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 Puropse: The aim of this study was to investigate the effect of 

ethnic identity and cultural intelligence on youth national 

identity style. 

Materials and Methods: This study was descriptive and 

causal. The statistical population includes 94787 young people 

(18-35 years old) in the border cities of Ardabil province. 621 

of them were selected based on Cochran's formula and 

stratified random sampling (by gender and city) and studied. 

The data collection tool was a researcher-made questionnaire 

based on other research questionnaires that had the necessary 

validity and statistical analysis was performed based on the 

structural equation using Spss and Amos programs. The 

regression values of the structural equation model indicate that 

the effect of the motivational dimension of cultural 

intelligence (0.23), the metacognitive dimension to the extent 

of (0.17), the behavioral dimension (0.15), the cognitive 

dimension (0.09), and the dimension of identity belonging 

Ethnicity (0.20), the dimension of ethnic identity commitment 

(0.13), and the dimension of ethnic identity awareness to the 

extent (0.10), affect national identity. 

Findings: Therefore, the motivational dimension of cultural 

intelligence has the greatest effect, and the cognitive 

dimension of cultural intelligence has the least effect on 

national identity. 

Conclusion: The results of the study are in line with other 

studies, so with the development of ethnic identity and cultural 

intelligence, a step can be taken to establish national identity 

in the border cities of the country. 
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 1399، زمستان4شماره ،  4دوره   سبک زندگی با محوریت سالمتپژوهشی -علمیفصلنامه 

بر سبک  یو هوش فرهنگ یقوم تيهو ريثأت یبررس

 جوانان یمل تيهو

 ، 1لطيف شايسته
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 .اصفهان، ایران
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گروه مدیریت و برنامه ریزي فرهنگی، واحد خوراسگان،  استادیار،

  مسئول( سندهی)نو رانیدانشگاه آزاد اسالمی، اصفهان، ا
 

 3اصغر محمدي
 ،یواحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسالم ،یگروه جامعه شناس ار،یاستاد

 .رانیاصفهان، ا
 

 دهيچک
 یو هوش فرهنگ یقوم تیهو ریتأث یبررسپژوهش  نیهدف ا: هدف

 .باشدیم جوانان یمل تیبر سبک هو
 يبود. جامعه آمار یو از نوع عل یفیتوص ق،یتحق نیا و روش ها: مواد

ساله( شهرهاي مرزنشین استان اردبیل به  35الی  18شامل جوانان )
آنها براساس فرمول  نینفر از ب 621. باشدینفر م 94787تعداد 

و  تجنسی برحسب)ايتصادفی طبقه يریگكوكران و با روش نمونه
 يمطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آور وردشهرستان( انتخاب و م

 ریسا هايساخته با اقتباس از پرسشنامه-محقق ياطالعات پرسشنامه
 يآمار يلهایالزم برخوردار بوده و تحل ییبوده كه از روا قاتیتحق

 Amosو Spss و با استفاده از برنامه يبراساس معادله ساختار

ز ا یحاك يساختار ادلهمدل مع یونیرگرس ریاست. مقاد افتهیانجام 
(، بعد 23/0گی)هوش فرهن یزشیبعد انگ ریآن است كه تاث

(، 09/0)ی(بعد شناخت15/0)ي(، بعد رفتار17/0) زانیبه م یفراشناخت
(، و 13/0)یقوم تی(، بعد تعهد هو20/0)یقوم تیو بعد تعلق هو

 .مؤثر است یمل تی(، بر هو10/0)زانیبه م یقوم تیهو یبعد آگاه
ر، و بعد اث نیشتریب یهوش فرهنگ یزشیبعد انگ نیبنابرا ها: افتهي

 .دارد یمل تیاثر را بر هو نیكمتر یهوش فرهنگ یشناخت
 نینابراداشته، ب یهمسوئ قاتیپژوهش با سایرتحق جینتا :يريگ جهينت

در جهت  یگام توانیم ،یو هوش فرهنگ یقوم تیبا گسترش هو
  .كشور برداشت نیمرزنش يدر شهرها یمل تیهو تیتثب
 

 .یمل تیهو ،یهوش فرهنگ ،یقوم تیهو :دييکل واژگان

_________________________________ 
1.Globalisation  

 27/09/1399تاريخ دريافت: 
 15/12/1399 تاريخ پذيرش:

  :نويسنده مسئولesmaili40@yahoo.com 

 مقدمه
كنیم كه در آن  بحث از جهانی سازي ما امروز در جهانی زندگی می

به شدت مطرح است، و این پروسه جهانی، قشر 1یا جهانی شدن
جوانان  عظیمی از جامعه را با خود به همراه دارد و آن به خصوص

هر جامعه است. جوانان در هر جامعه و كشوري، محور حركت 
سته اي بدر این شكی نیست كه پیشرفت و ترقی هر جامعه و هستند،

باشد. زیرا در طول تاریخ نقش این به نیروي جوانان آن كشور می
 ايگرایانه، در هر برههقشر از جامعه، با داشتن افكاري نو و تحول

تأمل بوده است. تغییرات اجتماعی، سیاسی اقتصادي و از زمان قابل 
 باشدهاي این گروه از افراد جامعه میفرهنگی بیشتر مرهون تالش

هاي آتی جامعه نیز بیشتر حول محور این گروه سر و طرح و برنامه
-یابد. زیرا این گروه با داشتن پتانسیل فراوان موتور محركهسامان می

هاي اساسی این گروه در و یكی از نقششوند. ي جوامع محسوب می
ثبات ساختاري یا همبستگی اجتماعی است. جوانان با درك شرایط 

-اجتماعی و هویتی جامعه، با ایجاد تغییر به ثبات آن نیز كمک می

كنند. در واقع تغییر و ثبات هویتی هر دو در جامعه همیشه در حال 
ز هر گروه دیگر رخ دادن هستند و در این بین نقش جوانان بیش ا

 باشد. مشخص می

-آنچه كه جامعه را بصورت همبسته، و حول یک محور قرار می

باشد. یا به بیانی دیگر دهد، هویت فرهنگی مشترك آن جامعه می
آن جامعه است.  كلمة عربی هویت، معادل كلمه « ملی»هویت 

هویت »در زبان تركی است.  «Kimlik» در فارسی، و « كیستی»
كه خود ضمیر مفرد « هو»غوي مصدر جعلی است. نیز از از نظر ل

تشكیل یافته است، و به دو معناي ظاهراً متناقض « یت»مذكر است و 
بنابراین «. تمایز( »2( همسانی و یكنواختی مطلق 1بكار می رود: 

هویت همگون و یک دست بوده و صرفاً از طریق نفی دیگران به 
با « ام»و انكار به تمایز و جدایی رسد. و با این نفی اثبات خویش می

كند.. هویت به معنی چیستی و كیستی، و از نیاز تاكید می« دیگران»
طبیعی انسان به شناخته شدن به چیزي یا جایی بر می آید. این نیاز 
سبب خودآگاهی فردي در انسان می شود. همچنین ارضاي آن در 

هویت  میان یک گروه انسانی، خودآگاهی جمعی و مشترك یا
كند. این خودآگاهی یا اي یا ملی آن گروه را تعیین میقومی، تیره

گیرد كه در قیاس با هویت خودشناسی هنگامی جنبه ملی به خود می
 گروهی دیگر ملل باشد.

ها حاكی از آن است كه هویت قومی نتایج بدست آمده از پژوهش
برجستگی  و ملی هر دو در میان اقوام ایرانی، بطور توأمان، قوت و

(. و این 1آمیز و قطبی وجود ندارد)دارند و میان آنها رابطه تعارض
نشان از همبستگی اجتماعی است. جوامع بشري هر چند همواره 
داراي نوعی وفاق اجتماعی و انسجام كلی هستند اما افراد آن از نظر 
سنی، جنسی، شغلی، نژادي، قومی و مذهبی با یكدیگر متفاوتند. این 

ها باعث ایجاد گروه هاي اجتماعی متنوعی در جوامع می تفاوت 
اي جدا از فرهنگ عام و مورد قبول افراد و شود. بنابراین هر جامعه
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گروه هاي مختلف اجتماعی از خرده فرهنگ هایی متناسب با 
وضعیت گروهی خود برخوردار است. بنابر نظر ریچارد جنكینز 

است و هم فردي، قومیت یک هویت اجتماعی است كه هم جمعی 
یابد و در خودآگاهی شخص و در تعامل اجتماعی تجلی بیرونی می

شود.و تئودورسن در فرهنگ جامعه شناسی خود قومیت درونی می
كند: گروهی با سنت فرهنگی مشترك و را اینگونه تعریف می

احساس هویتی كه آن را به عنوان یک گروه فرعی از یک جامعه 
-اعضاي هر گروه قومی از لحاظ ویژگی كند،ي بزرگتر مشخص می

هاي خاص فرهنگی از سایر اعضاي خود متمایز هستند. این ویژگی 
هاي فرهنگی عبارتند از : زبان، مذهب، رسم، سنتها، تعلق به مكان 

 (.2خاص كه در میان گروهی از مردم مشترك باشند )
با توجه به شرایط و زمینه هاي ساختاري، طبیعی و جغرافیایی و 
تنوع فرهنگی و قومی در كشور ما از یک سو، و فرایندهاي جهانی 
شدن و بین المللی گرایی، تحوالت سیاسی در جوامع پیرامونی به 
ویژه بعد از فروپاشی اتحاد شوروي و ... و تهدیدات مكرر دولت 

اي از سوي دیگر، موجب طرح دغدغه ها و هاي بزرگ فرا منطقه
ي نخبگان، مدیران ارشد و تحلیل گران اي از سوهاي فزایندهنگرانی

مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در خصوص مسائل قومی، 
یكپارچگی سرزمینی و اتحاد ملی در ایران شده است. بخصوص این 
اتفاق در شهرهاي مرزنشین، و با كشورهاي همجوار هم زبان، بیشتر 

 ماعی تلقیسازد، و به نوعی تهدید براي انسجام اجتخود را نمایان می
 گردد.   می

نخستین بار توسط ایرلی و انگ از « CQ»واژه هوش فرهنگی
میالدي مطرح شد  2003محققان مدرسه كسب و كار لندن در سال 

ي جدیدي در دنیاي مدیریت و روان شناسی و به عنوان نظریه
سازمانی پدیدار گشت. بعدها كنسرسیومی از استادان آمریكا 

را توانایی و مهارت فرد براي « فرهنگی هوش»انگلیس و آسیا ، 
رویارویی با افرادي از فرهنگ هاي متفاوت تعریف كردند. هوش 

به عنوان توانایی شخص براي عمل كردن و مدیریت در یک  فرهنگی
 موقعیت متنوع فرهنگی و ایجاد یک ساختار چند بعدي هدفمند در

، در نژادشرایط مربوط به تعامالت میان فرهنگی ناشی از تفاوت 
قومیت و ملیت تعریف شده است. هوش فرهنگی به افراد اجازه 

ه كنند و چگونمیدهد تا تشخیص دهند كه دیگران چگونه فكر می
دهند؛ در نتیجه موانع ارتباطی بین به الگوهاي رفتاري پاسخ می

-فرهنگی را كاهش و به افراد قدرت مدیریت تنوع فرهنگی را می

 دهد.
یران كه از ساختار قومی متنوعی برخوردار در كشورهایی چون ا

است و هنوز اقتصاد سرمایه داري به شكل غربی در آن شكل نگرفته 
نمی توان گفت كه هویت را می توان از طریق ذائقه مصرف افراد و 
یا حتی پایگاه آنها سنجید. بنابراین در این گونه كشورها قومیت 

ها به حساب ویتتواند به عنوان یک شاخص مهم در سنجش همی
اي هتواند منبع مهمی براي تبعیض و نابرابريآید، چون قومیت می

