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چکیده
مقوله هویت در بسیاری از کشورها از جمله ایران ،مقوله واحدی نیست و متأثر از منابع هویتی
گوناگون است که گاهی تضاد و کشاکش آنها با یکدیگر موجب نگرانیهایی شده است؛ از اینروی،
به تناسب پدیدههایی که انسان از طریق آنها خود را میشناسد و به دیگران میشناساند ،میتوان
هویت داشت .از هویت میتوان بهعنوان پسوند پدیدههایی چون فرهنگ ،قومیت ،ملیت ،دین ،محل
سکونت ،ایل ،طایفه و نظایر آن استفاده کرد .این پژوهش به منظور بررسی نسبت هویت قومی با ابعاد
هویتی در میان دانشآموزان شهر زاهدان انجام شده است .نمونه پژوهش را تعداد  011نفر از
دانشآموزان دختر و پسر شاغل به تحصیل در شهر زاهدان تشکیل میدهند که دادههای آن از طریق
پرسشنامه گردآوری شده است .یافتههای پژوهش نشانگر آن است که بین هویت قومی و ابعاد آن
یعنی هویت ملی و هویت دینی و هویت جهانی رابطه معناداری وجود دارد البته این رابطه مثبت و
مستقیم است و همچنین هویت دینی بیشترین رابطه را دارد و پس از آن هویت ملی کمترین رابطه را
نیزبا هویت جهانی دارد .پسران در این مطالعه از سطح باالتری نسبت به دختران در دارا بودن
هویتهای مذکور قرار دارند .از نکات اصلی در بررسی هویت در منطقه سیستان و بلوچستان توجه به
مسئله حاشیهبودن است حاشیهبودن چنان بر هویت مردمان آن منطقه تأثیرگذار است که تصور از این
هویت بدون توجه به الیههای متعدد حاشیهبودن ممکن نخواهد بود با توجه به یافتههای پژوهش
هویت دینی از سایر عوامل در تبیین هویت قومی تأثیرگذارتر است و در اصل مهمترین عامل
تبیینکننده هویت قومی است و دو عامل قومیت و مذهب بهعنوان تفاوتهای جدی قوم بلوچ و
منطقه سیستان و بلوچستان از مابقی کشور میباشد همانطور که چارچوب نظری پژوهش تبیین میکند
هویت دانشآموزان منطقه سیستان و بلوچستان تحت تأثیر ساختهای اجتماعی ،فرهنگی میباشد.
واژگان کلیدی :هویت قومی ،هویت دینی ،هویت ملی ،هویت جهانی ،دانشآموزان ،جنسیت
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مقدمه وبیان مسئله
هویت از جمله مهمترین مباحث قرن اخیر محسوب میگردد .اگرچه تاریخ مسئله هویت را
میتوان هم-ارز با تاریخ عمر بشر دانست ،اما طرح علمی و پررنگشدن مسئله هویت از
ویژگیهای جوامع مدرن محسوب میگردد .بسط مفهوم جهانیشدن ،رشد تکنولوژیهای
ارتباطی ،دگرگونیهای اقتصادی و پدیده مهاجرت در دنیای کنونی باعث تغییرات اساسی در
جوامع گردیده است .این تغییرات ،تمام پهنه حیات اجتماعی را درنوردیده است .تغییراتی که نه
تنها در گروهها و شبکههایی که افراد هویتهایشان را در آنها متبلور میبینند ،بلکه در ساخت
جوامع که به این گروهها و شبکهها امکان ظهور و بروز میدهد ،راه یافته است .هویت که عمدتاً
تعیینکننده بود ،اینکه دائماً در تغییر و تحول است .مسائل حوزه هویت نیز چون دیگر
پدیدههای اجتماعی معاصر جهانی است و بنابراین تنها گریبانگیر کشورهای پیشرفته نمیشود
بلکه عمدهترین معضل پیش روی کشورهای درحالتوسعه نیز به حساب میآید (دوران:3131 ،
 .)51از این منظر میتوان گفت که هویت بهعنوان پدیدهای که دامنه آن از خصوصیترین
تجربیات فردی تا عمومیترین حوزههای اجتماعی را دربرمیگیرد حاصل دیالکتیک خود و
دیگری بوده که در میان طیفی از شبکه معنایی ذهن و ساختارهای اجتماعی و فرهنگی در
حرکتی رفت و برگشتی قرار میگیرد و بر این مبنا به نسبتی میان دو سر طیف دست مییابد،
نسبتی که ثابت نبوده و هر آن ممکن است تغییر کند تغییری که نهتنها از خود (شبکه معنایی)
بلکه از دیگری (ساختار اجتماعی) نیز ناشی میشود (همان) .زندگی اجتماعی انسان بدون
وجود راهی برای دانستن اینکه دیگران کیستند و بدون نوعی درک از اینکه خود ما کیستیم
غیرقابلتصور است .بر همین اساس هیچ یک از ما قادر نمیبود با دیگری نسبت معنادار یا
سازگاری برقرار کند؛ در واقع بدون هویت ،جامعهای در کار نیست (عبدالهی.)31 :3133 ،
بنابراین مقوله هویت برای هرگونه حیات اجتماعی ،هم در سطح فردی و هم در سطح گروهی،
یک ضرورت بنیادین است.
این موضوع در جامعههایی مانند ایران که تغییرات فرهنگی در کنار میراث و سنت فرهنگی
غنیای وجود دارد ،اهمیت بسیاری دارد .در میانه تغییرات ،یکی از مهمترین مسئلههای اعضای
جامعه ،قطعاً هویت اجتماعی آنهاست .لذا امروزه ،به طور غافلگیرانهای با مسئله هویت بهعنوان
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یکی از جدیترین مسائل کشور روبهرو هستیم و در شرایطی که یکی از نیازهای جدی جامعه
ما همبستگی باال در عرصه مختلف است ،توجه به هویت و شبکه ساختاری آن بسیار حائز
اهمیت و ضروری میباشد (عبدالهی .)22 :3133 ،بر این مبنا مقوله هویت در ایران ،مقوله
واحدی نیست و متأثر از منابع هویتی گوناگون است که گاه تضاد و کشاکش آنها با یکدیگر
موجب نگرانیهایی شده است؛ هرچند در مجموع مطالعات نشاندهنده آن است که در ایران
هویت یکدست و یکشکلی را نمیتواند انتظار داشت ،زیرا جامعه ایرانی از گذشته یک جامعه
متکثر و چهلتکه بوده است .این تکثر فرهنگی و تاریخی در ایران مانند هر کشور دیگری باعث
شده است تا به تناسب پدیدههایی که انسان از طریق آنها خود را میشناسد و به دیگران می-
شناساند میتوان هویت داشت .از هویت میتوان بهعنوان پسوند پدیدههایی چون فرهنگ،
قومیت ،ملیت ،دین ،محل سکونت ،ایل ،طایفه و نظایر آن استفاده کرد (احمدی .)3131 ،اما همه
متغیرهای زمینه به یک اندازه و یکسان در زمانه و زمینه مشابه عمل نمیکنند؛ لذا هویت را
نمیتوان ایستا در نظر گرفت .در این مقاله نیز هویت در ابعاد ملی ،دینی ،قومی و جهانی در نظر
گرفته شده است .اما تالش شده در قشر خاصی از جامعه یعنی نوجوانان (دانشآموزان) بدان
پرداخته شود.
در فرایند هویتیابی دورههای نوجوانی از اهمیت ویژهای برخوردار است .در این میان
دانشآموزان به دلیل خصوصیات خاص سنی خود ،بیشتر تحت تأثیر واقع میشوند وجود شرایطی
که بتواند دانشآموزان را یاری کند تا تصویر صحیحی از خود داشته و با واقعبینی و عینیت بیشتر
به خود بنگرند؛ یعنی بدانند که کیستند و به دنبال چه میباشند از یک سو ،سبب اطمینان خاطر و
سالمت فکر آنها میگردد و از سوی دیگر قدرت تطبیق به آنها میبخشد ،از این منظر هویت
دانشآموزان یا اعضای نوجوان جامعه ایرانی میتواند مسئله مهمی برای هویتهای درحال
شکلگیری باشد .دوره نوجوانی دورانی است که فرد از فضای خانگی به فضای عمومی ارتباط
بیشتری برقرار میکند و تالشی تعمدانه و آگاهانه برای ایفای نقش و عاملیت بیشتر فرد در
برساخت هویت خویش (گاه همنوا و گاه ناهمنوا با هویت کودکی) تالش میکنند.
این موضوع بیانگر یک پیچیدگی هویت است ،هویت یک پدیده چندبعدی است که
نمیتوان وزن یکسانی برای همه ابعاد آن در همه زمانها و زمینهها قائل شد .از این منظر
میتوان از ابعاد هویتی و وزن هرکدام از آنها پرسش کرد .این مقاله نیز بر این اساس تدوین شده

