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 .1بيان مساله

در حاااح حا ااث بواا لویاات اای در ایااثاو ج اهاااو از المیاات راواای بثرااوردار اساات ااثو
نوزدلم ج تا حادجد

اثو بیما م شاالد ادیادار

اوزهلاا لویات ای ج شالل ییاث وشاورلا

م قل لای باث ایان اوزه لاسات اثساا اساسای ایان روالاد باود واه اوزهلاا

بباور در دجراو

ادید تا چاه حاد اادر روالباد باود واه در شاثای تواو ت فثی ای تلبولاو یلی ج لم،باین شالل
ببد لا ادید در لویتلا اا ماعی به بقا رود ادا ه دلبد؟ ( ادر )3:
لویاات دارا ابفاااد فاادد

ی اشااد ج بااث لمااین اسااام لویاات اای را اایتااواو هاامتااثین ج

یثاییثتااثین ج بااا تثین ساات لویاات دانماات لویاات اای رجنااد ااس ا یااویی یالانااه یااب اات بااه
اثسشااهایی ایثا ااوو رااود یكش ا ه ویفیاات راس ا اه حااوزه تماادنی اای اااه سیاساای ا ا
یثلب ی ج ارزشها

اااد

هم تاریخی رود است

در ایان یااو نواوه وااهاه دجل هاا باا ا اوا و اا فاه فااجت اسات سیاسا ها
 -1اردجیالهااا وااار اا ااار

فادد از ام اه

-2نماال وشاای ج ابایاات ع یااه بشااثیت  -3ااو وشاای ج زباااو وشاای -4

اابجااایی امفیاات -5ان قاااح ج ادلااه امفیاات -6ت فیااد ج نااابود و اای ج یبیبشاای -6تلفیااث ابااو ج
اس ا فمار یااا لمبیم ا ی سیاساای بااین ا ااوا _دس ا لار در و یاات لااا ج فهااو و یاات یلماااو ساااز
لااوی ی ج از ام ااه ا اادا اتی بااوده وااه دجل هااا در راسا ا به ااود لویاات اای ج حااكد لویاات ااو ی در
اا فه شاو به وار یثی اه اناد در ایان باین ایاثاو ج یثانماه اابج وشاورلایی باوده اناد واه در اثو اریاث
ومابیا با ایان مااله واااه باوده اناد ج لاث وادا از ایان وشاورلها سیاسا ها نما ا فااجتی را بلاار
یثی ه اند
بااه عبااواو اااح در یثانمااه « اات» ] [16جا ه ا اساات ااورد اح ااثا ج ح اای تقاادم یای ااه بااه
ر ااود در یثانمااه وااه در نجااا ایاان جا ه ارزشاای تاااریخی بااه دساات جرده اساات ج بااه ثد اای اطااال
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اایشااود وااه توانم ا ه باشاابد سثنوشاات رااود را بااه دساات یثی ااه ج بااه حاومیاات بثساابد (رج و بثتااوو:
)22
اعال یه شاورا

اانوو اساسای یثانماه اور  9ااه اه  1991بای باث خالفات باا ان شاار ام اه

« ااثد وااثم ااابج از ااثد یثانمااه» در تشااثی

و فیاات راااد وااثم بااه عبااواو یااب «اا مااا

سااثز یبی» بااث تفلیااب نااااكیث امهااور یثانمااه ج بااث ایاان نل ااه تاویااد اایوااثد وااه یثانمااه از
امفیتلا

فااجتی تشالیل شاده ا اا یاب « اثد » دارد در ایان اعال یاه

فهاو « اثد یثانماه»

به عباواو « قولاها ی اناه ج غیث ابال تقمایم باه زیاث جموعاه لاا ووچابتاث» تفثیا شاده اسات
اعال یااه بااث ایاان نل ااه تاویااد دارد وااه « ااانوو اساساای ]یثانمااه[ ( ) تبهااا ایاان نل ااه را اایاااكیثد وااه
ااثد یثانمااه از تمااا ی شااهثجنداو یثانمااو باادجو لاایا تفلیلاای از لوااای اواا یت ناا اد یااا دیاان
تشاالیل شااده اساات » ببااابثاین دجیماات ساااح ااای از تشاالیل ج اای عااا یثانمااه شااورا
اساسی به لماو ن یجهییاث ا

ااانوو

ایرساد واه وبات دجو ث اوو-تاونث نمایباده و ج ای در ااح ی

وااه بااه اعتااا حاای شااهثجند بااه یهودیاااو بجااث شااد رسااید اج در ایاان بو ا چبااین ااییفاات:
«یهودیاااو لاایا حقاای بااه عبااواو اات ندارنااد ا ااا از لمااه حقااو بااه عبااواو ایااثاد بثروردارنااد » ایاان
لماو ایدئولو

امهاور یاثا ج اواوبیبی اسات واه اورد ااكیثگ اثار یثیات در وشاور واه لماه

ایثاد و شهثجندانی ]تما عیاار[ باه شامار ای یباد واه تبهاا باا اسا باد باه اجرا لویات راویا

یات

رود را به اث اات ای رساانبد لویات او ی باه چیاب اایا ااا ای ااده ج ا اایی ت ادیل ایشاود ج در
باادتثین حالاات در م ا فمثات ج در وشااورلا زیااث یو یاات لم،ااوو رجاناادا ح اای شااالد و لم ا یم
وه با درج لویات او ی باث رج اجرا لویات ناا ن باودو یثایباد ای بثاما ی بیشا ث

