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  :دهي چک
 که ييت و محتوايل ماهي باشند که به دلي ميتي از جمله ابعاد مهم هوينگ و فرهيت اجتماعيهو

 قانع ين مقاله درصدد است پاسخيا. ن ابعاد قلمداد نموديد بتوان آنها را از مهمتريدارند، شا
ن ي در بي و اجتماعيت فرهنگيزان تعلق به هوين پرسش ارائه دهد که مي به ايکننده و علم

 به يابين راستا، جهت دستي در ا. گذاردير مي آن تاثي بر رويعواملجوانان چقدر است و چه 
در سه حوزه روانشناسي، جامعه شناسي و روانشناسي ( يتي مختلف هوي هاي، تئوريمدل عل
ش و يمايک پي، تکنيدانين مطالعه با استفاده از روش ميا.  قرار گرفت يمورد بررس  )اجتماعي

ق دانش آموزان مقطع ين تحقي اي جامعه آمار.رفتيانجام پذابزار پرسشنامه همراه با مصاحبه 
 ۴۰۰تعداد  باشد که يراز  مي چهار گانه آموزش و پرورش شهر شيسال سوم متوسطه نواح

 تحليل داده يبرا.  . مورد مطالعه قرار گرفتندنمونه به عنوان پسر ۲۰۰ و دختر۲۰۰ شامل نفر،
 و آمار يفيآمار توصل ها در دو حوزه ي و تحلدي استفاده گردspss ينرم افزار آمارها از 
 ي درصد و در بعد فرهنگ۹۲ يکه در بعد اجتماعج نشان داد ينتا. رفتي انجام پذياستنباط

  .  باشندين دو حوزه مي در ايتي احساس تعلق باال به عناصر هويان دارايدرصد پاسخگو۷۵
  يت مليهو ،يت فرهنگيهو، ي اجتماع، هويتتيهو، تيهوبحران : كليدواژه

  
  

  طرح مساله
ستم و يـ  قـرن ب يانيـ  پاي، در دهه هايع و گسترده در حوزه نظام جهاني با توجه به تحوالت سر 

اوايل قرن جديد، طرح سئواالت و مباحثي در باب هويت و ابعاد مختلـف آن، آينـده هـويتي جوامـع               
ساسـي بنظـر مـي    در ابعاد متفاوت آن و چالشهاي پيش روي آن، از جملـه نيازهـاي ضـروري و ا           
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 توانـد تـا   يت در سـطح جامعـه مـ   ي هوي و اجتماع  يت موجود ابعاد فرهنگ   يوضعپرداختن به   . رسد
 يرنـده اساسـ  يت در برگين دو نوع از هوي، چرا که ات را به ما نشان دهد    ي از هو  ي کل يينما يحدود
ر معـرض   هاي گونـاگون، قرارگـرفتن د        رواج ارزش  . باشد يک جامعه م  ي افراد   يتين عناصر هو  يتر

هاي مختلف، انسان امـروزي را در چنـان ازخودبيگـانگي فـرو بـرده كـه انـسان          ها وگرايش   انديشه
 از  شخصيت انسان امـروزي معجـوني اسـت       ). ۱۳۸۰محمدي    گل(خود را به فراموشي سپرده است     

انـي كـشانده   ركه او را در كشاكش مسيرهاي زندگي به حي) ناهمخوان(يها و هنجارها   كثرت ارزش 
عنـوان يـك نتيجـه عـصر مـدرن، هويـت ملـي          به،كند گونه كه كاترين تهرانين اشاره مي      مانه. است

از يـك   ) Globalization(   شـدن     شود،  نيروهاي جهاني     با دو نيروي متناقض اصلي معين مي      " معموال
طور همزمان هويت ملي را كامل و تكـه         از سوي ديگر، كه به     )Locality( گرايي  سو و نيروهاي محلي   

 Tehranian: 211(شـوند  كنند و هر دو پديده بوسيله رونـدهاي ارتباطـات جهـاني تقويـت مـي      كه ميت

ده در  يـ چيم پ يت از جملـه مفـاه     يـ ز توجه الزم را داشت، کـه هو       ين نکته ن  ي به ا  يستياساسا با  ).1998
م هـم خـانواده آن از جملـه بحـران     ي شود که در کـاربرد مفـاه  ي محسوب ميات جامعه شناخت يادب
  .اط کرديره احتيت مغشوش و غيت، هويهو
 نظام ها ي با فروپاشين جامعه ايدر چن. ا در حال توسعه استي در حال گذر يران جامعه ايا

، تحرکات يني و گسترش شهرنشيي و روستايرير اجتماعات عشاي نظي سنتيو ساختارها
ژه ي بواغلب مردمن فرهنگ ها، اقوام و ملل متفاوت، يد تعامالت بي و تشدي و اجتماعيتيجمع