 039مطالعات جامعهشناختی دوره  ،92شماره یک ،بهار و تابستان 1041

است که چگونه در دانشآموزان/نوجوانان ،ابعاد هویتی آنان شکل گرفته و همچنین چگونه یکی
از ابعاد هویتی آنها بر سایر ابعاد هویتی آنها مؤثر واقع شده است .این موضوع در مورد نوجوانان
دانشآموز اهمیت بسیاری دارد.
در این صورت الزم است به وضعیت هویتی دانشآموزان توجه گردد ،چراکه موفقیت یا
ناکامی در این مهم تا حدی نیز نمایانگر وضعیت آموزشها و جامعهپذیری از کانال مدارس و
آموزشوپرورش است .ازآنجاکه عموماً بررسیها و مطالعات اجتماعی ناظر به بخشها و افراد
مرکزی و برخوردار معطوف است و کمتر به حوزههای حاشیهای پرداخته میشود از همین رو
در این پژوهش به حوزه فرهنگی قومی در ایران ،یعنی دانشآموزان شهر زاهدان که از نظر
قومیتی با جامعه مرکزی متفاوت هستند و همچنین از نظر طبقهبندی توسعهیافتگی در شرایط
متوسط و یا ضعیفی هستند پرداخت شده است .تأکید بر مقوله قومیت ،تا حدی ناشی از اهمیت
این بعد هویتی در نظام هویتی دانشآموزان از منظر این پژوهش است .به عبارتی پرسش اصلی
این پژوهش ،درباره هویت دانشآموزان با تأکید بر هویت قومی و نقش آن بر سایر ابعاد هویتی
آنان است .پژوهش حاضر درصدد آن است که درکی ارتباطی از هویت به دست آورد و آن را
بهمثابه سازوکار کارکردی و انسجامبخش به ساختار نظام شبکه ذهنی و کنشی اعضای جامعه
برحسب بسترها و زمینههای مختلف تعریف نماید .از این منظر فهم شبکه ارتباطی هویت و
اولویتها و برجستگیهای آن در میان دانشآموزان میتواند مقدمهای برای درک جامع الگوهای
هویت ایرانی در این قشر باشد.
در نهایت در مقاله حاضر تالش میشود تا سهم هر یک از ابعاد چهارگانه هویت که شامل
هویتهای ملی ،قومی ،دینی و جهانی میباشد را در بدنه قشر اجتماعی نوجوانان دانشآموز در
حوزه فرهنگی سیستان و بلوچستان با تأکید بر شهر زاهدان معین کنیم و دیگر اینکه آیا رابطهای
بین هویت قومی و بقیه ابعاد هویت هست و در صورت مثبتبودن پاسخ ،کیفیت این رابطه
چگونه است؟
مروری بر مطالعات پیشین درباره هویت قومی
مطالعات زیادی در حوزه هویت اجتماعی در ایران انجام شده است که عموماً بر متغیرهای
قومی ،مذهبی ،جنسیتی ،تحصیلی و فرهنگی و  ...تأکید کردهاند .آنچه در این مقاله اهمیت دارد
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مطالعاتی است که با تأکید بر مؤلفه قومیت باالخص در حوزه سیستان و بلوچستان شکل
گرفتهاند .این اولویت ناشی از آن است که در این مقاله به دنبال نقش مؤلفه قومیت بر سایر ابعاد
هویتی هم هستیم .بر این اساس میتوان تحلیلی از این مطالعات در راستای مقاله حاضر داشت.

احمد نادری و همکاران ( )3131در پژوهشی با عنوان «تأملی در آرایش نیروهای اجتماعی و
تحول گفتمانهای هویت قومی در بلوچستان ایران» بیان میکند که چهار گروه تأثیرگذار در این
منطقه عبارتند از )3 :سردارها ،خوانین و اشرافیت سنتی؛  )2نخبگان قومی ناسیونالیست و
ملیگرا؛  )1روحانیان ،موسویها و فعاالن مذهبی؛  )0روشنفکران و فعاالن مدنی و تجدیدگرا .و
چهار دستة گفتمانی شناختهشده در این پژوهش عبارت است از )3 :گفتمانهای خودمحور و
قومگرایانه؛  )2گفتمانهای ناسیونالیستی و ملیگرایانه؛  )1گفتمانهای سیاسی-اجتماعی
مذهبمحور؛  )0گفتمانهای سیاسی-اجتماعی بازاندیشانه .حسین میرزایی و محمد عباسزاده

( )3133در پژوهشی با عنوان «مطالعه چگونگی تعامل هویت ملی و قومی دانشجویان مطالعه
موردی دانشجویان آذری ،عرب و بلوچ»بیان میکنند که ،مقدار رابطه بین هویت ملی و هویت
قومی بلوچ  33درصد بوده همچنین جهت آن مثبت و معنیدار بوده است .همچنین در قوم بلوچ
با افزایش احساس محرومیت هویت ملی تضعیف و هویت قومی تقویت میشود .درنهایت بیان
میکند که هویتهای ملی و قومی دارای تعامالت و مناسبات مختلفی با یکدیگر هستند و دیگر
اینکه نسبیت هویت ملی و قومی غیرخطی است و تقویت هر یک از این ابعاد به کاهش و یا
تضعیف دیگری نیست.

محمدرضا حافظنیا و همکاران ( )3131در پژوهشی با عنوان «سیاست دولت و مناسبتهای
بین قومی مورد قوم بلوچ و سیستانی» به این پرسش پاسخ داده است که رفتار و برنامهها و
سیاستهای دولت بر رفتار متقابل دو قوم بلوچ و سیستانی چه تأثیری داشته است .نتایج حاصل
از پژوهش نشان میدهد سیاستهای دولت از یک سو باعث ایجاد رابطة بدبینانه بین سیستانیها
و بلوچها شده و از سوی دیگر به واگرایی بین قوم بلوچ و دولت مرکزی کمک کرده است.
هوگ 3و همکاران ( )2131درباره موضوع هویت اجتماعی و واقعیتهای به اشتراک گذاشته
تحقیق کردند؛ این پژوهش نشان میدهد که حالتهای درونی مثل نگرشها ،احساسات ،و
1 Hogg, M. A.
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هیجانها عموماً از طریق اعضای گروه به اشتراک گذاشته میشوند .همچنین انگیزههای عدم
قطعیت از طریق تعین گروهی به واقعیت مشترک تبدیل میشود .این پژوهش بر چگونگی
تعریف قوانینی که بهعنوان مبنای عضویت در اجتماع ،در هویت فرد درونیسازی میشود ،تأکید
کرده است .برنابه 3و همکاران ( )2131در یک مدل پیشبینی ،هویت اجتماعی را با مشارکت
فعال تحصیلی سنجیدند .این مطالعه نشان داد که هویت گروهی پیشبینیکننده آغازگری
شخصی و مشارکت فعال بوده است.
گرازجل و همکاران ( )2131در پژوهشی با عنوان «پایداری هویت ملی و غرور ملی:
شواهدی از وایدر یوروپ» معتقدند که غرور ملی طیف گستردهای از نتایج سیاسی-اقتصادی را
پیشبینی میکند ،اما آنچه مردم را به ملت خود افتخار میکند ،کامالً درک نشده است .نتایج نیز
نشان میدهد که غرور ملی معاصر از جمله معاهدات اجتماعی عمیق و ریشهای تاریخی برای
ظهور به زمان نیاز دارند .تانتی 2و همکاران ( )2133در پژوهشی به بررسی تغییرات هویت
اجتماعی نوجوان مبتنی بر تغییرات بافت اجتماعی و سبکشناختی پرداختند .نتایج پژوهش در
یک طرح تجربی و با نمونهای مشتمل بر  131نوجوان در سه گروه ( 31-32سال 31-35 ،سال،
 21-33سال) ،از طریق اندازهگیری استریوتایپهای مربوط به خود و تمایالت درونگروهی،
نشانگر تفاوت معنادار در هویت اجتماعی میان سه گروه بود.
مروری بر مطالعات پیشین نشان میدهد که مسأله هویت قومی و همه ابعاد هویت از یک
سو و توجه به بدنه دانشآموز بهخصوص در مقطع متوسطه دوم که در دورۀ اولیه هویتیابی
است و ارزشگذاریهای فرد در این دوره به وقوع میپیوندد از سوی دیگر مغفول مانده است.
اما آنچه اهیمت دارد مطالعاتی است که در زمینه هویت در سیستان وبلوچستان انجام شده است.
مطالعات موجود تا حدی به مساله هویت قومی پرداخته اند .البته الزم به ذکر است که مجموعة
این پژوهشها به شکاف سیاسی فیمابین حاکمیت و هویت قومی بلوچ اشاره مینماید .همچنین
هویت ملی و تقابل یا عدم تقابل آن ،با هویت قومی به صورت تکراری بررسی شده است.
همچنین در تحقیقات خارجی نیز مسئله قومیت بلوچ مورد توجه قرار نگرفته است ولی توجه به
هویت در دوره دانشآموزی به تعدد مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.
1 Bernabé, M.
2 Tanti, C.
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مبانی نظری :هویت اجتماعی و مؤلفه قومیت در آن
در فرهنگ جامعهشناسی بلک ول ،هویت به معنی پنداشت نسبتاً پایدار فرد از کیستی و چیستی
خود در ارتباط با افراد و گروههای دیگر تعریف شده که از طریق تعامالت اجتماعی فرد با
دیگران در فرایند اجتماعیشدن تکوین مییابد (عبدالهى .)311 :3133 ،تعاریفی که از هویت
وجود دارد بسیار متنوع است از همین رو مالکها و معیارهای دستیابی به تعاریف از اهمیت
خاصی برخوردار میشود .در تقسیم بندی نظریهها و ارائه تعاریف مالکهایی چون مالحظات
رشتهای و تخصصی و خاستگاه علمی نظریه ها ،مدرن و پست مدرنیستی بودن آنها ،سطح
تحلیل هویت (فردی یا جمعی) ،سطح عوامل مؤثر بر هویت ،انواع تلقیها درباره منشأ و
محتوای هویت ،نوع هویت موردنظر (قومی ،ملی و  ،)...توجه به کنشگر یا ساختار اجتماعی در
تحلیل هویت و  ...بوده است (حاجیانی.)11 :3133 ،
در میان تقسیمبندیهای موجود ،تقسیمبندی مسعود عالمی قابلمالحظه است .وی به تأسی
از مجموعه نظریاتی که در حوزه هویت مطرح بوده نظریهها را بر اساس دو مالک کلی تقسیم
کرده است:
 -3معیار سطح تحلیل خرد ،کالن و میانه؛ به این معنی که هر نظریه هویت را در چه واحد
تحلیلی بررسی و عوامل مؤثر بر آن را چگونه دیده است.
 -2معیار ریشه یا منشاء اینکه ریشه و مبنای هویت از نگاه نظرپرداز چه بوده است بر این مبنا
نظریهها به دو دسته منشأگرا و سازهگرا تقسیم شدهاند رویکرد برساختگرایی یا ابزارگرایی
متأثر از نظریه تحلیل گفتمان نظریه بر ساخت اجتماعی واقعیت لوکمان و برگر و نظریه
فردریک بارث و نظریه کنش متقابل نمادین میباشد رویکرد منشأگرایی هم که از نظریههای
زیستشناختی متأثر شده است توسط کلیفورد گریتز ،ادوارد شیلز ،هارولد ایزاکس مطرح
شده است (حاجیانی.)10 :3133 ،
با توجه به رویکرد جامعهشناسانه این پژوهش و تحقیق برخی نظریات مرتبط به رویکرد
ساختگرایی و همچنین معاصر در حوزه هویت به صورت خالصه میپردازیم.

