
 

 

 

 

 

 

 

 هویت ملی در ایران
 1هاي فارسی موجودفرا تحلیل مقاله

 

 *محمد عبداللهيدكتر 

 81/9/11 :دريافت تاريخ          

   81/4/19 :پذيرش تاريخ                     
 

 چكيده
مقاله فارسیي مجویجد دربیاره تجيیت ملیي در ايیرا         15اين فراتحلیل دربرگیرنده 

ذكر شده انید  بیراا انمیای ايین      8811ي تجيت اوتماعي چاپ شناساست، كه در كتاب

فراتحلیل با بینش تلفیقي، فرمي وامع تهیه شد  به واسطه اين فیری تمیای اعاعیار تیر     

تاا كمي و كیفي تحلیل و متغیر تعريف شده، استخراج و با روش 22مقاله در ارتباط با 

بخیش تنیییش شید  نتیاي  بیه       1بر اساس آ  گزارش فراتحلیل مشتمل بر يک مقدمیه و  

                                                 

1-  فارسي مجوجد درباره تجيت ملي در ايرا  تحت عنجا   تاامقالهدر پايا  اين مقاله فرايند انمای كار فراتحلیل
اتحلییل نییز ذكیر    ده و فهرست آثار مجرد اسیتفاده در فر ش)تشريح فرايند انمای كار فراتحلیل( تشريح  پیجست الف
 شده است 

  دانشگاه عامه عباعبايي شناسيوامعه استاد *
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تیا  درصید آ   95تا ونبه تبییني دارنید  ولیي در   دتد كه بیشتر مقالهدست آمده نشا  مي

تاا غالب بر ايین  رادايشمرور منابع و متج  يا صجرر نگرفته و يا بسیار سطحي است  پا

ییر  تیاا میجرد اسیتفاده بیشیتر كیفیي سیاده و غ      گرايانه دارنید  روش ونبه تقلیل تامقاله

اند  در تعريف تجيت ملي به ووجد عناصر مشترک و آگاتي افراد از اين عناصیر و  منتیش

ناظر به  تاتاا تجصیفي برخي از مقالهفتهتا اشاره شده است  يااحساس تعهد در برابر آ 

اسامي است  ولي در بیشتر آثیار تجيیت ملیي     -اصیل، قديش و ذاتي بجد  تجيت ايراني 

ا نجظهجر است كه تمزما  با آشنايي ايرانیا  با مدرنیته، گسترش وهاني ادر ايرا  پديده

شد  و تشکیل دولت مدر  در ايرا  شکل گرفته است  امیروز ايین تجيیت ملیي دچیار      

بحرا  شده و در حال تحجل است  در تبیین اين بحرا  و تحجل تجيت ملي در ايرا  تیر  

گرايانیه دارد   اند كه عمیدتا  ونبیه تقلییل   تا روا عجاملي خاص تاكید داشتهدسته از مقاله

گرايي نییرا و روشیي از نقیاط    تا با ووجد نقاط ضعفي چج  تجصیفي بجد ، تقلیلمقاله

تا تجوه به ابعاد تاريخي، فرتنگي، ديني، اوتماعي و بیه  قجتي تش برخجردارند كه اتش آ 

رايند تحجل آ  ويژه سیاسي تجيت ملي، تشريح وضعیت گذشته، حال و سعي در تبیین ف

 باشد در ايرا  مي

 فراتحلیل، تجيت ملي، ايرا   :هاي کليديواژه

 

 مقدمه
اسیت  در ذيیل ايین     تامقالهترين مجضجع مجرد تجوه در تجيت ملي در ايرا  اصلي

بیر فراينید تییعیف و     مؤثرعنجا  اصلي، عناويني فرعي چج  بحرا  تجيت ملي، عجامل 

آثار نخبگا ، رابطه تجيت ملي و تجيت قجمي، نگرش تحکیش تجيت ملي، تجيت ملي در 

ايرانیا  نسبت به تجيت ملي تش مجرد تجوه قرار گرفتیه اسیت  در بیین عنیاوين فرعیي،      

 تیا مقالهبر تیعیف و تحکیش تجيت ملي بیش از نیمي از كل  مؤثربحرا  تجيت و عجامل 

، تجيیت ملیي در آثیار    اند  تجيت ملي در تاريخ و آثار مجرخیا  را به خجد اختصاص داده

و نگرش ايرانییا    تامقالهدرصد  82نخبگا ، رابطه تجيت ملي و تجيت قجمي تر كدای با 

چهیاری  مراتب بعدا اتمیت قرار دارند  بیش از سیه  در تامقالهدرصد  6به تجيت ملي با 
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درصید   15انید  در بییش از   تبیینیي بیه معنیاا عیای و بقییه تجصییفي       تامقالهمممجع اين 

درصید   9اا وديد و میدر ، و در  مجوجد، تجيت ملي در ايرا  به عنجا  پديده تاالهمقا

تیاريخ تجيیت    تیا مقالهدرصد بقیه  88اا قديش معرفي شده است  در بقیه به عنجا  پديده

ملي مقار  با تاريخ آثار مجرخا  و نخبگاني است كه بازنمايي تجيت ملیي در آثیار آنیا     

اا نجظهیجر معرفیي   ي كه تجيت ملیي را پديیده  تايمقالهت  در مجرد تجوه قرار گرفته اس

، 8819، بشییريه  ؛8811، عبیداللهي ه )تاريخ آ  را با آشینايي ايرانییا  بیا مدرنیتی     ،اندكرده

 عیجضیي،  ؛8819 (، با گسترش وهاني شید  )دتشییرا،  8818سريع القلش ؛8818،تجسلي

( 8818 ، قیادرا، 8819اني،)حاویی  و با تشیکیل دولیت میدر    ( 8818 نقیب زاده، ؛8815

فارسي مجوجد درباره تجيت ملیي در ايیرا ،    تاامقالهصاحبا   بیشتراند   تمزما  دانسته

در تجویه ضرورر و اتمیت مطالعه و تحقیی  دربیاره تجيیت ملیي روا مسیاله بحیرا        

تجيت ملي در وضعیت مجوجد، ضرورر شناخت عجامل و مجانیع تحکییش تجيیت ملیي     

و تجسعه كشجر، اتمیت شیناخت ديیدگاه مجرخیا  و نخبگیا  در      براا كمک به وحدر

تاا تاريخي تجيیت ملیي   تا و عجامل تجيت ملي و اتمیت شناخت ريشهارتباط با مجلفه

گیرا از آ  در كمک به تقجيت تجيیت ملیي در شیرايم امیروزا ايیرا  تاكیید       براا بهره

ا اصیلي عیرم مسیاله و تجوییه     بحرا  تجيت ملي در ايرا  مبنیا  تامقالهاند در اين داشته

تیاا  ضرورر و اتمیت پرداختن به تجيت ملي در ايرا  قرار گرفته است  شناخت ريشیه 

تاريخي و ديدگاه مجرخا  تش در تمین ارتباط و به منیجر رفع بحرا  و كمک به وحدر 

  نیر قرار گرفته است  جردو تجسعه كشجر م
 

 هامقالهپيشينه و مبانی نظري مورد توجه در 
فارسي مجوجد درباره تجيت ملي در ايیرا  يیا فاقید میرور      تاامقالهحدود نیمي از 

منابع و متج  پیش از خجد تستند و يا مرور منابع در آنها محدود به تما  آثار مجرخیا  و  

انید  شیاتنامه   نییر قیرار داده   جردنخبگاني است كه بازنمايي تجيیت ملیي در آنهیا را  می    

ي چج  رشیدالدين فیل اهلل )ویامع التیجاريخ(، پیرنییا و زريین     فردوسي و يا آثار مجرخان
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تیا و منیابع تمربیي میجرد     كه مرور ديدگاه تامقالهاند  در نیمي ديگر از كجب از اين دسته

 ؛8815عیجضیي،   ؛8811درصید آنهیا )عبیداللهي،     85تجوه قرار گرفته اسیت،  فقیم در   

تیا و منیابع   در میرور ديیدگاه   یلي صجرر گرفتیه اسیت   صبه صجرتي تف  (8818تجسلي، 

شیناختي نخبگیا  میذتبي، فلسیفي و تنیرا، آثیار برخیي از        تمربي به آثار غییر وامعیه  

شناسیا  داخلیي چیج     تابرماس و آثار وامعیه  شناسا  خاروي چج  وبر، گیدنز ووامعه

بیه دلییل    تیا مقالیه درصید   24احمد اشرف، چلبي و عبداللهي ارواع داده شده است  در 

تیا يیا متغیرتیاا    (، مبین8818كجاليي،  ؛8815برووردا،  ؛8819بجد  )كاظمي، تجصیفي 

تیا يیا متغیرتیاا مسیتقل میجرد تجویه در بقییه        اند  مبیین مستقل مجرد تجوه قرار نگرفته

تیاا درو  زا و بیرو  زا   تیجا  بیه مبیین   فارسي مرتبم بیه تجيیت ملیي را میي     تاامقاله

تاا محدودترا چج  متغیرتاا تاريخي د به دستهبندا نمجد  متغیرتاا درو  زا خجدسته

تا و اعراب و ساير تحجالر اوتماعي، متغیرتاا سطح خرد تا، مغجلنییر حمار يجناني

تاا افراد و متغیرتیاا سیطح كیا  چیج      گرايشتا و نییر ونسیت، سن، باورتا، ارزش

مییزا    كیش و كییف عملکیرد سیاختارتاا سیاسیي و فرتنگیي نیییر        ،شرايم سیاختارا 

انید   تا قابل تقسییش عملکرد آمجزش و پرورش و رسانه ،تامشروعیت و عملکرد حکجمت

عجامل  برو  زا تش شامل متغیرتايي چج  ورود مدرنیته و فرايند وهیاني شید  تیجای بیا     

نجين ارتباعي مي شجند  با اينکه در مممیجع تاكیید روا عجامیل درو      تاابسم فناورا

انید   نییر قیرار گرفتیه   جرد گرايانه و ودا از تش می ه صجرتي تقلیلزاست ولي اين عجامل ب

فارسیي   تیاا مقالیه تا اشاره شید، حیدود يیک چهیاری     تما  عجرا كه در ارتباط با مبین

-اند و از شمجل اين بحث خیارج انید  گجنیه   مجوجد درباره تجيت ملي در ايرا  تجصیفي

تیرين مبیین يیا متغییر مسیتقل      اصیلي  بر اساس تامقالهتاا حاكش بر بقیه شناسي پارادايش

تاا غالب تجا  پارادايشمي تامقالهتاا مجرد تجوه در صجرر گرفته است  بر اساس مبین

تیاا  گرايانه تقسیش نمجد  در پیارادايش گرايانه و تلفی را به دو دسته عای تقلیل تاامقالهدر 

