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چكيده
هویت ملی از موضوعات محوری است و راههای ایجاد وفاق و همدلی ،انسجام و
همبستگی اجتمااعی و اساتمرار در فرایهادهای ق لاه و هویاتیاایی از مما قاری
دغدغه های سیاست گاااری یاه اامار مای رود .اهاساایی مباانی هویاتیخا و
همبستگی ساز ،روشهاای ایجااد احساا ق لاه ،ق ماد و وفااداری یاه جام اه،
چگونگی استمرار و رفع موانع قحقه و قداوم آن ضرورقی انکارناپایر است.
مؤسسه مطال ات ملی ،یا سایقه چهدی دهه ف الیت و حضور مستمر علمی در
مسائل و مباحث مریوط یه هویت و هویات ملای ،یار آن ااد قاا یارای ما یاه
یرنامهریزان و قصمی ساازان واور در حاوزه سیاساتگاااری قهاوف فرههگای،
پیمایوی را در سطح ملی انجام دهد .یر ای اسا  ،پژوهوی یا عهاوان «ساهج
هویت جم ی ایرانیان» یا حجا نموناه  43051نفار از افاراد  41الای  53سااله در
سطح وور ( 54استان) در دی و یمم  4535انجام گرفت .یکی از متغیرهای ای
سهج «دی داری» ،در چمار ی د اهاختی ،اعتقادی ،عااففی و مهاساکی یاود .در
مقاله حاضر یه قوصیف نتایج سهج ای ی د از هویت جم ی ایرانیاان پرداختاه
اده است.
سؤالهای قحقیه عبارت اند از :و یاف متغیار دیا داری نازد اامروندان
ایرانی چگونه است؟ و دامی از ای اد متغیار دیا داری نازد اامروندان ایرانای
رجحان و یرجستگی ییوتری دارد؟ نتایج قحقیه نوان میدهد ه گرای دیهای و
دی داری در جام ه ایران یاال است و در میان چمار ی د دی داری یه قرقیب؛ ی اد
اهاختی ،ی د اعتقادی ،ی د عاففی و ی د مهاسکی دارای اولویت و اهمیت است.

كليد واژهها :هویت جم ی ایرانیان ،هویت ملی ،دی  ،دی داری.
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