اییاباد

(لماو)
در ایثاو نواوه واااه دجل هاا باا ا اوا

فااجت اسات ج وادجد واثدو ا اوا یقا در سات

با ی نماناده اسات ب لاه باا ا ادا اتی چاوو ساثوو

اوانین

زبااو وشای(یق بایاد باا زبااو یارسای ببویمابد ج

بخوانبد ج در وایال رسامی تل ام وبباد) اابجاایی امفیات وثج یات از دسا یابی باه شااغل هام
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دجل اای(یق الاال ااكلي تشاایو اای توانبااد قا ا ااات هاام دجل اای داش ا ه باشاابد) ج بااا ایاان ا ااوا
بثرورد ی شود
جا فیت این است وه باا دو اثین لاا سیاسای واه اهات وااهاه باا ا اوا در ایاثاو در دلاه اریاث
به وار یثی اه شاده اسات ساازه لویات ای در ایاثاو دسا خوگ تغییاثات اساسای شاده اسات تاثجر
شاالل ییااث یثجلهااا زیثز یباای ا اادا ات م ا وانه ج درییااث لااا

لااثر ج فاادد ااو ی ج تااثجر

موج و دجل ی ج را ی تواو ناشی از لویت روالی ا وا در ایثاو دانمت
ایان توقیاای اای روالااد ایاان و ااو را بثرساای وباد وااه ج اافیت لویاات اای در ایااثاو ج یثانمااه
چ ونه است چه ویفی ای دار د ج دو اثین لاا سیاسای ج اا مااعی باه واار یثی اه شاده چاه تااثیثاتی
بث این ادیده دارند؟
 .2ضرورت تحقيق

با جاود ایبله در چبد دله اریاث بیشا ث تواهاات اا فاه اهاانی باه ااح ی انباد اهاانی شادو ج
اهاو جطبای ج

شاده اسات ا اا ایاث باا رجیلاثد جا او یثایاناه باه تواو ت ای ج باین الم ای توااه

داش ه باشیم جا فیت این است واه تال اات ای ج او ی وماوااو مال ه دجل هاا باوده ج لمات ج بایاد
اااكیثیت در اهاااو وبااونی بااا تواااه بااه یماا ثگ تلبولااو
اهااانیشاادو ج تاااثیثات یم ا ثده ج بااو و

ارت اطااات ج ادیاادهلااایی از یاال

ااتلااا باایا از ااایا نیاز بااد داش ا ن یااب لویاات

شااخن ایباشاابد تااا بثاسااام و ب وانبااد رااود را بااه یثلب اای شا ثو ب مااي نمااوده ج در عثوااه
اهااانی عااثد اناادا وببااد ا ااثجزه ع ااور از یاات ج و یاات ج «اهاااو یثایاای» ج «اهاااو جطباای» از
سو عاده ا از تلوریماین لاا ایان حاوزه تاثا اسات ج ن اا لاا واای الیما ی نیاب باه یوناه ا
نث از این تفلث حمایت ی وبباد ج تاالگ دارناد تاا انمااویثایای ج اهااویثایای اانشاین او ادار
ج یتیثایی شاود ا اا جا فیات ایان اسات واه ساهم لاث اا فاه ا از اا فاه اهاانی باه شاللییاث
لویت ای ج یثلب ای و اا فاه ارت اا

ای یاباد ج ایابایا تخ ان ج ای،یادیی اا فاه اهاانی باه
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شبایی عمیی با اثیانات ساب ی یثلباو ای نیااز داشا ه ج لویاتیاابی ج درو و فیات راویا اایاه
ج اسام دس یابی به اهاو جطبای باه شامار ای یاد جااود احماام تف ای ایاثاد یاب اا فاه نما ت باه
تااااری

اااكلي دا ج رساااو

فاااارث ج ارزشاااها یاااب اا فااه باعا ا ایجااااد انماااجا اا مااااعی

یشود انمجا ی واه قاج ات اا فاه در بثاباث سایيلاا ج ماایل فادد را ایابایا داده ج در عاین حااح
اااكیثگ سااخ یها ج توماال اا ماااعی را بااا روالااد بااثد شااللییااث لویاات اای ج تقویاات و در یاااو
شهثجنداو ا ثجز واي اع ال یثلب ی وشورروالد شد
ایااثاو را بااه دلیاال جاااود ا ااوا خ ا ج فاادد اای تااواو سااثز ین رن ااین وماااو نا یااد ج بو ا
ثبو به لویت ی ج اح

او ی در یاب اثو اریاث یلای از هم اثین بوا لاا ن اا اا مااعی

ج سیاسی ایثاو است وه در وشاور اا اورد توااه وققااو ج ادیثاو ج سیاسا مداراو باوده اسات ایان
المیات باه رااطث جااود نبدیاب باه  6او بابر

در وشاور ج و فیات ئواول یاب ایاثاو در بتقااه ج

عوا ی لم،وو توثواات وشاورلا راارای ج لمماایه ج سیاسات لاا غ ا دجلات ثواب

دانمات

لمااین و ااو در یثانمااه نیااب بااا شاادت وم ااث احمااام اای شااود جاااود ا ااوا از یااب طااثد ج
هااااثیبی وااه تابفیاات یثانمااه ج یاات یثانمااو را اكیثی ااه انااد از طااثد دی ااث وماواااو ااورد تواااه
وققین ج ح ی سیاس باراو دجلت یثانمه بوده است
انجا این رساله از ایان اهات حاائب المیات اسات واه باه اا وماب ای وباد تاا باا ارزیاابی لویات
اای ا ااوا بااه درو درساات ج باسا ی از ج اافیت لویاات اای در بااین شااهثجنداو لااث دج وشااور نائاال
شده ج در عین حاح یباو تاثیث یكار سیاست دجل ها را بث لویت ی سبجید
 .3اهداف پژوهش

لدد او ی این تالفاه بثرسای ج شابارت یاباو لویات ای در باین شاهثجنداو ایاثاو ج یثانماه ج
شباسایی عوا ل وثث بث و ی باشد
در این ا جلا لم،بین الداد ار اوی زیث دن اح روالد شد
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ورد تالفه در ایثاو ج یثانمه

 ثجر و ی سیاست وشورلا در ر اود ا اوا راود باه جیا ه در ااح و هاا

اورد تالفاه در

ایثاو ج یثانمه
 سبجا ابفااد خ ا

یاباو لویات های شاهثجنداو دج وشاور ایاثاو ج یثانماه ج قایماه نهاا

با یلدی ث
 بثرسای تاااثیث غیثلاا وب ثلاای انباد ساات تو ایالت ااكلي ابمایت یثجلهااا ساابی
تف ی و ی ج اای اه اا ماعی -ا

اد بث لویت هی

 .4سواالت تحقيق
با انجام اين تحقيق به پرسشهاي زير پاسخ داده خواهد شد.