تواند به عنوان منبع بالقوه نیرومندي اجتماعی باشد به همین خاطر می
یابی افراد باشد. اسمیت معتقد است: پیوندهاي قومی مثل براي هویت

، و دیگر پیوندهاي اجتماعی در معرض نیروهاي اجتماعی، اقتصادي
سیاسی قرار دارند و از این رو بر حسب اوضاع و شرایط اجتماعی 

شوند. در سال هاي اخیر مطالعات انجام مختلف، متحول و متالطم می
دهد كه تنها چهارده كشور شده در مورد ناسیونالیسم قومی نشان می

درصد  4باشند و در این میان جهان فاقد تنوع قومی قابل توجه می
كنند كه داراي یک گروه ر كشورهایی زندگی میجمعیت جهان د

توان گفت كه كثرت فرهنگی و قومی كه باشند. یعنی میقومی می
اساس ظهور اقلیت ها و نقطه ي مقابل تجانس و یكپارچگی قومی 
است ناظر بر اقوام متعدد با تفاوت هاي آشكار مذهبی، تاریخی، 

به مسأله  فرهنگی و اجتماعی می باشد.و در صورت عدم توجه
هویت ملی و قومی در جامعه، این پدیده همراه با آثار نامطلوب و 
زیان بار سیاسی، اقتصادي، اجتماعی، و فرهنگی است، كه ضرورت 

رساند. در نتیجه انجام چنین تحقیقی براي توجه به این مسأله را می
همبستگی اجتماعی در جامعه ایرانی و جوامع مشابه چند قومی الزم 

نماید. از طرفی پژوهش در زمینه هویت قومی و ملی ي میو ضرور
با نقش میانجی هوش فرهنگی، به كیفیت زندگی و به نحوه ارتباط 

كند و با توجه به اینكه این در جامعه چند قومی ایران كمک می
شود، حائز ها موجب بهبود روابط و همبستگی در جامعه میمؤلفه

هاي اجرائی تواند در بخشمی هاي پژوهش حاضراهمیت است. یافته
جامعه و  بخصوص به قوه مجریه در روند بهبود شرایط اجتماعی و 
ایجاد همبستگی بخصوص در شهرهاي مرزنشین همزبان، با كشور 
همسایه، كمک بیشتري داشته باشد. و نقش هوش فرهنگی را بعنوان 
 متغییر میانجی، در بهبود روابط اجتماعی داخلی به نحو حداكثري

 مورد عنایت قرار دهند.
ي هویت قومی و هویت ملی در كشورهاي چند به هر روي، مسأله

قومی بطور عام، و در ایران بطور خاص، بعنوان یک مسأله اجتماعی، 
مورد بررسی واقع شده است. زیرا كه انسجام اجتماعی در این نوع 
 جوامع )چند قومی( بسته به میزان گرایش به هویت ملی است. الزم

به ذكر است كه، مسأله ي هویت ملی در مناطق مرزنشین، بخصوص 
مناطق مرزنشین هم زبان، به جد، به یک مسأله اجتماعی تبدیل شده 

یابی قومی با الگوي برداري از است. زیرا كه در این مناطق هویت
كشورهاي همجوار، از سوي اقشار مختلف جامعه بخصوص جوانان، 

این عاملی در ایجاد تعارض در همبستگی شود. و گیري میبیشتر پی
شد. بااجتماعی در این مناطق، و به تبع آن در كل كشور یا جامعه  می

هاي توان با حفظ هویتحال بحث بر سر آن است كه چگونه می
قومی در كشور، در عین حفظ چند فرهنگی، به تعادل در هویت ملی 

پژوهش حاضر محقق و انسجام اجتماعی نیز رسید؟  بر این اساس در 
در صدد پاسخگویی به این سوال است كه، تأثیرهویت قومی و هوش 
فرهنگی بر هویت ملی جوانان شهرهاي مرزنشین استان اردبیل 
چگونه است؟ و با توجه به سوال اصلی پژوهش در پی برآورد 

 اهداف ذیل نیز هستیم.
 اهداف پژوهش: 

 آزمون تاثیر هویت قومی بر هویت ملی  -
 آزمون تاثیر هویت قومی بر هوش فرهنگی  -

 آزمون تأثیر هوش فرهنگی بر هویت ملی -
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 1399، زمستان4شماره ،  4دوره   زندگی با محوریت سالمتسبک پژوهشی -علمیفصلنامه 

 بررسی پیشینه
تئودورسن در فرهنگ جامعه شناسی خود قومیت را اینگونه تعریف 

كند: گروهی با سنت فرهنگی مشترك و احساس هویتی كه آن می
را به عنوان یک گروه فرعی از یک جامعه ي بزرگتر مشخص 

هاي خاص فرهنگی اعضاي هر گروه قومی از لحاظ ویژگی كند،می
هاي فرهنگی عبارتند از سایر اعضاي خود متمایز هستند. این ویژگی

از : زبان، مذهب، رسم، سنتها، تعلق به مكان خاص كه در میان 
 (.2گروهی از مردم مشترك باشند )

یكی از چارچوب هاي وحدت « هویت» 1990هاي دهه در سال
رسد سائل روشنفكري شده است. چنانكه به نظر میبخش در م

همگان راجع به آن حرفی براي گفتن دارند: جامعه شناسان، مردم 
-دانان، تاریخشناسان، دانشمندان علوم سیاسی، روان شناسان، جغرافی

یدنز گدانان، و فیلسوفان. این گفتگوها بسیار متنوعند. از بحث آنتونی
گرفته تا تاًكید پست مدرنیستی بر دربارۀ تجدد و خودشناسایی 

هاي گوناگون فمینیستی براي شالوده شكنی ، و از تالش«تفاوت»
قراردادهاي اجتماعی مبتنی بر جنسیت گرفته تا سردرگمی ناشی از 
احیاء ناسیونالیسم و قومیت گرایی به عنوان نیروهاي مهم سیاسی. 

یم، و بحث در هر جا با گفتمان هایی راجع به هویت مواجه می شو
تنها دربارۀ هویت نیست. از دگرگونی نیز سخن می رود: پیدایش 
هویت هاي جدید، احیاء هویت هاي قدیم، و دگرگون شدن هویت 

 (.3موجود. از سیاست جدید هویت سخن رانده می شود. )

هویت: كتاب اول مدرنیته و هویت فردي: "سه كتاب در ارتباط با 
است. در  1گیدنزرن، نوشته آنتونیخود و جامعه در دوران پسین مد

این كتاب گیدنز نقد مفهوم پسا مدرنیته كه پیشتر آغاز كرده است 
هاي آنها را دهد تا وجوه آشنایی خویشتنی و دگرگونیرا بسط می

ند كدر پایان قرن بیستم موضوع بحث قرار بدهد. گیدنز استدالل می
كه در كه خود شناسایی به طور مشخص یک طرح مدرن است 

شوند به طور بازتابی یک روایت شخصی چارچوب آن افراد قادر می
دهد خودشان را چنان كه مسلط بر بسازند كه به آنها اجازه می

-راسیدر دموك« سیاست زندگی»بزرگی و آتیه خود باشند فهم كنند 

اند تا از خالء ناشی از زوال هاي مبتنی بر سرمایه داري ظهور كرده
ا پر كنند. گیدنز دغدغة سیاسی امر شخصی، امر سیاست طبقاتی ر

خصوصی، و امر آشنا را دارد. عبارتی كه ریشه در جنبش زنان در 
عبارتی « امر شخصی همان امر سیاسی است»سالهاي دهة شصت دارد، 

است كه در اغلب موارد براي عالقه ابراز شده نسبت به هویت، و 
 است.از جمله براي تحلیل گیدنز، عبارتی مناسب 

است. بر  2«دالمونت»ها نوشته ساالر ها و هویتكتاب دوم میل
خالف گیدنز، دالمونت آگاهانه كتاب را براي مخاطب ناآشنا به 

هاي فرهنگی در موضوع ارایه كرده، و توجه خود را به گوناگونی
هایی از قبیل هاي اروپایی معطوف كرده است. گوناگونیمیان ملت

كه فهرستی  -خوراك، نقش هاي جنسی، و غیرهدین، سلیقه، ارزشها، 

_________________________________ 
1 - A. Giddens 

2 - S. Delamont Appetites and Identities: An 

Introduction to the Social Anthropology Of 

Western Europe London. Routledge, 1995. 

دهد و معیاري براي ارزیابی هاي فرهنگی به دست میاز گوناگونی
 دگرگونی اجتماعی است.

ن تر است. جاناتان فریدمدامنه موضوع در كتاب سوم از بقیه گسترده
به   –به الزامات هویت  3در كتاب هویت فرهنگی و فرآیند جهانی

-می –یک كانون فرهنگی محلی وابسته باشد ویژه هویتی كه به 

اي تحت پردازد كه ناشی از این واقعیت است كه همة ما تا اندازه
یک نظام شكوفاي جهانی اطالعات تجارت و حمل و نقل سریع 

-هاي جهانی به همان اندازه تفاوتكنیم كه در آن شباهتزندگی می

یعنی  -گیجدید اجتماعی فرهن« سطح » هاي محلی واضح است. یک
در حال پیدایش است. این دلیل دیگري براي بداعت و  -سطح جهانی

تشخیص صحنه اجتماعی در اواخر قرن بیستم است. فریدمن در عین 
پردازد، یعنی علمی حال به الزامات این جهان نو براي مردم شناسی می

هاي محلی و غریب هاي میدانی با فرهنگكه به واسطة مواجهه
ز بابت قابلیت خود در تفسیر، اگر نه ترجمه، شكل گرفته و ا

ه خود كند بفرهنگهاي گوناگون كه تفاوت میان آنها را فهم پذیر می
 (.3بالد )می

و در ادامه هوش فرهنگی چیست؟ و نقش آن در تعامل هویتی 
باشد؟ از سوال هاي بنیادینی است كه بایستی مورد كنكاش چگونه می

ابیم یفرهنگ لغات انگلیسی آكسفورد در میقرار گیرد. با رجوع به 
كه از  identitasكه واژه ي هویت ریشه در زبان التین دارد )

idem  گیرد( و دو معناي اصلی ریشه می« مشابه و یكسان»یعنی
دارد. اولین معناي آن بیانگر مفهوم تشابه مطلق است: این با آن مشابه 

با مرور زمان سازگاري  است. معناي دوم آن به مفهوم تمایز است كه
و تداوم را فرض می گیرد. به این ترتیب، به مفهوم شباهت از دو 
زاویه مختلف راه می یابد، و مفهوم هویت به طور همزمان میان 
افراد یا اشیاء دو نسبت محتمل برقرار می سازد: از یک طرف، 

 شباهت، و از طرف دیگر تفاوت.
، یا 5انسان درك هویتمعتقد است چهارمین نیاز  4اریک فروم
ها در آگاه بودن از خودشان به عنوان موجود مجزاست. توانائی انسان

اي را تشكیل ایم، نیاز داریم خودپندارهچون از طبیعت كنده شده
روم ف«. من فاعل اعمالم هستم»یا « من، منم»دهیم تا بتوانیم بگوییم 

ان شط با قبایلمعتقد بود كه انسانهاي اولیه هویت خویش را در ارتبا
كردند و خود را به صورت افرادي كه جدا از گروهشان تعیین می

گرفتند. حتی در قرون وسطا، مردم وجود داشته باشند، در نظر نمی
هویت خود را عمدتاً در ارتباط با نقش اجتماعی در طبقات فئودال 

كردند. فروم با ماركس هم عقیده بود كه پیدایش سرمایه تعیین می
، آزادي اقتصادي و سیاسی بیشتري به مردم داده است. با این داري

داده « من»حال، این آزادي فقط به تعداد اندكی از افراد، درك واقعی 
است. هویت اغلب افراد هنوز هم به دلبستگی آنها به دیگران یا 

