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Abstract 
Objective: The purpose of this article is to identify and prioritize the elements of 
contextual-cultural identity in the creation and stability of the identity of the 
Turkish ethnicity .Methods: The present research uses a mixed-methods 
(qualitative-quantitative) approach. In the qualitative phase, 22 Azeri experts 
living in Tehran City and other Turkish-speaking province centers in 2020 
selected through snowball-sampling method to reach theoretical saturation were 
interviewed. In the quantitative phase, 384 residents of the centers of the Azeri 
provinces were selected through stratified random sampling method using 
Cochran's formula. Research instruments in qualitative part were checklist and 
semi-structured questionnaire. The instrument of the quantitative part was a 
researcher-made questionnaire extracted from the identified indicators of 
contextual-cultural identity in the creation and stability of the Turkish ethnic 
group. To validate the content of the interviews, two consecutive stages of 
surveys with experts were used. Content validity and structural validity were 
used to assess the validity and Cronbach's alpha was used to assess the reliability 
of the researcher-made questionnaire.Results: The findings of the qualitative 
section revealed that based on the “thematic analysis” obtained from the 
interviews with experts, from 144 contents, 74 categorized codes, 12 sub-themes 
and finally four main themes were recognized, inclusding:1. Geography, 2. 
Language, 3. Individual Attitude, and 4. Personality Characteristics; their indexes 
were recognized as contextual-cultural identity elements in the creation and 
stability of Turkish ethnicity. Moreover, the results of the quantitative section, 
according to the exploratory factor analysis, showed five factors affecting the 
creation and stability of the individual-contextual cultural identity element of 
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Turkish ethnicity, including 1. Personality characteristics, 2. Language, 3. Gender 
differences, 4. Individual attitudes, and 5. Geography. The results of one-sample 
t-test proved that the contextual-cultural identity, to a large extent, affects the 
creation and stability of the identity of the Turkish ethnicity. In this category, 
geography and language had the most important and gender differences had the 
least important role.Conclusion: Hence, geography and language are the most 
important elements of contextual-cultural identity in the creation and stability of 
the identity of the Turkish ethnicity. 

 

 

Extended Abstract 
Introduction:  
Identity has a long history in the memoir 
of humanity. From the moment man 
realized that he had to answer the 
question of "who" and "what" in the face of 
the social environment, a category called 
"identity" was formed. In fact, since the 
beginning of human cognition, the 
question of identity has been raised for 
him. Culture and cultural heritage can be 
considered as one of the most important 
sources of human identity. Individuals and 
groups gain identity through cultural 
components and elements since these 
components and elements have a 
significant ability to meet the needs of 
human beings to be superior to others and 
to integrate into their own community. 
The contextual identity is the identity 
acquired by an individual in a nation 
according to the geographical 
environment in which he was born, the 
language and dialect, and the personality 
characteristics he acquires from the 
nation and group. According to Smith 
(2004), since ethnic identity is an identity 
with cultural content and includes 
elements such as symbols, myths, 
memories, and customs and rituals, the 
survival of these identity elements over 
successive generations can be a reason for 
stability and survival of their ethnic 
identity. The existence of a group's ethnic 

identity in a host society depends on 
various factors and conditions, including 
the intensity and strength of minority 
ethnic identity elements and the 
mechanisms that perpetuate it in the face 
of majority culture. In addition, the social 
conditions of the host society help the 
survival of their identity elements. The 
purpose of this article is to identify and 
prioritize the elements of contextual-
cultural identity in the creation and 
stability of the identity of the Turkish 
people. 

Methods: 
The present research uses a mixed-
methods (qualitative-quantitative) 
approach. In the qualitative phase, 22 Azeri 
experts living in Tehran City and other 
Turkish-speaking province centers in 
2020 selected through snowball-sampling 
method to reach theoretical saturation 
were interviewed. In the quantitative 
phase, 384 residents of the centers of the 
Azeri provinces were selected through 
stratified random sampling method using 
Cochran's formula. Research instruments 
in qualitative part were checklist and 
semi-structured questionnaire. The 
instrument of the quantitative part was a 
researcher-made questionnaire extracted 
from the identified indicators of 
contextual-cultural identity in the 
creation and stability of the Turkish ethnic 
group. To validate the content of the 
interviews, two consecutive stages of 
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surveys with experts were used. Content 
validity and structural validity were used 
to assess the validity and Cronbach's alpha 
was used to assess the reliability of the 
researcher-made questionnaire. 

Results:  
The findings of the qualitative section 
revealed that based on the “thematic 
analysis” obtained from the interviews 
with experts, from 144 contents, 74 
categorized codes, 12 sub-themes and 
finally four main themes were recognized, 
including Geography, Language, Individual 
Attitude, and Personality Characteristics. 
Their indexes were recognized as 
contextual-cultural identity elements in 
the creation and stability of Turkish 
ethnicity identity. Moreover, the results of 
the quantitative section showed that five 
factors were identified in the creation and 
stability of the elements of individual-
contextual cultural identity of Turkish 
ethnicity after doing an exploratory factor 
analysis on 36 items of the designed 
questionnaire extracted from the themes 
and indicators of the interviews with 
experts. These factors included 
Personality characteristics, Language, 
Gender differences, Individual attitudes, 
and Geography. The results of one-sample 
t-test showed taht the contextual-cultural 
identity, to a large extent, affects the 
creation and stability of the identity of the 
Turkish people (p <0.05, 3<x-<4). The 
results of Friedman ranking test also 
showed that geography and language were 
the most important and gender 
differences were the least important 
elements of contextual-cultural identity in 
the creation and stability of the identity of 
the Turkish people. 

Conclusion:  
Based on the results of the interview in the 
qualitative section as well as the results of 
the survey in the quantitative section, it 
can be argued that Geography in the 
indicators of "residence" and 
"geographical location" and Language in 
the indicators of "mother tongue", 
"spoken/written languages" and 
"geographical language" are the main 
elements of cultural identity in the 
formation, continuity and stability of the 
identity of the Turkish people. Individual 
Attitudes in the indicators of "beliefs" and 
"political issues", Personality 
Characteristics in the indicators of "ethnic 
feelings", "personality characteristics", and 
"socio-economic characteristics", and 
finally Gender discrimination in the 
indicators of “gender differences” and 
“most boys' ethnic bias” as other 
contextual-cultural identity elements 
have been able to play a key role in the 
creation, continuity and stability of the 
identity of the Turkish people in different 
eras. Accordingly, the formation and 
stability of the Turkish people’s identity 
originate from the recognized contextual-
cultural identity elements. In fact, the first 
factor is related to geography; the second 
factor is related to language; the third 
factor is related to personality 
characteristics; the fourth factor is related 
to individual attitudes and the fifth factor 
is related to gender differences. 
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 چکیده
  و   تکوین   در  ایزمینه  فرهنگی  هویت  عناصر  بندیاولویت   و  شناسایی  حاضر  مقاله  هدف:  هدف

ود  کمّی-کیفی  صورت  به  تحقیق  روش:  مطالعه  روش.است  ترک  قوم  هویت  پایداری   کیفی   بخش.  ب
 به   زبانترک  هایاستان  مراکز  و  تهران  شهر  در  ساکن  آذری  خبرگان  از  نفر  22  با  مصاحبه  طریق  از

ل  در  برفی  گلوله  روش 139  سا ری اشباع به  رسیدن  تا  9   نفر   384  با  کمّی  بخش.  پذیرفت  صورت  نظ
تان  مراکز  ساکنین  از ینآذری  هایاس م   ایطبقه  تصادفی  روش  به  کوکران  فرمول  از  استفاده  با  نش   انجا

ختاریافتهنیمه  پرسشنامه  و  لیست  چک  کیفی،   بخش  در  سنجش  ابزار.  شد   سنجش   ابزار.  بود  سا
ناسایی  هایشاخص  از  مستخرج  ساختهمحقق  پرسشنامه  کمّی،  بخش  در  خبرگان  توسط  شده  ش

فاده   خبرگان  با  نظرسنجی  از  متوالی  مرحله  دو  ها؛مصاحبه  مضامین  سنجی  روایی  جهت.  بود   است
تهمحقق  پرسشنامه  روایی  سنجش  جهت.  شد ی  اعتبار  از  ساخ ت   و  ایسازه  اعتبار  و  محتوای   جه

خکرون  آلفای از نیز پایایی سنجش   بر  داد؛ نشان کیفی بخش در  هایافته: هایافته .شد گرفته  بهره با
 بندیطبقه  کد  74  مضمون،  144  بین  از  خبرگان؛  با  مصاحبه  از  حاصل  «مضمون تحلیل»  روش  اساس

 فردی   نگرش.  3  زبان.  2  جغرافیا.  1  شامل  اصلی  مضمون  چهار  نهايت  در  و  فرعی  مضمون  12  شده،
  در   ای زمینه  فرهنگی  هویت  عناصر  عنوان   به  آنها   هایشاخص  که   هستند  شخصیتی  هایویژگی.  4

د؛  نشان  نیز  کمّی  بخش  در  هایافته.  شدند  شناسایی  ترک قوم  هویت  پایداری و  تکوین   اساس   بر  دا
ی  تحلیل  جنسیتی  تفاوت.  3  زبان.  2  شخصیتی  هایویژگی .  1:  عامل  پنج  شده  انجام  اکتشافی  عامل

 ترک  قوم  هویت  پایداری  و  تکوین  در  ایزمینه  فرهنگی  هویت  عناصر  جغرافیا.  5  فردی  نگرش.  4
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 بندی عناصر هویت فرهنگی در تکوین و پایداری هویت قوم ترک اولویت شناسایی و . عربستانی مهرداد

 کلیدواژه ها: 
  تکوین،  فرهنگی، هویت

 . ترک قوم پایداری،

  در  زیاد  سطح  در  ایزمینه  فرهنگی  هویت:  داد  نشان  اینمونه  تکتی   آزمون  نتایج.  شدند  شناسایی
 تفاوت  و  ترینپراهمیت  زبان  و  جغرافیا   عامل  که  دارد  نقش  ترک   قوم  هویت  پایداری  و  تکوین

ند  دارا  را   نقش  تریناهمیتکم  جنسیتی   عناصر    ترینمهم  زبان،  و  جغرافیا :  گیرینتیجه.هست
 .باشندمی ترک قوم هویت پایداری  و تکوین در ایزمینه فرهنگیهویت

 مقدمه 1
شرط  1هویت  بدون    الزم،  و  است  اجتماعی  زندگی 

انسان  اجتماعی،  هویت  تعیین  برای  ها  چارچوبی 
یکدیگر  نمی  با  پایدار  و  معنادار  صورتی  به  توانند 

کنند برقرار  افراد  248:  1383محمدی،)گل  ارتباط   .)
از   و  بوده  خویش  هویت  کشف  جویای  همواره 

پرس  عالم  این  در  خود  جایگاه  و  جو  وموقعیت 
ای به نام »هویت« در  لذا، همواره با مسئلهاند. کرده 

این   و  داشته  سروکار  خود،  اجتماعی  و  فردی  حیات 
دغدغه  زمره  در  طول  مسئله  در  بشر  حیاتی  های 

می  شمار  به  می تاریخ  که  آنجا  تا  است  توان  رفته 
ها در طول تاریخ  ها و کشمکش ریشه بسیاری از نزاع 

خود در برابر  را به جدال بر سر »ابراز وجود« و تثبیت  
هویت  دانست.  مرتبط  سطوح  دیگری  در  یابی 