 ياريبس. قرار گرفته اندي متفاوت و بعضا متعارضي و جهاني، ملي محليجوانان در برابر الگوها
 ين مدني نويا نبود ساختارهايط ضعف ي و در شراي سنتيادهاين جوانان با کنده شدن از بنياز ا
ند و خود را  شوي ميفي و بال تکليدچار تعارض، سردرگم مناسب، يص الگوهايا عدم تشخيو 
 ي اجتماعيا نابساماني ي است که آنوميطين شرايدر چن. ننديبيته سرگردان مين سنت و مدرنيب

 خودخواهانه، ي هايي، فردگراي رواني هايسرخوردگت، يش بحران هويداي پينه الزم را برايزم
رل  و اختالل در نظم و کنتي، هنجارشکني، فساد اخالقي تعهديانه، بي خاص گراييجمع گرا
 و يتيت، نارضاي، خشونت و احساس عدم امنيمال شدن منافع مليب منابع و پاي، تخرياجتماع

   ).۱۵۹: ۱۳۷۵؛ ۶۵: ۱۳۷۴، يعبدالله(  آورديد مي پدييبرون گرا
زان احساس يم ي حاضر بررسمقالههدف  و مطالب اشاره شده، با توجه به اين ضرورت، 

ن به دنبال ي همچن. باشديراز ميانان شهر شن جوي در بي و اجتماعيت فرهنگيتعلق به هو
  ر؟يا خيم يت مواجه هستين دو حوزه با بحران هويا در ايم که آين سئوال هستي به اييپاسخگو
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  موضوعمنابع  يبررس
  قينه تحقيشيپ. الف

 است، ي جامعه شناختيکردي، روي و فرهنگيت اجتماعيکرد ما به مسئله هوي که رويياز آنجا
 مورد يکرد جامعه شناختين خصوص که با روي موجود در ايآثار و پژوهشهان رو به ياز ا

بررسي فعاليتهاي  " با عنواني در پژوهشيطالب .مي اندازي مي اجمالي قرار گرفته اند نگاهيبررس
دهي   كه نقش فعاليتهاي مدارس در شكلداد نشان "آموزان  دهي هويت ايراني دانش فرهنگي مدارس در شكل

 آگاهي، تعلق خاطر و ند،آموزان كم رنگ بوده و به درستي نتوانسته ا ي در دانشهويت ايران
هاي ملي و آگاهي از جغرافياي ايران و  پايبندي به  ارزشها، باورها، هنجارها، نمادها، اسطوره

 : ۱۳۷۸ س ،طالبي(دآموزان ايجاد كن  در دانش– كه سازنده هويت ايراني است –ميراث فرهنگي را 
۶۳.(  

" هاي مقابله با تهاجم فرهنگي در بين دانش آموزان شهر تهران  بررسي شيوه"با عنوانپژوهش ديگري در 
آموزان در مورد علل جذب  اساس نظرسنجي از دانش قضاوت و داوري بر) ۱۳۷۵كفاش و فربدي (

  :است به فرهنگ بيگانه به شرح زير تنظيم گرديده
  

  علت جذب  يافته  درصد اختصاص  رتبه 
  اول
  ومد

  سوم
  چهارم
  پنجم

۲/۹۰  
۷/۸۵  

۸۵  
۸۲  
۸/۸۱  

  كمبود امكانات رفاهي، تفريحي و ورزشي
  هاي هيجاني و پرشور و نشاط جوانان عدم توجه به نيازها و خواسته

  …ضعف در عمل به فرايض ديني چون نماز، روزه و
  اي هاي مستهجن ويدئويي و ماهواره دردسترس بودن فيلم

  يرانيضعف در توجه به فرهنگ اصيل ا
  

آموزان پايه سوم دبيرستان در  دانش)  ملي–مذهبي (تحليل وضعيت هويت  "گر با عنوان ي ديدر پژوهش
 ۵از  (۵/۳ ميانگين هويت مذهبي پاسخگويان رفت،ي صورت پذي نوش آباديکه توسط خادم "تهران
اما  يهاريمتغ. با شد مي)  نمره۵از  (۲/۳است و ميانگين شاخص هويت ملي پاسخگويان ) نمره

، فضاي مطلوب خانواده، رضايت از زندگي، احساس عدالت، فشار  بودن فضاي مدرسه مذهبي
هنجاري، مذهبي بودن، هدف مسئوالن مدرسه و منابع فرهنگي با هويت پاسخگويان داراي رابطه 

  .معنادار هستند
 –سي عوامل اجتماعي هويتي اجتماعي و گرايش به غرب برر بي"  ،  با عنوانيز پژوهشي ن)۱۳۷۷(اشرفي 

محقق . انجام داده است "در تهران) متال رپ و هوي(فرهنگي موثر بر گرايش نوجوانان به الگوهاي فرهنگ غربي 
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شناسي، روانشناسي  براي تجزيه و تحليل و تبيين اين مسئله با استفاده از ديدگاه تركيبي جامعه
ب تحقيق پيشنهاد شده است كه در اجتماعي، روانشناسي و تئوريهاي هويت اجتماعي، چهارچو

