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چكيده
امروزه امنیت ملی به عنوان یکی از عمدهترین اولویتهای فراروی دولت
ها مطرح میباشد .عوامل تهد یدزا عل یه امن یت ملی کشورها را می توان در
ط یف و سیعی از عوا مل سختا فزاری و نرم ا فزاری د ستهب ندی کرد .در م یان
عواملی که به روش نرمافزارا نه بر امن یت م لی تأثیر می گذارد عمل کرد
رسانه ها به طور اعم و مطبوعات به طور اخص از برجستگی خاصی برخوردار
ا ست .تحق یق حا ضر باز تاب هو یت م لي و هو یت قومي در مطبو عات مح لي
ا ستانهاي ا یالم ،كرد ستان و كرمان شاه و تأثیر آن بر امن یت م لي را
مورد پژوهش قرار ميدهد .سئوال اساسی تحقیق حاضر این است که:
«آ یا مطبو عات مح لی به وا سطه كاركرد هو یت سازي ميتوان ند بر امن یت
م لي تأثیر بگذار ند؟» روش به كار رف ته در ا ین پژوهش روش تحل یل
محتوا ست .چارچوب ن ظري تحق یق با ا ستفاده از تلف یق نظر یات گ یدنز و
كاستلز در حوزه تاثیرات رسانه هاي جمعي بر هویت صورت گرفته است.
یافته هاي تحقیق نشان میدهد كه مطبوعات محلي استانهاي مورد بررسی
ميتوان ند بر هو یت م لي و هو یت قومي تأثیر گذار با شند و ب نابراین
ميتوان ند در ج هت تقو یت امن یت م لي گام بردار ند .یع ني اخ بار و
گزارشات نشریات محلي متناظر با امنیت و هویت ملي بوده است.
کل ید واژ گان :امن یت م لی ،هو یت م لی ،هو یت قومی ،مطبو عات مح لی،
تحلیل محتوا
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مقدمه
ج ست و جوی امن یت ی کی از مهم ترین کنش ها و انگ یزه های ان سانی ا ست.
ا ین کنش با جوهر هستی انسان ،پیوندی ناگسستنی دارد .چرا که حفظ ذات
و صیانت ن فس ه مواره از اسا سی ترین م یل های ان سان بوده و ه ست.
مهم ترین ن یاز هر جام عه ،خواه یک طای فه یا قبی له و چه یک قوم یا
کشور باشد؛ تأمین امن یت جامعه و افراد آن است .بحث از امنیت اگر چه
داراي تاریخ چه دیری نه ای ا ست ،ا ما با ت كوین دو لت هاي م لي ا ست كه
ذهن انسان متوجه مقوله تازه اي به نام « امنیت ملي » ميشود.
ع لي ر غم پو یایي و ت حول در زمی نه امن یت م لي ،بدون ترد ید در جوا مع
كنوني ،رابطه اي مستقیم و قابل توجه میان رسانهها و امنیت ملي وجود
دارد؛ ی كي از دال یل ا ین ا مر تأثیر ر سانهها بر عا مل م هم «اف كار
ع مومي» ميبا شد كه ا مروزه بدون ج لب ر ضایت آن ام كان تأمین امن یت م لي
براي دولت ها ،كاري بسیار دشوار و یا ناممكن است.
امن یت م لي ع بارت ا ست از توا نایي ی كي ك شور در ح فظ م نافع ح یاتي و
ارزش هاي اسا سي خود در برا بر تهد یدهاي داخ لي و خارجي .در باره
مزا یای امن یت م لی با ید گ فت « :بدون امن یت ،هیچ برنا مه ای در دا خل
ک شورها قا بل ا جرا نی ست ،پی شرفت اقت صادی از ن ظر سرمایه گذاری و
برنا مهر یزی برای تو سعه و فعال یت های م شابه ،در گرو تأمین امن یت م لی
ا ست .با ا ین ت عابیر امن یت مل ی مف هومی فرا تر از ب قا و صیانت ذات
ک شور ا ست ،به ع بارت دی گر ،مم کن ا ست در یک ز مان ،تمام یت ار ضی،
ا ستقالل و حاکم یت یک ک شور مح فوظ با شد ،لیکن و جود تهد یدات جدی ز ندگی
سیا سی ،اجت ماعی و فرهن گی آن ک شور را د ستخوش آ شوب و هراس و سردرگمی
سازد( ».جمراسی فراهانی.)3 :1374،
در خ صوص ن سبت امن یت م لي و هو یت ن یز با ید گ فت ا ساس امن یت ،هو یت
ا ست .ب هره م ند بودن از هو یت م لي م شترك براي تداوم ب قا و ح یات هر
مل تي ضروري ا ست؛ هر چه پیو ندهاي قومي و م لي یك م لت بی شتر با شد به
همان میزان زمینههاي برقراري امنیت بیشتر فراهم مي شود و نیز یكي از
مهم ترین كاركرد هاي ر سانه ها كه تأثیر م ستقیمي بر امن یت یك ك شور
دارد ،بحث هویت سازي رسانههاست.
هو یت م لي و هو یت قومي از ا نواع هو یت جم عي و به مع ناي اح ساس
همب ستگي عاطفي با اجت ماع بزرگ م لي ،قومي و اح ساس و فاداري به آن
است .هویت ملي در كشاكش تصویر « ما» از دیگران شكل ميگیرد .با آن که
هو یت قومي سابقه تاریخي طوالني دارد ا ما هو یت م لي ،زاده ع صر جد ید
ا ست .در واژ گان ع لوم اجت ماعي هو یت م لي از بر ساخته هاي نی مه دوم
قرن كنوني است كه به جاي «خلق و خوي ملي» و« كاراكتر ملي » ،كه از
مفاهیم عصر تفكر رمانتیك بود ،رواج گرفت(اشرف.)133 : 1383 ،
امروزه مطبوعات در بین سایر رسانه ها ،از جایگاه و اهمیت ویژه ای
بر خوردار ا ست و عدم ان جام ر سالت و کارکرد واق عی از سوی آ نان ،مم کن
ا ست تأثیرات قا بل توجهی بر امن یت م لی ک شورها ب گذارد .برای برر سی
تأثیر مطبوعات بر امن یت ملی با ید ا ین نکته را در نظر داشت ،که اصوالً
ب عد سلبی و ای جابی
تأثیر مطبو عات بر امن یت م لی را می توان در دو ُ
مورد برر سی و تجز یه و تحل یل قرار داد؛ من ظور از تأثیرات سلبی
مطبو عات بر امن یت م لی آن ا ست که عمل کرد مطبو عات شاخ صه های امن یت
م لی را به خ طر ا ندازد و ن یز تأثیرات مث بت و ای جابی آن میتوا ند
ا فزایش ضریب امن یت م لی در ا ثر عمل کرد مطبو عات با شد .م یزان رعا یت
حدود و مرز های آزادی ،تقو یت یا ت ضعیف و حدت م لی ،تو جه به انت قاد
سازنده یا تخر یب ،ج لب م شارکت سیا سی یا گ سترش بی ح سی سیا سی ،م یزان
تق ید مطبو عات به ح فظ ارزش های دی نی و م لی ،تو جه یا عدم تو جه به

