برخو ر با اید  سداختا ، 

 .میدان رعالی  و مشا ک  متفاوتی را نی
گاهی ر  مو ر ررهن  و باو هایی اسد   طو  خ صه می به توان گف ، تعلق ملی، احساس و آ

های تا یخی و محلی ر  باو  و  رتا  سیاسی و اجتماعی بدروز و  براساس تجربهکه ر  طول زمان و 
توان از حضو  پر ن  تعلق ملی ر  زنیگی اررار سدخ  گفد  کده  اساساا زمانی می. یابی ظهو  می

ها، معاشرت، و  ها، نشانه عنوان زبانی مشترک و برمبنای یک ررهن  عمومی، یعنی نظامی از اییه به
گداهی و . ا ی مشترک، ر  میان اعضای یک گروه ملی پذیررته شیه باشدیهای  رت  ویه البتده اید  آ

 وز و ر  طول زندیگی انسدان، ر حدال شدین و تحدول  شناخ ، هرگد راب  و ایستا نیس  و  وزبه
شناسان، پشوهشگران علوم سیاسی و اصحا  ررهند ، همدوا ه بایدی  رائمی اس ؛ بنابرای ، جامعه

 .های تأریرگذا  بر آن  ا کاوش و شناسایی کننی و عوامل و مؤلفه آن  ا  صی و مطالعه،
 

 پیشنهادها
های اجتمداعی مجدازی و تعلدق ملدی  با توجه به اینکه  ابطده بدی  شدبکه: پیشنهادهای کاربردی

راره ر   صو ت معکوس تأییی شی، ضرو ی اس  که  سانه ملی، تحوالت گسترره و پرشدتا   خ به
ر  عرصدده رنداو ی اط عددات و ا تباطدات  ا بددا ریدی بدداز، موشددکارانه و ویشه  مقیداس جهددانی، بده

گاهی از ذات و ماهی  ای   لحظه  صی کنی و با ر پیت گررت   ویکرری آینیه به لحظه پشوهانه و با آ
بینی کنی و پیت از آنکه  میت و بلنیمیت پیت ها و  وییارهای آینیه  ا ر  کوتاه نوع تحوالت، اتفاق

ها، و ررهن  ما  ا از بی  ببرر، ر  اسدتفاره  ها، ا زش رناو ی جییی، مظاهر سن  های سنگی  چرخ
 .ها برای تصویب ررهن  خوری و وحیت ملی بکوشی از آن
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. هایی اس  که ر  ای  بر سی سدنجییه شدیه اسد  مهاجرت به ریگر کشو ها، ازجمله معرف
سدو  برای جلوگیری از ای   خیار ازیکرهنیه تمایل اررار به مهاجرت بوره اس ؛ پس  ها نشان یارته

یارتگی جامعه ت ش کرر و با باال بررن سطح  راه عمومی، نگدرش و  بایی برای اردایت سطح توسعه
گرایت مثب  به محیط و شرایط ایران  ا ر  میان عموم اررار، ایجار کرر و از سوی ریگر، با حماید  

های مالی و انسانی به  آسای سرمایه روج سیلاز نخبگان ررهنگی، سیاسی، و اقتصاری جامعه از خ
گویان، تمدایلی  رهی که بیشتر پاسخ ها نشان می با توجه به اینکه یارته.خا ج از کشو  جلوگیری کرر

سو بایی با اطمینان رارن به مررم ر  مدو ر اینکده  انی، ازیک های سیاسی نیاشته به شرک  ر  رعالی 
ها  ا به مشا ک  سیاسی تشویق کرر و از سدوی ریگدر،  آنشور،  نتایج عملشان نصیب خورشان می

پذیری، یعنی ر ونی کررن آن ر  اررار،  های مشا ک  سیاسی ر  رراینی جامعه با نهارینه کررن ا زش
 .روش کشیین با  مشا ک  سیاسی آماره کرر ها  ا برای به خور آن خوربه

کدوس ر  اید  پدشوهت، پیشدنهار صدو ت مع گرایی و تعلق ملدی به نظر به تأییی  ابطۀ مصرف
ازآنجاکه با ارددایت میددان . تری ر  مو ر ای  نوع تبلیغات انجام شور های رقیق  یدی شور برنامه می

یابدی و همچندی  بدا ر نظدر گدررت  تدأریر  گرایی نیدد ارددایت می استفاره از تبلیغات، میدان مصرف
ن رو  سانه مهد  از ندوع پخشدی، چنانچده عنوا های پخشی و رولتی بورن  اریو و تلویدیون به  سانه

ها  ا  زمان پخت تبلیغات ر  اید  ندوع  سدانه گرایی اس ، بایی میت رنبال کاهت مصرف رول  به
گرایی نکوهییه اسد ،  ازحی و مصرف با توجه به اینکه ر  ری  اس م نید مصرف بیت. کاهت رهی

آندان  ا کداهت رار و ر نتیجدۀ کداهت  گرایی توان میدان مصرف را ی اررار می با اردایت سطح ری 
یکی ریگر از عدواملی کده تدأریر مسدتقیمی بدر .یابی گرایی ر  جامعه، تعلق ملی اردایت می مصرف