1

جی ییها بارز ا وا ورد تالفه در این توقیی ودا بد؟

2

لویت هی شهثجنداو ایثاو ج یثانمه توت تاثیث چه عوا ی ثار دارند؟

3

لویاات هاای شااهثجنداو تااا چااه حااد در سیاسا ها حلو اات دج وشااور ایااثاو ج یثانمااه

ورد تواه ثار یثی ه است؟
4

شار ها تاثیثیكار بث سبجا لویت هی شهثجنداو ایثاو ج یثانمه ودا بد؟

5

یا بین یباو لویت هی شهثجنداو ایثاو ج یثانمه ار الد فبادار جاود دارد؟

6

سیاساا ها حلو هااا

ثوااب ایااثاو ج یثانمااه چااه تاااثیثاتی بااث لویاات هاای

شهثجنداو داش ه است؟
2

رجند رشد لویت هی شهثجنداو از دجراو نواوانی تا یانمالی چ ونه است؟

 .5فرضيه تحقيق

یث یه او ی توقیی حا ث به وورت زیث بیاو یشود
 بين هويت ملّي شهروندان فرانسه و ايران اختالف معناداري وجود دارد؟
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 هويت ملّي شهروندان با قوميتهاي مختلف ،متفاوت است.
 .5روش تحقيق

بااا تواااه بااه یماا ثدیی ابفاااد توقیاای در ایاان ااا جلا تثوی اای از تالفااات اسااباد

تالفااات

ویفی ج ایمایا به شثا زیث اس فاده روالد شد
-1

تالفات اجلیه در ر ود تدجین انی ن ث ج اس خثاج دح فهو ی

 -2تالفات ایشین در ز یبه لویت هی در ایثاو ج یثانمه
 -3تالفه او شایی از طثیی رجگ دلفی
 -4تالفه ایمایشی لویت هی شهثجنداو ایثاو ج یثانمه
 تدوين مباني نظري

با تواه به نله ااثا توقیی حا ث بث اسام ن ثیه لویت شلل یثی ه است لكا ز است تا در اب دا
بتور وا ل و یه اواني این ضیه ورد بثرسی ثار ییثد در این ز یبه وقی به بثرسی تالفات انجا
یثی ه در این ز یبه در دارل ج رارج وشور اثدار ه ج با اس فاده از بابو واود در ایب ثنت ج و ابخانهلا
ماله را بتور وا ل ورد بثرسی ثار یدلبد در این ثح ه از تالفه با اس فاده از رجگ ییا

چارچو

وو ورد ن ث ان خا

بثدار

جیثایا ج تدجین روالبد شد

 مطالعات پيشين

درو به ث ابفاد ماله ج وا ث نمودو چارچو

فهو ی توقیی از

ثجر

بث تالفات ایشین بثا

المیت با یی بثروردار است در این بخا از تالفه سفی روالد شد وه تالي ثت

با و و توقیی

در ز یبه لویت هی ج ابفاد خ

و در ایثاو ج یثانمه ج سایث وشورلا به طور وا ل ورد بثرسی ثار

یییثد رجگ توقیی ورد اس فاده در این بخا از توقیی تالفه اسباد بوده ج ودجده و وعی و
لویت اا ماعی تاریخی اغثاییایی سیاسی یثلب ی دیبی ج زبانی یباشد


مطالعات اكتشافي

بررسي تطبيقي هويت ملي شهروندان ايران و فرانسه

9

با تواه به عد جاود اثسشبا ه اس اندارد بثا سبجا ابفاد خ

لویت هی از یلمو ج لابج اشاا

وا ل ابفاد ماح از سو دی ث ز است تا با انجا تالفه او شایی اواني ماله به د ات ارزیاابی شاود
ببابثاین ایا از شثج ایمایا از رجگ دلفی بثا طثاحی اببار نهایی اس فاده روالد شد بلار ییث رجگ
دلفی عمدتاً با لدد وش ایدهلا رال انه ج ابل اطمیباو ج یا تهیه اطالعاتی باسي باه ب اور ت امیم
ییث است رجگ دلفی یثایبد سار ار یای ه بثا امو جر ج ط قه ببد دانا واود در نبد یثجلی از
وارشباساو ج ر ثیاو است وه از طثیی توزیو اثسشبا هلایی در بین این ایثاد ج بازرور وب ثح شده ااس لا
ج ن ثات دریای ی وورت یییثد.