ر سالت واق عی مطبو عات و روی کرد مطبو عات به مقو له ی قانون گرا یی از
جمله مقوالتی است که نحوه ی مواجهه و تعامل مطبوعات با آنها میتواند
بر امنیت ملی کشورها تأثیر ایجابی و یا سلبی داشته باشد.
ی کی از جن به های تأثیر گذاری مطبو عات بر امن یت م لی ،تأثیر آن از
طر یق تحکیم یا تضعیف وفاق و وحدت ملی است .اگر نظام سیاسی یک سیستم
در ن ظر گرف ته شود ،ا ین سی ستم تا ز مانی می توا ند به ع مر مؤثر خود
ادا مه د هد که ت مام عنا صر و ا جزای آن در نوعی تعا مل مث بت و و فاق
آم یز با ی کدیگر به سر بر ند و هر نوع برهم خوردن ا ین ه ماهنگی به
منز له نوعی نا کارکردی در آن سی ستم تل قی شده و با عث به خ طر اف تادن
تداوم و ب قای آن می شود .با ا ین ن گرش می توان به سادگی به اهم یت و
ضرورت و جود و حدت و همگرا یی در درون یک ن ظام سیا سی پی برد .الب ته
نظام های سیاسی را نمی توان به ا ین صورت به عنوان یک سیستم مکانیکی
در نظر گرفت؛ چرا که ا ین گونه نظام ها معموالً قادر هستند ،تا حدودی
ناکارآ مدی های درو نی را تحم ل کن ند .ا ما مو ضوع ،ضرورت و جود م یزان
و حدت و همگرا یی در درون جام عه ا ست .به ا ین ل حاظ که ا صوالً در یک
جامعه رقابت آمیز ،معموالً نیروهای موجود ،به جای صرف توان خود برای
سازندگی و تو سعه و مواج هه با م شکالت ع مومی ،ن یروی خود را برای خن ثی
کردن یکدیگر به کار میبرند و بدین ترت یب ،م یزان ز یادی از توان خود
را از ا ین طر یق به هدر میده ند .عالوه بر ا ین ،ا مروزه و حدت م لی ی کی
از عوا مل قدرت م لی ک شورها در سطح بینالمل لی مح سوب می گردد و راب طه
م ستقیمی م یان و حدت م لی و قدرت م لی و ن یز م یان ا ین دو ،با مف هوم
امن یت م لی و جود دارد؛ به ا ین مع نا که با باال ر فتن ضریب و حدت م لی،
قدرت م لی ا فزایش مییا بد و با ا فزایش قدرت م لی ،ضریب امن یت م لی
ا فزایش مییا بد؛ حال ا گر مطبو عات زمی نه و حدت و همگرا یی جام عه را
ایجاد کنند ،دارای کارکردهای مثبت و ایجابی و باعث تداوم امن یت ملی
ه ستند .ا ما ا گر ا صل را بر ت نازع و مجاد له و برهم زدن ان سجام م لی
بگذار ند ،ی کی از اسا سی ترین شروط تح کیم امن یت م لی؛ یع نی و حدت م لی
را به خطر انداختهاند.
ـ اجتماعي
در شكلدهي هویت قومي ،منابع ،عناصر و نیروهاي سیاسي
مختل في ن قش آفری ني نمودها ند كه از م یان آن ها مي توان به نخب گان
سیا سي ،اد با و رو شنفكران ا حزاب و جریا نات سیا سي ،قدرت هاي رق یب
منطقهاي ،قدرتهاي بزرگ استعماري و رسانههاي جمعي اشاره نمود.
عامل اخیر ،رسانههاي جمعي در شرایط فعلي مهمترین منبع بسط و تقویت
هویت قومي به شمار ميآید .با تقویت نفوذ و گستردگي واژه تأثیرگذاري
رسانههاي جمعي ،كاركرد هویت سازي رسانهها تا حد زیادي تثبیت و تقویت
شد .ر سانههاي جم عي از طر یق درج پیام ها و م عاني مخت لف توان ستهاند
هویت هاي جدید را ترویج و تثبیت نمایند .رسانههاي دیداري و شنیداري
از ابزار هاي مخت لف براي هو یت بخ شي به شهروندان ب هره ميبر ند.
ر سانههاي مح لي و از جم له مطبو عات مح لي داراي ن قش اسا سي در پی شبرد
هویت ملي یا هویت قومي ميباشند كه از طریق تماس مستقیم با اقوام و
اقلیتهاي قومي ،هویت قومي آنها را برجسته و متمایز مينمایند.
رسانههاي محلي كه گسترده و مخاطبان خاصي را در یك منطقه جغرافیایي
ت حت پو شش خود قرار ميده ند از طر یق ترویج فره نگ ،آداب و ر سوم ،ز بان
و تاریخ مشترك قومیت ها به آنها هویت قومي اعطا ميكنند .اما در واقع
تأثیر و كاركرد مطبو عات مح لي در هو یت سازي نق شي مت ناقض ا ست؛ ز یرا
در عین تقو یت و تح كیم هو یت قومي ،ميتوان ند خالق و م قوم هو یت م لي و
به ا ین ترت یب م تولي یك سان سازي و یكپار چه سازي بین آ حاد شهروندان
در قا لب یك م لت ن یز با شند .ب نابراین ر سانهها مي توان ند م قوم هو یت
ملي نیز باشند.
نك ته قا بل تو جه این كه هر گاه شكاف بین هو یت قومي و م لي به سرعت

