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  :پایه پژوهش مقاله

 

متناسب با سند توسعه  کرمان استان تیدر جمع یپژوه ندهآی

  نیسرزم شیو آما یمل

 

 9محمد قاسمی

 چکیده:

در هر برنامه ریزي سه شاخص، بسيار با اهميت هستند، كه عبارت اند 

از: جمعيت، فضا و مكان و ارتباط جمعيت با فضا و مكان. بنابراین 

عنوان یكي از سه عنصر تاثير گذار بر برنامه ریزي است. جمعيت به 

تعداد جمعيت به تنهایي نمي تواند تاثير گذار باشد. بلكه آن چه با 

اهميت است خصوصيات و ویژگي هاي جمعيت است كه شامل نسبت 

جنسي، تركيب سني، وضعيت سواد، اشتغال و چگونگي توزیع و 

 .شد و تحرك مكاني استپراكندگي در فضاي جغرافيایي و نحوه ر

استان كرمان یكي از كم تراكم ترین استان هاي كشور است. زیرا  

جمعيت اندك در گستره وسيعي توزیع شده است. به طوري كه این 

درصد از جمعيت كشور را دارد، در حالي كه بيش از  3/5استان حدود 

 درصد از وسعت كشور را به خود اختصاص داده است. تراكم اندك، 99

توزیع نابرابر جمعيت، در گستره وسيع استان، اختالف زیاد در رشد 

جمعيت شهري و روستایي، سرعت باالي رشد جمعيت شهري، رشد 

منفي در جمعيت روستایي از مهم ترین مسائل جمعيت استان مي 

باشند. هدف این تحقيق نشان دادن وضعيت جمعيت استان، خصوصا 

جمعيت شهري، در شهر هاي جمعيت شهري، نابرابري در توزیع 

مختلف استان و بطور كلي عدم تعادل در توزیع جمعيت استان است. 

تحليلي است.كه با استفاده از  -روش تحقيق در این پژوهش، توصيفي 

منابع موجود، اطالعات جمعيتي شهرهاي استان فراهم شده، اعداد و 

گردیده،  ارقام جمعيتي دسته بندي، تجزیه تحليل و روند آن شناسایي

                                                           
 استان کرمانثبت احوال  مدیر کل -5

تا در برنامه ریزي ها مورد استفاده قرار گيرد. نتایج تحقيق نشان مي 

دهد كه تراكم اندك، توزیع نامتعادل جمعيت شهري و روستایي، رشد 

سریع جمعيت شهري و افزایش تعداد شهر ها از ویژگي هاي جمعيتي 

استان كرمان مي باشد. در پایان راهكارهایي جهت ساماندهي جمعيتي 

 .ان ارائه شده استاست

: تغييرات جمعيت شهري، توزیع فضایي جمعيت، واژگان کلیدي

 . استان كرمان، روندآینده

 بیان مساله:

جمعيت، خصوصيات و ویژگي هاي آن، چنان رابطه ي تنگاتنگي با 

خود و عوامل غير جمعيتي پيدا كرده اند، كه تفكيك ميزان تاثير 

تأثير گذاري جمعيت برمسكن، گذاري آن ها بسيار دشوار است. 

اشتغال، آموزش و... حتي عوامل اجتماعي و فرهنگي بسيار زیاد است. 

اهميت این موضوع از آن جهت است كه مطا لعه و شناخت تحوالت 

جمعيتي در هر منطقه مي تواند زیر بنا و اساس هر گونه برنامه ریزي 

اعي باشد. براي مسكن، اشتغال، آموزش و حتي امور فرهنگي ـ اجتم

محققان از دیر باز به مسائل جمعيتي توجه داشتند، اما این موضوع از 

زماني اهميت در خور توجه اي پيدا كرده است، كه جمعيت به یكباره 

دو برابرشد، امروزه كالن شهرهاي زیادي در مدت زمان اندكي به وجود 

ن شهرها آمده اند نقاط پر تراكمي را به وجود آورده اند و ظهور این كال

مشكالت زیادي را خصوصا در كشورهاي در حال توسعه ایجاد كرده 

است. از جمله این مشكالت مي توان به حاشيه نشيني، بيكاري، 

 مهاجرت، آلودگي ها،... اشاره كرد.

اگر چه افزایش جمعيت مسائل متعددي را ایجاد مي كند و نوعي به 

دید را به فرصت یك تهدید تبدیل شده است، اما مي توان این ته

تبدیل كرد. جمعيت مهمترین عامل تاثير گذار در روند رشد و توسعه 

محسوب مي گردد. هر نوع مطالعه اي اعم از مطالعه اقتصادي، 

اجتماعي و فرهنگي،آمایش سرزميني و غيره صورت پذیرد، قطعاً یكي 
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از بخش هاي مطالعه، بررسي جمعيت و تحوالت آن اعم از گذشته 

يت حال وآینده نگري آن است. این پارامتر بر تمامي نگري، وضع

پارامترهاي دیگر تاثير دارد. زیرا برنامه ریزي با جمعيت و براي 

جمعيت صورت مي گيرد، بدین جهت است كه مطالعه جمعيت در 

تمامي مطالعات یك بخش اساسي مطالعه را تشكيل مي دهد.، هر چه 

تيجه بدست آمده معتبرتر مطالعه در دوره طوالني تر صورت گيرد، ن

خواهد بود. در نتيجه پژوهش حاضر در پي بررسي تغييرات جمعيت 

شهري وشهر هاي استان كرمان و عوامل موثر بر كاهش و یا افزایش 

بوده است، تا عالوه  9335تا 9335جمعيت این شهرها طي سال هاي 

بر بررسي روند تغييرات پدیده هاي جمعيتي، به تحليل وضعيت 

 د.د پرداخته و روند آتي آن را مورد پيش بيني قرار دهموجو

جمعيت به عنوان یكي از عناصر بنيادي در برنامه هاي اقتصادي، 

اجتماعي و فرهنگي محسوب مي شود.  بر این اساس آگاهي از چند و 

از  آنفضایي  چون جمعيت و شناخت ساختار، ابعاد و گستردگي

یزي به شمار مي ابزارهاي مهم تصميم گيري و برنامه ر

تعداد جمعيت نه تنها بيانگر كميت یا وزن  (.9377:39رود.)مهدوي

جمعيتي یك سكونتگاه، سرزمين یا بخشي از جامعه است، بلكه بازتاب 

عمل بسياري از ویژگي هاي طبيعي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و 

برنامه ریزي  (.83 :9335)جمعه پور به نقل از ميسرا  سياسي است

نيز با توجه به اقتصاد و عملكرد عوامل شهري، نحوه استفاده از  شهري

اراضي، محله بندي، مسكن، ترافيك، فضاي سبز وغيره را در رابطه با 

(. 9338:84 جمعيت وعملكرد شهر مورد بررسي قرارمي دهد )زیاري

شهر پدیده تاریخي و درعين حال جغرافيایي است، شهر ساخته و 

حال مي باشد و در هر دوره تاریخي به نوعي  پرداخته دوران گذشته و

تضاد هایي در چهره  در چشم انداز جغرافيایي آن اثر گذاشته و

  جغرافيایي آن به وجود آورده است.

این تضادها و تباین ها را نمي توان به تنهایي با شرایط مكاني شهر كه 

و  زاده توپوگرافي شهري است در رابطه گذاشت، بلكه ساختار اقتصادي

 (.9373:97)فرید، را در آن نقشي استاجتماعي حاكم برحيات شهري 

اگر چه شهر نشيني ایران با تاخير نسبت به جهان غرب آغاز شد ولي 

بعد از جنگ جهاني دوم گسترش یافت، به طوري كه بر روي سيستم 

اقتصادي و اجتماعي كشور تاثير زیادي بر جاي گذاشت و آن را 

متحول نمود. همزمان با افزایش درآمد و توليد در جهان، تقاضا براي 

ایش یافت كه به دنبال آن شهرك ها و شهرها خدمات شهري نيز افز

هم از نظر تعداد و هم از نظر اندازة جمعيتي رشد یافتند. چنين 

افزایشي در اندازه و تعداد شهرها، در طي دوره شهرنشيني سریع، 

یعني از اوایل قرن نوزدهم در كشورهاي توسعه یافته و از اواسط قرن 

وع پيوسته، اما افزایش ثروت بيستم در كشورهاي در حال توسعه به وق

 عمومي به همان ميزان نبوده است. 

نتيجة این امر ایجاد نابرابري در توزیع جمعيت در نظام شهري كشورها 

ابرابري در اندازه (. ن 88،8223Pumainدر دو قرن گذشته است )

جمعيتي، زمينه ساز نابرابري در سایر بخش ها، نظير فعاليت هاي 

و سياسي مي گردد و به دنبال آن مسائل و اقتصادي، اجتماعي 

مشكالت عدیده اي در سكونتگاه هاي شهري و غيرشهري به وجود مي 

جهان در حال حاضر داراي دو ویژگي عمده ي جمعيتي است:  .آید

 روند شتابان شهرنشيني و شهرگرایي - رشد باالي جمعيت، ب-الف 

در سازمان  به طوري كه شهر نشيني روند غالب( 9379:3)زنجاني،

این ویژگي در ميان  (. 84،9139Carterفضایي جمعيت جهان است)

كشور هاي در حال توسعه، نمود بارز تري نسبت به جهان توسعه یافته 

نشان مي دهد. از طرفي از نظر تاریخي، روند شهر نشيني و شهر 

گرایي در ميان این كشورها امري غير عادي محسوب مي شود، به 

همه مسایل كشورهاي در حال توسعه را تحت تاثير  طوري كه امروزه

 (. 9377:39قرار داده است)شكویي،
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نيز از این قاعده مستثني نيست و از رشد جمعيت شهري  كشور ما

شتابان و بدون برنامه اي به ویژه در دهه هاي اخير برخوردار بوده است 

در كه به نوبه خود مسایل و مشكالت خاصي را پدید آورده. مطالعه 

چگونگي این تحوالت و روند تغييرات جمعيت به ویژه جمعيت 

شهرنشين مي تواند زمينه اي در جهت رفع نياز هاي جامعه شهري و 

برآورد تجهيزات مورد نياز آن باشد. چرا كه هيچ گونه برنامه ریزي 

كيفي جمعيت نه تنها در محدوده  آگاهانه، فارغ از شناخت كمي و

 ر بعد محله اي نيز نمي تواند انجام گيردشهري و روستایي، حتي د

آگاهي از تركيب جمعيت و نحوه توزیع آن در هر (. 9379:35)فرید،

كشوري نقش تعيين كننده اي در رشد و توسعه همه جانبه آن دارد و 

دولت ها با اتكاء به این آمار و ارقام قادر مي گردند تا برنامه هاي خرد 

، فرهنگي و حتي سازمان اداري و كالن توسعه اجتماعي، اقتصادي

 (.9339:95،93)آشفته تهراني جامعه را سامان دهند

 روش تحقیق:

تحليلي مي باشد. با استفاده از  -روش تحقيق در این مقاله توصيفي 

منابع موجود، اطالعات جمعيتي شهرهاي استان كرمان فراهم شده، 

آن شناسایي اعداد و ارقام جمعيتي دسته بندي، تجزیه تحليل و روند 

 .گردیده است

استان در این پژوهش استان كرمان مي باشد.  محدوده مورد مطالعه

كيلومتر مربع  938341كرمان در جنوب شرقي فالت ایران با مساحت 

درصد از مساحت كشور را به خود  95/99واقع شده است و بيش از 

اختصاص داده است. استان كرمان از شمال به استان هاي خراسان 

نوبي و یزد، و از جنوب به استان هرمزگان، و از شرق به استان ج

سيستان و بلوچستان و از غرب به استان فارس محدود شده است . 

كيلومتر و حداقل در بخش  432پهناي حداكثر استان در بخش شمالي

 852كيلومتر تغيير مي نماید. عرض متوسط استان  32جنوبي تا 

 332ي و شمالي یا طول استان برابر با كيلومتر و فاصله بين حد جنوب

استانداري كرمان، طرح آمایش استان )كيلومتر مي باشد. 

كه اولين تقسيمات كشوري قانوني شد و  9393از سال (. 9331كرمان،

استان كرمان استان هشتم نام گرفت، تاكنون تغييرات متعددي در 

ایان سال آمده است. استان كرمان تاپ بندیهاي كشوري بوجود تقسيم

دهسـتان  944 شهر و 38بخش،  43شهرستان ،  82داراي 9333

بـوده است. شهرستان هاي استان شامل: انار، بافت، بردسير، بم، 

جيرفت، رابر، راور، رفسنجان، رودبارجنوب، ریگان، زرند، سيرجان، 

شهربابك، عنبرآباد، فهرج، قلعه گنج، كرمان، كوهبنان، كهنوج و 

آبادي در استان  99388در مجموع  9333 در سالمنوجان مي باشد. 

