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 چكيده 

های  شناختی منابع بنیان هویتی دانشجویان و سطوح تداخل هویت هدف پژوهش حاضر مطالعۀ جامعه

باشد. سؤال محوری پژوهش حاضر این است که هویت دانشجویان از  گانۀ دینی، ملی و مدرن می سه

ساز چه ارتباطی با همدیگر دارند. برای پاسخ به سؤاالت  شود و منابع هویت چه منابعی ساخته می

شناختی مربوط به هویت بررسی شود و نهایتاً  مذکور تالش گردید مبانی و الگوهای نظری جامعه

تکیه بر دو سطح خرد و کالن و بر اساس نظریۀ خرد کنش متقابل  چارچوب نظری پژوهش حاضر با

های کالن گیدنز، جنکینز و کاستلز طراحی شود. روش پژوهش حاضر روش پیمایشی  نمادین و نظریه

نفر برآورد گردید  293است. جامعۀ آماری این تحقیق دانشجویان دانشگاه تهران هستند. حجم نمونه 

ای از پردیس دانشکدۀ فنی،  گیری طبقه ۀ آماری، با استفاده از روش نمونهکه با توجه به ماهیت جامع

پردیس دانشکدۀ هنرهای زیبا انتخاب گردید. ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه بود  علوم اجتماعی و

و روایی و اعتبار به کمک آلفای کرونباخ و اعتبار صوری حاصل گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان 

تقلیل به  منابع هویتی دانشجویان متکثر است و هیچکدام از الگوها و منابع هویتی قابل دهد که می

وار از عناصر مختلف و  همدیگر نیست؛ به عبارت دیگر، هویت دانشجویان ترکیبی است موزاییک

هرکدام از منابع سهم مشخصی در پازل هویت دانشجویان دارند؛ ارتباط آنها با همدیگر از جنس 

تعاملی و تداخلی است و نقش تزاحمی نسبت به همدیگر ندارند. هویت دانشجویان ارتباط 

 چندمرکزی و متکثر است.

 شدن منابع هویتی، هویت دینی، هویت ملی، هویت مدرن، جهانی کليدواژگان:
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 مقدمه و طرح مسأله
ود و ، سؤال از کیستی و چیستی خود، شناخت و معرفت نسبت به خ«بودن در جهان»آگاهی از 

اطالع از تمایز و شباهت خود با دیگری، احساس تعلق به مجموعه مشابهی از خودها در 

تنها « ها آن»و احساس تفاوت و تمایز با مجموعه متفاوتی از خودها در چارچوب « ما»چارچوب 

به انسان و زندگی فردی و اجتماعی او اختصاص دارد و همواره شناخت این مکانیسم و 

شناسان اجتماعی،  شناسان، روان ی و سیاسی آن مورد تدقیق و مطالعه انسانپیامدهای رفتار

 شناسان و فالسفه بوده است. شناسان، سیاست جامعه

شناسان مورد بحث و مناقشه بوده است.  در چند دهۀ گذشته پرسش از هویت در میان جامعه

ه در میان یکی از مهمترین مباحث و مناقشات مربوط به هویت که در چند دهۀ گذشت

های تشکیل هویت در جامعۀ مدرن است.  شناسان مطرح بوده است، منابع و شالوده جامعه

های مدرن با تفکیک دوگانۀ جامعۀ مدرن و سنتی، معیارهای تمایزیابی و ارائۀ  طرفداران هویت

های  های خودبنیاد را ویژگی جامعۀ مدرن دانسته و نقش و تأثیر مؤلفه هویت بر اساس ویژگی

دانند و معتقدند  اختاری مانند دین، قومیت و ملیت در زندگی اجتماعی را کمرنگ میس

های محوری  های کنونی بر مبنای عالیق و مسائل مشترک جهانی و در چارچوب ویژگی هویت

های اخیر از میان عناصر ویژگی بخش تجدد، فرهنگ مصرفی  تجدد شکل گرفته و در دهه

نقش مهمی داشته است. به این معنا که در فرایند جهانی شدن داری  متناسب با نظام سرمایه

فرهنگ، مصرف به منبع اصلی هویت و تمایزاجتماعی تبدیل شده است. بدین ترتیب تا 

حدودی، مصرف جایگزین پیوندهای سیاسی، قومی، طبقاتی و غیره شده است و از مهمترین 

چنین شرایطی معطوف به هویت آید. مصرف در  عوامل هویت بخش زندگی مدرن به شمار می

داری نهادینه  شده در بازار سرمایه های ارائه است و بازسازی فرهنگی خویشتن به واسطه امکان

شود تا فرد به جای این که از طریق روابط اقتصادی )طبقه( یا  شود. فرهنگ مصرفی باعث می می

با خوردن، نوشیدن،  پیوندهای سیاسی )ملیت( و پیوندهای محلی )قومیت( هویت پیدا کند

پوشیدن و نحوه گذران اوقات فراغت یا به عبارتی دیگر شیوه زندگی هویت یابد نه بر مبنای 

 (.131: 1881 ،عالیق و تعلقات فرهنگی. )فریدمن
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شدن فرهنگی شده است  های پایانی قرن بیستم، جهان شاهد برجسته از طرف دیگر در دهه

های قومی،  گرایی های فرهنگی در قالب خاص گرایی اصکه بیش از هر چیز در اشکال متعدد خ

گرایی فرهنگی  گرایانه خود را نشان داده است. از آنجا که خاص های ملی دینی و جنبش

ها  نمودهای گوناگون دارد و تابع متغیرهای متعدد است، پژوهشگران برای تبیین این گونه پدیده

شدن است. استدالل  ها فرآیند جهانی مهمترین آنکنند که یکی از  به متغیرهای متعددی اشاره می

های اخیر قرن  این گروه این است که در اثر تغییرات ساختاری و فرهنگی متمایزی که در دهه

های منسجم و نسبتاً پایدار سنتی  بیستم رخ داده و چهرۀ جهان را دگرگون ساخته است، هویت

اند. فرآیند  ات گروهی متعدد و متکثر شدهیابی و تعلق اند و منابع هویت رو به افول گذاشته

شدن از طریق بازسازی فضا و زمان، نفوذپذیر ساختن مرزها و گسترش چشمگیر فضای  جهانی

سازی و معنایابی سنتی را تا حدود بسیار زیاد از بین  اجتماعی، منابع و شرایط الزم برای هویت

است و بازسازی هویت به امری گریز  برده است در نتیجه نوعی بحران هویت و معنا پدید آمده

 ناپذیر تبدیل شده است.