د يا كا  تاكید شده است  گرايانه روا يک دسته خاصي از عجامل مثا تاريخي، خرتقلیل

زا زا و بیرو  گرايانه تركیب عجامل سطجم خرد و كا  يا درو تاا تلفی ولي در پارادايش
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گرايانه تاا تقلیلتبییني پارادايش تاامقالهمجرد تجوه قرار گرفته است  در بیش از نیمي از 

ايش تجيت ملي ايرا  در تاريخي يا خرد درو  زا يا كا  برو  زا غالب است  در اين پاراد

ارتباط با نجع يا دسته خاصي از عجامل تاريخي يا خرد و يا كا  مجرد تجوه قیرار گرفتیه   

سعي شده اسیت تجيیت ملیي در ايیرا  بیا مممجعیه بیه تیش          تامقالهاست  ولي در بقیه 

اا از متغیرتاا سطجم خرد و كا  و يیا درو  زا و بیرو  زا میجرد تحلییل قیرار      پیجسته

 ؛8818 )قیادرا،  درصد به تلفی  عجامل سطجم خرد و كا  88 تامقاله  در بین اين گیرد

درصید بیه تلفیی  عجامیل درو  زا و بیرو  زا       84( و 8818 قیصیرا،  ؛8818 آزادارمکي،

تیاا  تیا و پیارادايش  اند  با اينکیه تنیجز ديیدگاه   ( نیر داشته8818 نصرا، ؛8818 )كمالي،

در  ،گرايانه وامعتاا تلفی گرايش به ديدگاه ولي ،لب استگرايانه بر تجيت ملي غاتقلیل

 تاا اخیر افزايش يافته است  سال

فارسیي   تیاا مقالیه تاا اساسي و فرضیه تاا اصلي مطیرم شیده در   انجاع پرسش 

انید بیه   ي كه به خجد اختصیاص داده تايمقالهمجوجد درباره تجيت ملي در ايرا  با درصد 

 شرم زيراند:

 
 

هاي توصيفی و اساسی مطرح شده در مقاله هايپرسش

 تبيينی      

درصد 

 هامقاله

تیاا آ   تجيت ملي چیست؟ ابعاد تشکیل دتنده يیا مجلفیه   -8

 كدامند؟

تیا میاتیتي تجصییفي دارنید و نیاظر بیه چیسیتي        اين پرسیش 

 اند تجيت

 درصد 1

تجيت ملي در آثار مجرخیا  و نخبگیا  چگجنیه بازنمیايي      -2

 شده است؟

خصلتي تجصییفي و در برخیي    تامقالها در برخي تاين پرسش

 ديگر ونبه تبییني تش دارند 

 درصد 86
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 بحرا  تجيت ملي چیست؟ و عجامل به وویجد آورنیده آ    -8

 كدامند؟

 درصد 84

 درصد 42 بر تحکیش تجيت ملي در ايرا  كدامند؟ مؤثرعلل و عجامل  -4

 درصد 855 

 

تبییني مجوجد درباره تجيت ملیي در   تااالهمقتاا اصلي مطرم شده در انجاع فرضیه

 ايرا  عبارتند از:

 

درصد  تبيينی هايمقالهفرضيه هاي اصلی مطرح شده در 

 هامقاله

تاا ناظر بیه رابطیه تجيیت ملیي بیا عجامیل       فرضیه -8

 تاريخي چج  تحجالر سیاسي و اوتماعي

 درصد 1/81

يیت  تاا افراد به تجگرايشتاا ناظر به رابطهفرضیه -2

تیاا  نیییر ويژگیي   ،زاا سطح خیرد ملي با عجامل درو 

فییردا از وملییه ونسیییت، میییزا  سیین، نییجع باورتییا و 

 تا و   گرايشتا وارزش

 درصد 2/88

تاا ناظر به رابطه تجيت ملي با مممجعه بیه  فرضیه -8

 اا از عجامل سطجم  خرد و كا  )تلفیقي(تش پیجسته

 درصد 4/81

رابطیه تجيیت ملیي بیا عجامیل      تاا ناظر بیه  فرضیه -4

 زاا سطح كا  چج  مدرنیته و وهاني شد  و   برو 

 درصد 4/81

تاا ناظر به رابطه تجيت ملي با مممجعه بیه  فرضیه -1

اا از عجامل درو  زا و برو  زا )تلفی  عجامل تش پیجسته

 دروني و بروني(

 درصد 2/84

 درصد 855 
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 هامقالهشناسی مورد توجه در روش

بیراا تعريیف    ،فارسي مجوجد درباره تجيت ملیي در ايیرا    تاامقالهدرصد  21 در

فرتنی،،   ماننید تا يا عناصر و بنیادتاا مشیترک  اا از ابعاد، مجلفهتجيت ملي به مممجعه

 85اعیاد مشیترک اشیاره شیده اسیت  در حیدود       و تاريخ، سرزمین، حکجمت، زبا ، دين

درصید احسیاس تعلی  و تعهید      86ا مشترک و در آگاتي افراد از بنیادتا تامقالهدرصد 

درصد ديگر تش پاسخ افراد به كیستي و چیستي خجد در ارتباط  86افراد در برابر آ  و در 

احسیاس تعلی  و    ،درصد بقیه تش بحرا  در آگیاتي  85با بنیادتاا مشترک و باالخره در 

جویه قیرار گرفتیه    پاسخ به كیستي و چیستي خجد در ارتباط با بنیادتاا مشیترک میجرد ت  

مجویجد دربیاره تجيیت ملیي در ارتبیاط بیا        تاامقالهتجا  گفت كه در است  بنابراين مي

 مجرد تجوه واقع شده است: رابرتعريف تجيت ملي سه نکته مهش تقريبا  ب

تیا و عناصیر چندگانیه تجيیت ملیي در ابعیاد وغرافییايي،        تاكید بر مجلفه :نکته اول

 فرتنگي، اوتماعي و سیاسي  

تاكید بر آگاتي افراد از بنیادتاا مشترک ملي يا احساس تعل  نسیبت بیه    :نکته دوی

 عد ذتني آنها و تعهد در برابر آنها و پاسخ به كیستي و چیستي خجد در ارتباط با آنها در بُ

تیاا  ووجد بحرا  در آگاتي افراد و احساس تعل  افراد نسبت بیه مجلفیه   :نکته سجی

 تجيت ملي در ايرا   

فارسي مجوجد  تاامقالهبیش از نیمي از  ،معیت آمارا يا قلمرو مطالعه و تحقی و 

درباره تجيت ملي در ايرا ، خجد ايرا  يا ايرا  و برخي از كشیجرتاا خاورمیانیه اسیت     

تش محیدود بیه آثیار مجرخیا  و نخبگیاني اسیت كیه         تامقالهومعیت آمارا يک چهاری 

 تیا مقالیه درصید   82نیر بجده است  در  جردنا   مچگجنگي بازنمايي تجيت ملي در آثار آ

تیاا آمیارا   درصد بقیه تش برخي از اقجای ايرانیي ومعییت   6برخي از اقشار ايراني و در 

تجا  گفت كیه مجضیجع تجيیت ملیي در آثیار      ند  بنابراين ميتدمجرد تجوه را تشکیل مي

ر كشجرتاا خاورمیانه مجرخا  و نخبگا  فرتنگي، در سطح ايرا  و گاه در مقايسه با ساي

و در بین اقجای و اقشار ايراني مجرد تجوه قرار گرفته است  الزی به تجضییح اسیت كیه در    
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ومعیت آمارا به صجرر صريح مشخص نشده است، بلکه به عجر ضیمني   تابیشتر مقاله

فارسي مجوجد درباره تجيیت ملیي در    تاامقالهقابل تشخیص است  در بیش از دو سجی 

گیرا غیر احتمالي از نجع تدفمند يا اتفاقي است  در كمتر از يیک  تاا نمجنهروش ،ايرا 

گیرا احتمالي استفاده شده است  پیش از اين اشیاره شید   تاا نمجنهروشاز  تامقالهسجی 

ومعیت آمارا بیه صیجرر صیريح مشیخص نشیده اسیت و روش        تامقاله بیشتركه در 

تا تش نا مشخص اسیت  در  تا حمش نمجنهاينگیرا تش غیراحتمالي است  عاوه بر نمجنه

تمانند  تاسجی بقیه حمش نمجنه تا تا حدا مشخص و در دوحمش نمجنه تامقالهسجی  يک

 نشیا  دتنیده  گیرا مبهش و نامشخص است  ايین امیر   تاا نمجنهومعیت آمارا و روش

تیا  در  گییرا و حمیش نمجنیه   تیاا نمجنیه  تاا آمارا، روشضعف فرايند تعیین ومعیت

 مطالعار و تحقیقار تجيت ملي در ايرا  است 

تاا كیفي فارسي مجوجد درباره تجيت ملي در ايرا  با روش تاامقالهبخش عمده  

درصید تحلییل    25تیا اسینادا،   اند  نجع تحقی  غالیب در بییش از نیمیي از آ    تهیه شده

از  از آنها تیش د درص 2درصد پیمايشي است  در  82درصد تاريخي و  82محتجاا كیفي، 

تما  عجرا كه قبا  ( 8811)عبداللهي،  تاا كمي و كیفي استفاده شده استتلفی  روش

تا مطرم خجاتد شد، تاا گردآورا و تحلیل دادهاشاره شد و بعدا نیز در ارتباط با تکنیک

تیرين مسیا ل وامعیه امیروزا     مجوجد درباره تجيت ملي به عنجا  يکي از مهیش  تاامقاله

تیايي كیه اغلیب فاقید     تاا كیفي به معناا عای تهیه شده است  روشبیشتر با روش ايرا 

تاا كیفي به معناا خاص امروزا اسیت  چنیین بیه    اصجل و قجاعد مجرد تجوه در روش

در  دسیت كیش  تاا كیفي به معناا دقی  نیر مي رسد كه در ايرا  تنجز به كارگیرا روش

فارسیي مجویجد دربیاره     تیاا مقالهدرصد  16ر اين زمینه خاص رواج پیدا نکرده است  د

درصد از  82تا و اعاعار مجرد نیاز از عري  ارواع به منابع مجوجد، در تجيت ملي، داده

تا از عري  تلفیی  پرسشینامه و ارویاع بیه منیابع      درصد آ  2عري  پرسشنامه و فقم در 