 (.4نهادهایی چون ملت، مذهب، شغل یا گروه اجتماعی وابسته است)

3 - Friedman, j. Cultural Identity and Global 

Process, London, Sage. 1994 

4. Erick fromm  

5. Sense of identity 
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ها و جموعه مقاالتی را تحت عنوان گروهم 1969در سال  1بارث
هاي قومی ویراستاري كرد كه عنوان فرعی آن ساختار محدوده

اجتماعی تفاوت فرهنگی بود. عنوان كتاب به معناي آن بود كه 
قومیت و تفاوت فرهنگی با هم پیوند دارند، عالوه بر آن این مطلب 

لمرو از هم كرد كه امر اجتماعی و امر فرهنگی دو قرا تأیید می
جدائی نیستند. اگر چه مدل بارت از هویت قومی زمینه جدیدي را 

عیب و نقص در مردم شناسی اجتماعی گشود، با این حال مفهومی بی
هاي مهم آن از پیش در علوم اجتماعی سابقه نبود و همه ویژگی

 داشتند. 
مدل بارث از هویت قومی سه ویژگی اصلی دارد: اول آنكه، هویت 

هایی هستند كه خود مردم انجام می دهند: ومی طبقه بنديهاي ق
یعنی انتساب هویت قومی به دیگران و به خود توسط كسانی كه در 
هر موقعیت خاص اجتماعی قرار می گیرند و به این ترتیب در 
سازمان تعامل اجتماعی مشاركت می ورزند. به تعبیر توماس آنها 

ارت بیش از ساختارهاي انتزاعی اجتماعاً حقیقی هستند. دوم آن كه، ب
 ها رابنديصورت بندي هاي اجتماعی به فرایندهایی كه این صورت

آورند، عالقمند است. او در درجه اول به آنچه مردم به وجود می
دهد؛ دغدغه او مادیگرایانه )و دهند توجه نشان میانجام می

آنكه،  . سومپردازدعملگرایانه( است و به رفتار افراد تجسم یافته می
 -در نتیجه آنچه در فوق آمد، به جاي آن كه به محتواي قومیت

 -هاي قومیهاي فرهنگی گروهیعنی فهرست بندي تاریخ یا مشخصه
نظر انداخته شود، فرایندهاي ابقاي حدود قومی و عضوگیري گروه 

گیرد. این امر متضمن قومی در كانون توجه پژوهش بارت قرار می
میان قوم ها مد نظر قرار گیرد. بدین ترتیب  آن است كه روابط

 يمشتركات فرهنگی به جاي آنكه به عنوان مشخصه تعیین كننده
سازمان گروه فهم شود، همچون محصول فرایندهاي ابقاي حدود 

گردد. به عبارتی دیگر، تركیب یافتن اجتماعی گروه ادراك می
ه شود و نتفاوت)برونی( موجب ایجاد شباهت )درونی( می

 (.3برعكس)
معیارهاي اخالقی و »بارث بر رویكردهاي ارزشی مشترك، یعنی 

ه شود، و اهمیتی ككه به واسطه آنها رفتار افراد ارزیابی می« نیكی
ورزد. تأكید او بر این رویكردها براي هویت قومی دارند، تأكید می

شناخته شدن از سوي دیگران، عالوه بر شناختن فرد توسط خودش، 
با آراي مید و مكتب كنش متقابل نمادین، و نیز آراي گافمن سازگار 

 است. 
بحث هویت در آراي اندیشمندان كنش متقابل نمادین نیز مطرح شده 

به است. در واقع جرج هربرت مید درباره خود و نحوه تكوین آن 
خوبی نشان می دهد كه هویت)به معنی خود( مضمون و ماهیتی 
اجتماعی دارد. در چارچوب این نظریه هویت اجتماعی میان روان 
شناسی فرد یا بازنمایی خود و ساختار و فرایند و گروهاي اجتماعی 

شود. از دیدگاه كه خود در درون آنها قرار دارد پیوند برقرار می
ین و شارحین بعدي آن كه در ذیل نظریه نظریه كنش متقابل نماد

-اند، توان هویتهویت اجتماعی به بحث هویت اجتماعی پرداخته

اگر خود را بعنوان بخش از واحد  -یابی یا همانندسازي اجتماعی

_________________________________ 
1. Barth 

شناسی انسان هاي روانیكی از ویژگی -تر در نظر بگیریمبزرگ
ه هاي است كه در خدمت تنظیم و حفظ روابط میان افراد و گرو

اي غنی براي اجتماعی آنهاست. به این ترتیب هویت اجتماعی حوزه
هاي معنایی و مطالعه محل تالقی روان شناسی فردي و نظام

 (.1آورد)كردارهاي فرهنگی فراهم می
( me( و مفعولی )Iدر نزد مید داراي دو وجه فاعلی)« خود»هویت یا 

یده د« خودباز»ک است. براساس بعد مفعولی هویت باید به عنوان ی
گیرد. مید تأكید داشت كه شود كه تحت تأثیر دیگران شكل می

پذیرد. فرایندهاي جامعه جدا از جامعه هیچ گونه خودي شكل نمی
شود كه خود تحت تأثیر زمینه، عرصه یا موقعیت پذیري موجب می

اجتماعی خصلتی پویشی و بازتابی به خود بگیرد. فكر اصلی مید آن 
یت )كه منظور همان خود یا هویت است( در فرایند است كه شخص

كند. تحوالت اجتماعی و در بطن زندگی جمعی ظهور و رشد می
بعدها بلومر این ایده را توسعه داد كه من اجتماعی تحت تأثیر 
هنجارهاي فرهنگی، موقعیت ها و توقعات اجتماعی به وجود می 

هنجارهاي فردي آید. منظور از موقعیت شرایطی است كه در آن هم 
اند و هم هنجارهاي كالن قرار دارند. در واقع یا خرده فرهنگی نهفته

در برخورد میان فرهنگ كالن جامعه و فرهنگ قومی یا فردي، 
خرده فرهنگ ها به وجود می آیند. در مجموع نكات اساسی 
مستخرج از نظریه كنش متقابل نمادین درباره هویت اجتماعی آن 

تأثیر ارزش ها، ساخت ها، قواعد، نظامات است كه هویت تحت 
كنترل اجتماعی، تجارب و فعالیت هاي اجتماعی است و بنابراین 
خود)یا هویت( متحول و متغیر است و با تغییر تفاسیر و تعاریف 

شود و نیز این كه خود در فرایندهاي اجتماعی و اجتماعی متحول می
 (.1یرد)پذساخت هاي پهن دامنه شكل یافته و تغییر می

 هوش فرهنگی و هویت ملی:
نخستین بار توسط ایرلی و انگ از « CQ»واژه هوش فرهنگی 

میالدي مطرح شد  2003محققان مدرسه كسب و كار لندن در سال 
و به عنوان نظریه جدیدي در دنیاي مدیریت و روان شناسی سازمانی 

، اپدیدار گشت. بعدها كنسرسیومی از استادان آمریكا انگلیس و آسی
را توانایی و مهارت فرد براي رویارویی با افرادي « هوش فرهنگی»

(. هوش فرهنگی به افراد 5از فرهنگ هاي متفاوت تعریف كردند )
كنند و دهد تا تشخیص دهند كه دیگران چگونه فكر میاجازه می

دهند؛ در نتیجه موانع ارتباطی چگونه به الگوهاي رفتاري پاسخ می
و به افراد قدرت مدیریت تنوع فرهنگی را  بین فرهنگی را كاهش

 دهد.می
این هوش یک قابلیت فردي براي درك، تفسیر و اقدام اثربخش در 
موقعیت هایی می باشد كه از تنوع فرهنگی برخوردار بوده و با آن 
دسته از مفاهیم مرتبط با هوش كه هوش را بیشتر توانایی شناختی 

انگ فردي را داراي هوش (. ارلی و 6دانند، سازگار است )می
اي مؤثر در یک زمینه دانند كه بتواند به شیوهفرهنگی باال می

فرهنگی نوین و متفاوت با زمینه فرهنگی رشد یافته در آن، خود را 
ا هسازگار كند، بدون آنكه هویت فرهنگی خود را كنار بگذارد. آن

را ي مفهوم هوش فرهنگی در تحقیقات بعدي خود آن پس از ارائه
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 1399، زمستان4شماره ،  4دوره   زندگی با محوریت سالمتسبک پژوهشی -علمیفصلنامه 

به عنوان یک ساختار چهار بعدي معرفی كردند. همچنین انگ و 
كنند. همكاران هوش فرهنگی را یک مفهوم با چهار بعد معرفی می

مدل چهار بعدي هوش فرهنگی شامل چهار بعد شناختی، 
 فراشناختی، انگیزشی و رفتاري است.

هاي ها و تفاوتمؤلفه شناختی: شناخت هركس از شباهت -1
-ها را منعكس میو دانش عمومی درباره فرهنگفرهنگ هاست 

كند. براي مثال اطالعاتی در زمینه اعتقادات و باورهاي مذهبی و 
معنوي و ارزش ها و باورها در باره كار، زمان، ارتباطات خانوادگی، 

 آداب و رسوم و زبان ارائه می دهد.
مؤلفه فراشناختی: روشی است كه یک فرد تجارب بین  -2

آن طریق استدالل می كند. این عنصر هوش فرهنگی، فرهنگی را از 
فرایندي را مورد توجه قرار می دهد كه افراد براي به دست آوردن 

گیرند. یک مثال براي این وضعیت و فهم دانش فرهنگی به كار می
وقتی است كه كسی مفاهیم و تصاویر ذهنی خویش را براساس یک 

 كند.وده، تعدیل میتجربه واقعی، كه با انتظاراتش هماهنگ نب

مؤلفه انگیزشی: اطمینان و اعتماد شخص به اینكه قادر است  -3
خود را با فرهنگ جدید، و در تعامالت میان فرهنگی، تطبیق دهد 
مؤلفه انگیزشی هوش فرهنگی، حجم وجهت انرژي او را براي تعامل 

دهد. بعد انگیزشی هوش مؤثر، در فرهنگ جدید را نشان می
هاي خود ی است كه درآن افراد درباره تواناییفرهنگی شامل سطح

در تعامالت میان فرهنگی اطمینان و اعتماد دارند و میزان گشودگی 
ها و میزان رضایتی كه از براي تجربه تعامل با مردم سایر فرهنگ

 یایند.آن تعامالت در خود می

مؤلفه رفتاري: قابلیت شخص براي نمایش اعمال كالمی و  -4
هاي مختلف را ب در تعامل با افرادي از فرهنگغیر كالمی مناس

راد كند كه افدهد. این عنصر هوش فرهنگی بر این تمركز مینشان می
-گیرند چگونه عمل میدر شرایطی كه در فرهنگ جدید قرار می

به توانایی هر « هوش فرهنگی رفتاري»كنند. )اعمال آشكار فرد( 
 (.7كس براي انجام واكنش مناسب اشاره دارد )

نماید كه به نحوه بنابراین هوش فرهنگی به افرادي كمک می
مؤثرتري تفاوت هاي بین فرهنگی را كنترل و مدیریت نماید. كسی 
كه داراي هوش فرهنگی باالیی است حصارهاي فرهنگی را درك 

تواند ما و دیگران را داند كه همین حصارهاست كه مینموده و می
تواند نحوه فكر كردن و ه میچارچوب بندي كند و همان است ك

هاي مختلف توجیه نماید در عین واكنش نشان دادن را در موقعیت
حال كسی كه داراي هوش فرهنگی باالیی است این آمادگی را دارد 
كه اختالف فرهنگی را درك نموده و با قدرت در این عرصه فعالیت 

وش هاي كه پر است از تفاوت و اختالف، در واقع هنماید، عرصه
فرهنگی به عنوان یک مفهوم در دنیاي معاصر امروزي عبارت است 