مطالعات پيمايشي

هم ث ین بخا از تالفاه حا اث باه تالفاه ایمایشای ار ااد دارد اا فاه اار

اورد تالفاه

در این توقیی شاا ل و یاه شاهثجنداو باین  15تاا 65سااح سان ا اوا اورد ن اث در  2وشاور ایاثاو ج
یثانمه ( و وثد عاث ج تاثومن در ایاثاو ج او واثم ج یال در یثانماه) لما بد واه در ز ااو انجاا
تالفااه در واال ساالونت ایاان ا ااوا ساااون لم ا بد بااا تواااه بااه یم ا ثدیی اا فااه ااار

در ایاان

توقیی از رجگ نمونه ییث باثا ان خاا اعضاا نموناه اسا فاده روالاد شاد باث ایان اساام اطالعاات
ثبااو بااه حااوزه ج ب ااوو واادجدهلااا

واال ا ا اات ا ااوا چااارچو نمونااه ییااث روشااها ج

رانوارلااا ساااون در ب ووهااا جاحااد نمونااه ییااث ج یلبفااث از ایااثاد بااین  15تااا  27ساااح عب ااث
نمونهییث را تشلیل یدلبد
هم ثین ماله در انجا نمونه ییاث
اا فااه ااار از یلمااو ج باابر

تفیاین حجام نموناه اسات باا توااه باه ناا ف و باودو حجام

بااودو حجاام و از سااو دی ااث از یث ااوح تفیااین حجاام نمونااه بااثا

وفات ویفی یفبی رابته
2



 z   p.q
 1 
n   2 2
d
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اس فاده شد وه در و  Pاارا ث نم ت (نم ت ایثاد وه دارا لویت هی با یی لم بد) بوده ج با
تواه به نا ف و بودو و بثا ایبله حجم نمونه حداو ث شود قدار و را بثابث  P=7/5در ن ث ی ییثند
در این رابته  dرتا

ت ی بث جرد اارا ث نم ت ایثاد وه لویت هی با یی دارند (  ) p - Pبثابث 7/72

 αحداو ث رتا نو اجح بثابث  7/75ج  Z1-α/2قدار باظث ست

فبیدار  7/725در ادجح توزیو

اح ماح نث اح است بثابث  1/96در ن ث یثی ه شد ببا بثاین با در ن ث یثی ن قادیث یو ج اای كار

و در

رابته حدا ل حجم نمونه ز بثابث  2471نفث بدست د
1 1
) () ( (1.96) 2
2 2  2401
n
(0.09) 2

با شخن شدو حجم نموناه اد بفاد یاثد جر اطالعاات ج داده لاا ایباشاد در ایان ثح اه از
توقیاای دادهلااا وماای ااورد نیاااز بااا اس ا فاده از اباابار اثسشاابا ه یااثد جر روالااد شااد بااه ب ااور
ح وح اطمیبااو از ابال اع مااد باودو دادهلاا اع اار اثسشابا ه باا سابجا رجایای ج اایاایی و اورد
بثرساای ااثار روالااد یثیاات باادین ب ااور بااثا تفیااین رجایاای اثسشاابا ه از  3رجگ رجایاای وااور
رجایاای عااا ی ج رجایاای و ااوا اسا فاده روالااد شااد بااثا ساابجا اایااایی اباابار نیااب از رجگ باز ز ااایی
اس ا فاده روالااد شااد بااا طثاحاای اجلیااه اثسشاابا ه بااث رج یااب نمونااه  67تااایی تماات اجلیااه انجااا
روالااد شااد ج بااا ارزیااابی ااسااخها یااثد جر شااده اایااایی ج رجایاای اثسشاابا ه ااورد بثرساای ااثار
یثی ه ج در نهایت اثسشابا ه نهاایی تهیاه روالاد شاد در ثح اه یاثد جر دادهلاا اثسشابا هلاا باه
وورت رود تلمی ی یا از طثیی

اح ه حضور ج رج در رج تلمیل روالبد شد

بفد از یثد جر اثسشبا هلا ج باازبیبی نهاا ج حاكد اثسشابا هلاا باط اه یاا یقاد اع اار ساوا ت
ودیااكار ج دادهلااا جارد نااث ایاابار  SPSSروالااد شااد در توقیاای حا ااث تجبیااه ج تو یاال دادهلااا بااا
اساا فاده از یبااوو ج رجشااها
ز ونهااا اااارا ث ج نااااارا ث

ااار توواایفی ج نیااب اساا فاده از رجشااها

ااار اساا ب اطی وااه شااا ل

اایباشااد انجااا روالااد شااد بااثا توواای دادهلااا از رجشااها

فمااوح در ااار توواایفی ج لم،بااین از رجشااها

ااار اساا ب اطی اااارا ث ج نااااارا ث اساا فاده
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ال از انجاا ز اوو یث ایهلاا سات

ز اوو (حاداو ث رتاا

رثجاایلاا بدسات اده را باا و قایماه

نو اجح ابل وح  )را از ل تفیاین ایوبباد ج سا ی
یوببد در این ا جلا لمانبد او ث توقیقات ست


ز وو بثابث  =7/75در ن ث یثی ه شد

 .6مراحل اجرايي انجام تحقيق

 oتب یم اثجاوزاح ج ارك تاییدیه از اس اد رالبما
o

تالفات اجلیه در ر ود تدجین انی ن ث ج اس خثاج دح فهو ی

o

تالفات ایشین در ز یبه لویت هی در ایثاو ج یثانمه

 oتدجین ی ل دج رساله توت عبواو انی ن ث ج ایشیبه ا جلا
o

تالفه او شایی از طثیی رجگ دلفی

 oتب یم اثسشبا ه بث اسام تالفه دلفی
 oتمت اجلیه اثسشبا ه بث رج نمونه اجلیه  67تایی از ا وا در ایثاو ج یثانمه
 oیثد جر اثسشبا ه لا اجلیه به لمثاه ن ثات

اح ه وببدیاو در ر ود ایاثدات اثسشابا ه ج

ریو اشلاح نها
 oنهایی نمودو اثسشبا ه ج تل یث نها به تفداد  2471نمخه
 oبثیبار ا مه توایهی بثا اثسش ثاو ج یاد جر نلات جی ه در ورد نووه انجا

اح ه ج تلمیل

نمودو اثسشبا هلا
 oامو جر اثسشابا هلاا باازبیبی اثسشابا هلاا ودیاكار ساؤا ت اثسشابا ه جرجد دادهلاا
اثسشبا هلا تایید شده به نث ایبارSPSS
 oاس خثاج رثجایلا از نث ایبار تجبیه ج تو یل ولا ج تهیه یبارگ ار
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بابو:
-

حاتم قادري 6831،سويههاي هويت ،چاپ اول ،تهران،نشر شيرازه،

-

برتون  .روالن  6831،قوم شناسي سياسي ،ترجمه ناصر فکوهي ، ،تهران ،نشرني ،چاپ دوم 

-

احمدي.حميد.6831قوميت و قوم گرايي در ايران.تهران.نشر ني .