می  رخ  هویت مختلف  سطوح،  این  از  یکی  یابی  دهد. 
هویت  این  است.  نمادین  سطح  برخی  در  با  یابی 

ارزش و  باورها  می قوانین،  صورت  با  ها  فرد  و  گیرد 
می  که  من« چیزی  »آرمان  را  آن  را    2توان  خود  نامید، 

می همان ن یا »آر ی  این  با  کند.  شاید  که  من«  مان 
فرامن معادل  را  آن  بتوان  دانست،    3تسامح  فرویدی 

آنها  آرمان با  را  خود  فرد،  که  هستند  فرهنگی  هایی 
می همان ن یا می ی  همذات  یا  پندارد  کند 

آرمان44:  1397)عربستانی، ارزش(.  مثل  های  هایی 
 و البته ترک بودن.  قومی، ایرانی بودن

  ن یترمهم یکی از    توانی را م  و میراث فرهنگی   4فرهنگ
انسان   منابع گروه هویت  و  افراد  دانست.  با  ها  ها 

یابند؛ زیرا  توسل به اجزا و عناصر فرهنگی هویت می 
نیاز   تأمین  در  چشمگیری  توانایی  عناصر،  و  اجزا  این 

 
1 - Identity 
2 - Ego Ideal 
3 - Super Ego 

بودنانسان  ممتاز  به  دیگران  ها  در    از  شدن  ادغام  و 
را  جمع امیری،  دارند   خودی  (.  69:  1386)صالحی 

می  سبب  منسجم  هویتی  از  فرد  برخورداری  تا  شود 
اطراف   حوادث  و  وقایع  به  نسبت  را  واحدی  موضع 
پیش   در  واحد،  معیارهای  داشتن  دست  در  با  خود، 

 (.103:  1384بگیرد )صنیع اجالل،

شکل  در  مختلفی  دخیل  عوامل  هویت  گیری 
جنسیت رسوم،  و  آداب  فرهنگ،  همچون؛  و    هستند 

)دیویس  این    نیترمهم(.  486:  5،2017زبان  در  عامل 
ابزار    تنهانه زمینه بدون شک زبان است که به مثابه  

ابزار   و  افراد  شدن  اجتماعی  ابزار  بلکه  اصلی،  ارتباط 
های دریافتی از  داده  اصلی اندیشیدن و مرکز پردازش

جهان بیرونی و به مادیت درآوردن آنها از طریق نظام  
عمل دیگر،  می   شناختی  مهم  بسیار  عامل  کند. 

خود   که  است  اعتقادی  نظام  مذهب  است؛  مذهب 
 آورد.الگوی مشخصی برای فرد به وجود می 

نظام   در  گسترده  و  سریع  تحوالت  به  توجه  با 
دهه  در  قرن  جهانی،  اوایل  و  بیستم  قرن  پایانی  های 

و مباحثی در باب هویت    هاسؤال بیست و یکم، طرح  
در   جوامع  هویتی  آینده  آن،  مختلف  ابعاد  و  فرهنگی 
جمله   از  آنها،  روی  پیش  مسائل  و  آن  متفاوت  ابعاد 

جامعه هر  ضروری  و  اساسی  نظر نیازهای  به  ای 
فرهنگی  می ابعاد  موجود  وضعیت  به  پرداختن  رسد. 

جامعهه در  را    ویت  هویت  از  کلی  نمایی  حدودی  تا 
می  نشان  ما  هویت  به  نوع  این  که  چرا  دهد؛ 

اساسی  هر  دربرگیرنده  افراد  هویتی  عناصر  ترین 
به می جامعه  )گلحساب  واژه 1380محمدی،آید  ی  (. 

فرهنگی  گفته    6هویت  خودش  از  فرد  ادراک  به 

4 - Culture 
5 - Davis 
6 - Cultural Identity 
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 بندی عناصر هویت فرهنگی در تکوین و پایداری هویت قوم ترک شناسایی و اولویت . مهرداد عربستانی

در  می غیررسمی  و  رسمی  عضویت  با  که  شود 
دستیی  هاگروه تلقین  می   به  و  انتقال  به  که  آید 

ارزش  عقاید،  نگرش دانش،  سنتها،  و  ها،  ها 
 (.1،2002پردازد )کیمهای زندگی می روش

از    عمدتا  چگونگی و ابزار ساخت هویت فرهنگی،  
و   )خانواده  غیررسمی  آموزش  فرایندهای  خالل 

)ن رسمی  و  می جامعه(  انجام  آموزشی(  در  ظام  گیرد. 
گسترده  مجموعه  فرایند،  این  نظام  ایطول  های  از 

شناختیزبان  عمل   شناختی،  وارد  بازنمایی  و 
گروه می هویت شوند.  بودن  دارا  با  قومی  های  های 

زمینه ابعاد  در  خاص  تکوین  فرهنگی  در  جمعی  و  ای 
اثرگذارند.   قومیتشان  پایداری  هشت  و  مجموع،  در 

ني نياكان  شاخص  به  باور  يا  مشترك  واقعي  اكان 
سرزمين  اسطوره مشترك،  تاريخي  پيشينه  اي، 

فضاهاي مشترك،  مذهب  و  زبان  زيست    مشترك، 
ارزش مشترك،  رسوم  و  آداب  مشترك،  مشترك،  هاي 

معيار   عنوان  به  واحد  گروه  يك  به  تعلق  احساس 
قومي  گروه  می   تعيين  )کریمی،قلمداد  :  1387شوند 

نکته ظریفی الزم است و آن اینکه  (. توجه به 18- 20
گروه  قومی  آنچه  جدا    - های  یکدیگر  از  را  فرهنگی 

وهلمی در  اول،کند،  نیست؛  تفاو  ه  فرهنگی  بلکه  ت 
برخی  خوی   ساختن   متمایز  ەاراد گرفتن  کار  به  و  ش 

  هویت   ەکنندههای فرهنگی به عنوان مشخص ویژگی 
زمینه  باألخص  شخوی   ویژه بعد   است   ایدر 

، گروه نیز  شناسينظر جامعهماز  (.  162:  1381)کوش، 
نتي در  كه  مردمي  از  است  عبارت  ث  ميرا  يجه قومي 

متمايز   اجتماعي  نظر  از  خود،  مشترك  فرهنگي 
 (. 18- 20: 1387)کریمی، شوندمحسوب می 

ها در ایران، قومیت  دارترین قومیت یکی از ریشه 
  یی ترک آذری در گراقوم گیری  . ریشه شکل استترک  

و ظهور جنبش تجزیه طلبانه فرقه    30ایران به دهه  
پیشه  رهبری  به  آذربایجان  عمال  دموکرات  و  وری 

و عیوضی، شوروی برمی    رغمی عل (.  1392گردد )طالبی 
، جغرافیای انسانی آذربایجان در سطح  هاش یگرا این  

ویژگی  با  ترک  قوم  حضور  بیانگر  قومی،  کالن  های 

 
1 - Kim 

ه در عین دارا بودن  زبانی و فرهنگی خاص خود بوده ک
تفاوت  و  شاکله  تمایزات  از  برخوردار  ویژه،  های 

می  ملی  جنکینزفرهنگ  تعبیر  به  که  (  1391)  2باشند 
تفاوت  عین  نیز  در  تشابهاتی  دارای  همدیگر،  با  ها 

 باشند.می

قوم   ابعاد    زبانترک تالش  ساختن  یکپارچه  برای 
هویت  بازگرداندن  و  با   رفتهازدست های  هویتی 

روبه مقاومت می هایی  پی  رو  در  گویا  که  شود 
مسئله   این  و  است  قوم  این  هویتی  ابعاد  گسستن 

از   استان چالش   نیترمهم یکی  فرهنگی  های  های 
است  ن ینش  یآذر بهشده  اما  می   ؛  تاکنون  نظر  رسد 

ای بررسی  و  طرح  ارزیابی  در  و  اجتماعی  مسئله  ن 
عینی   و  دقیق  چندان  بررسی  آن،  از  ناشی  شواهد 
این   عمیق  جهات  به  توجهی  کمتر  و  نگرفته  صورت 
و   طرح  عبارتی  به  است.  گرفته  صورت  مسئله، 

انسجام   مسئله  ایران    قومیمطالعه    ژه یوبهو  در 
ترک،   قوم  هویت  درباره  دچار  مطالعه  بیشتر 

است کلی  شده  تکرار  و  است  گویی  دلیل  بدان  این   .
و   تجربی  تحقیقات  خأل  موضوع  این  ادبیات  در  که 

بههای جامعهبررسی  و  وضوح دیده می شناختی  شود 
ا  فقدان  شرایط  در  پیداست  ناگفته    گونه ن یالبته 

فرضیه ارزیابی  و  بررسی  به  مطالعات،  مربوط  های 
قومی  فرهنگی  آینده،    هویت  و  کنونی  شرایط  در 

این موضوع   خواهد بود. باوجود  ریذپسختی امکان به
در   حاضر  مطالعه  خصوص،  این  در  مطالعاتی  فقر  و 

و   شناسایی  فرهنگی  بندی  اولویت پی  هویت  عناصر 
نظر    به  .استای در تکوین و پایداری قوم ترک  زمینه

مسئله  می بررسی  فرهنگی  آید  هویت  بدون  تکوین 
سطح   در  هویت   خردتأمل  سنجش  بدون  نیز    و 

قومیت  فرهنگی   ایزمینه نیست.  امکان   یک  پذیر 
درنها  واگرایی(    ت یچراکه  )بالعکس  همگرایی  موضوع 

مطالعه   با  زمینهگیویژجز  جنسیت، های  مانند  ای 
ویژگی  و  زبان، نگرش  زیستی  جغرافیا،  کنشگران  های 

برداشت  بر مبنای  هم  در  و آن  و  ها، تعاریف، تفاسیر 
هویت  و  کل  شناسایی  وسیله  بدان  را  خود  که  هایی 

می  امکان تشخیص  ندهند،  هویت    .ستیپذیر 

2 - Jenkins 
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فرد در یک قوم به    شدهکسب ای همان هویت  زمینه
آن   در  که  جغرافیایی  محیط  زبان  متولدشدهاقتضاء   ،

های زیستی که از قوم و گروه کسب  و گویش، ویژگی 
خرد،  .  استکند،  می تحلیل  سطح  بر  تأکید  هرچند 

میانه    ا  لزاما تحلیل  سطوح  انگاشتن  نادیده  معنی  به 
در   گردد.  تلقی  نباید  هویت  سنجش  در  کالن  و 

عضو    ،حقیقت افراد  و  کنشگران  تعهد  و  تعلق  میزان 
قومی فرهنگ و  محلی  قومی   ترکی  های  فرهنگ  به 

شان و نیز به فرهنگ اجتماع و سرزمین ملی )ایران(  
و  می مهم  نقطه  و    یی اعتناقابل تواند  بررسی  برای  را 

پیرامون  پژوهش  بعدی  فرهنگی  های  هویت  پایداری 
اقوام  در   بر  ترکبین  آورد.  باید    اساساین    فراهم 

مناسب  از  یکی  استراتژیگفت  های  ترین 
بررسی  روش برای  قومیشناختی  مطالعات  هویت   ،

مناسبات   پایداری  پیرامون  و  فرهنگی  تکوین  هویت 
اقو میان  در  اولویت   ترکام  قومی  آنها  و  نقش  بندی 

است.   است حاضر  نوشتار  موضوع  مهم،  این  چرا    و 
می نظر؛  مورد  عناصر  شناسایی  با  تکوین  که  به  توان 

