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 1397شهر کاشان در سال  بررسی غرور ملی و عوامل مؤثر بر آن در میان شهروندان

 

داریوش یعقوبی


محسن نیازي، 


  

  

 )20/03/99تاریخ پذیرش ،15/06/98(تاریخ دریافت 

  

  چکیده

هاي ملی است که  ملت و دلبستگی -غرور ملی یکی از انواع احساسات مثبت به دولت

تواند بیانگر نوعی وفاداري ملی باشد. بدین سبب، این مفهوم در تحقیقات مختلف مورد  می

سنجش احساس غرور ملی در دو بعد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. هدف این مقاله، 

غرور ملی سیاسی و غرور ملی فرهنگی در شهر کاشان و تعیین عوامل مؤثر بر آن بود. این 

هاي کمی و با استفاده از تکنیک پیمایش انجام پذیرفته است.  تحقیق، در چارچوب روش

اشتند، به سال سن د 18نفر از شهروندان شهر کاشان که باالي  574بدین منظور تعداد 

یافته، به  نامۀ ساختاراي انتخاب، و با استفاده از پرسش اي چند مرحله گیري خوشه روش نمونه

دهند که میانگین احساس غرور ملی  ها نشان می ها مصاحبه شد. یافته صورت حضوري با آن

کلی و غرور ملی فرهنگی شهروندان کاشانی قدري باالتر از حد متوسط، ولی غرور ملی 

هاي سن، استفاده از  باشد. افزون براین، متغیر تر از این حد می ها اندکی پایین ی آنسیاس

سیاسی از   رسانۀ ملی، خوش/بدبینی به آیندة کشور، احساس تبعیض اجتماعی و نگرش

توان گفت که غرور ملی  گیري کلی می عوامل مؤثر بر احساس غرور ملی است. در یک نتیجه

اي تحت تأثیر شرایط  ي مهم دلبستگی ملی در حد قابل مالحظهها به عنوان یکی از شاخص

  اقتصادي، اجتماعی و سیاسی قرار دارد.

 
: تبعیض اجتماعی، خوش بینی/بد بینی به آینده، غرور ملی، غرور مفاهیم اصلی

 فرهنگی، غرور سیاسی. 

 
 شناسی مسائل اجتماعی ایران از دانشگاه کاشان (نویسنده مسئول) دکتري جامعه   yaghoubi09@gmail.com 
 استاد گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات دانشگاه کاشان                 niazim@kashanu.ac.ir   
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  مقدمه  -1

هویت ملی به یکی از   ها سازماندهی شده است که در آن ملت - جهان امروزي عمدتاً در قالب دولت

: 2006و اسمیت و کیم،  2:  2006آید (اسمیت، شمار میهاي مهم هویت اجتماعی افراد به مؤلفۀ

). غرور ملی با توجه به چنین شرایط اجتماعی و تاریخی، موقعیت اجتماعی و جمعیت شناختی 127

ها، زندگی  ملت - ارچوب دولت). در واقع در چ2006گیرد (اسمیت و کیم،  افراد، در هر جامعه شکل می

گیرند.  افراد قرار می 1ها، مبنایی براي خود ارزشمندي و دستاورد  ها اجتماعی، روابط اجتماعی، موفقیت

  شود.  اگر همه چیز خوب پیش برود، حس مثبت و در غیر این صورت حس منفی حاصل می

ولی تعیین هویت با  به عبارت دیگر، هر چند پایه و اساس احساس غرور، عمدتا فردي است

). زیرا 2: 2009تواند در این میان نقش داشته باشد(ملدرز، دي بِک و ریلو،  نهادهاي بزرگ نیز می

ها و جوامع تعلق داشته،  ها به گروه زندگی اجتماعی افراد فراتر از یک زندگی فردي است. همۀ انسان

ها و  تواند به هستی حساس غرور میگذاري به خود و ا ها هستند. بنابراین ارج و شهروندان کشور

اش به خاطر  تواند همانند زندگی شخصی تر نیز مربوط شود. به بیان دیگر، شخص می هاي بزرگ نهاد

  ارزشمندي و غرور کند. ها، احساس خود هاي آن ها و دستاورد ارتباط با این نهاد

باشد ین سهیم میاین احساس است که او به نوعی در یک دستاورد و یا کیفیت قابل تحس 

توانند انواع مختلفی داشته باشند، براي مثال  ها می دستاورد ).303: 2002(ایونز و کلی، 

تواند مبنایی براي احساس غرور ملی  اقتصادي، علمی، فنی، ادبی و فرهنگی کشور می  هاي دستاورد

امروز باشد. به عبارت دیگر، ها ممکن است مربوط به گذشته و یا  افراد قرار گیرد. البته این دستاورد

هایی که کشورشان نه تنها در زمان حال، بلکه در  ها و دستاورد توانند نسبت به موفقیت افراد می

  اند، احساس غرور کنند.  ها دست یافته گذشته نیز به آن

کار  گرایایه به طور وسیعی به هر چند مفهوم غرور ملی در مطالعات مختلف در بارة احساسات ملی

) ولی 2010و هیرم،  2003؛ بلنک و اشمیت 2011رفته شده است (براي مثال نگاه کنید به سولت، گ

). همچنین مفهوم غرور ملی 342: 1998گرایی اشتباه گرفته شود (هیرم،  آن، نباید با مفهوم ملی

ی براي هاي غرور مل شود که مؤلفه دوستی است. در این مورد نیز مالحظه می متفاوت از مفهوم میهن

؛ الچوا، 2009دوستی مورد استفاده قرار گرفته است (براي مثال نگاه کنید به دیویداو،  سنجش میهن

عنوان تر از مفهوم غرور ملی است. غرور ملی باید به دوستی وسیع که مفهوم میهن  ). در حالی2010

ل مختلفی باشد، با این تواند مبتنی بر عوام ملت دیده شود، که می - دولتاحساس غرور فردي نسبت به

وجود ممکن است با دو مفهوم کلی نیز شناسایی شود. این دو مفهوم غرور ملی سیاسی و فرهنگی 

 
1. Self-value 
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توان غرور ملی را در دو بعد سیاسی و فرهنگی  ، می1). در واقع، از نظر هیرم416: 2003هستند (هیرم، 

ان جنبۀ مدنی یک جامعه در نظر گرفته عنوتواند به چه که میمالحظه نمود. غرور ملی سیاسی با آن

هاي سیاسی، اقتصاد و نظام امنیت اجتماعی مرتبط است. غرور ملی فرهنگی نیز با آنچه  شود و یا نهاد

هاي فرهنگی مربوط به مردم مالحظه شود،  ها و دستاورد تواند به عنوان تاریخ مردم، شیوه که می

متفاوت است زیرا غرور ملی، در مقایسه با هویت ملی  مرتبط است. غرور ملی از مفهوم هویت ملی نیز

تر است. افزون بر این، هویت ملی  پذیر دهد تغییر که در طول زمان حداقل مقداري ثبات را نشان می

هاي  تواند ویژگی اي کالن و هم خرد باشد. به این معنا که آن، هم می طور همزمان هم پدیده تواند به می

). باید دریافت که اگر 416افراد از تعلق به اجتماع بزرگتر باشد (همان:  2یتعریف- یک ملت و هم خود

کند پس  هاي سیاسی و ساختاري یک جامعه تغییر می واقعیت این است که غرور ملی با دگرگونی

  کند. ممکن است در مقایسه با هویت ملی، در طول زمان بیشتر تغییر 

ها  بینند. به باور آن هویت ملی ولی مرتبط با آن میبرخی از پژوهشگران غرور ملی را متمایز از 

غرور ملی احساس مثبتی است که مردم به خاطر هویت ملی خود، نسبت به کشورشان دارند 

توان گفت که غرور ملی  ). از این منظر می127: 2006؛ اسمیت و کیم، 1: 1998(اسمیت و جارکو، 

  ). 316و  315: 2002کلی،  کنند (ایونز و و هویت ملی یکدیگر را تقویت می

آگاهی از سطح غرور ملی در یک جامعه و تغییرات آن، داراي اهمیت است. زیرا پایین بودن 

تواند بیانگر ناامیدي و طرد جامعه از سوي افراد باشد. غرور ملی به تعریف افراد از  غرور ملی می

). در 2: 2006اند (اسمیت، رس گرایی و گرایش به مهاجرت یاري می عضویت ملی، حمایت از ملی

تري نسبت به مهاجرت به خارج  تري داشته باشند نگرش مثبت واقع،  هرچه افراد غرور ملی پایین

؛ مظاهري، 117: 1394، به نقل از محالتی و ابوالمعالی،2006خواهند داشت (گوت و واتسون، 

هاي وفاداري ملی  ی از شاخصتوان یک ). بنابراین، غرور ملی را می157: 1387کاري و صادقی،  مینا

اي  دهند که احساس غرور ملی به میزان قابل مالحظه در نظر گرفت. همچنین مطالعات نشان می

؛ 149: 1394راد، خوشنام و جعفري، شود (قانعی موجب افزایش احساس شادمانی در جامعه می

هاي  ن یکی از مؤلفهها، غرور ملی به عنوا ). افزون بر این84: 1394مصلحی جویباري و شریفی، 

هاي باالتر در سطح  تواند در دفاع از کشور و تالش براي پیشرفت و کسب رتبه گرایی می اصلی ملی

تواند نیروي بالقوة عظیمی  جهانی مؤثر باشد. به بیان دیگر گسترش این احساس در سطح جامعه می

یابی  تماعی الزم براي دستهاي اج را پرورش دهد که میل به تحول مثبت و ترقی، و پرداخت هزینه

  به اهداف جامعه را فراهم سازد. 