-

كالهون.كريج.6831نظريه اجتماعي و سياست هويت.ترجمهه ناصهر فکهوهي.تهران انتشهارات جامعهه

شناسان 
-

چلبي ،مسعود( ،)6831هويت قومي و رابطه آن با هويت ملي (جامعه اي) ،وزارت كشهور – دفتهر امهور

اجتماعي .
-

حيدري ،محمد (  ،)6838هويت و امنيت ملي ،مجموعه مقاالت مباني نظهري هويهت و بحهران هويهت،

تهران :انتشارات پژوهشکده علوم انساني و اجتماعي 
-

صالحي اميري.سيد رضا.6833مديريت منازعات قومي در ايران  .تهران.مركهز تحقيقهات اسهتراتژي..

چاپ دوم
-

گودرزي.حسين.6831مفاهيم بنيادين در مطالعات قومي.تهران.انتشارات تمدن ايراني.چاپ اول

-

الطائي.علي  6831.بحران هويت قومي در ايران .تهران .نشر شادگان.چاپ دومچ

-

سن ،آمارتيا ( ،)6838توسعه يعني آزادي ،ترجمه محمد سعيد نوري نائيني ،تهران :نشرني ،چاپ اول .

-

عليخاني ،علي اكبر( ،)6838مباني نظري هويت و بحران هويت ،تهران :پژوهشکده علوم انساني جههاد

دانشگاهي 
-

شرفي ،محمد رضا ( ،)6831جوان و بحران هويت ،تهران :انتشارات سروش ،چاپ دوم .

-

بشيريه ،حسين( ،)6838تاريخ انديشه هاي سياسي در قرن بيستم ،تهران :نشر ني ،جلد دوم،چاپ سوم .

-

تامين ،ملوين ( ،)6831جامعه شناسي قشربندي و نابرابريهاي اجتماعي ،ترجمه عبدالحسين ني .گهر،

تهران :نشر توتيا ،چاپ اول .
-

بررسي تطبيقي هويت ملي شهروندان ايران و فرانسه
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-

ارسطو ( ،)6811اخالق نيکوماخوس ،ترجمه رضا مشايخي ،تهران .

-

افالطون( ،)6813جمهور ،ترجمه فوءاد روحاني ،تهران :شركت انتشارات علمي -فرهنگي ،چاپ پنجم .

-

افروغ ،عماد ( بي تا) ،فضا و نابرابري اجتماعي ،تهران ،انتشارات دانشگاه تربيت مدرس .

-

آرون ،ريمون( ،) 6833مراحل اساسي انديشه در جامعه شناسي ،ترجمه باقر پرهام ،تههران :انتشهارات

علمي و فرهنگي ،چاپ چهارم .
-

اراسموس ،دسيد ريوس ( ،)6831در ستايش ديوانگي ،ترجمه حسن صفاري ،تهران :انتشهارات فهرزان،

چاپ اول .
-

اباذري ،يوسف( ،)6833خرد جامعه شناسي ،تهران :انتشارات طرح نو ،چاپ اول .

-

اسميت ،آنتوني ( ،)6838ناسيوناليسم ؛ نظريه ؛ ايدئولوژي يا تاريخ ،ترجمهه منوهور انوهاري ،تههران:

موسسه مطالعات ملي ،چاپ اول .
-

اسکيدمور ،ويليام ( ،)6831تفکر نظري در جامعه شناسي ،ترجمه محمد علي حاضري و ديگران ،تهران:

سفير .
-

اشتراوس ،لئو ،كراسي ،جوزف( ،)6831نقد نظريه دولت جديد ،ترجمه احمد تهدين ،تههران :انتشهارت

كوير .
-

برگر ،پيتر و لوكمان ،توماس ( ،)6831ساخت اجتماعي واقعيت ،ترجمه فريبرز مجيدي ،تهران :انتشارات

علمي و فرهنگي ،چاپ اول
-

بيرو ،آلن( ،)6831فرهنگ علوم اجتماعي ،ترجمه باقر ساروخاني ،تهران :انتشارات كيهان ،چاپ سوم .

-

ببي ،ارل( ،)6836روش هاي تحقيق در علوم اجتماعي ،ترجمه دكتر رضا فاضل ،تهران :سازمان مطالعه و

تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت) ،چاپ اول ،جلد يکم و دوم .
-

بيکر ،ترزال ( ،)6833نحوه انجام تحقيقات اجتماعي ،ترجمه هوشنگ نايبي ،تهران :انتشارت روش ،چاپ

اول .
-

تاک ،ريچارد ( ،)6831هابز ،ترجمه حسين بشيريه؛ تهران :انتشارات طرح نو ،چاپ اول .

-

چلبي ،مسعود( ،)6831جامعه شناسي نظم ،تهران :نشرني ،چاپ دوم .
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-

دواس ،دي .اي ( ،)6831پيمايش در تحقيقات اجتماعي ،ترجمه هوشنگ نايبي ،تهران :نشرني ،چاپ اول .

-

روشه ،گي ( ،)6831جامعه شناسي تا لکوت پارسونز ،ترجمه عبدالحسين ني .گهر ،انتشهارات تبيهان،

چاپ اول .
-

رفيع پور ،فرامرز( ،)6813كند و كاوها و پنداشته ها ،تهران :شركت سهامي انتشار ،چاپ سوم .

-

روح االميني ،محمود ( ،)6831زمينه فرهنگ شناسي ،تهران :انتشارات عطار ،چاپ پنجم .