با   همچنین  و  یافته  دست  قومی  هویت  پایداری  و 
عمده اولویت  یک؛  هر  نقش  را  بندی  عناصر  ترین 

عامل فرهنگی قومیت    نیترمهم شناسایی و به عنوان  
تاریخی، جغرافیایی و ... معرفی کرد.    ازنظر  موردنظر

عناصر  آن است که  مقاله  سؤال اصلی در این    درواقع 
زمینه فرهنگی  هویت  هویت  پایداری  و  تکوین  در  ای 

نشینان قوم ترک؛  و از دیدگاه آذری   اندکدم قوم ترک 
آذری   قوم  هویت  پایداری  و  تکوین  در  یک  هر  نقش 

و   است  بیش  ک یکدام چقدر  تکوین  اثرگذاری  در  تری 
 و پایداری هویت قوم ترک دارا هستند؟

مبانی نظری و پیشینه  2
 تحقیق

گسترده علی  مطالعات  هویت  رغم  خصوص  در  که  ای 
در   مطالعه  همچنین  و  ایران  در  اجتماعی  و  فرهنگی 

قومیت  مختلف  خصوص  ترک    ازجملههای  قوم 
در    گرفتهانجام  که  مشابهی  تحقیق  اما  است؛ 

 
1 - Jameson 
2 - Balasubramanian 

تحلی و  شناسایی  اقوام  خصوص  فرهنگی  هویت  ل 
یافت    صورت بهکشور   باشد،  گرفته  صورت  تجربی 

خصوص  پیشینه  جه یدرنتنشد.   این  در  مرتبط  ای 
تحقیقات   اتفاق  به  قریب  اکثر  است.  نشده  انجام 
قومیتی انجام گرفته در خصوص تشابهات یا تمایزات  

انسجام  قومیت برای  تالش  و  کشور  در  مختلف  های 
و   کشور  در  ملی  وحدت  هویتی  و  عناصر  نقش  یا 

ایجاد   در  دین  و  زبان  جغرافیا،  همچون  فرهنگی 
حضور   و  شدن  جهانی  نقش  همچنین  و  ملی  وحدت 

هویت شبکه در  مجازی  قوم های  فرهنگی  های  یابی 
اهّم   به  ادامه  در  است.  شده  انجام  مختلف 

 گردد. های مزبور اشاره می پیشینه

که   است  شده  انجام  نیز    ن یترمهم تحقیقاتی 
قومیتعناص در  فرهنگی  هویت  شناسایی  ر  را  ها 

نتایج  مرتبط اند.  کرده  حاضر؛  نوشتار  با  تحقیق  ترین 
جیمسون  مفهوم  2007)  1تحقیقات  خصوص  در   )

سازی مجدد هویت فرهنگی و نقش آن در ارتباطات  
فرهنگی   بین  هویت  استتجاری  داد:  نشان  وی   .

فرهنگی حس فرد درباره خویشتن است که ناشی از  
و انتقال    استها  رسمی و غیررسمی در گروه عضویت  

ارزش  باورها،  دانش،  درک  نگرش و  سنت ها،  و    هاها، 
گسترده  روش مفهوم  دارد.  بدنبال  را  زندگی  های 

مولفه بین  بایستی  فرهنگی  به  هویت  مربوط  های 
و   زبان  فلسفه،  جفرافیا،  اجتماعی،  طبقه  حرفه، 

زیست جنبه اجتماعی  کهای  برقرار  توازن  ند.  شناسی 
کند و موجب  هویت فرهنگی در طول زمان تغییر می

در تحقیقی که  شود. برانگیخته شدن احساسات می 
جغرافیای    (2018)  2باالسوبرامانیان  مبانی  بررسی  به 

قلمرو،   و  فضا  داد:  نشان  نتایج  پرداخت،  فرهنگی 
می  شمار  به  فرهنگی  جغرافیای  از  که  بخشی  روند 

می  باعث  آن  مناسب  هویت  ارزش شود  تحلیل  و  ها 
 مشترک بین اقوام را به خوبی شناسایی کنیم.

حسن  تحقیق  به    (2016)  3نتایج  زبان  بررسی  در 
و   همبستگی  قدرت،  هویت،  از  شاخصی  عنوان 
که   داد  نشان  چندفرهنگی  جوامع  در  احساسات 

3 - Hassen  
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خود   زبانی  و  دینی  هویت  زبان،  از  استفاده  با  اقوام، 
می اوونرا  کنند.  بازسازی  در  2011)  1توانند  نیز   )

که   است  داده  نشان  فرهنگی  هویت  و  زبان  بررسی 
برجسته ویژگی  عنوان  به  شناسایی  زبان،  در  ای 

 رود. هویت اقوام به شمار می 

چاکووا  و  بررس(  2019)  2اونیکا    ی برقرار  ی در 
از    یسازی جهان   ین ب  یستی همز استفاده  و  فرهنگ 

ن  یفرهنگ   یهاارزش کشور  کل  یجریهدر  داد    یه نشان 
بشرر  اقدامات  و  ارزش  یفتارها    ی فرهنگ   یهاتوسط 

تع  یت هدا امروز،  ی م   یینو  مدرن  جهان  در  شوند. 
دست    جایگاه   یفرهنگ   یهاارزش از  نسبتا   را  خود 

م زوال  به  رو  و  جهان ی داده  واقع،  در    ی سازی روند. 
منف و  مثبت  اثرات  ب  یمتعدد  ی فرهنگ  اقوام    یندر 

کشورها در  و   یمختلف  به  توسعه،  حال    یژه در 
جا   یجریهن ای م   یبر  با  م  ین گذارد.  به  ی حال  توان 

رسانه  شبکه   یهاکمک  اح  یاجتماع   یها و    یای به 
  در پرداخت.    یدرحال زوال و نابود   یفرهنگ   یهاارزش

  از   استفاده   و   شدن   جهانی   نقش   ادامه   با   حقیقت
  و   تکوین  هایروش  مجازی،  هایشبکه   و  اینترنت

  عناصر و است یافته تغییر نیز  قومی هویت پایداری
  هویت   هم  کنار  در هاقومیت  جدید  و سنّتی  فرهنگی 
 . دهدمی  تشکیل را هاقوم  آن فرهنگی 

جامعه نظر  است  از  عبارت  قومي  گروه  شناسي، 
ميراث فرهنگي مشترك خود،    ه از مردمي كه در نتيج

د. هيچ گروه  شوناز نظر اجتماعي متمايز محسوب می 
ويژگي  داراي  بلكه  قومي  نيست،  فطري  و  ذاتي  هاي 

ويژگي  جامعهاين  طريق  از  را  محيط  ها  در  پذیري 
می  دست  به  خود  مله،  آور خاص  )کریمی  (.  1388د 

چشم و  رفتارها  که  قومیت،  است  فرهنگی  اندازهای 
دیگر   اجتماعات  سایر  از  اجتماع  یک  تمایز  سبب 

یک قوم  می و اعضای  خصوصیات فرهنگی خود  شود 
می  دیگران  از  متمایز  خصوصیات  را  مهمترین  بیند. 

گروه دیگر  از  را  آن  که  می قومی  متفاوت  سازد، ها 
لباس   سبک  مذهب،  تبار،  تاریخ،  زبان،  از:  عبارتند 

های فرهنگی،  پوشیدن و نوع زینت کردن. این تفاوت 
 

1 - Owen  
2 - Onyeka Chukwu 

)گیدنز هستند  این  260:  1397،  3آموختنی  از   .)
هوی که  دهنده  روست  شکل  عوامل  از  یکی  قومی  ت 

:  1386به هویت فرهنگی هر جامعه است )محسنی،  
به  218 قومی  »هویت  گیدنز:  تعبیر  به  بنا  و   )

شود که  های عمل فرهنگی گفته می ها و شیوه دیدگاه 
می  متمایز  را  مردم  از  معینی  اعضای  اجتماع  کند. 

از  گروه متمایز  فرهنگی  نظر  از  را  خود  قومی  های 
دانند و دیگران نیز  های دیگر در جامعه می ندی بگروه

 (. 278: 1397دانند« )گیدنز، آنها را همینگونه می 

و   تکوین  شناسایی  جهت  اینکه  به  توجه  با 
ابتدا    پایداری قومیت؛  یک  در  قومی  هویت 

شکل می قرار بایست  مطالعه  مورد  قومیت  آن  گیری 
در   نظری  رویکردهای  ابتدا  بخش  این  در  لذا  گیرد؛ 

شکلخص قرار  وص  بحث  مورد  قومی  هویت  گیری 
رویکرد  می سه  دیرینه1گیرد.  و  2گرا؛  (  ابزارگرا؛   )3  )

شکلبرساخته رویکردهای  قومی  گرا  هویت  گیری 
 باشند.می

 4گرایی رویکرد دیرینه  2.1
رويكرد اين  گونه  ،در  اساسا   قومي  اي  هويت 

تعلق  به  كه  است  گروه  با  به  همانندسازي  خاطر 
شباه  طور  خانواده  به  قومي  تعلق  حس  دارد.  ت 

قومي   گروه  يك  در  فرد  شدن  متولد  از  پس  طبيعي 
آيد. از اين رو، هويت قومي هويتي »ديرين«  پديد مي 

مي  فرد  تلقي  در  قوم  يك  در  تولد  اعتبار  به  كه  شود 
مي از  (.  19:  1387ی،  امام  دیس)  گيردشكل  برخي 

همه ديرينه  ميان  در  را  زبان  فرهنگي  صفات    گرايان 
قومي   تعلق  احساس  ايجاد  در  ويژه  عاملي  فرهنگي 

بهمي پايه   يابند.  بر  اساسا   قومي  هويت  آنان،   باور 
اصلي  عنوان  به  شكل  زبان  قومي  منشأ  شناسه  ترين 

نمي مي را  قومي  يافت گيرد.  زباني    توان  فاقد  كه 
درحال باشد،  صفات    کهی مشترك  ساير  در  اشتراك 

جا و رسوم الزاما  در همه   فرهنگي مثل مذهب يا آداب
 ندارد.  وجود 

3 - Giddens 
4 - Primordialism 
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 1رویکرد ابزارگرایانه 2.2
از   متشكل  طيفي  ميان  در  ابزارگرا  رويكرد 

نخبه نظريه در  پردازان  تئوريسين   سوکی گرا  هاي  و 
ديده مي   عاقالنهانتخاب   شود. قوميت  از سوي ديگر 

صاحب  اين  نظر  ذخيره از  اجتماعي،  نظران  گاهي 
فرهنگي   و  مي سياسي  موقع  محسوب  در  كه  شود 

توان از آن براي بسيج احساسات گروهي  مقتضي مي 
داد.   قرار  استفاده  مورد  و  كشيد  بيرون  را  عناصري 

گروه  يك  ابزارگرايان  ديد  از  و  قوميت  خنثي  بندي 
مبارزه    حاصلی ب در  آن  از  و  نيست  سياسي  ازنظر 

ها براي پيشبرد منافع خود  كه گروه   تالشیقدرت و در  
مي  عمل  مي   ،آورندبه  ديدگاه  استفاده  اين  در  شود. 