 034مطالعات جامعهشناختی دوره  ،92شماره یک ،بهار و تابستان 1041

رویکردهای ساختگرایانه و سازهگرایانه در باب هویت
ریچارد جنکینز یکی از مهمترین نظریهپردازان حیطه هویت است .فرض اصلی جنکینز آن است
که امر یگانه فردی و مشترک جمعی را میتوان چنان فهم کرد که مشابه یکدیگر باشند؛ هرچند
هویت فردی بر تفاوتها و هویت جمعی بر شباهتها تأکید دارد .وی که چارچوب نظری خود
را از نظریه ساختمندی 3گیدنز ،مید ،گافمن ،بارث ،بکر ،2برگر ،1لوکمن ،0کوهن و بوردیو 5اخذ
کرده و معتقد است :هویت اجتماعی از هویت فردی جدا نیست .یعنی در فرایندهای
اجتماعیشدن اولیه و در فرایند جاری تعامل اجتماعی است که در آن چارچوب افراد در طول
عمرشان خود و دیگران را تعریف و باز تعریف میکنند .دیالتیک بیرونی و درونی فرایندی است
که به واسطه آنها همه هویتها اعم از فردی و اجتماعی ترکیب مییابند (جنکینز.)15 :3133 ،
وی تأکید دارد که هویت اجتماعی دستاوردی عملی یعنی یک فرایند است و هویت اجتماعی را
میتوان با بهکارگرفتن کنش متقابل دیالکتیکی درونی-بیرونی فهمید.
یکی از کسانی هم که به مسئله هویت در جهان مدرن و پیوند سطوح خرد و کالن پرداخته
آنتونی گیدنز است .از نظر او مسئله هویت را میتوان در ذیل بحث شرایط تجدد مورد بررسی
قرار داد .به نظر او ،پویایی و تحرک خارقالعاده زندگی اجتماعی امروزی دارای سه عنصر اصلی
است:
 -3جدایی زمان و فضا و سازماندهی فعالیتهایی که از نظر جسمانی در حضور یکدیگر
نیستند.
1

1

 -2تکهبرداری  ،بیرونکشیدن روابط اجتماعی از بافتهای محلی و جا انداختن مجدد آنها در
تکههای نامعینی از زمان و فضا 3که به وسیله نشانهها ،عناوین و نظامهای کارشناسی
مشخص میشوند.

1 Structuration
2 Howard Becker
3 Peter Berger
4 Thomas Luckman
5 Pierre Bourdieu
6 Disembodying
7 Lifting out
8 Time-space
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 -1بازتابندگی نهادین ،کاربرد منظم اطالعات و دانشهای مربوط به زندگی اجتماعی و تغییر
مستمر شرایط براساس شک بنیادین و بهوجودآمدن دلبخواهی (گیدنز ،)03 :3113 ،درهم
گرهخوردن رویدادها و روابط اجتماعی ،در سرزمینهای دوردست با تار و پود موضعی یا
محلی جوامع دیگر و تالقی حاضر و غایب ،ویژگیهای دوره جدید هستند (همان.)11 :
هویت اجتماعی بیش از آنکه امری عینی و مادی باشد ،در نظامهای نمادین خاصی متجلی
میشود و نمادهای بهمثابه محملهای هویت و بسترهای تجربه هویت عمل میکنند .از اینرو
میتوان هویت را یک نظام نمادین درنظر گرفت .در این زمینه میتوان به نظریات انتونی کوهن
اشاره کرد .در نظریه هویت از منظر انتونی کوهن ،به تنوع در منابع هویتبخش و طیف
گستردهای از جماعات که انسانها به آن تعلق دارند تأکید میشود .الگوی کوهن از هویت صرفاً
به مناطق محل اقامت مشترک مردم محدود نمیشود ،گو اینکه تأکید او بر اجماع همچون
سازهای ذهنی موجب تسهیل کاربرد مدل او در طیف گستردهای از جماعاتی که انسانها به آن
تعلق دارند تأکید دارد .اجتماعهای مبتنی بر منافع مشترک ،اجتماعهای قومی ،اجتماعهای شغلی،
اجتماعهای مذهبی و غیره .این جماعات اجتماعاتی هستند که شخص میتواند به آنها تعلق
داشته باشد .در کتابی با ویرایش کوهن و با عنوان فرعی «هویت و تنوع در فرهنگهای
بریتانیایی» ( 3)3331خانوار ،خویشاوندی ،نوجوانی و نیز یک کشتزار از جمله اجتماعهایی
هستند که براساس آنها هویتها شکل میگیرند .کوهن الگویی کامل از مناسبات میان مرزهای
مبتنی بر هویت و محتوای آنها که همانا فرهنگ مردمی که در چارچوب آن مرزها میزیند،
عرضه میکند و در عینحال همچنان بر انعطافپذیری و تنوع تأکید میکند .خالصه کالم کوهن
آن است که اجتماع مبتنی بر مکان و اقامتگاه به همان اندازه (اجتماع) ملی ،خیالی و دارای
ساخت نمادین است (جنکینز.)333 :3133 ،
آنچه در مؤلفههای جامعهشناختی نظریههای هویت عمدتاً مورد توجه قرار گرفته ،نمودهای
ذهنی و کنشگرانه هویت است ،اما کمتر به مسئله هویت در رابطه با دیگر و باالخص در تأکید
بر مقوله مرز توجه شده است .در این راستا ،فردریک بارث از مهمترین نظریهپردازان هویت
است که به مسئله مرز و تفاوتها در مرز تأکید میکند .از این منظر او نظریه انعطافپذیری در