ورا و اعتبیار  مجوجد گردآورا شده است  كمبجد و ضعف كیفیت اعاعار مجوجد، نیجآ 

تیاا  تا تیش بیه تبیع تکنییک    تاا تحلیل دادهرا محدود كرده است  تکنیک تامقالهعلمي 
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درصید میجارد    11تا )ارواع به منابع مجوجد( و روش تحقی  )اسنادا( در گردآورا داده

از  آنهیا درصید   85محدود به تحلییل كیفیي سیاده از نیجع تحلییل میتن بیجده اسیت  در         

درصد  2تاا كمي و كیفي و در درصد از مجارد از تلفی  تکنیک 4 تاا كمي و درتکنیک

تیاا میجرد   تیا و تکنییک  تیجا  گفیت كیه روش   تا از فراتحلیل استفاده شده است  ميآ 

پیچییدگي   بیدو  در مممیجع سیاده و    ،مجوجد دربیاره تجيیت ملیي    تاامقالهاستفاده در 

 زا بجده است  تا و فنج  كمي و كیفي راي  در علجی اوتماعي امروروش

 

 هاي توصيفیها و ارائه یافتهتوصيف داده

 تیا مقالیه تاا فرعي میجرد تجویه در   تجا  برحسب مجضجعتاا تجصیفي را مييافته

 ( به شرم زير ارا ه نمجد:8)اولین متغیر يا متغیر شماره 

 

 تجيت ملي در آثار مجرخا  و نخبگا 

سه نکته اساسي زيیر   ،اختصاص يافته ي كه به تجيت ملي در آثار نخبگا تايمقالهدر 

 مطرم شده است:
 درصد 1 اصالت قا ل شد  براا تجيت ايراني و ذاتي پنداشتن آ  -

 درصد 4 اصالت قا ل شد  براا تجيت اسامي و ذاتي پنداشتن آ  -

 درصد 6   تااصالت قا ل شد  براا تجيت ايراني و تجيت اسامي و ذاتي پنداشتن آ  -

 

 رانیا  به تجيت مليگرايش اي

گیرايش  يافته تجصیفي عمده ايین اسیت كیه    تامقالهدر اين 

ايرانیا  داخل و خارج از ايرا  به تجيت ملیي بیه ويیژه در    

تیاريخي و   ،تاا غیر سیاسي از ومله ابعیاد فرتنگیي  مجلفه

 سرزمیني و    باالست 

 درصد 2
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 بحرا  تجيت

ساسي زير در بخش قابل تجوهي میجرد  مربجط به اين مجضجع دو نکته ا تاامقالهدر 

 تجوه و تاكید خاص قرار گرفته است 
تییاا مییدر  )پهلییجا اول و دوی(    در ايییرا  دولییت   -

تهديدكننده عناصر سنتي تجيت ملیي و دولیت ومهیجرا    

اسامي تهديدكننده عناصر میدر  تجيیت ملیي در ايیرا      

 اند بجده

 درصد 21

وبروسییت  ايییرا  بییا مسییثله تکثییر تییجيتي نامنسییمش ر  -

تاا كجچک مجزايیکي يا كپسجلي كه گاه در تقابیل  تجيت

تنیجز بیه    ،تا ضیعیف اسیت  با تش تستند و تعامل بین آ 

صجرتي مکمل در قالب تیجيتي عیای و فراگییر در سیطح     

نشیا   وامعه)تجيت ملي( انسمای پیدا نکرده اند  اين امیر  

عید سیاسیي   بحرا  تجيت اسیت، بحرانیي كیه در بُ    دتنده

 ساير ابعاد وسیع تر و شديدتر است نسبت به 

 درصد 84

 

 تا و عجامل تجيت بخشمجلفه

تا يا عجامل در قالب سه دسته به شیرم  مربجط به اين مجضجع اين مجلفه تاامقالهدر 

 اند:زير ارا ه شده
 درصد 2 تا يا عجامل دروني از ومله فرتن، سیاسيمجلفه -

 درصد 82 ني شد تا يا عجامل بروني از ومله وهامجلفه -

 درصد 85 تركیب عجامل دروني و بروني -
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 رابطه تجيت ملي و قجمي

مربجط به اين مجضجع يافته اصلي ايین اسیت    تاامقالهدر 

كه: بین تجيت قجمي و تجيت ملي تمسیازا وویجد دارد    

عید فرتنگیي   در بُ اين تمسازا در ابعاد غیرسیاسیي میثا   

تیاا محلیي و قیجمي    بیشتر به چشش مي خیجرد  در ترانیه  

 میامین ملي منعکس است 

 درصد 84

 درصد 855 

 

 تاا تبیینيتا وارا ه يافتهتبیین داده

فارسیي مجویجد    تیاا مقالیه چهیاری   تما  عجر كه قبا  اشاره شده است، حدود يک

تاا تاا تبییني تستند  نتاي  فرا تحلیل يافتهو فاقد يافتهبجده درباره تجيت ملي تجصیفي 

 :شرم زير ارا ه نمجده تجا  در چهار قسمت بني را ميتبیی

 

                          تحلیل تجيت ملي با وقايع و عجامل تاريخي

 درصد 8/1 وايگاه و نقش وقايع و عجامل تاريخي در آثار مجرخا  بازنمايي شده است 

 

 تحلیل تجيت ملي با عجامل بروني )برو  زا(                  

كنید و  تا و بنیادتاا سنتي تجيت ملي را تهديید میي  مجلفه ،شد  وهاني

 ،سازد  تهاوش فرتنگي غربپاسخ به كیستي و چیستي خجد را مشکل مي

شیجد  وهیاني   مجوب كنده شد  افراد از مذتب و ناآگاتي از سینت میي  

 تهديد بجوجد آورده است تش فرصت و تش براا تجيت ملي  ،شد 

 درصد 2/88
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 زا( ا عجامل دروني )درو تحلیل تجيت ب

: ونسیت، میزا  سین، باورتیا،   مانندفردا  -ردعجامل خُ -

تییا  احسییاس عییدالت، میییزا  سییجاد،  گییرايشتییا،ارزش

 تاا فرتنگي و اقتصادا و    سرمايه

 درصد 1/85

فرتنگیي چیج : زوال انديشیه انتقیادا،      -عجامل كیا   -

                                                                 تاا ومعيپذيرش يا عرد ناآگاتانه  آگاتي

 درصد 1/81

عجامل كا  اوتماعي از وملیه: تعیامار متقیار  بیین      -

 اقجای و اقشار اوتماعي      

 درصد 6/2

تییا و عجامییل كییا  سیاسییي چییج : عملکییرد حکجمییت -

تاا مدر  در نفي نخبگا  سیاسي بجيژه عملکرد حکجمت

تاا سینتي در  نتي تجيت و عملکرد حکجمتتاا سمجلفه

 ديیده كیه   عیجرا  تاا مدر  تجيت ملي  تما نفي مجلفه

فارسیي مجویجد دربیاره تجيیت      تاامقالهشجد در بین مي

-سیازا و تجيیت  وايگاه و نقش حکجمت در تجيت ،ملي

 زدايي بروستگي خاصي پیدا كرده است 

 درصد 8/42

 

 داخلي و خاروي ،كا  ،ردتحلیل تجيت با تلفیقي از عجامل خُ

بیه تیش    ةتجيت ملي در ارتباط با مممجعی  تامقالهدر اين 

ساختار و عاملییت   مانندپیجسته اا از عجامل كا  و خرد 

 تحلیل شده است 

 درصد 1/85

 درصد 855 

  

شجد در تحلیل تجيت ملي در ايرا  بیشتر روا عجامیل كیا    مي ديدهتما  عجر كه 

گیرا تجيت ملیي در  تأكید شده است  شکل تاني عملکرد دولتيع ،بجيژه عجامل سیاسي
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تیا و  گیرا حکجمت فراگیر ملي و تحجل وضعیت تجيت با تحجل حکجمتايرا ، با شکل

تا مجرد تجوه قرار گرفته است  اين امر غلبه ديدگاه سیاسي در عرصه تجيیت  عملکرد آ 

اا سیاسي حاكش بیر انديشیه،   اا تجيت ملي و فیدتد  ماتیت بین رشتهملي را نشا  مي

 زمینه را براا غلبه چنین ديدگاتي فراتش آورده است 

شناسي بیه ویاا تجيیت ملیي بیشیتر از اصیطام تجيیت ومعیي عیای          در وامعه 

يا اوتماع اوتماعار پايه اصیلي آ    8ااشجد كه اوتماع عای وامعهاا( استفاده مي)وامعه

اوتمیاعي دارد و تجيیت اوتمیاعي در حیجزه      دتد  اين ديدگاه بیشتر ونبیه را تشکیل مي

 ،عجاعف ،يعني شکجفايي احساسار ،اوتماع يعني حجزه تعامار اوتماعي و عملکرد آ 

 ،پذيرا در راستاا حفظ و تحکیش تمبستگي و انسمای ومعي عایتجلید تعهد و مسثجلیت

، سیاسیي و  گیرد و در ارتباط با عجامل چند گانه اوتمیاعي، فرتنگیي  مجرد تجوه قرار مي

-شجد  چنین ديدگاتي كه مستلزی اعمال بینشرد و كا  تحلیل مياقتصادا در سطجم خُ

تنجز ضعیف ولي  ،شناسي امروزا استتاا تلفیقي و چندگانه راي  در وامعهتا و روش

 باشد  در حال رشد مي

 

 نتایج

میده از  در اين بخش نتاي  نیرا يا تثجريک و نتاي  عملي و يا راتبردتاا بدسیت آ 

 شجد  فارسي مجوجد درباره تجيت ملي در ايرا  تشريح مي تاامقالهفراتحلیل، 

 

 تئوریک  -نتایج نظري

تیاا مفهیجمي و نییرا و    تاا غالب بر چیارچجب بر اساس نتاي  فراتحلیل پارادايش

گیرا و  تجا  به دو دسته عای تقلیلتاا مطرم شده در منابع مجوجد تجيت ملي را مينیريه

 گرا تقسیش نمجد  تلفی

                                                 

1. Societal Community 
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گرايانه دارند  گرا نیرار ارا ه شده در باره تجيت ملي خصلتي تقلیلدر منابع تقلیل 

در اين منابع سعي شده است تجيت ملي به عنجا  يک پديده پیچیده و چند بعدا با يیک  

عد خاص مجرد تحلییل قیرار گییرد  اتیش ايین      يا چند عامل عمده مرتبم به يک ونبه يا بُ

 و عجامل مجرد تجوه در آنها به شرم زيراند: نیرار 

 

نیییرار و عجامییل تییاريخي: در ايیین نیییرار وقییايع و  -

 اند عجامل تاريخي عمده شده

 