هاي مهم  ه منافع فردي يا گروهي همواره يكي از انگيز 
با   همانندسازي  يا  قومي  احساسات  برانگيختن  در 

مي  محسوب  قومي  با  هويت  قومي  رهبران  شود. 
تفاوت   برجسته  محروميت كردن  و  قومي  هاي  هاي 

گر  يا  گروه  رقابت  يا  سلطه  از  به  وه ناشي  ديگر،  هاي 
مي  دامن  قومي  و  احساسات  با  مي   تالشزنند  كنند 

اهداف  بهره  به  حاصله  اجتماعي  نيروي  از  برداري 
  د یس؛ به نقل از  2003،  2)جویرمن   سياسي خود برسند

 (.22: 1387ی، امام

 3گرایی رویکرد برساخته  2.3
ابزارگراست رويكرد  شبيه  جهاتي  از  رويكرد  زيرا    .اين 

عوامل   نقش  پديد بر  در  اقتصادي  و  آوردن    سياسي 
صحه مي  بر ساختهقوميت  همه،  با اين  گرايي  گذارد. 

هاي ابزاري در برساخته شدن قوميت  صرفا  به انگيزه 
و  أت روابط  و  ندارد  را    تعامالتكيد  گروه  اعضاي  ميان 

هويت  فصل  و  حل  در  اصلي  بر  عامل  و  قومي  هاي 
مساخته شمار  به  آن  زبان،  آیشدن  مذهب،  ورد. 

شناسه ساير  و  رسوم  و  حتي  آداب  و  فرهنگي  هاي 
اي از منابع يا ذخاير را در  جسماني يك گروه مجموعه 

مي  قرار  گروه  اعضاي  پايه اختيار  بر  تا  در    دهد  آن 
شرايط خاصي كه قرار دارند هويتي قومي يا ملي براي  

مجموعه  ميان  از  مردم  برسازند.    ی هامؤلفه   خود 

 
1 - Instrumentalism 
2 - Joyerman 

اختيار در  كه  هويت   هويتي  بر  گاه  قومي  دارند  هاي 
تأک وضعيت مي   دیخود  به  بستگي  البته  اين  و  كنند 

اقتصادي   و  سياسي  شرايط  يا  خاص  اجتماعي  هاي 
دار  )جویرمن،نيز  از  2003د  نقل  به    د یس؛ 

 (.25:  1387ی،امام

می 1383)  4اسمیت بیان  که  (  آنجا  از  که  کند 
و   است  فرهنگی  محتوای  با  هویتی  قومی،  هویت 

اسطورهشامل   نمادها،  مثل  خاطرات،  عناصری  ها، 
، بقای این عناصر هویتی  استآداب و مناسک خاص  

نسل  طول  در  می را  متوالی،  بر  های  دلیلی  توان 
)ص   دانست  آنها  قومی  هویت  بقای  و    . (84پایداری 

میزبان،   جامعه  یک  در  گروه  یک  قومی  هویت  بقای 
شدت   جمله  از  مختلفی  شرایط  و  عوامل  به  بستگی 

وت عناصر هویتی قوم اقلیت و سازوکارهایی دارد  و ق
اکثریت   فرهنگ  برابر  در  آن  ماندگاری  باعث  که 

شود، همچنین شرایط اجتماعی جامعه میزبان، به  می
 کند.بقای عناصر هویتی آنها کمک می 

ی هویت  هامؤلفه ( در مقاله خود  2007جیمسون )
ای را در شش مؤلفه مشترک بین افراد  فرهنگی زمینه

 ها به شرح زیر مدنظر قرار داده است: ر گروه د

رده  2. حرفه شغلی 1 رده اقتصادی،  رده:  . طبقه/ 
آموزشی   رده  منطقه/ 3اجتماعی،  ملیت،  جغرافیا:   .

شناسایی   تراکم  شهری،  هویت  یا  استان  ایالت/ 
اقامت   محل  روستا(،  شهرک،  شهری،  حومه  )شهری، 

ملیت(   با  تفاوت  صورت  هویت  4)در  نگرش:   .
های  ی، هویت سیاسی، هویت مبتنی بر فلسفه مذهب

زبان 5دیگر   گویش،  لهجه/  اول،  زبان  زبان:  های  . 
های زیست محیطی با جنبه فرهنگی:  . ویژگی 6دیگر  

سالمتی،   جنسی،  تمایالت  جنسیت،  قومیت،  نژاد، 
 (. 211سن )ص  

كيفي   ماهيت  علت  به  كه  است  ذكر  به  الزم 
زمینه  تحقيق ای  در شناسایی عناصر هویت فرهنگی 

ترک؛ قوم  هویت  پایداری  و  تکوین  يك    در  با  محقق 
پديده   بررسي  به  مشخص  و  خاص  نظري  رويكرد 

3 - Constructivism 
4 - Smith 
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بر   تكيه  با  بلكه  است،  نپرداخته  نظر  مورد 
درك  مصاحبه و  كشف  دنبال  به  كيفي  و  عميق  هاي 

زمینه ترک  عناصر  قوم  در  فرهنگی  هویت  بوده  ای 
ادبيا و  عنوان  است  به  موضوع  نظري  ت 

 .هاي ارجاعي مورد استناد قرار گرفته استچهارچوب 

 روش مطالعه 3
کیفی  آمیخته  روش  با  تحقیق  شده    -این  انجام  کمّی 

مصاحبه    است. بخش اول؛ روش کیفی با استفاده از 
از   استفاده  با  ساختاریافته  و    ست یلچک نیمه 

است.    افتهی ساختار  مه ینپرسشنامه   گرفته  انجام 
آذری    شدهانتخاب های  نه نمو شامل خبرگان فرهنگی 

استان  مراکز  و  تهران  شهر  در  آذری ساکن    های 
سال    زبان ترک عبارتی    1399در  به  است.  بوده 

نمونه  نمونه انتخاب  بر اساس مدل  هدفمند ها  گیری 
است، یعنی انتخاب مواردی که با توجه    1از نوع شدید 

هس غنی  اطالعات  دارای  پژوهش  سؤاالت  تند  به 
همکاران و  مورد  2،2016)بنوت  نمونه  تعیین  جهت   .)

مطالعه، برخی خبرگان شناسایی شدند و پس از طی  
روش    افته یساختار  مهینمصاحبه   به  و  ایشان  با 

نمونه نمونه  برفی؛  گلوله  و  هدفمند  های  گیری 
و مورد مصاحبه قرار گرفتند   دیگر شناسایی  مناسب 

با   نظری  اشباع  حصول  تا  ادامه  نفر    22و  خبرگان  از 
 یافت. 

داده  تحلیل  روش  جهت  از  کیفی  بخش  در  ها 
مضمون«  مراحل    3»تحلیل  است.  شده  استفاده 

داده  تحلیل  و  اساسها  تجزیه    بندی تقسیم  بر 
 به شرح زیر است:  (1399بلوکات و همکاران )

داده  با  آشنایی  اول  از  مرحله  پس  محقق  ها: 
داده  مصاحبه گردآوری  و  مها  طور  به  آنها  ها،  به  کرر 

ها  ها را مطالعه کرده و نسبت به داده مراجعه و داده 
و   کرده  پیدا  کافی  داده   اصطالح بهتسلط  ها  در 

 ور شد.غوطه 

 
1 - Intensity 
2 - Benoot et al 

مرحله دوم ایجاد کدهای اولیه: مرحله دوم زمانی  
داده  محقق  که  شد  آشنایی  شروع  با  و  خوانده  را  ها 

پیدا کرده است. این مرحله شامل ایجاد کدهای اولیه 
داده  داده از  ویژگی  یک  کدها  است.  بوده  را  ها  ها 

می  نمایندگی  معرفی  را  خاصی  مضمون  که  نمایند 
،  144ها کند. در این پژوهش پس از مطالعه دادهمی

 استخراج گردید. هیکد اول

طبقه کدهای  ایجاد  سوم  در  مرحله  شده:  بندی 
بندی کدهای اولیه پژوهش،  این مرحله پس از دسته

 موضوع، استخراج شد.ي هم شده  بندیطبقه کد   74

مرحله   این  در  مضامین:  جستجوی  چهارم  مرحله 
دسته  طبقه،  هم   کدهای  بندیبا  یک  در    12موضوع 

قالب   در  مفهومی  که    4دسته  شد  استخراج  محور 
 شدند.مضامین بالقوه محسوب می 

گذاری مضامین: در این  مرحله پنجم بازبینی و نام 
از مجموع   و   144مرحله،  بندی  کد طبقه  74کد اولیه 

گرفته،  هم  شده شکل  و    12موضوع  فرعی    4مضمون 
ادامه   در  شد.  شناسایی  اصلی  مضمون    4مضمون 

ادبیات   کمک  با  را  شده  شناسایی  اصلی 
 گذاری کردیم. برچسب 

زمانی    ششم  مرحله  گزارش:  تهیه  ششم  مرحله 
مجموعه  محقق  که  شد  مضمون شروع  از  های  ای 

داشته دارد. این مرحله شامل تحلیل  اصلی در اختیار  
 پایانی و نگارش گزارش بخش کیفی است. 

مضمون مطالعه  و  مذکور  مراحل  انجام  های  با 
ویژگی   چهار  به  محقق  آنها،  کدهای  و  فرعی  و  اصلی 

جغرافیا فردی   -زبان  -اصلی    های ویژگی   -نگرش 
 .است  یافته  دست  شخصیتی

مصاحبه از  حاصل  نتایج  روایی  شد  ها  برای  سعی 
مصاحبه شیوه  به  تا  ورود  مصاحبه،  شروع  شامل  ها 

پرسش  سیر  و  از  اگونهبهها،  بحث  تا  شود  هدایت  ی 
مصاحبهپراکنده  بیشتر  شود.  جلوگیری  در  گویی  ها 

زمان   بیشتر  شد.  داده  ترتیب  افراد  کار  دفتر 

3 - Thematic 
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فرآیند  مصاحبه و  ابعاد  مفهوم،  شناسایی  به  ها 
ت ویژگی  قوم  در  فرهنگی  هویت  اختصاص  های  رک 

نیز   پژوهش  پایایی  و  سازگاری  سنجش  برای  یافت؛ 
های  آزمون استفاده شده است. کدگذاری از پایایی باز 

مجدد توسط دو نفر از همکاران نیز صورت گرفت که  
 درصدی حاصل شد. 86اشتراک 

پرسشنامه   از  استفاده  با  کمّی  روش  دوم؛  بخش 
ساخته یافته   محقق  از  با  مستخرج  مصاحبه  های 

نمونه  است.  گرفته  انجام   شدهانتخاب های  خبرگان 
استان  مراکز  ساکنین  آذری شامل  در    زبانترک   های 

نمونه  1399سال   انتخاب  عبارتی  به  است.  ها  بوده 
طبقه  تصادفی  روش  شهرهای  به  ساکنین  بین  در  ای 

تعداد    -اردبیل   -ارومیه  -تبریز به  با    384زنجان  نفر 

بود کوکران  فرمول  از  های  پرسشنامه  . استفاده 
کنار   و  شناسایی  محقق  توسط  ناقص  و  مخدوش 

شدند.   و    371با    جهیدرنتگذاشته  تجزیه  پرسشنامه 
جهت   پذیرفت.  انجام  بخش  این  اطالعات  تحلیل 

از   پرسشنامه  سنجی  اعتبار    اعتبارروایی  محتوایی، 
کرون سازه آلفای  از  سنجی  پایایی  جهت  و    باخ ای 

و مورد   گرفتند. جهت تحلیل    قرار  دییتأ استفاده شد 
عاملی  داده  »تحلیل  تکنیک  از  کمّی  بخش  در  ها 

کرون  »آلفای  تی اکتشافی«،  »آزمون  تک  باخ«، 
رتبهنمونه  »آزمون  و  استفاده  ای«  فریدمن«  بندی 

 شده است. 