1 Identity and diversity in British cultures
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ساخت هویت را مطرح میکند .به نظر بارث ( )3313هویتها تغییرناپذیر و ابدی نیستند و در
گذر زمان دگرگون میشوند .به عقیده بارث ،هویتها فرایندپذیر یا عملی هستند .بارث اصرار
دارد که تعامل با فراسوی مرزها میان گروهها امر گریزناپذیر یا امر ناگزیر 3است .تداوم بازنگری
و انعطافپذیری هویت در عمل و در موقعیت ،مهمترین مطلب بارث است.
بارث به شدت بر نقش فرد و تصمیمگیری او در ساخت هویت تأکید میکرد ،که در
حقیقت مکمل یا مؤید نظریه بازتابی گیدنز است .وی در ابتدا به شدت به مولدبودن فرد برای
تولید هویت خویش تأکید داشت و از  3313او در بحث کثرتگرایی در جوامع پیچیده ،از
عالمهای گفتاری 2یا سیالن سنت 1سخن گفت .مبنای حرف او این است که افراد به شیوههای
متفاوتی در فرهنگهای مختلف مشارکت میجویند و معموالً در هر زمان در چندین عامل
گفتمانی و با درجاتی از شدت ضعف شرکت میکنند (جنکینز .)311 :3133 ،البته و به هر حال
هویتها تجسمیافته هستند و نمیتوان همه مرزهایشان را نادیده گرفت.
رویکرد پویا به مقوله هویت ،به طور ضمنی بیانگر آن است که در کنش متقابل است که
هویت برساخته میشود .هنگام طرح بحث هویت ،نظریه کنش متقابل نمادین برداشتی صحیح و
مفهومسازی مناسبی را طراحی مینماید .در واقع نظریه جرج هربرت مید درباره خود و نحوه
تکوین آن به خوبی نشان میدهد که هویت مضمون و ماهیتی اجتماعی دارد در چارچوب این
نظریه هویت اجتماعی میان بازنمایی خود و ساختار و فرآیند و گروههای اجتماعی که خود در
درون آنها قرار دارد پیوند برقرار میشود .از دیدگاه نظریه کنش متقابل نمادین و شارحین
بعدی آن که در ذیل نظریه هویت اجتماعی به بحث پرداختهاند .به این ترتیب هویت اجتماعی
حوزهای غنی برای مطالعه محل تالقی روانشناسی فردی و نظامهای معنایی و کردارهای فرهنگی
فراهم میآورد (حاجیانی .)303 :3133 ،از رویکردهای مهم نظریه کنش متقابل نمادین درباره
هویت اجتماعی آن است که هویت تحت تأثیر ارزشها ،ساختها ،قواعد ،نظامات کنترل
اجتماعی ،تجارب و فعالیتهای اجتماعی است و بنابراین هویت متحول و متغیر است و با تغییر
تفاسیر و تعاریف اجتماعی متحول میشود و در فرآیندهای اجتماعی شکل یافته و تغییر
میپذیرد و نتیجه نهایی شکلگیری هویت ترکیبی است (حاجیانی.)303 :3133 ،
1 Sine quanon
2 Universal of discourse
3 Streams of tradition
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همچنین امکان انطباق و سازگاری میان منابع مختلف هویت وجود دارد و نهایتا بر اساس
نظریه تاجفل امکان درهمآمیختگی هویت اجتماعی وجود دارد .این مفهوم مستقیماً به میزان
همپوشانی ایجادشده بین گروههایی که یک شخص به طور همزمان عضو آنهاست مربوط
میشود .برپایه پیش فرض بنیادی نظریه کنش متقابل نمادین مبنی بر امکان شکلگیری خودهای
متناوب میتوان بر این نکته تأکید نمود که هویتهای جمعی در هر جامعهای از منابع مختلف
تغذیه میشوند و نوع این منابع بنابر شرایط تاریخی ،جغرافیایی ،جامعهپذیری ،گفتمانهای
قدرت ،رسانهها و روابط اجتماعی ،سیاست فرهنگی و  ...تعیین و مشخص میشود .دیگر آنکه
چون منابع هویتساز متعددند هویت تحت تأثیر هرکدام از جریانات در کنشگران سازماندهی
میشود و چون به صورت تدریجی هویتسازی رخ میدهد انطباق و خودسازگاری میان منابع
متعدد هویتی ایجاد میشود .بنابراین چارچوب نظری ،هویت یکپارچه یا تکبعدی محقق
نمیشود (حاجیانی.)353 :3133 ،

چارچوب نظری تحقیق
آنچه در باال بهعنوان مروری بر نظریههای جامعهشناختی هویت آمد ،بیانگر آن است که هویت
یک برساخته اجتماعی پویا و خالقانه است که کنشگران فردی از خالل تعامالت فردی،
درونگروهی و بینگروهی خودشان آن را برمیسازند .از این منظر میتوان درکی از ابعاد هویتی
هم داشت .اینکه هویت بهواسطه مرزهای قومی ،مذهبی و ملی در عرصههای اجتماعی ساخته
میشود .این ابعاد هویتی را باید هم در سطوح خرد کنشهای فردی دنبال کرد و هم در سطح
کالن و تجلیات آن در سطوح کالن جامعه موردنظر .با توجه به نظریههای نظریهپردازان معاصر
در حوزه هویت ،چارچوب مفهومی این تحقیق براساس نظریه کنش متقابل نمادین به عالوه
رویکرد معاصر این نظریه که همان هویت اجتماعی است ،میباشد که براساس آن ،میتوان
عضویت کنشگر ایرانی را در گروههای متنوع ملی ،قومی ،مذهبی و مدرن (فراملی) شناسایی
نمود و هویت ایرانی را متشکل از این ابعاد دانست .بنابراین میتوان در کنار هویت ملی ،هویت
قومی ،هویت دینی و هویت مدرن را مجموعه تشکیلدهنده هویت ایرانی دانست .به این دالیل
میتوان گفت هویت قومی متأثر از هویت ملی ،هویت مذهبی و هویت مدرن است و باتوجه به
همنشینی تاریخی و طوالنی مدت هویت ملی و هویت مذهبی با هویت قومی ،این ابعاد هویت
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با یکدیگر تعارض و تضادی ندارند و درعینحال همه این ابعاد دارای قوت و قدرت الزم
هستند .همچنین باتوجه به جریان جهانیشدن و تأکیدات ویژه آن بر توجه به قومیت و
قوممداری ،تعارضی بین این دو بعد هویتی یعنی هویت مدرن و هویت قومی وجود ندارد .از
این منظر باید فهمید دانشآموز سیستانی در تعامالت خودش این ابعاد هویتی را چگونه تجربه
میکند و چگونه هویت او از خالل این روابط برساخته میشود .برای این کار الزم است این
ابعاد هویتی موردنظر را ابتدا تعریف کرده و سپس به سراغ جامعه موردپیمایش برویم.
هویت ملی :آنتونی اسمیت هویت ملی را نوعی احساس تعلق و فرهنگ محور تمایزآفرین
و تداومبخش یک ملت میداند که دولتها با گفتمانهای مسلط و با بهرهبرداری از منابع معین
آن را به وجود آورده ،حفظ و تعریف میکنند (گودرزی .)315 :3130 ،برخی نیز هویت ملی را
هویت جامعه که بر تشابه منظم و معنیدار بین گروهی از افراد به نام ملت در چارچوب یک
سرزمین و یک دولت ملی مشخص با ارزشها و اعتقادات دینی متمایز از ملتهای دیگر مبتنی
است تعریف کرده است (دوران .)30 :3131 ،ما در این مطالعه هویت ملی را بهعنوان میزان
احساس تعلق و تعهد به ابعاد سهگانه ملی یا ملیت ایران شامل اجتماع فرهنگ و کشور ایران آن
بهعنوان یک واحد سیاسی تعریف میکنیم .در این مطالعه هویت ملی در معنای اجتماعی آن
تعریف میشود؛ یعنی جوهره اصلی در هویت ملی پیوندهای فرهنگی و اجتماعی و نه نژادی
قومیتی در نظر گرفته میشود و البته عنصر دولت یا کشور نیز به آن افزوده میشود (حاجیانی،
.)133 :3133
هویت قومی :اصطالح هویت قومی در مجموع مبتنی و ناشی از شکلگیری قومیت و گروه
قومی است هنگامی میتوان از هویت قومی سخن گفت اعضای گروه قومی نسبت به
عضویتشان در گروه عمومی به آگاهی رسیده باشند و از وجود و تفاوت و تمایز خودشان با
دیگران و نیز شباهتهایشان با یکدیگر مطلع شده باشند و این آگاهی منجر به تولید و احساس
تعلق به گروه قومیای شده باشد که عضو آن هستند (برتون .)20 :3131 ،از نظر وینریش مفهوم
هویت قومی یک روش فهم نیازها و تهدیدات است که گروههای قومی در مقابل خود احساس
میکنند (حاجیانی .)032 :3133 ،در نهایت میتوان گفت منظور از هویت قومی در این مطالعه
تعریف خود بهعنوان عضو گروه قومی و احساس تعلق دلبستگی و وابستگی و تعهد به اجتماع
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و خرده فرهنگ قومی میباشد .منظور از تعهد در اینجا مشارکت و فعالیت در جهت پیگیری
مسائل قومی و تعهد به اهداف جمعی و گروه قومی است (حاجیانی .)012 :3133 ،ابعاد،
مؤلفهها و شاخصهای هویت قومی با آنچه بهعنوان شاخصها و ابعاد هویت ملی مطرح شده
نزدیکی و همپوشانی زیادی دارد چراکه این دو نوع هویت فقط از لحاظ سطح متفاوتند و
محتوای آنها تا حد زیادی همانند هم هستند.
هویت دینی :هویت دینی عبارت است از کنش کنشگران اجتماعی در مواجهه با دین اگر
رابطه دین با دینداران را دارای دو جهت بدانیم یکی از سمت دین به سوی کنشگر و دیگری از
سمت کنشگر به سوی دین هویت دینی مرتبط است با جهت از کنشگر به سوی دین در مطالعه
هویت دینی مبدأ شخص دیندار است و موضوع اصلی شخص دیندار یا کنشگر اجتماعی است
از آن حیث که باد دین رابطه برقرار میکند (حاجیانی .)011 :3133 ،در نهایت میتوان گفت
هویت دینی مجموعهای از مؤلفههای فرهنگ مذهبی است و در واقع فرهنگ مذهبی به معنی
تعلق به فرهنگ دینی بعد از هویت دینی به شمار میآید د به اجتماع دینی به معنی مشارکت در
فعالیتهای دینی دستهجمعی و تمایل به ارتباط و مشورتگیری با مذهبیها و دینداران نیز از
دیگر مؤلفههای هویت دینی است هویت دینی همچنین در معنای هویتیابی دینی احساس
تعلق فرد به فرهنگ و اجتماعی میباشد (حاجیانی.)052 :3133 ،
غربگرایی بهمثابه یک وجه هویت :در این مطالعه منظور از هویت مدرن کلیه برداشتها
تصورات و خودشناسی هایی است که شهروندان ایرانی از خود ارائه مینمایند و دارای منشاء
سنتی نیست بلکه تحت تأثیر تغییرات و مراودات فرهنگی و اجتماعی با دنیای غربی شکل
میگیرد در نهایت میتوان گفت هویت جهانی در گام نخست و ابتدایی به معنی آگاهی جهانی
و اطالع یابی از برخی وجوه مشترک و زیربنایی تمامی ابناء بشر در کل آگاهی نسبت به جهان
بهعنوان یک کل است و در سطح عالیتر و قویتر هویت جهانی به معنی هویت جمعی واحد
در سطح جهان احساس تعلق و تعصب به مسائل جهانی میباشد (حاجیانی.)031 :3133 ،
نوجوانی :این مطالعه به دنبال بررسی ابعاد هویتی فوق در میان دانشآموزان سیستانی است.
به همین دلیل مهمترین مؤلفه جامعه آماری این پژوهش ،نوجوانان هستند که میتوان آن را
بهمثابه یک معیار قشربندی یا یک معیار هویتی هم در نظر گرفت .به عبارت دیگر پژوهش
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حاضر به دنبال آنست که ابعاد هویتهای فوق را در میان نوجوانان بررسی کند .از این رو ،الزم
است که مفهوم نوجوانی نیز تعریف شود.
میلر نیوتون در کتاب نوجوانی ،نوجوانی را دوره فرایندهای رشدی انتقال از کودکی به
بزرگسالی میداند .این فرایندها جنبههای گوناگونی دارند:
اول ،رشد و نمو سازمان عصبی مغز که نمود آن در تحوّل فرایندهای شناختی ،عاطفی و
رفتارها مشاهده میشود؛
دوم ،رشد فیزیکی که شامل رشد اندازههای بدنی و تغییر در نیم رخ جسمی است؛
سوم ،رشد نظام جنسی یا تولید مثل ،شامل جسمی و رفتاری؛
چهارم ،رشد احساس «خود» بهعنوان یک بزرگ سال یا یک انسان مستقل و خود راهبر؛
پنجم ،کسب موقعیت بزرگسالی در گروه اجتماعی یا فرهنگ؛
ششم ،رشد کنترل رفتاری خود در تعامل با جامعه (هنری ماسن.)32 :3131 ،
در خصوص طول دوره نوجوانی اتفاقنظر کاملی بین روانشناسان وجود ندارد .آنان طول
این دوره را از سیزده سال تا چهارده سال دانستهاند ،اما در آثار جدیدتر روانشناسی معموالً
سنین  33تا  31و  33تا  21سالگی را دوره نوجوانی به حساب آوردهاند .واقعیت این است که
آغاز و پایان و طول این دوره در دختران و پسران جوامع مختلف و طبقات گوناگون اجتماعی
متفاوت است (هنری ماسن .)31 :3131 ،این دوران در جوامع سادهتر کوتاه و در جوامع
پیشرفته صنعتی طوالنیتر است .با وجود چنین تنوعاتی ،یکی از جنبههای نوجوانی همگانی
است و آن را از مراحل قبلی رشد مجزا میکند :تغییرات جسمانی و روانی بلوغ که از آغاز این
دوره نمایان میشود (هنری ماسن .)512 :3131 ،مراحل نوجوانی تغییر و تحوّالت این دوره به
سه مرحله تقسیم میشود :مرحله اول :فاصلهگرفتن ( 30-32سالگی)؛ مرحله دوم :جدایی
تدارکاتی ( 31-35سالگی)؛ مرحله سوم :ورود مجدّد به مناسبات اجتماعی ( 21-33سالگی).
در بین این دورهها مرحله دوم هسته اصلی نوجوانی و مشکالت آن است ،با رشد بیشتر
بدنی و جنسی همراه است و سطح عالیتری از ادراک «خود» را تجلّی میدهد .رشد مغز و
تواناییهای شناختی نوجوان با درونیشدن حیات عاطفی و ارتباط عمیقتر با گروه همساالن،
جدایی بیشتر ویژگیهای روانشناختی نوجوان و باورها و ارزشهای او از والدین و بزرگساالن
را به بار میآورد .این جدایی هرچند به ندرت جنبه جدایی مکانی نوجوان با والدین و
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بزرگساالن را پیدا میکند ،اما معموالً یک جدایی روحی ،فکری ،ارزشی و رفتاری است و
زمینههای ذهنی استقالل را برای او فراهم میآورد .در همین مرحله ،انسجام جنبههای مختلف
بدنی و جنسی و تصور از خویش به صورت هویت واحد شکل میگیرد و پاسخگویی به سؤال
اساسی «من کیستم؟» به تدریج در ذهن نوجوان تحقق مییابد .در این مرحله ،کسب دانش و
مهارتهای الزم برای اشتغال یا برای ادامه تحصیل ،بهعنوان یک نیاز مهم در تعلیم و تربیت
نوجوانان مطرح میشود (لطفآبادی.)31 :3131 ،
بر اساس آنچه در فوق آمد ،در این مقاله تالش شده است که هویت نوجوانان سیستانی با
تأکید بر مرحله دوم دورهنوجوانی و همچنین بر ابعاد ملی ،قومی ،دینی و همچنین مؤلفه
غربگرایی در هویت آنها مورد بررسی قرار بگیرد .در ادامه پس از توضیح روششناسی این
پژوهش به دادهها و تحلیل آنها خواهیم پرداخت.