 
1. Hjerm 
2. self-definition 
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رسد که اهمیت موضوع غرور ملی و توجه به  شود، هرچند به نظر می گونه که مالحظه می همان

بررسی این موضوع در شهري  تواند در سطح کالن جامعه مطرح شود، ولی ضرورت آن، بیشتر می

جه به غرور ملی در سطح کالن در نظر گرفت. زیرا تولید توان جدا ازضروت تو مانند کاشان را نمی

داده و کسب اطالعات علمی دقیق در مورد این پدیدة اجتماعی در شهر کاشان به آگاهی از وضعیت 

هاي  هاي تحقیق و برخی ویژگی رساند. افزون بر این، محدودیت مسئله در سطح ملی نیز یاري می

به عنوان جامعۀ آماري تحقیق انتخاب شود: نخست ر  ایجاب نمود که این شه خاص کاشان نیز

که کاشان را می توان به لحاظ اندازة شهري یکی از شهرهاي متوسط ایران در نظرگرفت. بنابراین  این

تواند بازگو کنندة وضعیت غرور ملی در این گونه  نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر، تا حدي می

که شهر  گیرند. دوم، این ها، کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار می شهرها باشد که بر خالف کالن شهر

تواند با  کاشان به لحاظ جمعیتی، زبانی و مذهبی ساختاري همگون دارد. بنابراین، تحقیق حاضر می

هاي  هاي قومیت و مذهب با سهولت و دقت بیشتري به تولید داده  مصون ماندن از دخالت متغیر

  بپردازد.  معتبر در مورد غرور ملی

که میزان غرور ملی در  هدف مقاله حاضر تالش براي پاسخ به دو پرسش اصلی است. نخست این

اي  یک از عوامل زمینه که، کدام میان شهروندان شهر کاشان در ابعاد مختلف چقدر است؟ و دوم این

اله، براي توانند تغییرات این متغیر را در میان جمعیت تحقیق توضیح دهند؟ مق و اجتماعی می

یابی به دو هدف مورد اشاره، پس از سنجش مفهوم غرور ملی، با توجه به ادبیات تحقیق، روابط  دست

  دهد.  ها را مورد آزمون قرار می مفروض بین متغیر

  

  پیشینۀ پژوهش -2

در مورد غرور ملی به عنوان موضوعی مستقل، در ایران و به خصوص در حوزة علوم اجتماعی 

دکی صورت گرفته است. هر چند در خارج نیز این تحقیقات چندان زیاد نیست، ولی باز تحقیقات بسیار ان

  شود.  ها به طور خالصه اشاره می جا به تعدادي از این پژوهشمورد توجه بوده است.  لذا در این

ایرانیان مهاجر ")، در پژوهش خود، به مقایسۀ غرور ملی 1387کاري و صادقی ( مظاهري، مینا

نفر بود که  272پرداختند. حجم نمونه این تحقیق  "ساکن تهران"و  "متقاضی مهاجرت"، "ابه کاناد

نفر ساکن تهران بودند.  98نفر متقاضی مهاجرت به کانادا و  99نفر مقیم کانادا،  75ها  از میان آن

کن تهران ترین و در مقابل، ایرانیان سا هاي تحقیق حاکی از آن است که ایرانیان مهاجر، پایین یافته

باالترین سطح غرور ملی را دارند، و متقاضیان مهاجرت، بین این دو گروه  و نزدیک به گروه 

  گیرند.   مهاجران قرار می

)، در پژوهشی در مورد غرور ملی و عوامل مؤثر بر آن، 1390فر، جاللی و هاشمیان ( هاشمیان

پرستانه مشخص نموده و نشان دادند  نمفهوم غرور ملی را در دو بعد غرور ملی ناسیونالیستی و میه
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گرایانه، تحصیالت،  هاي اجتماع گرا، دینداري نقادانه، ارزش هاي مستقلِ دینداري سنت که متغیر

درصد از غرور ملی  18درصد از واریانس غرور ملی ناسیونالیستی و حدود  42جنسیت و سن حدود 

  کنند.  دوستانه را تبیین می میهن

) در پژوهش خودشان بر روي مفهوم غرور 1395و 1393چشمه ( ی دهعیدي، عباسی و فدای

 325هاي دولتی و با حجم نمونۀ  هاي مختلف دانشگاه ملی، که در میان استادان و دانشجویان رشته

نفر انجام داده، و نتایج آن را در دو مقاله منتشر کردند و تالش نمودند ابعاد غرور ملی را مشخص 

ن با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تأییدي هفت بعد را براي این مفهوم سازند. این پژوهشگرا

از: غرور فرهنگی و ادبی، غرور ناشی از تاریخ و تمدن، غرور نظامی، غرور  مشخص نمودند که عبارتند

اند که ابعاد یاد شده  کید کرده ها تأ سیاسی، غرور علمی، غرور اقتصادي و غرور ورزشی. آن

  هاي غرور ملی هستند. فهترین مؤل مناسب

شناختی و تجربی خود از مفهوم غرور ملی، با هدف  )، در تحلیل جامعه1396غالمی و علیزاده(

هاي رضایت  داري بین متغیر توصیف و تحلیل عوامل مؤثر بر این پدیده، نشان دادند که ارتباط معنی

م سیاسی و احساس از اوضاع اقتصادي و اجتماعی، احساس محرومیت، احساس مشروعیت نظا

  تبعیض با غرور ملی وجود دارد. 

) در یک گزارش پژوهشی در مورد غرور ملی که توسط دانشگاه 1998( 2و جارکو 1اسمیت

هاي با ثبات، پایدار و توسعه یافته بیشتر  شیکاگو منتشر شد، نشان دادند که غرور ملی در دموکراسی

هاي قومی  مچنین در کشورهایی که به خاطر تضادهاي اروپاي شرقی و ه که در کشور است. در حالی

هاي این تحقیق، همچنین نشان  تر است. یافته هاي اجتماعی هستند پایین و جنگ داراي شکاف

  یابد.  ها کاهش می تر بوده، و همراه با نسل ها پایین دهد که غرور ملی در میان اقلیت می

در جهان توسعه یافته، که در ابعاد؛  ) در تحقیقی در مورد غرور ملی2002( 4و کلی 3ایونز

هاي  هاي علمی، اقتصادي، هنري، ادبیات و ورزش و با استفاده از داده احساس غرور به دستاورد

کشور به انجام رساندند نشان دادند که برخالف فرضیۀ  24) در 1995المللی ( پیمایش اجتماعی بین

ر جهان توسعه یافته در تمامی این موارد جهانی شدن که بر کاهش غرو ملی تأکید دارد افراد د

  کنند.  احساس غرور می

دهند  ) در پژوهش خود در مورد کاهش غرور ملی در بریتانیا، نشان می2007( 1و هیث 5تایلی

اي که  گونهشدت کاهش یافته است به به این طرف، غرور ملی در بریتانیا به 1980که از دهۀ 
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تري برخوردار هستند. به این ترتیب، نتایج  بلی از غرور ملی پایینهاي ق هاي اخیر نسبت به نسل نسل

  دهد. این تحقیق حاکی از آن است که تغییرات و تحوالت نسلی غرور ملی را تحت تأثیر قرار می

هاي قومی و  هاي غرور ملی در میان اقلیت کننده تعین")، در پژوهشی با عنوان 2015( 2سبوتاري

هاي اروپایی، تأثیر  ها و پیمایش ارزش هاي پیمایش جهانی ارزش اده از دادهبا استف "مهاجر در اروپا

تبعیض، فقر و درك از منزلت را بر روي احساس غرور ملی مورد بررسی قرار داد. او در این تحقیق 

ها در کل پایین است ولی اگر این  دهد که هر چند احساس غرور ملی در میان اقلیت نشان می

مهاجر فقیر باشند و خودشان را مورد تبعیض ببینند، این احساس به حداقل  هاي قومی و اقلیت

  کند.  کاهش پیدا می

  

 مبانی نظري -3

طور که در مقدمه اشاره شد، در مورد غرور ملی به صورت مستقل تحقیقات اندکی انجام  همان

تحقیقات  هاي آن به صورت انضمامی بیشتر در پذیرفته است. در واقع مفهوم غرور ملی و مؤلفه

کار رفته است. همچنین اکثریت قریب به اتفاق تحقیقاتی  پرستی و هویت ملی به گرایی، میهن ملی

که در خارج چه به صورت مستقل و چه در قالب مفاهیم کلی دیگر به سنجش مفهوم غرور ملی 

جتماعی برنامۀ پیمایش ا"اند مقیاس مربوط به این مفهوم را که در پرسشنامۀ هویت ملی  پرداخته

گویه یا  10اند. در این پرسشنامه براي سنجش غرور ملی  ارائه شده است مبنا قرار داده 3"المللی بین

  مؤلفه تعیین شده است که عبارتند از احساس غرور نسبت به:

  طرز کار دموکراسی؛ - 1 

  نفوذ سیاسی در جهان؛  -2

  هاي اقتصادي؛  دستاورد -3

  امنیت) اجتماعی؛( نظام تأمین -4

  هاي فنی و علمی؛ دستاورد -5

  هاي ورزشی؛ موفقیت - 6

  هاي هنري و ادبی؛ دستاورد -7

  نیروهاي مسلح؛ -8

  تاریخ کشور؛ -9

                                                                                                                                         
1 Heath 
2Cebotary 
3Issp 
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  ها در جامعه. رفتار عادالنه و برابر با همۀ گروه -10

تداوم چنین روندي در تحقیقات باعث شده است که در مورد غرور ملی به عنوان یک پدیدة 

هاي  ها و گزاره هاي نظري در بارة آن به صورت یافته زي انجام نگیرد و انگارهپردا اجتماعی نظریه

، 2هاي  ملدرز بلژیک به نام 1تجربی بیان شود. با این وجود، سه تن از پژوهشگران در دانشگاه لووِن

) تالش نمودند تا یک چارچوب نظري براي مفهوم غرور ملی ارائه نموده و 2009(4و ریلو 3دي بِک

اي به تصویر  هاي دایره ها چون این نظریه را با استفاده از نمودار هاي تجربی بیازمایند. آن با داده آن را

شود در حد مقالۀ  جا کوشش میغرور ملی گذاشتند. در این 5کشیدند، نام آن را نظریۀ سرکامپلکس

  حاضر به صورت خیلی فشرده به این الگوي نظري اشاره شود:

ها نیز  ها، بلکه نوع رابطۀ افراد با گروه ها، و موفقیت و ریلو، نه تنها دستاورد به نظر ملدرز، دي بِک