 

 هایافته 4
 های کیفی یافته  4.1

)در   ) 1جداول  تا  مضامین  4(  به  مربوط  اطالعات   )
مضامین   و  فرعی  مضامین  مجموع  از  حاصل  اصلی 

هم  کدهای  از  حاصل  کدهای  فرعی  از  منتج  موضوع 
طبقه کدهای  از  یک  هر  مستخرج  اولیه؛  شده  بندی 

 ها ارائه شده است. از مضامین مصاحبه

 
ی  ا نه ی زم بندی موضوعی منتج از کدهای اولیه متغیر جغرافیا از هویت  ضامین اصلی و فرعی حاصل از طبقه م   1  جدول 

 های پژوهش( مأخذ: یافته ترک ) فرهنگی قوم  

تعداد  
 خبرگان 

مضامین   مضامین فرعی کدهای هم موضوع منتج از کدهای اولیه 
 اصلی 

ب تداوم  22 ی موج ط بوم کنین و هایژگیوسکونت مداوم در محی ی قومیتی در سا
ا  جهیدرنت  .شودیم پایداری هویت قومی آنه

 محل اقامت 

 جغرافیا

ق آذری نشین  19  ی به زبان ترکی صحبت کرد.راحتبه توان یمفقط در مناط

22 
، اکثر  زبانانیفارس خصوصا  به دلیل تمسخر سایر اقوام  نینش یآذردر مناطق غیر 

ن محل تولد خود امتناع    .ورزندیماقوام آذری از بیا
 هویت فرهنگی فرد ریشه در محل سکونت و خانواده وی دارد. 19

20 
عادت به زبان آذری با توجه به منطقه محل سکونتشان، با این   لیبه دلافراد 

 . آورندیم  به دستقومیت این منطقه را  ناخودآگاهفرهنگ عجین شده و 
ذاردیماقلیم جغرافیایی محل سکونت بر روحیه و رفتار افراد بسیار تأثیر   18  .گ

تخاب شغل در آینده و پیشرفت افراد بسیار   17 اقلیم جغرافیایی محل سکونت بر ان
 . گذاردیمتأثیر 

ر  21 ویت فردی افراد بسیار تأثی ردیماقلیم جغرافیایی محل سکونت بر ه  .گذا
 .ردیگیمهویت فرد از خانواده، قومیت و منطقه جغرافیایی محل تولد وی نشأت  21

قومیت و موقعیت  
 یاییجغراف

قه جغرافیایی خاص  20 هویت فرهنگی وی نیز  دهندهنشانهویت افراد در منط
 .است

وع خاصی از فرهنگ رشد  22  .کندی مدر هر منطقه جغرافیایی، ن
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)یافته جدول  از  حاصل  می 1های  نشان  هویت  (  دهد 
قوم  زمینه فرهنگی   درای  اصلی    ترک  مضمون 

و   2»جغرافیا« شامل   از    کد  12مضمون فرعی  حاصل 
خبرگان   با  مصاحبه  از  مستخرج    8که    است جمالت 

محل  »  یفرع بقه و تحت عنوان مضمون  کد در یک ط
کد در یک طبقه و تحت عنوان مضمون    4اقامت« و  

عنوان  »  ی فرع تحت  جغرافیایی«  موقعیت  و  قومیت 
 مضمون اصلی »جغرافیا« شناسایی و تحلیل شد. 

 
ی  ا نه ی زم بندی موضوعی منتج از کدهای اولیه متغیر زبان از هویت  مضامین اصلی و فرعی حاصل از طبقه   2  جدول 

 های پژوهش( مأخذ: یافته ترک ) فرهنگی قوم  

 

19 
ن و ترکیه  باهمتا  کندیم ساکن تبریز، تالش   زبانترکفرد  ق آذربایجا زبانان مناط

 تشابه فرهنگی داشته باشد.

تعداد  
 خبرگان 

مضامین   کدهای هم موضوع منتج از کدهای اولیه 
 فرعی

مضامین  
 اصلی 

22 
ت انهیزمهویت  تا  هویت فرهنگی وی را شکل   ردیگیمی فرد از زبان وی نشأ که نهای

 .دهدیم

 زبان مادری 

 زبان 

20 
ه، یکی از عوامل عدم پایداری و حفظ هویت  عدم توجه به زبان مادری در خانواد

 فرهنگی قوم ترکمی باشد.

19 
، یکی از عوامل عدم پایداری و حفظ هویت  عدم آموزش زبان مادری به فرزندان

 باشد.فرهنگی قوم ترکمی 

19 
ه فرزندان   باید در جهت حفظ و پایداری هویت قوم آذری، در خانواده این زبان ب

 آموزش داده شود. 
قومی خود افزایش  20  .ابدی یمبا گذشت زمان آگاهی افراد از زبان 

د به آنان کمک  19 تا هویت فرهنگی خود را  کندیمآگاهی بیشتر افراد از زبان قومی خو
 هر چه بیشتر ترویج دهند. 

ند. 20 ی بشناس ن مادری خود را به خوب  افراد باید زبا
ا استفاده از زبان ملی، زبان مادری خود را به جهانیان عرضه کنند. 19  افراد باید ب
 وابسته به زبان آن قوم است.فرهنگ هر قوم  21

 موازی و برابر توجه شود.  طوربهزبان هر قوم باید در برابر زبان ملی   20
 برای حفظ و پایداری فرهنگ آذری باید زبان گفتاری آن را گسترش دهیم. 22

 زبان 
 گفتاری/

 نوشتاری 

21 
باید به زبان  برای حفظ و پایداری فرهنگ آذری پس از استفاده گفتاری از آن 

 نوشتاری تجمیع کنیم. 

21 
تاری از زبان آذری  فاده نوش هبا است ی آینده عرضه  هانسلآن را به  می توانیمی راحتب

 نماییم.

تاری قوم ترک متأسفانه رواج پیدا نکرده است که باید به این مسأله توجه  21 زبان نوش
 نمود. 

ز طریق زبان   20 افرادی که به ادبیات منطقه جغرافیایی محل تولد خود مسلط باشند، ا
زبان   .پردازندیمبه ترویج قومیت خود 

 جغرافیایی
ن منطقه و خطه جغرافیایی محل تولد، 20 آذری را  فرهنگ قومیت افراد مسلط به زبا

 کنند. تبلیغ و ترویج می
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)های  یافته از جدول  می 2حاصل  نشان  هویت  (  دهد 
زبان«  » یاصل ای فرهنگی  قوم ترک در مضمون زمینه

حاصل از جمالت مستخرج    کد   16تم فرعی و    3شامل  
خبرگان   با  مصاحبه  طبقه    10که    استاز  یک  در  کد 

و   مادری«  »زبان  فرعی  مضمون  عنوان  تحت  کد    4و 

»زبان   فرعی  مضمون  عنوان  تحت  و  طبقه  یک  در 
و  گفتار تحت    2ی/نوشتاری«  و  طبقه  یک  در  کد 

عنوان مضمون فرعی »زبان جغرافیایی« تحت عنوان  
 مضمون اصلی »زبان« شناسایی و تحلیل شد. 

 

 
ی  ا نه ی زم دی از هویت  بندی موضوعی منتج از کدهای اولیه متغیر نگرش فر مضامین اصلی و فرعی حاصل از طبقه   3  جدول 

 های پژوهش( مأخذ: یافته ترک ) فرهنگی قوم  

تعداد  
 خبرگان 

مضامین   کدهای هم موضوع منتج از کدهای اولیه 
 فرعی

مضامین  
 اصلی 

دینه شده    زبانترکی بارز قومی در باور افراد هایژگیواز دوران کودکی بسیاری از  19 نها
 است.

 نگرش
 اعتقادی 

 نگرش فردی

ی آنان به شمار زبانانترکافکار نهادینه شده در باور  19  . آورندیم، به عنوان هویت قوم

21 
ت قومی، آنها را ترغیب  به مطالعه و کسب  کندیمحس عالقه و اشتیاق افراد به هوی

 آگاهی درباره هویت قوم خود بپردازند.
ی وی را نشان انهیزمنوع رفتار فرد، هویت  20  .دهدیم ی و قوم
ن انهی زمنوع نگرش افراد، هویت  20  .دهدیمی و قومی آنان را نشا

 . استچارچوب باورها و اعتقادات اقوام ترک متمایز از سایر اقوام  22

ی در هویت فرهنگی قومی  ریپذبیآسعدم توجه به اخالقیات در جامعه، موجب  18
 . شودیم

 . گذاردیمزیادی  ریترک تأثشرایط سیاسی بر تعصب قومی افراد قوم  21
نگرش 
 سیاسی 

ردیمزیادی  ریترک تأثشرایط سیاسی بر پایداری هویت فرهنگی قوم  21  .گذا
 . گذاردیمزیادی  ریترک تأثحاکمیت دولت بر تعصب قومی افراد قوم  22
ردیمزیادی  ریترک تأثحاکمیت دولت بر پایداری هویت فرهنگی قوم  22  .گذا
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نشان می 3های حاصل از جدول )یافته دهد هویت  ( 
ای فرهنگی  قوم ترک در مضمون اصلی »نگرش  زمینه

شامل   و    2فردی«  فرعی  از    کد   11مضمون  حاصل 
خبرگان   با  مصاحبه  از  مستخرج    7که    است جمالت 

فرعی   مضمون  عنوان  تحت  و  طبقه  یک  در  کد 

کد در یک طبقه و تحت عنوان    4»نگرش اعتقادی« و  
عنوان   تحت  سیاسی«  »نگرش  فرعی  مضمون 
تحلیل   و  شناسایی  فردی«  »نگرش  اصلی  مضمون 

 شد.

 
ی شخصیتی از هویت  ها ی ژگ ی و بندی موضوعی منتج از کدهای اولیه متغیر  مضامین اصلی و فرعی حاصل از طبقه   4  جدول 

 های پژوهش( مأخذ: یافته ترک ) ی هویت فرهنگی قوم  ا نه ی زم 

تعداد  
 خبرگان 

ی  مضامین فرعی کدهای هم موضوع منتج از کدهای اولیه   مضامین اصل

 ی مختلف در افراد درونی شود. هاتیموقعهویت فرهنگی باید در  21

 احساسات قومیتی 

ی های ژگیو
 شخصیتی

ی هویت  ریپذجامعهافراد باید  21 شوند تا در هر شرایط زمانی و محیط
 فرهنگی خود را از دست ندهند. 

یتی را   20  . زدی انگیبرمحس مشارکت و پشتیبانی در همه امور احساسات قوم

22 
ی ها یقوم باهمافراد ترجیح دهند بیشتر  شودیم تعصبات قومیتی باعث 

 خود وصلت کنند.
 تعصبات قومی افراد در حفظ و پایداری هویت قومی ایشان مؤثر است.  22

19 
د در حفظ و های ژگیو پایداری هویت قومی ایشان مؤثر  ی اخالقی افرا

 است.