 درصد 8/1

نیرار و عجامل بروني )مدرنیتیه و وهیاني شید (: در     -

اين نیرار  تجيت ملي به عنجا  يک امیر اصییل سینتي و    

بیر آ  عیار    كهن تلقي شده است كیه عجامیل مدرنیتیه    

تیا در پاسیخ بیه كیسیتي و     اند و براا افیراد و گیروه  شده

 اند چیستي خجد مشکل ايماد كرده

 درصد 2/88

رد فیردا: در ايین نییرار    نیرار و عجامل دروني خُی  -

گرايش به تجيت ملي افراد در ارتباط بیا  احساس تجيت و

پايگیاه اوتمیاعي،    مانندتاا اوتماعي و فردا آنا  ويژگي

تا و احساس عیدالت  گرايشسن، باورتا، ارزش وونس، 

 و    مجرد تجوه قرار گرفته است 

 درصد 1/85

نیرار و عجامل دروني كا  فرتنگي: در ايین نییرار    -

عجامل فرتنگي در سیطح كیا  چیج  انحطیاط فکیرا و      

فرتنگي، زوال انديشه نقاد و آگاتي ومعي افیراد از خیجد   

 اند و غیر عمده شده

 درصد 1/81

نیرار و عجامل دروني كا  اوتماعي: در اين نییرار   -

-تعامار اوتماعي بین اقجای و اقشار اوتماعي عمده شده

 اند 

 درصد 6/2

نیرار و عجامل دروني كا  سیاسي: در ايین نییرار    -

گیرا حکجمت ملیي و مشیروعیت و عملکیرد آ  از    شکل

 درصد 8/48
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ومله اعمال سیاست و شییجه میديريت مربیجط بیه امیجر      

ملي به عنجانه عجامل تعیین كننیده تجيیت ملیي در     تجيت

 اند                                                                                                       ايرا  مجرد تأكید خاص قرار گرفته

نیرار و عجامل تلفیقي چندگانه: در اين نیرار سیعي   -

گیاه و سیهش   شده است در تحلیل تجيت ملي در ايرا  واي

زمیا  میجرد    بروني و دروني تیش  ،فردا ،عجامل ساختارا

تییاا تلفیقییي در تجوییه قییرار گیییرد  بییا اينکییه پییارادايش  

شناسي امروزا راي  در وجامع تجسعه يافته وريیا   وامعه

ولیي در   ،دتنید غالب در انديشه اوتماعي را تشیکیل میي  

 تیاا الشیعاع وريیا   تا تنجز تحیت ايرا  اين نجع پارادايش

    نداگرايانهفکرا تقلیل

 درصد 1/85

 

 راهبردها     -نتایج عملی

تیا و  با پارادايش ،فارسي مجوجد درباره تجيت ملي تاامقالهراتبردتاا ارا ه شده در 

راتبردتیاا ارا یه شیده در     تیا مقالیه تاا نیرا آنها تمبستگي دارد  در تر دسیته از  يافته

ي است كه در قالیب پیارادايمي خیاص میجرد     وهت تیعیف مجانع و تقجيت تما  عجامل

روند  اتش اين راتبردتا بشیرم  بشمار مي تامقالهتاا نیرا آ  اند و وزء يافتهتجوه بجده

 زيراند:  

 

تا و عجامل و تا و ابعاد تاريخي مؤلفهشناسايي و تقجيت ريشه -

مجانع تجيت ملي در ايرا   براا اين منیجر بازيیابي و بازنمیايي   

تا و عجامل تجيت ملي در منابع تاريخي و آثار مجرخیا  و  مؤلفه

 نخبگا  تجصیه شده است 

 درصد 25

 درصد 1گرايش افراد به تجيت ملیي   بر مؤثرتاا فردا تقجيت ويژگي -
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تیاا افیراد در   گیرايش گرايي و اصامبسم احساس عدالت، عای

 اند تمین ارتباط مجرد تجوه قرار گرفته

  ناصر فرتن، اسامي تقجيت وتروي  ع -

تقجيت مباني فرتنگي و غیر ايد جلجژيک تجيت ملي از وملیه   -

تروي  انديشه نقد و گزينش، آگاتي ومعي از خجد و غییر، نقید   

 تا سنت و اصام عملکرد رسانه

 درصد 86

بسم و گسترش تعامار اوتماعي متقیار  بیین اقیجای و بیین      -

میاع عیای وامعیه اا يیا     اقشار اوتماعي در ايیرا  و تقجيیت اوت  

 اوتماع اوتماعار                   

 درصد 2

تقجيت حکجمت ملي مبتني بر مشاركت ومعي عای تمه اقیجای   -

و اقشییار ايرانییي، مییردی سییاالرا، مقابلییه بییا اسییتبداد، اعمییال    

تاا وامع تجيتي، تعامل زنده و پجيا بیا وهیا  و بهبیجد    سیاست

 با تجيت ملي               مديريت و عملکرد دولت در ارتباط

 درصد 81

 ،كیا   ،ردرفع مجانع و تقجيت عجامل چندگانه در سیطجم خُی   -

يیزا ویامع در زمینیه    رنگیرا و برنامیه  داخلي و خاروي  وامع

 تجيت ملي 

 درصد 1

 رصدد855 

 

اا چنید  شیجد، تجيیت ملیي پديیده    ه ميديدتما  عجر كه در آخرين بند راتبردتا  

اا از شرايم و عجامیل  به تش پیجسته ةو تحکیش آ  مجكجل به مممجع بعدا است و حفظ

سطجم خرد و كا  داخلي و خاروي است كه حفیظ و تحکییش آ  بايید در قالیب يیک      

 نیر قرار گیرد  جردتاا تمه وانبه و متجاز  مديدگاه وامع و برنامه ريزا
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 هايمقالهنقد و ارزیابی اعتبار علمی و ارزش عملی 

 ،مت سعي شده است با نگاتي انتقادا به منابع مجوجد درباره تجيت مليدر اين قس

 اعتبار علمي و ارزش عملي آنها مجرد ارزيابي قرار گیرد 

 نقاط ضعف

تجا  بیه  فارسي مجوجد درباره تجيت و وحدر ملي را مي تاامقالهاتش نقاط ضعف 

 شرم زير ارا ه نمجد:
 درصد 4/22 ه تجصیفي بجد  و ابهای  مفاتیش مجرد تجو -

 درصد 2 تجصیفي بجد ، ابهای مفاتیش و كلي و انتزاعي بجد  مباحث  -

 درصد 8/4 گرايي بینشي و روشي تقلیل -

 درصد 15 گرايي بینشي و روشي و ابهای مفاتیش تقلیل -

 درصد 2/85 گرايي، ابهای مفاتیش و عدی تصريح روابم بین متغیرتاا مجرد تجوه تقلیل -

 درصد 2/82 گرايي، ابهای مفاتیش كلي و انتزاعي بجد  مباحث تقلیل -

 درصد 8/4 تاا سطح كا  عدی آزمج  فرضیه -

 درصد 855 

  

گرايي بینشي و روشي يعني سعي در تحلیل تجيت شجد تقلیله ميديدتما  عجر كه 

ف تیرين ضیع  ترين و عمیده اصلي ،ملي با يک يا چند عامل محدود آنهش با روشي خاص

عدی تجوه به شیناخت علیل و    ،منابع مجوجد درباره تجيت ملي است  البته تجصیفي بجد 

عجامل مؤثر بر فرايند تیعیف و تحکیش تجيت ملي و مشخص نبیجد  تعريیف نییرا و    

عملیاتي مفاتیش مجرد تجوه در تجصیف و تحلیل تجيت ملي و در نتیمه كلیي و انتزاعیي   

ي بجده است كه در اين فیرا تحلییل میجرد    تايقالهمبجد  مباحث تش از ديگر نقاط ضعف 

 اند  تجوه قرار گرفته
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 نقاط قجر 

فارسیي مجویجد دربیاره تجيیت ملیي       تاامقالهي كه در فراواننقاط ضعف  با ووجد

 ووجد دارد، داراا نقاط قجر قابل تجوهي تش تستند كه اتش آنها عبارتند از:
 درصد 84 اريخي   عد تاريخي تجيت ملي در آثار تتجوه به بُ -

 درصد 4 تجوه به چگجنگي بازنمايي تجيت ملي در آثار نخبگا   -

رد در تیاا فیردا و عجامیل سیطح خُی     تجوه به ويژگي -

                                تاا تجيت ملي    گرايش افراد به مؤلفهتحلیل

 درصد 1

 درصد 1 تجوه به ونبه ديني تجيت ملي  -

رتنگي غیرايد جلجژيک تجيت ملیي كیه   تجوه به ونبه ف -

در بییین ايرانیییا  داخییل و خییارج از كشییجر از اتمیییت و 

 بروستگي خاصي برخجردار است                                                                                       

 درصد 81

بجيژه تعامار بیین   ،تجوه به ونبه اوتماعي تجيت ملي -

                                                      اقجای و اقشار اوتماعي   

 درصد 2

گییرا  تجوه به ونبه سیاسي تجيیت ملیي بیجيژه شیکل     -

دولت ملي برخجردار از مشاركت و مشیروعیت مردمیي و   

 عملکرد مطلجب                                                                                                   

 درصد 81

 درصد 4 تا و عجامل چندگانه تجيت ملي ؤلفهتجوه به م -

 درصد 4 تاا چندگانه تجيت ملي تلفی  منسمش عجامل و مؤلفه -

 درصد 855          

 

اتمیت و  تامقالهتا و عجامل چندگانه تجيت ملي كه در تر دسته از با تجوه به مؤلفه

تیا و  كیب و تلفی  اين مؤلفیه كند، تروايگاه خاصي در تجوه به برخي از ابعاد آ  پیدا مي

كارا است كه تنیجز صیجرر نگرفتیه اسیت و مجكیجل بیه تمفکیرا و تمکیارا          ،ابعاد

 تاا مکمل است اصحاب تخصص رشته
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 تحليل روابط بين برخی از متغيرهاي مورد استفاده در فراتحليل

الیب  تیاا غ ترين متغیرتاا مجرد استفاده در اين فراتحلیل نجع پارادايشيکي از اصلي

ترين مبین يا متغیر تا بر اساس اصليبر منابع مجوجد درباره تجيت ملي است  اين پارادايش

مشخص شده است  بر اساس آزمج  تاا مربجعه  تامقالهمجرد تجوه در چارچجب نیرا 

تاا مجرد استفاده در سطحي عالي تايیید شیده   تا و مبیندار بجد  رابطه بین پارادايشمعني

تا تبیینیي  تاا تحقی  مجرد استفاده، نجع يافتهتا، نجع روشر اين نجع فرضیهاست  عاوه ب