-

ريتزر ،جورج(،)6838نظريه جامعه شناسي در دوران معاصر ،ترجمه محسن ثالثهي ،تههران :انتشهارات

علمي ،چاپ هشتم .
-

رويمر ،جان .اي ( ،)6831برابري فرصت ،ترجمه محمد خضري ،انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردي .

-

ساروخاني ،باقر ()6831دايره المعارف علوم اجتماعي ،تهران :موسسه انتشارات كيهان .

-

سرايي ،حسن ( ،) 6831مقدمه اي بر نمونه گيري در تحقيق ،سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني

دانشگاهها (سمت ) چاپ دوم .
-

سيمبر ،رضا ( ،)6831عدالت و توسعه اجتماعي ،مجموعه مقاالت همهايش توسهعه اجتمهاعي ،تههران ،

انتشارات علمي و فرهنگي ،چاپ اول .
-



-

فاستر ،مايکل ( ،)6816خداوندان انديشه سياسي ،ترجمه جهواد شهيخ االسهالمي ،تههران :انتشهارت

اميركبير ،چاپ اول .
-

كوزر ،لوئيس ،روزنبرگ ،برنارد( ،)6833نظريه هاي بنيادي جامعه شناختي ،ترجمه فرهنگ ارشاد ،تهران:

نشر ني ،چاپ اول .
-

.

-

عميد ،حسن ( ،)6811فرهنگ عميد ،تهران :سازمان چاپ و انتشارات جاويدان .

-

عباديان ،محمود ،) 6838 (،بحران هويت نه بي ههويتي فهرد ،مبهاني نظهري هويهت و بحهران هويهت،

پژوهشکده علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي .
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عالم ،عبدالرحمن( )6831تاريخ فلسفه سياسي غرب ،از آغاز تا پايان سده ههاي ميانهه ،تههران :دفتهر

مطالعات سياسي و بين المللي .
-

فرانکفورد ،چاوا ،نچمياس ،ديويد( ،)6838روشهاي پژوهش در علوم اجتماعي ،ترجمه فاضل الريجاني و

رضا فاضلي ،تهران :انتشارات سروش ،چاپ اول .
-

كر لينجر ،فردو االزارجي ،پدهازور ،)6811رگرسيون چند متغيري در پهژوهش رفتهاري ،ج  ،6ترجمهه

حسن سرايي ،تهران :مركز نشر دانشگاهي ،چاپ اول .
-

كلمن ،جيمز( ،)6833بنيادهاي نظريه اجتماعي ،ترجمه منوچهر صبوري ،تهران :نشر ني ،چاپ اول .

-

كمالي ،علي ( ،)6831مقدمه اي بر نابرابريهاي اجتماعي ،تهران ،سازمان مطالعه و تهدوين كتهب علهوم

انساني دانشگاهها (سمت) ،چاپ اول .
-

كوزر ،ليوئيس ( ،)6813زندگي و انديشه بزرگان جامعه شناسي ،ترجمه محسن ثالثي ،تهران :انتشهارات

علمي ،چاپ اول .
-

كرايب ،يان ( ،)833نظريه اجتماعي مدرن :از پارسونز تا هابرماس ،ترجمه عباس مخبر ،تهران :انتشارت

آگاه ،چاپ اول .
-

كوئينيتن ،آنتوني (  ،)6831فلسفه سياسي ،ترجمه مرتضي اسعدي ،تهران :انتشارت به آور ،چاپ اول .

-

كوئن ،بروس ( ،)6831درآمدي به جامعه شناسي ،ترجمه محسن ثالثي ،تهران :انتشارات فرهنگ معاصر،

چاپ اول .
-

كاستلز ،مانوئل( )6831عور اطالعات (قدرت هويت) ،ترجمه حسن چاوشيان و ديگران ،تهران :انتشارت

طرح نو ،چاپ اول ،جلد دوم .
-

كيوي ،ريمون ،كامپنهود ،لوک وال( ،)6838روش تحقيق در علوم اجتماعي،ترجمهه دكتهر عبدالحسهن

ني .گهر ،تهران :انتشارات فرهنگ معاصر ،چاپ چهارم .
-

گل محمدي ،احمد ،)6836( ،جهاني شدن فرهنگ ،هويت ،تهران :نشر ني ،چاپ اول .

-

گرب ،ادوارد ( ،)6838نابرابري اجتماعي :ديدگاههاي نظريه پردازاين كالسي .و معاصر ،ترجمهه محمهد

سياهپوش و احمد رضا غروي زاد ،تهران :نشر معاصر ،چاپ دوم .

بررسي تطبيقي هويت ملي شهروندان ايران و فرانسه
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گيدنز ،آنتوني ( ،)6831تجدد و تشخص ،جامعه و هويت شخوي در عور جديد ،ترجمه ناصر موفقيهان،

تهران :نشرني ،چاپ اول .
-

ليپست ،سيمور مارتين و ديگران( ،)6836جامعه شناسي قشرها و نابرابريهاي اجتماعي ،ترجمهه جهواد

افشار كهن ،تهران :نشر نيکا ،چاپ اول .
-

معمار ،رحمت اله ( ،)6833سنجش گرايش به هويت تاريخي ،تهران :اداره كل مطالعات مركز تحقيقات و

پخش برنامه اي سازمان صدا و سيما .
-

موحد ،محمد علي ( ،)6836در هواي حق و عدالت :از حقوق طبيعي تا حقوق بشر ،تهران :نشر كارنامه،

چاپ اول .
-

ميلر ،ديويد( ،)6838مليت ،ترجمه داوود غراياق زندي ،تهران :موسسه مطالعات ملي ،چاپ اول .

-

محموديان ،محمد رفيع( ،)6831اخالق و عدالت ،تهران :انتشارات طرح نو ،چاپ اول .