ترمیم نشود ميتواند پیامدها و ناهنجاريهاي سیاسي و اجتماعي چندگانه-
اي را به ه مراه دا شته با شد .و در وا قع بین كل یدي ترین م فاهیم و فاق
و همب ستگي م لي شكاف ای جاد مي شود و ا ین ه مان تهد ید «امن یت م لي»
ا ست .بر ا ین ا ساس سئوال و م سئله ا صلي تحق یق ا ین ا ست كه آ یا مم كن
ُردن شین ن یز مرت كب چ نین اع مالی شوند؟ یع ني
ا ست مطبو عات مح لي م ناطق ك
با برج سته كردن هو یت و ارزش هاي قومي سبب ت ضعیف هو یت م لي و در پي
آن امنیت ملي شوند و یا بالعكس؟
مو ضوع تحق یق با تو جه به تحر كات ج هانی ن یز اهم یت خا صي دارد ،ز یرا
عوا مل بینالمل لي بر ت حوالت درو ني ك شورها و فرای ندهاي م لي تأثیر گذار
ه ستند .ارتبا طات از مهم ترین عواملي ا ست كه چ نین تأثیراتي را ت سهیل
ميكند .جهاني شدن به دو صورت هویت ملي را كه متناظر با دولت ـ ملت
ميبا شد در م خاطره قرار داده ا ست :ی كي اح یاي هویت هاي فروم لي همان ند
هویت هاي محلي و قومي و دیگري ،شكل گیري هویت هاي فراملي همانند هویت
شهروند ج هان وط ني .ا ین چالش ها ،بویژه در جوا مع چ ند قومي اهم یت
ز یادي دارد .در وا قع به موازات ج هانی شدن ،رو ند مح لي شدن هو یت هاي
فرهن گي ن یز دن بال مي شود؛ ز یرا ج هاني شدن ضمن تقو یت روا بط فرهن گي و
اجتماعي در وراي مرزها ،تقویت درون مرزي را نیز به دنبال دارد.
تحق یق حاضر در صد است که نحوه انعکاس هو یت ملی و هو یت قومی را در
مطبو عات مح لی برر سی ک ند .ن تایج حا صل از ا ین تحق یق میتوا ند در مورد
تاثیر یا عدم تاثیر تک ثر قومی روی امن یت م لی ق ضاوت کرده ودر کل
میتوا ند در برنا مه های سیا سی و قومی ون حوۀ بر خورد با قومیت ها ،از
ابها مات مو جود در مورد ن گرش خود ا فراد ن سبت به هو یت م لی و هو یت
قومی خویش و راب طه ای که ا فراد بین و ا ین دو قا ئل ه ستند پرده
بردارد.
سئوال هاي تحقیق:
آ یا بین ج هتگیري ن سبت به هو یت م لي به ل حاظ برج سته شدن مطال بات
قومي تفاوت معناداري وجود دارد؟
آیا بین جهت گیري نسبت به امنیت ملي به لحاظ برجسته شدن مطالبات
قومي تفاوت معناداري وجوددارد؟
آیا بین جهت گیري نسبت به هویت قومي و جهت گیري ن سبت به هو یت ملي
تفاوت معناداري وجود دارد؟
فرضیات تحقیق:
 بین جهت گیري نسبت به هویت ملي و برجسته شدن مطالبات قومي رابطهوجود دارد.
 بین ج هت گ یري ن سبت به امن یت م لي و برج سته شدن مطال بات قوميرابطه وجود دارد.
تئوريهاي تبیینكنندة موضوع:
 نظریه برجسته سازیبرجسته سازي به معنی اولویت گذاری بر برنامهای خاص اطالق می شود .ا ین
نظر یه میگو ید رسانه ها در انتقال پ یام ها نوعی اولو یت یا برجسته سازی
به و جود میآور ند .ر سانه ها گر چه ن میتوان ند تع یین کن ند که مخاط بان
چ طور بیندی شند ا ما میتوان ند تع یین کن ند که در باره چه بیندی شند
(دهقان .)327 :1384،بعدها ،مک کامبز و شاو با هدف اینكه آیـا برجسـته
سازي صرفا تاثیر یك طرفه رسانههاست یا مخاطبان نیز ميتواند ایده ها
و ن ظرات خود را به ر سانه ها تحم یل كن ند د ست به پژوهش زد ند .نتی جه
پژوهش اثبات كرد كه رسانه ها ميتوانند با برجسته كردن رویدادهاي خاص
در ذهن مخاطبان تاثیر گذار باشند (ماتیوز2000 ,؛ نیزن ,1997 ,سـورین,
.)1384
 -نظریه وابستگي مخاطب

لوین دیف لور ن یز نظر یه واب ستگي مخا طب  -ر سانه -جام عه را م طرح
ن موده و بر ا ین نک ته تاک ید دارد که مي توان از روا بط سهگا نه بین
ر سانه ها  -مخاط بان  -جام عه و پیا مدهاي شناختي ،عاطفي و رف تاري
ر سانه بر مخاط بان سخن گ فت .وي معت قد ا ست که او لین پیا مد تاثیر
ر سانه ها ای جاد اب هام در مخاط بان و سپس ر فع آن اب هام ا ست .اب هام
نا شي از بر خورد اطال عات مت ناقض با ی كدیگر ا ست .هن گام رخ دادن و قایع
غ یر منت ظره و یا و ضعیت هاي خاص ،مردم پ یام هاي متناق ضي از ر سانه ها
دریا فت ميکن ند ا ما ن ميدان ند چگو نه آن ها را تف سیر نمای ند .بر ا ثر
ا ین ف شار ،ر سانه ها در مرح له ب عد با اطال عات کا مل تر ا ین اب هام را
رفع نموده و به این ترتیب تفسیر ها را محدود ساخته و با ابهام زدایي
سبب تحد ید ساختار اجت ماعي مي شوند .ا ین اب هام در جوامعي که در حال
گذر از رسوم سنتي به جامعه مدرن هستند ،بسیار شدیدتر است (ریچاردز,
1998؛ مورلي2000 ,؛ راس.)2003 ,
 کنش متقابل نمادینکنش متقابل نمادین ریشه در افکار متفکران گذشته وکسانی همچون جان
دیوی ،ویلیام جیمز ،ویلیام توماس ،چارلزپرس ،چارلزکری ،جورج زیمل و
ماکسو بر دارد پس ازآن م ید ،هر برت ب لومر ،گارفین گل ،ا سترایکر ،فاین
ودی گران ن یز تاثیرات ع مدهای در شکلد هی به نظر یه کنش متقا بل ن مادین
معاصر داشتهاند.
طر فداران نظر یه کنش متقا بل ن مادین ا ستدالل میکن ند که ع مال ه مه
کنش های متقا بل م یان ا فراد ان سانی مت ضمن ت بادل نمادها ست .هن گامی که
مادر کنش متقابل با دیگران قرار میگیریم دائما در جستجوی سرنخ هایی
ه ستیم برای ا ین که چه نوع رف تاری در آن زمی نه منا سب ا ست و ا ین که
چگو نه آن را که من ظور دی گران ا ست تعب یر ک نیم .کنش متقا بل ن مادین
تو جه مارا به جزئ یات کنش متقا بل بین ا فراد ج لب میک ند و ا ین که
چگو نه از آن جزئ یات برای فهم یدن آن چه دی گران میگوی ند و ان جام
میده ند ا ستفاده می شود .برای م ثال زن و مردی که برای نخ ستین بار
ی گدیگر را مال قات میکن ند هر یک مم کن ا ست و قت قا بل مالح ظهای را صرف
برا نداز کردن ی کدیگر کن ند و ارز یابی ا ین که ا گر راب طه متقا بل
بر قرار شود احت ماال چگو نه خوا هد بود .هیچ یک ن میخوا هد د یده شود که
ا ین ارز یابی را خی لی آ شکار ان جام د هد اگر چه هردو میدان ند که ا ین
کار صورت میگ یرد .ب نابراین برای درک کنش متقا بل ن مادین ،پژوه شگران
هم فعال یت های قا بل م شاهده و هم فعال یت های غ یر قا بل م شاهده (م ثل
افکار) مردم را مطالعه میکنند (ریتـزر .)319 :1379 ،برخـی از اصـول و
مبانی نظریه کنش متقابل نمادین عبارتند از:
 این نظریه به جای متمرکز شدن بر موقعیت اجتماعی علل رفتار افرادبر طبی عت کنش متقا بل اجت ماعی که بین ا فراد ات فاق میاف تد ،متمر کز
است.
 کنش متقا بل ن مادین یع نی ا ین که ا فراد در ارت باط با ی کدیگر ع ملمی کنند وموجب ساختن عمل یکدیگر میگردند .کنش متقابل صرفا به منزله
تاثیر پذیری از دی گران نی ست ،بل که تاثیر و تاثر متقا بل در جر یان
ز مان وموقع یت های گو ناگون ا ست .در ا ین صورت یک ع مل مت حول در حال
تغییر ،مطرح است نه عمل سادهای که در شرایط محیطی خاصی تحقق پذیرد.
 عمل انسان صرفا به واسطه کنش متقابل ایجاد نمی شود ،بلکه از بینا فراد نتی جه می شود کنش ا فراد نا شی از تف کر فرد و تعر یف او از
موقعیت است.
 نظریه کنش متقابل بر کنش متقابل به جای شخصیت یا ساخت اجتماعیتاکید میکند.
 -ا ین نظر یه بر ان سان ف عال به جای ان سان منف عل در ساخت اجت ماعی