 تیا مقالهتاا غالب بر با نجع پارادايش تامقالهلي و نقاط ضعف و قجر مو نتاي  نیرا و ع

تیجا   میي  تیا مقالهگرايي بینشي و روشي غالب بر دارا دارد  با تجوه به تقلیلرابطه معني

گرايي است و بنابراين بیراا ارتقیاء سیطح    نابع تجيت ملي تقلیلگفت كه مشکل اصلي م

شناسیي و  دانش علمي معتبر و ارزشمند درباره تجيت ملي اصام مبیاني بینشیي و روش  

گرايي )از نقص به كمال( ضروريست  تمه مراحل فراينید  گرايي به تلفی حركت از تقلیل

تا بستگي ف و قجر آ  به نجع پاراديشتا و نتاي  نیرا و عملي و نقاط ضعتحقی  و يافته

 ،دارد  بنابراين نقطه شروع براا ارتقاء سطح دانیش علمیي مجویجد دربیاره تجيیت ملیي      

 اصام ديدگاه و نجع نگاه به تجيت ملي است 

 

 گيرينتيجه

فارسي مجوجد درباره تجيت ملي در ايرا  فرا تحلیل شیده   تاامقالهدر اين پژوتش 

تاا مجویجد در ارتبیاط   یل ارا ه تحلیل وامع و منسممي از تحلیلاست  منیجر از فراتحل

اا نجظهیجر و چنید بعیدا    با مجضجعي خاص چج  تجيت ملي است  تجيت ملي پديده

اا چج  سرزمین، تاريخ، فرتن،، اوتماع، حکجمیت، زبیا ،   تاا چندگانهمشتمل بر مؤلفه

معیه نسیبت بیه آنهیا     دين و ساير عناصر و بنیادتاا مشتركي است كیه اعییاا يیک وا   

احساس تعل ، تعهد و وفادارا دارند  اين عناصر مشترک ضیمن ايمیاد تمبسیتگي بیین     

 ویدا مشیترک(، آنهیا را از وجامیع ديگیر )ماتیاا ديگیر(       "ماا"اعیاا يک وامعه )يک
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تاا نیرا، منابع تمربي سازد  پیچیدگي و كثیراالبعاد بجد  تجيت ملي و ووجد ديدگاهمي

تاا تجيیت ملیي و عجامیل و    متفاور و گاه متناقض در ارتباط با مؤلفهو ادعاتاا بسیار 

راتبردتاا  حفظ و تحکیش آ ، انمای فرا تحلیل را در وهیت تصیريح و رفیع ابهامیار و     

تر تجيت ملي تاا تلفیقي نجين، به منیجر تحلیل تر چه وامعتا و روشدستیابي به بینش

ش فرا تحلیل تنجز در علجی اوتماعي ايرا  سازد  تر چند اعمال صحیح و منتیضرورا مي

رواج پیدا نکرده است و اغلب پژوتشگرا  اوتماعي به مرور برخي از منیابع مجویجد بیه    

تجاند ضمن ارا یه تصیجيرا ویامع و    كنند، ولي انمای فراتحلیل ميصجرتي سنتي اكتفا مي

حید و میرز دانیش    تا و نتاي  بدست آمده، منسمش از مطالعار و تحقیقار پیشین و يافته

مجوجد درباره مجضجع مجرد تجوه را مشخص و راه را براا پیشبرد و ارتقاء دانش علمیي  

 سازد در آ  زمینه فراتش 

در اين پژوتش پیش از شروع فراتحلیل بیه كتابشناسیي تجيیت اوتمیاعي رویجع و      

فارسي مجوجد درباره مجضجع تهییه شید  در انتخیاب فهرسیت نهیايي       تاامقالهفهرست 

يک يا دو مقالیه اصیلي كیه بییانگر بیینش       فراوا ، تاامقالهد از صاحبا  شسعي  تاقالهم

ناقصي تش كه فاقد اوزاء اصلي مجرد تجوه در فیرا   تاامقالهنجيسنده باشد انتخاب شجد  

 د شدنحذف  ،تحلیل بجده

مقاله انتخاب شده درباره تجيت ملي در ايرا ، فری مخصیجص   15براا فرا تحلیل  

تهیه و در  «ویژه فراتحليل هايمقالهفرم جامع تلخيص و استخراج اطالعات »عنجا  با  

 د شمتغیر تکمیل  22ارتباط با تر مقاله يک فری دربرگیرنده اعاعار مربجط به 

تا بار اول تجسیم كارشناسیا  متخصیص تجوییه شیده      استخراج و كدگذارا داده 

كدگیذارا  »ت  پیس از اسیتخراج   تجسم محق  و بار دوی تجسم خجد محق  صجرر گرف

بیه   ،متغیر مجرد تجوه در فراتحلیل 22تا حاوا اعاعار الزی درباره نهايي، ماتريس داده

تاا مجرد نیاز در تدوين گزارش تهییه  د و خروويشرايانه منتقل و محاسبار الزی انمای 

 شد 
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اين بخش است  در مقدمه  1گزارش فراتحلیل در اين پژوتش شامل يک مقدمه و  

، سیابقه تیاريخي   تیا مقالیه ، نجع تامقالهگزارش برايند منسممي از مجضجع مجرد تجوه در 

مجضجع تجيت ملي در ايرا  و ضرورر و اتمیت مطالعه، تحقیی  دربیاره آ  ارا یه شیده     

اا نجظهیجر و  عاوه بر مجضجع اصلي )تجيت ملي( به عنجا  پديیده  تامقالهاست  در اين 

مجرد تجوه واقع شده اسیت   تش گرا چج  بحرا  تجيت ملي وديد مجضجعار فرعي دي

بیا   تیا مقالهونبه تبییني دارند  در اين  ،مجوجد درباره تجيت ملي در ايرا  تاامقاله بیشتر

تیا،  تجوه به مساله بحرا  تجيت ملي در ايرا ، به ضرورر مطالعه و تحقی  درباره مؤلفیه 

 شده است  عجامل و راتبردتاا تجيت ملي در ايرا  تجوه

تا يا متغیرتاا مسیتقل  مبین تا،مقالهدر بخش پیشینه و مباني نیرا مجرد تجوه در  

اين نتاي   ،تاا مجرد تجوه در آنهاتا و فرضیهپرسش ،تاپاردايش ،نیرا مجرد تجوه، مباني

يا فاقد مرور منابع و متج  پیش از خیجد تسیتند و يیا     تامقالهدرصد  95به دست آمد كه 

ي كیه  تیاي مقالهچهاری مر در آنها بصجرتي وزيي و سطحي انمای گرفته است  در سهاين ا

انید  ايین   زا تأكید داشیته در تحلیل تجيت ملي بیشتر روا عجامل درو  ،ونبه تبییني دارند

تیاا  اند  بنیابراين پیاردايش  نیر قرار گرفتهجرد گرايانه و ودا از تش معجامل بصجرتي تقلیل

از عجامل  يگرايانه دارند و تر كدای روا دسته خاصبیشتر خصلتي تقلیل تامقالهغالب در 

ناظر  تامقالهتاا اساسي مطرم شده در اند  پرسشرد يا كا  تأكید نمجدهتاريخي، خُ مثا 

تاا آ ، تجيت ملیي در آثیار مجرخیا  ونخبگیا ، بحیرا       به چیستي تجيت ملي و مؤلفه

تاا اصلي د  در فرضیهباشميتجيت ملي در ايرا   تجيت و علل و عجامل مؤثر بر تحکیش

رابطه تجيت ملي  ،تبییني تاامقالهگرايانه غالب در تاا تقلیلمطرم شده در قالب پارادايش

زاا سیطح كیا    كا  و عجامیل بیرو    ،ردبا عجامل تاريخي، عجامل درو  زاا سطجم خُ

 فته است گرايانه و وداا از تش مجرد تجوه قرار گربصجرتي تقلیل

فارسیي   تیاا مقالیه تجا  گفت كیه در  شناسي تش ميگیرا از بخش روشدر نتیمه 

مجوجد سه تعريف از تجيت ملي ارا ه شده است  در تعريف اول تجيت ملي براينیدا از  

فرتن،، تاريخ، سرزمین، حکجمیت، زبیا ، ديین و اعییاد      مانندعناصر و بنیادتاا مشترک 
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است كه در عین حال آنا  را از اعیاا وجامیع ديگیر    مشترک در بین اعیاا يک وامعه

كند  در تعريف دوی آگاتي و احساس تعل  و پاسخ به كیستي و چیسیتي خیجد   متمايز مي

در ارتباط با بنیادتاا مشترک و در تعريف سجی بحرا  آگاتي و احسیاس تعلی  و پاسیخ    

قیرار گرفتیه اسیت     به كیستي و چیستي خجد در ارتباط با بنیادتاا مشترک میجرد تجویه   

ولیي بطیجر غییر     ،اندتاا آمارا بطجر صريح مشخص نشدهقلمروتاا تحقی  يا ومعیت

تجا  تشخیص داد كه وامعه ايرا  در مقابله با برخي از كشیجرتاا خاورمیانیه   مستقیش مي

يا برخي از اقشار و اقیجای ايرانیي و يیا برخیي از آثیار مجرخیا  و نخبگیا  قلمروتیا يیا          

گیرا غیر احتمیالي و  تاا نمجنهاند  روشبجده تامقالهارا مجرد تجوه در تاا آمومعیت

تاا تحقی  مجرد اسیتفاده اسینادا يیا تحلییل     اند  روشتا نامشخص و مبهش حمش نمجنه

محتجاا كیفي غیر روشمند ونامنتیش بجده است  اعاعار مجرد نیاز بیشیتر بیا ارویاع بیه     

تا و فنج  مجرد كیفي ساده تحلیل شده است  روشتاا منابع مجوجد گردآورا و با روش

تا و فنج  كمي و كیفي راي  در علیجی اوتمیاعي   تاا روشاستفاده ساده و فاقد پیچیدگي

 امروزا بجده است 

تاا تجصیفي حکايت از اين دارند كیه تجيیت ايرانیي، اسیامي يیا ايرانیي و       يافته 

اقجای و اقشار ايراني داخیل و خیارج از    گرايشاند تايي اصیل، كهن و ذاتياسامي پديده