ای که شاهد ظهور و بروز  از سویی دیگر تداوم حیات سرزمینی همچون ایران، در منطقه

های فراملی و فروملی با محتوای مذهبی  ها، اختالفات قومی و افزایش وفاداری انواع خشونت

 ا به مسأله جدی تبدیل کرده است.هست، شناخت هویت و سازوکارهای تعریف هویت ر

های  حال با توجه به این شرایط سؤال محوری پژوهش حاضر این است که آیا موقعیت

سازد یا بنیان و اساس  ساختاری و تعلقات ملی و دینی بنیان و شالودۀ هویتی دانشجویان را می

انی ساختار یافته است؟ گرایانآ جه های عام های مدرن و ارزش هویت دانشجویان با تکیه بر بنیان

استدالل پژوهش حاضر این است که هویت جدید در نتیجه ترکیب سطوح، الگوها و منابع 

متعدد دارای ویژگی ترکیبی و درهم گرا با معانی جدید است. در این شکل از هویت، بنابراین 

آنها  ساز دانشجویان متکی به سه منبع ملی، دینی و مدرن است و تزاحمی بین منابع هویت

توان هویت جدید را در شکل بنیادی و مطلق آن، چه در  متصور نیست. بدین ترتیب نمی

عکس در چارچوب پذیرش  های دیگر و یا به های مدرن و نقض مؤلفه چارچوب پذیرش مؤلفه

 های مدرن و جهانی تحلیل کرد. الگوهای ملی و دینی و نقض مؤلفه
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 پيشينه و ادبيات پزوهش
شناسی بوده  شناختی در درون علم جامعه های جامعه ترین مؤلفه از محوریموضوع هویت یکی 

نگر برای شناخت تغییر و تحوالت اجتماعی کالن  شناسی کالن است و در چارچوب جامعه

شناسی خردنگر و در  های اجتماعی سنتی و مدرن و در چارچوب جامعه جامعه و تقسیم نظام

کید بوده است. بنابراین به لحاظ نظری سابقه و پیشینۀ تحلیل رفتار معنادار اجتماعی مورد تأ

شناسی کالسیک از جمله دورکیم، وبر و زیمل تا  توان در سنت جامعه توجه به هویت را می

شناسی جدید از جمله گیدنز، کاستلز و اینگلهارت پی گرفت. در این بخش تالش شده  جامعه

ان پرداخته شود و مباحث نظری مرتبط با است به سابقه و پیشینۀ تجربی موضوع هویت در ایر

های تجربی  پژوهش. هویت در بخش مبانی و الگوهای نظری مورد بحث قرار گرفته است

ها در بررسی نسبت عناصر  ای از پژوهش بندی کرد. دسته توان به شرح ذیل دسته شده را می انجام

عتقدند که بین این عناصر های هویت در سطوح چندگانۀ محلی، ملی، دینی و جهانی م و مؤلفه

امیرکافی و  توان به پژوهش ها می تعارض ساختاری وجود ندارد؛ از جملهۀ این پژوهش

(، صدیق سروستانی و 1299(، صدیق سروستانی و قادری )1299(، ابوالحسنی )1283حاجیانی )

(، حیدری و 1281(، وثوقی و همکاران )1283(، سفیری و نعمت اللهی )1279حاجیانی )

 ( اشاره کرد.1283( و نصرتی )1281مضانی باصری )ر

( در یک مطالعه نظری و تبیین تجربی نشان دادند این باور که 1283امیر کافی و حاجیانی )

احساسات و تعلقات قومی در ایران مانع بزرگی در تقویت و بروز هویت ملی اقوام ایرانی است، 

توان گفت که لزوماً رابطه هویت ملی و  یه میچندان درست نیست. با توجه به نتایج تحلیل ثانو

قومی معکوس و کاهنده نیست و این دو درحالت سازگاری و همزیستی در میان اقوام ایرانی 

( در پژوهش خود با 1299شوند. ابوالحسنی ) )ترکمن، آذری، بلوچ، عرب، لر و کرد( دیده می

زان هویت قومی، ملی، امتی و جهانی به مطالعۀ می« ها در فرهنگ ایرانی سازگاری هویت»عنوان 

در میان شهروندان تهرانی پرداخته است. نتایج این پژوهش نشانگر این است که تقابلی میان 

صدیق سروستانی و قادری هویت ملی شهروندان و دو هویت قومی و امتی وجود ندارد. 

یان بر مبنای اجتماعی سیاسی هویت دانشجو-ابعاد فرهنگی»( در تحقیقی تحت عنوان 1299)

پردازان ایرانی، عرصۀ  به این باورند که حوزۀ هویت برای نظریه« های سنتی و مدرن مؤلفه
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بودن هویت دانشجویان به معنای  مواجهۀ سنت ومدرنیته است. فرض این پژوهش پیوندی

های هویت در بخش  دهد مؤلفه های سنتی و مدرن است. نتایج تحقیق نشان می ترکیبی از مؤلفه

های سنتی دارند اما در بخش هویت  تری نسبت به مؤلفه ماعی و فرهنگی نقش برجستهاجت

( 1279سروستانی و حاجیانی ). کنند های سنتی هستند که نقش بیشتری ایفا می سیاسی این مؤلفه

با بررسی انواع هویت جمعی در ایران و « بررسی منابع هویت ایرانی»در پژوهش خود با عنوان 

کدام از ابعاد، و روابط بین ابعاد هویتی صورت گرفته است. در این پژوهش میزان قوت هر 

های ملی، قومی، مذهبی و مدرن منظور شده  هویت ایرانی، ترکیبی و چند بعدی شامل هویت

دهد  های پژوهش نشان می است و روابط ابعاد هویتی متعادل و هماهنگ فرض شده است. یافته

ویت قومی و هویت مذهبی، سپس گرایش در حد میانگین به قوت ابعاد فرهنگی هویت ملی، ه

تر از میانگین به ابعاد سیاسی  های ملی، قومی و مذهبی، گرایش پایین ابعاد اجتماعی هویت