روش تحقیق و جامعه آماری
این پژوهش که به روش کمی و با استفاده از تکنیک پیمایش انجام یافته است شامل جامعه
آماری دانشآموزان نوجوان شهر زاهدان در استان مرزی سیستان و بلوچستان میباشد .مقطع
تحصیلی این دانشآموزان دوره دوم متوسطه میباشد .تعداد کل حجم جمعیت این دوره از
دانشآموزان بر اساس آمار اعالمی از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و
بلوچستان در شهر زاهدان حدود  300111نفر میباشد .در این پژوهش باتوجه به ناهمگنبودن
جامعه آماری از روش طبقهبندیشده استفاده مینماییم .این روش نمونهگیری همچنین اصل
گزینش تصادفی را تهدید نمیکند.
استان سیستان و بلوچستان با وسعتی حدود  335/511کیلومتر مربع وسعت و
 2٬115٬130نفر جمعیت در جنوب شرق کشور دومین استان پهناور کشور بعد از استان کرمان
است .این استان با  33/0درصد از مساحت کل کشور  2831درصد جمعیت کشور را در خود
جای داده (مرکز آمار  )3135و بنابراین یکی از کمتراکمترین استانهای کشور محسوب میشود.
این استان با دارا بودن  111کیلومتر نوار ساحلی با دریای عمان در جنوب و  3311کیلومتر مرز
خاکی ،از شمال به خراسان جنوبی ،ازمشرق به کشورهای افغانستان و پاکستان و از مغرب به
استانهای کرمان هرمزگان محدود میگردد .این استان بر اساس آخرین تغییرات از 21
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شهرستان 55 ،بخش و  03شهر تشکیل گردیدهاست .مردم استان سیستان و بلوچستان از
قومیتهای سیستانی و بلوچ میباشد که سیستانیها به زبان فارسی با لهجه سیستانی حرف
میزنند و پیرو دین اسالم با مذهب تشیع میباشند و بلوچها به زبان بلوچی صحبت میکنند و
پیرو اسالم و مذهب تسنن میباشند .سیستان شامل زابل و هامون و هیرمند و نیمروز و زهک
است .دو شهرستان زاهدان خاش و میرجاوه نیز جزو مناطق سرحد امروزی میباشند و مکران
دربرگیرنده بقیه شهرها از ایرانشهر تا چابهار میباشد.
زاهدان یکی از کالنشهرهای ایران و مرکز استان سیستان و بلوچستان است .این شهر در
منطقه بلوچستان قرار دارد .جمعیت زاهدان برپایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال
 3135خورشیدی مرکز آمار ایران بالغ بر  531٬111نفر بوده که از این جهت ،دوازدهمین شهر
پرجمعیت ایران محسوب میشود .بر پایه همین آمار در سال  3135از مجموع جمعیت زاهدان،
 233٬551نفر مرد و  233٬331نفر زن بودهاند .همچنین شمار خانوارهای ساکن این شهر در این
سال بالغ بر  301٬131خانوار بودهاست .امروزه ترکیب عمده قومیتی این شهر را نیمی بلوچ و
نیمی فارس تشکیل میدهد .اقوام این شهر سیستانی و بلوچ و همچنین یزدیها ،بیرجندیها،
کرمانیها ،مهاجرانی از آذربایجان و سیکهای هندی و افاغنه تشکیل میدهند.
جدول شماره  :1میزان آلفای بهدستآمده برای هریک از متغیرها
عنوان