20 
ناسب در خانواده هویت هاآموزش ست انهیزمی قومی م ی را در مرحله نخ

 .دهدیمو سپس هویت فرهنگی وی را تشکیل 
شان   18 سل جدید تعصبات قومی کمتری ن  .دهندیمبا گذشت زمان، ن

د به فرهنگ قومی خود افتخار زیادی  16 ندینمبا گذشت زمان، افرا  .کن
ور اهمیت بیشتری  زبانترکی هاخانواده 22  .دهندیمبه فرزندان ذک

 تبعیض جنسیتی
ثر اقوام ترک محسوس است.  21  دیدگاه مردساالرانه در اک

 ی چشمگیری دارند.هاتیمحدودزنان آذری از نظر پوشش  22
دودمسائل رفتاری  ازنظرزنان آذری  22  ی چشمگیری دارند.هاتیمح
ر نوع گفتار و رفتار افراد تأثیر   22  .گذاردیممحیط جغرافیایی ب

ی های ژگیو
 ی طیمحستیز

ر  21 ر رفتار افراد تأثی  . گذاردیممحیط جغرافیایی ب

21 
ی چون تبریز، افراد خشونت کالمی و  رفتاری  در محیط های کوهستان

 بیشتری دارند.
ی هستند.  زبانیآذرمناطق  20 ماعی دارای امکانات متوسط ر شرایط اجت  از نظ
ی دارند. زبانیآذرمناطق  19 زشی امکانات متوسط ر شرایط آمو  از نظ

21 
غلب تندخویی و خشونت ایشان   ویژگی شخصیتی افراد اقوام آذری ا

 ی فردیهای ژگیو .است
ی دارند. ترک عمدتا  افراد قوم  20  تر  رازداری بیش

 ، از خصایص بارز اقوام آذری است.ترمسناحترام به والدین و افراد  21
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)یافته جدول  از  حاصل  می 4های  نشان  هویت  (  دهد 
مضمون  زمینه در  ترک  قوم  فرهنگی     ی اصل ای 

شامل  ویژگی » شخصیتی«  و    5های  فرعی  مضمون 
با    35 مصاحبه  از  مستخرج  جمالت  از  حاصل  کد 

عنوان    9که    است خبرگان   تحت  و  طبقه  یک  در  کد 
و   قومیتی«  »احساسات  فرعی  یک    4مضمون  در  کد 

»تبعیض   فرعی  مضمون  عنوان  تحت  و  طبقه 
و   طبقه    5جنسیتی«  یک  در  عنوان  کد  تحت  و 

کد    13ی« و  طیمحست ی ز های مضمون فرعی »ویژگی 
فرعی   مضمون  عنوان  تحت  و  طبقه  یک  در 

و  »ویژگی  فردی«  تحت    4های  و  طبقه  یک  در  کد 
»ویژگی  فرعی  مضمون  های  عنوان 

اصلی   مضمون  عنوان  تحت  اقتصادی/اجتماعی« 
 های شخصیتی« شناسایی و تحلیل شد. »ویژگی 

یا   جهیدرنت تحلیل  از  از  فتهپس  حاصل  های 
و   خبرگان  با  اساسمصاحبه  از    بر  حاصل  نتایج 

( )1جداول   ،)2 (  ،)3 ( جغرافیا  (4(،  عامل:    - زبان   - چهار 
عناصر    عنوانبه های شخصیتی و نگرش فردی ویژگی 

زمینه فرهنگی  هویت  هویت  پایداری  و  تکوین  در  ای 
و   شناسایی  ترک  و    موردتوجهقوم  ادامه  در  شدند. 

آذری   دییتأ جهت   توسط  عناصر  نشینان  این 
نشین به روش کمّی و با استفاده از  های آذری استان

( جداول  در  نتایج  اکتشافی،  عاملی  )5تحلیل  تا   )8  )
 ارائه شده است. 

 های کمّی یافته  4.2
عام  تحلیل  از  حاصل  اکتشافی  نتایج   منظوربه لی 

های  گانه شاخص  36هاي بندي گويه تفكيك و دسته
زمینه فرهنگی  قوم  هویت  پایداری  و  تکوین  در  ای 

استان  در  آذری ترک  به  های  تجزيه  اساس  بر  نشین 
سازهمؤلفه اعتبار  ابتدا  شد.  استفاده  اصلي  ای  هاي 

گویه  سایر  با  گویه  هر  درونی  پایداری  ها  جهت 
ط که  شد  )محاسبه  جدول  اطالعات  گویه 5بق  های  ( 

21 
دین خود در یک خانه ساکن باشند  دهندیمافراد قوم ترک ترجیح  با وال

 هستند(. دوستخانواده)
 . ندیآیماوالد پسر در اقوام ترک مستقل بار  19
ل مالی هستند. 19 وام ترک از سنین پائین دارای استقال  فرزندان ذکور اق

19 
ده   توانندیمفرزندان پسر خانواده  ر عه بود پدر سرپرستی خانواده را ب در ن

 گیرند. 
یشتر از سایر اقوام درون 20 م ترک نسبتا  ب  . استگرا بودن و زودرنجی اقوا

21 
م ترک نسبتا  بیشتر از سایر اقوام  که مانع از   استرسمی بودن اقوا

ا   . شودیمسازگاری ایشان با محیط های ناآشن
د.  اقوام 21 ت به سایر اقوام دارن  ترک، تالشگر بوده و پشتکاری بیشتری نسب

22 
یی است که بر تداوم هویت هایژگیوی از گذارخود ارزشخودباوری و 

 . گذاردیمفرهنگی افراد اثر 

ر  21 صداقت و سادگی اقوام آذری اغلب توسط سایر اقوام مورد تمسخر قرا
 .ردیگیم

ت  خاطرتعلقوجود حس  21 ت به قوم و مکانی که در آن سکون در افراد نسب
 دارند، اهمیت زیادی در پایداری هویتی ایشان دارد. 

ن را تداوم  میرمستق یغ طوربهمشاغل افراد،  20 ویت قومی ایشا دیمه .  بخش
 ی، باغداری و... باف میجاجمثال: 

  -ی اقتصادیهای ژگیو
 اجتماعی 

21 
ر  عامل تکوین هویت قومی و  نیترمهممسائل اقتصادی در حال حاض

 .استفرهنگی جامعه 

21 
ر  عامل ثبات هویت قومی و   نیترمهممسائل اقتصادی در حال حاض

 .استفرهنگی جامعه 

20 
ی، افراد  جزبه ر مشاغل  زبانترکدر مشاغل ارتباط ی بوده و احرفهدر اکث

 تخصص و مهارت کافی دارند.
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به علت پایین بودن پایداری درونی با سایر    35و    30
 ( از تحقیق کنار گذاشته شدند. 3/0ها )کمتر از گویه 

 
 نشین های آذری پایداری قوم ترک در استان ای در تکوین و  های هویت فرهنگی زمینه ای گویه اعتبار سازه   5  جدول 

 Initial Extraction گویه

 5/0 1 1گویه 
 6/0 1 2گویه 

 67/0 1 3گویه 
 56/0 1 4گویه 

 56/0 1 5گویه 
 57/0 1 6گویه 

 54/0 1 7گویه 
 49/0 1 8گویه 
 0/ 42 1 9گویه 

 36/0 1 10گویه 
 58/0 1 11گویه 

 43/0 1 12گویه 
 52/0 1 13گویه 

 33/0 1 14گویه 
 41/0 1 15گویه 

 53/0 1 16گویه 
 53/0 1 17گویه 
 62/0 1 18گویه 
 54/0 1 19گویه 
 5/0 1 20گویه 

 61/0 1 21گویه 
 51/0 1 22گویه 

 74/0 1 23گویه 
 59/0 1 24گویه 

 58/0 1 25گویه 
 57/0 1 26گویه 

 47/0 1 27گویه 
 59/0 1 28گویه 
 55/0 1 29گویه 

 21/0 1 30گویه 
 43/0 1 31گویه 

 5/0 1 32گویه 
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دسته و  و جهت تفكيك    34هاي  بندي گويه در ادامه 
شاخص  زمینهگانه  فرهنگی  هویت  تکوین  های  در  ای 

استان در  ترک  قوم  پایداری  آذری و  در  های  نشین 
مؤلفه   5قالب   به  تجزيه  اساس  بر  هاي  شاخص 

که    مجزااصلي   شد  انجام  اکتشافی  عاملی  تحلیل 
( شماره  جدول  در  مندرج  اطالعات  مالحظه  6طبق   )

مقدار  مي دست  1(KMO) =    84/0شود  و    به  آمد 

نمونه   جهیدرنت عاملي  تعداد  تحليل  اجراي  براي  ها 
جد با  مطابق  است.  مناسب  فوق  بسيار  شماره  ول 

بارتلت مقدار   برابر    2كرويت  سطح    2377/ 45نيز  با 
نتيجه    آمدهدست به   p=  0/ 000داري  معني و  است 

عامل مي تفكيك  و  درستبه ها  شود  شده  انجام  ی 
ريشه گويه  همبستگي  عامل  هر  در  مندرج  اي هاي 

 بااليي با همديگر دارند. 

 
ای در تکوین و پایداری قوم ترک در  های هویت فرهنگی زمینه كايزرماير و كرويت بارتلت براي شاخص   آزمون   6  جدول 

 نشین های آذری استان 

84/0 Kasiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 
45/2377 Approx. Chi-Square 

Bartlett s Test of Sphericity 000 /0 Sig. 

 

( شماره  جدول  اطالعات  اساس  مالحظه  7بر   )
با  مي ترتيب  به  ويژه  مقدار  بيشترين  ،  4/ 73شود 

عامل   2/ 48،  85/2،  3/ 33،  4/ 48 به  اول  مربوط  هاي 
پنجم   و  چهارم  و  سوم  و  دوم  اول    استو  عامل  با  و 

درصد و با    13/ 18درصد و با عامل دوم  13/ 92حدود 
سوم   چهارم    8/9عامل  عامل  با  و  با    8/ 31درصد  و 

ها  بنديدرصد از واريانس كل عامل   7/ 31عامل پنجم  
و   است  تبيين  حدود    درمجموع قابل  درصد    61/52تا 

گانه    34هاي  بندي و تقليل گويهاز واريانس كل عامل 
معيار  كه  است  شده  انجام  اصلي  عامل  پنج  با 

الزم  استمطلوبي   حداقل  عاملي  تحليل  در  زيرا   .
 ن گردد. درصد از واريانس تبيي 50است 

 
ای در تکوین و پایداری قوم ترک در  های هویت فرهنگی زمینه های مربوط به شاخص ها و عامل واریانس   7  جدول 

 نشین های آذری استان 

ر ویژه  ها عامل  درصد از واریانس کل  درصد از واریانس هر عامل مقادی

1 
2 

3 
4 

5 

73/4 
48 /4 
33/3 
85/2 
48 /2 

92/13 
18/13 

8/9 
31/8 
31/7 

92/13 
1/27 

91/36 
3/45 

61/52 

 
1 - Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 2 - Bartlett’s Test of Sphericity 

 Initial Extraction گویه

 35/0 1 33گویه 
 43/0 1 34گویه 

 29/0 1 35گویه 
 41/0 1 36گویه 
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( شماره  جدول  اطالعات  و  8طبق  اساس (  بارهاي    بر 
واريماكس   روش  به  شده  داده  چرخش    34عاملي 

شاخص  به  مربوط  پنج گويه    شدهیی شناساگانه  های 

كه در جدول مذكور همراه با ضرايب بار عاملي    است
 اند.آنها قيد شده 

 
های  ای در تکوین و پایداری قوم ترک در استان های هویت فرهنگی زمینه های مربوط به شاخص تفكيك عامل   8  جدول 

 چرخش واريماكس نشین براساس ضرايب بار عاملي با  آذری 

 5عامل  4عامل  3عامل  2عامل  1عامل  گویه ها
. با گذشت زمان و تغییر سبک زندگی، نسل جدید تعصبات قومی کمتری 22

 داشته و به فرهنگ قومی خود افتخار زیادی نمی کنند.
71/0     

ودیم. تعصبات قومی باعث 21 ی هایقومافراد ترجیح دهند بیشتر با هم ش
 خود وصلت کنند.