باشد. از طرفی  گانۀ هویت مدرن می هویت ملی و قومی و در نهایت گرایش ضعیف به ابعاد سه

اکثر ابعاد هویت ملی، هویت قومی و هویت مذهبی ها از وجود تعامالت مثبت فراوان بین  یافته

کنند. سفیری و  دار هویت مدرن با دیگر ابعاد هویت ایرانی حمایت می با همدیگر و فاصله معنی

عنوان « رابطه ابزارهای جهانی شدن و هویت دینی»( در تحقیقی تحت عنوان 1283نعمت الهی )

در سراسر جهان، ارتباطات را گسترش داده و  اند که جهانی شدن با تشدید روابط اجتماعی کرده

همزیستی فرهنگی و تعامالت فرهنگی را دوچندان کرده است. از جمله پیامدهای این پدیده، 

شدن با  دهد جهانی نتایج این پژوهش نشان می .های فرهنگی است گرایی در ارزش رواج نسبی

گرایی،  گرایی، لذت یی چون نسبیها ابزارهای بارز خود )اینترنت، ماهواره( سبب ظهور ارزش

گذارد و هرقدر  ها بر هویت دینی افراد تأثیر می شود و ظهور این ارزش گرایی و ... می مصرف

یابد.  ها کاهش می میزان استفادۀ افراد از اینترنت و ماهواره بیشتر شود، میزان هویت دینی آن

شناختی  به مطالعۀ جامعه« م لکهویت ملی و محلی مرد»( در تحقیقی 1281وثوقی و همکاران )

دهد که بین هویت  آمده نشان می دست پردازند. نتایج بهزبانان ایران می هویت ملی و محلی لک

ملی و هویت محلی همبستگی وجود داشته و شدت گرایش به هویت ملی، قویتر از گرایش به 

شناختی  یق زیباییچنین متغیرهای همزیستی فرهنگی، هویت محلی و عال هویت محلی است؛ هم

(. حیدری و رمضانی 1281بومی بر هویت ملی اثر تقویتی داشته است )وثوقی و همکاران،

گیری ارزشی مدرن با هویت  بررسی رابطۀ جهت»( در پژوهشی تحت عنوان 1281باصری )
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به بررسی رابطۀ « آموزان متوسطۀ شهر مرودشت( دینی و مقایسه جنسیتی آن )مورد مطالعه: دانش

دهد که همبستگی  ها نشان می اند. نتایج یافته گیری ارزشی مدرن با هویت دینی پرداخته جهت

دار بوده؛ اما  گیری ارزشی مدرن با ابعاد اعتقادی و احساسی هویت دینی منفی و معنی جهت

اند  و در مجموع عنوان کرده .دار نبوده است همبستگی آن با بعد عملی و کلی هویت دینی معنی

 گیری ارزشی مدرن و هویت دینی، تقابلی نبوده است. بین جهت که رابطۀ

شناختی شالوده هویت اجتماعی و  ( در پژوهشی با عنوان بررسی انسان1283نصرتی )

گیرد که هویت دانشجویان  فرهنگی دانشجویان دو گروه قومی )ترک و کرد( نتیجه می

گرایی فرهنگی  ثر از الگوی عامهای سبک زندگی متأ های قومی فقط در ارتباط با شاخص گروه

کنند ارتباط و تعامل  است. بدین ترتیب دانشجویان با تکیه بر الگوهای عام تالش می

دیالکتیکی بین الگوهای هویتی محلی، ملی و جهانی برقرار کنند. دانشجویان تنها یک هویت 

های  کوشند مؤلفه شده از یک اجتماع، قومیت یا ملیت ندارند. بلکه آنان می یکپارچۀ برگرفته

مختلفی را از اجتماعات مختلف محلی، ملی و فراملی گزینش کنند و در درون خود ترکیبی 

 وجود بیاورند. ها به خاص از آن

های هویتی در  کنند که رابطۀ بین عناصر و مؤلفه دستۀ دیگری از پژوهشگران استدالل می

معنا گرایش به سمت یک نوع  ای از نوع رابطه معکوس است. به این سطوح مختلف رابطه

ها  گرفتن از نوع دیگری از هویت است. در بررسی این نوع گرایش هویت باعث فاصله

های  های هویتی دوگانۀ محلی/ملی، ملی/جهانی، ملی/دینی، جهانی و دینی و یا گرایش گرایش

فر و توان به معید ها می گانۀ محلی/ملی/جهانی بررسی شده است. از جملۀ این پژوهش سه

 ( اشاره کرد.1298( و خالق پناه و همکاران )1283(، میرزایی و همکاران )1282همکاران )

شدن و تأثیر آن بر هویت قومی  جهانی»( در تحقیقی تحت عنوان 1282معیدفر و همکاران )

رشد آن  شدن و روند روبه جهانی پردازند که آیا به این پرسش می« و ملی؛ مطالعۀ کردهای سنندج

های ملی در گسترۀ کشورها  های قومی متأخر به ضرر هویتشده است تا مجدداً هویت موجب

شده به تضعیف هویت  های جهانی دهد که افزایش مصرف رسانه تقویت شوند؟ نتایج نشان می

ساز منجر شده است؛ ازسوی دیگر، این عامل هویت قومی را تقویت کرده  ملی و هویت دولت

ترشدن نهادهای غیردولتی و تحرک بیشتر صنعت گردشگری و  الاست. در وضعیتی مانند فع

 توان انتظار داشت هویت قومی تقویت شود. رونق اقتصادی، می
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بررسی عوامل مرتبط با هویت ملی »( در تحقیقی تحت عنوان 1283میرزایی و همکاران )

متغیرهای ترین  به بررسی مهم« و هویت قومی )مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه تبریز(

دهد رابطۀ بین هویت ملی  اند نتایج این پژوهش نشان می مؤثر بر هویت ملی و قومی پرداخته

چنین هویت ملی با متغیر  با عزت نفس و احساس محرومیت معنادار و منفی بوده است. هم

زبان مادری رابطۀ معنادار نداشته است. در عین حال دانشجویان طبقۀ پایین از هویت ملی 

اند. در بخش هویت قومی نیز روابط  تری نسبت به سایر دانشجویان برخوردار بوده پایین

 معنادار و مثبت بوده است.