 5333آبادي داراي سكنه دائمي و 5133وجود داشت كه از این تعداد

 (. 85،9331)سالنامه آماري آبادي خالي از سكنه مي باشند

كيلومتر مربع  44339از نظر وسعت شهرستان كرمان با مساحت 

 مربع كيلومتر 3397بزرگترین و شهرستان كوهبنان با مساحت 

كوچكترین شهرستان استان مي باشند. از نظر مسافت نزدیكترین 

كيلومتر و شهرستان  32شهرستان به مركز استان شهرستان بردسير با 

كيلومتر دورترین شهرستان به مركز استان است.  23/383منوجان با 

درصد مساحت  52چهار شهرستان كرمان، بم، سيرجان و راور بيش از 

 .انده د اختصاص داداستان را به خو

 پژوهش: یافته هاي

جمعيت استان كرمان روندي رو به رشدي را طي كرده، بطوریكه 

نفر در  8133133به  9335نفري استان در سال  731345جمعيت 

برابر شده است. این رشد  3/7رسيده است. یعني بيش از  9312سال 

جمعيت در نقاط شهري، روستایي نيز دنبال شده است، اما در نقاط 

جمعيت  9335ته است. در سال شهري بيشترین رشد جمعيت را داش

نفر  913474به  9345نفربود كه در سال  934574شهري استان 
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نفر بالغ گردید. در  352733به  9355افزایش پيدا كرد و در سال 

نفر افزایش یافت و در  313755جمعيت شهري استان به  9335سال 

نفر رسيد. در فاصله 9232275جمعيت شهري استان به  9375سال 

 -جمعيت شهري به دو برابر افزایش یافت و در دهه  9355 35-دهه 

نفر افزایش جمعيت داشته  422222جمعيت شهري استان  9335 75

نفر 9232275جمعيت شهري از  9375 35-است. در فاصله سالهاي 

نفر به جمعيت  452222افزایش یافت كه باز هم حدود  9537535به 

 9331348شهري استان به جمعيت  9312شهري افزوده شد. در سال 

نفر به  952222سال قبل از آن حدود  5نفر رسيده كه نسبت به 

جمعيت شهري استان افزوده شد. بطوریكه مالحظه مي شود طي 

 98جمعيت شهري استان حدود ( 9335-9312پنجاه و پنج سال)

برابر شده است، كه در نوع خود رشد بي سابقه اي است. در سطح 

 .شد فزاینده اي وجود داردشهرستان ها نيز ر

روند افزایشي داشته 9335 - 9312جمعيت كشور در طي سالهاي 

وجمعيت استان نيز همين روند را دنبال كرده است، اما فراز نشيب 

 .هایي در جمعيت شهري و روستایي كشور و استان وجود دارد

استان كرمان اساساً یك جامعه روستایي مي باشد. سهم استان كرمان 

جمعيت شهري و روستایي كشور، نشان دهنده این است كه از 

جمعيت و جامعه روستایي نقش غالب در نظام اجتماعي استان داشته 

 است. 

درصد بوده است كه  4/9 ،9335جمعيت كشور در سال  سهم استان از

درصد و سهم جمعيت  8/83سهم استان از جمعيت شهري كشور 

درصد بود. سهم استان از  5ور روستایي استان از جمعيت روستایي كش

روند نسبتا ثابتي را طي كرده،  9335جمعيت كشور پس از سال 

درصد در  3/8به  9355درصد، در سال  3به  9345بطوریكه در سال 

درصد و در سال  3/34به  9375درصد، در سال  3/83به  9335سال 

سهم استان از جمعيت  9312درصد رسيده و در سال  3/73به  9335

 درصد افزایش یافته است.  1/3شور به ك

نوسان همراه بوده است. سهم  این روند نشان مي دهد، این سهم با

جمعيت ساكن در نقاط شهري استان، از جمعيت شهري كشور سير 

 8به  9335درصد در سال  83/8افزایشي داشته است، چنانچه از 

به  ، 9355درصد در سال  89/8رسيد. سپس به  9345درصد در سال 

 89/3به  ، 9375درصد در سال  27/3،به  9335درصد در سال  3/8

 .درصد رسيده است 9/3 به 9312و در سال  9335درصد در سال 

سير  ، 9335سهم جمعيت روستایي از جمعيت روستایي كشور تا سال 

درصد در سال  31/3 به 9335درصد در سال  5نزولي داشته و از 

تغيير پيدا كرد. در  9355در سال درصد  94/4رسيده و به  9345

باز هم جمعيت روستایي كاهش یافت  9335تا  9355هاي  فاصله سال

با اندكي  9375رسيد. در سال  9335درصد در سال  14/3و به 

 14/3و با اندكي كاهش به  9335رسيده است .در سال  4افزایش به 

 تسهم جمعيت روستایي استان از جمعي 9312درصد رسيد. در سال 

درصد افزایش یافته است. اما در مجموع سهم  3/5روستایي كشور به 

جمعيت روستایي استان از جمعيت روستایي كشور سير نزولي داشته 

 است. 

افزایش جمعيت شهري كشور و كاهش جمعيت روستایي به طور كلي 

از الگوي حاكم بر جمعيت كشور ما مي باشد كه این وضعيت در 

استان ما نيز عمالً اتفاق افتاده، یعني  جمعيت شهري و روستایي

جمعيت شهري سير صعودي و جمعيت روستایي سير نزولي دارد. 

بنابراین وضعيت جمعيتي استان تقریباً هماهنگ با وضعيت جمعيت 

كشور مي باشد. اما سهم استان از جمعيت شهري و روستایي كشور با 

)كاهش جمعيت نوساناتي همراه بوده، اما به طور كلي اصول حاكم 

 .روستایي و افزایش جمعيت شهري( تقریباً حفظ شده است
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مقایسه جمعیت شهري و روستایی استان در طی سال هاي 

(9315 -9335) 

 33نفر بوده كه  354779جمعيت روستایي استان  9335در سال 

 9345درصد از جمعيت استان را به خود اختصاص داده بود. در سال 

درصد از  8/74نفر رسيد،  535375جمعيت روستایي استان به 

نفري در جمعيت  12222جمعيت استان را شامل مي شد كه كاهش 

جمعيت روستایي استان  9355روستایي استان شاهد هستيم. در سال 

روند  .درصد از جمعيت استان بود 1/37نفر رسيد، كه  742348به 

افزایش جمعيت روستایي به صورت آرام و مالیم ادامه پيدا كرد، تا 

 57نفر و  338875به  9335اینكه جمعيت روستایي استان در سال 

 9375درصد از جمعيت استان رسيد. جمعيت روستایي استان در سال 

جمعيت روستایي ، 9335 افزایش یافت و در سرشماري 188333به 

نفر افزایش یافت، اما سهم آن از جمعيت استان  9231743استان به 

جمعيت روستایي استان  9315در سال  درصد كاهش یافت. 5/49به 

 8/48نفر افزایش یافت و سهم آن از جمعيت استان به  9848344به 

روستایي استان روند آرامي را طي  درصد رسيد اگر چه رشد جمعيت

نفر به جمعيت آن  522222حدود ( 9335-15)سال  55كرده و طي 

افزوده شده، اما سهم آن از جمعيت استان مرتباً سير نزولي داشته 

درصد كل جمعيت  33جمعيت روستایي استان  9335است. در سال 

 جمعيت. كاهش پيدا كرده است 8/48به  9312بود. اما در سال 

درصد بوده، در  97نفر، حدود  934574، 9335شهري استان در سال 

 55درصد، در سال به  3/85نفر معادل  913474به  45سال 

 35درصد از جمعيت استان و در سال به  9/38نفر رسيد كه  352323

جمعيت كل استان را تشكيل مي  درصد 43نفررسيد، كه  313755

 3/58نفر معادل  9232275 75جمعيت شهري استان در سال به د. دا

درصد افزایش یافته  5/53نفر ،  9558589 به 35درصد و در سال 

 4/57نفر رسيد كه  9331348این جمعيت به  9315است و در سال 

 .درصد از جمعيت استان را شامل مي شد

 وضعیت رشد جمعیت شهري شهرستان هاي استان کرمان

برابر  9335: جمعيت شهري این شهرستان در سال شهرستان بافت

نفر  3819جمعيت شهري به  9345نفر بوده كه در سال  3339با 

 1457به  9355افزایش یافت. جمعيت شهري این شهرستان در سال 

درصد از جمعيت شهري استان را شامل مي شده  7/8نفر رسيد كه 

رسيد  84523جمعيت شهري شهرستان بافت به  9335در سال  .است

درصد از جمعيت استان به خود اختصاص داده بود، در سال  5/3كه 

جمعيت شهري این شهرستان نزدیك به دو برابر رسيد و سهم  9375

 9315در سال  درصد افزایش یافت. 4آن از جمعيت شهري استان به 

 ت.نفر بوده اس 31234جمعيت شهري این شهرستان برابر با 

شهري این شهرستان قبل از سال جمعيت  شهرستان بردسیر:

جزو جمعيت شهري شهرستان سيرجان بوده است. در سال  9335

به  9375نفر بود كه در سال  93878جمعيت شهري بردسير  9335

درصد از جمعيت شهري استان بوده  3نفر رسيد كه حدود  34133

نفر رسيد كه  53899جمعيت شهري بردسير به  9335است. در سال 

رصد از جمعيت شهري استان در این شهرستان ساكن د 5/3حدود 

نفر   45332جمعيت شهري كاهش داشته و به  9315بودند. در سال 

 .رسيده است

نفر بود كه  95737جمعيت شهري بم  9335در سال  شهرستان بم:

 9345درصد از جمعيت شهري استان را شامل مي شد. در سال  7/99

درصد از جمعيت  99یافت كه  نفر افزایش 89739جمعيت شهر بم به 

 به 9355شهري استان را شامل مي شد. جمعيت شهري بم در سال 

نفر بالغ گردید، اما سهم آن از جمعيت شهري استان كاهش  32713

 39788جمعيت شهري به  9335درصد رسيد. در سال  7/3یافت و به 
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حدود دو برابر شد. در سال  55نفر رسيد كه نسبت به جمعيت سال 

درصد از  3نفر رسيد كه حدود  19533جمعيت شهري بم به  9375

جمعيت  9335جمعيت شهري استان را شامل مي شد. در سال 

درصد از جمعيت استان را  3/3 نفر بالغ گردید كه 925383شهري بم 

جمعيت شهري آن به  9315به خود اختصاص داده بود. در سال 

 .االیي را نشان مي دهدنفر افزایش یافت كه افزایش نسبتا ب 952957

نفر جمعيت  8432، 9335: جيرفت در سال شهرستان جیرفت

درصد از جمعيت شهري استان بود. در سال  3/9داشت كه فقط 

جمعيت  9355نفر رسيد. در سال  3783جمعيت شهري به  9345

درصد از جمعيت شهري  7/5نفر بالغ گردید و  82933شهري به 

جمعيت شهري آن به  9335در سال استان را شامل مي شده است. 

 4/3نفر رسيد و سهم این شهر از جمعيت شهري استان به  45948

نفر رسيد و  51829جمعيت شهري به  9375درصد رسيد. در سال 

 9335درصد رسيد. در سال  8/5سهم آن از جمعيت شهري استان به 

نفر افزایش یافت و حدود  923372جمعيت شهري این شهرستان به 

صد از جمعيت شهري استان بود. آنچه در مورد جمعيت این در 7

شهرستان مي توان گفت اینكه رشد جمعيت شهري فزاینده اي داشته 

 9315برابر شده است. در سال  42و طي دوره پنجاه ساله حدود 

 8/1نفر افزایش یافته و  953953جمعيت شهري این شهرستان به 

 .ه استدرصد جمعيت شهري استان را شامل مي شد

با جمعيت  9375: جمعيت شهري راور تا قبل از سال شهرستان راور

جمعيت  9375شهري كرمان مورد شمارش واقع شده، اما در سال 

نفر  84835به  9335نفر رسيد و در سال  84123شهري آن به 

كاهش یافت. راور یكي از شهرهاي نسبتاً پرجمعيت استان در سالهاي 

بود، اما به تدریج جمعيت خود را از دست داد.  9345و  9335

كاهش جمعيت داشت.  9375-35بطوریكه در دهه 

جمعيت شهري این شهرستان كاهش داشته و به 9315درسرشماري

 .نفر رسيده است 83733

نفر  1898، 9335: این شهرستان در سال شهرستان رفسنجان

ل مي درصد از جمعيت شهري استان را شام 3/3 جمعيت داشت كه

نفر افزایش یافت،  87717جمعيت شهري آن به  9345شد. در سال 

جمعيت آن  9355درصد از جمعيت شهري استان بود. در سال  94كه 

 9375نفر رسيده در سال  74231به  9335نفر و در سال  33285به 

درصد از جمعيت  35/99نفر رسيد كه  983377جمعيت شهري به 

نفر افزایش  974354جمعيت آن به  9335شهري استان بود. در سال 

نفر افزایش جمعيت  43222حدود  9375یافت كه نسبت به سال 

بطور متوسط حدود  9335شهري داشته است. این شهرستان در سال 

 9315درصد از جمعيت شهري استان را دارا بوده است. در سال  99

نفر رسيد كه نسبت به سرشماري  933833جمعيت این شهرستان به 

 .داشته است افزایشجمعيت شهري  9312

ین شهرستان تفكيك شده از شهرستان كهنوج مي : ارودبار جنوب

نفر جمعيت داشت كه در سال  8332فقط  9375باشد كه در سال 

نفر رسيد. همانطوري كه مالحظه مي  3177جمعيت آن به  9335

برابر افزایش یافته است.  4گردد ، طي یك دهه جمعيت شهري آن 

رشد صعودي جمعيت از ویژگي هاي شهري این شهرستان مي  روند

نفر افزایش یافته  89538جمعيت شهري آن به  9315در سال  باشد.