 تلويزيون –هاي گروهي  نهادهاي خانواده، مدرسه، رسانه(آن، نقش عوامل واسط نظام اجتماعي 
سازي احساس هويت اجتماعي، مورد نقد و بررسي قرار گرفته  در زمينه)  و دولت–و سينما 

ام اجتماعي در ايجاد از مباحث نظري، اين نتيجه حاصل شده است كه ضعف و ناكامي نظ. است 
هويتي اجتماعي آنان  گيري احساس هويت اجتماعي در نوجوانان، به احساس بي زمينه براي شكل

به الگوهاي غربي ) ظاهري(يابي در قالب گرايشهاي ايستاري، كنشي و نهادي  و در نتيجه، هويت
 به الگوهاي غربي و ، گرايش نوجواناننتايج كلي اين تحقيق نشان داد.انجامد متال مي رپ و هوي

هويتي اجتماعي نسبت به نظام اجتماعي، فقط در شكل ظاهر وجود ندارد،  تبيين آن با احساس بي
بلكه در سطوح مهمتر و حساستر، حتي در بين نوجواناني كه در ظاهر گرايش به غرب ندارند نيز 

  .وجود دارد
  
  تي هويمفهوم ساز) ب

ت ي هو،يت فرهنگي هو،يت، هويت ملي هويمفهومف ي ابتدا به تعرن قسمت از مقالهيدر ا
ن دو حوزه ي موجود در ايهايتئور ي به بررس شود، سپسيپرداخته مت يو بحران هو ياجتماع

  . گرددي ارائه مي استخراج شده از مباحث نظريتا مدل عليم و نهاي پردازيم
  
 ت يهو. ۱

 به كار )Identity(سياي عربي است كه در زبان فارسي به جاي واژه انگلي هويت كلمه
هستي و (    " ذات باري تعالي"اي از قبيل  معاني"هويت"معين در فرهنگ فارسي تحت عبارت .رود مي

ولي در كل هويت مفهومي است كه . آورد شود را مي و آنچه موجب شناسايي مشخص مي) وجود
: ۴جلد ۱۳۷۱معين، ( خاصي است)conceptual space(در علوم مختلف داراي فضاي مفهومي

در اينجا انسان به دنبال . عنوان يك نوع است در فلسفه هويت به معني كيستي انسان به ).۳۷۴۳
هر پديده گرايشي . هاي جهان متمايز كند گردد كه او را از ساير پديده هايي مي صفات و مشخصه

ت و اين اصل قديم اس. طبيعي به سوي ذات يا گوهر اصلي خود دارد و متوجه اصل خويش است
سنجد و  آيد جديد، حتي وجود خود را در مقايسه با قديم و اصل مي هر آنچه از آن پديد مي

 ).۵ : ۱۳۷۸مجتهدزاده (كند ارزيابي مي

. شود  هويت و احساس هويت يكي از مشخصات شخصيت فرد تلقي مي،در روانشناسي
ي خود دارد و  كه انسان نسبت به استمرار حيات روانياحساس هويت عبارت است از احساس

يگانگي و وحدتي كه در مقابل اوضاع و احوال متغير  خارج، همواره در حاالت رواني خود حس 
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هويت زماني پديد . بنابراين از نظر روانشناسي هويت انسان داراي نوعي ثبات است. كند مي
يگر و يا به اي د شود و اين غير عبارت است از فرد يا جامعه مواجه مي" غير"آيد كه انسان با  مي

شود كه  هويت زماني مطرح مي. گيرد هاي جديدي كه فرد به عهده مي قول روانشناسان نقش
  ).۱۲- ۱۱: ۱۳۷۲ :دورکيم(انسان خود را با چيزديگر مقايسه كند

واژه هويت به معني چه كسي بودن است و نياز داشتن آن است كه حس در جامعه شناسي 
گي و تاريخي را در فرد يا يك گروه انساني تحريك شناساندن خود، يك سلسله عناصر فرهن

ها، امر  اين ويژگي. هاي انسان است هر نوع وابستگي اجتماعي، نمودار بخشي از ويژگي. كند مي
  ).۱۴۷ : ۱۳۷۶مجتهدزاده (كند معرفت و شناخت ابناي بشر را تسهيل مي

 اجتماعي و هويت عبارت است از مجموعه خصوصيات و مشخصات فردي و بر اين اساس 
هاي مربوط به آنها كه فرد آنها را از طريق توانايي كنش متقابل با خود و  احساسات و انديشه

به نظر . دهد ارايه مي" من كيستم؟"آورد و در جواب سوال  يافتن تصوراتي از خود بدست مي
اي دست  هكوشند تا به هويت رابط شوند، مي مردمي كه براي اولين بار با يكديگر آشنا مي"برگر