گروهی و  ها دو نوع رابط دارند: روابط درون دهند که گروه ها توضیح می تواند منبع غرور باشد. آن  می

بل نفرت. گروهی، که هر کدام از  این روابط دو بعد دارند: سلطه در برابر اطاعت، و عشق در مقا بین

داخلی (همبستگی و نظام رفاه اجتماعی   هاي گروهی ممکن است بر اساس مراقبت روابط درون

هاي دیگر و رژیم  ها بر گروه پیشرفته) از اعضاي گروه، و همچنین بر اساس قدرت درونی (سلطه گروه

قدرت هاي داخلی، و نه  گرا) توصیف شود. شخص ممکن است تصور کند که تنها مراقبت اقتدار

تواند بر اساس مراقبت خارجی و قدرت  گروهی نیز می داخلی، منبع غرور ملی است. روابط بین

المللی، کمک کشورها به یکدیگر،  معناي همبستگی بینهاي خارجی به خارجی توصیف شود. مراقبت

 گذاري و سلطۀ بیشتر یک کشور آمیز با هم، و قدرت خارجی به معنی اثر حفظ روابط خوب و صلح

هاي  شود که غرور ملی ممکن است در ارتباط با مراقبت در جهان است. بدین ترتیب مشخص می

هاي گذشته و امروزي  هاي خارجی، قدرت خارجی و دستاورد داخلی از افراد توسط گروه، مراقبت

،  ). بر مبناي چنین مفروضاتی، ملدرز، دي بِک و ریلو3و 2: 2009گروه باشد (ملدرز، دي بِک و ریلو، 

  براي طراحی الگوي نظري خود شش فرضیه را مطرح ساختند:

ها نسبت به کشور خود احساس  هایی را که افراد ممکن است در مورد آن مجموعۀ جنبه -1

توان در قالب یک دایرة  چند بخشی نمایش داد که در آن هر بخش به یک منبع  غرور کنند، می

  کند. بالقوة غرور ملی اشاره می

ضیه، ملدرز، دي بِک و ریلو، چهار منبع بالقوه براي غرور ملی در نظر گرفته، و بر اساس این فر

دایرة نظري خود را به چهاربخش تقسیم نمودند و هر بخش را به یک منبع اختصاص دادند. این 
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ملت از شهروندانش  -اي که بدان طریق دولت یعنی شیوه "هاي داخلی مراقبت"منابع عبارتند: 

  ).1(شکل  "قدرت خاجی"و  "دستاوردهاي گذشته"؛ "دستاوردهاي امروزي"کند؛  مراقبت می

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  )2009. دایره فرضی نظریۀ سرکامپلکس؛ منبع: ملدرز، دي بِک و ریلو()1( شماره شکل

  

احساس غرور نسبت به یک جنبۀ خاص مبتنی بر احساس غرور نسبت به یک یا چند منبع  -2

اي مثال احساس غرور نسبت به نظام تأمین اجتماعی، ممکن است مبتنی بالقوة غرور ملی است. بر

  بر احساس غرور به مراقبت داخلی و دستاوردهاي امروزي باشد.

افراد می توانند براي غرور ملی خود یک یا چند منبع داشته باشند. براي مثال یک شخص  -3

کشورش احساس غرور  ممکن است هم نسبت به دستاوردهاي امروزي و هم دستاوردهاي گذشتۀ

 کند.

کند (براي مثال در  که شخص در مورد جنبۀ خاصی به کشور خود احساس غرور میاین -4

) 2) منابع غرور مرتبط با آن جنبۀ خاص و (1مورد نظام تأمین اجتماعی)، نقشه برداري خاصی از (

 کند. ها احساس غرور می منابعی است که شخص به آن

 دادي احتمالی است.اص، از نظر منابع غرور، رويدرك غرور در مورد یک جنبۀ خ -5

یک شخص با احتمال خاصی که به ملیت او بستگی دارد نسبت به یک منبع احساس غرور  - 6

 ).4-7کند (همان:  می

  دهد که: نتایج آزمون این فرضیات، نشان می

    

  دستاورد امروزي

  مراقبت                                  

  خلیدا                            

  

  

  قدرت              دستاورد گذشته

  خارجی                          
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کار هاي خاصی مانند نظام تأمین اجتماعی، طرز  نخست، احتمال باالیی وجود دارد که جنبه

هاي داخلی به عنوان منبع  هاي اجتماعی، با مراقبتدموکراسی، رفتار برابر و منصفانه با همۀ گروه

  غرور ملی مرتبط باشند. 

دوم، احتمال باالیی وجود دارد که منبع یا بعدي که با نام دستاوردهاي امروزي برچسب خورده 

ست، اقتصاد، علم و تکنولوژي، ورزش، هایی شود که با سیا است، شامل احساس غرور نسبت به جنبه

  هنر و ادبیات مرتبط هستند. 

و  "تاریخ"، مرتبط با "دستاوردهاي گذشته"سوم، احتمال باالیی وجود دارد که منبع یا بعد 

  توانند به گذشته اشاره کنند. مانند علم و تکنولوزي؛ ورزش؛ هنر و ادبیات. دستاوردهایی باشد که می

ی وجود دارد که منبع یا بعدي که با عنوان قدرت خارجی بر چسب خورده چهارم، احتمال باالی

نیروهاي مسلح مربوط شود. همچنین احتمال متوسطی وجود دارد است به احساس غرور نسبت به

همبسته باشد. و  "دستاوردهاي اقتصادي"و   "نفوذ سیاسی کشور"که این منبع با احساس غرور به 

تاریخ کشور فرد باالیی دارد که در کل منبع چهارم با احساس غرور به که احتمال نسبتاً نهایت این

  ).13-15مرتبط باشد (همان: 

بِک و ریلو را به اثبات رسانده و تأیید طور خالصه این تحلیل تجربی فرضیات نظریۀ ملدرز، دي به

از: احساس  توان در چهار بعد کلی در نظر گرفت که عبارتند کند که احساس غرور ملی را می می

مراقبت داخلی از شهروندان، احساس غرور به دستاوردهاي امروزي کشور؛ احساس غرور به غرور به

دستاوردهاي گذشتۀ کشور؛ و احساس غرور به قدرت خارجی کشور. افزون بر این، تحلیل نشان 

ست که به صورت هایی ا ها یا مؤلفه دهد که هر کدام از این ابعاد یا منابع غرور ملی، شامل جنبه می

احتمالی به این ابعاد تعلق دارند، به بیان دیگر، هرچند ممکن است هر کدام از ابعاد چهارگانه با 

توان  ها همپوشانی داشته باشند ولی با لحاظ کردن احتمال می دیگر ابعاد در مورد برخی مؤلفه

  هایی است. داوري کرد که هر منبع یا بعد شامل چه مؤلفه

ها  هاي مختلفی مطرح شده است. یکی از دیدگاه و تحوالت غرور ملی نیز دیدگاهدربارة تغییر 

یابد. این رویکرد شامل  ها کاهش می اشاره دارد که با گسترش جهانی شدن، غرور ملی در کشور

ها،  کند که جهانی شدن اقتصاد و گسترش بازار ها ادعا می فرضیات مختلفی است. یکی از این فرضیه

). 198: 2001شود (تامبینی،  می 1ولت و در نتیجه، کاهش احساس تابعیت ملیباعث تضعیف د

هاي ملی  هاي فراملی، دلبستگی فرضیه دیگر مدعی است که با تعمیق جهانی شدن و پیدایش هویت

نموده و  ). فرضیات رقیب، این ادعاها را رد 79-75: 2001یابد (دایکسترا، گویجن و رویتر،  کاهش می

  ). 328: 2002هاي ملی ضعیف نشده است (ایونز و کلی،  د که دلبستگیکنن تأکید می

 
1. national citizenship 
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شود که تغییرات نسلی، سکوالر شدن و گسترش آموزش  در دیدگاهی دیگر، به این نکته اشاره می

). این در حالی است که 675و  674: 2007عالی موجب کاهش غرور ملی شده است (تایلی و هیث، 

با احساس نیاز افراد به دیده شدن به عنوان عضو واقعی یک کشور و با غرور ملی به طور مثبت و قوي 

). در واقع 133: 2006گرایی همبسته است (اسمیت و کیم،  گرایی و بین الملل مخالفت با چند جانبه

کند، با ماهیت تعیین هویت ملی او ارتباط  بین شرایط اجتماعی و فرهنگی که شخص در آن زندگی می

کنند که جامعه از همبستگی ملی باالیی بر خوردار  . افرادي که در عصري زندگی مینزدیکی وجود داد

است (مانند دوران دفاع مقدس)، احتمال بیشتري دارد، نسبت به افرادي که در دوران کاهش 

هاي  تري کسب کنند. بنابراین حوادث و دگرگونی کنند دلبستگی ملی پایدار همبستگی ملی زندگی می

تواند بر روي هویت ملی اثر گذاشته و از این طریق غرور ملی را تحت  اجتماعی می عظیم سیاسی و

اند، نابرابري در درآمد است.  هاي کالن دیگر که پژوهشگران به آن پرداخته تأثیر قرار دهد. از متغیر

درآمد  هایی که نابرابري دهد که در کشور ، در واکاوي ارتباط بین این متغیر و غرور ملی نشان می1هان

یابد، احساسات ملی مانند غرور ملی در میان  و در عین حال مهاجرت از خارج به داخل نیز افزایش می

  ).516: 2013شود (هان،  تر، بیشتر می طبقات پایین

و رضایت از زندگی،  2فردي، سالمت روانی نتایج تحقیقات دیگر، حاکی از آن است که اعتماد بین

هاي داخلی از شهروندان، و همبستگی مثبت ولی  اس غرور به مراقبتهمبستگی مثبت و قوي با احس

). افزون 24و  23: 2009هاي امروزي دارد (ملدرز، دي بِک و ریلو،  تر با غرور به دستاورد کمی ضعیف

) احساس محرومیت نسبی، 1396؛ غالمی و علیزاده، 2015ها، تبعیض اجتماعی (سبوتاري،  بر این