-

مير محمدي ،داوود ( ،)6838گفتارهايي درباره هويت ملي در ايران ،تهران :موسسه مطالعات ملي ،چاپ

اول .
-

مباني نظري عدالت اجتماعي ، )6831 ( ،مديريت بهره وري بنياد مستضعفان و جانبازان ،چاپ اول .

-

مور ،توماس( بي تا) ،شهر آرزو ،ترجمه حسين سالکي ،تهران :انتشارت عارف ،چاپ دوم .

-



-

نوذري ،حسينعلي ( ،)6836بازخواني هابرماس (درآمدي بهر آراء  ،انديشهه هها و نظريهه ههاي يهورگن

هابرماس) ،تهران :نشر چشمه ،چاپ اول .
-

نوراللهي آذر ،خضر ( ،)6836بررسي علل ناكارآمدي عملکرد دولهت – ملهت در خاورميانهه ،دانشهگاه

تهران .
-

نوچه فالح ،رستم( ،)6838هويت واقعيتي ثابت يا سيال ،مباني نظري هويت و بحران هويت ،پژوهشکده

علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي ،چاپ اول .
اول .

وايت ،استيون( ،) 6831خرد ،عدالت و نوگرايي ،ترجمه محمد حريري اكبري ،تهران :نشر قطهره ،چهاپ

بررسي تطبيقي هويت ملي شهروندان ايران و فرانسه
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ورجاوند ،پرويز ( ،)6833پيشرفت و توسعه بر بنياد هويت فرهنگي ،تهران :شركت سهامي انتشار ،چاپ

اول .
-

ونيسنت ،اندرو( ،)6838نظريه هاي دولت ،ترجمه حسين بشيريه ،تهران :نشرني ،چاپ چهارم .

-

هاروي ،ديويد( ،)6831عدالت اجتماعي و شهر ،ترجمه فرخ حساميان و ديگران ،تهران :شركت پردازش

و برنامه ريزي شهري ،چاپ اول .
-

هوالب ،رابرت (،)6831يورگن هابرماس :نقد در حوزه عمومي ،ترجمه حسين بشيريه ،تههران :نشهرني،

چاپ اول .
-

هابز بام ،اي .جي )6831(،ملت و ملي گرايي ،ترجمه جمشيد احمدپور ،تهران :نشر نيکا ،چاپ اول .

-

هلد ،ديويد ( ،)6811مدلهاي دموكراسي ،ترجمه عباس مخبر ،تهران :انتشارات روشنگران ،چاپ اول .

-

رساله ها:

-

آقازاده ،حسين ( " ،)6833بررسي جامعه شناختي ابعاد هويت دانشجويان دانشگاه عالمه طباطبهايي،

رساله كارشناسي ارشد جامعه شناسي ،دانشکده علوم اجتماعي،دانشگاه عالمه طباطبايي
-

احمدلو ،حبيب( " ،)6836بررسي رابطه ميان هويت ملي و هويت قومي در بين جوانان تبريهز" ،رسهاله

كارشناسي ارشد جامعه شناسي ،دانشگاه تربيت مدرس .
-

اكبري ،محمد علي(  " ،)6833دولت و هويت اجتماعي در ايران معاصر" ،رساله كارشناسي ارشد جامعه

شناسي ،دانشگاه شهيد بهشتي .
-

اخوان كاظمي " ،)6833( ،جايگاه عدالت در انديشه هاي سياسي اسالم" ،رساله دكتري علوم سياسي،

دانشکده حقوق و علوم سياسي،دانشگاه تهران .
-

توسلي ،غالمعباس ( ،)6831نظريه هاي جامعه شناسي ،انتشارات مركز مطالعهه و تهدوين كتهب علهوم

انساني( سمت) ،چاپ هشتم .
-

تاجي .نشاطيه ،نرگس( " ،)6831مفهوم عدالت در انديشه جان استوارت ميهل" ،رسهاله كارشناسهي

ارشد علوم سياسي ،دانشگاه تربيت مدرس .
-

خادمي نوش آبادي ،سيد جالل ( " ،)6833تحليل وضعيت هويت( ملي مذهبي) دانش آموزان پايه سوم

دبيرستان در تهران ،رساله كارشناسي ارشد پژوهش ،دانشگاه شهيد بهشتي .

بررسي تطبيقي هويت ملي شهروندان ايران و فرانسه
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دوران ،بهزاد(  " ،)6836تاثير فضاي سايبرنتي .بر هويت اجتماعي" ،رساله دكتهري جامعهه شناسهي،

دانشگاه تربيت مدرس .
-

رزازي فر ،افسر ( " ،)6833بررسي مفهوم هويت جمعي و جايگاه هويت ملي در شهر مشهد با تاكيد بهر

دو عامل عامگرايي و عدالت توزيعي بر هويت جامعه اي ( ملي) ،رساله كارشناسي ارشد جامعه شناسي ،دانشهگاه
فردوسي مشهد .
-

سيا هپوش ،امير ( " ،)6836عوامل موثر بر نگرش دانشجويان به عدالت و آزادي" ،رسهاله كارشناسهي

ارشد ،دانشکده علوم انساني ،دانشگاه تربيت مدرس .
-

شرفي ،ابوالفضل " ،)6833( ،بي هويتي اجتماعي و گرايش به غرب" ،رساله كارشناسي ارشهد جامعهه

شناسي،دانشکده علوم انساني ،دانشگاه تربيت مدرس .
-

عبدي ،عطااله ( ")6836بررسي نسبت بين احساس محلي گرايي و ملي گرايي (نمونه مهوردي تبريهز"،

رساله كارشناسي ارشد ،دانشگاه تربيت مدرس .
-

عليخواه ،فردين ( " ،)6831قشربندي و گرايش به عدالت و آزادي" ،رساله كارشناسهي ارشهد جامعهه