اين كار باعث .  تمايز آنها از ديگران است يعني نقطه مشتركي را پيدا كنند كه وجه. پيدا كنند
در يك سطح باالتر وقتي مردم هويت . اي داشته باشند هاي جداگانه شود تا هريك از افراد نقش مي

 ).Heise, 1998: 201-202"(توانند از اين طريق به نوعي انسجام برسند كنند، مي مشترك را كشف مي
  : است جنكينز در كتاب هويت اجتماعي تعريف زير را براي هويت بدست داده

ها در روابط اجتماعي خود از افراد و  هاي كه بواسطه آنها افراد و جماعت  اين عبارت به شيوه"
 هاي مند نسبت شوند اشاره دارد و برقراري و متمايزساختن نظام  هاي ديگر متمايز مي جماعت

شباهت و تفاوت با . ها است ها، و ميان افراد و جماعت شباهت و تفاوت ميان افراد، ميان جماعت
افزايد كه  او همچنين مي. "اند اصول پاياي هويت و پايه  زندگي اجتماعي_ و نه جز اين _ هم 

ر هويت اجتماعي، درك ما از اين مطلب است كه چه كسي هستيم و ديگران كيستند و از طرف ديگ"
يكي از نخستين كارهايي كه در . درك ديگران از خودشان و افراد ديگر از جمله خودمان چيست

مان قرار  اي از نقشه  شناختي دهيم اين است كه او را در نقطه مشاهده   يك غريبه انجام مي
  ).۸ -  ۷ : ۱۳۸۱جنکينز،("دهيم

 مذهب، ايدئولوژي و تاريخ و هايي فراتاريخي؛ عاري از اقتصاد، ها، پديده    بنابراين هويت
 جمعي و تمامي  هاي اجتماعي با تكيه بر حافظه بلكه اين سازه. جغرافياي خاص خودشان نيستند

شوند و در  منابع معرفتي، با در نظرگرفتن ساختار عيني اجتماعي، به وجود آمده و تعريف مي
ها ساختار عيني و مادي  يتشدن هو بنابراين در ساخته. شوند طور مجدد تفسير مي طول زمان به

جامعه، تاريخ، جغرافيا، ساختار سياسي، فناوري، اقتصاد و ساختار معرفتي از جمله فرهنگ، 
  ). ۲۵۹: ۱۳۷۷م ئمنتظرالقا(ها، ايدئولوژي و سنت همزمان نقش دارند زبان، آرمان
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  ي هويت مل.۲

ت كه ابتدا به اروپا و اجتماعي زاييده عصر جديد اس_ اي سياسي  هويت ملي به مثابه پديده
اما هويت ملي به منزله . آنگاه از اواخر قرن نوزدهم به مشرق زمين و سرزمينهاي ديگر راه يافت

مفهوم علمي از ساخته هاي تازه علوم اجتماعي است كه از نيمه دوم قرن بيستم به جاي مفهوم 
رواج يافتن است كه از مفاهيم عصر تفكر رمانتيك بوده در حال " منش ملي و خلق ملي"
  ).۸۹ : ۱۳۸۰زاد   مرشدي(

ايجاد يك هويت مشترك در ميان شهروندان يكي از مهمترين چالشهايي است كه نظامهاي 
. نبود چنين حس هويتي تبعات فراواني به همراه دارد. سياسي در تمام جهان با آن مواجهند

)Almond, 2000 : 18-19.(  
. كننده دارد تماع، سياست و حتي اقتصاد نقشي تعيين در حوزه فرهنگ، اجک طرف،ي که از اچر

ترين سطح هويت در تمامي  به عبارت ديگر، هويت ملي فراگيرترين و در عين حال مشروع
اهميت مفهوم هويت ملي نسبت به ساير انواع هويت جمعي، در تاثير . باشد هاي اجتماعي مي نظام

 و از ).۱۹۷ : ۱۳۷۹حاجياني ( اجتماعي استهاي متفاوت زندگي در هر نظام  بسيار آن بر حوزه
حتي هويت ملي معادل . اندازي هستند كه هويت ملي دارد  فاقد چشمتها،يهور يگر، سايطرف د

هويت ملي حتي . هويت ملي چيزي است ماسواي هويت طبقاتي يا مذهبي. هويت جمعي نيز نيست
آنچه مهم است در خاطر . نيستشناختي يا نوع معيني از هويت سياسي  هويت سرزميني يا زبان

 ).Greenfield, 1999:.507(داشتن تمايز است

اگر هويت ملي را نوعي احساس ملي يا ناسيوناليسم بناميم، ": استاد مطهري معتقد است
تعريف ارايه شده از آن عبارت است از وجود احساس مشترك يا وجدان و شعور جمعي در ميان 

  ).۱۱۹ : ۱۳۷۹فر  رزازي. (سازند سياسي يا ملت را ميها كه يك واحد  اي از انسان عده
  
  يت اجتماعيهو . ۳
كند كه فرد آنها را  هويت اجتماعي يك فرد به خصوصيات و مشخصات و تفكراتي اشاره مي"