توانند  و در کل، بهبود شرایط زندگی نیز از جمله عواملی هستند که میمشروعیت نظام سیاسی، 

). 135: 1396هاي اجتماعی شوند (غالمی و علیزاده،  موجب تغییر احساس غرور ملی در میان گروه

گرایی  تواند ملی دهد که خوش بینی/بدبینی به آینده نیز می ) نشان می1398در این رابطه، یعقوبی (

هاي اصلی آن است تحت تأثیر قرار دهد. شواهد همچنین حاکی از آن  یکی از مؤلفه را که غرور ملی

یافته، بیشتر است (اسمیت و جارکو،  هاي با ثبات پایدار و توسعه غرور ملی در دموکراسی است که

توان  هاي مستقل مورد اشاره، به صورت کلی می ها و متغیر ). بدین ترتیب با توجه به یافته16: 1998

  ت که احساس غرور ملی تحت تأثیر سطح توسعۀ اقتصادي و اجتماعی جوامع قرار دارد. گف

شود (اسمیت  هاي فردي نیز متأثر می غرور ملی نه تنها از عوامل سطح کشوري ، بلکه از ویژگی

؛ ایونز و 1998). سن و جنسیت بر روي غرور ملی تأثیر دارد (اسمیت و جارکو، 18: 1998و جارکو، 

گذار است (ایونز و  ). همچنین تحصیالت نیز بر روي غرور ملی اثر2006؛ اسمیت و کیم، 2002کلی،

). همچنین 1390فر، هاشمی و جاللی، ؛ هاشمیان2013؛ هان، 2006؛ اسمیت و کیم، 2002کلی، 

 
1. Han 
2. Subjective well-being 
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فر، هاشمی و  ها مؤثر است (هاشمیان موقعیت طبقاتی افراد در میزان و نوع احساس غرور ملی آن

  ).163الف:  1390جاللی

هاي  هاي مطرح شده در مبانی نظري و تجربۀ موجود، در تحقیق حاضر متغیر با توجه به بحث

؛ 2006؛ و اسمیت و کیم، 2002؛ ایونز و کلی، 1998جنسیت و سن از تحقیق اسمیت و جارکو، 

رابطۀ  اي که هاي زمینه ؛ به عنوان متغیر2013و هان،  2007متغیر تحصیالت از پژوهش تایلی، 

ها با غرور ملی شایستۀ بررسی است انتخاب شدند. همچنین متغیر احساس تبعیض، از تحقیق  آن

بینی/بدبینی به آیندة کشور از پژوهش  ؛ متغیر خوش1396؛ و غالمی و علیزاده، 2015سبوتاري، 

جا این؛ که در 1390فر، هاشمی و جاللی،  ؛ متغیر طبقۀ اجتماعی از تحقیق هاشمیان1398یعقوبی، 

هاي نگرش سیاسی و  کار گرفته شده است؛ و نهایت متغیر به صورت متغیر تصور از طبقۀ اجتماعی به

استفاده از رسانه (مدت زمان تماشاي تلویزیون، تماشاي ماهواره و مصرف اینترنت از طریق گوشی 

  ند. هاي مستقل در نظر گرفته شد همراه) بر اساس مفروضات تحقیق حاضر به عنوان متغیر

  

 هاي تحقیق سؤال -4

  این تحقیق در پی پاسخ به سه پرسش کلی است:

  طور متوسط چقدر است؟ میزان احساس غرور ملی در میان شهروندان شهر کاشان به -1

اي (جنسیت، سن و  هاي زمینه احساس غرور ملی شهروندان کاشانی بر حسب متغیر -2

  کند؟  تحصیالت) چگونه تغییر پیدا می

هاي مستقل) و چگونه بر احساس غرور ملی شهروندان کاشانی تأثیر  ل (متغیرکدام عوام -3

 گذارند؟  می

   

  روش تحقیق -5

این تحقیق در چهارچوب روش کمی و با استفاده از تکنیک پیمایش انجام پذیرفته است، که در 

قق ساخته بوده که یافته و مح نامۀ ساختارها، پرسش آوردي داده آن، واحد تحلیل، فرد است. ابزار گرد

هاي ضروري، به  آزمون و بازنگري  هاي مورد سنجش در آن، پس از اجراي پیش ها و گویه شاخص

  گویان ارائه شدند. ) به پاسخ5تا  1بندي شده از  صورت طیف لیکرت (درجه

ها  سال سن و ساکن شهر کاشان بودند. که از بین آن 18جامعۀ آماري این پژوهش افراد باالي 

ها و  اي و به صورت تصادفی از بلوك اي چند مرحله گیري خوشه نفر با روش نمونه 574د تعدا

ها مصاحبه کردند.  ن ها انتخاب شدند و سپس پرسشگران آموزش دیده، به صورت حضوري با آ خوشه

 گیري در این تحقیق حجم نمونه با استفاده از روش بر آورد دیوید د واس و بر حسب خطاي نمونه
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گیري  ) تعیین شده است. بر این اساس، با پذیرش خطاي نمونه78: 1376کنید به د واس، (نگاه 

هاي اصلی تحقیق، حجم نمونه،  جمعیت در مورد متغیر 50/50درصد و میزان همگنی  5تا  5/4

ها در عملیات میدانی و  آورد شد. ولی در عمل براي جلوگیري از کاهش احتمالی نمونه نفر بر 494

الحظۀ برخی احتماالت، از قبیل سوگیري مؤثر نمونه، حجم نمونه، با تعدادي افزایش، همچنین، م

  نفر تعیین شد.  575

  

  ها  آنها و اعتبار و پایایی  تعریف عملیاتی مقیاس -5-1

ها (به جز  عنوان متغیر وابسته، با استفاده از گویهدر تحقیق حاضر سنجش مفهوم غرور ملی به

انجام  )2003و  1995( "المللی برنامۀ پیمایش اجتماعی بین"نامۀ شیک گویه) و مقیاس پرس

مفهوم غرور    ) براي سنجش و تحلیل دقیق2003). هیرم (1پذیرفته است (نگاه کنید به جدول، 

کند. این تحقیق نیز به پیروي از کار  بندي می ها را در دو بعد سیاسی و فرهنگی دسته ملی، این گویه

طرز کار "کار برده است، با این تفاوت که  به جاي گویۀ غرور به  بندي را به هیرم، همین دسته

  را تعیین و وارد مقیاس نموده است. "نحوة حکمرانی در کشور"، گویۀ "دموکراسی

هاي لیکرتی را که  این مقیاس مانند هر تک سنجه، هم باید معتبر و هم پایا باشد. اعتبار مقیاس

)، که با 1( اعتبار همگرا"بعدي بودن تک"توان با بررسی  اده شده است میجا نیز از آن استفدر این

 3/0کم باید  دست 2شود تعیین نمود. همبستگی گویه با کل همبستگی گویه با کل مشخص می

توان با محاسبۀ آلفاي کرونباخ سنجید. یک مقیاس  ها را نیز می باشد. همچنین پایایی این مقیاس

  ).215و214: 1394باشد (د واس،  7/0باید داراي ضریب آلفاي کم  براي پایا بودن دست

هاي غرور ملی  محاسبۀ میانگین آماره همبستگی گویه با کل و همچنین ضریب آلفاي مقیاس

  ها است. ) حاکی بر اعتبار و پایایی باالي این مقیاس1,5(نگاه کنید به جدول 

  

 غرورملی هاي ها و میزان پایایی مقیاس گویه ).1شماره ( جدول

میانگین همبستگی   ضریب آلفا  ها گویه  غرورملی

  گویه با کل

  هاي هنري و ادبی دستاورد - 1  فرهنگی

  هاي فنی و علمی  دستاورد - 2

  هاي ورزشی  موفقیت - 3

  نیروهاي مسلح ایران - 4

  تاریخ ایران - 5

  

  

765/0  

  

  

53/0  

 
1. Convergent Validity 
2. Item-Total 
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  سیاسی

  نحوة حکمرانی در کشور - 1

  اقتصادي ایران هاي موفقیت - 2

  ها در جامعه رفتار عادالنه و برابر با همۀ گروه - 3

  نفوذ سیاسی ایران در جهان - 4

  نظام امنیت اجتماعی  - 5

  

  

849/0  

  

  

66/0  

  56/0  857/0  هاي دو بعد غرور ملی  همۀ گویه  کلی

  

که در  اند هایی سنجیده شده اي) با گویه هاي زمینه هاي مستقل نیز (به جز متغیر همۀ متغیر

و پیمایش اجتماعی  2هاي اروپایی ، مطالعۀ ارزش1ها هاي معتبر، یعنی پیمایش جهانی ارزش پیمایش

کار رفته و بنابراین داراي اعتبار صوري  هاي ایرانیان به ها و نگرش ، یا پیمایش ملی ارزش3عمومی

گویه دارد  6نیز که  "بینی/ بدبینی به آینده خوش"قابل قبولی هستند. افزون بر این، براي مقیاس 

دست آمده است که نشانگر اعتبار همگراي بسیار  به 81/0میانگین همبستگی گویه با کل به میزان 

محاسبه شده است که پایایی  937/0باال است. همچنین ضریب آلفا براي مقیاس یاد شده به میزان 

  گذارد.  بسیار باالي آن را به نمایش می

  

  بینی/بدبینی لیاتی و اعتبار و پایایی شاخص خوشتعریف عم). 2شماره (جدول 

  ها گویه  نام شاخص

  

  

  بینی بینی/بد خوش

  جاي ها) ایران به طور کلی در آینده، عملکرد (یا حاصل کارها و فعالیتبه - 1

  که بهتر شود، بدتر خواهد شد؛این

  که بهتر شود، بدتر خواهد شد؛در آینده، اقتصاد ایران، به جاي این - 2

  که بهتر شود، بدتر خواهد شد؛جاي ایندر آینده، امنیت ایران به - 3

  که بهتر شود، بدتر خواهد شد؛جاي ایندر آینده، موقعیت سیاسی ایران به - 4

  که بهتر شود، بدتر خواهد شد؛جاي ایندر آینده، فرهنگ ایران به - 5

  تر شود، بدتر خواهد شد.که بهجاي ایندر آینده، کیفیت زندگی در ایران به -6

    937/0  ضریب آلفا

   81/0  میانگین همبستگی گویه با کل

  