جدال سنت و مدرنیته در راستای ساختن و »( در پژوهش 1298پناه و همکاران ) خالق

شناختی رابطه سرمایه  برساختن هویت جمعی جوانان در جوامع شبه مدرن )تبیین جامعه

بُعد غالبِ هویتِ جمعی در  اند نشان داده« و ابعاد هویت جمعی تحت تأثیر قومیت(فرهنگی 

میان دانشجویان کُرد، هویتِ قومی، سپس هویتِ جهانی است و در میان دانشجویان غیرِ کُرد، 

باشد و در هر دو گروه هویتِ ملّی در سلسله مراتب  هویتِ جهانی بُعد غالبِ هویتِ جمعی می

چنین در میان دانشجویان کرد، سرمایۀ فرهنگی  در جایگاه نازلی قرار دارد. هم ترجیحات هویتی

بیشترین ضریب همبستگی را با هویت قومی دارد و در میان دانشجویان غیرکرد، بیشترین 

 ضریب همبستگی سرمایۀ فرهنگی با هویت جهانی است.

ی چندوجهی است و شده گویای این است که هویت امر مروری بر پیشینۀ مطالعات انجام

گذارند؛ اما نکتۀ مهم این است که هویت را  های اجتماعی متعددی بر آن تأثیر می عناصر و مؤلفه

توان در چارچوب رویکردی خام و مبتنی بر منطق پوزیتویستی درک کرد بلکه رویکرد به  نمی

 هویت بایستی رویکردی طیفی و مبتنی بر منطق فازی باشد.

 چارچوب مفهومی پژوهش
ها  چارچوب پژوهش حاضر این است که هویت شرط الزم زندگی اجتماعی است و انسان

نخواهند توانست بدون داشتن چارچوبی برای تعیین هویت به صورتی معنادار و پایدار با 

های خالص مفاهیمی  یکدیگر ارتباط برقرار کنند. اما نکتۀ حائز اهمیت این است که هویت

اند؛ به سخن دیگر،  پرداز عصر مدرن عنوان شده های کلی ایدئولوژی موهومند که اغلب به وسیلۀ

اند اما از  سازی هویت قومی، ملی، مذهبی و غیره برآمده های مورد نظر درپی خالص ایدئولوژی
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ها همواره ناخالص، مرکب،  انداز دیالکتیک تاریخی هویت اندازی غیرایدئولوژیک و یا چشم چشم

را و در حال بازسازی هستند و به وسیلۀ آنچه در قالب غیر تصور آمیخته، ناتمام، سیال، گذ

یابند. در دنیای امروز در نتیجۀ دسترسی به منابع متعدد هویتی  شود، تعین و تشخص می می

تنها فراگیر است و به سطح معینی  بازسازی هویت اصل انکارناپذیری است. بازسازی هویت نه

گرایانه در  های خاص اگونی نیز دارد. بازسازیشود، انواع پرشمار و گون محدود نمی

یابند. برای  های فرهنگی نمود می گرایی گرایانه در عام های فرهنگی و بازسازی عام گرایی خاص

گرای هویت بهتر است که ابتدا دو وجهی بودن تأثیر  گرایانه و عام بحث از بازسازی غیر خاص

قرار دهیم تا روشن شود که این فرآیند در  شدن در عرصۀ هویت را مورد توجه فرآیند جهانی

سازد، امکانات و بسترهای جدیدی را  سازی سنتی را مخدوش و مختل می عین حال که هویت

آفرین نیست، بلکه ابزارهای  شدن صرفاً بحران کند. فرآیند جهانی برای بازسازی هویت فراهم می

پردازان در بحث از  لیل برخی نظریهکند. به همین د کارآمدی را برای گذر از بحران عرضه می

دانند و از دیالکتیک  شدن، آن را موجد آزادی و اضطراب و فرصت و خطر می پیامدهای جهانی

سازی  تنها منابع هویت، بلکه امکانات هویت شدن نه گویند. فرآیند جهانی شدن سخن می جهانی

برد. فرد در  و چشمگیری باال میدهد و آزادی عمل فرد را در این عرصه به نح را نیز افزایش می

دار  خود میراث یافت و ناخودآگاه و خودبه جوامع سنتی معموالً به صورتی منفعالنه هویت می

شد که در طول زندگی چندین نسل حفظ شده بود؛ این انفعال تا حدود زیادی از  هویتی می

های بدیل از  وایتشد. در چنین شرایطی تولید ر معدود و اندک بودن منابع هویت ناشی می

شد. اما هویت در جهان  خویشتن بسیار ناچیز بود و نوگرایی و بدعت با واکنش منفی مواجه می

ای به  امروز به تعبیر گیدنز ویژگی بازاندیشانه دارد؛ بدین معنا که کنشگر به صورت بازاندیشانه

غییر شرایط اجتماعی پردازد و تأثیرگذاری و ت های خود در ساخت اجتماعی می ارزیابی فعالیت

(. از 2: 1291افراد اساساً نتیجۀ توانایی آنها در بازاندیشی نسبت به رفتار خویش است )ذکایی، 

های اجتماعی در  هویت افراد هم بر اساس خودآگاهی و هم توسط شرایط و موقعیت این منظر

 (.91: 1279گیرد )گیدنز،  زمان و مکان شکل می

یت توصیفی و تحلیلی پژوهش حاضر مدل شماتیک تحلیل بدین ترتیب با توجه به ماه

هویت و منابع هویتی دانشجویان به این صورت است: بنیان هویت دانشجویان مبتنی بر دو بنیان 

های فردگرایانۀ هویت دانشجویان متأثر از منابع مدرن و با  گرایانه است. جنبه فردگرایانه و جمع
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های  گرای مدرن و جهانی است. جنبه و اجتماعی عامها و هنجارهای معرفتی  تکیه بر ارزش

دار و سنتی و با تکیه بر  گرایانه هویت دانشجویان متأثر از دو مؤلفۀ ریشه ساختارگرایانه و جمع

گرای ملی و دینی است. هر کدام از این  ها و هنجارهای اجتماعی معرفتی و رفتاری خاص ارزش