شناسي ،دانشکده علوم اجتماعي ،دانشگاه عالمه طباطبايي .
-

غراياق زندي ،داوود ")6831( ،جامعه مدني و دولت" ،رساله كارشناسي ارشد علوم سياسي ،دانشهگاه

تربيت مدرس .
-

كيشي پوري ،.احمد علي ( ")6838بررسي جامعه شناختي ابعاد هويت جمعي در بين شهروندان تالشي

با تاكيد بر نظام قشربندي اجتماعي" رساله كارشناسي ارشد جامعه شناسي ،دانشکده علوم اجتماعي ،دانشهگاه
عالمه طباطبايي .
-

كاوياني راد ،مراد (  " ،)6831بررسي نقش هويت قومي در اتحاد ملي" ،رساله كارشناسي ارشد جامعهه

شناسي  ،دانشگاه تربيت مدرس .
-

مهرابي ،علي ( " ،)6836نسبت عدالت و آزادي در انديشه شريعتي و سروش" ،رساله كارشناسي ارشد

جامعه شناي ،دانشگاه تربيت مدرس .
-

مرشدي زاد ،علي ( " ،)6833نگرش نخبگان آذري به هويت ملي "  ،رسهاله كارشناسهي ارشهد علهوم

سياسي ،دانشکده حقوق و علوم سياسي ،دانشگاه تهران .

بررسي تطبيقي هويت ملي شهروندان ايران و فرانسه
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مروت ،برزو( "،)6838بررسي عوامل موثر بر هويت جمعهي غالهب در نهزد دانشهجويان دانشهگاههاي

شهرستان سنندج" ،رساله كارشناسي ارشد جامعه شناسي ،دانشکده علوم اجتماعي ،دانشگاه عالمه طباطبايي .
-

ميرسندسي ،محمد " ،)6831( ،عوامل موثر بر درک مهردم از عهدالت ،برابهري يها نهابرابري" ،رسهاله

كارشناسي ارشد جامعه شناسي ،دانشکده علوم انساني ،دانشگاه تربيت مدرس .
-

يوسفي ،علي( " ،)6831بررسي تطبيق مشروعيت سياسي دولت جمهوري اسالمي ايران در سهه شههر

تهران ،مشهد و يزد"  ،رساله دكتري جامعه شناسي ،دانشکده ادبيات و علوم انساني ،دانشگاه تربيت مدرس
فولنامه و نشريات:

-

اخوان كاظمي ،بهرام ( " ،)6831عدالت در انديشه سياسي غرب" ،ماهنامه اطالعات سياسي .اقتوادي،

شماره.618-611 :
-

بشيريه حسين( " ،)6831دين و عدالت خواهي در نظرخواهي از دانشوران" ،نشريه نقد و نظهر ،سهال

سوم ،شماره  8:و . 1
-

بانيد ،لئونارد ( "،)6833بحرانهاي توسعه سياسي" ،ترجمه غالمرضا خواجه سروي ،فوهلنامه مطالعهات

راهبردي شماره اول.
-

-تاجي ،.محمد رضا( " ،)6831فرهنگ و هويت ايراني ،فرصت ها و چالش ها" ،فولنامه مطالعات ملي،

سال اول  ،شماره چهارم.
-

چلبي ،مسعود( " ،)6836فضاي كنش؛ ابزاري تنظيمي در نظريه سازي" ،مجله انجمن جامعهه شناسهي

ايران ،دوره چهارم ،شماره .6
-

چلبي ،مسعود ( " ،)6831وفاق اجتماعي" ،فولنامه علوم اجتماعي ،جلد دوم ،شماره سوم.

-

چلبي ،مسعود ( " ،)6831تعهد كار" ،فولنامه پژوهش ،سال ششم ،شماره  11و .18

-

حاجياني ،ابراهيم(  " ،)6831تحليل جامعه شناختي هويت ملي درايران و طرح چند فرضيه" ،فولنامه

مطالعات ملي ،سال دوم ،شماره پنجم.
-

رفعت جاه ،مريم ( " ،)6838زنان و باز تعريف هويت اجتماعي" ،مجله انجمن جامعه شناسي ايران ،دوره

پنجم ،شماره .1
-

زواره اي ،سيد عبدالمجيد( " ،)6838هابرماس و بحران هويت" ،پايگاه اطالع رساني اقتواد ايران.
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-

سروش ،عبدالکريم( " ،)6838دانش و دادگري" ،ماهنامه كيان ،شماره  .11

-

شرفي ،ابوالفضل(  " ،)6831هويت اجتمهاعي و پيشهگيري از انحرافهات اجتمهاعي" ،فوهلنامه علهوم

اجتماعي ،شماره  66و .61
-

شيخاوندي ،داود ( " ،)6833وفاق اجتماعي و همبستگي ملي" ،فولنامه مطالعات ملي،سال اول ،شماره

اول.
-

عسگري خانقاه ،اصغر( " ،)6833اعياد ،سنت ها و وفاق ملي در ايران" ،فولنامه مطالعات ملي ،شماره 1

و .8
-

عريضي ،حميد( " ،)6831عدالت توزيعي ،ي .مفهوم فلسفي" :ماهنامه نامه ،شماره  .16

-

كامکار ،مهديس ( " ،)6831سياست اجتماعي چيست" ،فولنامه رفاه اجتماعي ،سال سوم ،شماره .61

-

كاتوزيان ،ناصر( " ،)6831حقوق و عدالت" ،ماهنامه نقد و نظر ،سال سوم ،شماره 1 :و  .8

-

مجتهد زاده ،پيروز ( " ،)6833هويت ايراني در آستانه سده بيست و يکم" ،ماهنامه اطالعات سياسي –

اقتوادي ،سال دوازدهم ،شماره 611و .681
-

-يوسفي ،علي ( " ،)6831فرهنگ و هويت ايراني ،فرصتها و چالشها"،فولنامه مطالعات ملي ،سال دوم،

شماره چهارم.
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