تعداد گویه

آلفا کرونباخ

هویت ملی

01

3181

هویت قومی

21

3580

هویت دینی

11

3283

هویت جهانی

11

1583

بر همین اساس شهر زاهدان را در  5جهت تقسیمبندی نموده و از بین مدارس موجود در
جهات چهارگانه به عالوه مرکز شهر یک مدرسه دخترانه و یک مدرسه پسرانه دولتی انتخاب
گردید و با استفاده از فرمول کوکران در سطح معناداری  35درصد و خطای نمونهگیری 5
درصد ،یک نمونه  131نفری انتخاب گردید که جهت اطمینان این نمونه به  011نفر افزایش
داده شد .باتوجه به اینکه در این پژوهش از پرسشنامه تحقیق جامعهشناسی هویت ایرانی استفاده
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گردیده شده بود ،همان پرسشنامه با برخی اصالحات استفاده گردیده است و محاسبه ضریب
روایی آلفای کرونباخ برای هر یک از ابعاد هویتی نشان میدهد که ابزار سنجش از پایایی باالیی
برخوردار است.
براساس اطالعات موجود در جدول شماره  3روایی هر یک از ابعاد هویتی را با سنجه آلفای
کرونباخ سنجیدهایم که به تفکیک چنین است که بعد هویت ملی با  01گویه  31/1درصد
میباشد ،نتیجه آزمون و هویت قومی آلفای میان  21گزینه  35/0درصد میباشد ،میزان آلفای
کرونباخ هویت دینی با  11گویه  32/3درصد است .همانگونه که در جدول نیز معین گردیده
است هویت جهانی با  11گویه معادل  15/3درصد آلفای کرونباخ این بعد هویتی میباشد و
همگی ابعاد روایی قابلقبول و باالیی را دارند.

فرضیات تحقیق
 .3به نظر میرسد میان هویت قومی با هویت جهانی رابطه وجود دارد.
 .2به نظر میرسد میان هویت قومی با هویت دینی رابطه وجود دارد.
 .1به نظر میرسد میان هویت قومی با هویت ملی رابطه وجود دارد.
 .0به نظر میرسد تقویت قومی با ابعاد هویت رابطه وجود دارد.
 .5به نظر میرسد سهم هویتهای قومی ،ملی ،دینی ،جهانی در میان دانشآموزان زاهدان
متفاوت است.
 .1به نظر میرسد در رابطه میان ابعاد هویت و هویت قومی در میان دو جنس تفاوت وجود
دارد.

یافتههای پژوهش :مسئله هویت در میان نوجوانان زاهدان
یافتهها حاکی از این میباشد که از کل پاسخگویان  53درصد پسر (مرد) و  03درصد دختر
(زن) میباشند 13/3 .در رشته ریاضی  12/1درصد و رشته تجربی و  11درصد در رشته انسانی
تحصیل میکنند .همچنین  12/5درصد از کل پاسخگویان شیعی مذهب هستند و  21/5درصد
اهل سنت میباشند .الزم به ذکر است که  51/1درصد پاسخگویان فارس (سیستانی ،زابلی)
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هستند و  23/3درصد بلوچ و مابقی از سایر اقوام هستند که حدود  5/1درصد میباشد و شامل
کُرد ،لُر ،ترکمن و هندی و  ...میباشند.
جدول شماره  2توزیع فراوانی و درصد ابعاد مختلف هویتی دانشآموزان را نشان میدهد.
بر همین اساس هویت ملی دانشآموزان  51/5درصد باالتر از متوسط است و  33/3درصد
پایینتر از حد متوسط است ،توزیع جنسی هویت ملی نشان میدهد پسران با  13/1درصد و
دختران  05/0درصد از هویت ملی باالیی برخوردارند همچنین هویت ملی پسران باالتر از
هویت ملی دختران است .باتوجه به عدد مورد انتظار در هویت ملی (کل) این بعد در بین
دانشآموزان پسر  1/3درصد باالتر است .باتوجه به جدول  35/1درصد دانشآموزان دختر از
هویت ملی پایینی برخوردارند و این عدد در بین پسران  3/0درصد میباشد.
بعد هویت قومی دانشآموزان شهر زاهدان  51/3درصد بیشتر از حد متوسط میباشد که در
مقایسه با هویت ملی  1/1درصد این بعد هویتی در پاسخگویان باالتر است.
باتوجه به اینکه  35/5درصد دانشآموزان گزینه خیلی زیاد را در بعد هویت قومی انتخاب
کردهاند و در مقایسه با بقیه ابعاد هویت میتوان بیان نمود که این بعد از هویت برای
دانشآموزان از اهمیت ویژهای برخوردار است و باتوجه به جدول این بعد از هویت در بین
پسران باالتر از دختران است .دانشآموزان دختر  51درصد دارای هویت قومی باالیی هستند و
 11/1درصد پسران از هویت قومی باالیی برخوردارند 2/5 .درصد دانشآموزان پسر و 1/3
درصد دانشآموزان دختر از هویت قومی پایین برخوردارند .بعد هویت دینی با عدد 11/1
درصد نشانگر باالبودن این هویت در بین دانشآموزان زاهدانی میباشد و  3/3درصد
پاسخگویان دارای هویت دینی پایینی میباشند توزیع جنسیتی هویت دینی نشان میدهد که
 53/1درصد دختران و  13/3درصد پسران از هویت دینی باالیی برخوردارند همچنین 31/1
درصد دختران و  2/3درصد پاسخگویان پسر از هویت دینی پایینی برخوردارند هویت دینی
باتوجه به انتخاب گزینه خیلی زیاد در بین دانشآموزان دختر از اهمیت باالتری نسبت به
دانشآموزان پسر قرار دارد در بعد هویت جهانی  22/5درصد پاسخگویان دارای هویت جهانی
باالیی هستند و  11/1درصد پاسخگویان دارای هویت جهانی پایینی هستند .توزیع جنسیتی این
بعد گویای این است که  21/0درصد دانشآموز دختر و  20/5درصد دانشآموزان پسر از هویت
جهانی باالیی برخوردار هستند 13/1 .درصد پاسخگویان پسر و  10/1درصد پاسخگویان دختر
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هویت جهانی پایین دارند همچنین باتوجه به اینکه پاسخ متوسط در بین دانشآموزان دختر باالتر
از حد مورد انتظار کل در همه ابعاد هویتی بیشتر است تا حدودی نشانه بیتفاوتی این جنس به
مسائل هویتی میباشد.
جدول شماره  :2توزیع فراوانی و درصد میزان ابعاد چهارگانه هویت پاسخگویان
ابعاد هویت
هویت ملی

هویت
قومی

هویت دینی

هویت
جهانی

جنسیت

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

کل

185

0181

1083

381

283

دختر

183

1381

1381

3282

183

پسر

183

5080

1180

583

285

کل

3585

0381

1385

185

381

دختر

3083

1582

0283

583

281

پسر

3182

0183

1081

281

185

کل

3181

0181

1385

583

281

دختر

3183

1183

1582

381

081

پسر

3281

5180

2183

283

181

کل

081

3385

0181

1381

181

دختر

385

3383

0083

1181

083

پسر

180

3383

1583

1383

183

فرضیه :1به نظر میرسد میان هویت قومی با هویت جهانی رابطه وجود دارد.
در جدول شماره  1رابطه بین هویت جهانی با هویت قومی مورد آزمون قرار گرفته است برای
آزمون این فرضیه از تحلیل رگرسیون خطی استفاده شده است .نتایج حاصل نشان میدهد که
هویت جهانی  33/0درصد با هویت قومی رابطه دارد و ضریب  R2نشانگر این است که 1/3
درصد از تغییرات مربوط به هویت قومی توسط هویت جهانی قابلتبیین است که این رقم برای
تعمیم به کل جامعه آماری  1/1درصد میباشد همچنین ضریب  Betaنشان میدهد که بین
هویت جهانی افراد با هویت قومی پاسخگویان رابطه مثبتی وجود دارد و براساس ضریب  Bبه
ازاء هر واحد افزایش در بعد هویت جهانی دانشآموزان به میزان  1/315به نمره هویت قومی
افزوده خواهد شد .باتوجه به مقدار  Tکه برابر  1/353و سطح معنیداری  1/111رابطه بین دو
بعد هویتی جهانی و قومی در سطح بیش از  33درصد تأیید میشود همچنین مقدار F=35/133
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در سطح معنیداری  1/111نشان میدهد که این مدل قابلتأیید است و این رابطه در سطح
حداقل  35درصد معنیدار است.
باتوجه به برش جنسیتی رابطه هویت جهانی و با هویت قومی نشاندهنده این است که
هویت جهانی در بین دختران  20/1درصد و در بین پسران  35/3درصد با هویت قومی رابطه
دارد و ضریب  R2نشانگر این است که در بین دختران  1/3درصد و در بین پسران  2/5درصد
از تغییرات مربوط به هویت قومی توسط هویت جهانی قابلتبیین است و این رقم برای تعمیم به
کل جامعه آماری در بین دختران  5/1درصد و در بین پسران  2درصد میباشد همچنین ضریب
 Betaدر بین دختران و پسران نشاندهنده رابطه مستقیم و مثبت هویت جهانی و قومی میباشد
براساس ضریب  Bبه ازاء هر واحد افزایش در بعد هویت جهانی دانشآموزان دختر  1/211و
دانشآموزان پسر  1/330به نمره هویت قومی افزوده خواهد شد .باتوجه به نمره  Tکه بین
دختران  1/551و در بین پسران  2/211میباشد همچنین مقدار  Fکه در بین دختران  32/151و
در سطح معناداری  1/111میباشد و در بین پسران مقدار  5/332 Fدر سطح معناداری 1/120
میباشد این بیانگر این است که رابطه بین دو هویت جهانی و قومی در سطح بیش از  33درصد
تأیید میشود و این مدل در سطح حداقل  35درصد معنیدار و این مدل در برش جنسیتی
قابلتأیید است همچنین این رابطه در بین دختران باالتر است.
جدول شماره  :3آزمون رابطه هویت قومی با هویت جهانی
نام متغیر