 (.8از یک توانایی شناختی)
و همچنین در بحث ایجاد همبستگی در جوامع چند قومی بمانند 
جامعه ایرانی نقش هوش فرهنگی در ایجاد هویت ملی و به تبع آن 

هویت »باشد. اي مؤثر مد نظر میهمگرایی اجتماعی به عنوان مؤلفه
هایی است كه در یک ملی نوعی احساس مشترك در میان انسان

برند و داري تاریخ، فرهنگ، سیاسی به سر می -واحد جغرافیایی
دین، نژاد، و ... مشترك هستند. هویت ملی از دیدگاه جامعه 

شناختی، به مثابه نوعی احساس تعلق عاطفی نسبت به اجتماع است 
ده و داراي ابعاد مختلف مادي، كه موجب وحدت و انسجام ملی ش

فرهنگی، اجتماعی، جغرافیایی، دینی، زبانی، سیاسی،   تاریخی و 
 (.  9شود)روانی است كه سبب تفاوت جوامع از یكدیگر می

 سابقه تاریخی موضوع:
بررسی رابطه میان هوش فرهنگی با هویت »پژوهشی با عنوان  

خاوري در سال  توسط سلحشوري و« اسالمی دانش آموزان -ایرانی
. روش تحقیق این پژوهش توصیفی از نوع صورت گرفته است 1393

آموزان سال چهارم همبستگی است. جامعه آماري این پژوهش دانش
متوسطه ناحیه یک آموزش و پرورش شهر همدان و شمار  مقطع
 151دختر و  176نفر ) 327نفربوده است. از این عده  2141آنان 

 ايقهطب تصادفی گیرينمونه روش  پژوهش به پسر( به عنوان نمونه
 مجزا، پرسشنامه دو اطالعات گردآوري ابزار. شدند انتخاب سهمی
 حققم پرسشنامه دیگري و فرهنگی هوش استاندارد پرسشنامه یكی

اسالمی بوده است. نتایج این تحقیق نشان –   ایرانی هویت ساخته
اسالمی دانش –  داده است كه میان هوش فرهنگی و هویت ایرانی

همچنین در  .(0/031R=2)آموزان رابطه معنادار وجود دارد
و ( R2=0/021شناختی)( 0/077R=2ابعاد فراشناختی)

اسالمی  -ایرانی هویت با فرهنگی  هوش (0/031R=2انگیزشی)
رابطه معنادار مشاهده شد، اما میان بعد رفتاري هوش فرهنگی و 

 .مشاهده نشداسالمی رابطه معنادار  -یهویت ایران
مطالعه جامعه شناختی رابطه هوش فرهنگی »پژوهش دیگر با عنوان 

توسط راویه عابدینی و « و قوم گرایی در بین جوانان شهر تبریز
هوش فرهنگی بعنوان یكی  انجام یافته است. 1395همكاران در سال 

از مهارتهاي الزم جهت سازگاري با موقعیت جدید و عملكرد موثر 
گردد. این مقاله با هدف توصیف در شرایط فرهنگی جدید مطرح می

و طرح مبانی نظري پیرامون هوش فرهنگی و ابعاد چهارگانه آن، 
 .بعنوان یک متغیر فرهنگی اثر گذار بر قوم گرایی انجام گرفته است

نفر نمونه آماري، بر اساس نمونه گیري  384هاي پیمایش از داده
ساله ساكن شهر تبریز  29تا  18اي از بین جوانانتصادفی خوشه

هاي استاندارد هوش ها مقیاسگردآوري شدند. ابزار گردآوري داده
فرهنگی انگ و داین و قوم گرایی نئولیپ و مک كروسكی بوده 

هاي هوش فرهنگی لفهؤبود كه تمامی م است. یافته ها حاكی از آن
  tگرایی دارند. همچنین نتایج اجراي آزمونتاثیر معناداري بر قوم

دهد، میانگین قوم گرایی جوانان بر حسب جنسیت مستقل نشان می
 .آنان متفاوت بود

 هوش فرهنگی در مذهبی و نقش تعهد»و تحقیق دیگر با عنوان 
 توسط« متوسطهاول دوره  هویت دانش آموزان گیري ابعادشكل

انجام یافته كه نتایج  1396( در سال مرادي مسعود بهمن زاهدي و)
بین متغیر تعهد مذهبی و هوش فرهنگی با ابعاد هویت  ه،نشان داد

رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. نتیجه و استنباط كلی از مجموع 
دانش مباحث این مطالعه عبارت است از اینكه، به هر میزان كه 

دهند و از نظر هوش آموزان تعهد بیشتري به مذهب نشان می
 .اشندبفرهنگی قوي و منعطف باشند، از نظر هویتی، یكپارچه تر می

ی طلبكمک هاي هویت ورابطه بین سبک»تحقیق دیگر با عنوان 
بومی دانشگاه آزاد اسالمی ارومیه:  بین دانشجویان غیر تحصیلی در
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( جوادكیهان فرهنگی)سیدمهدي اعظامی،آزمون نقش میانجی هوش 
نتایج آزمون مدل یابی معادالت ساختاري انجام یافته،  1397در سال

نشان داد كه بین سبک هویت اطالعاتی با هوش فرهنگی، رابطة 
مثبت و بین سبک هویت سردرگم با هوش فرهنگی، رابطة منفی 

ارد. اي ندوجود دارد و سبک هویت هنجاري با هوش فرهنگی رابطه
طلبی نیز رابطة معناداري وجود همچنین بین هوش فرهنگی با كمک

تحقیق حاضر نشان داد كه مدل مفهومی با مدل آزمون شده  .داشت
داراي برازش بوده و نیز هوش فرهنگی در روابط بین سبک هویت 

 .طلبی تحصیلی نقش واسطه را دارداطالعاتی و كمک
فرهنگی، ابتكار اجتماعی وقوم اثر همدلی »و پژوهشی دیگر با عنوان 
)یعقوب احمدي، توسط  1391در سال  گرایی بر هوش فرهنگی

سال انجام یافته، نتایج توصیفی  15(، در بین افراد باالي وحید قاسمی
تحقیق، از مطلوبیت وضعیت متغیر وابسته یعنی هوش فرهنگی و 

ثر اابعاد آن حكایت دارند. همچنین نتایج تحلیلی تحقیق، حاكی از 
معنادار متغیرهاي مستقل یعنی همدلی فرهنگی، ابتكار اجتماعی و 

از  24/0قوم گرایی بر شاخص هوش فرهنگی است. در نهایت 
واریانس هوش فرهنگی با استفاده از واریانس هاي تركیب خطی 
همدلی فرهنگی، ابتكار اجتماعی، قوم گرایی اجتماعی و قوم گرایی 

 شود.اقتصادي تبیین می
هویت  هوش معنوي با ارتباط هوش فرهنگی و»ی دیگر پژوهش

منصوره  )بتول فقیه آرام، سعید مرادي،توسط اجتماعی دانشجویان
ه ك استحاكی از آن  انجام یافته نتایج تحقیق 1397، در سال كاظمی

هوش فرهنگی و هوش معنوي با هویت اجتماعی رابطه مستقیم و 
د با تقویت هوش فرهنگی معنا داري دارد. چنین نتیجه گیري می شو

و معنوي از طریق برنامه آموزش رسمی و غیر رسمی در سطح 
توان گامی مهم در عرصه فرایند توسعه و تقویت فرهنگی دانشگاه می

 .جامعه برداشت
 

 مقاالت خارجی:
در تحقیقی با عنوان، مهاجران  2015اسواال گاماندستویر، در سال 

رابطه هوش فرهنگی و سازگاري را شمال اروپا در ایاالت متحده: 
مورد بررسی و مطالعه قرار داده است نتایج حاصله از اطالعات 

نفري، نشان از تأثیر  178بدست آمده از یک نمونه اي به تعداد 
چهارگانه هوش فرهنگی در سازگاري مهاجران شمالی است 
بخصوص تأثیر دو عامل فرا شناختی و احساسی بروي سازگاري 

 باشد.یمهاجران م

در تحقیقی با عنوان زبان و  2001ویوون تایفل چیانگ، در سال 
هویت قومی در تایوان، به رابطه بین هویت قومی، زبان مادري، در 
كنار سیاست زبان ملی پرداخته است. با توجه به اینكه تایوان یک 
كشور چند زبانی و چند قومی است، از قبل این چند قومی و چند 

ها بخصوص جوانان، به ه طرف زبان ملی، و بومیزبانی، سیستم ب
اند كه این روند فرسایش دیگري را به طرف زبان مادري در حركت

دنبال ندارد، به بیانی تعامل در بین این دو هست. و براي حفظ هویت 
 قومی، زبان ساكنان اصلی یكی از فاكتورهاي اساسی دانسته شده است.

یافته، رابطه بین هویت ایرانی  در تحقیقات داخلی و خارجی انجام
اسالمی و همچنین قوم گرایی مشهود است، به بیانی دیگر، هوش 

اي تأثیرگذار در ایجاد سازگاري اجتماعی فرهنگی به عنوان مؤلفه
هاي ي هویتكند. و توسعهدر جوامع چند قومی و چندزبانی عمل می

شته، و قومی در این نوع جوامع تعارض چندانی با هویت ملی ندا
بخصوص به لحاظ فرهنگی و اجتماعی عاملی در همبستگی اجتماعی 
قلمداد شده است. براین اساس با توجه بخش نظري ونتایج بدست 
آمده از مرور منابع تجربی موجود چارچوب مفهومی تنظیم، و در 

 هاي اصلی بدین ترتیب تدوین و مطرح گردید:قالب آن فرضیه
هویت ملی جوانان شهرهاي مرزنشین  : هویت قومی بر 1فرضیه اصلی

 استان اردبیل تأثیر دارد.
: هویت قومی بر هوش فرهنگی جوانان شهرهاي  1فرضیه اصلی

 مرزنشین استان اردبیل تأثیر دارد.
: هوش فرهنگی بر هویت ملی جوانان شهرهاي  2فرضیه اصلی

 مرزنشین استان اردبیل تأثیر دارد.
 

 هاي فرعی پژوهش: فرضیه
 هویت قومی بر هویت ملی مؤثر است.«تعلق »ي مؤلفه -
 هویت قومی بر هویت ملی مؤثر است. «تعهد »ي مؤلفه -
 هویت قومی بر هویت ملی مؤثر است.«آگاهی »ي مؤلفه -

 هویت قومی بر هوش فرهنگی مؤثر است.«تعلق »ي مؤلفه -
 هویت قومی بر هوش فرهنگی مؤثر است. «تعهد »ي مؤلفه -
 قومی بر هوش فرهنگی مؤثر است هویت«آگاهی »ي مؤلفه -
 هوش فرهنگی بر هویت ملی مؤثر است.« شناختی»ي مؤلفه -

هوش فرهنگی بر هویت ملی مؤثر « فراشناختی»ي مؤلفه -
 است.

 هوش فرهنگی بر هویت ملی مؤثر است.« انگیزشی»ي مؤلفه -

 هوش فرهنگی بر هویت ملی مؤثر است.« رفتاري»ي مؤلفه -

 
 خالصه چارچوب نظري. 1 جدول

 تحقیقات پیشین نظریه نظریه پرداز فرضیه

نقش هویت قومی بر 
 هویت ملی

مید،  بارث،
 ریتزر

بارث تأكید بر آن دارد كه چگونه گروه بندي هاي سیاسی در نتیجه 
آیند و دگرگون راهبردها و بده بستان هاي بین اشخاص به وجود می

شوند. این فهم او كه صورت بندي هاي جمعی ثابت نیستند، و در می
آورند، فهم بارت بر آن عین حال از خالل تعامل میان افراد سر بر می

بود كه پایه هاي الگوهاي اجتماعی در فرایندهاي زندگی هاي فردي 
 قرار دارد.