کیی بر امو ی که ا زش های مداری  ا بدرای  تعلق ملی را ر، ترجیحات ا زشی اس ؛ بنابرای ، با تأ
های رراماری که تأریر زیاری بر ارددایت  زشرهنی و همچنی  با توجه ویشه به ا  اررار، کمتر جلوه می
 .توان به اردایت تعلق ملی کمک کرر تعلق ملی را نی، می

مطالعه حاضر، پشوهشدی مقطعدی بدوره و الزم اسد  کده مطالعدات : پیشنهادهای پژوهشی
ای برای بر سی  ونی تغییرات و  صی کررن ای  تغییرات انجدام شدور، کده انجدام اید  کدا ،  طولی

 .صرف زمان طوالنی اس ، اما با توجه به محیور بورن زمان، انجام ای  کا  مقیو  نبورنیازمنی 
شور ای  پشوهت ر  سطح ملی انجام شور تا با توجه به تنوع قومی ر  ایران، امکان  پیشنهار می
ر صدی از وا یدانس  43/1ر  پشوهت حاضر، حیور .پذیر شور های مختلف امکان مقایسه قومی 

شیه ر  ای  پشوهت، تبیی  شیه اس ؛ بنابرای ، الزم اس  بدرای  طریق عوامل آزمون تعلق ملی، از
های نظری ریگری استفاره شور تا ابعار گونداگون و همچندی   تر تعلق ملی، از چا چو  تبیی  رقیق

.متغیرهای متنوع ر  مو ر آن واکاوی شونی
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بر سی عوامل اجتماعی مرتبط با بحران هوید  ررهنگدی ر  بدی  (. 5431)آباری، مهیی آباری، اکبر؛ و ابراهی زا ع شاه
 . 411-448، (3)3، فصلنامه تحیییات فرتنگی. آموزان ربیرستانی تبریدرانت

های  تحلیلی بدر تعلدق مکدانی و عوامدل مدؤرر بدر آن ر  سدکونتگاه(. 5434)آباری، سعیی  زنگنه، یعقو ؛ و حسی 
، (8)4 یاناختی یاهری، مطالعاات اامعه(. ی شرق کدال عیدیگاه سدبدوا  محیوره: مو ر مطالعه)غیر سمی 

554-545. 

بر سی عوامل مؤرر (. 5434)زاره، طاهره  صالحی امیری، سیی ضا؛ نوبخ  حقیقی، محمیباقر؛ و ذ ه پرس  ملک
رانشجویان مییری  امو  ررهنگدی رانشدگاه جدامع علمدی : مطالعه مو ری)بر ا تقای هوی  ملی رانشجویان 

 .31-555، (55)4 فصلنامهراتبرد ااتماعی فرتنگی،(.   برری  ش کا

.551-411، (58)58 نامه علو  ااتماعی،. شین، شهرونیی و ری  تعامل جهانی(. 5481)عاملی، سعیی ضا 

 .51-85، (4)31،  تا میاالت و بررسی. برگر. منشأ ری  از رییگاه پیتر ال(.5485)زاره، مهیی  علمی، قربان؛ و حس 
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چدا  اول؛ ) ینن و سیاس  تعلا  یهروننی و مهاارت؛ اهانی(. 5484)کاستلد، استفان؛ و ریوییسون، الیستر 
 .انتشا ات پشوهشکیه مطالعات  اهبرری: تهران(. لومرز تقیررا: مترج 

گه تهران(. عباس مخبر: مترج ) منرن اش پارسونز تا تابرماس نظر ه ااتماعی (.5488)کرایب، یان   .نشر آ

، فصالنامه پیان ناور. عوامل مؤرر ر  هوی  ملی رانشجویان رانشگاه پیام نو  شدیراز(. 5434)کیا کجو ی، سعیی 
1(5) ،551-31.

 .نشر نی: تهران. ینن، فرتنگ، تو   اهانی(. 5434)گل محمیی، احمی 

مطالعده  ابطده : گرایی  سانه، جنسی  و مصرف(. 5483)موحی، مجیی؛ عباسی شوازی، محمیتقی؛ مرحمتی، نیا 
، مطالعه راتبرد شنان . های جمعی با تمای ت مصرف گرایانه رختران و پسران جوان شهر شیراز استفاره از  سانه

54(31) ،31-1.

ریان آماوشع علاو  . نقت خانواره ر  تقوی  احساس تعلق اجتماعی ر  ررزنیان(. 5483)ناطق پو ، محمیجوار 
.3-53، 45ااتماعی، 

بر سدی تدأریر ا زشدهای ررهنگدی بدر (. 5433)؛ و  هبرقاضی، محمور ضدا نساج، حمیی؛ مهرابی کوشکی،  اضیه
.5-44، (5)8،فصلنامه تحیییات فرتنگی ا اران. شهرونیان شهر کرمان: نمونۀ مو ر مطالعه: هوی  ملی

 .انتشا ات سم : تهران(. جمشیی آزارگان: مترج ) یناسی د ن اامعه(. 5481)واخ، یوآخی  

 .موسسه ررهنگی انتشا ات تبیان: تهران(. عبیالرحی  گواهی: مترج ) یناسی اد ان اامعه(. 5411)ویل ، ژان پل 

 موسسه ررهنگی انتشا ات تبیان: تهران(. محس  ر ری: مترج ) یناسی د ن اامعه (.5411)همیلتون، ملک  

.

.
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