 ت.اس

با  9355: جمعيت شهري این شهرستان قبل از سال شهرستان زرند

جمعيت شهري كرمان مورد شمارش واقع مي شد، اما در این سال 

نفر  33832جمعيت آن به  9335نفر جمعيت داشت. در سال  83533

 9375درصد از جمعيت شهري استان بود. در سال  4/5رسيد كه 

 9335نفر افزایش یافت و در سال  44994جمعيت شهري آن به 



 ثبتژپوهش انهم 

   9311 شهریور، 34نهم، شمارهسال                                                                          

 

8 
 

جمعيت 9315نفر بالغ گردید. در سال  33137جمعيت شهري آن به 

افزایش یافت. این شهرستان همواره رشد  نفر 73935شهري آن به 

 .شي داشته استجمعيتي افزای

نفر  98932، 9335: شهر سيرجان در سال شهرستان سیرجان

درصد از جمعيت شهري استان را شامل مي شد.  1جمعيت داشت كه 

 1/1نفر افزایش یافت و  91533جمعيت شهري آن به  9345در سال 

درصد از جمعيت شهري استان را به خود اختصاص داده بود. این شهر 

 5/93نفر جمعيت شهري داشت كه  47383 بالغ بر 9355در سال 

جمعيت شهري آن  9335درصد از جمعيت شهري استان بود. در سال 

درصد از جمعيت شهري استان را شامل  1/98نفر رسيد و  12278به 

نفر افزایش  943721جمعيت شهري آن به  9375مي شد. در سال 

فر ن 935719جمعيت شهري این شهرستان به  9335یافت و در سال 

درصد از جمعيت شهري استان را به  98رسيد كه به تنهایي بيش از 

جمعيت شهري آن افزایش  9315خود اختصاص داده بود. در سال 

درصد از جمعيت 3/98نفر افزایش یافت كه  843323یافته و به 

شهري استان را به خود اختصاص داد . آنچه در مورد جمعيت شهري 

شت اینكه، جمعيت شهري آن روند این شهرستان مي توان بيان دا

 .افزایش منظمي داشته است

 9355: جمعيت شهري شهر بابك در سال شهرستان شهر بابك

نفر افزایش یافت.  82233به  9335نفر بود كه در سال  1833برابر با 

درصد  3نفر رسيد كه بيش از  35728جمعيت آن به  9375در سال 

جمعيت  9335از جمعيت شهري استان را تشكيل مي داد. در سال 

شهري نفر و سهم آن از جمعيت  58341شهري این شهرستان به 

جمعيت شهري آن به  9315درصد رسيد. در سال  4/3استان به 

 .نفر افزایش یافت ، تا روند افزایش جمعيت آن حفظ شود 73384

با  9375: جمعيت این شهرستان تا قبل از سال شهرستان عنبرآباد

جمعيت شهرستان جيرفت مورد سرشماري قرار مي گرفت. در این 

جمعيت آن به  9335نفر جمعيت داشت و در سال  95531سال 

درصد از جمعيت استان را  3/9 نفر افزایش پيدا كرد، اما فقط 82333

ز هم جمعيت شهري با 9315به خود اختصاص مي دهد. در سال 

 .نفر رسيده است 85935افزایش یافت و به 

سرنوشت  9375: این شهرستان تا قبل از سال شهرستان قلعه گنج

جمعيتي مشابهي با كهنوج داشت. در این سال جمعيت شهري آن 

نفر رسيد و در سال  99533به  9335نفر بود كه در سال  4335

 .نفر افزایش یافت 93931به  9315

ن شهرستان پرجمعيت ترین و وسيع ترین : ایشهرستان کرمان

 73593، 9335شهرستان استان كرمان محسوب مي شود. در سال 

درصد از جمعيت شهري استان  3/54نفر جمعيت داشت كه به تنهایي 

 994333جمعيت آن به  9345را به خود اختصاص داده بود. در سال 

درصد  8/53نفر بالغ گردید كه سهم آن از جمعيت شهري استان به 

نفر  972189جمعيت شهري این شهرستان به  9355رسيد. در سال 

درصد از جمعيت شهري استان را شامل مي شد.  7/43و افزایش یافت 

جمعيت شهري این شهرستان با یك رشد جهشي  9335در سال 

نزدیك به دو برابر رسيد. اما سهم آن از جمعيت شهري استان كاهش 

نفر رسيد كه  432947ري آن به جمعيت شه 9375یافت. در سال 

نفر به جمعيت شهري  942222سال قبل از آن حدود  92نسبت به 

این شهر افزوده شد اما سهم آن از جمعيت شهري استان باز هم 

جمعيت شهري این شهرستان به  9335كاهش یافت. در سال 

نفر  995222حدود  75نفر افزایش یافت كه نسبت به سال  535559

ري آن افزوده شد، در این سال سهم جمعيت شهري آن به جمعيت شه

جمعيت  9315درصد رسيد. در سال  33 از جمعيت شهري استان به
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افزایش یافت و سهم آن از جمعيت شهري  نفر  338938شهري آن به 

 .است هرسيد درصد 3/33باز هم كاهش یافته و به 

با  9375: جمعيت این شهرستان تا قبل از سال شهرستان کوهبنان

جمعيت شهرستان زرند مورد شمارش قرار مي گرفت. در این سال 

 9335نفر داشت و در سال  93711كوهبنان جمعيت شهري برابر با 

نفر افزایش یافت. اما سهم آن از  93333جمعيت شهري آن به 

 9315جمعيت شهري بسيار اندك و حدود یك درصد بود. در سال 

نفر بوده و سهم آن از  95324 جمعيت شهري این شهرستان برابر نفر

 .یك درصد رسيده استزیر جمعيت استان به 

با جمعيت  9335: این شهرستان تا قبل از سال شهرستان کهنوج

گرفت. دراین سال جمعيت  شهري جيرفت مورد شمارش قرار مي

جمعيت شهري آن  9375نفر داشت و در سال  1932شهري برابر با 

نفر افزایش  44913جمعيت آن به  9335برابر رسيد. درسال  5/8به 

درصد بود. در  3/8یافت، اما سهم آن از جمعيت شهري استان فقط 

نفر رسيده  58384یافته و به  افزایشجمعيت شهري آن  9315سال 

 .است

با جمعيت  9375: این شهرستان تا قبل از سال شهرستان منوجان

نفر  8493 شهري كهنوج مورد سرشماري قرار مي گرفت. در این سال

جمعيت شهري آن به  9335جمعيت شهري داشت، اما در سال 

برابر شد، اما سهم آن از جمعيت شهري  7نفر رسيد كه حدود  93923

جمعيت شهري این شهرستان به 9315درصد بود. در سال  9/9استان 

 3/9نفر افزایش یافت و سهم آن از جمعيت شهري استان به  89913

 .درصد رسيد

 عیت استان کرمانرخ رشد جمن

با نوساناتي  9335 - 9315نرخ رشد جمعيت استان طي سالهاي 

در بقيه دهه ها جمعيت  9335-45همراه بوده است ، به جزء دهه 

رشد جمعيت  9345-55رشد نسبتا باالیي داشته است. در سالهاي 

درصد بود كه رشد باالیي را نشان مي دهد، اما در دهه  35/3استان 

در . درصدي( 4ترین درصد رشد را داشته است )رشد باال 35-9355

، 9335-75در دوره . درصد بود 1/3این دهه رشد جمعيت كشور نيز 

درصد رسيد. كاهش رشد  93/8 به رشد جمعيت كاهش پيدا كرد و

جمعيت در این دوره ناشي از كاهش درصد مواليد وكنترل جمعيت 

و رشد جمعيت استان در كشور اتفاق افتاد  9335كه پس از سال  بود،

رشد جمعيت اگر چه  9375-35را با كاهش رشد مواجه كرد. در دهه 

رشد باالتري  9335-75-در سطح پایيني باقي ماند، اما نسبت به دوره 

-75درصد در دهه  93/8 درصد در مقابل 35/8د )را نشان مي ده

این افزایش به دليل افزایش جمعيت در سن باروري است كه (، 9335

به وقوع پيوست. در سال 9355-35در دهه هاي قبل، خصوصاً دهه 

است. باز هم رشد جمعيت افزایش یافته  9335نسبت به سال  9315

هاي استان رشد جمعيت وضعيت متفاوتي دارد  در بين شهرستان

وستایي رشد اندكي را كه جمعيت شهري رشد باال وجمعيت ر بطوري

جمعيت روستایي داراي رشد  در بسياري موارد رشد .نشان مي دهد

 د.منفي است كه ناشي از افزایش مهاجرت از روستا به شهر مي باش

 پیش بینی جمعیت

پيش بيني و یا برآوردي از جمعيت آینده براي هر كشور، ناحيه، شهر 

یفي مي باشد و یا روستا كار بسيار دشواري و در عين حال ظر

هاي آینده مي  پيش بيني جمعيت براي سال(. 9371، 897، )مهدوي

تواند اطالعات مهمي را درباره تعداد جمعيت، جمعيت فعال، بيكار، 

جمعيت شاغل، بار تكفل، باروري، زاد و ولد، مرگ و مير، اميد زندگي، 

پيش بيني امكانات آموزشي، بهداشتي و درماني و  جمعيت مدرسه رو،

. بدست دهد و برنامه ریزان را در تنظيم برنامه هاي توسعه اقتصادي، ..
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اجتماعي فرهنگي، یاري رساند. در واقع با پيش بيني جمعيت مي توان 

نيروي انساني، تعداد نيروي آماده به كار و فعاليت را شناسایي و تعداد 

جمعيت مصرف كننده را نيز برآورد نمود و تعادلي بين نيروي كار 

در پيش بيني . وي توليد كننده( و نيروي مصرف كننده برقرار نمود)نير

جمعيت، روند رشد گذشته مورد مطالعه قرار مي گيرد و روند آینده را 

براساس روند رشد گذشته مي توان تعيين نمود. اگر چه نمي توان 

بطور دقيق وضعيت آینده را ترسيم نمود، اما تا حدودي مي توان 

داشت و براساس آن عمل كرد. در پيش بيني برآوردي از آینده 

هاي مختلفي براي رشد جمعيت در نظر گرفته  جمعيت معموالً فرض

)پيش بيني به روش تركيبي( در این روش معموال جمعيت . مي شود

رشد متوسط جمعيت  -9 :در سه سطح مورد پيش بيني قرار مي گيرد

. آنچه مسلم )رشد پایين( رشد كمتر از حد متوسط -3رشد باال  -8

است رشد متوسط به واقعيت نزدیك تر مي باشد. با این روند جمعيت 

 د.ميليون نفر خواهد رسي 5/3به بيش از  9422استان در سال 

 نتیجه گیري

 3/2سهم شهرستان هاي استان از جمعيت شهري استان از حداقل 

درصد در نوسان بوده كه حداقل مربوط به شهرستان  3/33درصد تا 

شهرستان هاي . ب و حداكثر مربوط به شهرستان كرمان استفاریا

استان رشد جمعيتي برابري نداشته اند، برخي شهرستان ها رشد 

هاي شمالي استان و برخي دیگر مانند  كمتري دارند مانند شهرستان

باالترین نرخ رشد . شهرستان هاي جنوبي استان رشد باالتري دارند

درصد مي باشد. قبل  4بوده كه  9335جمعيتي استان مربوط به سال 

نيز رشد  9335رشد جمعيت كمتر و پس از سال  9335از سال 

باالترین نسبت شهرنشيني در بين شهرستان . كمتري را نشان مي دهد

درصد و  47/33هاي استان مربوط به شهرستان كرمان است كه 

 .درصد دارد 4/92كمترین نسبت شهرنشيني را شهرستان رودبار با 

 9422پيش بيني جمعيت استان نشان مي دهد استان كرمان در سال 

نفر خواهد داشت و به  4945733نفر و حداكثر  3492393حداقل 

نفر خواهد  3781852جمعيتي برابر با  9422طور متوسط در سال 

داشت. لذا برنامه ریزان باید این چشم انداز جمعيتي را مد نظر داشته 

 .براساس آن صورت پذیردباشند و برنامه ریزي ها 

 مآخذ منابع و 

جمعيت شناسي و تحليل جستار (، 9339) آشفته تهراني، امير. 99

 هاي جمعيتي، تهران : انتشارات گسترده

 9331، استانداري كرمان، سالنامه آماري استان كرمان. 8

استانداري كرمان، طرح آمایش استان كرمان مرحله اول، جلد . 3

  9331 سال9

مقدمه اي بر برنامه ریزي توسعه (، 9335) پور، محمود جمعه. 4

 روستایي دیدگاه ها و روش ها، انتشارات سمت

تهران مركز مطالعات  جمعيت وتوسعه.(، 9379) زنجاني، حبيب اهلل. 5

 و تحقيقات شهرسازي و معماري ایران

هاي برنامه ریزي منطقه  اصول و روش(، 9338) كرامت اهلل ،زیاري. 3

 دانشگاه یزد اي،

دیدگاه هاي نو در جغرافياي شهري جلد (، 9377شكویي، حسين ) . 7

 اول چاپ سوم تهران : انتشارات سمت

انتشارات دانشگاه  -جغرافيا و شهر سازي (، 9373فرید، یداهلل). 3

 تبریز، چاپ سوم

شهرستانهاي  ، 9335مركز آمار ایران، سرشماري نفوس و مسكن . 1

 استان كرمان
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  :پایه پژوهش مقاله  

 

فرهنگی مؤثّر بر  -بررسی جامعه شناختی عوامل اجتماعی

 سال به باالي شهر اقلید(95طالعه ي موردي شهروندان )م هویّت ملّی
 

اسفندیار غفاري نسب، سیّد ابراهیم مساوات، محمّدعلی )

   (، احمد عالیی9قاسمی نژاد
 

 چکیده

هویت ملي مفهومي ذهني از تعلق به یك گروه ملي خاص و ویژه 

اي از شرایط و احساسات همراه است است كه با مجموعه پيچيده

ها بيان  كه نگرش یك فرد را نسبت به آن گروه خاص و دیگر گروه

مرتبط فرهنگي ، كند. هدف این پژوهش بررسي عوامل اجتماعي مي

با هویت ملي مي باشد كه با استفاده از  نظریه كاستلز در مورد 

فرهنگي ، پيمایشي به بررسي عوامل اجتماعي روش هویت، به

سال به باالي شهر اقليد  95مرتبط با هویت ملي در بين شهروندان 

نفر از شهروندان به عنوان نمونه به  422پرداخته است و تعداد 

اي انتخاب گردیدند. اعتبار اي چند مرحلهگيري خوشهصورت، نمونه

پرسشنامه از طریق اعتبار صوري و پایایي آن از طریق ضریب آلفاي 

  7ي تحقيق، فرضيه 3كرونباخ تأیيد گردید. بر اساس نتایج، از ميان 

فرضيه مورد تأیيد قرار گرفتند. بعالوه، نتایج رگرسيون چند متغيره 

درصد(، سن  88ير ميزان دینداري )نيز بيانگر آن است كه چهار متغ

 3درصد( و استفاده از رسانه ) 5) درصد(، گستره شبكه ارتباطي 3)

                                                           
 كارمند اداره ثبت احوال فراشبند  -9

از تغييرات متغير وابسته را تبيين  درصد 33درصد(، در مجموع 

 اند.كرده

هویت، هویت ملي، كاستلز، دینداري، گستره  واژگان کلیدي:

 شبكه ارتباطي.