هویت قومی و رابطه آن با 
 (10هویت ملی در ایران)
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 1399، زمستان4شماره ،  4دوره   زندگی با محوریت سالمتسبک پژوهشی -علمیفصلنامه 

نقش بعد تعلق قومی بر 
 هویت ملی

 بارث، مید

هاي ناشی از محدودیت زیست ها درچارچوب واقعیتجماعت
ان و با دیگر محیطی و امكان فلسفی وجود دارند، كه به مناسباتشان

دهد. بارت استدالل نیز روابط میان اعضاي خود جماعت شكل می
می كند كه اگر چه تعلق به گروه قومی مستلزم داشتن امتیازات 
 نیست، با این حال كاركرد رضایت بخش هویت قومی بدان نیاز دارد.

نسبت هویت ملی با هویت 
 (1قومی در میان اقوام)

نقش بعد تعهد قومی بر 
 ملی هویت

 بارث

، و به كارگیري «ارضاء كنندگی-خود»بارت از تمسک به مفهوم 
ادارك »آراي گافمن، آن است كه نقش آفرینان نوعاً با توسل به 

نهایت كوشش خود را می كنند تا هویت « گزینشی، تدبیر، و تحریم
 متناسب با موقعیت را حفظ نمایند)هویت ملی(

بررسی میزان توجه به 
قومی و  مؤلفه هاي هویت

ملی بین دانشجویان كرد و 
هاي تهران آذري در دانشگاه

(11.) 

نقش بعد آگاهی قومی 
 بر هویت ملی

 ریتزر

داند. هاي اجتماعی را از تمایالت فردي متمایز میروزنبرگ هویت
ها، یا ها، منزلتگروه»هاي اجتماعی عبارتند از از نظر او هویت

خودش را متعلق به آنها تشخیص از نظر اجتماعی »هایی كه فرد «رده
اند كه با فعالیت هاي دهد. و از نظر شوتس این كنشگران اجتماعیمی

 آگاهانه شان جهان اجتماعی را می سازند

مطالعه جامعه شناختی 
رابطه بین هویت ملی و 

هویت قومی در شهر یاسوج 
(12) 

نقش هوش فرهنگی بر 
 هویت ملی

انگ، ون 
داین، 

 (kohكه)

 مدیریت و كردن براي عمل شخص توانایی عنوان به فرهنگی هوش
 چند بعدي ساختار یک ایجاد و فرهنگی متنوع موقعیت یک در

 تتفاو از ناشی فرهنگی میان تعامالت به مربوط شرایط در هدفمند
 است شده تعریف ملیت و قومیت نژاد، در

 

نقش بعد شناختی  
هوش فرهنگی بر 

 هویت ملی

انگ، ون 
داین، 

 (kohكه)

شناخت هركس از شباهت ها و تفاوت هاي فرهنگ هاست و دانش 
عمومی درباره فرهنگ ها را منعكس می كند. براي مثال اطالعاتی 
در زمینه اعتقادات و باورهاي مذهبی و معنوي و ارزش ها و باورها 
در باره كار، زمان، ارتباطات خانوادگی، آداب و رسوم و زبان ارائه 

 می دهد.

ي هوش نقش واسطه بررسی
فرهنگی بر رابطه بین 

مدیریت دانش و عملكرد 
كاركنان )مطالعه موردي 
اداره كل فرهنگ و ارشاد 

 (13اسالمی اردبیل( )

نقش بعد فراشناختی  
هوش فرهنگی بر 

 هویت ملی

انگ، ون 
داین، 

 (kohكه)

روشی است كه یک فرد تجارب بین فرهنگی را از آن طریق استدالل 
ین عنصر هوش فرهنگی، فرایندي را مورد توجه قرار می می كند. ا

دهد كه افراد براي به دست آوردن و فهم دانش فرهنگی به كار می 
 گیرند.

 

نقش  بعد انگیزشی  
هوش فرهنگی بر 

 هویت ملی

انگ، ون 
داین، 

 (kohكه)

اطمینان و اعتماد شخص به اینكه قادر است خود را با فرهنگ جدید، 
میان فرهنگی، تطبیق دهد مؤلفه انگیزشی هوش و در تعامالت 

فرهنگی، حجم وجهت انرژي او براي تعامل مؤثر در فرهنگ جدید 
 را نشان می دهد.

 

نقش  بعد رفتاري  
هوش فرهنگی بر 

 هویت ملی

انگ، ون 
داین، 

 (kohكه)

قابلیت شخص براي نمایش اعمال كالمی و غیر كالمی مناسب در 
هاي مختلف را نشان می دهد. هوش  تعامل با افرادي از فرهنگ

فرهنگی رفتاري به توانایی هر كس براي انجام واكنش مناسب اشاره 
 دارد.

 

نقش هویت قومی بر 
 هوش فرهنگی

انگ، ون 
داین، 

 (kohكه)

 مدیریت و كردن براي عمل شخص توانایی عنوان به فرهنگی هوش
 چند بعدي ساختار یک ایجاد و فرهنگی متنوع موقعیت یک در

 تتفاو از ناشی فرهنگی میان تعامالت به مربوط شرایط در هدفمند
 است. شده تعریف ملیت و قومیت نژاد، در

هویت جمعی جوانان و 
برساخت جامعه پذیري 
جنسیتی، خانوادگی و 

طبقاطی )مطالعه موردي 
ساله استان  29-15جوانان 

 (14گلستان( )
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نقش  بعد تعلق قومی 
 بر هوش فرهنگی

انگ، ون 
داین، 

 (kohكه)

 مدیریت و كردن براي عمل شخص توانایی عنوان به فرهنگی هوش
 چند بعدي ساختار یک ایجاد و فرهنگی متنوع موقعیت یک در

 تتفاو از ناشی فرهنگی میان تعامالت به مربوط شرایط در هدفمند
 است. شده تعریف ملیت و قومیت نژاد، در

 

نقش بعد تعهد قومی بر 
 هوش فرهنگی

ون  انگ،
داین، 

 (kohكه)

 مدیریت و كردن براي عمل شخص توانایی عنوان به فرهنگی هوش
 چند بعدي ساختار یک ایجاد و فرهنگی متنوع موقعیت یک در

 تتفاو از ناشی فرهنگی میان تعامالت به مربوط شرایط در هدفمند
 است. شده تعریف ملیت و قومیت نژاد، در

 

نقش بعد آگاهی قومی 
 بر هوش فرهنگی

انگ، ون 
داین، 

 (kohكه)

 مدیریت و كردن براي عمل شخص توانایی عنوان به فرهنگی هوش
 چند بعدي ساختار یک ایجاد و فرهنگی متنوع موقعیت یک در

 تتفاو از ناشی فرهنگی میان تعامالت به مربوط شرایط در هدفمند
 است. شده تعریف ملیت و قومیت نژاد، در

 

 

 مواد و روش ها
بر اساس هدف از نوع كاربردي است. چرا كه از  حاضر پژوهش

ازي سهاي بشر، بهبود و بهینهنتایج تحقیقات براي رفع نیازمندي
رفاه و آسایش و ارتقا سطح ها در جهت توسعه ابزارها و روش

گیرد.و به لحاظ نوع داده ها ، از زندگی انسان مورد استفاده قرار می
هاي آماري  نوع كمی است. چرا كه در تجزیه و تحلیل از روش

استفاده شده است. و به لحاظ ماهیت این پژوهش علی معلولی و 
تحلیل مسیر براساس معادالت ساختاري است.  چرا كه بدنبال 

 باشد. مهمثیرابعاد هویت قومی و هوش فرهنگی بر هویت ملی میتا
ترین ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه ساختمند محقق با اقتباس از 
پرسشنامه هاي تحققات دیگر بوده است. كه از روایی و پایایی كامل 

ساله(  35الی  18جوانان ) برخوردار بوده و جامعه آماري شامل
ن اردبیل)شهرهاي گرمی، بیله سوار، پارس شهرهاي مرزنشین استا

باشد. و براساس آمار گرفته شده از استانداري اردبیل تعداد آباد( می
بین  نفر از 621كه  هبود 1398نفردر سال  94787جامعه آماري 

ي اگیري تصادفی طبقهروش نمونها آنها براساس فرمول كوكران و ب

 .رد مطالعه قرار گرفتندانتخاب و مو )برحسب جنسیت و شهرستانها(
و به منظور آزمون مقدماتی پرسشنامه، آمار توصیفی و آزمون 

 SPSSهاي تحقیق از رگرسیون براساس نرم افزار فرضیه
 استفاده شده است. Amosو
 

 تعاریف نظري و عملیاتی تحقیق:
تعریف نظري هویت ملی: هویت ملی به معنی احساس تعلق و 

نمادهاي مشترك در اجتماع ملی )جامعه كل( وفاداري به عناصر و 
اند از: سرزمین، دین، آیین و ترین نمادهاي ملی عبارتاست و مهم

 آداب و مناسک، تاریخ، زبان، ادبیات مردم و دولت .
اي است كه تعریف عملیاتی هویت ملی: در این پژوهش نمره

. كند( كسب می1382آزمودنی از پرسشنامه هویت ملی لطف آبادي )
گویه(، سیاسی  5اجتماعی)با  -ابعاد هویت ملی، در سه بعد، فرهنگی

 گویه( طراحی شده است. 4مداري)با گویه( و قوم 5)با 
تئودورسن در فرهنگ جامعه شناسی خود قومیت را  هویت قومی:

كند: گروهی با سنت فرهنگی مشترك و احساس اینگونه تعریف می
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 1399، زمستان4شماره ،  4دوره   زندگی با محوریت سالمتسبک پژوهشی -علمیفصلنامه 

رعی از یک جامعه ي بزرگتر هویتی كه آن را به عنوان یک گروه ف
هاي خاص كند، اعضاي هر گروه قومی از لحاظ ویژگیمشخص می

فرهنگی از سایر اعضاي خود متمایز هستند. این ویژگی هاي فرهنگی 
عبارتند از : زبان، مذهب، رسم، سنتها، تعلق به مكان خاص كه در 

 (.2میان گروهی از مردم مشترك باشند )
اي است كه می: در این پژوهش نمرهتعریف عملیاتی هویت قو

( 15آزمودنی از پرسشنامه هویت قومی فینی و دیگر همكاران )
 كند.كسب می

هاي مختلف، در ابعاد هویت قومی با توجه به تعاریف و پرسشنامه
گویه( و آگاهی  6گویه(، تعهد قومی )با  6سه بعد، تعلق قومی )با 

طراحی سواالت اولیه و  گویه( طراحی شده است. پس از 4قومی )با 
قضاوت داوران متخصص، پرسشنامه اصلی، جهت بررسی روایی و 
اعتبار سازه، در بین نمونه كوچک با آماره آلفاي كرونباخ و تحلیل 

 5عاملی انجام شد. در نهایت پرسشنامه در قالب طیف لیكرت و با 
ها گزینه خیلی موافق تا خیلی مخالف جهت جمع آوري داده

هاي هویت قومی، است. الزم به ذكر است یكی از سنجهپرداخته 
اي فینی موسوم به ) مقیاس هویت قومی چند گویه 14مقیاس 

ي هویت گروهی( است این سنجه سه خرده مقیاس دارد كه سه جنبه
قومی را اندازه گیري می كنند. در این تحقیق نیز این سه مؤلفه )تعلق، 

 اند.یت قومی را تشكیل دادهتعهد و آگاهی هویت قومی( ابعاد هو
احساس تعلق به گروه قومی خود و نگرش هایی كه فرد نسبت  .1

 به آن دارد.
 موفقیت در احراز هویت قومی بر مبناي تالش و تعهد. .2
 (. 45، 1394رفتارها و رسم هاي قومی )عبدالمطلب،  .3

براي سنجش تعلق هویت قومی، در این تحقیق، از پرسشنامه استاندارد 
(. و براي دو بعد 2015الرس و آیتنا،  75/0استفاده شده است. )فینی 

دیگر یعنی تعهد و آگاهی هویت قومی، تلفیقی از پرسشنامه ها و 
 (  منبع اصلی بوده است.11، 1هاي داخلی)همچنین پرسشنامه

هوش فرهنگی: هوش فرهنگی به عنوان توانایی شخص براي عمل 
فرهنگی و ایجاد یک كردن و مدیریت در یک موقعیت متنوع 

ساختار چند بعدي هدفمند در شرایط مربوط به تعامالت میان 
فرهنگی ناشی از تفاوت در نژاد، قومیت و ملیت تعریف شده 

 (.13است)

اي است كه تعریف عملیاتی هوش فرهنگی: در این پژوهش نمره
كسب  2004آزمودنی از پرسشنامه هوش فرهنگی آنگ وهمكاران 

وش فرهنگی، طبق پرسشنامه استاندارد آن در چهار كند. ابعاد همی
 4گویه(، انگیزشی )با  6گویه(، شناختی)با  4بعد، فراشناختی)با 
 گویه( طراحی شده است.6گویه( و رفتاري )با 

ي سه ساله 35-18تعریف عملیاتی جوانان: در این پژوهش جوانان 
رمی( و گ شهرستان مرزي استان اردبیل یعنی )پارس آباد، بیله سوار

ي آماري پژوهش بودند. این سه شهرستان در قالب به عنوان جامعه
 منطقه مغان، و هم مرز با كشور جمهوري آذربایجان هستند.