احمدلو ("كند هاي اجتماعي كسب مي ها و مقوله از طريق اشتراكات اجتماعي و عضويت در گروه
توان نوعي خودشناسي فرد در رابطه   تعريفي، هويت اجتماعي را ميبا توجه به چنين). ۸۳ : ۱۳۸۱

كند كه شخص از لحاظ روانشناختي و اجتماعي كيست  اين فرآيند مشخص مي. با ديگران دانست
سازي اين امكان را براي يك كنشگر اجتماعي  به بيان ديگر، فرآيند هويت. و چه جايگاهي دارد

خي مناسب و  بنيادي معطوف به كيستي و چيستي خود، پاسهاي سازد تا براي پرسش فراهم مي
هويتي است كه فرد در فرآيند  بنابراين هويت اجتماعي ).۱۹۶: ۱۳۸۰محمدي گل(.كننده پيدا كند قانع
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كند و  ها يا واحدهاي اجتماعي موجود در جامعه، كسب مي شدن و ارتباط با گروه اجتماعي
به آن " ما" يا حوزه و قلمروي است كه خود با ضمير ترين آنها، گروه يا واحد اجتماعي مشخص

كند و خود را از لحاظ عاطفي و تعهد و تكليف، متعلق و منتسب و مديون به آن  اشاره مي
  ).۱۴۲ : ۱۳۷۴عبدالهي، (داند مي

زيرا پايه هرگونه . ، منوط به برقراري روابط دوستانه و عاطفي استيت اجتماعيهوجوهره 
ر جوامع مدرن، عاطفه است و اين امر ريشه در وابستگي عاطفي به جمع و نظم اجتماعي، حتي د

، به افزايش تعداد كساني كه در يك يت اجتماعيهو نشانه قوت .داردروابط عاطفي در جوامع 
. گيرد كشور داراي احساس تعهد مشترك هستند، بستگي دارد و اينجاست كه منش ملي شكل مي

شود و هر قدر بعد اجتماعي هويت در سطح   مييت اجتماعيهوارتباطات گسترده موجب تقويت 
تر  تر و جدي تر باشد، شخصيت اجتماعي شهروندان نيز منسجم سطح ملت، قوي" تر، مثال كلي
ير بورديو  پي. وفاق اجتماعي و همبستگي ملي نيز محصول همين فرآيند است. گردد ريزي مي پي

هاي  را  وضع كرده است كه به مفهوم شيوه" خلق و خوي"در توضيح اين واقعيت، اصطالح 
باشد؛  هاي خاص مي برقراري رابطه، اعمال سليقه و بيان احساسات رايج در ميان اعضاي گروه

  ).۲۰۰  -۱۹۹ :  ۱۳۷۹حاجياني، (ها باشند  خبر از آن شيوه به شرط آنكه بي
  
  يت فرهنگي هو. ۴

شدن و  ت كه سبب شناختهاس. …ها و هويت فرهنگي مجموعه ارزشها، باورها، سمبل
از اين رو هويت فرهنگي بر سه مدار . شود كردن فرد و جامعه از ديگر افراد و جوامع مي متمايز

 فرد درون گروه و جماعت - ۱: كند چرخند، حركت مي پيوسته با يكديگر كه حول يك محور مي
هاي مدرِن   جماعت و گروه-۲كند؛  تواند در قبيله، طايفه و يا گروه اجتماعي ظهور مي واحد، كه مي

 و سرانجام - ۳رود؛  شمار مي ها كه هويت فرهنگي مشتركشان به مثابه وجه تمايز آنان به ملت
بنابراين سه نوع هويت فردي، گروهي و ملي .  هاي واحد و يكپارچه در مقايسه با ديگر ملل ملت

 و مدهاي جذربلكه در آن . ترابطه  ميان اين سه، ثابت و يكنواخت نيس. قابل تمايز از يكديگرند
تغييراتي كه . آيد دايمي وجود دارد و در بين آنها تغييراتي برحسب موقعيتهاي مختلف پيش مي

ها و عدم وجود آنهاست كه براساس منافع و مصالح فردي، جمعي  برآمده از برخوردها، همكاري
  ).۵۷ : ۱۳۸۰رهبري (شود و ملي حاصل مي

فرهنگي حاكي از تداوم بين گذشته و حال است و نفس اين  هويت  توان گفت،ي ميبه نوع
  ).۴۷۴ و ۴۷۲ : ۱۳۷۳هنوي . (كند تداوم، خود بر شناخت گذشته داللت مي

شايد بتوان ميراث فرهنگي مشترك، گسترده و فراگير را در بين شهروندان يك كشور از 
يفي گسترده، ميراث در تعر. شود مهمترين اجزاء هويت ملي دانست كه سبب توافق فرهنگي مي
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كه به نحوي خودآگاه يا ناخودآگاه، . گيرد فرهنگي، كليه ابعاد فرهنگي هر نظام اجتماعي را دربرمي
 بايد گفت .رود هاي تاريخ يك فرهنگ و يك ملت به شمار مي و نشانه. دهد ما را تحت تاثير قرار مي