كشجر به تجيت ملي در ابعاد غیرسیاسي و غیر ايد جلجژيک باالست  در ايرا  با تجوه بیه  

 ،تا و عدی تعامل بین آنهیا مسأله تکثر تجيتي نامنسمش و كجچک و مجزا یکي بجد  تجيت

تیاا  زيرا دولیت  ،عد سیاسي شديدتر استبا بحرا  تجيت روبرو تستیش  اين بحرا  در بُ

تاا غیر مدر  تهديدكننده عناصیر میدر    مدر  تهديدكننده عناصر سنتي تجيت و دولت

اند در قالب تجيتي عای و فراگیر تاا ومعي در ايرا  تنجز نتجانستهاند  تجيتتجيت بجده

 در سطح وامعه )تجيت ملي( انسمای پیدا كنند 

روا عجامیل خاصیي تأكیید     تیا مقالیه  اا ازدر تبیین تجيت ملي در ايرا  تر دسته 

مدرنیتیه   ماننید زا عجامل تاريخي، عجامل برو  تجا  به چند دستةاين عجامل را مياند  كرده

زا اعش از عجامل فردا يا كا  فرتنگي، اوتمیاعي و سیاسیي   وهاني شد ، عجامل درو  و
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تجيیت ملیي در ايیرا     در تحلییل   تامقالهو يا تلفیقي از آنها تقسیش نمجد  حدود نیمي از 

اند  اين امیر  عملکرد و مشروعیت آ  را بروسته نمجده ،عجامل سیاسي بجيژه نجع حکجمت

معرف غلبه ديدگاه سیاسي در عرصه تجيت ملي در فییاا سیاسیي ايیرا  اسیت  نتیاي       

فارسي مجوجد درباره تجيت ملي در ايرا  بیانگر اين  تاامقالهنیرا حاصل از فرا تحلیل 

تاا مطیرم شیده در   تاا نیرا و نیريهتاا غالب بر چارچجبست كه پارادايشواقعیت ا

گرايانه دارند  در اين منابع سعي شده است تجيت ملیي،  خصلتي تقلیل تا،مقالهدرصد  95

عدا با يک يا چند عامل مسلم مجرد تحلیل قرار گییرد و سیاير   اا پیچیده و چند بُپديده

 مجشي سپرده شجد عجامل چندگانه تاثیرگذار به فرا

شناسي امروزا، تنجز در ايیرا  و بیجيژه   تاا تلفیقي دروامعهرواج پارادايش با ووجد

وايگیاه حقیقیي خیجد را پییدا      تاا تلفیقي، پارادايشتاا مهمي چج  تجيت مليدر زمینه

 اند گرايانه قرار گرفتهتاا تقلیلديدگاه زير سايةاند و تمچنا  نکرده

بیا خصیلتي    تیا، مقالیه تاي  راتبردا تش تحت تأثیر بینش غالب بر عد عملي يا نر بُد

تا و يافته نیرا غالب بر گرايانه روبرو تستیش  تر دسته از پیشنهادتا از منیر ديدگاهتقلیل

عد خاصي از تجيت ملي است كه در بین آنها تنها راتبردتیاا نیاظر بیه    ناظر به بُ تا،مقاله

 تراند بروسته ،در ارتباط با تجيت ملي اصام حکجمت و بهبجد عملکرد آ 

 بیه  تیجا  مربجط به تجيت ملي در ايرا  مي تاامقالهر ارزيابي نقاط ضعف و قجر د

گرايي بینشي و روشي، ابهای و كلي و انتزاعیي بیجد  مطالیب اشیاره     تجصیفي بجد ، تقلیل

چج  تجوه بیه  منابع مجرد اشاره از نقاط قجر قابل تجوهي با ووجد اين مشکار، نمجد  

ابعییاد تییاريخي، فرتنگییي، دينییي، اوتمییاعي و بییه ويییژه سیاسییي تجيییت ملییي در ايییرا  

تیا و عجامیل چندگانیه    لفیه ؤوديدترگرايش پژوتشیگرا  بیه م   تاامقالهبرخجردارند  در 

تجيت ملي و تاش در وهت تلفی  آنها بیشتر شده است  بیا تجویه بیه وايگیاه و نقیش      

بیاني نییرا در تعییین نتیاي  مطالعیار و تحقیقیار، رواج       تیا و م تعیین كننیده پیاردايش  

 گرايانه معرف بهبجد كیفیت مطالعار و تحقیقار در حجزه تجيت ملي وتاا تلفی ديدگاه
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نجيد بخش ارتقاء اعتبار علمي و ارزش عملیي تجلیید دانیش و آمیجزش و تیروي  آ  در      

 ايرا  است اا و تجيت و وحدر ملي در وهت تعريض و تحکیش اوتماع وامعه

 

 منابع 

 ،پژوهش ترکيبی، راههاي بررسی متون براي پژوهش ،(8819)  كجپر، ترس ای -

 تاا فرتنگي ترومه محمد علي حمید رفیعي، تهرا : پژوتش

 
- Greene, c. Jennifer. (2007). Mixed Methods in social Intequiry. 

San Francisco: Wiley. 

- Bazeley, P. (2003). Computerized data analysis for mixed 

Methods Research In A. 

- Tashakkori and c.Teddlie (eds). Handbook of Mixed method in 

social and behavioral research. Thousand oaks, ca: sago. Hunter, John 

Schmidt. (2004). Methods of Meta–Analysis, Iowa: sage pub. 

- Osborne, Jason. (2007). Best Practices in Quantitative Methods, 

North Carolina state Univ. USA. 

 



 20/ هويت ملي در ايران... 

 پيوست الف: تشریح فرایند انجام کار فراتحليل 

 2گیرد  تحلییل اولییه  به سه صجرر اولیه، ثانجيه و فراتحلیل انمای مي معمجال  8تحلیل

 8گییرد  در تحلییل ثانجيیه   تاست كه در تیر تحقیقیي صیجرر میي    تما  تحلیل اولیه داده

 4گیرد  فراتحلیلل قرار ميتاا يک تحلیل با فنج  آمارا پیشرفته تر و بهتر مجرد تحلیداده

 تاست تش تحلیل تحلیل

تاا اوتماعي مجرد تجویه در علیجی اوتمیاعي،    یچیدگي و كثیراالبعاد بجد  واقعیتپ

تاا تا و روشتاا به دست آمده با بینشتا و به تبع آنها نیريهتا يا پارادايشووجد ديدگاه

بیه   1گرايانیه تاا تقلییل روش تا ومتفاور درباره تر واقعیت و ضرورر حركت از بینش

و حركت از نقص به كمال، فرا تحلیل آثیار مجویجد    6تاا تلفیقي منسمشتا و روشبینش

تجيیت ملیي را    ماننید تا و مسا ل اوتمیاعي عمیده میجرد تجویه     درباره تر يک از پديده

ي، ضرورا و قابل تجویه مي سازد، زيرا فرا تحلیل با مقايسه و مقابله مباني بینشي و روش

به نجعي بینش و روش  ،تا و نتاي  تجصیفي و تبییني به دست آمده درباره تر مجضجعيافته

تا براا ولب تجوه بیشتر به شجد، و مبنايي محکش مبتني بر انباشت يافتهمنمر مي 1تلفیقي

تاا اوتماعي فیراتش  تاا چند گانه در ارتباط  با تحلیل تر يک از پديدهتا و روشبینش

  (Greene , 2007مي سازد )

تجاند پژوتشگرا  تر حیجزه را از حید و میرز دانیش     كاربرد صحیح فرا تحلیل مي 

كارتیاا انمیای شیده، ابعیاد      انباشت شده مجوجد درباره تر مجضجع، نقاط ضعف و قجر

تیر و    آگیاه   تیاا مناسیب  تیا و روش تا و زواياا ناشناخته و بینششناخته شده و زمینه

                                                 

1 . Analysis 

2 . Primary data analysis 

3 . Secondary data analysis 

4 . Meta analysis 

5 . Reductionist 

6 . Integrative 

7 . Integrated mixed perspective & methods 
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وقت و انیرژا بیاز    تدر داد كارا و گذشتگا  و دوبارهتکرار اشتباتارسازد، وآنا  را از

 دارد 

 ،در حجزه علجی اوتماعي در ايرا  به ويژه در ارتبیاط بیا مجضیجع تجيیت اوتمیاعي     

اعمال صحیح و منتیش روش فرا تحلیل به عنجا  پیش نیاز انمای تحقیقار وديد تنجز در 

آنا  به انمیای   نزديک به تمایا نکرده است و تاا تخصصي رواج پیدبین نمايندگا  حجزه

تاا نییرا و  گیرا حاصل از مرور ديدگاهاند  نتیمهمرور منابع به روش سنتي اكتفا كرده

مند صجرر نگرفته و در نتیمه كش و كیف آ  بر حسب منابع تمربي تش به صجرر روش

 تر  پژوتشگر متفاور بجده است نیر 

تحلیل الزی است در كاربرد آ  در ايرا  به چند نکتیه  تاا فرابا تجوه به محدوديت 

 اساسي زير تجوه شجد:

تاا پیشین اين مطالعار و عاوه بر نتاي  مطالعار و تحقیقار مجوجد به بخش -8

مبیاني نییرا    ،تا و فرايند تیاريخي( مقدمه )عرم مساله، اتداف، ضرورر مانندتحقیقار 

حاصل از مرور آنها، چارچجب مفهیجمي و يیا   بندا تا و منابع تمربي، ومع)مرور ديدگاه

شناسي )تعريف نییرا و عملییاتي متغیرتیا، وامعیه     تا( و روشتا، فرضیهنیرا، پرسش

تیا و بخیش   تاا گردآورا و تحلیل دادهگیرا، حمش نمجنه و تکنیکآمارا، روش نمجنه

ر براينید  واپسین نییر راتبردتاا ارا ه شده و نقاط قجر و ضعف( تش تجوه شجد  اين ام

دتد و رابطه بین مراحل بعیدا و  منسممي از كلیه مراحل فرايند تحقیقار را به دست مي

رابطه بین نتاي  تحقیقار را با نجع تحقیقار مشخص و نقاط ضعف و قجر تر  قبلي مثا 

 دسته از مطالعار و تحقیقار مجوجد درباره يک مجضجع را آشکار مي سازد 

 تاا چندگانه )كمي و كیفي( استفاده شجد ي و روشدر فراتحلیل از بینش تلفیق -2

فراتحلیل منابع مجوجد درباره تر مجضجع بايد تجسم كساني صجرر گییرد كیه    -8

در زمینه آ  مجضجع خاص صاحبنیر تستند و نسبت به منابع مجوجد درباره آ  مجضیجع  

 اشراف قابل تجوهي پیدا كرده اند 
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كه تعداد قابل تجوهي از منابع معتبیر  تايي صجرر گیرد فراتحلیل بايد در زمینه -4

 و ارزشمند ووجد دارد و تراكش دانش صجرر گرفته باشد 

تیا،  عاوه بر ووجد تعداد قابل تجوهي از منیابع در تیر حیجزه، وویجد ديیدگاه      -1