 مقدمه و طرح مسئله

است كه در علوم مختلف داراي فضاي مفهومي هویت مفهومي 

خاصي است. از دیدگاه آنتوني كوهن، رد پاي بحث هویت را باید در 

جستجو كرد )كوهن،  "فردریك بارث"انسان شناسي اجتماعي 

(. كاربرد متداول این واژه، هم در معناي مفهومي و هم 92: 9113

ي كه حيطه در بعد نظري، بسيار متنوع و متغير است. حتي زماني

مورد بررسي خود را جامعه شناسي و روانشناسي اجتماعي در نظر 

بگيریم، نيز  قلمرو معنایي آن گسترده است. با اینحال در عرصه 

جامعه شناسي این واژه به سه مفهوم و معنا  فرهنگ مردم، بخشي 

و  هم ذات پنداري فرد با یك اجتماع )هویت ملي( مورد  "خود"از 

 (. 834: 8222گيرد )استرایكر و بورك، مي  استفاده قرار

هویت از نظر لغوي به معناي هستي و ماهيت است و موجب 

: 9333شناسایي و تمایز هر فرد از دیگري مي شود )ميرمحمدي، 

(. هویت داشتن یعني همانند دیگران بودن در یك گروه و همانند 7

ارج از گروه خود بودن در گذر زمان نسبت به افراد گروه یا افراد خ

(. نزد كاستلز هویت فرایند 884: 9333خودي )گل محمدي، 

ساخته شدن معنا بر پایه یك ویژگي فرهنگي یا یك دسته ویژگي 

هاي فرهنگي كه بر دیگر منابع معنا برتري دارند، مي باشد 

(. بطور كلي در تعریف هویت مي توان گفت، 8224، 8)پرووس

مشخصات اساسي اجتماعي، هویت عبارت از مجموعه خصوصيات و 

رواني، فرهنگي، فلسفي، زیستي و تاریخي همسان است كه به 

                                                           
0
 - Prevos 

 فرهنگی مؤثّر بر هویّت ملّی -بررسی جامعه شناختی عوامل اجتماعی       
 ا در فرهنگ نام و نام گزینی
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رسایي و روایي بر ماهيت یا ذات گروه، به معناي یگانگي یا 

همانندي اعضاي آن با یكدیگر داللت كند و آن ها را در یك ظرف 

مكاني و زماني معين بطور مشخص و قابل قبول و آگاهانه از سایر 

 (. 931: 9338افراد متعلق به آن ها متمایز سازد )الطایي،  گروه ها و

از جمله مهمترین كاركردهاي هویت، ایجاد پيوستگي و 

همانندي است. در شكل دهي، ساماندهي و سازماندهي هویت هر 

فرد، دو عنصر دخالت دارد كه عبارتند از تعریف ما از خود و تعریف 

ه از سطح فردي، هویت در (. اما گذشت9378ما ازدیگران )كاردان، 

سطوح باالتر و عام تر به مفهوم هویت جمعي نيز قابل رؤیت است و 

منظور از آن حوزه اي از حيات اجتماعي است كه فرد خود را با 

متعلق و منتسب مي داند و در برابر آن احساس تعهد و « ما»ضمير 

تكليف مي كند. این هویت هاي جمعي را مي توان در سطوحي 

از كوچك و خاص به بزرگ و عام چون چون خویشاوندي، مرتب 

هم طایفگي، هم محلي، هم روستایي، هم زباني، همشهري، 

بودن تقسيم بندي كرد )حاجياني، نوعمذهب و همهموطن، هم

(. در این بين مي توان گفت مهمترین نوع از هویت جمعي، 9371

و حتي  هویت ملي است، چرا كه در حوزه فرهنگ، اجتماع، سياست

اقتصاد نقشي تعيين كننده دارد. به عبارت دیگر، هویت ملي 

ترین سطح هویت در تمامي نظام فراگيرترین و در عين حال مشروع

 (.9371هاي اجتماعي است )همانجا، 

هویت ملي به عنوان یك پدیده سياسي و اجتماعي، نوزاد عصر 

ر قرن نوزده، به جدید است كه ابتدا در اروپا پيدا شد و آنگاه، از اواخ

مشرق زمين و سرزمين هاي دیگر راه یافت. اما هویت ملي، بعنوان 

یك مفهوم علمي، از ساخته هاي جدید علوم اجتماعي است كه از 

كه از « خلق و خوي ملي»نيمه دوم قرن بيستم بجاي مفهوم 

 (.9378مفاهيم عصر تفكر رمانتيك بود، رواج گرفت )اشرف، 

ف هویت ملي این تعریف را كارآمدتر آنتوني اسميت در تعری

بازتوليد و بازتفسير دایمي الگوي ارزش ها، نمادها، » مي داند: 

خاطرات، اسطوره ها و سنت هایي كه ميراث متمایز ملّت ها را 

تشكيل مي دهند و تشخيص هویت افراد با آن الگو و ميراث و با 

 :Guibernau, 8224، 32:9333)اسميت، «عناصر فرهنگي اش

987 .) 

 واحد كننده یكپارچه عناصر بر ملي هویت تعاریف از برخي

 نگرش و گرایشات از ايمجموعه را آن دارند و تأكيد مستقل سياسي

 و یكپارچه بخش هویت الگوهاي و عناصر و عوامل به مثبت هاي

 مي تعریف سياسي واحد یك عنوان به یك كشور سطح در كننده

 جنبه به دیگر (. برخيHastings, 9117؛ 9371كنند )حاجياني، 

 بدان دلبستگي و ملي مشتركات نيز اي تأكيد دارند. عده آن رواني

 عنوان مجموعه به آنرا و اند دانسته ملي هویت اصلي تعریف عنصر را

 و تاریخي پيوندهاي جغرافيایي، و ها وابستگي و ها ویژگي از اي

 و گيرد مي دربر را انساني كه زندگي قومي و اجتماعي فرهنگي،

 كنند )روح مي تعریف كند، مي افتخار و بالد آن مي به جامعه عضو

 (.9371 االميني،

در مورد مؤلفه هاي هویت ملي، اندیشمندان حوزه هاي 

مختلف علوم انساني دیدگاه هاي متفاوتي دارند. در حالي كه در 

جغرافيا سرزمين مشترك و تاریخ مشترك مؤلفه هاي اساسي هویت 

ملي تلقي مي شوند، در علوم سياسي تكيه را بر ساختار سياسي 

مشترك، مليت و یا جامعه مدني مي گذارند. در علوم اجتماهي 

زبان مشترك، دین مشترك و آداب و سنن مشترك را عناصر اصلي 

هویت ملي محسوب مي كنند. در فلسفه بيشتر به وحدت فرهنگي 

شناسي اجتماعي نيز به و تاریخ مشترك تأكيد مي شود و در روان

و احساسات مشترك و آگاهي جمعي توجه مي شود « ما»هویت 

 (.9339)احمدلو و افروغ، 

گيري و شكل پيدایش خصوص در ادامه باید اشاره كرد كه در

 دارد: وجود دیدگاه دو ایران در ملي هویت
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 ایران در ملي معتقدند هویت نظران صاحب از عده اي -الف

مشروطه  نهضت در كه غرب است دنياي متأثر از و متأخر پدیده اي

 در ملت ها -اروپا دولت در معتقدند كرد. ایشان پيدا عيني نمود

عنوان  به و گذارد ظهور عرصه به پا نوزدهم ميالدي هجدهم و قرون

 قرار مطلقه مورد استفاده هاي دولت گيري شكل براي مبنایي

و  تفكيك راستاي رد اروپایي تأسيس مطلقه تازه گرفت. دولت هاي

 در نيز و ملت ها-سایر دولت از هایشاندولت و ها ملت تشخيص

 مفهوم ناسيوناليسم و از خود دروني انسجام و تحكيم وحدت راستاي

(. Mjtahed-Zadeh,8221: 5-3كردند ) برداري بهره ملي هویت

 هاي ملت یگانه كشف هویت و تاریخ بازخواني با تا كردند تالش آنها

 هاي دستگاه و ملي هاي دولت ساختار یكپارچه براي را خود راه

 واحد، زبان با سراسري ملي آموزش همچنين و آن نظامي اداري و

یادآوري مي كند، الگوي دولت  9رفيوسازند. همانطور كه م فراهم

 ,Murphyهاي مدرن، الگوي ملت ها را منعكس مي كند )

به  مدرن هايملت  -دولت توسط مفهوم از این (. استفاده8223

 و ملي هویت پردازان،و نظریه كارشناسان از كه بسياري بود حدي

 هاي مطلقه مدرن مي دولت ایدئولوژي ترین را اصلي ناسيوناليسم

 (. 9331به نقل از قاسمي و ابراهيم آبادي،  9334دانند )آشوري، 

و  متأخر مفهومي را ملي هویت كه آراي متفكراني براساس

 طبقه یك محصول تالش آگاهانه ملي هویت پندارند، مي جدید

را  حاكميت اعمال و قدرت ابقاي كه ابزاري است ایجاد براي سياسي

 و آشوري داریوش حسين بشيریه، مردیها، مي كند. مرتضي تسهيل

 دارند كه صاحبنظران قرار از دسته این زمره كالم در زیبا صادق

 پدید ایران در مشروطه از دوران پس ملي هویت ایران در معتقدند

 است. آمده

 هویت مفهوم اگرچه اندیشمندان معتقدند از دیگري دسته -ب

 در قرن اروپایي هاي ملت-دولت پيدایش از غرب پس در ملي

                                                           
9
 - Murphy 

 كشورهایي خصوص در این موضوع اما آمد، پدید ميالدي نوزدهم

 هاي تاریخي گسترد قدمت از و... كه هند همچون ایران، چين،

 ملي مفهوم هویت كه كند. ایشان معتقدند نمي صدق برخوردارند،

 مطلقه مدرن دولت هاي پيدایش و« ناسيوناليسم» رواج  با ضرورتاً

 و ملت مفهوم وجود از هایي بلكه نشانه نيامده، وجود به اروپایي

كرد. بر  وجوگذشته جست هاي امپراتوري در توان مي ملي را هویت

شالوده  عنوان به ملت مفهوم از اندیشمندان دسته این نظر اساس

 نوزدهم قرن ملي از دولت هاي قبل ها قرن ملي هویت گيريشكل

 اگرچه این اساس، است. بر داشته وجود كهن در كشورهاي ميالدي

 و تصنعي اي پدیده صورت به ملل اروپایي در ملي پدیده هویت

 این اما نوزدهم ميالدي است، قرن ملي دولت هاي مدرن محصول

 هند و چين یونان، ایران، كهني همچون ملل به نمي توان را امر

 و خود ذهني از آگاهي یك بر ابتدا از این تمدن ها داد، زیرا نسبت

 این خودآگاهي اساس بر را موجودیت خویش و یافته قوام دیگران

 و بربر را غير یونانيان یونانيان كه طوري به داده اند؛ ذهني شكل

مي ناميدند )قاسمي و ابراهيم  را انيران ایرانيان غير نيز ایرانيان

 (. 9331آبادي، 

ها  قرن هویت ایراني پرازاننظریه از دسته نظریات این اساس بر

 قرن دوم نيمه در مغرب زمين در ملي هویت مفهوم پيدایش از پيش

ایران  تاریخ دیرین دوره هاي به و ميالدي، وجود داشته نوزدهم

سياسي  سرزميني، هویت، تداوم این شاخصه ترین دارد. مهم تعلق

 گسست رغمعلي كه بوده ایراني و هنري فرهنگي )دیني( )دولت(،

مي  مشاهده تا به امروز باستان دوران از همچنان تاریخي هاي كوتاه

 (.39: 9338شود )احمدي، 

امروزه به نوعي بسياري از كشورها با مسئله هویت ملي مواجه 

(. هویت ملي،كه بر پایه رویارویي ما 8229هستند )جونز و اسميت،

تواند نيرویي سازنده باشد و هم  گيرد، هم مي با دیگران بنياد مي

تواند به نيرویي ویرانگر بدل شود.احساس هویت ملي اگر در حد  مي
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تواند نيرویي براي همياري و اعتالي  معقول و معتدل قرار گيرد مي

ومي  و ملي و نژادي وارد فرهنگي باشد و اگر به قلمرو تعصبات ق

شود و یا به بهانه چالش با تعصبات قومي به نفي و انكار و تمسخر 

ميراث فرهنگي خویش بنشيند نيرویي ویرانگر خواهد بود )اشرف، 

9373 :583-588 .) 