 

 يافته ها
درصد مرد می باشند.  6/50درصد افراد زن و  4/49از نظر جنسیت 

درصد  6/35درصد افراد مجرد و  4/64و از نظر وضعیت تاهل 
سال ،  30درصد افراد كمتر از  8/25باشند. از نظر سنی متاهل می 

سال  35تا  30درصد بین  1/34سال و  30تا  25درصد بین  1/40
درصد  4/34درصد مردان شاغل و  6/65سن دارند. از نظر اشتغال 

درصد بیكار  4/24درصد زنان شاغل و  1/8آنها بیكار می باشند و 
درصد  7/84د. سابقه سک.نت درصد زنان خانه دار می باشن 5/67و 

درصد بیشتر  3/2سال ،  20تا  10درصد بین  13افراد از بدو تولد، 
سال سابقه سكونت در منطقه پارس آباد و گرمی و مغان  20از 

درصد  3/25درصد زیر دیپلم ودیپلم،  9/22دارند. از نظر تحصیالت  
الترمی درصد فوق لیسانس و با 15درصد لیسانس و  9/36فوق دیپلم ، 

ظر شود و از نباشد. بیشتر افراد مورد بررسی لیسانس می باشند. می
درصد  7/23تومان،  میلیون یک  از درصد افراد كمتر 2/49درآمد 

 دو تا سه میلیون درصد بین 7/12تومان،  میلیون یک تا دو بین

 درصد بین 7/4تومان،  میلیون چهار تا سه درصد بین 7/9تومان، 

تومان درآمد دارند. بیشتر افراد كمتر از یک  لیونپنج می تا چهار
  تومان درآمد دارند. میلیون

( شاخص هاي آماري متغیرهاي 1توصیف متغیرها : درجدول شماره)
و در سطح  2/70پژوهش آورده شده است. میانگین هویت قومی 
و در سطح   3/73زیاد ارزیابی شده است. و میانگین هوش فرهنگی 

و در سطح زیاد ، ارزیابی شده   3/57هویت ملی زیاد ، میانگین 
  است.

 

 هاي آماري متغیرهاي پژوهششاخص. 2جدول 
 چولگی انحراف معیار سطح میانگین تعداد متغیر

 -1/0 1/3 خیلی زیاد 1/25 621 بعد تعلق قومی هویت قومی

 -1/0 6/3 زیاد 8/23 621 بعد تعهد قومی هویت قومی
 -09/0 6/2 زیاد 5/19 621 بعد آگاهی قومی هویت قومی

 -17/0 3/6 زیاد 2/70 621 هویت قومی
 -06/0 4/3 متوسط 3/21 621 بعد شناختی هوش فرهنگی

 -17/0 8/2 زیاد 2/16 621 بعد فراشناختی هوش فرهنگی
 -13/0 4/3 زیاد 3/15 621 بعد انگیزشی هوش فرهنگی
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 -12/0 2/3 زیاد 5/20 621 فرهنگیبعد رفتاري هوش 
 -1/0 9/3 زیاد 3/73 621 هوش فرهنگی

 -16/0 3/3 زیاد 8/20 621 بعد اجتماعی و فرهنگی هویت ملی
 -16/0 3/3 متوسط 7/20 621 بعد سیاسی هویت ملی

 -13/0 5/2 متوسط 8/15 621 بعد قوم مداري هویت ملی
 -15/0 1/3 زیاد 3/57 621 هویت ملی

 ابعاد هویت قومی و هوش فرهنگی بر هویت ملی تأثیر دارد.

تأثیر هویت قومی، هوش فرهنگی بر هویت ملی  در این فرضیه دنبال
جهت تایید یا رد فرضیه اي و نرمال بوده لذا بوده و هردو متغیر فاصله

 آمده( 2) در جدول آننتایج  شده كهاز ضریب رگرسیون استفاده 
 .است

 
 بین هویت قومی و هوش فرهنگی با هویت ملینتایج حاصل از آزمون رگرسیون . 3 جدول 

 متغیر وابسته : هویت ملی
 متغیرمستقل

 ضریب رگرسیون تعداد نمونه معنی داري حسط r2شدت همبستگی  عرض از مبدا
 هویت قومی 347/0 621 0001/0 14% 7/36

 هوش فرهنگی 321/0 621 0001/0 1/10% 1/41

 
هویت قومی و هوش ( مشاهده می شود 2همانطور كه در جدول )

( =000pچون سطح معنی داري )فرهنگی بر هویت ملی مؤثر است. 
بودن مقدار آزمون و مثبت باشد. می 05/0 آزمون كوچكتر از

مستقیم و مثبت، هویت قومی و هوش فرهنگی بر  تاثیرنشانگر 
هویت قومی و هوش فرهنگی بیشتر، . یعنی هرچه باشدهویت ملی می

 به این ترتیب معادله رگرسیونی شود.می میزان هویت ملی نیز بیشتر
 به صورت زیر خواهد بود:   میزان هویت ملی

 =   میزان هویت ملی 7/36( + 374/0)هویت قومی 

 =  میزان هویت ملی 1/41( + 321/0)هوش فرهنگی  
هاي پارامتریک از قبل از آزمون فرضیات؛ شرط استفاده از آزمون

هاي پژوهشی جمله آزمون رگرسیون و مدل مسیر، نرمال بودن داده
است. و این اصل بنابر قضیه حد مركزي و زیاد بودن تعداد نمونه 

از شود ولی بها گرفته میفرض بر نرمال بودن دادهنفر(   621)حدود 
ها، آزمون كلوموگروف اسمیرنوف براي آزمون نرمال بودن داده

براي تک تک متغیرها صورت گرفته است كه نتایج آن در جدول 
 ( آمده است. 3شماره )

 
 ن نرمال بودن دادهاآزمون كلموگورف اسمیرنوف جهت مشخص كرد. 4جدول 

 sigسطح معنی داري  zمقدار  انحراف معیار میانگین متغیرها

 = نرمال 12/0 023/0 1/3 1/25 بعد تعلق هویت قومی

 = نرمال 2/0 033/0 6/3 8/23 بعد تعهد هویت قومی

 = نرمال 13/0 027/0 7/2 5/19 بعد آكاهی هویت قومی

 = نرمال 08/0 028/0 8/2 7/15 هویت قومی

 = نرمال 11/0 024/0 4/3 3/21 بعد شناختی هوش فرهنگی

 = نرمال 07/0 041/0 8/2 2/16 بعد فراشناختی هوش فرهنگی

 = نرمال 18/0 035/0 4/3 3/15 بعد انگیزشی هوش فرهنگی

 = نرمال 1/0 028/0 2/3 5/20 بعد رفتاري هوش فرهنگی

 = نرمال 21/0 021/0 9/3 3/73 هوش فرهنگی

 = نرمال 2/0 035/0 3/3 8/20 اجتماعی و فرهنگی هویت ملیبعد 

 = نرمال 2/0 035/0 3/3 7/20 بعد سیاسی هویت ملی

 = نرمال 2/0 035/0 5/2 7/15 بعد قوم مداري هویت ملی

 = نرمال 07/0 028/0 1/3 3/57 هویت ملی
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هاي مربوط به شود. دادهمی(  مشاهده 3چنان كه در جدول شماره )
هویت قومی)تعلق قومی، تعهد قومی، آگاهی قومی( و هوش 
فرهنگی)شناختی، فراشناختی، انگیزشی، رفتاري( و هویت ملی)بعد 

باشند چون سطح سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، قوم مداري( نرمال می
معنی داري متغیرهاي پژوهشی در آزمون كالماو اسمیرنوف بزرگتر 

 است 05/0از 

 ابعاد هویت قومی بر هوش فرهنگی تأثیر دارد.

 و تأثیر هویت قومی بر هوش فرهنگی هستیم در این فرضیه دنبال
ز ابراي تایید یا رد فرضیه اي و نرمال بوده لذا دو متغیر فاصلهر ه

 .است آمده( 4) در جدول آننتایج  شده كهضریب رگرسیون استفاده 

 بین ابعاد هویت قومی با هوش فرهنگینتایج حاصل از آزمون رگرسیون . 5جدول 
 متغیر وابسته : هوش فرهنگی

 متغیرمستقل
 ضریب رگرسیون تعداد نمونه معنی داري حسط r2شدت همبستگی  عرض از مبدا

 هویت قومی 455/0 621 0001/0 7/20% 9/36

هویت قومی بر هوش شود ( مشاهده می4همانطور كه در جدول )
( آزمون =000pسطح معنی داري ) فرهنگی تأثیر دارد. باتوجه به

یر تأثبودن مقدار آزمون نشانگر و مثبت باشد. می 05/0 كوچكتر از
 ره . یعنیباشدمستقیم و مثبت، هویت قومی بر هوش فرهنگی می

به  .شودمی هویت قومی بیشتر، میزان هوش فرهنگی نیز بیشترچه 
این ترتیب معادله رگرسیونی هوش فرهنگی به صورت زیر خواهد 

 بود :  
 =  میزان هوش فرهنگی   9/36( + 455/0)هویت قومی 

 ساختاري عوامل موثر بر هویت ملی براساس مدل  مدل تبیین 

هویت قومی)تعلق قومی، تعهد قومی، تاثیر این قسمت از تحقیق  در
آكاهی قومی( و هوش فرهنگی)شناختی، فراشناختی، انگیزشی، 

رگرسیون )مدل مسیر( از از طریق آزمون  رفتاري( بر هویت ملی
مورد  2یابی معادالت ساختاريبا مدل  Amos 1طریق نرم افزار 

 کاین مدل داراي دو مدل اندازه گیري و ی .بررسی قرار گرفته است
ها و باشد. پارامترهاي آزاد در مدل شامل واریانسمدل ساختاري می

 اند. ( منعكس شده4،5،6،7وزن هاي رگرسیونی، درجدول شماره)
 
 

انگیزشی، رفتاري( بر هویت : تاثیر هویت قومی)تعلق قومی، تعهد قومی، آكاهی قومی( و هوش فرهنگی)شناختی، فراشناختی، مدل نظري. 1شكل 

 ملی

  
 

  