تا و ادعاتاا متفاور و متناقض در ارتباط با مجضجع و ابهای كنشگرا  آ  حجزه در نیريه

 تاا مجوجد نیز ضرورا است   تراق يافتهتشخیص ووجه اشتراک و اف

فارسي مجوجد درباره تجيت ملي در ايیرا  سیعي    تاامقالهدر ارتباط با فرا تحلیل  

مجرد تجوه قرار گیرد  براا ايین منییجر فیری مخصجصیي بیا      گفته شده شده است نکار 

د  تهییه شی   "ویژه فراتحليل هايمقالهفرم جامع تلخيص و استخراج اطالعات "عنجا  

 در اين فری تمه نکار قابل تجوه در يک مقاله علمي مجرد تجوه قرار گرفت  

تاا چندگانه تدوين شده است  اين فری با بینشي تلفیقي و وامع و با تجوه به روش

تیا و  روش ،تیا تا و مقجالر مجرد تجوه در فری مذكجر در برگیرنیده انیجاع بیینش   پرسش

سیعي   ،عمال بینش تلفیقیي ر فرايند تحلیل عاوه بر اِاست  د تامقالهنکار مجرد تجوه در 

تا بیار اول  تاا كمي و كیفي استفاده شجد  استخراج و كدگذارا دادهشده است از تکنیک

تجسم كارشناسا  متخصص تجویه شده تجسیم محقی  و بیار دوی تجسیم خیجد محقی        

تمل بیر  تیا مشی  صجرر گرفته است  پس از استخراج و كدگیذارا نهیايي، میاتريس داده   

متغییر بیه رايانیه منتقیل و محاسیبار الزی انمیای و        22اعاعار به دست آمیده دربیاره   

 تاا مجرد نیاز وهت تدوين گزارش تهیه شد خرووي

تما  عجر كه اشاره شد، اين فرا تحلیل در زمینه تجيت ملیي در ايیرا  انمیای شیده     

ايرا  قیرار گرفتیه   است  تجيت ملي مجرد تجوه عیف وسیعي از اصحاب علجی اوتماعي 

شناسي تجيیت اوتمیاعي تهییه و منتشیر شید  ايین       است  پیش از شروع فراتحلیل، كتاب

ي وویجد دارد  ايین   فراوانی  تیاا مقالیه دتد كه در زمینه تجيت ملي شناسي نشا  ميكتاب

اند  مطالعه مقدماتي آثیار مجویجد نشیا     تاا متفاور تهیه شدهتا و روشبا بینش تامقاله

 ،تیا يیا ابعیاد، عجامیل    ه در زمینه تجيت ملي در ايرا  به ويژه در ارتباط با مجلفیه داد كمي
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ي وویجد  فراوانی تیا و ابهامیار   نقاط ضعف و قجر منابع مجوجد پرسش ،راتبردتا ،مجانع

 دارد كه بايد روشن شجند 

تصريح ابهامار مذكجر و دسیتیابي بیه براينید منسیممي از نکیار میجرد تجویه در        

 كند  جد درباره تجيت ملي، ضرورر انمای فراتحلیل آنها را قابل تجویه ميمجو تاامقاله

 

 فهرست آثار مورد استفاده در فراتحليل

مجموعهه   در: "سازا و بحرا  تجيت در ايرا تجيت" (،8818)  آزاد ارمکي، تقي  8

با كجشش علي اكبیر علیخیاني، پژوتشیکده علیجی انسیاني و      هویت در ایران،  هايمقاله

     218-219ي وهاد دانشگاتي، صص: اوتماع

 "تیاا معاصیر  بحرا  تجيت باعن بحرا " (،)        آويني، سیدمرتیي و ديگرا   2

  8، سال سجی، شماره نامه فرهنگ

رابطه بین تجيت ملي و تجيیت قیجمي   " (،8818)  احمد لج, حبیب و افروغ، عماد  8

  848-859، صص: 88ماره سال چهاری، شفصلنامه مطالعات ملی،  "تبريز در بین وجانا 

فصلنامه مطالعات  "تجيت ملي و تنجع قجمي در ايیرا  " (،8812  )احمدا، حمید  4

  41-9، صص 8، سال چهاری، شماره ملی

نامه  "تاتا و بايستهتجيت ملي در ايرا : بنیادتا، چالش" (،8812  )احمدا، حمید  1

  6، سال تفتش، شماره پژوهش

هویهت   هايمقالهمجموعه  "قجمیت در ايرا تجيت و " (،8818  )احمدا، حمید  6

  811-861پژوتشکده علجی انساني و اوتماعي وهاد دانشگاتي، صص: در ایران، 

فصلنامه مطالعات ملی،  "تجيت ملي در گستره تیاريخ " (،8812  )احمدا، حمید  1

  8سال چهاری، شماره: 

مطالعهات  فصلنامه  "اسای و تجيت ايراني"(8811  )اسامي ندوشن، محمد علي  1

  8سال اول، شماره:ملی، 
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، کتها  مهاه علهوم اجتمهاعی     "فرتن، و تجيت ايراني" (،8811  )افروغ، عماد  9

  1ی2، ص 84شماره: 

دو فصهلنامه  ، "وهاني شد ، تجيیت و فقیه سیاسیي   " (،8818  )برزگر، ابراتیش  85

  21، ص 85، شماره پژوهش حقوق و سياست

، سیال  نامهه ایران "جمي در ايرا بحرا  تجيت ملي و ق" (،8819  )اشرف، احمد  88

  115-128، صص8دوازدتش، شماره: 

بازنمايي مفهجی ايرا  در وامع التجاريخ رشیدالدين " (،8812  )اللهیارا، فريدو   82

  8سال چهاری، شماره:فصلنامه مطالعات ملی،  "فیل اهلل تمداني

 "فرتنی، و تجيیت ايرانیي در فراسیجا مرزتیا     " (،8819  )برووردا، مهیرزاد   88

  885-889، صص 1، سال دوی، شماره: نامه هویت ملیفصلنامه مطالعات ملی، ویژه

فصهلنامه   "تجسیعه سیاسیي و بحیرا  تجيیت ملیي     " (،8819  )بشیريه، حسیین   84

  211-889صص  1، سال دوی، شماره: مطالعات ملی

تیاريخ نگیارا  و   " (،8812  )بیاني، شیرين و بیگدلي، علیي و نیجرايي، مرتییي     81

  858-211، صص 8شماره: ،، سال چهاریلنامه مطالعات ملیفص "تجيت ملي

 "بجرژوازا ملي و تجيت ايراني:گفتگج بیا پرويیز پییرا    " (،8811  )پیرا ، پرويز  86

  48-21، صص 48، شماره انداز ایرانچشم

فصهلنامه   "تجسعه سیاسي و بحرا  تجيیت ملیي  " (،8819  )تاویک، محمدرضا  81

  1شماره ، مطالعات ملی

مناسیبار قیجمي و رابطیه آ  بیا تحیجل تجيیت       " (،8818  )عبیاس تجسلي، غام  81

، صیص  4، دوره چهاری، شیماره:  سی ایرانشنامجله جامعه "ومعي: مطالعه مجردا ايای

8-21  

 "ملیي( ) ااتجيت قجمي و رابطه آ  با تجيیت وامعیه  " (،8811  )چلبي، مسعجد  89

 تهرا : دفتر امجر اوتماعي وزارر كشجر 
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شناختي تجيت ملي در ايیرا  و عیرم   تحلیل وامعه" (،8819  )حاویاني ابراتیش  25

  221-898، صص 1، شماره: فصلنامه مطالعات ملی "چند فرضیه

فصهلنامه مطالعهات    "وهاني شد  و تجيت ملي"(8819  )دتشیرا، محمدرضا  28

  1سال دوی، شماره ملی، 

اوتماعي بیر تجيیت    -ار تحجالر سیاسيتأثیر" (،8815  )دتشیرا، محمدرضا  22

، 28و  22سال ششش، شیماره:   ،، ويژه تجيت فرتنگينامه پژوهش "نگي ايرا  معاصرفرت

  811-818صص 

فصلنامه مطالعات  "وهاني شد  و تجيت ملیي " (،8819  )دتشیرا، محمدرضا  28

  855-18، صص 1نامه تجيت ملي، سال دوی، شماره: ، ويژهملی

نگارا زريین  اريخگرا در تتجيت ملي و ايراني" (،8812  )راعي گلجوه، سماد  24

(، سال چهاری، شیماره:  2) نگارا  و تجيتنامه تاريخ، ويژهفصلنامه مطالعات ملی "كجب

  818-889، صص81

 "تجيت، بحرا  تجيت، تجيت ايراني، وامعیه سیالش  "، (8814  )روا ي، فرتن،  21

  24شماره 

 فصلنامه "شناختي تجيت ملي در ايیرا  الگجا وامعه" (،8819  )فر، افسررزازا  26

  829-858، صص1سال دوی، شماره:  ،نامه تجيت ملي، ويژهمطالعات ملی

در: تجيیت ملیي در    "تعامل فرتن، و تجيیت ملیي  " (،8818  )رواساني، شاپجر  21

  859- 85صص:  "فصلنامه مطالعات ملی"ايرا ، به كجشش میرمحمدا 

، پهژوهش نامهه  "معاصرفرتنگي در ايرا تجيتبحرا " (،8815  )رتبرا، مهدا  21

  18-18، صص 28و 22فرتنگي شماره: ويژه تجيت

تجيیت در ايیرا ، بیه     "تقابل لیبرالیسش و اسیای  " (،8818  )القلش، محمجدسريع  29

اكبر علیخاني، تهرا : پژوتشکده علجی انساني و اوتماعي وهیاد دانشیگاتي،   كجشش علي

  15-48صص



 30/ هويت ملي در ايران... 