در جوامع سنتي فرهنگ به خوبي از عهده انجام كار ویژه هویت     

آمد، چرا كه توانایي و قابليت تفاوت آفریني و معنا  سازي بر مي

بخشي بسيار باالیي داشت. در چنين جوامعي فرهنگ نه تنها 

كرد، بلكه در عرضه كردن  مرزهاي شفاف و پایداري را ایجاد مي

بخش هم توانا بود. بنابراین،  امهاي معنایي منسجم و آر نظام

هایي كه در دنياي شكل یافته با فرهنگي معين قرار  انسان

گرفتند، خود به خود و منفعالنه وارث هویت و نظام معنایي  مي

شدند و هر گونه زمينه بحران هویت  آماده و از پيش موجود مي

. رفت. اما در دوران معاصر، وضعيت متفاوت است تقریباً از بين مي

گيري و در این دوره عوامل مختلفي )اجتماعي و فرهنگي( بر شكل

اند كه  فرایند آن را  متغير و  تأثيرگذار بوده تثبيت هویت ملي

 (.94: 9332سازد )گلمحمدي، پيچيده مي

 رغم دارا بودن عناصر مختلفبدیهي است كه كشور ایران نيز به

ته پس از گذر از گيري هویت ملي، هنوز نتوانستأثير گذار در شكل

خيزاب هاي مخرب تاریخي، به تكامل چشمگيري در این عرصه 

به نقل از   933 -931: 9338)هویت ملي( دست یابد )مظفري، 

(. در واقع، تحقيقات نظري و 32: 9312عليزاده اقدم و همكاران، 

اند كه نظام هویتي ایرانيان در یك قرن  تجربي متعدد نشان داده

هاي جدي شده است؛ چندان كه برخي ا و آسيبه اخير دچار چالش

(. ضمن اینكه در 12: 9333اند )احمدي، آن را بحران هویت خوانده

شرایط كنوني كه مسئله وفاق اجتماعي و وحدت ملي هم از طرف 

همبستگي هاي درون كشوري و هم از طرف فشارهاي جهاني و 

ست نقش فرایند جهاني شدن تحت تاثير قرار گرفته است، ضروري ا

هویت ملي به عنوان یك عامل مهم در جهت انسجام اجتماعي، 

ریزي اجتماعي بيش از پيش وفاق ملي، صيانت فرهنگي و برنامه

 (. 49: 9331مورد توجه قرار گيرد)جهانگيري و معيني،

 یكي. دارد خاصي اهميت گوناگون علل به ایران در ملي هویت

 قومي هاي فرهنگپاره وجود و قومي تكثر و علل، تنوع ترین مهم از

 این، بر عالوه. است داخل كشور در خرد هاي هویت و محلي و

 از و هم فنّاوري نظر از هم كه ارتباطات، عرصة در گسترش و توسعه

 قادر یابد،مي گسترش روز هر و است افتاده اتفاق محتوایي نظر

 نكتة. سازد مواجه مشكل و بحران با را ملي كشورها فرهنگ است

 مرزهاي ریختن هم احتمال به و شدن جهاني موضوع به سوم

درون  در را ضعيف هايفرهنگ هضم و ادغام كه گرددبرمي فرهنگي

 دارد دنبال به دارند، تر بيش جذب امكانات كه مسلط، هاي فرهنگ

 (.98: 9371 یوسفي،)

 همچون گوناگوني پيوندهاي سنتي جوامع در دیگر، ازسوي

 در اما شد،مي جامعه همبستگي حكومت موجب و مذهب و قبيله

 و متجانس ميان اجزاي صنعتي تحوالت و نوسازي جدید، عصر

 مسئلة رو، این از. است آورده به وجود ناهماهنگي قدیم همبستة

 از یكي ملي و اجتماعي و فرهنگي سطوح در حفظ همبستگي

 گذر حال در نظام هاي و در جوامع عالقه مورد اصلي موضوعات

 پيوندهاي سنتي فروپاشي به صنعتي شدن و نوسازي روند. است

 استقرار به سهولت مدرن پيوندهاي دیگر، ازسوي اما مي انجامد،

 بستگي هم حفظ براي گذاري سياست شرایطي چنين در. یابد نمي

 (. 731: 9333 بشيریه،) یابد مي اولویت

عواملي چون مورد بررسي ما )شهر اقليد( نيز   به تبع آن، در منطقه

گسترش فزاینده روند شهرنشيني و مالزمات آن، توسعه فناوري و 

ارتباطات و فرآورده هاي فرهنگي، استفاده روزافزون از وسایل 

هاي  ارتباطي جدید از قبيل اینترنت و... سبب دگرگوني چارچوب

ها،  ها، باورها، ارزش ها، مهارت نمادین زندگي افراد شده است. دانش

وم اخالقي و مذهبي افراد با تزلزل و دگرگوني مواجه قواعد و رس

اند. در چنين شرایطي است كه اعضاي جامعه نياز به هویتي شده

دارند تا از این طریق توانایي آن را بيابند تا نظمي نسبي را در 

زندگي خود و دنياي اطرافشان ایجاد كنند و یك نوع احساس تعلق 



 ثبتژپوهش انهم 

   9311 شهریور، 34نهم، شمارهسال                                                                          

 

06 
 

دا كنند )عليزاده اقدم و و همبستگي به نظام اجتماعي كل پي

(. بنابراین در چنين وضعيتي، پرداختن به 938: 9331همكاران، 

تأثير گذار بر هویت ملي در جامعه مورد پژوهش ما از آنجاكه  عوامل

جامعه اي در حال گذار است و از قوميت هاي مختلفي مانند فارس 

و ترك و لر تشكيل شده و تحت تأثيرات ذكرشده مي باشد، 

رسد. بعالوه از آنجاكه به نوعي آغاز ادراك فرد از  ي به نظر ميضرور

خود و جامعه از دوره نوجواني است و از همين دوران هست كه 

سال به باالي  95ارتباطات وي بيشتر شكل مي گيرد، شهروندان 

 شهر اقليد مورد مطالعه قرار گرفت.

 مبانی نظري

كالسيك، هاي هبخش نظریسه  در  مي توان را هویت هاينظریه

. در دوره كالسيك به شكل مورد بررسي قرار داد ، پسامدرنمدرن

مدون به مسئله هویت پرداخته نشده است. اما در رویكرد مدرن 

تعریف هویت به وسيله عواملي از قبيل موجد طبيعي، رواني و یا 

مهم جامعه شناسي و  هايگيرد. نظریه اجتماعي صورت مي

گيرد. در رویكرد پسامدرن، این  روانشناسي در این رویكرد قرار مي

گيري و تعریف هویت به دور از دخالت باور وجود دارد كه شكل

هرگونه عامل از قبيل موجود طبيعي، رواني یا اجتماعي صورت 

شود، عمدتاً  گيرد. این رویكرد كه با نظریه گفتماني شناخته مي مي

ثر از ادبيات، زبان شناسي و معنا شناسي است )اسداللهي، متأ

(. در ادامه بصورت مختصر برخي از نظریات هویت ارائه 33: 9333

 مي شود و پس از آن چارچوب نظري و مدل تحقيق ارائه مي گردد.

 * گیدنز

گيدنز تأمل و باز اندیشي در مورد هویت را منحصر به دوران مدرن 

هاي دنياي مدرن است كه سنت و طبيعت  داند. در متن چالش مي

مرجعيت خاص خود را از دست داده و فرد در یك فضاي آكنده از 

پردازند  اطالعات، دایماً به تأمل در مورد هستي خویش مي

(. از نظر گيدنز  هویت عبارت است از خود 43: 9333)اسداللهي، 

كند. او معتقد  شخص آن طوري كه شخص از خودش تعریف مي

گردد و  كه هویت انسان در كنش متقابل با دیگران ایجاد مياست 

كس داراي هویت  كند. هيچ در جریان زندگي پيوسته تغيير مي

(. به نظر گيدنز، شرط اساسي 95: 9337ثابتي نيست )گيدنز، 

تدارك هویت شخصي، استقرار اعتماد بنيادین است. هویت شخصي 

رد توجه قرار داد، بلكه توان بر حسب ماندگاریش در زمان مو را نمي

اي عام، مستلزم آگاهي بازتابي هویت بر خالف خود به عنوان پدیده

(. وي معتقد است كه 933: 9331است )عليزاده اقدم و همكاران، 

با كاهش نفوذ سنت و توسعه مدرنيته همراه با تفكيك و انسجام 

هاي جمعي چندگانه و آزادي افراد  اجتماعي، امكان تحقيق هویت

: 9334آید )ریتزر،  ها پدید مي ر انتخاب آگاهانه و  خردمندانه آند

32 .) 

 * تاجفل

پردازان هویت اجتماعي است، وي در سال  تاجفل، یكي از نظریه

وي براي  نظریه هویت اجتماعي خود را مطرح كرده است. 9173

توسعه این نظریه كوشيده است تا تغييرات اجتماعي را بر اساس آن 

هایي از هویت است  اساس نظریه تاجفل توجه به جنبهتبين كند. 

شود. به عبارت دیگر، هویت اجتماعي كه از عضویت گروه ناشي مي

(. 531: 8298ي شخصيت فرد تعيين نمي شود )اریلي،به وسيله

تاجفل معتقد است كه افراد براي اثبات برتري گروه خودشان به 

زند و با این كار ارزش پردا ها مي مقایسه گروه خودي با دیگر گروه

دهند و به  گروه خودشان را در رابطه با گروه هاي شبيه نشان مي

زنند. تاجفل این فرایند را كه  یك مقایسه بين گروهي دست مي

كنند،  افراد خودشان یا او را درون گروه را از برون گروه جدا مي

 نامد به نظر تاجفل، هویت اجتماعي در مي 99مقوله بندي اجتماعي

هاي اجتماعي پدید یكي از همين فرایندهاي دروني كردن مقوله

(. به نظر تاجفل مقوله بندي 38: 9338آید )ایمان و كيذقان،  مي

دهد كه درك كننده، محيط اجتماعي را به  اجتماعي اجازه مي

تر از آن یك سيستم جهت یابي  عنوان یك راهنماي عمل و مهم

براي جایگاه افراد در جامعه به  براي خود ارجاعي و ارایه یك تعریف

 وجود بياورد.

 * بورك

پردازان كنش متقابل گرایي است بنيان نظریه  بورك یكي از نظریه

هاي هاي اجتماعي، ناشي از هویتوي عبارت است از اینكه اضطراب
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-ها با یكدیگر استرس مياي است كه تعارض آننامنظم و جداگانه

هویتي ثابت نيستند، بلكه با توجه به  كند. به نظر بورك، افراد داراي

یابند. این  كنند، هویت جدید مي هر نقشي كه در جامعه ایفا مي

ها ممكن است گسسته یا شكسته و ناقص باشند و تا وقتي  هویت

هاي ناقص بر طرف نشود تعارض و اضطراب كه تعارض این هویت

ست از طبق نظریه بورك، هویت عبارت ا ماند. بر اجتماعي باقي مي

یك مجموعه معاني كه در تعریف یك نقش اجتماعي یا موقعيت 

شود. این مجموعه  اجتماعي كه یك شخص كيست به كار برده مي

چه "از معاني جداگانه مانند یك معيار )استاندارد( یا مرجع براي 

شود كه یك پيوند با  است. وقتي یك هویت فعال مي "كسي بودن

 (.5: 8224)بورك،   خوردي تثبيت شود

 * چارچوب نظري تحقیق:

كاستلز معتقد است كه هویت سرچشمه ي معنا و تجربه براي مردم 

است. برداشت كاستلز از اصطالح هویت عبارت است از فرایند معنا 

سازي بر اساس یك ویژگي فرهنگي یا مجموعه بهم پيوسته اي از 

یت . هوویژگي هاي فرهنگي كه بر منابع دیگر اولویت داده مي شود

از كلمات، احساسات و حاالت ساخته نشده است بلكه مانند هر چيز 

دیگر در دنيا، از مواد اوليه و بوسيله تاریخ و تجربه ساخته شده 

است. ما توانيم درباره درك، دگرگوني، آرایش مجدد صحبت كنيم، 

اما آنچه اهميت دارد این است كه هویتي را كه ریشه در تاریخ 

وان هویت دانست، بلكه موهومات صرف است نداشته باشد، نمي ت

(Castells, 8229: 995 .) 

ي اصلي شوند. اما مسئله ها برساخته ميبه نظر كاستلز تمام هویت

توسط چه كسي و به چه   از چه چيزي،  این است كه چگونه،

ها از مواد و مصالحي مثل تاریخ، منظوري. براي برساختن هویت

 نهادهاي توليد و بازتوليد، خاطرهي، شناس زیست سياست، جغرافيا،

دستگاه و جهاز قدرت، وحي و الهامات   جمعي، رؤیاهاي شخصي،

هاي اجتماعي و جوامع، تمامي  شود. اما افراد، گروه دیني استفاده مي

ها را مطابق با الزامات پرورانند و معناي آن این مواد خام را مي

خت اجتماعي و هاي فرهنگي كه ریشه در سا اجتماعي و پروژه

كنند. به نظر  ها دارد؛ از نو تنظيم ميمكاني آن -چارچوب زماني

را برسازد تا  كاستلز اینكه چه كسي و به چه منظوري هویت جمعي

ي محتواي نمادین هویت مورد نظر و معناي كننده  حد زیادي تعيين

دانند یا بيرون از آن  آن براي كساني است كه خود را با آن یكي مي

 (.84: 9335كاستلز، كنند ) ر ميتصو

ملت از دیدگاه كاستلز جماعت هایي فرهنگي هستند كه با تاریخ و 

برنامه هاي سياسي مشترك در ذهن مردم و خاطره جمعي آن ها 

برساخته مي شوند و اینكه به چه ميزان باید تاریخ مشترك براي 

 جمع وجود داشته باشد تا آن جمع تبدیل به یك ملت شود، بسته

به زمينه ها و دوره هاي مختلف تغيير مي كند. همچنين اجزاء و 

عناصري هم كه زمينه ساز شكل گيري چنين جماعت هایي 

 (. 79: 9335هستند نيز متغير مي باشند )كاستلز، 

وي عواملي چون قوميت، مذهب، زبان، آب و خاك را في نفسه 

شترك، به براي ساختن ملت ها كافي نمي داند و بر داشتن تجربه م

عنوان عامل مهم و كافي در ساختن ملت ها تأكيد ویژه اي دارد. 

بنابراین با توجه به اینكه تجربه مشترك عامل ایجاد كننده هویت 

است، مي توان با ایجاد سازوكارهایي باعث باال رفتن زمينه این 

قبيل تجربيات گردید كه از جمله این سازوكارها مي توان به 

ترك، رسانه و سياست خارجي و دفاعي آموزش و پروش مش

 (.Castells, 8229: 983مشترك اشاره كرد )

 مي انجام قدرت  از آنجا كه ساختن هویت همواره در بستر روابط

ساختن هویت تمایز قائل شد كه  منشأ و صورت سه بين باید ، گيرد

این سه صورت عبارتند از : هویت مشروعيت بخش، هویت مقاومت 

 .و هویت برنامه دار

هویت مشروعيت بخش به معناي هویتي است كه توسط نهادهاي 

ي آنها را بر كنشگران اجتماعي غالب جامعه ایجاد مي شود تا سلطه

ي اصلي نظریه ي گسترش داده و عقالني كند. این موضوع هسته

ي سنت است اما با نظریه هاي گوناگون مربوط به اقتدار و سلطه

كه از جمله راه هاي گسترش آن از  ملي گرایي نيز همخواني دارد

 طریق رسانه ها و دین مي باشد.