، "تغییر اساسی وضع موجود"متغیر نگرش سیاسی، با سه نوع نگرش یا سه معرف 

نیز بر اساس  "تصور از طبقه"، عملیاتی شده است. متغیر "دفاع از وضع فعلی"و  "طلبی اصالح"

 
1. Wvs 
2. Evs 
3. Gss 
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تصور افراد از تعلق خود به سه طبقۀ اجتماعی باال، متوسط و "شامل  تعریف عملیاتی این متغیر،

است. تماشاي تلویزیون و ماهواره و مصرف اینترنت در گوشی همراه نیز بر حسب ساعت و به  "پایین

  اند.  اي سنجیده شده عنوان متغیر فاصله

  

  ها یافته - 6

  هاي توصیفی  . یافته1- 6

اي حاکی از آن است که حداقل سن  هاي زمینه به متغیرهاي توصیفی مربوط  محاسبۀ آماره

سال است. میانۀ سنی افراد  34ها نیز حدود  است و میانگین سنی آن 70و حداکثر  18گویان پاسخ

سال  31و نیمی دیگر بیش از  31گویان کمتر از دهد، نیمی از پاسخ سال است که نشان می 31نیز 

درصد زن هستند. این در حالی است  58تخاب شده، مرد و درصد نمونۀ ان 42سن دارند. همچنین 

درصد بدون  10درصد متأهل، و  4/56گویان، مجرد (هرگز ازدواج نکرده)، درصد پاسخ 6/33که 

- درصد پاسخ 2/6همسر (مطلقه، همسر فوت شده و جدا از همسر) هستند. از نظر تحصیالت نیز، 

درصد، تحصیالت دورة راهنمایی و دیپلم  6/37ند، گویان، بیسواد و یا داراي سواد ابتدایی هست

درصد نیز کارشناسی   6/8درصد داراي مدرك دانشگاهی کاردانی و کارشناسی بوده و  6/47دارند، 

  ارشد و دکترا هستند.

گویۀ پنج قسمتی تشکیل شده  10هاي توصیفی شاخص احساس غرور ملی که از  محاسبۀ آماره

 5/23)، 10-31گویان کاشانی داراي غرور ملی پایین (نمراتپاسخ درصد 1/46حاکی از آن است که 

ها در حالی  درصد داراي غرور ملی باال هستند. این 4/30) و 32-36درصد غرور ملی متوسط (نمرات 

اند، به ترتیب  گویان در این شاخص دریافت نمودهاست که حداقل و حداکثر نمرة ممکنی که پاسخ

) 32ها () و میانۀ آن63/32ه این دامنۀ تغییرات، میانگین نمرات (حدود ، است. با توجه ب50و  10

) 30گویان کاشانی قدري باالتر از حد متوسط (دهد که در کل، احساس غرور ملی پاسخ نشان می

سازد که  است. توصیف دو بعد غرور ملی یعنی احساس غرور ملی سیاسی و فرهنگی نیز آشکار می

-درصد پاسخ 6/36)، 25و حداکثر  5ملی سیاسی (با حداقل نمرة ممکن در بعد خرده شاخص غرور 

درصد نیز  2/27) و 13- 17درصد، غرور متوسط ( 2/36)، 5-12گویان داراي غرور سیاسی پایین (

دهد احساس  است که نشان می 4/14) هستند. میانگین این خرده شاخص 18-25داراي غرور باال (

) است. در خرده 15تر از حد متوسط ( انی در کل اندکی پایینگویان کاشغرور ملی سیاسی پاسخ

درصد  7/38شود که  ) مشاهده می25و حداکثر  5شاخص غرور فرهنگی (با حداقل نمرة ممکن 

درصد از  29) و 18-20درصد، متوسط ( 3/32)، 5-17گویان، از غرور ملی فرهنگی پایین (پاسخ

بیانگر  2/18شاخص به میزان میانگین نمرات این خرده) برخوردارند. محاسبۀ 21-25غرور باالیی (
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) است. بنابراین 15گویان کاشانی باالتر از حد متوسط (این است که در کل، غرور ملی فرهنگی پاسخ

  خوردار است. تري بر گویان، غرور فرهنگی در مقایسه با غرور سیاسی از وضعیت مناسبدر میان پاسخ

  

  هاي استنباطی  یافته-2- 6

  اي با احساس غرور ملی(متغیر وابسته)  هاي زمینه رابطۀ متغیر -4-2-1

هاي سه شاخص احساس غرور ملی کلی، غرور ملی سیاسی و فرهنگی برحسب  تحلیل میانگین

ها بسیار نزدیک به هم هستند (نگاه کنید به جدول  دهد که در هر مورد میانگین جنسیت  نشان می

(نگاه  tین دو جنس وجود ندارد. این مقایسه که به کمک آزمون داري ب ) و تفاوت آماري معنی1,4

ها انجام شده حاکی از آن است که اوالً در هر سه  فرض برابري واریانس ) و با 2,4کنید به جدول 

قرار است و دوم  ها بر دار نبوده و بنابراین اصل برابري واریانس براي آزمون لوِن معنی Fمورد، مقدار 

دار  ها معنی ها و مرد هاي غرور ملی کلی، غرور ملی سیاسی و فرهنگی براي زن یانگینکه تفاوت ماین

هاي فرهنگی غرور ملی یعنی  نیستند. به بیان دیگر مردان و زنان کاشانی در مورد مؤلفه

هاي ورزشی، نیروهاي مسلح و  هاي فنی و علمی، موفقیت هاي هنري و ادبی کشور، دستاورد دستاورد

هاي سیاسی غرور ملی یعنی نحوة  ، احساس مشابهی دارند. این وضعیت در مورد مؤلفهتاریخ ایران

ها در جامعه، نفوذ  هاي اقتصادي ایران، رفتار عادالنه و برابر با همۀ گروه حکمرانی در کشور، موفقیت

که شود  سیاسی ایران در جهان، نظام امنیت اجتماعی ایران نیز صادق است. به این ترتیب آشکار می

) 1,6(زن و مرد) در کل، داراي غرور ملی یکسانی هستند که مطابق جدول ( شهروندان کاشانی 

میزان آن براي زنان و مردان در شاخص کل، قدري باالتر از حد متوسط، در شاخص غرور سیاسی  

 تر از حد متوسط و در مورد غرور فرهنگی باالتر از متوسط است. به عبارت دیگر هم اندکی پایین

  دهند. زنان و هم مردان کاشانی به طور نسبی غرور ملی فرهنگی باالتري را از خود بروز می

  

  

  میانگین و انحراف معیار احساس غرور ملی کلی، غرور ملی سیاسی و فرهنگی). 3جدول شماره (

  انحراف معیار  میانگین  تعداد  جنسیت  ها شاخص

  208/8  650/32  323  زن  غرور ملی کلی

  263/8  602/32  239  مرد

  281/5  380/14  326  زن  غرور ملی سیاسی

  202/5  475/14  240  مرد

  181/4  300/18  329  زن  غرور  ملی فرهنگی

  115/4  083/18  240  مرد
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هاي احساس غرور ملی کلی، سیاسی و  براي مقایسۀ میانگین tنتایج آزمون ). 4شماره (جدول 

  فرهنگی برحسب جنسیت

ي ازمون لون برا  ها شاخص

برابري 

  ها واریانس

فاصلۀ اطمینان  tآزمون   

% براي تفاوت 95

  ها میانگین

F Sig  t   درجۀ

  آزادي

Sig  

(دو 

 دامنه)

  تفاوت

  ها میانگین

خطاي 

معیار 

  تفاوت

حد 

  پایین

حد 

  پایین

غرور ملی 

  کلی

002/0  962/0  068/0  560  946/0  048/0  701/0  33/1-  1/425 

غرور ملی 

  سیاسی

476/0  491/0  212/0 -  564  832/0  095/0  446/0  971/0 -  782/0  

غرور ملی 

  فرهنگی

065/0  798/0  617/0  567  537/0  217/0  445/0  475/0  901/0  

  

کلی و دو بعد آن یعنی غرور  میان احساس غرور ملی 1محاسبۀ ضریب همبستگی رو اسپیرمن

ر کلی و سطح دهد که بین شاخص غرو گویان نشان میسیاسی و فرهنگی با میزان تحصیالت پاسخ

دار وجود دارد که بیانگر  همبستگی منفی و به لحاظ آماري معنی  -133/0تحصیالت افراد به میزان 

ها  گویان کاشانی، تا حدي از غرور ملی کلی آناین است که با افزایش سطح تحصیالت در میان پاسخ

گذارد. چنین  لی افراد میشود. به بیان دیگر، تحصیالت تأثیر منفی بر احساس غرور ملی ک کاسته می

ارتباطی در مورد غرور ملی سیاسی نیز وجود دارد. به این معنی که با افرایش تحصیالت، احساس 

کند. میزان تأثیر تحصیالت بر غرور ملی سیاسی  اي کاهش پیدا می غرور ملی سیاسی افراد تا اندازه

حسب سطح تحصیالت به طور  است. این در حالی است که احساس غرور ملی فرهنگی بر  -118/0

گویان کاشانی با هر میزان سواد و تحصیالت تقریباً یابد. به عبارتی، همۀ پاسخ معنی داري تغییر نمی

  کنند. نتایج آماري این تحلیل در جدول زیر آمده است. غرور ملی  فرهنگی مشابهی را ابراز می

  

  ملی با سطح تحصیالت گانۀ احساس غرور هاي سه همبستگی شاخص ).5شماره ( جدول

 
1 Spearman’s Rho 

  غرور ملی فرهنگی  غرور ملی سیاسی  شاخص کلی احساس غرور ملی  ضریب همبستگی

  075/0  - 118/0  - 133/0  رو اسپیرمن

  076/0  005/0  002/0  داري(دو دامنه) سطح معنی

  564  561  557  تعداد نمونۀ معتبر
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ه در مبانی نظري مورد به منظور بررسی تأثیر احتمالی تحوالت نسلی بر احساس غرور ملی ک