 ی دارند.منابع در ساخت هویت دانشجویان نقش موثر

 های پژوهش پرسش

 . هویت دانشجویان از چه منابعی ساخته شده است؟1

های  ساز دانشجویان مبتنی بر معیارهای مدرن و جهانی است یا مبتنی بر موقعیت . منابع هویت3

 ساختاری همچون ملیت و دین؟

بل و تضادی ملی و جهانی )مدرن( در میان دانشجویان تقا-ساز دینی . آیا میان الگوهای هویت2

 وجود دارد؟

های اجتماعی از جمله جنسیت، موقعیت اقتصادی،  . آیا هویت دانشجویان متأثر از مؤلفه1

 اجتماعی و رشته تحصیلی آنهاست؟

 فرضيات

 های مدرن و هویت دینی رابطۀ تعاملی وجود دارد. بین گرایش به ارزش -

 د دارد.های مدرن و هویت ملی رابطۀ تعاملی وجو بین گرایش به ارزش -

 های جهانی و هویت دینی رابطۀ تعاملی وجود دارد. بین گرایش به ارزش -

 های ملی رابطۀ تعاملی وجود دارد. های جهانی و ارزش بین گرایش به ارزش -

 بین گرایش به هویت ملی و هویت دینی رابطۀ تعاملی وجود دارد. -

ی، دینی و مدرن گانۀ هویت مل بین جنسیت دانشجویان و گرایش به هویت در سطوح سه -

 رابطه وجود دارد.

گانۀ هویت ملی، دینی و  بین دانشکده محل تحصیل دانشجویان و گرایش به سطوح سه -

 مدرن رابطه وجود دارد.

گانۀ هویت ملی، دینی و  اجتماعی وگرایش به هویت در سطوح سه-بین پایگاه اقتصادی -

 مدرن رابطه وجود دارد.
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 روش پژوهش
وصیفی و مقطعی است. جامعۀ آماری شامل تعداد کل دانشجویان پژوهش حاضر پیمایشی و ت

های فنی، هنر و علوم اجتماعی است؛  در دانشکده 81-87نام شده در ترم دوم سال تحصیلی  ثبت

های مورد  نفر محاسبه گردید. نمونه 293حجم نمونه در این پژوهش بر اساس فرمول کوکران 

توجه به حجم تعداد دانشجویان هر دانشکده تعیین گردید.  ای و با گیری طبقه نیاز به شیوۀ نمونه

باشد که برگرفته از طرح  گیری و گردآوری اطالعات در این تحقیق پرسشنامه می ابزار اندازه

( بوده است. برای سنجش مفاهیم این پرسشنامه اکثراً از طیف لیکرت 1297تحقیقی حاجیانی )

صورت مستقیم )حضوری( دراختیارپاسخگویان استفاده شده است. پرسشنامۀ موردنظر به 

آوری گردید. پرسشنامه  ها جمع قرارگرفته و پس از تکمیل اطالعات توسط پرسشگر، پرسشنامه

مورد از آن دربارۀ متغیرهای اصلی پژوهش، یعنی هویت و ابعاد  79سؤال است که  98حاوی 

ای مورد  ها در سطح فاصله مه گویهای است که در این پرسشنا آن، و بقیه دربارۀ متغیرهای زمینه

 اند. سنجش قرار گرفته

 های پژوهش یافته

 توزیع جمعيتی و طبقاتی

% نمونۀ مورد مطالعه، 2168نفر، معادل  113( حاکی از این است که 1نتایج جدول شمارۀ )

باشند. همچنین نتایج حاصل از توزیع  % نمونۀ مورد مطالعه پسر می1261دختر و در مقابل 

دانشجویان بر حسب دانشکده حاکی از این است که اکثریت دانشجویان از دانشکده  نسبت

و « پایین»سوم نمونۀ مورد مطالعه  فنی بودند. همچنین پایگاه اقتصادی و اجتماعی حدوداً یک

« باال»درصد(  13سوم پاسخگویان )حدوداً  در مقابل پایگاه اقتصادی و اجتماعی بیش از یک

 ارزیابی شده است.



  
 
 
 
 
 

 939  شناختی منابع هویتی دانشجویان دانشگاه تهران  معهمطالعة جا
 

 

 (: توزیع جمعيت پاسخگویان برحسب رشتة تحصيلی به تفكيک جنس1جدول )

 دانشكده
 جمع پسر دختر

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 7362 317 9369 181 8363 72 دانشکدۀ فنی

 3161 93 1361 38 2161 81 دانشکدۀ هنرهای زیبا

 961 22 761 17 1161 11 دانشکدۀ علوم اجتماعی

 133 293 133 313 133 113 مجموع

 باالی باال باال متوسط پایين پایين پایين تعلق طبقاتی

 18627 31628 39631 33692 8631 توزیع نسبی

 نتایج سنجش گرایش به ابعاد هویتی

های مدرن  دهد که گرایش دانشجویان به ابعاد و مؤلفه های حاصل از پژوهش نشان می داده

های مدرن در دو  ر هویتی )بعد ملی و دینی( است. تمایل به ارزشهویت بیشتر از دو بعد دیگ

توان  بعد معرفتی و اجتماعی به طور کلی در حد متوسط رو به باال است. در مقام مقایسه می

های مدرن بیشترین اهمیت را در ساخت هویت دانشجویان و  ها و مؤلفه گفت، شاخص

 ر ساخت هویت دانشجویان دارند.های دینی کمترین اهمیت را د ها و مؤلفه شاخص

 های توصيفی متغيرهای تحقيق (: آماره2جدول )

 انحراف معيار ميانگين متغير

 1617 2683 های مدرن گرایش به ارزش

 1687 2683 های مدرن در بعد معرفتی گرایش به ارزش

 3622 1613 های مدرن در بعد اجتماعی گرایش به ارزش

 1638 2633 های جهانی گرایش به ارزش

 1619 2631 گرایش به هویت ملی

 1627 2623 گرایش به هویت ملی در بعد فرهنگی

 1618 3673 گرایش به هویت ملی در بعد سیاسی

 1611 3693 گرایش به هویت ملی در بعد مدنی

 1632 3633 گرایش به هویت دینی

 1638 3693 گرایش به هویت دینی در بعد معرفتی

 1623 3633 نی در بعد اجتماعیگرایش به هویت دی

 1698 3613 گرایش به هویت دینی در بعد رفتاری
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 های تبيينی یافته
های تبیینی پژوهش حاضر در خصوص میزان اثرگذاری گرایش به یک بعد هویتی و تأثیر  یافته