جنس

R

R2

R2. Ad

B

Beta

T

F

Sig

هویت جهانی

دختر

18201

18113

18151

18211

18201

18551

328151

18111

پسر

18353

18125

18121

18330

18353

28211

58332

18120

کل

18330

18113

18115

18315

18330

18353

358133

18111

فرضیه :2به نظر میرسد میان هویت دینی با هویت قومی رابطه وجود دارد.
در جدول شماره  0رابطه بین هویت دینی با هویت قومی مورد آزمون قرار گرفته است برای
آزمون این فرضیه از تحلیل رگرسیون خطی استفاده شده است نتایج حاصل نشان میدهد که
هویت دینی  51/3درصد با هویت قومی رابطه دارد و ضریب  R2نشانگر این است که 23/3
درصد از تغییرات مربوط به هویت قومی توسط هویت دینی تبیین میشود که این رقم برای
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تعمیم به کل جامعه آماری  23/3درصد میباشد همچنین ضریب  Betaنشان میدهد که بین
هویت دینی و هویت قومی رابطه مثبتی وجود دارد و براساس ضریب  Bبه ازاء هر واحد
افزایش در بعد هویت دینی دانشآموزان به میزان  1/232به نمره هویت قومی افزوده خواهد
شد .باتوجه به مقدار  Tکه برابر  32/113و سطح معنیداری  1/111رابطه بین دو بعد هویت
جهانی و قومی در سطح بیش از  33درصد تأیید میشود همچنین مقدار  F=311/113در سطح
معناداری  1/111نشان میدهد که این مدل قابلتأیید است و این رابطه در سطح حداقل 35
درصد معنیدار است.
باتوجه به برش جنسیتی رابطه هویت دینی با هویت قومی نشاندهنده این که هویت دینی
در بین دختران  51/1درصد و در بین پسران  52/5درصد با هویت قومی رابطه دارد و ضریب
 R2نشانگر این است که در بین دختران  23/0درصد و در بین پسران  21/5درصد از تغییرات
مربوط به هویت قومی توسط هویت دینی قابلتبیین است و این رقم برای تصمیم به کل جامعه
آماری در بین دختران  23درصد و در بین پسران  21/2درصد میباشد همچنین ضریب  Betaدر
بین دختران و پسران نشاندهنده رابطه مستقیم و مثبت هویت دینی و قومی میباشد براساس
ضریب  Bبه ازاء هر واحد افزایش در بعد هویت دینی دانشآموزان دختر  1/211و دانشآموزان
پسر  1/121به نمره هویت قومی افزوده خواهد شد باتوجه به نمره  Tکه در بین دختران 3/115
و در بین پسران  3/153میباشد .همچنین مقدار  Fکه در بین دختران  11/332و در سطح
معناداری  1/111میباشد و در بین پسران مقدار  Fبرابر  11/125در سطح معناداری 1/111
میباشد این بیانگر این است که رابطه بین دو هویت دینی و قومی در سطح بیش از  33درصد
تأیید میشود و این مدل در سطح حداقل  35درصد معنیدار و این مدل در برش جنسیتی
قابلتأیید است همچنین در این رابطه شدت رابطه در برش جنسیتی باالتر از رابطه در سطح کل
است بنابراین جنسیت در این رابطه اثر دارد.
جدول شماره  :4آزمون رابطه هویت قومی با هویت دینی
نام متغیر

جنس

R

R2

R2.Ad

B

Beta

T

F

Sig

هویت دینی

دختر

18511

18230

18231

18211

18511

38115

118332

18111

پسر

18525

18215

18212

18121

18525

38153

118125

18111

کل

18513

18233

18233

18232

18513

328113

3118113

18111
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فرضیه :3به نظر میرسد میان هویت ملی با هویت قومی رابطه وجود دارد.
در جدول شماره  5رابطه بین هویت ملی با هویت قومی مورد آزمون قرار گرفته است برای
آزمون این فرضیه از تحلیل رگرسیون خطی استفاده شده است نتایج حاصل نشان میدهد که
هویت ملی  00/3درصد با هویت قومی رابطه دارد و ضریب  R2نشانگر این است که 21/3
درصد از تغییرات مربوط به هویت قومی توسط هویت ملی تبیین خواهد شد و این رقم برای
تعمیم کل جامعه آماری  33/3درصد میباشد همچنین ضریب  Betaنشان میدهد که بین هویت
ملی و هویت قومی رابطه مثبتی وجود دارد و براساس ضریب  Bبه ازاء هر واحد افزایش در
بعد هویت ملی دانشآموزان به میزان  1/113به نمره هویت قومی افزوده خواهد شد باتوجه به
مقدار  Tکه برابر  3/333و سطح معنیداری  1/111رابطه بین دو بعد هویت ملی و قومی در
سطح بیش از  33درصد تأیید میشود همچنین مقدار  F=33/311در سطح معنیداری 1/111
نشان میدهد که این مدل قابلتأیید است و این رابطه در سطح حداقل  35درصد معنیدار است.
باتوجه به برش جنسیتی رابطه هویت ملی با هویت قومی نشاندهنده این است که هویت
ملی در بین دختران  00/0درصد و در بین پسران  02/0درصد با هویت قومی رابطه دارد و
ضریب  R2نشانگر این است که در بین دختران  33/1درصد و در بین پسران  33درصد از
تغییرات مربوط به هویت قومی توسط هویت ملی قابلتبیین است و این رقم برای تعمیم کل
جامعه آماری در بین دختران  33/1درصد و در بین پسران  31/1درصد میباشد همچنین ضریب
 Betaدر بین دختران و پسران نشانگر این است که رابطه مستقیم و مثبت هویت ملی و قومی
میباشد براساس ضریب  Bبه ازاء هر واحد افزایش در بعد هویت ملی دانشآموزان دختر
 1/113و دانشآموزان پسر  1/215به نمره هویت قومی افزوده خواهد شد باتوجه به نمره  Tکه
در بین دختران  1/315و در بین پسران  1/113میباشد همچنین مقدار  Fکه در بین دختران
 01/113در سطح معناداری  1/111میباشد و در بین پسران مقدار  Fبرابر  00/110در سطح
معناداری  1/111میباشد این بیانگر این است که رابطه بین دو هویت ملی و قومی در سطح
بیش از  33درصد تأیید میشود و این مدل در سطح حداقل  35درصد معنیدار و این مدل در
برش جنسیتی قابلتأیید است همچنین در این رابطه تفاوت زیادی بین رابطه هویت ملی و قومی
در سطح کل با برش جنسیتی وجود ندارد.
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جدول شماره  :5آزمون رابطه هویت قومی با هویت ملی
نام متغیر
هویت ملی

جنس

R

R2

R2.Ad

B

Beta

T

F

Sig

دختر

18000

18331

18331

18113

18000

18315

018113

18111

پسر

18020

18331

18311

18215

18103

18113

008110

18111

کل

18003

18213

18333

18113

18003

38333

338311

18111

فرضیه  :4به نظر میرسد میان ابعادهویت با هویت قومی رابطه وجود دارد.
جدول شماره  1بیانگر رابطه ابعاد هویت با هویت قومی است که با استفاده از تکنیک معادله
رگرسیون چندمتغیری آزمون گردیده و رابطه بین هویت قومی را با مابقی ابعاد هویت در بین
دانشآموزان مقطع متوسطه دوم به تصویر میکشد نتایج به دست آمده نشان میدهد که ابعاد
هویت  15/0درصد با متغیر هویت قومی همبستگی دارد و در برش جنسیتی این رابطه در بین
دختران  10/2درصد و در بین پسران  50/5درصد میباشد .ضریب تعیین  R2نشان میدهد که
 02/3درصد از واریانس هویت قومی توسط ابعاد هویت قابلتبیین است در تفکیک جنسیتی R2