اشاره قرار گرفته بود و یکی از ادعاهاي نظري و تجربی در ادبیات تحقیق است متغیر سن به چهار 

ها  دسته تقسیم شد و میانگین احساس غرور ملی کلی، غرور سیاسی و فرهنگی بر حسب این گروه

انجام پذیرفت که در  1همحاسبه ومورد مقایسه و آزمون قرارگرفت. این مقایسه به کمک آزمون شف

ها رعایت شده است. در واقع در هر سه آزمونی که انجام شد آزمون لون  آن اصل برابري واریانس

ها نابرابر نیستند. در آزمون اول، تحلیل واریانس یک طرفۀ  معنی دار نبوده و به عبارتی واریانس

هاي  کل، واریانس بین گروهدهد که در  هاي سنی نشان می احساس غرور ملی کلی بر حسب گروه

). به عبارت P،997/3=F=008/0دار است ( گروهی بوده و معنی سنی بسیار بیشتر از واریانس درون

هاي سنی متفاوت  احساس غرور ملی در میان گروه  توان گفت که میانگین  دیگر به صورت کلی می

داري وجود دارد.  ت معنیهاي سنی تفاو دهد که بین کدام گرو است. ولی این تحلیل نشان نمی

هاي غرور ملی کلی را بر حسب  ) میانگین4,6دهد. جدول ( آزمون شفه به این پرسش پاسخ می

هاي محاسبه شده در تمامی  شود میانگین گونه که مالحظه می دهد. همان هاي سنی نشان می گروه

درصد همۀ  95مال گیرند. بنابراین به احت % قرار می95ها، در محدودة فاصلۀ اطمینان  گروه

هاي سنی افراد نمونه، بازتاب دهندة  هاي محاسبه شدة احساس غرور ملی کلی، براي گروه میانگین

ها هستند. جدول  هاي سنی جامعۀ آماري و یا به عبارتی کاشانی ها در گروه تقریبی این میانگین

طور که جدول گذارد. همان ها را به نمایش می گانه بین این میانگین هاي چند ) نتایج مقایسه5,6(

  ها به جز در یک مورد به لحاظ آماري معنی دار نبوده و  دهد، اختالف بین میانگین نشان می

میزان ) سال به18-28عبارتی قابل اعتنا نیست. تنها میانگین احساس غرور ملی کلی گروه سنی (به

همین تفاوت است که در  ) سال کمتر است. در واقع40-50واحد از میانگین گروه سنی( 074/3

گذار  دهد سن بر احساس غرور ملی اثر تحلیل واریانس یک طرفه نمود یافته است، که نشان می

کند، که پاسخ به آن مطالعۀ  اي بسیار مهم است زیرا پرسشی مهم را طرح می است. این یافته

-50ل میانسال () از نس18-28طلبد. چرا غرور ملی نسل خیلی جوان (گروه سنی  مستقلی را می

و بیشتر)  51هاي سنی به ویژه، نسل بزرگسال ( دار پایین است، ولی با سایر گرو ) به طرز معنی40

  تفاوتی ندارد؟ 

 
1. Scheffe 
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هاي سنی، انحراف معیار و  هاي احساس غرور ملی کلی بر حسب گروه . میانگین)6شماره (جدول 

  ها % براي آن95فاصلۀ اطمینان 

  هاي سنی گروه
تعداد 

  نمونه

انحراف   میانگین

  معیار

  ها % براي میانگین95فاصلۀ اطمینان 

  حد باال  حد پایین

28-18  216  282/31  313/8  167/30  397/32  

39-29  167  892/32  695/7  716/31  067/34  

50-40  126  357/34  306/8  892/32  821/35  

  523/35  853/30  471/8  188/33  53  و بیشتر 51

  310/33  949/31  213/8  692/32  562  کل

  

  هاي سنی هاي غرور ملی کلی بر حسب گروه گانه بین میانگین هاي چند مقایسه). 7جدول شماره (

  (آزمون شفه)

اختالف   هاي سنی گروه

  ها میانگین

  (الف) -(ب) 

خطاي 

  معیار

  %95فاصلۀ اطمینان   داري معنی

  حد باال  حد پایین  (ب)  (الف)

28-18  39-29  609/1-  839/0  30/0  964/3-  744/0  

50-40  *074/3-  913/0  01/0  635/5-  513/0  

  596/1  - 408/5  50/0  249/1  -906/1  و بیشتر 51

39-29  28-18  609/1  839/0  30/0  744/0 -  964/3  

50-40  464/1-  961/0  50/0  161/4-  231/1  

  305/3  -898/03  99/0  284/1  -296/0  و بیشتر 51

50-40  28-18  *074/3  913/0  01/0  513/0  635/5  

39-29  464/1  961/0  50/0  231/1 -  161/4  

  909/4  - 572/2  85/0  334/1  168/1  و بیشتر 51

  408/5  -596/1  50/0  249/1  906/1  18-28  بیشتر و 51

39-29  296/0  284/1  99/0  305/3 -  898/3  

50-40  168/1-  334/1  85/0  909/4 -  572/2  

  هستنددار  معنی 05/0ها در سطح  *تفاوت میانگین

هاي سنی به دست آمد با  اي که در مورد تفاوت احساس غرور ملی کلی در میان گروه نتیجه

شود. محاسبۀ میانگین غرور ملی سیاسی در  شدت کمتري در مورد غرور ملی سیاسی نیز تکرار می

طور که پیدا است همۀ  ) آمده است. همان6,6هاي سنی مورد اشاره، در جدول ( میان گروه

دهندة  طور تقریبی نشان % قرار داشته، و بنابراین به95ها در محدودة فاصلۀ اطمینان  میانگین

میانگین غرور ملی سیاسی در  جامعۀ آماري، و یا جمعیت کاشان است. تحلیل واریانس یک طرفۀ 

هاي سنی بیانگر این است که در کل، واریانس بین  احساس غرور ملی سیاسی بر حسب گروه
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دار است  هر گروه سنی بوده و معنی  بسیار بیشتر از واریانس درونهاي سنی  گروه

)005/0=P،258/4=Fها مؤثر  ). بنابرین در کل، گروهبندي سنی افراد بر احساس غرور سیاسی آن

ها همانند دفعۀ پیش حاکی از این است که اختالف بین  گانۀ این میانگین است. مقایسۀ چند

دار  نبوده و به لحاظ آماري قابل  اي سنی به جز یک مورد معنیه هاي غرور سیاسی گروه میانگین

). در واقع در این آزمون نیز تنها میانگین غرور سیاسی گروه 7,6توجه نیست (نگاه کنید به جدول

- 50کمتر از این میانگین درگروه میانسال (  -028/2سال) به میزان 18 -28سنی خیلی جوان (

سال در داري کمتر از نسل میان روه خیلی جوان به طرز معنیسال) است. به عبارت دیگر، گ40

ها  هاي اقتصادي ایران، رفتار عادالنه و برابر با همۀ گروه هاي نحوة حکمرانی در کشور، موفقیت مؤلفه

  کند.  در جامعه، نفوذ سیاسی ایران در جهان و نظام امنیت اجتماعی ایران احساس غرور می

  

خطاي معیار و فاصلۀ  هاي سنی، ملی سیاسی، بر حسب گروههاي احساس غرور  میانگین). 8شماره (جدول 

  ها % براي آن95اظمیان 

هاي  گروه

  سنی

تعداد 

  نمونه

انحراف   میانگین

  معیار

% 95فاصلۀ اطمینان 

  ها براي میانگین

  حد باال  حد پایین

28-18  217  553/13  140/5  865/12  240/14  

39-29  167  550/14  043/5  780/13  321/15  

50-40  129  581/15  308/5  656/14  506/16  

  288/16  183/13  633/5  735/14  53  و بیشتر 51

  853/14  986/13  243/5  420/14  566  کل
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   هاي سنی هاي غرور ملی سیاسی بر حسب گروه گانه بین میانگین هاي چند مقایسه). 9جدول شماره (

  (آزمون شفه)

  هاي سنی گروه

  

اختالف 

  ها نمیانگی

  (الف) -(ب) 

خطاي 

  معیار

  % 95فاصلۀ اطمینان   داري معنی

  حد باال  حد پایین  (ب)  (الف)

28-18  39-29  997/0 -  535/0  32/0  498/2 -  502/0  

50-40  *028/2-  577/0  00/0  649/3-  407/0 -  

  050/1  -416/3  53/0  796/0  - 182/1  و بیشتر 51

39-29  28-18  997/0  535/0  32/0  502/0 -  498/2  

50-40  030/1 -  609/0  41/0  739/2 -  678/0  

  113/2  - 483/2  99/0  819/0  - 184/0  و بیشتر 51

50-40  28-18  *028/2  577/0  00/0  407/0  649/3  

39-29  030/1  609/0  41/0  678/0-  739/2  

  223/3  - 532/1  80/0  848/0  845/0  و بیشتر 51

  416/3  - 050/1  53/0  796/0  182/1  18-28  وبیشتر 51

39-29  184/0  819/0  99/0  113/2 -  483/2  

50-40  845/0 -  848/0  80/0  223/3 -  532/1  

  دار هستند معنی 05/0ها در سطح  *تفاوت میانگین

  

هاي سنی محاسبه و  هاي احساس غرور ملی فرهنگی بر حسب گروه در آزمون سوم، میانگین

دهد همۀ  ) نشان می8,6دول (طور که ج بواسطۀ آزمون شفه مورد مقایسه قرار گرفت. همان

% قرار داشته و بنابراین به تقریب نمایانگر میانگین غرور ملی 95ها در فاصلۀ اطمینان  میانگین

هاي سنی  فرهنگی در میان جامعۀ آماري و یا جمعیت کاشان هستند. به بیان دیگر، در همۀ گرو

) است. تحلیل 15از حد متوسط (شهروندان شهر کاشان، میانگین احساس غرور ملی فرهنگی باالتر 

ها به  هاي مشاهده شده در بین میانگین واریانس یک طرف نیز حاکی از آن است که اندك تفاوت