تاکید میکند.
 انسان بخشی از طبیعت است و تغییرات موجود در طبیعت درباره انسانن یز صدق میک ند ا ین د یدگاه نا شی از تاثیر کار های دارو ین بر اندی شه
کنش متقابل نمادین است.
 ان سان پا سخ ده نده و یا سهخته شده بر ا ثر پا سخ های جاری و دن یانیست ،بلکه انسان در این دیدگاه ،درک و انتخاب و سپس تفسیر میکند و
در نهایت ،در این مسیر ساخته میشود.

چارچوب نظري تحقیق:
از جم له مهم ترین نظر یاتي كه به تاثیرات ر سانه هاي جم عي بر هو یت
جم عي پرداخ تها ند مي توان به دو د یدگاه مت فاوت ا ما مکم لي كا ستلز و
گیدنز اشاره کرد (گاي1998 ,؛ کینگ1997 ,؛ کندي .)2001 ,رویکرد تنـاقض
آم یز و ه مراه با ستیز هو یت هاي خرد و کالن کا ستلز ب یان ميدارد كه
هویت بر ساخته مي شود و سازماندهنده معناست با این تفاوت که در این
بحث کانون توجه او به هویت جمعي است تا هویت فردي .فرضیه اساسي او
این است که به طور کلي ،اینکه چه کسي و به چه منظوري هویت جمعي را
بر مي سازد ،تا حد زیادي تعیین کننده محتواي نمادین هویت مورد نظر و
مع ناي آن براي ک ساني ا ست که خود را با آن ی کي ميدان ند یا خود را
بیرون از آن تصور ميکنند .به عبارت دیگر یا فرد هویت محلي یا سنتي
را انتخاب كرده یا به هویت جهاني روي آورده اسـت (سیلورسـتون2006 ,؛
کولین .)2007 ,بنابراین کاستلز بین آنچه جهاني شدن نامیده مـيشـود و
آن چه شکل گ یري هو یت هاي جم عي ا ست ،نه برا بري ميبی ند و نه به تک ثر
م سالمت آم یز هو یت هاي جم عي خرد و کالن اعت قاد دارد .بل که به ع بارتي
او بین هویت هاي جمعي خرد یا محلي و روند جهاني شدن به نوعي تناقض و
ستیز باور دارد .عالوه بر این ها کا ستلز ال گویي از جام عه اطال عاتي
ارائه ميدهد که در آن نقش رسانهها ،نقشي بسیار کلیدي است و در وا قع
ر سانهها ه ستند که ا ین نوع جد ید از جام عه را باز تول ید کرده و ن قش
اسا سي را در ا ین ن ظام اجت ماعي ،تکنو لوژي هاي ارت باط جم عي بازي
ميکن ند و ل حن گفت مان در ا ین ن ظام ،سبک ز ندگي و ه مه ارزش هاي
اجتماعي توسط رسانهها و صـاحبان آنهـا تعریـف ميشـود (ویـدون2004 ,؛
مورلي1995 ,؛ کرین .)2002 ,در مقابل این دیـدگاه ،آنتـوني گیـدنز بـه
همزی ستي هو یت هاي خرد (در سطح مح لي) و کالن (در سطح ج هاني) اعت قاد
دارد .این رویكرد نسبت به رویكرد كاستلز جامعیت بیشتري دارد .گیدنز
معتقد است كه تحوالت جهاني از دهه  1980به بعد شاهد همنشیني هویتهـاي
جم عي ا ست .فرای ند ج هاني شدن و درك نار آن مح ليگرا یي و خاصگرا یي،
صحنه همزی ستي ا ین دو گفت مان در ج هان ا مروز ا ست .از ا ین رو م لت ها
در حالي كه در شكل دادن به یك هو یت كالن و ج هاني سهیما ند ،به طور
همزمان ،خواهان حفظ استقالل و تحدید و تدقیق مرزهاي هویتياند .گسترش
ج هاني ت جدد را با ید برح سب ارت باط فرای ند بین او ضاع و ا حوال دورد ست
وتغی یر پذیري مزمن شرایط وتع هدات مح لي مورد تو جه قرار د هیم .تقا بل
عوا مل مح لي و ج هاني پا یه هاي اسا سي ا ستدالل ب حث ما ه ستند" (ل یبس,
1998؛ تامپسون1997 ,؛ ماتیوز .)2000 ,حتي در بخشهاي پیشرفته جهان نیز
ماهیت زندگي روزمره به طور مستمر تحت تاثیر وصلت بین عناصر محلي و
ج هاني ت حول مي یا بد .در وا قع ج هاني شدن هو یت از یك سو واب سته به
گسترش رسانه هاي جمعي و ارتباطات عمومي است و از سوي دیگر ارتباطات
ع مومي م نوط به شكلگ یري هو یت عام ا ست .ب نابراین چارچوب ن ظري تحق یق
با ا ستفاده از ترك یب نظر یات كا ستلز و گ یدنز صورت گرف ته ا ست .دل یل
ترك یب آراء كا ستلز و گ یدنز به ا ین خاطر ا ست كه در پس ا ختالف و
گو ناگوني ت عابیر آن ها ،خ بر از نزدی كي و همگرا یي ميد هد .ا گر در

رویكرد گیدنز به جریان مسالمت آمیز هویت هاي جمعي خرد و كالن پرداخته
شده است ،تناقض هویت هاي جمعي با هم كامال انكار نشده بلكه حتي مفروض
نیز گرفته شده ،همچنین آراي كاستلز نیز چنین است.