در بین دختران  03/1درصد و در بین پسران  23/1درصد از تغییرات مربوط به هویت قومی
توسط ابعاد هویت قابلتبیین میباشد.
این رقم برای تبیین به کل جامعه آماری  02/0درصد میباشد در بین دختران و پسران به
ترتیب  01/1درصد و  23/1درصد است .باتوجه به مقادیر  F=33/113و سطح معنیداری
 1/111روابط موجود میان ابعاد هویت با هویت قومی در سطح بیش از  33درصد معنیدار است
و فرضیات پژوهش تأیید میگردد.
فرضیه  :5به نظر میرسد در رابطه میان ابعاد هویت و هویت قومی در میان دو جنس تفاوت
وجود دارد.
همچنین یافته های جدول حاکی از آن است که در میان ابعاد مختلف هویت براساس ضریب
 Betaتمامی ابعاد دارای همبستگی مستقیم و مثبت با هویت قومی است و در عین حال
باتوجه به مقدار  Tدر تمامی ابعاد و تفکیک جنسیتی هر بعد با هویت قومی از لحاظ آماری
معنیدار است.
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جدول شماره  :6معادله رگرسیون چندمتغیری رابطه میان ابعاد مختلف هویت با هویت قومی به
تفکیک جنسیت
ابعاد
هویت جهانی

هویت دینی

هویت ملی

جنسیت

B

انحراف معیار

Beta

T

Sig

دختر

18135

18111

18115

18003

18111

پسر

18331

18105

18213

08113

18111

کل

18233

18115

18132

38100

18111

دختر

18031

18155

18015

18512

18111

پسر

18110

18113

18102

58215

18111

کل

18211

18120

18011

38311

18111

دختر

18205

18113

18201

08115

18111

پسر

18201

18112

18213

18310

18111

کل

18333

18115

18132

38100

18111

دختر

Sig=18111

F=008311

R2.Ad=18011

R2=18031

R=18102

پسر

Sig=18111

F=238351

R2.Ad=18231

R2=18231

R=18505

کل

Sig=18111

F=338113

R2.Ad=18020

R2=18023

R=18150

بحث و نتیجه گیری
درک جامعه از هویت ،درکی فرآیندی از آن است که هویت افراد به صورت ساختمند و
اجتماعی شکل میگیرد و ساخته میشود ،باید دانست که شکل گیری هویت فردی در
فرآیندهای اجتماعی «شدن» ریشه دارند .آنچه در شرایط فعلی برای جامعه ضرورت دارد ،درکی
منسجم و جامع از هویت است؛ بر این مبنا ،هدف اصلی این پژوهش تعیین سهم هر یک از ابعاد
هویت (ملی ،قومی ،دینی) وهمچنین مؤلفه غربگرایی در هویت اجتماعی و فرهنگی این
نوجوانان مقطع متوسطه دوم شهر زاهدان و همچنین تعیین رابطه بین هویت قومی و بقیه ابعاد
هویت یعنی هویت ملی ،دینی و جهانی میباشد همچنین در این پژوهش اثر متغیر جنسیت را
بر هویت دانشآموزان و میزان رابطه هویت قومی و مابقی ابعاد هویت بررسی کردهایم.

برای دستیافتن به این هدف از روش تحقیق کمی استفاده کرده و از طریق تکنیک پیمایش
و با بهرهگیری از ابزار پرسشنامه این پژوهش به انجام رسیده است .نمونه آماری این تحقیق 011
نفر بوده است که  53درصد مرد و  03درصد زن میباشند .بر اساس تحلیلهای آماری
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صورتپذیرفته مشخص گردیده است که ابعاد هویتی مختلف دارای تعامالت و مناسبات
متفاوتی با هویت قومی هستند هرچند قوت این مناسبات و روابط در همه موارد یکسان و یک
اندازه نیست و ساختار این روابط معنادار است از جهت دیگر با توجه به چارچوب نظری که
نظریه کنش متقابل نمادین است و دادههای به دست آمده میتوان گفت که کنشگران نمیتوانند
بیاعتنا و بیتوجه به هویتهای مختلف و جهانهای زیست اطرافشان باشند.
یکی دیگر از ابعاد این پژوهش نسبت هویت قومی با دیگر ابعاد هویت میباشد بر اساس
تحلیلهای آماری انجام گرفته مشخص شده است هویتهای مختلف دارای تعامالت مناسبات
با هویت قومی هستند به زبان آماری میتوان نتیجه گرفت:
هویت جهانی و مؤلفه غربگرایی فقط  181درصد از تغییرات مربوط به هویت قومی را تبیین
میکند .هویت دینی  2383درصد از تغییرات مربوط به هویت قومی را تبیین میکند.هویت ملی
 3383درصد از تغییرات مربوط به هویت قومی را تبیین میکند.در مجموع ابعاد هویت ملی دینی
و جهانی حدود  1580درصد تغییرات هویت قومی را تبیین میکنند در این بین بیشترین سهم را
هویت دینی دارد و کمترین سهم از آن هویت جهانی است همچنین روابط این ابعاد با هویت
قومی معنادار و مثبت است .در بین دختران هویت جهانی  581درصد ،هویت دینی  23درصد و
هویت ملی  3381درصد از تغییرات مربوط به هویت قومی را تبیین میکند.
در بین پسران هویت جهانی  2درصد ،هویت دینی  2182درصد و هویت ملی  3181درصد
از تغییرات مربوط به هویت قومی را تبیین میکند.
از نکات اصلی در بررسی هویت در منطقه سیستان و بلوچستان توجه به مسئله حاشیهبودن
است .حاشیهبودن چنان بر هویت مردمان آن منطقه تأثیرگذار است که تصور از این هویت بدون
توجه به الیههای متعدد حاشیهبودن ممکن نخواهد بود .با توجه به یافتههای پژوهش هویت
دینی از سایر عوامل در تبیین هویت قومی تأثیرگذارتر است و در اصل مهمترین عامل
تبیینکننده هویت قومی است و دو عامل قومیت و مذهب بهعنوان تفاوتهای جدی قوم بلوچ
و منطقه سیستان و بلوچستان از مابقی کشور میباشد .همانطور که چارچوب نظری پژوهش
تبیین میکند ،هویت دانشآموزان منطقه سیستان و بلوچستان تحت تأثیر ساختهای اجتماعی،
فرهنگی میباشد .از دیگر نکاتی که از لحاظ نظری نیز میتوان مشاهده نمود ارتباط فرهنگی
هویت است به شکلی که عناصر فرهنگی هویت ملی ،هویت دینی و هویت قومی نقطه پیوند
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ابعاد هویت جمعی است نتایج بر این واقعیت است که انواع هویت بر اساس تمایز گروه خودی
و گروه غیرخودی تعریف نمیشود و نظر به تحلیل شایگان ،وجود عضویتهای گروهی
چندگانه دانشآموزان زاهدانی باعث میشود تا جهان اجتماعی آنها به یک تمایز گروه خودی و
گروه غیرخودی یگانه تقلیل نیابد و انواع ابعاد هویت بتوانند مشترکاتی با هویت قومی داشته
باشند .بنابراین لزوم ندارد که هویت قومی قوی باعث کاهش قوت هویت ملی گردد .همانطور
که بارث اشاره نمود ،انسجام هویتهای قومی ،ملی ،دینی و جهانی در بین دانشآموزان باعث
میگردد تا آنان قادر باشند شباهتهای میان خصایص فرهنگ قومی و جامعه وسیعتر را که به
تعریف خود میپردازند درج کنند و ازاینرو به صورت منسجم ،هویتها تصویری یکپارچه از
«خود» ترسیم میکند که در آن تفاوتهای فرهنگی مکمل هم در نظر گرفته میشود تا آنکه
مقابل هم فرض شوند .در نهایت میتوان گفت این پژوهش تأییدی است بر تئوری کنش متقابل
نمادین و دیدگاه اندیشمندانی که بر تعدد ،ترکیبی و چندگانهبودن هویت تأکید دارند بر اساس
این تئوری کنشگران در یک نظام اجتماعی نمیتوانند نسبت به هویتهای مختلف در اطرافشان
بیاعتناء و بیتوجه باشند در شرایط طبیعی افراد با انواع مدلها و الگوها و هویتهای فرهنگی
چه قومی چه ملی و چه بینالمللی آشنا شده و از طریق فرایندهای جامعهپذیری رسانهها
عضویت در گروههای کوچک همگی آنها را به تدریج در طول زمان درونی کرده و خود را
متعهد متعلق به آنها تصور مینمایند و منابع هویت به میزانی که تاریخ مند هستند در هویت
جمعی افراد مؤثرتر میباشند بر همین اساس ابعاد ملی دینی و قومی در تکوین هویت جمعی
دانشآموزان زاهدانی نقشه برجستهتری از هویت جهانی دارند.

در نهایت میتوان گفت مسئله هویت را میبایست به شیوههای دقیق در میان اقشار مختلف
اجتماعی مورد بحث قرار داد .آنچه به طور ضمنی در این مقاله مطرح شد ،مسئله قشربندی
بهمثابه یک بستر هویتی است که میتواند بر حسب مؤلفههای قشربندی ،صورتبندیهای
هویتی مختلفی را ایجاد کند .در این مقاله تأکید ما بر مقوله نوجوانی است ،از این رو نوجوانی
بهعنوان یک عامل قشربندی مطرح شده بود .اما میتوان این مباحث را در میان سایر اقشار هم
در تحقیقات بعدی دنبال کرد .هرگونه سیاستگذاری برای هویت در این حوزههای فرهنگی
مستلزم درک همهجانبه و جامع از هویت و معیارهای متکثر آن است.
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