بندي سنی ). بنابراین در کل، گروهP،688/1=F=169/0دار نیست ( لحاظ آماري قابل اعتنا و معنی

دیگر، همۀ شهروندان کاشانی در هر  ها اثري ندارد. به عبارت افراد بر احساس غرور ملی فرهنگی آن

خوردار هستند. با توجه به این نتیجه، از اشاره به  گروه سنی از میزان غرور فرهنگی یکسانی بر

گونه که گفته شد تفاوتی بین  شود. زیرا همان ها صرف نظر می هاي چندگانه میانگین مقایسه

  ها وجود ندارد. میانگین
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هاي سنی، خطاي معیار و فاصلۀ  ساس غرور ملی فرهنگی، بر حسب گروهاح  میانگین). 10شماره (جدول 

  ها % براي آن95اطمینان 

هاي  گروه

  سنی

تعداد 

  نمونه

انحراف   میانگین

  معیار

% 95فاصلۀ اطمینان 

  ها براي میانگین

  حد باال  حد پایین

28-18  216  745/17  444/4  149/17  341/18  

39-29  171  333/18  777/3  763/17  903/18  

50-40  128  734/18  179/4  003/18  465/19  

  493/19  358/17  912/3  425/18  54  و بیشتر 51

  551/18  867/17  151/4  209/18  569  کل

  

  هاي مستقل با  احساس غرور ملی  رابطۀ متغیر -2-2- 6

با هاي مستقل تحقیق  گذار بر احساسات غرور ملی، ارتباط بین متغیر در ادامۀ بررسی عوامل اثر

) میزان همبستگی پیرسون بین سه 9,6گیرد. جدول ( هاي آماري قرار می این احساسات مورد آزمون

هاي خوش/بدبینی به آینده و استفاده از رسانه (مدت زمان تماشاي  متغیر احساس غرور ملی و متغیر

گذارد.  ایش میتلویزیون، مدت تماشاي ماهواره و استفاده از اینترنت از طریق گوشی همراه) را به نم

شود بین مدت زمان تماشاي تلویزیون و احساس غرور ملی کلی، غرور  طور که مالحظه می همان

،  همبستگی مثبت، 092/0و  211/0، 184/0ملی سیاسی و غرور ملی فرهنگی به ترتیب به میزان 

اس غرور ملی دار وجود دارد. به عبارت دیگر با افزایش استفاده از رسانۀ ملی احس مستقیم و معنی

توان گفت که  شود. بنابراین می کلی، غرور ملی سیاسی و فرهنگی، در میان جمعیت آماري بیشتر می

گذارد. با این وجود، ممکن است این  هاي تلویزیون تأثیري مثبت بر احساس غرور ملی افراد می برنامه

دار  یشتر افرادي هستند که طرفیافته مورد انتقاد قرار گرفته و ادعا شود که تماشاگران رسانۀ ملی ب

کنند. بدین لحاظ،  هاي غرور ملی احساسات مثبتی را ابراز می وضع موجود بوده و لذا نسبت به مؤلفه

بینی/بدبینی به آینده، دوباره محاسبه شد. نتایج این کنترل  ها با کنترل متغیر خوش این همبستگی

قبل اندکی رود بلکه نسبت به ا از بین نمیدهد که میزان این همبستگی، نه تنه آماري نشان می

 =196/0rاي که همبستگی جزئی مربوط به غرور کلی به میزان ( شود. به گونه بیشتر نیز می

،00p=0/023/0میزان ()، غرور سیاسی بهr= ،00p=0/0) 10/0) و غرور فرهنگی به اندازةr= ،

02/0=0Pاشاره، با کنترل متغیر نگرش سیاسی افراد هاي مورد  آید. افزون بر این، یافته دست می ) به

کنند. بنابراین همبستگی احساسات  هاي به دست آمده تغییر نمی شود. یعنی همبستگی نیز تکرار می
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گذاري رسانۀ ملی بر غرور ملی، واقعی و با توجه به  غرور ملی با تماشاي تلویزیون و یا به بیانی اثر

  ست.ها از ضعیف تا متوسط ا میزان همبستگی

داري ندارد (نگاه  تماشاي ماهواره بر احساس غرور ملی کلی و غرور ملی فرهنگی تأثیر معنی

داري  )، ولی در حد ضعیف با احساس غرور ملی سیاسی همبستگی مثبت و معنی9,6کنید به جدول 

)106/0r= ،012/0P=شود که با کنترل  ) دارد. این یافته نیز جاي تأمل دارد. زیرا مالحظه می

) و با کنترل متغیر 13/0r=  ،002/0=0Pصورت (تغیر بدبینی به آینده، میزان همبستگی جزئی بهم

شود.  عبارتی اندکی بیشتر می) در آمده و به119/0r=0 ،005/0=0Pصورت (نگرش سیاسی به

دان توانند احساس غرور شهرون اي نه تنها نمی هاي ماهواره توان استدالل کرد که برنامه بنابراین، می

هاي اقتصادي ایران، رفتار عادالنه و برابر با همۀ  کاشانی نسبت به نحوة حکمرانی در کشور، موفقیت

ها در جامعه، نفوذ سیاسی ایران در جهان و نظام امنیت اجتماعی ایران را کاهش دهند بلکه  گروه

اي به جاي  ي ماهوارهها آید که برنامه رسانند. در واقع به نظر می اندکی به بهبود آن نیز یاري می

  کنند.  کاهش احساس غرور ملی در بین شهروندان کاشانی بیشتر آن را تحریک می

محاسبۀ ضریب پیرسون بین استفاده از فضاي مجازي و اینترنت از طریق گوشی همراه با 

دهد که  )، در نگاه اول نشان می-085/0) و غرور ملی فرهنگی (- 092/0احساس غرور ملی کلی (

ها وجود دارد ولی با کنترل دو متغیر بدبینی به آینده و  دار بین آن گی ضعیف، منفی و معنیهمبست

شوند. بنابراین مدت استفاده از فضاي  هاي منفی و ضعیف، ناپدید می نگرش سیاسی، این همبستگی

  مجازي در گوشی همراه تأثیري در احساس غرور ملی شهروندان کاشانی ندارد.  

بینی/بدبینی به آینده، با  ) آمده است بین متغیر خوش9,6ستون آخر جدول (طور که در همان

  -262/0، و با غرور ملی سیاسی به اندازة  -205/0شاخص احساس غرور ملی کلی به میزان 

دار وجود دارد. این در حالی است که میان بدبینی به آینده و غرور ملی  همبستگی منفی و معنی

توان گفت که هر چه بدبینی نسبت به آیندة کشور  شود. بنابراین، می میاي دیده ن فرهنگی رابطه

یعنی بدبینی نسبت به عملکرد کشور در آینده، وضعیت اقتصادي، وضع امنیت، موقعیت سیاسی 

اي احساس غرور  شود، تا حد قابل مالحظه ایران، فرهنگ ایران و کیفیت زندگی در ایران بیشتر می

یابد. این یافته در مورد احساس غرور ملی سیاسی عیناً و با  ی کاهش میملی کلی شهروندان کاشان

تر  تر و بدبینانه شود. به بیان دیگر هرچه ارزیابی افراد از آیندة کشور تیره شدت بیشتر تکرار می

شود  شود. بدین ترتیب مشخص می ها بیشتر کاسته می شود از میزان غرور ملی کلی و سیاسی آن می

  صادي و اجتماعی موجود عاملی مهم و مؤثر بر احساس غرور ملی افراد است. که شرایط اقت
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با   بینی/بدبینی به آینده و استفاده از رسانه هاي خوش . همبستگی پیرسون بین متغیر)11شماره (جدول 

  احساس غرور ملی

تماشاي   

  تلویزیون

تماشاي 

  ماهواره

مصرف اینترنت 

  با گوشی همراه

بدبینی به 

  آینده

حساس غرور ا

  ملی کلی

  -205/0**  -092/0*  037/0  184/0**  پیرسون

  000/0  029/0  388/0  000/0  داري  معنی

  556  562  556  561  تعداد نمونه

احساس غرور 

  ملی سیاسی

  262/0**  -085/0*  106/0*  211/0**  پیرسون

  000/0  044/0  012/0  000/0  داري  معنی

  560  566  560  565  تعداد نمونه

غرور  احساس

  ملی فرهنگی

  - 072/0  -069/0  - 070/0  092/0*  پیرسون

  087/0  103/0  097/0  028/0  داري  معنی

  563  568  562  566  تعداد نمونه

  دار هستند و دو دامنه معنی 01/0ها در سطح  **همبستگی

  دار هستند و دو دامنه معنی 05/0ها در سطح  * همبستگی

  

تصور از طبقۀ اجتماعی، تأثیري بر احساس غرور ملی افراد  ها حاکی از آن است که متغیر  یافته

دهد که احساس غرور ملی  اي مهم است زیرا توضیح می ). این یافته10,6ندارد (نگاه کنید به جدول 

که شهروندان کاشانی عبارت بهتر، اینندارد. به ها  شهروندان کاشانی ارتباطی به موقعیت طبقاتی آن

هاي طبقاتی پایین، متوسط و یا باال، ارزیابی و تصور کنند بر احساس غرور  خودشان را در موقعیت

ها، با احساس غرور  ها تأثیري ندارد. با این وجود، ارزیابی افراد از میزان تبعیض بر علیه آن ملی آن

همبستگی (رو اسپیرمن)   - 228/0و با احساس غرور ملی سیاسی   -20/0ملی کلی به میزان 

دار دارد. این در حالی است که همبستگی با غرور ملی  به لحاظ آماري معنی متوسط، منفی و

دهند  ها نشان می دار است. این همبستگی )، ولی معنی-096/0فرهنگی هم هر چند نسبتاً ضعیف (

شوند،  غرور  که در جامعه مورد تبعیض واقع میکه با افزایش تأیید شهروندان کاشانی در مورد این

کند.  یابد. این یافته دربارة غرور ملی سیاسی نیز  صدق می ا به طور نسبی کاهش میه ملی کلی آن