 آن بر گرایش بر ابعاد دیگر هویت به تفکیک گویای نتایج زیر است:

 های مدرن بر هویت دینی و ملی عاد مختلف ارزشبررسی تأثير گرایش به اب

های آماری،  بودن داده های آماری )نرمال فرض به منظور بررسی این فرضیه با در نظر گرفتن پیش

بین و متغیرهای مالک( از  بودن متغیرها و وجود رابطۀ همبستگی بین متغیرهای پیش پیوسته

ج حاصل از تحلیل رگرسیون در جدول زیر آزمون رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شد. نتای

های مدرن بر هویت دینی تأثیر معنادار و معکوس دارند.  دهد که ابعاد دوگانۀ ارزش نشان می

کنندگی بر روی گرایش دانشجویان به هویت دینی بر عهدۀ بُعد  بینی بیشترین تأثیر و نقش پیش

انحراف  36182یر در بعد معرفتی، معرفتی هویت مدرن است که به ازای یک انحراف معیار تغی

درصد از تغییرات هویت دینی را  32شود و این دو بعد  معیار تغییر در هویت دینی ایجاد می

( گرایش به 1دست آمده در جدول شماره ) کنند. الزم به ذکر است بر مبنای نتایج به تبیین می

 ن کنند.توانند تغییرات هویت ملی را تبیی ابعاد مختلف هویت مدرن نمی

(: مربوط به نتایج ضرایب رگرسيون چندگانة تأثير ابعاد مختلف هویت مدرن بر هویت دینی 3جدول )

 دانشجویان

 متغيرهای پيش بين
 ضرایب غيراستاندارد

 .t Sig ضرایب استاندارد بتا
B خطای استاندارد 

 36333 -86233 - 36331 -16319 عدد ثابت

 36333 -116998 -36182 36329 -36183 بعد معرفتی هویت مدرن

 36331 -16293 -36382 36313 -36381 بعد اجتماعی هویت مدرن

R2=0.23 F= 10.021 R=0.481 

 (: جدول مدل رگرسيون برای بررسی تأثير ابعاد هویت مدرن بر هویت ملی4جدول )

 سطح معنی داری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات مدل

 896832 3 2336181 نرگرسیو 1

 36711 279 2116813 باقیمانده 36313 96138

  293 1136112 کل



  
 
 
 
 
 

 932  شناختی منابع هویتی دانشجویان دانشگاه تهران  معهمطالعة جا
 

 

 های جهانی و هویت دینی و هویت ملی بررسی رابطة بين گرایش به ارزش

به منظور بررسی این فرضیه از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است که نتایج حاصل از 

های جهانی و هویت دینی و ملی رابطۀ معکوس وجود  به ارزشآن نشان داد که بین گرایش 

های جهانی، هویت دینی و ملی آنان  دارد؛ به بیانی دیگر، با تقویت گرایش دانشجویان به ارزش

 کند. با شدتی متوسط کاهش پیدا می

 های جهانی شدن با هویت دینی و ملی (: بررسی رابطه بين ارزش5جدول )

  هویت دینی هویت ملی

 همبستگی پیرسون -3629 -3622
های  گرایش به ارزش

 جهانی
 سطح معناداری 36332 36338

 تعداد 293 293

 بررسی تأثير گرایش به ابعاد مختلف هویت ملی بر هویت دینی

درصد از تغییرات  13توانند حدوداً  دست آمده، ابعاد مختلف هویت ملی می بر طبق نتایج به

را تبیین کنند، هر سه بعد هویت ملی تأثیر کاهنده بر هویت دینی  هویت دینی دانشجویان

( بیشترین تأثیر -36111اند و در بین ابعاد هویت ملی، بعد فرهنگی هویت ملی )با ضریب  داشته

 کاهنده را بر هویت ملی دانشجویان داشته است.

ویت ملی بر هویت دینی (: مربوط به نتایج ضرایب رگرسيون چندگانة تأثير ابعاد مختلف ه6جدول )

 دانشجویان

 بين متغيرهای پيش
 ضرایب غيراستاندارد

 .t Sig ضرایب استاندارد بتا
B خطای استاندارد 

 36338 -26131  36281 -16211 عدد ثابت

 36333 -16281 -36111 36131 -36223 بعد فرهنگی هویت ملی

 3631 -26181 -36112 36112 -36111 بعد سیاسی هویت ملی

 36331 -36118 -36133 36213 -36338 بعد مدنی هویتملی

R2=0.103 F= 7.652 R=0.320 
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 مقایسة گرایش به ابعاد مختلف هویت بر حسب جنس

به منظور مقایسۀ گرایش دانشجویان دختر و پسر به ابعاد مختلف هویت از آزمون تی مستقل 

 اشد.ب استفاده شده است که نتایج آن به شرح جدول زیر می

 (: مقایسة گرایش به ابعاد مختلف هویت بر حسب جنس7جدول )

 سطح معناداری درجة آزادی آزمون تی انحراف معيار ميانگين جنس متغير

های مدرن ارزش  
 2678 113 دختر

116173-  279 36331 
 1633 313 پسر

های جهانی ارزش  
 3678 113 دختر

86773-  279 36331 
 2671 313 پسر

یت ملیهو  
 2631 113 دختر

36231-  279 36333 
 3688 313 پسر

 هویت دینی
 3681 113 دختر

76313-  279 36331 
 1683 313 پسر

توان گفت بین گرایش دانشجویان دختر و پسر  آمده در جدول فوق می دست بر طبق نتایج به

که دانشجویان پسر بیشتر به ابعاد مختلف هویت مدرن تفاوت معناداری وجود دارد، به طوری 

های مدرن و جهانی دارند و در مقابل داتشجویان دختر بیشتر گرایش به هویت  گرایش به ارزش

 ملی و دینی دارند.