66/0     

. حس مشارکت و پشتیبانی در همه امور توسط قوم آذری، احساسات 20
 . زدیانگیبرمقومیتی مرا 

65/0     

بین افراد آذری،  ترک دری قوم هایژگیو ی و درونی شدن ریپذجامعه. با 19
 حفظ نمود.   ترک راهویت فرهنگی قوم  توانیم

598/0     

هداری از والدین سالمند به عهده اوالد  بر اساس. 27 نگرش قوم ترک، نگا
 .استذکور 

597/0     

     583/0 یی و خشونت از ویژگی شخصیتی افراد اقوام آذری است.تندخو.  28
     581/0 . افراد قوم ترک، افراد رازداری هستند.29

ودن قوم گرادرون. 31 به سایر اقوام   ترک نسبتیی، زودرنجی و رسمی ب
ودیمی ناآشنا هاطیمحبیشتر و مانع از سازگاری ایشان با    .ش

56/0     

شان ترک ازی قوم هاخانواده. 32 ر اقوام حمایت   فرزندان تر از سای بیش
     54/0 .کنندیم

ن و حفظ این های ژگیو. مشاغل افراد در 34 ثرگذار   های ژگیوی فرهنگی قومشا ا
     53/0 است.

 ترک اثری بر تداوم هویت فرهنگی افراد قوم گذارخود ارزش . خودباوری و 33
     51/0 .گذاردیم

آذری صحبت  اکثرا  . در مکالمات روزمره 4     0/ 72  .کنمیمبه زبان 
تم. هاهیکنا، هاالمثلضرب. نسبت به 5 ن آذری مسلط هس     7/0  و استعارات زبا

ن  هاافسانه، هاداستان. با 6     63/0  آشنا هستم. زبانیآذری و اافسانهو قهرمانا
ش  زبانی آذر. به عنوان یک فرد 7 زبانان خود در مناطق  تا با هم کنمیمتال

شم.     6/0  آذربایجان شمالی و ترکیه تشابه فرهنگی داشته و حس خوب داشته با

سلط بوده و گاهی به زبان آذری مطالعه  زبانی آذر. من به مطالعه کتب 11 م
    59/0  . کنمیم

کمک   (آذری)به گسترش زبان نوشتاری  (آذری). گسترش زبان گفتاری 10
    58/0  .کندیم

ترویج فرهنگ آذری من 12     56/0  .شودی م. تسلط من بر زبان آذری موجب 
ترک . آموزش زبان مادری به فرزندان، موجب حفظ و پایداری فرهنگ قوم 8

    53/0  .است



 

107 

 . 113تا  89 صفحات  .1400 پاییز و زمستان . 18 شماره .8 دوره

اجتماعی  های نهاد شناسی جامعه  

Sociology of Social Institutions 

 بندی عناصر هویت فرهنگی در تکوین و پایداری هویت قوم ترک اولویت شناسایی و . عربستانی مهرداد

 5عامل  4عامل  3عامل  2عامل  1عامل  گویه ها
ن مادری من است. 9     5/0  . فرهنگ فردی من وابسته به زبا

تر دوست دارند. به سایر اقوام،  ترک نسبت. قوم 23    0/ 82   اوالد ذکور را بیش
ی هاتیمحدودپوشش و مسائل رفتاری  ازنظر. زنان آذری 24 ی چشمگیر

م   مودن قو مبه سایر  ترک نسبتدارند که موجب متمایز ن    74/0   شده است. هاقو

ر از سایر اقوام، از فرزند و  ترک به. مردان قوم 25 ی؛ بیشت جهت نگرش قومیت
جامعه مراقبت   مؤنثوابستگان   د در  ندیم)ناموس( خو    69/0   .کن

ل بار 26 ی  ندیآیم. اوالد پسر در اقوام آذری مستق و از سنین پائین دارا
ده   توانندیماستقالل مالی بوده و  ر عه بود پدر سرپرستی خانواده را ب در ن

 گیرند. 
  67/0   

 ترک اثر پایداری فرهنگی قوم  . شرایط سیاسی و حاکمیت دولت بر18
 .گذاردیم

   73/0  

ردیم. شرایط سیاسی و حاکمیت دولت بر تعصب قومی افراد اثر  17   0/ 72    .گذا
ی 16 ی فرهنگی هایژگیو. پایبندی به اخالقیات در جامعه، موجب درخشان

  69/0    .شودیمقوم من 

ه در  های ژگیو. بسیاری از 13 واد ی بارز قومی از دوران کودکی فرد، توسط خان
 است. شدهنهینهادباور ایشان  

   57/0  

آگاهی . من در خصوص فرهنگ قوم خود مطالعه کرده و نسبت به آن 14
 دارم.

   53/0  

ر رفتار، باورها و نگرش من 15 ز د   51/0    . شودیم. هویت قومی من موجب تمای
شکل. ویژگی 3 گیری قومیت فرهنگی نقش مهمی  های محیط جغرافیایی در 

 782/0     دارد. 

ه، محل سکونت و قومیت او نشأت های ژگیو . 2 ی فرهنگی فرد از خانواد
 78/0     .ردیگیم

ری موجب پایداری هویت قومی من 1 . سکونت مداوم در محیط بومی  آذ
 64/0     است.

غرافیایی 36 وجب معرفی این جانیآذربا. شهرت غذاهای محلی  مناطق ج ؛ م
ناطق شده است. به سایر م  59/0     منطقه 

 

های هویت  ي عامل بندی حاصل از شاخص در نتیجه 
زمینه در  فرهنگی  ترک  قوم  پایداری  و  تکوین  در  ای 

آذری استان و  های  عامل  پنج  در  گویه    34نشین 
گويه  مطالعه  از  پس  شد.  به  شناسایی  مربوط  های 

طبقه  و  عامل  عامل  هر  در  آنها  از  یک  هر  بندی 
اول  عامل  واقع  در  شده؛  به    مشخص  مربوط 

زبان؛  ویژگی  به  مربوط  دوم  عامل  شخصیتی؛  های 
چهارم   عامل  جنسیتی؛  تفاوت  به  مربوط  سوم  عامل 
به   مربوط  نیز  پنجم  عامل  و  فردی  نگرش  به  مربوط 

 .استجغرافیا 

شناسایی   عامل  پنج  از  یک  هر  برای  ادامه  در 
محاسبه   باخ  کرون  آلفای  از  استفاده  با  پایایی  شده، 

اطالع مطابق  و  )ات  شد  پایایی  9جدول  مقادیر   )
در الگوی  گویه  از عناصر شناسایی شده  یک  هر  های 

  دهنده نشان آمد که    به دست  7/0طراحی شده باالی  
های هر یک از عناصر با یکدیگر  پایداری درونی گویه 

الگوی    شدهی طراح الگوی    جهیدرنت.  است عنوان  به 
زمینهشاخص فرهنگی  هویت  و  های  تکوین  در  ای 

استان  در  ترک  قوم  آذری پایداری  مورد  های  نشین 
 قرار گرفت.  دییتأ
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در    ای در تکوین و پایداری قوم ترک های هویت فرهنگی زمینه به شاخص   مربوط   های گویه   مقادیر پایایی   9  جدول 

 تحقیق نشین در الگوی طراحی شده  های آذری استان 

 مقادیر پایایی  گویه ها هاشاخص
 87/0 11 های شخصیتی ویژگی  -1

 84/0 9 زبان -2
 81/0 4 تبعیض جنسیتی -3

 79/0 6 نگرش فردی -4
 0/ 79 4 جغرافیا -5

 

تک    tآزمون    مطابقو  (  10) جدول    بر اساس اطالعات 
گرفته  اینمونه  می  انجام  که  مالحظه  میانگین  گردد 

برای شده  محاسبه  شهروندان    شاخص  نگرش 
آذری استان هویت  های  نقش  خصوص  در  نشین 

  3/ 43ترک  ای در تکوین و پایداری قوم  فرهنگی زمینه

سطح  آزادی    ،6/13    =t=   0/ 05  در  درجه    370  با 
  t( و مقدار  3باالتر از میانگین فرضی سطح متوسط )

است مشاه  بحرانی  می و  فرهنگی  ده  هویت  شود 
هویت  زمینه پایداری  و  تکوین  در  زیاد  سطح  در  ای، 

 (.  p ،4   >�̅�   >3 <0/ 05قوم ترک نقش دارد )

 
تکوین و  ای در  های آذری نشین در خصوص نقش هویت فرهنگی زمینه توزيع پراكندگي نگرش شهروندان استان   10  جدول 

 پایداری قوم ترک 

 تعداد متغير 
 درجه
 آزادی

 میانگین
 انحرف

 استاندارد 
p  آمارt 

ی آذری نشین در خصوص نقش  هااستاننگرش شهروندان  
 ای در تکوین و پایداری قوم ترکهویت فرهنگی زمینه

371 370 43/3 61/0 000 /0 6/13 

 

 

( و طبق آزمون فریدمن  11بر اساس اطالعات جدول ) 
اولویت  جهت  گرفته  های  شاخص بندی  انجام 

قوم  زمینه پایداری  و  تکوین  در  فرهنگی  هویت  ای 

می  مشاهده  میانگین  ترک  با  جغرافیا  در    3/ 54شود 
میانگین   با  زبان  اول،  دوم،    49/3اولویت  اولویت  در 

میانگین  ویژگی  با  شخصیتی  اولویت    3/ 41های  در 

م  خیلی ک

1 2 4 5 3 

 خیلی زیاد زیاد کم

های آذری نشین در خصوص نقش هویت فرهنگی  نگرش شهروندان استان وضعیت    1  پیوستار 
 ای در تکوین و پایداری قوم ترک زمینه 
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در اولویت چهارم    61/2سوم، نگرش فردی با میانگین  
در اولویت آخر و    94/1انگین  و تفاوت جنسیتی با می

( جدول  مطابق  همچنين  دارند.  قرار  مقدار  10پنجم   )
57/296  =2  χ    این که  شده  گرفته  نظر  در 

معتبر  اولویت  واقع  p<    05/0)   استبندی  در   .)
زبان   آن  از  پس  و  هویت    ن یترمهمجغرافیا  عناصر 

زمینه ترک  فرهنگی  قوم  پایداری  و  تکوین  در  ای 
 اند.شناسایی شده 

 
 ای هویت فرهنگی در تکوین و پایداری قوم ترک های زمینه بندی شاخص بندی و اولویت رتبه   11  جدول 

 

 

 

 

 

 

 
 ها بندی رتبه آزمون فریدمن جهت اولویت   نتایج   12  جدول 

 تعداد 371

57/296 2 χ 

 درجه آزادی 4

000/0 P 

 

 بحث 5
بندی عناصر  پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه

زمینه فرهنگی  ترک هویت  هویت  تکوین  در  های  ای 
آذری صورت گرفته است. با توجه به اینکه تکوین و  
عقبه   دارای  قوم  یک  در  فرهنگی  هویت  پایداری 

صورت    جهیدرنت؛  استتاریخی   به  ابتدا  حاضر  مقاله 
یافته  و  نیمه  کیفی  مصاحبه  تحلیل  با  آن  های 

ساختاریافته از خبرگان فرهنگی آذری ساکن در شهر  
تا رسیدن به    زبانترک   های آذریز استان تهران و مراک

و طبقه  از مطالعه  پس  صورت گرفت.  و  اشباع  بندی 
کدبندی و برچسب زدن به مضامین و نکات مطروح  

مصاحبه  تحلیل توسط  روش  از  استفاده  با   شوندگان 

زمینه فرهنگی  هویت  عناصر  قالب  مضمون؛  در  ای 
اصلی   مضمون  و    - زبان  -ا یجغرافچهار  فردی  نگرش 

مضمون فرعی مستخرج   12های شخصیتی در ویژگی 
جمالت    شدهیبندطبقه کد    74از   دل    ذکرشده از 

 توسط خبرگان شناسایی شدند.