ها کاسته  طور نسبی از غرور ملی سیاسی آنجا نیز با افزایش تبعیض علیه افراد بهیعنی در این

ها تأکید بر وجود تبعیض بر علیه خود، تا حدي از احساس غرور ملی فرهنگی  شود. افزون بر این می

توان گفت که ارزیابی شهروندان کاشانی در مورد  کاهد. بر این اساس در یک تحلیل کلی، می ز مینی

شان در ابعاد مختلف  ها، نقش مؤثري در کاهش غرور ملی هاي اجتماعی بر علیه آن وجود تبعیض

  دارد.
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تصور از  هاي احساس تبعیض و . همبستگی  اسپیرمن بین احساس غرور ملی با متغیر)12شماره (جدول 

  طبقۀ اجتماعی

  تصور از طبقه اجتماعی خود   تبعیض  

احساس 

غرور ملی 

  کلی

  010/0  - 20/0**  رو اسپیرمن

  810/0  000/0  داري معنی

  558  559  تعداد نمونه

احساس 

غرور ملی 

  سیاسی

  -036/0  -228/0**  رو اسپیرمن

  395/0  000/0  داري معنی

  562  563  تعداد نمونه

احساس 

 غرور ملی

  فرهنگی

  061/0  - 096/0*  رو اسپیرمن

  146/0  022/0  داري معنی

  565  566  تعداد نمونه

  دار هستند و دو دامنه معنی 01/0ها در سطح  **همبستگی

  دار هستند و دو دامنه معنی 05/0ها در سطح  * همبستگی

  

غیر نگرش گیرد، مت هاي غرور ملی مورد بررسی قرار می آخرین متغیري که رابطۀ آن با شاخص

طور که در بخش روش تحقیق اشاره شد، این نگرش در سه بعد  گویان است. همانسیاسی پاسخ

کند شیوة سازماندهی جامعه باید از اساس تغییر  گیرد؛ نگرشی که بیان می مورد بررسی قرار می

ز وضع گوید باید با شجاعت ا ورزد؛ و نگرشی که می کند؛ نگرشی که بر اصالحات تدریجی تأکید می

گانۀ غرور ملی بر حسب  هاي سه ها و تحلیل واریانس یک طرفۀ شاخص موجود دفاع کرد. میانگین

) 11,6طور که جدول ( ) ارائه شده است. همان12,6) و (11,6سه نوع نگرش سیاسی، در دو جدول (

ص ها را به خود اختصا ترین میانگین دهد، در هر سه شاخص، نگرش تغییرطلبی پایین نمایش می

دهد. در مقابل، در دو شاخص غرور ملی کلی و  غرور فرهنگی، نگرش اصالح طلبی باالترین  می

طلبی و  هاي دو نگرش اصالح آورد. در شاخص غرور ملی سیاسی، میانگین ها را به دست می میانگین

اطمیان ها در فاصلۀ  ها در حالی است که همۀ میانگین دفاع از وضع فعلی تقریباً یکسان هستند. این

طور تقریبی همان  هاي محاسبه شده به درصد میانگین 95% قرار داشته و بنابراین به احتمال 95

گانه) در جامعۀ آماري (شهروندان کاشان) هستند.  هاي سه هاي احساس غرور ملی (شاخص میانگین

 اي مشخص، در هر سه گونهشود که شهروندان تغییر طلب کاشانی، به بدین ترتیب مشخص می

ها را دارند. شهروندان اصالح طلب کاشانی نیز با فاصلۀ اندکی  ترین میانگین غرور ملی پایین  شاخص

  داران وضع فعلی، باالترین غرور ملی کلی و غرور فرهنگی را دارند.   از طرف



 1397ر میان شهروندان شهر کاشان در سال بررسی غرور ملی و عوامل مؤثر بر آن د

140 

  احساس غرور ملی کلی، غرور سیاسی و فرهنگی بر حسب متغیر نگرش سیاسی  میانگین ).13شماره ( جدول 

انحراف   ها میانگین  تعداد  

  معیار

% 95فاصله اطمینان 

  ها براي میانگین

  حد باال  حد پایین

غرور ملی 

  کلی

  018/31  490/28  665/8  754/29  183  تغییر طلبی

  073/35  291/33  341/7  182/34  263  طلبی اصالح

  191/35  951/31  369/8  571/33  105  دفاع از وضع موجود

  284/33  906/31  236/8  595/32  551  کل

غرور ملی 

  سیاسی

  473/13  823/11  687/5  648/12  185  تغییر طلبی

  791/15  604/14  887/4  197/15  263  طلبی اصالح

  369/16  593/14  611/4  481/15  106  دفاع از وضع موجود

  839/14  961/13  260/5  400/14  554  کل

غرور ملی 

  فرهنگی

  736/17  477/16  362/4  107/17  187  تغییر طلبی

  408/19  538/18  590/3  973/18  264  اصالح طلبی

  044/19  254/17  667/4  149/18  107  دفاع از وضع موجود

  535/18  844/17  156/4  190/18  558  کل

  

گانه نیز حاکی از آن است که واریانس بین  تحلیل واریانس احساس غرور ملی در ابعاد سه

طلبی و دفاع از وضع موجود بسیار بیشتر از واریانس  اصالح گروهی یعنی سه نوع نگرش تغییرطلبی،

). به 11,6ها در جدول  آن  داري و معنی Fدار است (نگاه کنید به مقادیر  گروهی بوده و معنی درون

که شهروندان کاشانی چه نوع نگرشی داشته باشند در کل، بر احساس غرور ملی عبارت دیگر، این

دهد شدت  نیز نشان می 1طور که ضریب همبستگی اتاگذارد و همان ر میها در ابعاد مختلف تأثی آن

  این روابط قابل توجه است.

  

  نتایج تحلیل وازیانس یک طرفۀ احساس غرور ملی بر حسب نگرش سیاسی و ضریب اتا ).14جدول شماره (

  نگرش سیاسی  

  ضریب اتا  داري معنی Fمقدار   تعداد

  245/0  000/0  498/17  550  احساس غرور ملی کلی

  237/0  000/0  380/16  553  احساس غرور ملی سیاسی

  199/0  000/0  459/11  557  احساس غرور ملی فرهنگی

 
1 Eta 
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 گیري نتیجه -4

هاي مهم وفاداري و دلبستگی ملی  مقالۀ حاضر احساس غرور ملی را به عنوان یکی از شاخص

ز آن است که غرور ملی ها حاکی ا اعضاي جامعه، مورد بررسی و سنجش قرار داده است. یافته

شهروندان کاشانی در حد قابل قبولی (قدري باالتر از متوسط) است. با این وجود، باید گفت که هر 

شود. البته با این تأکید که  ملی نیز احساس می  ملی وجود دارد ولی دلسردي  چند دلبستگی

خورد.  ، بیشتر به چشم میتغییرات در بعد غرور سیاسی و تشابه در غرور فرهنگی در جمعیت تحقیق

اي مورد بررسی، جنسیت تأثیري بر غرور ملی ندارد. به عبارت دیگر، زنان و  هاي زمینه از میان متغیر

گانۀ احساس غرور ملی  مردان کاشانی از نظر احساس غرور ملی از هم متفاوت نیستند. مقایسۀ چند

نسل با یکدیگر فرق دارند. بدین ترتیب  دهد که تنها دو هاي سنی) نشان می ها (گروه در میان نسل

سال داري کمتر از افراد میان سال) به طرز معنی 18-28که غرور ملی (کلی و سیاسی) جوانان (

سال) است. شاید یکی از دالیل این امر، عالوه بر تحوالت نسلی و ارزشی این باشد که  50-40(

خاطر عدم اشتغال، ابهام در آینده و..) با  (به تري  هاي ضعیف جوانان در مقایسه با گروه دوم، پیوند

که گروه دوم، معموالً افرادي هستند که شاغل، در حال پیشرفت و داراي  جامعه دارند. در حالی

تري با جامعه هستند. عالوه بر این یافتۀ قابل تأمل، افزایش تحصیالت نیز  هاي متعدد و محکم پیوند

شود هرچند که اثري بر غرور ملی فرهنگی ندارد.  سی میموجب کاهش غرور ملی کلی و غرور سیا

سازند که بدبینی به آینده و احساس تبعیض نقشی مؤثر بر کاهش احساس  نتایج همچنین آشکار می

دهند که احساس غرور و دلبستگی ملی  ها نشان می غرور ملی (کلی و سیاسی) دارند. این یافته

دي، اجتماعی و سیاسی جامعه قرار دارد. این در حالی شهروندان کاشانی تحت تأثیر شرایط اقتصا

  ها ندارد.  است که تصور افراد از موقعیت طبقاتی خود، اثري بر غرور ملی آن

) و اسمیت و 2002)، ایونز و کلی (1998هاي این پژوهش، نتایج تحقیق اسمیت و جارکو ( یافته

هاي تحقیق ایونز و کلی  موده ولی یافته)، در مورد تأثیر جنسیت بر غرور ملی را رد ن2006کیم (

کند. نتایج  )، دربارة اثرگذاري تحصیالت را تأیید می2013) و هان (2006)، اسمیت و کیم (2002(

)، در مورد نقش تحوالت نسلی در کاهش 2007پژوهش حاضر، همچنین رویکرد تایلی و هیث (

گذاري تبعیض اجتماعی  ) دربارة اثر2015غرور ملی (با احتیاط علمی) و همچنین دیدگاه سبوتاري (

  پذیرد.  بر این  نوع دلبستگی ملی را می

 "بینی/بدبینی به آیندة کشور خوش"و  "نگرش سیاسی"ها، تحقیق حاضر دو متغیر  افزون بر این

کند تا در تحقیقات  را به عنوان عوامل مؤثر بر غرور ملی به ادبیات تحقیق و دانش موجود، معرفی می

هاي نظري قوي و منسجم  هاي مهم این پژوهش نبود مدل رد آزمون قرار گیرد. از محدودیتدیگر مو
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رسد که تحقیقات بعدي در مسیر طراحی  در ادبیات تحقیق بود. بدین لحاظ ضروري به نظر می

  بردارند.   هاي نظري براي تبیین غرور ملی گام مدل
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