مدل نظری تحقیق:
مطبوعات محلي
فرايند معنا سازي و ذهنيت
سازي

هویت ملی
زبان فارسي ،سرزمين ،فرهنگ،
دين  ،اداب و رسوم ملي

هویت قومی
دين ،فرهنگ ،موسيقي ،اداب و
رسوم محلي ،زبان كردي

امنيت

اقتصادي ،فرهنگي،
سياسي ،اجتماعي

روش تحقیق:
روش تحق یق مورد ا ستفاده در ا ین پژوهش ،روش تحل یل محتوا ست .تحل یل
مح توا ی کي از روش هاي م هم تحق یق ا ست که با ا ستفاده از آن مي توان
پیام هاي م طرح شده در ر سانه ها را از ن ظر کم یت (فراوا ني و ت کرار) و
کیفیت (اهمیت و ارزش) بررسي کرد.
بر نارد برل سون که ی کي از نخ ستین تعریف هاي تحل یل مح توا را ارا ئه
کرده در ک تاب «تحل یل مح توا در تحقی قات ارتبا طات» آورده ا ست «تجز یه
و تحل یل مح توا تکنی کي ا ست که براي ت شریح عی ني ،منظم و ک مي مح تواي
آشکار ارتباطات به کار ميرود» (معتمد نژاد .)25 : 1356 ،در ایـن روش
پژوه شگر بر خالف تحق یق پیمای شي و روش هاي دی گر ،ا فراد را به صورت
مستقیم مورد بررسي و تحلیل قرار نميدهد بلکه پیام هاي تولید شده از
سوي آ نان را مورد برر سي و تجز یه و تحل یل قرار ميد هد به ه مین دل یل
است که هارولد السول معتقد است«:تحلیل محتوا ،کمي سازي محتواي مورد
انتقال پیامهاست( ».معتمد نژاد .)20 : 1356 ،با بررسي اکثـر تعریـف
هاي ار ئه شده در باره تحل یل مح توا مي توان نتی جه گر فت که در تحل یل
مح توا با ید چ هار ویژ گي «عی ني بودن» « ،منظم بودن»« ،آ شکار شدن» و
«کمي بودن» وجود داشته باشد .در مجموع مي توان تحلیل محتوا را تکنیک
بررسي و تجزیه و تحلیل هر نوع پیام هاي نوشتاري ،گفتاري و تصویري در
جهت کشف و تفسیر پیام هاي نهفته شده در منبع دانست.

جامعه آماري تحقیق:
جام عه آ ماري تحق یق حا ضر مطبو عات مح لي ا ستانهاي كردن شین(ایالم،

كرمان شاه ،كرد ستان) ه ستند ،كه از ا ین بین به برر سي هفتهنا مه هاي
پ یك ا یالم ،شكوه آزادي(هف ته نا مههاي ا ستان ا یالم) ،آواي كرمان شاه،
بیستون(هفتهنامه هاي استان كرمانشاه) و كرفتو ،سیروان(هفتهنامه هاي
استان كردستان) پرداخته ایم.
روش نمونه گیري و حجم نمونه:
براي برر سي تحق یق مطبو عات مح لي و امن یت م لي :باز تاب هو یت قومي و
م لي در مطبو عات مح لي ا ستانهاي ا یالم ،كرد ستان و كرمان شاه ،از روش
نمو نه گ یري احت مالي با تكن یك سی ستماتیك ا ستفاده ن موده ا یم و ح جم
نمونه را برابر با یك ماه آماري انتخاب كرده ایم .بدین صورت كه از
هر ماه یك شماره از هر ن شریه را به صورت ت صادفي انت خاب ن موده و در
پایان براي هر نشریه از هر سال  12شـماره انتخـاب كـرده ایـم كـه در
مجموع  144شماره ميشود.

یافته های تحقیق:
جداول توصیفی و تحلیلی:
 .1توزیع فراواني مطالب هفته نامههاي مورد بررسي چگونه است؟

جدول شماره 1توزیع مطالب هفته نامه ها

نامه
نشریه
پیك ایالم
شكوه
آزادي
كرفتو
سیروان
بیستون
آواي
كرمانشاه
جمع

تعداد

درصد

708

9/1

838

10/7

1228
2683
1164

15/7
34/3
14/9

1200

15/3

7821

100

با توجه به جدول شماره 1از مجموع  7821مطلب بررسي شده ،هفته نامه
سیروان با  2683مطلب ( 34/3درصد) بیشترین مطلب و هفتهنامه پیـك ایـالم
با  708مطلب ( 9/1درصد) كمترین تعداد مطلب را منتشر كرده اند .ضـمنا
كرفتـــو بـــا  1228مطلـــب( 15/7درصـــد) ،آواي كرمانشـــاه بـــا 1200
مطلب(15/3درصد) ،بیستون با  1164مطلب(14/9درصد) و شـكوه آزادي بـا 828
مطلب(10/7درصد) به ترتیب رتبههاي بعدي را به خود اختصاص داده اند.
 .2توزیع فراواني مطالب هفتهنامه هاي مورد بررسي از نظر اسـتان محـل
انتشار چگونه است؟
جدول شماره 2توزیع مطالب براساس استان محل انتشار

تعداد
2364
3911
1546
7821

استان
كرمانشاه
كردستان
ایالم
جمع

درصد
30/2
50
19/8
100

با توجه به جدول شماره 2از مجموع  7821مطلب بررسي شده ،سهم هفتهنامـه
هاي استانها مورد بررسي چنین است :استان كردستان  3911مطلب (50درصد)،
استان كرمانشاه 2364 ،مطلب( 30/2درصد) ،اسـتان ایـالم  1546مطلـب( 19/8
درصد).
 .3آیا بین جهتگیري نسبت به هویت ملي به لحاظ برجسته شدن مطالبـات
قومي تفاوت معناداري وجود دارد؟
جدول شماره  3جهت گیري نسبت به هویت ملي و برجسته شدن مطالبات قومي

جهت گیري
به هویت ملي
مثبت
برجسته شدن
مطالبات قومي
تعداد
درصد
بله
سطري
درصد
ستوني
تعداد
خیر