_________________________________ 
1 Analysis Of Moment Structures  2 SEM: Structural Equation Modeling 
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 مربوط به وزنهاي رگرسیونی متغیرهاي بررسی. 5جدول 
 S.E. C.R. P برآورد متغیر وابسته تاثیر متغیر مستقل مدل

مدل مسیر
 

 *** 9/6 031/0 22/0 هویت ملی ← هویت قومی
 *** 6/4 028/0 13/0 هویت ملی ← فرهنگی هوش

 *** 7/12 040/0 5/0 هوش فرهنگی ← هویت قومی

مدل اندازه گیري
1 

 *** 12/8 0/01 13/ هوش فرهنگی ← بعد فرا شناختی
 *** 24/1 0/013 31/ هوش فرهنگی ← بعد شناختی
 *** 21/2 0/01 22/ هوش فرهنگی ← بعد انگیزشی
 *** 19/9 0/018 35/ فرهنگیهوش  ← بعد رفتاري

مدل اندازه گیري
2 

 *** 42/4 0/01 41/ هویت ملی ← بعد فرهنگی اجتماعی
 *** 35/2 0/011 38/ هویت ملی ← بعد سیاسی

 *** 18/1 0/012 21/ هویت ملی ← بعد قوم مداري

مدل اندازه گیري
3 

 *** 4/4 08/0 12/0 هویت قومی ← آگاهی قومی
 *** 7/3 09/0 14/0 هویت قومی ← تعهد قومی

 *** 9/18 052/0 11/0 هویت قومی ← تعلق قومی

 300 (NRE)تعداد كل عناصر غیر زائد در ماتریس كوواریانس مشاهده شده 
 27 (FPتعداد كل پارامترهاي آزاد )
 14 تعداد متغیرهاي درونی
 13 تعداد متغیرهاي بیرونی

 273 (DFدرجه آزادي )

 

 
مدل مسیر با مقادیر وزن هاي رگرسیونی مربوط به تأثیر . 2 شكل

 هویت قومی و هوش فرهنگی برهویت ملی

 
هاي رگرسیونی استاندارد شده مدل مسیر با مقادیر وزن. 3شكل

 مربوط به تاثیر هویت قومی و هوش فرهنگی بر هویت ملی

 

( حاكی از آن است 4( و جدول )3شكل )مقادیر رگرسیونی مدل 
( و هوش فرهنگی به میزان 22/0كه متغیرهویت قومی به میزان )

( در 5/0( بر هویت ملی تأثیر دارد. و هویت قومی به میزان )13/0)
( آنها pهوش فرهنگی مؤثر می باشد. چون سطح معنی داري)

 باشد. می 05/0كوچكتر از 

استاندارد شده هویت قومی به  همچنین براساس مقادیر رگرسیونی
( در هویت ملی مؤثر 19/0( و هوش فرهنگی به میزان )29/0میزان )

است. بنابراین هویت قومی بیشترین تأثیر و هوش فرهنگی كمترین 
 تأثیر را در هویت ملی دارد.

 

 
با مقادیر وزن هاي رگرسیونی )بارهاي  1مدل اندازه گیري. 4شكل 

 مربوط ابعاد هویت ملیعاملی( استاندارد شده 
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با مقادیر وزن هاي رگرسیونی)بارهاي  2مدل اندازه گیري. 5شكل 
 عاملی(  استاندارد شده مربوط به ابعاد هوش فرهنگی

 

شود بار (  مشاهده می 5( و ) 4( و شكل )5همانطور كه در جدول )
ها مشخص شده است. بار عاملی هر یک از ابعاد تک تک متغیر

(، بعد 13/0هوش فرهنگی شامل بعد فراشناختی برابر با )عاملی ابعاد 
باشد ( می35/0( و بعد رفتاري )22/0(، بعد انگیزشی )31/0شناختی )

درصد واریانس متغیر  13و براساس بارهاي عاملی استاندارد شده 
درصد توسط بعد شناختی  31هوش فرهنگی توسط بعد فراشناختی و 

درصد توسط بعد رفتاري  35درصد توسط بعد انگیزشی و  22و 
 شود. هوش فرهنگی تبیین می

 
 مربوط به بارعاملی ابعاد بعد شناختی هوش فرهنگی و بعد سیاسی هویت ملی. 6 جدول

 بارعاملی استانداد شده بارعاملی ابعاد متغیر

 هوش فرهنگی

 46/0 13/ بعد فرا شناختی

 70/0 31/ بعد شناختی

 65/0 22/ بعد انگیزشی
 62/0 35/ بعد رفتاري

 هویت قومی
 86/0 41/ بعد فرهنگی اجتماعی

 82/0 38/ بعد سیاسی
 59/0 21/ بعد قوم مداري

 هویت ملی
 37/0 12/0 آگاهی قومی
 42/0 14/0 تعهد قومی
 35/0 11/0 تعلق قومی

درصد متغیر هویت  41شود ( مشاهده می6جدول)همانطور كه در 
درصد توسط بعد سیاسی و  38ملی توسط بعد اجتماعی فرهنگی و 

درصد  12شود . همچنین درصد توسط بعد قوم مداري تبیین می 21
درصد  14واریانس متغیر هویت قومی توسط بعد آگاهی قومی و 

-تبیین میدرصد توسط بعد تعلق قومی  11توسط بعد تعهد قومی، و 

 شود.
 

 برازش و نیكویی مدل
( مقادیر شاخص هاي مطلق از جمله : درجه آزادي، 7در جدول )

شاخص نیكویی برازش  AGFIخی دو،  –كاي اسكوئر  
مانده و شاخصهاي ریشه میانگین مربعات باقی RMRشده، اصالح

شاخص  IFIشاخص نیكویی برازش،  GFIتطبیقی از جمله :، 
شاخص برازش هنجارشده یا شاخص برازش  NFIبرازش افزایشی، 

شاخص توكر لویس وشاخص هاي اقتصادي از  TLIبونت ،  –بنتلر 
ریشه میانگین مربعات خطاي برآورد،   RMSEA جمله 

CMIN/DF باشند.كاي اسكوئر هنجار شده می 
 

 ساختاريهاي  نیكویی برازش مدل مربوط به شاخص. 7 جدول
 مقادیر الزم براي برازش و نیكویی مدل مقادیر مدل شاخص

 مطلق

 -- 273 درجه آزادي
 -- 3/1119 كاي اسكوئر

 باشد 05/0كوچكتر از  000 سطح معنی داري
GFI 94/0  نزدیک به یک باشد 9/0بزرگتر از 

AGFI 92/0  نزدیک به یک باشد 9/0بزرگتر از 
RMR 23/0  نزدیک به صفر باشد 9/0كوچكتر از 

 تطبیقی
TLI 9/0 نزدیک به یک باشد 9/0بزرگتر از 
CFI 91/0  نزدیک به یک باشد 9/0بزرگتر از 
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IFI 89/0  نزدیک به یک باشد 9/0بزرگتر از 
NFI 9/0  نزدیک به یک باشد 9/0بزرگتر از 

 اقتصادي
RMSEA 21/0  نزدیک به صفر باشد 8/0كوچكتر از 
Cmin/DF 1/4  باشد 3-5بین 

PNFI 53/0 5/0 – 6/0 

بر اساس منابع موجود در یک الگوي معادالت ساختاري مطلوب 
شاخص برازش (، GFI) برازش ییكویشاخص نالزم است 

شاخص توكر ( و IFIی )شیشاخص برازش افزا(، NFIه )هنجارشد
باشد. همچنین الزم نزدیک به یک  9/0( بزرگتر از TFI) سیلو

 9/0( كوچكتر از RMRمانده )است ریشه میانگین مربعات باقی
( كوچكتر از RMSEA) برآورد يمربعات خطا نیانگیم شهیرو 

-5باشد و نسبت كاي اسكوئر به درجه آزادي كمتر از بین   05/0
 باشد. 3

( مشاهده می شود براي الگوي معادله 7همانطور كه در جدول )
، نسبت كاي 3/1119زش یافته، كاي اسكوئر  برابر با ساختاري برا

هاي برازش هنجار ، شاخص273اسكوئر به درجه آزادي برابر با 
، 92/0و نیكویی برازش به ترتیب  91/0، برازش افزایشی 89/0شده 

مربعات  نیانگیم شهیرو  23/0مانده ریشه میانگین مربعات باقی
هاي برازش لیه شاخصبه دست آمده است. ك 21/0 برآورد يخطا

 الگوي نهایی، از برازش كامال رضایت بخش مدل حكایت دارد.
 هاي تحقیقتفسیر یافته

هویت قومی بر هویت ملی مؤثر است. و مثبت بودن مقدار آزمون 
اشد. بنشانگر تأثیر مستقیم و مثبت ، هویت قومی بر هویت ملی می

ود. شبیشتر می یعنی هرچه هویت قومی بیشتر، میزان هویت ملی نیز
به این ترتیب معادله رگرسیونی هویت ملی به صورت زیر خواهد 

 بود :
 =   میزان هویت ملی 7/36( + 374/0)هویت قومی 

 

( و با یافته kohاین یافته از پژوهش با نظریه انگ، ون داین، كه)
( )چلبی، 1395(. جهانگیري، جهانگیر و همكاران: 11هاي )
 ( همسو است.14و)( 1( )1386-1370مسعود:

ن بود( بعد آگاهی هویت قومی بر هویت ملی مؤثر است. و مثبت 1
مقدار آزمون نشانگر تأثیر مستقیم و مثبت ، آگاهی قومی بر هویت 
ملی می باشد. یعنی هرچه آگاهی قومی بیشتر، میزان هویت ملی نیز 
بیشتر می شود. به این ترتیب معادله رگرسیونی هویت ملی به صورت 

 خواهد بود : زیر
 =   میزان هویت ملی 7/47( + 245/0)آگاهی قومی 

 
( و با یافته kohاین یافته از پژوهش با نظریه انگ، ون داین، كه)

( )چلبی، 1395(. جهانگیري، جهانگیر و همكاران: 11هاي )
 ( همسو است.14( و)1( )1386-1370مسعود:

ثبت بودن ( بعد تعلق هویت قومی بر هویت ملی مؤثر است. و م2
مقدار آزمون نشانگر تأثیر مستقیم و مثبت ، تعلق قومی بر هویت 
ملی می باشد. یعنی هرچه تعلق قومی بیشتر، میزان هویت ملی نیز 

بیشتر می شود. به این ترتیب معادله رگرسیونی هویت ملی به صورت 
 =   میزان هویت ملی 42( + 359/0زیر خواهد بود :     )تعلق قومی 

( و با یافته kohته از پژوهش با نظریه انگ، ون داین، كه)این یاف
( 1( )10( )1395(. جهانگیري، جهانگیر و همكاران: 11هاي )

 ( همسو است.14و)
( بعد تعهد قومی بر هویت ملی مؤثر است. و مثبت بودن مقدار 3

آزمون نشانگر تأثیر مستقیم و مثبت ، تعهد قومی بر هویت ملی می 
تعهد قومی بیشتر، میزان هویت ملی نیز بیشتر می  باشد. یعنی هرچه

شود. به این ترتیب معادله رگرسیونی هویت ملی به صورت زیر 
 =   میزان هویت ملی 7/41( + 298/0خواهد بود :      )تعهد قومی 

( و با یافته kohاین یافته از پژوهش با نظریه انگ، ون داین، كه)
 .( همسو است14و  12، 11، 10، 1هاي )

بودن مقدار آزمون مثبت  است. و هوش فرهنگی بر هویت ملی مؤثر
. اشدبمستقیم و مثبت ، هوش فرهنگی بر هویت ملی می ثأثیرنشانگر 

-یم فرهنگی بیشتر، میزان هویت ملی نیز بیشترهوشیعنی هرچه 
به این ترتیب معادله رگرسیونی هویت ملی به صورت زیر  شود.