شود كه در اوضاع و  هویت مقاومت، به دست كنشگراني ایجاد مي

ارزش  ق سلطه، بياحوال یا شرایطي قرار دارند كه از طرف منط

شود. به نظر كاستلز این  شود و یا داغ ننگ بر آن زده مي دانسته مي

شود. این  ها و اجتماعات ميسازي، منجر به ایجاد جماعت نوع هویت
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هایي از مقاومت جمعي را در برابر ظلم و ستم ایجاد هویت شكل

بر گرایي مبتني  هایي )مثالً مليكند و معموالً بر مبناي هویت مي

ي تاریخ، جغرافيا یا شود كه آشكارا به وسيله قوميت( ساخته مي

اند و تبدیل مرزهاي مقاومت را به  شناسي تعریف شده زیست

(. 83: 9335كاستلز، كنند ) تر ميهاي اساسي و ذاتي آسان جنبه

ها و به عنوان دستگاهي براي عقالني ساختن  این دسته توسط نخبه

ي این هویت، تالش براي شود. برنامه يها ساخته مهاي آن دیدگاه

هاي فرهنگي  اي است كه بدون تبعيض به تفاوت ساختن جامعه

(. البته اگر بخواهيم به این 924-5: 9334احترام بگذارد )انيس، 

هاي مقاومت از طریق مقوله در ساختار ایران نگاه كنيم، از جمله راه

دي قومي قوي تر قوميت رُخ مي دهد و انتظار مي رود هرچه پایبن

 باشد، هویت ملي ضعيف تر خواهد بود.

كه كنشگران اجتماعي با استفاده از  است هنگامي دار هویت برنامه

هرگونه مواد و مصالح فرهنگي قابل دسترس، هویت جدیدي 

كند و به این  سازند كه موقعيت آنان را در جامعه از نو تعریف مي مي

ترتيب در پي تغيير شكل كل ساخت اجتماعي هستند، این نوع 

هایي  از این منظر مقوله (.84: 9335كاستلز، ) یابد هویت تحقق مي

همچون تحصيالت، گستره شبكه ارتباطي، وضعيت تأهل و سن و 

گيري یا جنس، از جمله مواردي هستند كه مي توانند در شكل

 بازاندیشي در هویت افراد مؤثر باشند.

گذار بر  ريعوامل تأثبا توجه به آنچه گفته شد، به منظور بررسي 

ل نظري زیر سال به باالي شهر اقليد، مد 95هویت ملي شهروندان 

 طراحي گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي تحقیقفرضیه

 پاسخگویان رابطه وجود دارد. . بين سن و هویت ملي9

 . بين جنس و هویت ملي پاسخگویان رابطه وجود دارد.8

 . بين قوميت و هویت ملي پاسخگویان رابطه وجود دارد.3

. بين وضعيت تأهل و هویت ملي پاسخگویان رابطه وجود 4

 دارد.

ها رابطه ميزان تحصيالت پاسخگویان و هویت ملي آن. بين 5

 وجود دارد.

. بين گستره شبكه ارتباطي و هویت ملي پاسخگویان رابطه 3

 وجود دارد.

ها و هویت ملي پاسخگویان . بين ميزان استفاده از رسانه7

 رابطه وجود دارد.

. بين ميزان دینداري و هویت ملي پاسخگویان رابطه وجود 3

 دارد.

 

 شناسی تحقیق روش

پژوهش حاضر بر اساس رویكر كمي تحقيق و با استفاده از 

روش پيمایشي به جمع آوري داده ها و اطالعات مورد نياز 

پرداخته است. در این روش از تكنيك یا ابزار پرسشنامه 

ي آماري این تحقيق شامل كليه جامعهاستفاده شده است. 

طبق سرشماري  كه است سال به باالي شهر اقليد 95افراد 

نفر  48324 سال به باالي شهر اقليد 95جمعيت  9335سال 

  422. با استفاده از فرمول كوكران و جدول لين تعداد باشد يم

ها با استفاده نفر به عنوان حجم نمونه مشخص گردیدند. داده

از آمارهاي توصيفي و تحليلي بررسي شدند. در این راستا براي 

هاي ضریب همبستگي و آزمون آزمون فرضيات تحقيق از

ها و نيز  براي سنجش مدل تحقيق از مقایسه ميانگين

 رگرسيون چند متغيره به روش گام به گام استفاده شد.

ي یابي به نمونهگيري جهت دستدر این تحقيق، روش نمونه

 باشد.اي مياي چند مرحلهگيري خوشهپژوهشي معرف، نمونه

 سن 

 جنس 

 تأهل 

 قومیت

گستره شبکه  

 ارتباطی

 

 عوامل زمینه اي و اجتماعی

 استفاده از رسانه

دینداريمیزان   

 تحصیالت پاسخگو

 

هویت 

 ملی

 عوامل فرهنگی

 سن 

 جنس 

 تأهل 

 قومیت

 گستره شبکه ارتباطی

 

 استفاده از رسانه

 میزان دینداري

 تحصیالت پاسخگو
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 ،ايگيري خوشهنمونهو فلسفه وجودي از مزیت هاي عمده 

 (،333: 9333پور،قدرت بكارگيري در مناطق وسيع )رفيع

جلوگيري از گيري در دسترس و عدم نياز به  چارچوب نمونه

در این (. 835: 9338باشد )ازكيا،و هزینه مي اتالف وقت

پژوهش در مرحله اول، جامعه مورد مطالعه )شهر اقليد( به 

شد. از درون این مناطق بزرگ، م تقسي چند منطقه اصلي

تر )محله، خيابان( انتخاب گردید، و سرانجام از مناطق كوچك

، به طور تصادفي به یك نمونه برگزیده تر كوچكدرون مناطق 

ي اعتبار صوري و با مراجعه و شد. روایي پژوهش به شيوه

تبادل نظر با فاراد متخصص و صاحب نظر تضمين گردید. 

گيري نيز، از آلفاي كرونباخ پایایي ابزار اندازهبراي سنجش 

استفاده شد. آلفاي كرونباخ به دست آمده براي طيف هویت 

گستره شبكه ارتباطي ، طيف 71/2، طيف دینداري 33/2ملي 

مي باشد. همچنين  73/2و طيف استفاده از رسانه  39/2

 مفاهيم فرضيات به صورت زیر تعریف عملياتي شده اند:

 اجتماع به نسبت تعهد و تعلق احساس همان «:يمل هویت»

 به ملي هویت گفت توان مي است. همچنين جامعه كل و ملي

 در را مشترك منشأ نوعي جامعه یك افراد كه معناست این

 این در(. 893: 9371شيخاوندي،) كنند مي احساس خود

 ليكرت طيف اساس بر ملي هویت به مربوط هايگویه تحقيق

 هر نمرات. باشد مي گویه 91 شامل طيف این. اند شده طراحي

 دهنده نشان 9 نمره كه است شده بندي رده 5 تا 9 بين گویه

 5 نمره و است( ملي هویت ميزان كمترین) كامل مخالفت

 نشان گویه هر با را( ملي هویت ميزان بيشترین) كامل موافقت

 هویت نمره ملي، هویت هاي گویه هاي نمره جمع از.  دهد مي

 .است آمده دست به ملي

 مراجعه زمان تا تولد زمان از كامل هايسال تعداد: «سن»

 عدد عين و باز سؤال یك قالب در گویان پاسخ سن. پرسشگر

 .است شده سنجيده ايفاصله سطح در و شده، كامپيوتر وارد

 سطح. باشد مي پاسخگو فرد بودن زن یا مرد منظور: «جنس»

 .باشدمي اسمي متغير این سنجش

 باشد مي شخص متأهل بودن یا مجرد منظور: «تأهل وضعيت»

 .است شده سنجيده اسمي سطح در و

 و فرد رسمي تحصيالت ميزان منظور: «تحصيالت ميزان»

 تحصيل حال در یا  كرده تحصيل آن در وي كه است مقطعي

 دیپلم، فوق دیپلم، راهنمایي، ابتدایي، طبقات به و است

 .است شده تقسيم باالتر و ليسانس

  ارادي  هاي فعاليت از  دسته  آن بر: «ارتباطي شبكه گستره»

 محله، امور در  جامعه  یك  اعضاي ها آن  طریق از  كه دارد  داللت

  غيرمستقيم یا  مستقيم  صورت  به و  كرده  شركت روستا و شهر

 محسني) دارند  مشاركت  اجتماعي  حيات  دادن  شكل در

 در ليكرت طيف اساس بر متغير این(. 923: 9331، تبریزي

 گویه 1 شامل طيف این. است شده سنجيده ايفاصله سطح

 كه است شده بندي رده 5 تا 9 بين گویه هر نمرات. باشد مي

 و است مشاركت و ارتباط  ميزان كمترین دهنده نشان 9 نمره

 نشان گویه هر با را مشاركت و ارتباط  ميزان بيشترین 5 نمره

 .دهد مي

 مانند، ارتباط هايشكل: «جمعي هايرسانه از استفاده»

 باشدمي... و اینترنت ماهواره، تلویزیون، رادیو، مجله، روزنامه،

 تحقيق در. باشد ملي هویت بر تأثيرگذار عوامل از تواندمي كه

 طيف این است شده سنجش ليكرت طيف قالب در حاضر

 بندي رده 5 تا 9 بين گویه هر نمرات. باشد مي گویه 92 شامل

 است رسانه از استفاده عدم دهنده نشان 9 نمره كه است شده

 نشان گویه هر با  را رسانه از استفاده ميزان بيشترین 5 نمره و

 .دهد مي

 ماوراء و الهوتي قواي به اعتقاد از عبارتست: «دینداري ميزان»

 با ارتباط زمينه در اخالقي قواعد سلسله یك رعایت و طبيعه

 جهت در عبادي مناسك انجام و خدا و بندگان سایر خود،

 باشد مي روح تعالي منظور به او رضایت جلب و خالق تقریب

 از مستقيم آگاهي درك به(. 978:9333دیگران، و كتابي)
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 نظير  آن از ناشي مذهبي احساسات و عواطف و غایي واقعيت

 از دینداري، سنجش براي. است راجع ترس و تواضع ستایش،

 بعد: مانند دینداري ابعاد و شد استفاده استارك و گالرك نظر

 بعد نهایت در و هویتي بعد پيامدي، بعد تجربي، بعد اعتقادي،

. باشد مي گویه 93 شامل طيف این. شدند عملياتي مناسكي

 9 نمره كه است شده بندي رده 5 تا 9 بين گویه هر نمرات

 و است( دینداري ميزان كمترین) كامل مخالفت دهنده نشان

 گویه هر با را( دینداري ميزان بيشترین) كامل موافقت 5 نمره

 .دهد مي نشان

 

 هاي پژوهشیافته

در این قسمت به نتایج به دست آمده از پژوهش در دو 

بخش توصيفي و استنباطي پرداخته مي شود. ابتدا به توصيف 

سپس تحليل  خصوصيات نمونه مورد مطالعه اشاره مي شود و

داده ها و آزمون فرضيه ها بيان مي شود. از لحاظ جنسيت 

% زن مي باشد. ميانگين سن 52% پاسخگویان مرد و 52

و % از پاسخگویان مجرد 3/38 مي باشد.  35/33پاسخگویان 

ي تحصيالت باشند. در زمينهمي متأهل ها آن%  5/34

ح % در سط 3/4% در سطح ابتدایي، 3/9پاسخگویان نيز 

% در سطح دیپلم،  3/82% در سطح متوسطه،  5/8راهنمایي، 

% در سطح ليسانس و 5/53فوق دیپلم، ح % در سط 3/94

اند. و  ميزان تحصيالت خود را بيان نكرده ها آن% از  3و  رباالت

متخصصان و كارمندان )عالي % پاسخگویان به عنوان  3/3

ي، توليدي % در مشاغل خدمات 5/54رتبه، غير عالي رتبه(، 

. همچنين اند بوده% نيز بدون شغل  3/82 اند داشتهفعاليت 

ميانگين  .اند نكرده% از پاسخگویان نيز شغلي را عنوان 5/93

، ميانگين دینداري 34/73نمره هویت ملي پاسخگویان 

و ميانگين  43/88، ميانگين گستره شبكه ارتباطي 23/53

هاي مي باشد. در ادامه، یافته 13/82استفاده از رسانه 

هاي تحقيق در استنباطي تحقيق در قالب آزمون فرضيه

 :شود يمه جداول ارائ

 

 رابطه معنادار وجود دارد.بين سن و هویت ملي . 9فرضيه 

بيانگر رابطه ميان سن و هویت ملي افراد مورد  9جدول شماره 

. با توجه به سطح باشد يممطالعه، بر اساس ضریب همبستگي 

(، این رابطه معنادار Sig= 222/2) معناداري به دست آمده 

. لذا فرضيه ما مبني بر وجود رابطه بين سن و هویت باشد يم

 .شود يمملي تایيد 
 هویت ملیا ب ضریب همبستگی پیرسون بین متغیر سن -5جدول 

 متغیر مستقل  )سن( متغیر وابسته

 هویت ملی
 سطح معنی داری ضریب همبستگی

782/0 = r 000/0 =Sig 

 

رابطه  ها آن.  بين جنسيت پاسخگویان و هویت ملي 8فرضيه 

 وجود دارد.