منفي

خنثي

جمع

64

10

207

28

22/8

3/6

73/7

100

6/9

27/8

3

3/6

858

26

6656

7540

جمع

درصد
سطري
درصد
ستوني
تعداد
درصد
سطري
درصد
ستوني

𝑆𝑖𝑔 = 0/000

11/4

0/3

88/3

100

93/1

72/2

97

96/4

922

36

6863

7821

11/8

0/5

78/8

100

100

100

100

100

𝑥2 = 97/227

𝑑𝑓 = 2

تفسیر :كاي اسكوئر بدست آمده جدول شـماره  3بـه میـزان ( )97/227و
درجه آزادي  2نشان مي دهد كه بین جهت گیري نسبت به هویت ملي به لحاظ
برجسته شدن مطالبات قومي تفاوت معنا وجود دارد.
توصیف :از مجموع  281مطلب ( 3/6درصد ) كه مطالبات قومي را برجسـته
نموده اند 207 ،مطلب ( 37/7درصد ) داراي گرایش خنثي نسـبت بـه هویـت
ملي 64 ،مورد (  22/8درصد) داراي جهت گیري مثبت نسبت بـه هویـت ملـي
بوده است و تنها در  10مورد (  3/6درصد ) گرایش منفي داشته اند .به
نظر ميرسد در مواردي كه مطالبات قومي برجسته شده تضادي با هویت ملي
نداشته است و برجسته شدن مطالبات قومي نميتواند به معناي رویـاوریي
با هویت ملي باشد.
 .4آیا بین جهت گیري نسبت بـه امنیـت ملـي بـه لحـاظ برجسـته شـدن
مطالبات قومي تفاوت معناداري وجود دارد؟
جدول شماره  4جهت گیري نسبت به امنیت ملي و برجسته شدن مطالبات قومي

جهت گیري
به امنیت ملي
مثبت
برجسته شدن
مطالبات قومي
تعداد
درصد
بله
سطري
درصد
ستوني
تعداد
درصد
خیر
سطري
درصد
ستوني
تعداد
درصد
جمع
سطري
درصد
ستوني
𝑆𝑖𝑔 = 0/000

منفي

خنثي

جمع

45

14

222

281

16

0/5

79

100

5/5

26/9

3/2

3/6

777

38

6725

7540

10/3

0/5

89/2

100

94/5

73/1

96/8

96/4

822

52

6947

7821

10/5

0/7

88/8

100

100

100

100

100

𝑑𝑓 = 2

𝑥2 = 279/93

تفسیر :كاي اسكوئر محاسبه شده جدول شـماره  4بـه میـزان ( )93/279و
درجه آزادي  2نشان مي دهد كه بین جهت گیري نسبت بـه امنیـت ملـي بـه
لحاظ برجسته شده مطالبات قومي تفاوت معناداري وجود دارد.
توصیف :از مجموع  271مطلب ( 3/6درصد) كه مطالبات قـومي را برجسـته

كرده  222مطلب ( 79درصد) به امنیت ملي جهت گیري خنثي داشته 45 ،مطلـب
( 16درصد) جهتگیري مثبت و  14مطلب ( 0/05درصد) جهت گیري منفـي داشـته
است.
با تو جه به داده هاي جدول مي توان ب یان دا شت كه برج سته شدن
ً امن یت م لي را ت ضعیف نخوا هد كرد ا ین برج سته شدن
مطال بات قومي لزو ما
مطالبات قومي مي تواند در راستاي تقویت امنیت ملي باشد .چرا كه اگر
ً به شكل حادتر خود را
مطالبات و خواسته هاي بحق قومي مطرح نشود بعدا
در جایي دیگر نشان ميدهد.
 .5آیا بین جهت گیري نسبت به هویت قومي و جهت گیري نسبت بـه هویـت
ملي تفاوت معناداري وجود دارد؟
جدول شماره  5جهت گیري به هویت ملي و رابطه بین جهت گیري نسبت به هویت قومي

جهت گیري
به هویت ملی
مثبت
جهت گیري به هویت
قومي
تعداد
درصد
مثبت
سطري
درصد
ستوني
تعداد
درصد
منفي
سطري
درصد
ستوني
تعداد
درصد
خنثي
سطري
درصد
ستوني
تعداد
درصد
سطري
جمع
درصد
ستوني
𝑆𝑖𝑔 = 0/000

منفي

خنثي

جمع

268

14

1134

1416

18/9

1

80/1

100

29/1

38/9

16/5

18/1

4

8

25

37

10/8

21/6

67/6

100

0/4

22/2

0/4

0/5

650

14

5704

6368

10/2

0/2

89/6

100

70/5

38/9

83/1

81/4

922

36

6863

7821

11/8

0/5

87/8

100

100

100

100

100

𝑑𝑓 = 4

𝑥2 = 464/888

تفسیر :كاي اسكوئر محاسبه شده جدول شماره  5به میزان (  ) 464/888و
در آزادي ، 4بیان ميدارد كه بین جهت گیري نسبت به هویت قـومي و جهـت
گیري نسبت به هویت ملي تفاوت معناداري وجود دارد.
توصیف :از مجموع  1416مورد كه نسبت به هویت قومي جهت گیـري داشـته
است 18/9 ،درصد نسبت به هویت ملي داراي جهت گیري مثبت است 0/1 ،درصد
داراي گرایش منفي 80/1 ،درصد داراي گرایش خنثي است .از  37مطلبي كـه
نسبت به هویت قومي جهت گیري منفي داشته است  10/8درصد نسبت به هویـت
ملي جهت گیري مثبت  21/6درصد داراي گـرایش منفـي و  67/6درصـد داراي
گرایش خنثي است .از  6368مطلبي كه به هویـت قـومي ،جهـت گیـري خنثـي
داشته اند ،از این مقدار  10/2درصد داراي گرایش مثبت بـه هویـت ملـي
 0/2درصد داراي گرایش منفي؛  89/6درصد گرایش خنثي بوده اند.

 .6آیا بین جهت گیري نسبت به امنیت ملي به لحاظ جهت گیري نسبت بـه
هویت قومي تفاوت معناداري وجود دارد؟
جدول شماره 6جهت گیري به امنیت ملي و جهت گیري به هویت قومي

جهت
گیري به امنیت ملي
مثبت
جهت گیري به هویت
قومي
تعداد
درصد سطري
منفي
درصد ستوني
تعداد
درصد سطري
مثبت
درصد ستوني
تعداد
درصد سطري
خنثي
درصد ستوني
تعداد
درصد سطري
جمع
درصد ستوني

164
11/6
20
/4
10/8
0/5
654
10/3
79/6
822
10/5
100

𝑆𝑖𝑔 = 0/000

منفي
20
1/4
38/5
8
21/6
15/4
24
0/4
46/2
52
0/7
100

𝑑𝑓 = 4

خنثي
1232
87
17/7
25
67/6
0/4
5690
89/4
81/9
6947
88/8
100

جمع
1416
100
18/1
37
100
0/5
6368
100
81/4
7821
100
100

𝑥2 = 464/888

تفسیر :با توجه بـه كـاي اسـكوئر محاسـبه شـده جـدول شـماره  6نتیجـه
ميگیریم كه بین جهتگیري نسبت به امنیت ملي و جهت گیري نسـبت بـه هویـت
قومي تفاوت معناداري وجود دارد.
توصیف :از مجموع  18/1(1416درصد) كه نسبت به هویت قومي داراي جهـت-
گ یري مث بت بوده ا ست ،م یزان ج هت گ یري شان ن سبت به امن یت م لي چ نین
است 11/6 :درصد داراي گرایش مثبت 1/4 ،درصـد داراي گـرایش منفـي و 87
درصد داراي گرایش خنثي از  37مطلبـي كـه بـه هویـت قـومي و مسـائل و
مو ضوعات مر بوط به آن ج هت گ یري من في دا شته ا ند م یزان ج هت گ یري شان
نسبت به امنیت ملي چنین است 10/8 :درصد داراي گرایش مثبت 21/6 ،درصد
داراي گرایش منفي و  67/6درصد داراي گرایش خنثي.
از مجموع  6368مطلبي كه نسبت به هویت قومي داراي جهـت گیـري خنثـي
بوده است در  10/3مورد نسبت به امنیت ملي جهت گیري مثبت داشته انـد،
 0/4درصد جهت گیري منفي و  89/4درصد داراي جهت گیري خنثي بوده است.
 .7آیا بین استان محل انتشار به لحاظ برجسته شدن مطالـب قـومي در مـتن
تفاوت معناداري وجود دارد؟
جدول شماره  7استان و برجسته شدن مطالبات قومي