 خواهد بود :
 =  میزان هویت ملی 1/41( + 321/0)هوش فرهنگی  

 
( و با یافته kohاین یافته از پژوهش با نظریه انگ، ون داین، كه)

 ( همسو است.13هاي )
(بعد شناختی هوش فرهنگی بر هویت ملی مؤثر است. و مثبت 4

بودن مقدار آزمون نشانگر تأثیر مستقیم و مثبت ، بعد شناختی هوش 
فرهنگی  و هویت ملی می باشد. یعنی هرچه بعد شناختی هوش 
فرهنگی  بیشتر، میزان هویت ملی نیز بیشتر می شود. به این ترتیب 

 صورت زیر خواهد بود : معادله رگرسیونی هویت ملی به 

 =   میزان هویت ملی 2/49( + 245/0)بعد شناختی هوش فرهنگی  
( و با یافته kohاین یافته از پژوهش با نظریه انگ، ون داین، كه)

 ( همسو است.13هاي )
(بعد فراشناختی هوش فرهنگی بر هویت ملی مؤثر است. و مثبت 5

تی بت،  بعد فراشناخبودن مقدار آزمون نشانگر تأثیر مستقیم و مث
هوش فرهنگی و هویت ملی می باشد. یعنی هرچه  بعد فراشناختی 
هوش فرهنگی بیشتر، میزان هویت ملی نیز بیشتر می شود. به این 

 هویت ملی به صورت زیر خواهد بود:ترتیب معادله رگرسیونی 
=   میزان هویت  5/44( + 315/0) بعد فراشناختی هوش فرهنگی 

 ملی
 

( و با یافته kohه از پژوهش با نظریه انگ، ون داین، كه)این یافت
 ( همسو است.13هاي )
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( بعد انگیزشی هوش فرهنگی بر هویت ملی مؤثر است. و مثبت 6
بودن مقدار آزمون نشانگر مؤثر مستقیم و مثبت، بعد انگیزشی هوش 
فرهنگی  و هویت ملی می باشد. یعنی هرچه بعد انگیزشی هوش 

میزان هویت ملی نیز بیشتر می شود. به این ترتیب فرهنگی  بیشتر، 
 معادله رگرسیونی هویت ملی به صورت زیر خواهد بود : 

 =   میزان هویت ملی 46( + 358/0)بعد انگیزشی هوش فرهنگی  
 

( و با یافته kohاین یافته از پژوهش با نظریه انگ، ون داین، كه)
 ( همسو است.13هاي )

ی بر هویت ملی مؤثر است. و مثبت ( بعد رفتاري هوش فرهنگ7
بودن مقدار آزمون نشانگر  تأثیر مستقیم و مثبت، بعد رفتاري هوش 

باشد. یعنی هرچه بعد رفتاري هوش فرهنگی بر هویت ملی می
فرهنگی  بیشتر، میزان هویت ملی نیز بیشتر می شود. به این ترتیب 

 معادله رگرسیونی هویت ملی به صورت زیر خواهد بود : 

 =   میزان هویت ملی 8/51( + 224/0)بعد رفتاري هوش فرهنگی  
( و با یافته kohاین یافته از پژوهش با نظریه انگ، ون داین، كه)

 ( همسو است.13هاي )
هویت قومی بر هوش فرهنگی مؤثر است و مثبت بودن مقدار آزمون 
نشانگر تأثیر مستقیم و مثبت، هویت قومی بر هوش فرهنگی می 

نیز باشد. یعنی هرچه هویت قومی بیشتر، میزان هوش فرهنگی  
شود. به این ترتیب معادله رگرسیونی هوش فرهنگی  به بیشتر می

 صورت زیر خواهد بود :
 =  میزان هوش فرهنگی 9/36( + 455/0 )هویت قومی

 
( و با یافته kohاین یافته از پژوهش با نظریه انگ، ون داین، كه)

 ( همسو است.14هاي )
بعد تعهد هویت قومی بر هوش فرهنگی مؤثر است. و مثبت بودن  (8

مقدار آزمون نشانگر تأثیر مستقیم و مثبت ، بعد تعهد هویت قومی 
و هوش فرهنگی  می باشد. یعنی هرچه بعد تعهد هویت قومی بیشتر، 

نیز بیشتر می شود. به این ترتیب معادله میزان هوش فرهنگی  
 ت زیر خواهد بود : به صورهوش فرهنگی رگرسیونی 

 =   میزان هوش فرهنگی53( + 267/0)بعد تعهد هویت قومی 
 

( و با یافته kohاین یافته از پژوهش با نظریه انگ، ون داین، كه)
 ( همسو است.13هاي )

بعد تعلق هویت قومی بر هوش فرهنگی مؤثر است. و مثبت بودن  (9
مقدار آزمون نشانگر تأثیر مستقیم و مثبت، بعد تعلق هویت قومی 
بر هوش فرهنگی می باشد. یعنی هرچه بعد تعلق  هویت قومی بیشتر، 

نیز بیشتر می شود. به این ترتیب معادله میزان هوش فرهنگی  
 ت زیر خواهد بود : به صورهوش فرهنگی رگرسیونی 

 =   میزان هوش فرهنگی 2/53( + 325/0)بعد تعلق  هویت قومی 
 

( و با یافته kohاین یافته از پژوهش با نظریه انگ، ون داین، كه)
   ( همسو است.13هاي )

بعد آگاهی هویت قومی بر هوش فرهنگی مؤثر است. و مثبت  (10
ویت ، بعد آگاهی ه بودن مقدار آزمون نشانگر تأثیر مستقیم و مثبت

باشد. یعنی هرچه بعد آگاهی هویت قومی قومی و هوش فرهنگی می
عادله شود. به این ترتیب منیز بیشتر میبیشتر، میزان هوش فرهنگی  

 به صورت زیر خواهد بود : هوش فرهنگی رگرسیونی 

 =  میزان هوش فرهنگی 1/44( + 516/0)بعد آگاهی هویت قومی 
 

( و با یافته kohپژوهش با نظریه انگ، ون داین، كه)این یافته از 
 ( همسو است.13هاي )

 
 گيرينتيجه

پژوهش حاضر با عنوان بررسی تأثیر هویت قومی و هوش فرهنگی 
بر هویت ملی در بین جوانان شهرهاي مرزنشین استان اردبیل، بر آن 

ي چند قومیتی ایران، توان در جامعهتأكید دارد كه چگونه می
انسجام اقوام مرزنشین، و مشخصاً در این پژوهش استان اردبیل، و در 

تر شهرهاي هجوار با كشور آذربایجان را با هویت ملی مستحكم
كرد. بر این اساس پژوهش با انتخاب جامعه آماري خویش در 
شهرهاي مرزنشین استان اردبیل )پارس آباد، گرمی، بیله سوار( و از 

نفر به عنوان نمونه آماري  621به تعداد  ( ساله35-19بین جوانان)
بر حسب شهر و جنسیت اقدام شد و به نتایج قابل توجهی دست 
یافت. مقادیر رگرسیونی مدل معادله ساختاري حاكی از آن است كه 

(، بعد فراشناختی به میزان 23/0تاثیر بعد انگیزشی هوش فرهنگی)
عد تعلق هویت (، و ب09/0شناختی) (بعد15/0(، بعد رفتاري)17/0)

(، و بعد آگاهی هویت 13/0(، بعد تعهد هویت قومی)20/0قومی)
(، بر هویت ملی مؤثر است یعنی همسویی 10/0قومی به میزان)

انجامد هویت قومی به همراه هوش فرهنگی به تقویت هویت ملی می
همچنین براساس مقادیر رگرسیونی استاندارد شده در كل هویت 

( بر هویت 19/0و هوش فرهنگی به میزان )( 29/0قومی به میزان )
ملی موثر است. شاخص هاي مدل، آزمون نیكویی برازش ساختار 
نظري مطرح شده با داده هاي مشاهده شده و اعتبار سازه اي وسیلة 

.كلیه شاخصهاي تطبیقی اندازه گیري مورد بحث را نشان می دهد
به معناي توان را نشان می دهند كه  90/0مدل نیز مقادیر باالتر از 

مدل از فاصله گرفتن ازیک مدل استقالل ونزدیک شدن به یک 
مدل اشباع شده برمبناي معیارهاي تعریف شده براي آنهااست. ازآنجا 

نزدیک  =89/0IFIو  GFI   ،90/0=TLI=0/ 94كه معیارهاي
 21/0به یک  می باشند، حاكی از برازش زیاد مدل و معیار 

=RMSEA ها در مدل است.ضعیف باقیمانده، حاكی از عملكرد 
كامال تحت تأثیر حجم نمونة مورد  ²χ)البته از آنجا كه آمارۀ  

مطالعه می باشد و حجم نمونه در این تحقیق زیاد است، معناداري یا 
مالك مناسبی براي قضاوت در مورد مدل نمی   ²χعدم معناداري 

مترین گی كبنابراین هویت قومی بیشترین تاثیر و هوش فرهن. باشد
اي تأثیر را در هویت ملی دارد. برا این اساس جهت داشتن جامعه

منسجم با هویت پذیرفته شده در سپهر جامعه، بایستی به تقویت 
هویت قومی و هوش فرهنگی اقدام كرد. به بیانی دیگر هویت ملی 

اي از هویت اقوام مختلف در جامعه باشد. همچنان كه بایستی آمیزه
د نتایج این تحقیق با تحقیقات دیگر نیز همسو بود و پیشتر مطرح ش

نشان از قابلیت اعتماد به نتایج تحقیق را دارد. و با توجه به موضوع 
هاي تحقیق، و وجود تأثیر متغیرهاي مستقل و وابسته جهت و یافته
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افزایش هویت ملی و بهبود وضعیت اجتماعی و هویت قومی توسط 
توان اقدامات هرهاي مرزنشین میمدیران و مسئوالن بخصوص در ش

 زیر را انجام داد:
  ایجاد زمینه افزایش اطالعات درباره تاریخ، سنن، مناسک و

 ايهاي قومی و قبیلهآداب و رسوم گروه

  ترویج زبان و ادبیات قومیتها و ایجاد واحد درسی در مدارس و
 دانشگاهها. 

 آنها در ها و معرفی شناسایی ادیبان و بزرگان تاریخی قومیت
 قالب هویت ملی.

  ایجاد احساس رضایت افراد از تعلق به قومیتهاي ایرانی با
 ها و مراسم در شهرهاي مختلفبرگزاریی جشن

 مند ساختن افراد به تاریخ ایجاد بستر مناسب به منظور عالقه
 قومی خود در قالب هویت و تاریخ ملی.

هویت ملی با توجه به اینكه هوش فرهنگی بر ایجاد تثبیت  -
مؤثراست لذا بایستی اقداماتی براي افزایش هوش فرهنگی توسط 
مدیران و مسئوالن در در شهرهاي مرزنشین و جامعه صورت گیرد 

 ازجمله:
  افزایش دانش فرهنگی افراد جامعه جهت ارتباط با افرادي از

 ها و اقوام متفاوت در جامعه. فرهنگ

 هنگی و باورهاي هاي فرافزایش آگاهی جامعه درمورد ارزش
 هاي دیگر.مذهبی فرهنگ

 هاي دیگر از هاي فرهنگافزایش آشنایی با قواعد زبان و لهجه
 جمله در شهرها با ساكنینی از اقوام متفاوت.

 هاي ازدواج و هنر و صنایع دستی افزایش آگاهی جامعه از سنت
 ها و اقوام در كشور.سایر فرهنگ

 ناشی از سازگاري با  هاياتخاذ تدابیري براي كاهش استرس
هاي دیگر در جامعه با ایجاد بستر مناسب از طریق فرهنگ

 گردشگري شهري
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