رابطه ميان جنسيت و هویت ملي افراد مورد  8جدول شماره 

دهد. ( نشان ميT) ها نيانگيممطالعه را بر اساس آزمون تفاوت 

= 25/2در مجموع با توجه به سطح معناداري به دست آمده )

Sigدار ميان جنسيت ( این فرضيه مبني بر وجود تفاوت معني

 .شود يمها تایيد و هویت ملي آن
 ها آنپاسخگویان بر حسب جنسیت  "هویت ملی"زمون تفاوت میانگین آ -7جدول 

سطح 

معنی 

 داری

مقدار 
T 

انحراف 

 معیار
 متغیر مستقل فراوانی میانگین

01/0 17/5 
 مرد 588 11/21 18/57

 جنسیت

 زن 571 11/27 94/59

 

ها رابطه  بين قوميت پاسخگویان و هویت ملي آن  .3فرضيه 

 وجود دارد.
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، رابطه ميان قوميت و هویت ملي افراد مورد 3جدول شماره 

. با دهد يممطالعه را بر اساس تحليل واریانس یك طرفه نشان 

( و سطح معناداري 97/7به دست آمده ) Fتوجه به مقدار 

(222/2 =Sigفرضيه مورد نظر تایيد مي ) گردد، بدین معني

اري كه ميان هویت ملي قوميت هاي مختلف تفاوت معناد

وجود دارد و در این بين، فارس ها بيشترین ميانگين هویت 

 ملي را دارند.
 

 با ميزان تحصيالت پاسخگویان "هویت ملي"تحليل واریانس  -5جدول 

-معني

 داري
 قوميت فراواني ميانگين  Fمقدار 

222/2 97/7 

 فارس 932 83/73

 لر 983 85/79

 ترك 35 78/31

 سایر 98 98/72

 

رابطه وجود  ها آن.  بين وضعيت تأهل و هویت ملي 4فرضيه 

 .دارد

رابطه ميان وضعيت تأهل و هویت ملي افراد  3جدول شماره 

( نشان T) ها نيانگيممورد مطالعه را بر اساس آزمون تفاوت 

دهد. در مجموع با توجه به سطح معناداري به دست آمده مي

(222/2 =Sigاین فرضيه مبني بر وجود ت )دار فاوت معني

 .شود يمها تایيد ميان وضعيت تأهل و هویت ملي آن
 پاسخگویان بر حسب وضعيت تأهل "هویت ملي"آزمون تفاوت ميانگين  -4جدول 

 

سطح 

معني 

 داري

مقدار 
T 

انحراف 

 معيار
 متغير مستقل فراواني ميانگين

222/2 37/4- 
وضعيت  مجرد  927 35/73 31/94

 تأهل
 متأهل 833 5/32 43/99

 

بين ميزان تحصيالت پاسخگویان و هویت ملي   .5فرضيه 

 ها رابطه وجود دارد. آن

، رابطه ميان ميزان تحصيالت و هویت ملي 5جدول شماره 

افراد مورد مطالعه را بر اساس تحليل واریانس یك طرفه نشان 

( و سطح 97/9به دست آمده ) F. با توجه به مقدار دهد يم

گردد، ( فرضيه مورد نظر تایيد نميSig= 38/2)معناداري 

ها یعني ميان ميزان تحصيالت پاسخگویان و هویت ملي آن

 رابطه معنادار وجود ندارد.
 

 با ميزان تحصيالت پاسخگویان "هویت ملي"تحليل واریانس  -5جدول 

-معني

 داري
 فراواني ميانگين  Fمقدار 

ميزان 

 تحصيالت

38/2 97/9 

74/75 938 
دیپلم و 

 ترپایين

38/74 953 
فوق دیپلم و 

 ليسانس

48/75 38 
فوق ليسانس 

 و باالتر

 

بين گستره شبكه ارتباطي و هویت ملي پاسخگویان  .3فرضيه 

 رابطه وجود دارد.

بيانگر رابطه ميان گستره شبكه ارتباطي و  92جدول شماره 

هویت ملي افراد مورد مطالعه، بر اساس ضریب همبستگي 

= 222/2) . با توجه به سطح معناداري به دست آمده باشد يم

Sig لذا فرضيه ما مبني بر وجود باشد يم(، این رابطه معنادار .

 .شود يمرابطه بين گستره شبكه ارتباطي و هویت ملي تایيد 
 هویت مليا ضریب همبستگي پيرسون بين متغير گستره شبكه ارتباطي ب -3جدول 

 (گستره شبكه ارتباطيمتغير مستقل  ) متغير وابسته

 هویت ملي
 سطح معني داري ضریب همبستگي

383/2  222/2 
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ها و هویت ملي رابطه بين ميزان استفاده از رسانه .7فرضيه 

 وجود دارد.

ها و بيانگر رابطه ميان ميزان استفاده از رسانه 7جدول شماره 

هویت ملي افراد مورد مطالعه، بر اساس ضریب همبستگي 

= 222/2) . با توجه به سطح معناداري به دست آمده باشد يم

Sig لذا فرضيه ما مبني بر وجود باشد يم(، این رابطه معنادار .

ها و هویت ملي تایيد رابطه بين ميزان استفاده از رسانه

 .شود يم

 
 هویت مليا ب هاضریب همبستگي پيرسون بين متغير ميزان استفاده از رسانه -7جدول 

 ها(رسانه متغير مستقل  )ميزان استفاده از متغير وابسته

 هویت ملي
 سطح معني داري ضریب همبستگي

831/2- 222/2 

 

 بين ميزان دینداري و هویت ملي رابطه وجود دارد. .3فرضيه 

بيانگر رابطه ميان ميزان دینداري و هویت  3جدول شماره 

. باشد يمملي افراد مورد مطالعه، بر اساس ضریب همبستگي 

(، Sig= 222/2) با توجه به سطح معناداري به دست آمده 

. لذا فرضيه ما مبني بر وجود رابطه باشد يماین رابطه معنادار 

 .شود يمبين ميزان دینداري و هویت ملي تایيد 
 هویت مليا ضریب همبستگي پيرسون بين متغير ميزان دینداري ب -98جدول 

 دینداري(متغير مستقل  )ميزان  متغير وابسته

 هویت ملي
 سطح معني داري ضریب همبستگي

43/2 222/2 

 

 تحلیل رگرسیونی  

 دهد يمنشان  93ه بررسي نتایج آماري مندرج در جدول شمار

مرحله  4، معادله رگرسيون داراي داريكه با سطح معني

د كه در هر مرحله یك متغير به معادله وارد شده است. باش يم

به عنوان اولين و ميزان دینداري  دهند يمنتایج جدول نشان 

متغير وارد معادله شده است و به تنهایي توانسته  نیتر يقو

وابسته این تحقيق را  ريمتغ انسیواراز تغييرات  88/2است 

-( و سطح معنيT=484/3این متغير با ميزان ). تبيين نماید

( بيشترین ارتباط را  با هویت ملي Sig.T=222/2داري )

به عبارت دیگر هر چه ميزان دینداري شهروندان . استداشته 

 بر اساس .شود يمبيشتر تقویت ها  آن، هویت ملي رود يمباالتر 

آمارهاي جدول مذكور چهار متغير ميزان دینداري، سن، 

در مجموع استفاده از رسانه ي ارتباطي و گستره شبكه

درصد از تغييرات هویت ملي شهروندان را تبيين  33 توانند يم

 (. R=33/2كنند )

 

 

 

 

 
 گام به گامتحليل رگرسيون چندگانه به روش  -93جدول شماره 

سطح 

معني 

 داري

آزمو

 Tن 
 ضریب
Beta 

R
8

 مرحله نام متغير 

222/

2 

484/

3 

389/

2 

887/

2 
 اول دینداري

222/

2 

823/

4 

911/

2 

833/

2 
 دوم سن

222/

2 

499/

5 

879/

2 

339/

2 

گستره 

شبكه 

 ارتباطي

 سوم

222/

2 

373/

3- 

975/

2- 

339/

2 

استفاده از 

 رسانه
 چهار

 

 گیريبحث و نتیجه

رود.  هویت مفهومي كليدي در جهان معاصر به شمار مي
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بعد از جنگ جهاني دوم، استعمارگري، مهاجرت، جهاني 

هاي اجتماعي جدید و اشكال  شدن، همچنين رشد جنبش

باعث شد تا پرسش در مورد هویت در مركز  هویت سياسي 

بحث و مناظره هاي علوم انساني و اجتماعي قرار گيرد. با 

هاي مختلف كنشي در الیه  كه افراد در موقعيتتوجه به این

هاي مختلف اجتماعي، از طریق عضویتشان در گروه هاي 

هاي جمعي  كنند، داراي هویت مختلف، خود را شناسایي مي

هویت جنسي، شغلي، سني،   كه از آن جمله مختلفي هستند

قومي و... هستند و در این ميان هویت ملي و احساس تعلق 

خاطر به وطن، به خاطر نقش آن در ایجاد وفاق اجتماعي و 

باشد و به  ترین مسایل جوامع متمایز مي انسجام عام، از مهم

همين لحاظ، بررسي آن از اهميت بسيار زیادي برخوردار است 

 (.33: 9312نگيري و معيني، )جها

كه ميانگين د ي این واقعيت بو دهندهنتایج تحقيق نشان 

سال بوده  33/ 35مرد(  822زن،  822سني پاسخگویان )

 ها آندرصد  5/34درصد پاسخگویان مجرد و  3/38است. 

فرضيه مورد آزمون قرار  3. در این تحقيق اند بوده متأهل

سن، جنس، وضعيت تأهل، ) فرضيه 7گرفت كه از این تعداد 

 ي ارتباطي و دینداري(قوميت، استفاده از رسانه، گستره شبكه

)تحصيالت پاسخگو(  هم رد شد.  فرضيه 9تأیيد شدند و  

 باشد. مي  34/73ميانگين ميزان هویت ملي پاسخگویان 

رابطه مثبت و مستقيم سن با هویت ملي در پژوهش هاي 

 و مرادي ،(9318) همكاران و زاده حكيم هاي پژوهش

 مي نظر تأیيد گردیده است. همچنين به (9319) همكاران

 و ترقوي حمایتي شبكه از برخورداري بخاطر متأهل افراد رسد

 خود همسران سوي از كه عاطفي هاي حمایت باالخص

تقویت هویت  براي تري مناسب بستر از كنند، مي دریافت

 و خانوادگي و شخصي روابط واسطه به و هستند برخوردار ملي

 امكان كنند، مي برقرار دیگران با كه تري عميق پيوندهاي

 بيشتر فراهم ها آن براي دلبستگي بيشتر به ارزش هاي خودي

 و عامر و (9319) همكاران و مرادي تحقيقات چنانچه است؛

 این نكته را تأیيد مي كنند. (8227) هووي

ملي در تحليل نقش استفاده از رسانه در تضعيف هویت 

باید گفت با گسترش روزافزون رسانه ها بویژه در جوامع 

درحال گذار، روند نوسازي به تضعيف پيوندهاي سنتي مي 

انجامد. این رسانه ها مي توانند در نگرش ها و رفتار و هویت 

شهروندان تأثير گذارده و باعث كاهش همدلي و احساس تعلق 

خاموش، بر این ملي گردند. اینگلهارت با طرح مفهوم انقالب 

نظر است كه با ورود  سریع ارزش ها و ایده هاي جدید از 

طریق فناوري هاي نوین ارتباطي، مي تواند گسست هاي 

جدي در مباني هویتي جامعه ایجاد كند. همچنان كه كاستلز 

بيان كرده است رسانه هاي نوین ارتباطي با دگرگون ساختن 

نده اي در تغيير و بنيادین ماهيت ارتباطات، نقش تعيين كن

شكل دهي فرهنگ ها و هویت ملي شهروندان ایفا مي كند 

(. همچنين باید اشاره كرد رسانه 334-333: 9335)كاستلز، 

هاي غيرفارسي زبان بخاطر تقویت عدم تشابه زباني ميان 

قوميت ها با سایر مردم ایران، و همينطور با ایجاد حس 

فاوت با اغلبِ مردم همدلي و همبستگي ميان قوميت ها در ت

ایران، مي توانند موجب تضعيف هویت ملي شوند. بعالوه اكثر 

شبكه هاي فارسي زبان وابسته به خارج از كشور، عموماً از 

حيث محتوایي موجب تضعيف مشتركات ملي و از بين رفتن 

حس مثبت افراد نسبت به مليت خود مي شوند. این فرضيه 

 (، ایزدي9312دم و همكاران )با نتایج پژوهش هاي عليزاده اق

 همراستاست. (8227) همكاران النگ و و (9312) قاسمي و

 قومي شخصي، هاي تماس و بعالوه گستره شبكه ارتباطي

 ملي هویت در مهمي محرك تواند مي آن چگونگي و دوستي و

 ،(8229) همكاران و پوالني هاي پژوهش با نتایج این. باشد

 پژوهش این در واقع در. دارد همخواني( 8225) آیسا و مسي

 جامعه در خویشاوندي و قومي روابط بر اي فزاینده تأكيد ها

 تر قوي اجتماعي ارتباط و  پيوندها این هرچه كه است شده
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شد.  خواهد تقویت تري مطلوب صورت به ملي هویت باشد،

این فرضيه یادآور نظریه تاجفل مي باشد كه اساس نظریه وي 

از هویت است كه از عضویت گروه ناشي هایي  توجه به جنبه

شود. بنابراین هرچه احساس تعلق فرد به گروه بيشتر باشد مي

هاي هویتي گروه تحكيم و در شبكه روابط قرار بگيرد، جنبه

 مي شود. 

شاید بتوان گفت دین در جامعه، موجبات افزایش 

اشتراكات مردم را فراهم كرده و به تقویت باور آن ها مبتني بر 

شناخت خود به عنوان عضوي از گروه ملي منجر مي شود. 