استان
محل انتشار
كرمانشاه كردستان
برجسته شدن
مطالب قومي
تعداد
درصد
بله
سطري
درصد

ایالم

جمع

0

281

2

281

0

100

0

100

0

7/2

0

3/6

خیر

جمع

ستوني
تعداد
درصد
سطري
درصد
ستوني
تعداد
درصد
سطري
درصد
ستوني

2364

3630

1546

7540

31/4

48/1

20/5

100

100

92/8

100

96/4

2364

3911

1546

7821

30/2

50

19/8

100

100

100

100

100

𝑆𝑖𝑔 = 0/000

𝑥2 = 291/398

𝑑𝑓 = 2

تفسیر :كاي اسكوئر محاسبه شـده جـدول شـماره  7بـه میـزان ( )291/398و
درجه آزادي  2نشان مي دهد كه بین استان محل انتشار به لحاظ برجسته شـدن
مطالبات قومي تفاوت معناداري وجود دارد.
تو صیف :ه مانطور كه جدول ن شان مي د هد در بین هف تهنا مه هاي ا ستان
هاي مورد بررسي ،این هفتهنامه هاي استان كردستان هستند كه خواستار
مطال بات قومي ه ستند و هف تهنا مه هاي ا ستان كرمان شاه و ا یالم فا قد
پرداختن به مباحث و رویدادهاي هستند كه در جهت مطالبات قومي است.
 .8آیا بین استان محل انتشار و اقدام به تحریكات قومي در متن تفـاوت
معناداري وجود دارد؟
جدول شماره  8استان و اقدام به تحریكات قوي در متن

استان
محل انتشار
تحریكات قومي
تعداد
درصد سطري
وجود دارد
درصد
ستوني
تعداد
وجود
درصد سطري
ندارد
درصد
ستوني
تعداد
درصد سطري
جمع
درصد
ستوني
𝑆𝑖𝑔 = 0/000

كرمانشاه

كردستان

ایالم

جمع

11
36/7

17
56/7

2
6/7

30
100

/5

4

1

4

2353
30/2

3894
50

1577
19/8

7791
100

99/5

99/6

99/9

99/6

2364
30/2

3911
50

1546
19/8

7821
100

100

100

100

100

𝑑𝑓 = 2

𝑥2 = 3/295

تفسیر :كاي اسكوئر محاسبه شده جدول شماره  8نشان مي دهـد كـه بـین
ا ستانهاي مورد برر سي به ل حاظ تحری كات قومي ت فاوت مع ناداري و جود
دارد.
توصیف :سهم موضوعات و مطالبي كه مي توانسته باعث تحریكات قومي در
هر یك استانها شود ،به نسبت كل مطالبشان چنین است 0/5 :درصـد مربـوط
به استان كرمانشاه  0/4درصد كردستان و  0/1درصد استان ایالم.
مي توان چنین بیان كرد كه هفته نامه هاي استان مورد بررسي ،بیشتر
متما یل به « همب ستگي و و حدت م لي با جام عه ایرا ني » ه ستند و به
عبارتي در راستایي تقویت امنیت ملي گام بر ميدارند.
نتیجه گیري:

در ا ین مقا له اب تدا به مبا حث و رویکرد هاي ن ظري مر بوط به تاثیرات
ر سانه هاي ارت باط جم عي بر مقو له هو یت پرداخ ته شد .سپس بر خي از
نظر یات م هم ا ثرات ر سانه اي شامل نظر یات برج سته سازي و واب ستگی
مخا طب که به تاثیرات و پیا مدهاي ر سانه ها درتغی یر ن گرش ،ت صورات،
تعامالت و بطور کلي نظام اجتماعي و فرهنگي جامعه تاكید داشتند اشاره
شد .در ب خش چارچوب ن ظري ن یز دو د یدگاه كا ستلز و گ یدنز با ی کدیگر
تلق یق شده و به ع نوان راهن ماي ن ظري برر سي مورد ا ستفاده قرار
گرفتند.
نتیجه تحلیل محتواي مطبوعات محلي ،نشانگر این نكته است كه نميتوان
ه مه مطبو عات مح لي را به ع نوان یك كل وا حد در ن ظر گر فت .در مطبو عات
مح لي ،مطا لب داراي ج هت گ یري مث بت ن سبت به هو یت م لي و امن یت م لي،
ب سیار بی شتر از مطا لب من في ا ست .ا گر ب خواهیم راهبرد هاي ات خاذ شده
تو سط مطبو عات را ب یان ك نیم ،ا ین مطبو عات هم ميتوان ند راهبرد هاي
ت قویتي و هم تخری بي دا شته با شند .ن تایج ن شان داد مطبو عات مح لي
ميتوان ند به وا سطه پرداختن به هو یت م لي و مول فههاي آن به ات حاد و
ان سجام م لي ك مك كرده و به دن بال آن امن یت م لي را تقو یت كن ند .در
مورد هویت قومي هفتهنامه هاي مورد بررسي بیشتر جهت گیري مثبت داشته
و ج هت گ یري من في آن ها ب سیار ناچیز ميبا شد .مي توان گ فت كه مطبو عات
مح لي با ته یه و تن ظیم خ بر و تف سیر در باره و قایع م هم ا ستاني ،آ موزش
و معر في سنتها ،فره نگ ،شخ صیتهاي بزرگ قومي و بومي و باز تاب شیوه
هاي ز ندگي مردم در را ستاي م نافع م لي ،مو جب ای جاد و تقو یت هو یت م لي
و امنیــت ملــي گشــته انــد .ایــن نشــریات چنانچــه تحقیــق نشــان داد
توان ستهاند هو یت مح لي و امن یت را با هو یت و امن یت م لي فراگیر تر و
گ سترده تر پیو ند ده ند ،و به وا سطه تول ید م فاهیم م شترك ،موج بات
همب ستگي و و فاق را فراهم نمای ند .یع ني اخ بار و گزار شاتي كه در سطح
محلي بر جسته كرده ،متناظر با خط مشي ها در سطح ملي بوده است.
یاف ته هاي تحق یق ن شان ميد هد كه وق تي هفتهنا مه هاي مورد برر سي
مطال بات قومي را خوا ستار شدهاند ج هت گ یري مث بت آن ها به هو یت م لي
بی شتر از ج هت گ یري من في بوده ،به ع بارتي مطال بات قومي ت ضادي با
هویت ملي ندارد.
ً امن یت م لي را ت ضعیف نخوا هد كرد و
برج سته شدن مطال بات قومي لزو ما
مطال بات قومي ا گر به طرز منط قي در هف ته نا مههاي مورد برر سي انع كاس
پ یدا كن ند و به ا ین مطال بات اح ترام گذا شته شود ،ا ین ميتوا ند ب ستري
براي تقویت امنیت ملي واقع شود.
یافتههاي تحقیق نشان ميدهد كه ،وقتي جهت گیري به هویت قومي مثبت
ا ست م یزان ج هت گ یري به هو یت م لي ن یز به ه مان م یزان مث بت ا ست .به
ع بارتي مي توان گ فت كه هو یت قوم كرد در ت ضاد با هو یت م لي ایرا ني
نی ست ،بل كه ا ین دو مي توان ند تقو یت كن نده هم با شند و از ات حاد و
همبستگي بین هویت قومي و هویت ملي است كه به وحدت و امنیت در جامعه
ميرسیم .جهت گیري هفتهنامه هاي مورد بررسي به امنیت ملي مثبت بوده
ا ست و به ع بارتي هف تهنا مه هاي سه ا ستان بی شتر در ج هت تقو یت امن یت
ملي گام نهادهاند.
با ار جاع م جدد به نظر یه گ یدنز ب یان شد که گ یدنز به همزی ستي
هویت هاي خرد (درسطح محلي) و کالن (درسطح جهاني) اعتقاد دارد ،اگر ما
ا ین هو یت ها را به سطح کوچکتر یعنی هو یت خرد(در سطح محلی و قومی ) و
کالن(در سطح م لی) تقل یل د هیم ،با تو جه به یاف ته های تحق یق می توان
گ فت که هو یت م لی و هو یت قومی درمطبو عات مح لی مورد برر سی با نظر یه
گ یدنز هم خوانی دارد .به ع بارت دی گر مطا لب ن شریات مح لي مت ناظر با
هویت ملي بوده است.
بین هو یت قومي و هو یت م لي ن یز به ع نوان ب خش هایي از هو یت كل