 بررسی رابطة بين پایگاه اقتصادی اجتماعی با ابعاد مختلف هویت

مۀ ابعاد اجتماعی با ه-نتایج حاصل از ماتریس همبستگی حاکی از این است پایگاه اقتصادی

آمده رابطۀ طبقۀ  دست رابطۀ معناداری دارد. همچنین بر اساس نتایج به« به جز هویت ملی»هویت 

باشد؛ به بیانی دیگر،  های مدرن و جهانی مستقیم می اجتماعی با گرایش به ارزش-اقتصادی

هرچه دانشجویان متعلق به طبقات اقتصادی و اجتماعی باالتری باشند، گرایش بیشتری به 

اجتماعی با هویت دینی -های جهانی و مدرن دارند و در مقابل، رابطۀ بین پایگاه اقتصادی ارزش

اجتماعی دانشجویان، گرایش به هویت -معکوس شده است؛ یعنی با باال رفتن طبقۀ اقتصادی

 شود. دینی در آنها تضعیف می
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 د مختلف هویتاجتماعی با ابعا-(: بررسی رابطة همبستگی بين پایگاه اقتصادی8جدول )
هویت 
 دینی

هویت 
 ملی

های  گرایش به ارزش
 جهانی

گرایش به 
 های مدرن ارزش

 متغير

3621- 3618- 36133 36181 
همبستگی 

-پایگاه اقتصادی اسپیرمن
 سطح معناداری 36333 36331 3613 36331 اجتماعی

 تعداد 293 293 293 293

 ابعاد مختلف هویت های مختلف به مقایسة گرایش دانشجویان دانشكده

های  نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس در خصوص مقایسۀ گرایش دانشجویان دانشکده

های  مختلف به ابعاد مختلف هویت حاکی از این است که بین گرایش دانشجویان دانشکده

مختلف به هویت مدرن، هویت ملی و هویت دینی تفاوت معناداری وجود دارد. برای آنکه 

ها بوده است، به کمک آزمون  د که این تفاوت معنادار بین کدامیک از دانشکدهمشخص شو

ها پرداخته شد که نتایج حاصل نشان داد که دانشجویان  به مقایسۀ جفتی دانشکده LSDتعقیبی 

اند و در مقابل  های مدرن، ملی و دینی را داشته های فنی بیشترین میزان گرایش به ارزش رشته

اند؛  های مدرن و ملی و دینی را داشته هنر کمترین میزان گرایش به ارزشدانشجویان رشتۀ 

دانشجویان رشتۀ علوم اجتماعی هم بین دانشجویان فنی و هنر قرار دارند. به عبارت دیگر، به 

. هنر بیشترین میزان گرایش به 2. علوم اجتماعی و 3. فنی، 1های  ترتیب دانشجویان رشته

اند. البته الزم به ذکر است نتایج حاصل از مقایسۀ  ینی را داشتههای مدرن و ملی و د ارزش

 های جهانی معنادار نشده است. های مختلف به ارزش گرایش دانشجویان دانشکده

 های مختلف به ابعاد مختلف هویت (: مقایسة گرایش دانشجویان دانشكده9جدول )

 متغير

 LSDآزمون تعقيبی  آزمون تحليل واریانس

آزمون 
F 

طح س
 معناداری

 دانشكده دانشكده
اختالف 
 ميانگين

سطح 
 معناداری

های مدرن ارزش  153338 .3..1 

 فنی
 36333 *1613232 هنر

 36281 -3639131 اجتماعی

 هنر
-1613232 فنی * 36333 

 36333 *-1629117 اجتماعی

 اجتماعی
 36281 3639131 فنی

 36333 *1629117 هنر
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 های مختلف به ابعاد مختلف هویت (: مقایسة گرایش دانشجویان دانشكده9دول )جادامه 

 متغير

 LSDآزمون تعقيبی  آزمون تحليل واریانس

آزمون 
F 

طح س
 معناداری

 دانشكده دانشكده
اختالف 
 ميانگين

سطح 
 معناداری

 1..3. 173184 هویت ملی

 فنی
 36333 *1639132 هنر

 36382 3613178 اجتماعی

 هنر
-1639132 فنی * 36333 

 36318 -3618111 اجتماعی

 اجتماعی
-3613178 فنی  3682 

 36318 3618111 هنر

 1..3. 183272 هویت دینی

 فنی
 36333 *1683888 هنر

 36818 3633888 اجتماعی

 هنر
یفن  1683888- * 36333 

 36331 *-1623333 اجتماعی

 اجتماعی
-3633888 فنی  36818 

 36331 *1623333 هنر

های  گرایش به ارزش
 جهانی

43533 .311 
- 

 گيری بندی و نتيجه جمع

در شرایط طبیعی افراد جامعه با انواع مدلها، الگوها و هویتهای فرهنگی آشنا شده و از طریق 

ها، عوامل طبیعی و جغرافیایی همگی  پذیری، اثرپذیری از قدرت سیاسی، رسانه دهای جامعهفراین

نمایند.  آنها را به تدریج )و در طول زمان( درونی کرده خود را متعهد و متعلق به آنها تصور می

در رابطه با موضوع مورد بررسی در این تحقیـق باید تصریح کرد که جمعیت نمونه به تمامی 

د هویت، تمایل و تعهد و گرایش جدی و قوی داشته و نسبت به همگی آنها متعهد هستند. ابعا

شود. باید پذیرفت کنشگران  هایی مشاهده می هر چند در میزان این احساس تعلق و تعهد تفاوت

های زیست  توجه به هویتهای مختلف و جهان اعتنا و بی توانند بی در یک نظام اجتماعی نمی

 ند.اطرافشان باش

ترین سطح تعلق را به خود  آمده نشان داد که بعد فرهنگی هویت ملی، قوی دست نتایج به

های فرهنگی بیشتر از سایر  اختصاص داده است؛ به بیان دیگر گرایش دانشجویان به مؤلفه
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ها و عناصر  عناصر هویت ملی بوده است که این امر بدین معنی است که دانشجویان با شاخص

ملی مثل پرچم، سرود ملی، هنر ایرانی، غرور و تاریخ ایران و ... بیشترین تعلق و فرهنگی هویت 

 اند. گرایش را داشته

نتایج مطالعۀ حاضر نشان داد که بین ابعاد هویت مدرن و هویت دینی رابطۀ معکوسی وجود 

یت توان رابطۀ معکوس مظاهر هو دارد. در تبیین رابطه منفی بین هویت دینی و هویت مدرن می