مجموعه مناسك عام، ميراث فرهنگي هر ملت كه در هويت ملي آن موثر است، مشتمل بر 
تعلق خاطر و ن يبنابرا. باشد ها، عرفها و فولكلور مي هاي معماري، سنتها، اعياد، اسطوره شيوه
مندي شهروندان به ميراث فرهنگي در قوام و تقويت هويت ملي بسيار موثر بوده و در  عالقه

قويت حقيقت گرايش مثبت به فرهنگ ديرين، پيوند ميان فرد و سنتهاي ملي وي را ت
  ).۲۲۰ : ۱۳۷۹حاجياني، (كند مي

  
    بحران هويت . ۵

. نمايد از ميان روانشناسان، اريكسون بر مفاهيم بحران هويت و آشفتگي هويت تاكيد مي
اي است كه بوسيله وي براي توصيف عدم توانايي نوجوان در قبول نقشي كه  بحران هويت واژه

 براي هر فردي "سازد كه  اريكسون خاطرنشان مي.در جامعه از او انتظار دارد به كار رفته است
رمضاني، (" روي دهد و منحصر به دوران نوجواني يا جواني نيست  امكان دارد بحران هويت

. شود وي احساس كند منزوي، تهي، مضطرب، و مردد شده است اين حالت سبب مي).۱۷ : ۱۳۸۱
احساس . ه انجام دادن اين كار نيستهاي مهمي بگيرد، ليكن قادر ب كند كه بايد تصميم احساس مي

در طي . كند  اتخاذ كند، اما او مقاومت ميييآورد تا تصميمها كند كه جامعه به او فشار مي مي
آشفتگي هويت، فرد ممكن است احساس كند به جاي آنكه در حال پيشرفت باشد، دچار پسروي 

  ).۱۳۸۰اشرفي، (است 
 يا جدايي از )Alienation(دف با مفهوم بيگانگيبحران هويت در يك معنا مترااز سوي ديگر 

شناسان و  بسياري از جامعه. اصل و جوهري خاص است و لذا با نوعي سردرگمي همراه است
روانشناسان چون، ديويد ريزمن، اريك اريكسون، فريدنيرگ و گودمي بيگانگي را معادل با بحران 

عنوان يك مولفه از بيگانگي به حساب هويتي را به  اي نيز احساس بي دانند و عده هويت مي
نگر، به معناي گسستن انسان از  بيگانگي از ديدگاه كالن جامعه).۲۰۰ : ۱۳۷۹حاجياني، (آورند مي

جامعه يا به عبارت ديگر، از خانواده، قوم، تاريخ، فرهنگ و باالخره از آن واحد اجتماعي است كه 
  ).۱۲۷ : ۱۳۷۴ عبداللهي،(داده است هويت جمعي فرد را تشكيل مي

شناسان و روانشناسان در بررسي بيگانگي اجتماعي، جامعه و ساخت  نقطه اصلي توجه جامعه
ميچل، از خود بيگانگي به مفهوم احساس جدايي و عدم تعلق .سي.از ديدگاه جي. اجتماعي است

 – يعني جامعه و ارزشهاي مرسوم آن و ديگران –خاطر ذهني و عيني فرد از محيط اطراف خود 
معنايي، پوچي، انكار، افسردگي، انزوا، تنفر،  است كه به اشكال و صور مختلف چون، احساس بي
از ديدگاه پيروان نظريه كاركردگرايي . كند بيزاري، ناهنجاري و بدبيني در فرد ظهور مي
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ساختاري، بيگانگي به معناي تبعيت نكردن فرد از فرهنگ، ساخت، نظام اجتماعي و نظام انتظارات 
كسي كه براساس هنجارهاي كنش عمل نكند و در واكنش اجتماعي متقابل، تمايالت . ستا

ها و عقايد و باورهاي  نابهنجار از خود بروز دهد و براساس بايدهاي موجود رفتار نكند و سمبل
نظمي اجتماعي، نظام گسيسختگي اجتماعي و  درواقع، هرگونه بي. حاكم را نپذيرد، بيگانه است

 : ۱۳۷۹حاجياني، (شود اري، سبب شدت گرفتن يا تضعيف دامنه هويت اجتماعي مياختالل هنج
۲۰۱.(  

به بحث بحران هويت نيز توجه . اند انديشمنداني كه به مبحث مدرنيزاسيون و توسعه پرداخته
اي از مراحل رشد است كه  درواقع از نظر اين گروه از انديشمندان، بحران هويت مرحله. اند كرده

  ).۹۱ : ۱۳۸۰زاد،  مرشدي(كند  ناپذيري آن را تجربه مي طور اجتناب ي بهنظام سياس
 به معناي گسستن و بيگانه شدن انسان از اصل و  مليبحران هويتبنابراين مي توان گفت 