تعارضي وجود ندارد .فرد یك استراتژي هویتي دارد به این معني كه فرد
از ابعاد گوناگوني از هویت جمعي و فردي كه هویت كلي او را مي سازند
بر خوردار ا ست .او در هر موقع یت كن شي یك ب عد از هو یت ك لي خویش را
برجسته ميكند مثالً یك فرد ميتواند از نظر ملي ،ایراني باشد و از نظر
قومي کرد .ا ین فرد كه داراي اب عاد هویتي مرك بي ا ست در بر خي از
منا سبات اجت ماعي اش ب عد م لي و ایرا ني بودن خودش را به ع نوان عن صر
مر كزي هو یت خویش ب كار مي برد و در بر خي منا سبات دی گر هو یت قومي
خویش را به عنوان هویت مركزي برجسته كند .مطبوعات محلی نیز گاهی یکی
از این ابعاد هویتی را برجسته می کنند.
برج سته كردن یك ب عد هویتي خاص در یك موقع یت كنش خاص به مع ني بي
اهم یت بودن اب عاد هویتي دی گر نی ست .هو یت هاي گو ناگون فرد -كه هو یت
قومي و ملي هم ابعادي از آن است – در طول همـدیگرقرار دارنـد و فـرد
هیچ گونه تعارضي بین آنها درك نميكند.
با توجه به یافته های تحقیق می توان گفت که هویت ملی و هویت قومی
درمطبوعات محلی مورد بررسی با نظریه کاستلز نیز همخوانی دارد؛ زیرا
ا گر در روی كرد کا ستلز به ت ناقض هو یت هاي جم عي پرداخ ته شده ا ست،
جر یان م سالمت آم یز هو یت هاي جم عي خرد و كالن كامال ان كار ن شده بل كه
حتي مفروض نیز گرفته شده است.

پیشنهادها:
 هویت ملی را به عنوان مهم ترین عنصر پیوند دهنده اقوام وامری انسجام بخش قلمداد کنیم و بر عناصر متشکله و منسجم کننده
هویت ملی تاکید بیشتر و موثرتری داشته باشیم.
 تقو یت روح یه م لی گرا یی با ا ستفاده از ابزار های مخت لف درجهت مقابله با تهاجم فرهنگی و بحران هویت ملی
 ارت قاء سطح آ گاهي عل مي ا فراد در باره ویژ گي هاي هو یت م ليدر ایران ،شاخص ها ،عوامل و موانع تحقق آن و رابطه اش با سایر
ا نواع و سطوح هویتي در ا یران و ج هان و ای جاد آ مادگي ذه ني الزم
براي مشاركت فعال مردم در فرآیند هویت سازي هاي نوین مناسب با
شـرایط امـروزي درایـران و جهـان ،تهیـه و اجـراي برنامـه هـاي
ایرانگردي براي جوانان متعلق به اقوام ایراني و ایجاد تمهیدات
الزم براي گ فت و گو و مفاه مه بین قومي و بین فرهن گي در ا یران
از جمله راهكارهاي حفظ هویت ملی در برابر جهاني شدن است.
 در عر صه م لي و حدت با ح فظ هو یت هاي مح لي قا بل تح قق خوا هدبود .ا ین ا مر م ستلزم بازشنا سي خود ودی گري و اح ترام به ه مه
ا نواع و سطوح هویتي ا ست .با عنا یت به جوان بودن ب خش ع مده
جمع یت ك شور و رو یارویي جوا نان با م سائل هو یت جم عي در سطوح
مح لي ،م لي و ج هاني ،شناخت عم لي ن گرش ا قوام به و یژه ا قوام
منـاطق مـرزي ایـران از ضـرورت و اهمیـت علمـي و اجتمـاعي خـاص
برخوردار است.
 اهم یت دادن به ز بان فار سی به ع نوان نق طه ات کا و م شترکایرانیان در جهت تقویت روحیه ملی گرایی
 ا یران ک شوري با گروه هاي اجت ماعي ،فرهن گي و قومي مت نوعا ست که بر ط بق قانون اسا سي داراي ح قوق برا بر و ان ساني ه ستند.
لذا تو جه به تفاوت ها و آ موزش شهروندي با تو جه به سنت ها و
فره نگ بومي و ایرا ني تو سط ن ظام اموز شي و ارا ئه ال گوي منا سب
اجتماعي براي قشر جوان کشور ضروري است.
به همگرا یي دو هو یت قومي و هو یت م لي پرداخ ته شود و در
توجه به هویت قومي و هویت ملي توازن رعایت گردد..
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