كشور ایران یك كشور اسالمي است و دین اسالم با تاریخ و 

فرهنگ این مردم عجين شده و مفهوم هویت ملي با دینداري 

بر اساس نظریه كاستلز ارتباط تنگاتنگي پيدا كرده است و 

ه دین اسالم در ایران بعنوان یكي از عناصر هویت ملي ب

حساب مي آید. فرضيه رابطه مثبت دینداري و هویت ملي با 

( و 9313(، موحد و همكاران )9333پژوهش هاي حاجياني )

 ( دارد.8298آكاليسكي )

هاي هویت ملي  در كل پاسخگویان ارزیابي مثبتي از مؤلفه 

ها  دارند. گرایش به هویت ملي آنان نيز با توجه به این مؤلفه

گرایش به هویت ملي نشان دهنده این قوي است. قوت ميزان 

شناسند  است كه شهروندان اقليدي خود را به عنوان ایراني مي

اي )ایراني( بخشي از هویت اجتماعي و و هویت جامعه

 دهد.  شخصيت كلي آنان را تشكيل مي

مورد بررسي ما )شهر اقليد( نيز عواملي چون   در منطقه

ات آن، توسعه گسترش فزاینده روند شهرنشيني و مالزم

فناوري و ارتباطات و فرآورده هاي فرهنگي، استفاده روزافزون 

از وسایل ارتباطي جدید از قبيل اینترنت و... سبب دگرگوني 

هاي نمادین زندگي افراد شده است و به نقل از گيدنز  چارچوب

ها، باورها،  ها، مهارت دچار گونه اي از بازاندیشي شده اند. دانش

د و رسوم اخالقي و مذهبي افراد با تزلزل و ها، قواع ارزش

اند. در چنين شرایطي است كه اعضاي دگرگوني مواجه شده

جامعه نياز به هویتي دارند تا از این طریق توانایي آن را بيابند 

تا نظمي نسبي را در زندگي خود و دنياي اطرافشان ایجاد 

 كنند و یك نوع احساس تعلق و همبستگي به نظام اجتماعي

(. طبق 938: 9331كل پيدا كنند )عليزاده اقدم و همكاران، 

دیدگاه استرایكر افراد مورد مطالعه ما در این تحقيق، داراي 

اند، كه این سطوح مختلف بر سطوح مختلف هویت ملي بوده

اساس ساختار اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كه در آن پرورش 

 (.925: 9338اند، متفاوت است )ایمان و كيذقان، یافته

 

 منابع

بررسي هویت ملي و ارتباط آن "(. 9333احمدي، سيروس ) ●

با برخي متغيرهاي اجتماعي و جمعيتي: مطالعه موردي شهر 

،  صص 85، شماره مجله پژوهشي دانشگاه اصفهان. "یاسوج

928-37 . 

 گستره در ایراني ملي هویت(. » 9338) حميد احمدي، -

 مسلسل) 9 شماره ،4 سال ،ملي مطالعات فصلنامه ،«تاریخ

95.) 

 و ملي هویت رابطه(. »9339) عماد افروغ، و حبيب احمدلو، -

 ،ملي مطالعات فصلنامه ،«تبریز جوانان بين در قومي هویت

 .943-921 صص ،93 شماره ،4 سال

بررسي تأثير كاربرد اینترنت بر (. 9333اسداللهي، سارا ) ●
پایان ، دانشگاه شيرازهویت ملي دانشجویان: مطالعه موردي 

 بخش جامعه شناسي دانشگاه شيراز.نامه كارشناسي ارشد، 

بحران هویت ملي و قومي در "(. 9373اشرف، احمد ) ●

 .589-552، صص 47، سال دوازدهم، شماره ایران نامه. "ایران

: تهران ،ایران در قومي هویت بحران(. 9338) علي الطایي، -

 .شادگان
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تأثير استفاده از "(. 9312ایزدي، مهشيد و كبري قاسمي ) ●

. "ملي دانش آموزان-شبكه اطالعات جهاني بر هویت دیني

 .994-989، صص 3، شماره كتاب ماه علوم اجتماعي

بررسي  "(. 9338ایمان، محمد تقي و طاهره كيذقان ) ●

عوامل موثر بر هویت اجتماعي زنان: مطالعه موردي زنان شهر 

، پژوهشي علوم انساني دانشگاه الزهرا-فصلنامه علمي. "شيراز

 .71-927، صص 94-95سال دوازدهم و سيزدهم، شماره 

(. 9333توسلي، غالمعباس و  یارمحمد قاسمي ) ●

، نامه علوم اجتماعي. "هاي جمعي و جهاني شدن هویت"

 .9-83، صص 84شماره 

 و نگفره ميزگرد(. »9371) دیگران و محمود االميني، روح -

 ،ملي مطالعات فصلنامه ،«ها چالش و ها فرصت ایراني، هویت

 .4 شماره ،8 سال شماره

بررسي "(. 9331جهانگيري، جهانگير و مهدي معيني ) ●

رابطه سرمایه اجتماعي و هویت ملي: نمونه مورد مطالعه 

مجله علوم اجتماعي دانشكده . "دانشجویان دانشگاه شيراز
، سال هفتم، دانشگاه فردوسي مشهدادبيات و علوم انساني 

 . 37-74صص 

(. نسبت هویت ملي با هویت قومي 9333حاجياني، ابراهيم ) -

، 1، دوره مجله جامعه شناسي ایران ،«در ميان اقوام ایراني

 .934-943، صص 4و  3شماره 

 هویت شناختي جامعه تحليل(. »9371) ابراهيم حاجياني، -

 ،ملي مطالعات فصلنامه ،«فرضيه چند طرح و ایران در ملي

 .883-913 صص ،5 شماره ،8 سال

 جوانك ماندانا و ابراهيم طالیي، رضوان، زاده، حكيم -

 بر فرهنگي و اجتماعي آموزشي، عوامل تأثير(. » 9318)

 ،«تهران دانشگاه دانشجویان در كشور از مهاجرت به تمایل

 ،31 شماره ،عالي آموزش در ریزيبرنامه و پژوهش فصلنامه

 .928-39 صص

شناسي در دوران نظریه جامعه(. 9334ریتزر، جورج ) ●
 ترجمه: محسن ثالثي، تهران: علمي. معاصر.

فصلنامه . "چيستي هویت ملي"(. 9334زهيري، عليرضا ) ●
 .52-81، صص 81، سال هشتم، شماره علوم سياسي

 ،ایراني هویت و ناسيوناليسم .(9371) داور شيخاوندي، ●

  ایران. و اسالم بازشناسي مركزتهران: 

عليزاده اقدم، محمد باقر، كمال كوهي، محمد عباس زاده و  ●

گرایش به هویت ملي و "(. 9312مرتضي مبارك بخشایش )

، سال ششم، ماهنامه مهندسي فرهنگي ."عوامل موثر بر آن

 .78-51، صص 38و  39شماره 

عليزاده اقدم، محمد باقر، محمد شيري و سجاد اوجاقلو  ●

هاي هویت ملي:  نقش آموزش در ارتقاي شاخص"(. 9331)

فصلنامه . "بررسي مطالعه موردي دانش آموزان شهر زنجان
 .823-939، صص1، سال سوم، شماره تحقيقات فرهنگي

 ،فرهنگ نامه ،«هویت بحران(. »9378) محمدعلي كاردان، ●

 .1 شماره ،3 سال

 ،هویت قدرت اطالعات، عصر(. 9335) مانوئل كاستلز، ●

 .نو طرح: تهران چاوشيان، حسن يترجمه

(. » 9333ر. ) معصومي، و احمدي، ي گنجي، م؛ م؛ كتابي، ●

 مجله ،«و فرهنگي  اجتماعي توسعه و اجتماعي سرمایه دین،

  .918-938، صص 8 اصفهان، شماره دانشگاه پژوهشي

.918 

. هویت ،فرهنگ شدن، جهاني(. 9333) احمد محمدي، گل -

 .ني: تهران

جهاني شدن و بحران "(. 9332محمدي، احمد )گل ●

، صص 92، سال سوم، شماره فصلنامه مطالعات ملي. "هویت

92-85. 

تجدد و تشخص: جامعه و هویت (. 9337گيدنز، آنتوني ) ●
 ني.. ترجمه ناصر موفقيان، تهران: نشر شخصي در عصر جدید
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لقمان نيا، مهدي؛ احمد خامسان و طيبه احمدي یگانه  ●

ي احساس تعلق به هویت ملي  با امنيت در رابطه"(. 9312)

. "جوانان دختر و پسر: مطالعه موردي استان خراسان جنوبي

، سال اول، پيش فصلنامه دانش انتظامي خراسان جنوبي

 .1-84، صص 8شماره 

 هاي زمينه بررسي .(9331) رضا علي تبریزي، محسني ●
 تهران: ،كشاورزي ترویج با آن ارتباط و روستایيان مشاركتي

 .كشاورزي جهاد وزارت

 محمدرضا فر، همتي و داریوش بوستاني، گلمراد، مرادي، ●

 سالمت و اجتماعي مسئوليت بين رابطه بررسي» ،(9319)

 -علمي مجله ،«طبس شهر مطالعه مورد: مهاجران رواني
 ،83 سال ،اصفهان دانشگاه كاربردي شناسي جامعه پژوهشي

 .972-941 صص، اول، شماره ،45 پياپي شماره

موحد، مجيد؛ حيدري، آرمان و سيد فخر الدین بهجتي  ●

بررسي رابطه هویت قومي و ملي با تأكيد بر (. »9313اصل )

نقش دینداري: نمونه موردي دانش آموزان متوسطه شهر 

، صص 8، شماره 85سال  ،جامعه شناسي كاربردي، «یاسوج

979-933. 
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  :پژوهشی آثار معرفی

 

:عنوان با پژوهشی طرح    

 براساس استان از خارج به ایالم استان از مهاجرت علل بررسی

 1جاذبه الگوی

  2حشمت اله عسگريدکتر 

 با همکاري رضا عالی

  :چکیده

فرار مغزها همان جریان مهاجرت نيروي كار ماهر و تحصيل پدیده     

كرده است. كه در دهه هاي اخير مورد توجه سياستگذاران اقتصادي 

قرار گرفته است. به طور كلي مهاجرت، انتقال منابع را در شكل 

معرفي مي كند. مهاجرت از عوامل اصلي تغيير و تحول سرمایه انساني 

رجي تغيير تعداد و ساخت جمعيت مي جمعيت و مهم ترین عوامل خا

جمعيت نيروي كار از  حاضر به علل مهاجرت باشد؛ بنا بر این پژوهش

 استان ایالم به سایر مناطق كشور پرداخته است.

این پژوهش در پي جواب دادن به دو سئوال اساسي است مبني بر این 

اقتصادي  عوامل از علل و عوامل مهم مهاجرت از استان ایالم اعمكه 

فرهنگي و غيره كدامند و دوم اینكه آیا جریان  فرهنگي اجتماعي

 مهاجرت براساس الگوي جاذبه مقصد قابل توجيه است؟

این پژوهش با استفاده از داده هاي مقطعي و با استفاده از شكل  

 خاصي از مدل جاذبه كه در آن عوامل دفع در مبدأ و عوامل جذب در 

                                                           
 .انجام شده است ایالم استاناین طرح با حمایت اداره كل ثبت احوال  - 9
  ایالم مي دانشگاه لعضو هيات ع مجري طرح - 8

 

 

مي شوند؛ علل مهاجرت نيروي كار استان ایالم استان هاي مقصد وارد 

 را به سایر استان ها بررسي مي كند.

نتيجه تحقيق نشان مي دهد كه افزایش بيكاري، كاهش توليد داخلي 

و افزایش نابرابري درآمدي در استان ایالم سبب افزایش مهاجرت 

 نيروي كار به سایر استا نها مي شود.

 

 جاذبه، فرار مغزها، استان ایالم.مهاجرت، مدل  :کلیدي واژگان

 جاذبه الگوی براساس استان از خارج به ایالم استان از مهاجرت علل بررسی
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  :پژوهشی آثار معرفی

 

  حقوق ی رشته در ارشد کارشناسی نامه پایان

 حقوق خصوصی گرایش

  :عنوان با

 هویتی در نظام حقوقی ایرانجایگاه اسناد 

1زهرا آزادی کیا  

  :چکیده

 

موضوع تحقيق جایگاه اسناد هویتي در نظام حقوقي  هدف

ایران مي باشد. اسناد هویتي در هر جامعه اي كاربرد روزمره داشته و 

در كليه نهادها و ارگانها و سازمانهاي دولتي و خصوصي مورد استفاده 

قرار مي گيرد . تعداد اسناد هویتي و تنوع در استفاده از این اسناد در 

 ف باعث آسيب پذیري هاي این اسناد گردیده است.موقعيت هاي مختل

لذا  با توجه به اهميت موضوع، انجام این تحقيق الزم و 

ضروري بوده و اشاره به این نكته هم ضروري است كه با انجام بررسي 

پيرامون موضوع ميتوان با یك اقدام ،هم باعث استحكام اسناد هویتي 

وع آسيب پذیري این اسناد  گردید و هم با ارائه راهكارهایي از وق

 جلوگيري نمود.

 

                                                           
9

  كارشناس هيات حل اختالف ثبت احوال شهرستان یزد -

 

 

این تحقيق به روش توصيفي و تحليلي صورت گرفته و در 

نهایت با یك جمع بندي اجمالي راهكارهاي مناسب براي برنامه هاي 

بلند مدت و كوتاه مدت ارائه گردیده است كه در برنامه هاي كوتاه 

 نواقص و ضعف هاي مدت به استحكام بيشتر اسناد هویتي فعلي و رفع 

سيستم بررسي اسناد تاكيد نموده و در برنامه هاي بلند مدت، رویكرد 

بهره گيري از تكنولوژي پيشرفته امروزي با قابليت هاي الكترونيكي هم 

 .در صدور اسناد و هم در بررسي اسناد مورد توجه قرار گرفته است

ماحصل نهایي تحقيق این است كه براي اطمينان از احراز  

هویت فرد باید بانك متمركز اطالعات فردي با مشاركت تمامي ارگانها 

و نهادهاي ذیربط به وجود آید و در شناسائي اشخاص به جاي تكيه بر 

مندرجات ظاهري اسناد هویتي كه مي تواند غير واقعي و منحرف 

ود در آن بانك كه از اعتماد بيشتري كننده باشد به سوابق موج

 برخوردار است، تاكيد نمود . 

 هویت استحكام بخشي، آسيب پذیري، اسناد هویتي، :کلیدي واژگان

 

 جایگاه اسناد هویتی در نظام حقوقی ایران