جوهر خويش و پيوستن به اصل و جوهري ديگر و نيز تعدد يا تنوع و تعارض هويتهاي جمعي و 
 جمعي عام در درون يك جامعه، دربرگيرنده  آن چيزي گرايانه و ضعف هويت كوچك و خاص

ها با مشكل و ابهام رو به رو  ها و پيوستن است كه جامعه و افراد را در فرآيند گسستن
 ).۱۲۵ : ۱۳۷۴عبداللهي، (سازد مي

  
   هويت نظريه هاي )ج

م يا خواه کوتاه و گذريت اشاره اي مربوط به هويهاي از تئورين قسمت از مقاله به تعداديدر ا
  .انداخت

  
  )The control-system of identity process theory( تئوري نظام كنترل فرآيند هويت . ۱

هدف اين تئوري نشان دادن مدلي از روابط بين فشار و هويت است كه در نتيجه  آن هويت 
ن منجر به شكست) و محيطي(دهد فشارهاي اجتماعي اين تئوري نشان مي. گيرد جديدي شكل مي

  .كنند شوند كه فرآيند هويت را حفظ مي هاي بازگشتي مي حلقه
.  ۲شده،   هاي شكسته حلقه. ۱: شود  مكانيزم حاصل ميدوانقطاع فرآيند هويت از عملكرد 

هركدام از اين مكانيزمها، شرايطي را براي ايجاد . شده سيستمهاي هويتي بيش از حد كنترل
ي اين انقطاع هم  برداشته و نتيجه انقطاع فرآيند هويت را دركنند كه نتيجه آن  فشارهايي فراهم مي

در هر حال اين تئوري نشان . هويتي و كسب هويتي تازه را دربردارد براي خود احساس بي
 – احساس هويت اجتماعي –خواهد داد كه چگونه ارزيابي يك شخص نسبت به خودش از جامعه 

نه ارزيابي يك شخص نسبت به خودش از جامعه به فشارهاي اجتماعي ارتباط پيدا كرده و چگو
 به فشارهاي اجتماعي ارتباط پيدا كرده و چگونه اين فشارها، فرآيند – احساس هويت اجتماعي –
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هويتي كرده و هويت جديدي را جايگزين  كنند و فرد احساس بي هويت فرد را منقطع مي
   .)Burk 1991: 36(كند مي

اي از معاني است كه فرد در محيط يا موقعيت  شتهمعتقد است، هويت اجتماعي ربارك 
اين رشته از معاني، شامل اجزاء نمادين و غيرنمادين . برد براي تعريف خود به كار مياجتماعي 

همان طور كه در كنش متقابل نمادين . ء نمادين شامل تصور عمومي از معاني است  شود؛ جز مي
ي نقش شخص در جامعه  اسطهوگوني است كه به جزء غيرنمادين، شامل منابع گونا. آمده است

عنوان يك منبع يا استاندارد براي ارزيابي  اين رشته از معاني، به. تحت كنترل او درآمده است
گيري هويت اجتماعي، يك حلقه  بنابراين شكل. رود شخص از خودش در جامعه به كار مي

 .)Burk 1991: 37(برگشتي و دور كامل دارد

  
  متقابل نمادي كنش نظريه . ۲

براساس عواملي چون هويت، شخصيت، ژن، تربيت، نقش، " توان مستقيما رفتار انسان را مي
اولين مقوله . دهنده و حتي خود شرايط توضيح داد مقوله اجتماعي يا اجزاي تشكيل

 ء نياز به  افراد براي بقا. كنش انسانها تفسيرها و تعريف او از يك شرايط خاص استءكننده تعيين
در حال تغيير است افراد " اما جهان دايما. شدن و مطابقت با شرايط زندگي و جهان دارند هماهنگ

براي زندگي با ديگران شايد حتي مهم نباشد . درك كنند" توانند تمام اين تغييرات را  مستقيما نمي
  .برسند بلكه بهتر است به يك درك مشترك برسند" درست"كه افراد به يك درك 

كنيم و در رفتار خود تغيير ايجاد  ها پيدا مي  تعامل با ديگران ما درك جديدي از پديدهاز طريق
  .كنيم تا بهترين شرايط دست يابيم مي

توان گفت كه تعامل تنها  شود مي براساس مكانيسمهايي كه در رهيافت كنش متقابل مطرح مي
  .شود  گيرد بلكه در درون افراد نيز واقع مي در ميان افراد صورت نمي

اي است از تمام  آميخته" خود"اين . هستيم" خود"در حال گفتگو با " ماكنشگراني هستيم كه دائما
، ما را از ديگر "خود"اين . ايم اند و تمام نقشهايي كه ايفا كرده افرادي كه مورد توجه ما بوده
امل با خود، بلومر معتقد است كه از طريق مكانيسم تع. سازد حيوانات و موجودات متمايز مي
شود كه رفتار او محصول بازي درون، بيرون و هر دو آنها با او  انسان به ارگانيسمي مبدل مي