کمّی   روش  از  استفاده  با  و  دوم  مرحله  در  سپس 
های  و تکمیل پرسشنامه در بین ساکنین ترک استان 

عاملی  آذری  تحلیل  تکنیک  از  استفاده  با  نیز  نشین، 
عالو عامل  اکتشافی؛  چهار  بر  در    شدهیی شناساه 

زمینه عامل  یک  خبرگان؛  با  مصاحبه  دیگر  بخش  ای 
قومیت   در  جنسیتی«  »تبعیض  عنوان  تحت 

شد.    موردمطالعه عامل    جه یدرنتشناسایی  پنج 
نگرش فردی و    - های شخصیتی  ویژگی   - زبان  -ایجغراف

 میانگین رتبه ابعاد 

 41/3 ی شخصیتیهای ژگیو. 1

 49/3 . زبان2

 94/1 . تفاوت جنسیتی3

 61/2 . نگرش فردی 4

 54/3 جغرافیا. 5
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فرهنگی   هویت  عناصر  عنوان  به  جنسیتی  تبعیض 
ترک  زمینه قوم  هویت  پایداری  و  تکوین  در  ای 

که   شدند  فرهنگی    درمجموعشناسایی  هویت 
هویت  زمینه پایداری  و  تکوین  در  زیاد  سطح  در  ای، 

زبان   و  جغرافیا  عامل  دارد.  نقش  ترک  قوم 
کم پراهمیت  جنسیتی  تفاوت  و  ترین  اهمیت ترین 

زمینه فرهنگی  هویت  پایداری  عناصر  و  تکوین  در  ای 
ترک   قوم  حاضر  می هویت  پژوهش  نتایج  باشند. 

( باالسوبرامانیان  تحقیقات  نتایج  با  (،  2018همسو 
 .است( 2011(، اوون ) 2016حسن ) 

)هاپژوهش نتایج   حسن  که  2016ی  داد  نشان   )
خود   زبانی  و  دینی  هویت  زبان،  از  استفاده  با  اقوام، 

( نیز در بررسی  2011توانند بازسازی کنند. اوون )را می 
هنگی نشان داده است که زبان، به  زبان و هویت فر 

برجسته ویژگی  اقوام  عنوان  هویت  شناسایی  در  ای 
می  شمار  باالسوبرامانیان  به  تحقیقات  نتایج  رود. 

از  2018) بخشی  قلمرو،  و  فضا  داد؛  نشان  نیز   )
می  شمار  به  فرهنگی  تحلیل  جغرافیای  که  روند 

ها و هویت مشترک  شود ارزشمناسب آن باعث می 
ی شناسایی کنیم. با توجه به این  خوب به را بین اقوام 

جغرافیا   و  زبان  هویت    نیترعمدهنتایج  عناصر 
زمینه قوم  فرهنگی  هویت  پایداری  و  تکوین  در  ای 

 باشند.آذری می 

 گیرینتیجه 6
قوم  از  یکی  ترک  قوم  اینکه  به  توجه  مطرح  با  های 

شکل   است کشور   در  و  آن  پایداری  و  تکوین  گیری، 
فر  و  هویتی  حفظ  عناصر  به  کمک  موجبات  هنگی 

است؛   شده  مختلف  ادوار  در  ملی  وحدت  و  انسجام 
ای و نیز  ترین عناصر زمینهلذا توجه و شناسایی عمده 

پایداری   و  تکوین  در  فرهنگی  هویت  جمعی  عناصر 
از   قوم  و  دغدغه   نیترمهم این  قومیت  محققان  های 

مختلف  جامعه مطالعات  در  است.  بوده  شناسان 
هویت   قومیت عناصر  بین  در  مختلف  فرهنگی  های 

قوم ترک در بعد جمعی با توجه به پیشینه   باألخص 
قوی  قرار  تاریخی  مطالعه  مورد  بارها  دارند  که  ای 

تاریخ   فرهنگی،  جغرافیای  دیانت،  زبان،  و  گرفته 

ترین عناصر  های نقش به عنوان عمده فرهنگی و الگو 
شده قلمداد  فرهنگی  عناصر  ؛  اندهویت  همین  اما 

ویژگی ق عنوان  به  اینکه  از  فرهنگی  بل  هویت  های 
بود ابتدا در درون خود  جمعی معرفی شوند؛ الزم می 

فرد و خانواده و قومیت خاص درونی شده و به عنوان  
زمینه واقع  عناصر  تأیید  مورد  فرهنگی  هویت  ای 

در  می ترک  قوم  تکوین  موجب  نوعی  به  و  شدند 
نی در نظر  منطقه اسکانشان شوند. از نظر تقدم زما

فرد   نوعی  به  که  است  جغرافیا  عامل  اولین  بگیریم؛ 
یک گروه با ویژگی  در  ناخواسته درون  و  های مختص 

می  متولد  خاص  مکان  اولین  یک  نتیجه  در  شود. 
زمینه »جغرافیا«  عنصر  قوم  یک  فرهنگی  هویت  ای 

که  است دیگری  مهم  عامل  عنصر،  این  کنار  در  ولی  ؛ 
در  قوم  یک  بیشتر  قرابت  فرهنگی    موجب  بعد 

از  می بسیاری  گفته  به  که  است  »زبان«  شود، 
زمینه  نیترمهم پردازان؛  نظریه فرهنگی  ای عنصر 

زبان   جغرافیا،  از  بعد  قومیت،  یک  پایداری  و  تداوم 
. با گذشت زمان، قوم ترک ساکن در هر منطقه است

برجسته را  زبان  مقوله  تمایز  جغرافیایی؛  عامل  ترین 
اقوام  سایر  با  خود  د  خود  افتخار  مایه  را  آن  و  انسته 

در یک محیط جغرافیایی مشترک؛    جه یدرنت.  دانندیم
زبان مشترک در تکوین و پایداری هویت فرهنگی آن  
و   پیشین  تحقیقات  نتایج  دارد.  اساسی  نقش  قوم 

مصاحبه  نظر  پژوهش  همچنین  نتایج  و  شوندگان 
می  تصدیق  را  امر  این  که  حاضر  جغرافیایی  هر  کند. 

ز دارای  امکان  است،  فراهم  آن  در  سکونت  و  یست 
مندی از زبان، و بهره  استهایی از جمله زبان ویژگی 

نوشتار  ریکارگبهنیازمند   و  گفتار  قالب  در  آن  از  ی 
یافته اساس  بر  و  امکان    آمدهدست بههای  است 

مندی از گفتگوی آسان به زبانی غیر از زبان ملّی،  بهره 
خاستگاه در  حضور  به  آن منوط  در    های  زبان 

خود   خاص  یافتهاستجغرافیای  به  توجه  با  های  . 
اولویت  بخش  در  نتایج  پژوهش  همچنین  و  بندی 

ی، امکان گفتگوی  تأملقابل  طوربه حاصل از مصاحبه  
شهرهای   در  را  ترکی  زبان  به    زبان ترک مستمر 

می امکان الزم  حتی  و  حقیقت  پذیر  در  دانستند. 
رفت و برگشتی بودن بین جغرافیا    ضرورتبهتوان  می

 و زبان پی برد. 
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آید؛ وقتی صحبت از زبان یک قومیت به میان می 
نوشتاری   و  گفتاری  مطرح   زمانهم   صورتبه زبان 

زنده  می موجب  هم  کنار  در  نوشتار  و  گفتار  شود. 
قالب  انواع  در  ادبیات  روزمره    ازیموردنهای  ماندن 

بیان،    ازجملهزبان   و  معانی  تاریخ،  اشعار،  اخبار، 
مثلافسانه  متلها،  و  نیازمندیها  سایر  و  های  ها 

خویش   قومیت  در  به  استانسان  توجه  با   .
فرهنگ  یافته پایداری  و  تداوم  جهت  پژوهش،  های 

جهت   الزم  بسترهای  دارد  ضرورت  آذری،  ترکی 
قوم   این  زبان   پرورشی  و  آموزشی   موازات به امکانات 

ر  تحصیلی  مراکز  در  و  ملّی  گردد.  زبان  فراهم  سمی 
ویژ  زبان؛  و  جغرافیا  عنصر  بر  های  گیعالوه 

ویژگی زیست  و  شخصیتی  اقتصادی محیطی،    - های 
های متمادی و  اجتماعی قوم ترک نیز با گذشت زمان

ویژگی  این  به  افراد  تأکید  عناصر  با  عنوان  به  ها 
قوم  زمینه این  تثبیت  و  تکوین  در  فرهنگی  هویت  ای 

داشته باالیی  ویژگی   اثرگذاری  این  های  است. 
شکل  موجب  هم  کنار  در  نگرش  شخصیتی  گیری 

می  قوم  داخل  در  شامل  فردی  فردی  نگرش  گردد. 
نیز   قومی  گروه  درون  فرد  سیاسی  و  اعتقادی  نگرش 

زمینه عناصر  جمله  فرهنگی  از  ویژگی استای  های  . 
شده   شناسایی  عناصر  سایر  کنار  در  جنسیتی 

زبانان باشد.  هویت قومی ترک   کنندهت یتثبتوانند  می
هم   برتری جنس ذکور  نظر مردم این قوم؛  از  چرا که 
از نظر توانایی و مراقبت از زنان و دختران که از نظر  

و   ضعیف  قومی    اندناتوان آنها  تعصبات  نظر  از  هم  و 

ها به عنوان یکی  خورد که با گذشت قرن به چشم می 
ترک مورد  ای قوم  های هویت فرهنگی زمینهاز ویژگی 

در   ترک  قوم  تکوین  برای  است.  گرفته  قرار  پذیرش 
المان  به  توجه  فرهنگی  هویت  عناصر  بعد  و  ها 

احساسات  زمینه زبان،  جغرافیا،  نظیر  فرهنگی  ای 
ویژگی  و  شخصی  نگرش  قومی،  و  شخصیتی  های 

به   اعتقاد  همچنین  و  سیاست  و  اعتقادات  در  فردی 
 زمانهم تبعیض جنسیتی امری حیاتی است و توجه  

می  آن  پایداری  و  تداوم  موجب  عناصر؛  این  گردد.  به 
در  شکل نیز  فرهنگی  هویت  جمعی  عناصر  گیری 

ای هویت فرهنگی قوم ترک ممکن  بستر عناصر زمینه
به    جه یدرنتگردد.  می جغرافیایی  محیط  به  توجه 

عنصر   عنوان  به  زبان مادری  و  زیربنایی  عنصر  عنوان 
مسائل  و  اعتقادات  کنار  در  و    اصلی  سیاسی 

ای افراد قوم ترک  های شخصیتی در بعد زمینهویژگی 
تداوم    و  گشته  تکوین  موجب  جنسیتی،  تبعیض  و 

 توجه به آنها موجب پایداری قوم ترک شده است.
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