 سرا ، تهرا : قصیدهدرباره هویت ملی (،8812  )شريعتي، احسا   85

 "تأخیر در تکجين تجيت ايرانیي در وريیا  تمیدد   " (،8815  )شیخاوندا، داور  88

  881-888كلمه، صصتهرا : ، سال چهاری، شناسی ایراننامه انجمن جامعه

وهاني شید ، حاكمییت ملیي و تنیجع قیجمي در       (،8818  )اصغرپجر، عليصباغ  82

  848-868، صص 88، سال سجی، شماره: فصلنامه مطالعات ملی ،ايرا 

 "گفتگیج(   )تیاا معاصیر  بحرا  تجيت، باعن بحرا " (،8812  )عباعبايي، وجاد  88

، 8سیال سیجی، شیماره:    فصلنامه تحقیقاتي در مسا ل فرتنگي و اوتمیاعي،   ،نامه فرهنگ

 1-21صص 

فصلنامه مطالعهات   "فرتن، و تجيت ايرانیا  كرد" (،8819  )نژاد، مهنازظهیرا  84

  214-211، صص 1سال دوی، شماره:  ،ملی

، 2، شماره نامه پژوهش ،"شناسي بحرا  تجيتوامعه"(8811  )عبداللهي، محمد  81

  868-821صص: 

گیرايش دانشیمجيا  بلیجه بیه     "(8818  )عبداللهي، محمد و حسین بیر، عثمیا     86

-858، صیص  4، سیال چهیاری، شیماره :   ایران شناسا مجله جامعه "تجيت ملي در ايرا 

826  

فصههلنامه  "ني شیید  و تجيییت قییجميوهییا" (،8815  )عیجضییي، محمییدرحیش  81

 814-828، صص85، سال سجی، شماره: مطالعات ملی

فصهلنامه کتها     "وهاني شد  و تجيت ملیي " (،8818  )عیجضي، محمدرحیش  81

  22-28، صص21و  24، شماره: نقد

 گزارش تمايش تجيت ايراني در پايا  قر  بیستش، (،8818  )فراستخجاه، مقصجد  89

  مطالعات ملی فصلنامه

شکل گیرا تجيتي و الگجتاا محلي ملیي و وهیاني:   " (،8818  )تي، ناصرفکج  45

  8-21، صص 4، دوره چهاری، شماره: شناسی ایرانمجله جامعه "مطالعه مجردا لرستا 



 05 / فصلنامه علوم اجتماعي شماره 32
 

 

فصلنامه مطالعات  "امای خمیني و تجيت ملي در ايیرا  " (،8819  )فجزا، يحیي  48

  11-68، صص4، سال اول، شماره: ملی

 "در گذشیته و حیال   تاا دولت و تجيیت ملیي  چالش" (،8818  )قادرا، حاتش  42

  829-842، صص 88، سال سجی، شماره: فصلنامه مطالعات ملی

مجموعهه  "سیاز تجيیت ملیي در ايیرا     عجامل بحیرا  " (،8818  )قبادا، خسرو  48

اكبر علیخاني، تهرا : پژوتشکده علجی انسیاني  ، به كجشش عليهویت در ایران هايمقاله

  861-841دانشگاتي، صص و اوتماعي وهاد

فصهلنامه   "تجيت ملیي از ديیدگاه اسیتاد مطهیرا    " (،8812  )اهللقرباني، قدرر  44

، 81سیال پینمش، شیماره:     (،8) نامیه روشینفکرا  ايرانیي و تجيیت    ويیژه  مطالعات ملهی 

  16-68صص

 "وهیاني شید  و تحیجل در تصیجر میا از خجيشیتن      " (،8818  )قريشي، فردين  41

 81-11، صص 88ل سجی، شماره: ، سافصلنامه مطالعات ملی

اا تجيیت ملیي از ديیدگاه محمیجد     بررسي مقايسیه " (،8818  )قمرا، داريجش  46

(، سال 2  )نامه تاريخ نگارا  و تجيت، ويژهفصلنامه مطالعات ملی "افشار و رشید ياسمي

  81چهاری، شماره: 

وهیاني شید  و بحیرا  تجيیت در كشیجرتاا      " (،8818  )پجر، رحمیا  قهرما   41

  48-28، صفحه 4، شماره: فصلنامه مطالعات خاورميانه "میانهخاور

 "تا، چگجنگي پیدايش و تکجين آ تجيت ملي: مجلفه" (،8818  )قیصرا، نجراهلل  41

 .908-98،صص فصلنامه مطالعات ملیدر: تجيت ملي در ايرا ، به كمک میرمحمدا، 

 يسهتی مها،  ک "امتناع انديشه و انحطاط تمید  ايرانیي  " (،8811  )كاوي، حسین  49

 تهرا : انتشارار روزنه، فصل ششش 

کيستی  "سروش و پروژه تبیین نسبت دين و مدرنیسش" (،8811  )كاوي، حسین  15

 تهرا : انتشارار روزنه، فصل پنمش  ما،



 33/ هويت ملي در ايران... 

تهیرا :   کيستی ما، "شايگا : از نقد غرب تا نقد سنت" (،8811  )كاوي، حسین  18

 انتشارار روزنه، فصل دوی 

تهیرا :  کيسهتی مها،    "شريعتي: روشنفکر چند آرماني" ،(8811  )كاوي، حسین  12

 انتشارار روزنه، فصل اول 

تهرا :  کيستی ما، "بحرا  و پايا  غرب از نگاه داورا" (،8811  )كاوي، حسین  18

 انتشارار روزنه، فصل سجی 

تهیرا :   کيستی ما، "خاتمي: انديشه ورز كا  انديش" (،8811  )كاوي، حسین  14

 چهاری  انتشارار روزنه، فصل

فصلنامه  "تاا قیجمي تمبستگي و تجيت ملي در ترانه" (،8818  )كاظمي، بهمن  11

  889-11، صص 4شماره ، مطالعات ملی

بحرا  تجيت و عجامل تشیديدكننده آ  در  " (،8818  )كمالي اردكاني، علي اكبر  16

اوتمیاعي وهیاد    -، پژوتشکده علیجی انسیاني  هویت در ایران هايمقالهمجموعه  "ايرا 

  888-881شگاتي، صص دان

تجيت در ايرا ، بیه كجشیش    "سیر تجيت ملي در ايرا " (،8818  )كجاليي، الهه  11

-18اكبر علیخاني، تهرا : پژوتشکده علجی انساني و اوتماعي وهاد دانشگاتي، صصعلي

68  

فصلنامه مطالعات  "وهاني شد  و بحرا  تجيت" (،8815  )گل محمدا، احمد  11

 85، سال سجی، شماره: ملی

فصهلنامه   "تجيت ملیي در شیعر پژمیا  بختییارا    " (،8818  )گجدرزا، حسین  19

  4، سال پنمش، شماره: مطالعات ملی

فصهلنامه   "تجيت ايراني در شیاتنامه فردوسیي  " (،8819  )مارزولجف، اولريش  65

  881-885، صص 1، شماره: مطالعات ملی
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هویهت در   "شاتنامه و بحرا  تجيت در فرتن، ايرا " (،8818  )محبتي، مهدا  68

اكبر علیخاني، تهرا : پژوتشکده علیجی انسیاني و اوتمیاعي وهیاد     ، به كجشش عليایران

  481-458دانشگاتي، صص

 "تجيت ملي در تاريخ نگیارا  مشییرالدوله )پیرنییا(   " (،8812  )محمدا، ذكراهلل  62

، 86(، سیال چهیاری، شیماره:    8نگارا  و تجيیت ) نامه تاريخويژه ،فصلنامه مطالعات ملی

  812-829 صص

، هویت در ایهران  "بحرا  تجيت در ايرا  امروز" (،8818  )محمجدا، سیدعلي  68

اكبر علیخاني تهرا : پژوتشکده علجی انساني و اوتماعي وهاد دانشگاتي، به كجشش علي

  884-298صص

کتها  مهاه علهوم     "وفادارا قجمي يا تجيت ملي" (،8819  )زاده، عليمرشدا  64

 82و  88 ه:، سال چهاری، شماراجتماعی

 "تجيییت ايرانییي در انديشییه رضییا داورا اردكییاني " (،8818  )مییروار، محمیید  61

  4، سال پنمش، شماره: ملی مطالعاتفصلنامه

، تهرا : نشر و پژوتش هویت ایرانی و زبان فارسی (،8819  )مسکجب، شاترخ  66

 فرزا  روز 

تجيیت  وهاني شد  و تغیییر  " (،8814  )نجرا، بیژ اصغر و خجاوهمقدس، علي  61

، فصهلنامه مطالعهات زنهان    "اوتماعي زنا : بررسي مجردا در دو شهر شیراز و استهبا 

  82-1، ص 1شماره: 

، پهژوهش نامهه  "ايرا  تا و تجيت فرتنگيقجمیت" (،8815  )مقصجدا، ممتبي  61

  282-259، صص 28و 22ويژه تجيت فرتنگي شماره: 

 "زادهنگیارا ملییک ريختجيیت ايرانیي در تیا   " (،8812  )تیجاني، علیرضیا  مايیي   69

، 86(، سیال چهیاری، شیماره:    8) نگارا  و تجيیت نامه تاريخ، ويژهفصلنامه مطالعات ملی

  818-818صص



 30/ هويت ملي در ايران... 

فصههلنامه  "تییاا ومعییي و تجيییترسییانه" (،8819  )منتیرقییا ش، محمدمهییدا  15

  215-218، صص 4، شماره مطالعات ملی

نگیارا و  تیاريخ واكاوا تجيت تاريخي، " (،8812  )نماتي حسیني، سیدمحمجد  18

، فصلنامه مطالعات ملهی  "شناختيشناسي تاريخي ايرا ، ماحیار نیرا و روشوامعه

  895-818، صص81(، سال چهاری، شماره: 2) نگارا  و تجيتنامه تاريخويژه

شییناختي تجيییت قدسییي، تییأملي در رتیافییت تجيییت" (،8818  )نصییرا، قییدير  12

(، سیال پینمش،   8ا  ايرانیي و تجيیت )  ، روشنفکرفصلنامه مطالعات ملی "سیدحسن نصر

  68-48، صص81شماره: 

فصهلنامه مطالعهات    "فرتن، سیاسي و تجيیت ملیي  " (،8819  )نفیسي، رسجل  18

  898-811، صص1نامه تجيت ملي، سال دوی، شماره: ، ويژهملی

به كجشش  "تجيت ملي و عجامل بحرا  آ  در ايرا " (،8818  )زاده، احمدنقیب  14

، پژوهشهكده علهوم انسهانی و اجتمهاعی جههاد دانشه اهی      تهرا :  اكبر علیخاني،علي

  848-888صص

تیاثیر بعید   " (،8816  )نجام، عبدالرضا و تقجا نسب، ممتبي و قا مي فر، حسین  11

  28-1، صص 4، شماره فصلنامه توسعه انسانی "فرتنگي وهاني شد  بر تجيت قجمي

 

 فیراوا   تیاا مقالیه احبا  سعي شد از ص تامقالهدر انتخاب فهرست نهايي  توضيح:

ي كیه  تايمقالهيک يا دو مقاله اصلي كه بیانگر بینش نجيسنده باشد انتخاب شجد  تمچنین 

تا يیا تعريیف آ    تا يا فرضیهفاقد اركا  اصلي مجرد تجوه در فراتحلیل بجد، يعني پرسش

 د شاز فهرست حذف  ،تاا تجصیفي و تبییني ناقص بجددر تجيت و يا يافته

 

 
 

 