گرایی و  مدرن و مدرنیته را با مسائل و نمادهای دینی در نظر گرفت. به طوری که نسبی

فردگرایی که هر دو از مظاهر هویت مدرن هستند با هویت دینی رابطه معکوسی دارند. مدرنیته 

گرایی  محوری و نسبی بودن، انتقاد، شکاکیت، آزادی، انسان محوری، معترض با مفاهیمی چون حق

محوری،  تقاد برخی از اندیشمندان با برخی از مفاهیم موجود در اسالم همچون تکلیفبه اع

 گرایی، تسلیم و ایمان در تعارض است. مطلق

های جهانی و هویت ملی رابطۀ  همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که بین گرایش به ارزش

تواند بر  چند طریق می های جهانی به رسد گرایش به ارزش معکوسی وجود دارد که به نظر می

های  شدن و گسترش گرایش دانشجویان به ارزش روی هویت ملی تأثیرگذارند. اوالً در اثر جهانی

ساز تحت تأثیر قرار  جهانی، نظم سنتی موجود مبتنی بر قدرت معناسازی نمادهای سنتی و هویت

های جهانی  ن به ارزشتوان گفت گرایش دانشجویا شود، ثانیاً به نوعی می گیرد و تضعیف می می

ها و  فرهنگ شود، بلکه موجب تقویت خرده ها می تنها موجب کاهش سطح اقتدار حکومت نه

های فراملی موجبات تضعیف هویت ملی را  شود و با اولویت بخشی به هویت تحریک آنها نیز می

های ملی  ارزش های جهانی بعضاً با کند، ثالثاً از آنجا که گسترش ترویج و تبلیغ ارزش فراهم می

 شود. های ملی می سازگاری ندارد، از این طریق هم موجب تضعیف ارزش

شایان ذکر است رفتار نسل جوان امروز بر اساس ترکیبی موزاییکی از هویتی دینی، ملی، 

گیرد. وجود رابطۀ معنادار بین ابعاد مختلف هویت در پژوهش حاضر  جهانی و مدرن شکل می

مراتبی که در آن یک بعدِ  بودن هویت حمایت کرد و نه الگوی سلسله نیز از الگوی موزاییکی

هویت در رأس دیگر ابعاد قرار گیرد. مقایسۀ دانشجویان دختر و پسر نشان داد که در هویت 

دینی و ملی، دانشجویان دختر تفاوت معناداری با دانشجویان پسر دارند؛ در هویت ملی و دینی 

توان به رابطۀ  االتری است. از دالیل احتمالی این موضوع میگروه دختران دارای میانگین ب

نزدیک دینداری و هویت دینی و ملی اشاره نمود و اینچنین تبیین کرد که مذهب برخی از 
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آورد و منبعی از ترویج و ارتقای سالمتی را برای زنان در جامعۀ  حمایتهای اجتماعی را فراهم می

 آورند. های متفاوتی به دست می ن این حمایت را از راهکند، در حالی که مردا ما فراهم می

گرفته مشخص شده است که هویتهای مختلف دارای  بر اساس تحلیلهای آماری انجام

تعامالت و مناسبات مختلفی با همدیگر هستند، هر چند قوت این مناسبات و روابط در همۀ 

میان عناصر هویت جمعی ایرانی موارد یکسان و یک اندازه نیست؛ به عبارتی، ساختار روابط 

 شده که هر کدام سهم و وزن یکسانی داشته باشند، نیست. یک ساختار منظوم و کامالً مهندسی

سازی  پذیری و ترکیب شاید بتوان گفت وجود این چندگانگی فرهنگی ظرفیت باالی ترکیب

است تا دانشجویان کند. این شرایط موجب شده  پذیری دانشجویان را بیان می و توانایی اشتقاق

ساز تاریخی و مقاطع مهم و نقاط عطف هم توأمان عناصر فرهنگی  حتی در نقاط سرنوشت

گرایی مستمر  های مهم این تعامل و ترکیب گیری و احیا و بازتولید نمایند. از نشانه مختلف را پی

ان یک توان به تأثیر مستقیم دخالت عنصر مذهب و هویت دینی به عنو در دوران معاصر می

عنصر فرهنگی در سالهای اخیر و پذیرش نسبی روابط و معاشرت دختر و پسر قبل از ازدواج 

عنوان عنصر هویت مدرن در کنار حضور قوی مسئلۀ هنجاری عفت و توجه جدی به حدود  به

های ایرانی است و نیز از انقالب اسالمی نام برد که در آن  شرعی و اخالق مذهبی در خانواده

 های ملی هر دو در اوج خود مطرح و پیگیری شدند. ای مذهبی و انگیزهه انگیزه

های مدرن، جهانیدر نهایت با استفاده از تحلیل عاملی مشخص شد ابعاد هر یک از هویت

شدن، ملی و دینی در یک راستا و همسو باهم قراردارند، جز بعد سیاسی هویت ملی که در 

شدن بسیار نزدیک به هویت مدرن بود و همینطور جهانیفاصلۀ زیادی نسبت به بقیه قرار داشت 

بندی کرد؛ هدف اصلی این مقاله مطالعۀ روابط و مناسبات ها را در یک طبقه، دسته توان آن که می

های جمعی دانشجویان بوده است و بر این اساس پس از بررسی  میان ابعاد مختلف هویت

شدن، هویت مدرن و هویت دینی به روابط نیجایگاه و موقعیت جداگانه شامل هویت ملی، جها

دو میان آنها و نهایتاً روابط میان کلیت این ابعاد پرداخته شده است و از و مناسبات دوبه

بندی چندبعدی استفاده  های آماری مختلفی شامل آزمون همبستگی، تحلیل عاملی و رتبه تکنیک

یابیم که جامعه  و در ارتباط با هم در میشد. لذا در مطالعۀ متقابل انواع هویت در یک چارچوب 

ازهویتهای منفرد تشکیل نشده بلکه مجموعۀ هویتها را باید در یک ساختار کلی مطالعه کرد و 

 در ارتباط با هم تأثیر وتأثر آنها را بر یکدیگر در نظر داشت.
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