شوند و او كنش خود  كنش او در جهان نتيجه تفسير او از مقوالتي است كه با او مواجه مي. است
  ).۱۳۷۴؛ تنهايي، ۱۳۶۸؛ كوزر، ۱۳۷۱ترنر، (دهد را براساس تفسير آنها شكل مي

است كه فرد به " نام"هويت آن . متفاوت است" خود"،  از"هويت " ديدگاه كنش متقابل نمادي در
  .خود اطالق مي كند يا تصويري كه ارائه مي دهد
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مهمترين كار انجام شده در اين حوزه به اروينگ گافمن مربوط مي شود كه سه مقوله  خود 
و ماسك زندگي را به صحنه " personage"ا او ب. آگاهي ، نيمه آگاهي و ناآگاهي را مطرح مي كند

  .تئاتر مطرح مي كند
اين اصل را مطرح " خود"اريكسون درباره انسجام  اما رهيافت كنش متقابل نمادي برخال ف تز

بر اساس و با توجه به " خود"وجود ندارد، بلكه رفتار و" خود"مي كند كه هيچ هسته اي براي 
  .وضعيت و شرايط تعريف مي شوند

  
  ساختاري هويت نظريه   .۳

كنند كه مشابه  پردازان شبكه يك نگرش ساختاري به هويت را مطرح مي وايت و ديگر نظريه
گردد، آنها  نوعي واكنش به شرايط محيطي تلقي مي" نظريه اقتصادي است كه در آن رفتار عمدتا
دانند، درحاليكه  يها يا موقعيتهاي خاص اجتماعي م افراد را مناسب براي قرارگرفتن در جايگاه

دهند و عوامل محيطي  گرايان جايگاههاي اجتماعي را به يك هويت مشخص اختصاص مي ساخت
دانند، اما اين تاثير از طريق ساختار روابطي كه افراد و نهادها  را در تعيين رفتار و هويت موثر مي

  . طبيعيشود و نه از طريق مستقيم توسط محركهاي شوند وارد مي در آنها درگير مي
كنند، بلكه  زعم وايت، افراد داراي هويتهاي مشخص، ساختار اجتماعي را خلق نمي به

 Web  (ها و موقعيتهاي موجود را اشغال نمايند كند تا جايگاه ساختارهاي اجتماعي افراد را خلق مي

site ,P:7. (  
راد را تعريف شوند، بلكه اين موقعيتها هستند كه اف ها مربوط نمي"خود"به " هويت لزوما

البته بايد توجه داشت كه رابطه بين موقعيتها و افراد يك تناظر يك به يك نيست، بلكه . كنند مي
هاي ساختاري هويت بر اهميت نقش در درك  نظريه. كنند ها هويت را تعيين مي"خود"گاهي اوقات 

رود و نيز شخصيت   ميبا تغيير موقعيت فرد، انتظاراتي كه از او. بيني رفتار تاكيد دارند و پيش
عنوان  به. شان با موقعيت در شبكه است يكي از داليل اهميت نقش ما، رابطه. كند فرد تغيير مي

تواند نتايج مربوط به  كند كه مفروضات نظريه هويت مي  مي مثال پيترج، برك به اين مطلب اشاره
  .تجارب مبادله را در حوزه وسيعي از ساختارهاي شبكه توضيح دهد

پردازان  پردازان شبكه، اين روابط هستند كه موجود هويت هستند، اما نظريه  زعم نظريه به
  .دانند انسان مي" خود"هويت، هويت را متعلق به 

  
  )Social Lone lines Theory( جداافتادگي اجتماعينظريه . ۴
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 است كه يكي ديگر از تئوريهاي مطرح در زمينه هويت اجتماعي، تئوري جدا افتادگي اجتماعي
بر تعيين هويت گروهي به عنوان جايگزين هويت اجتماعي نوجوانان در شرايط خاصي تاكييد 

  .دارد
شدن، فقدان  كه در اثر فقدان مطرح" تنهايي اجتماعي"يا " جدا افتادگي"كند  اين تئوري تصريح مي

ه احساس ي جامعه حاصل شده است، منجر ب احساس تعلق به جامعه و قرارگرفتن فرد در حاشيه
در اين . شود ساز مي اي براي آنان مشكل هويتي اجتماعي نوجوانان شده و به طور ويژه بي

صورت نوجوانان براي كسب هويت خودشان، به گروه همساالن رجوع كرده و با عضويت 
 گروه همساالن، موقعيت جديدي را در جامعه براي تعريف از خودشان پيدا گروهي خود در

هاي همساالن كه نوجوانان با پيوستن به آنها، هويت اجتماعي  يكي از اين نوع گروه. كنند مي
ها به طور  افراد اين گروه.  است ناميده شده" Crowd Types"" كنند اصطالحا خودشان را كسب مي
شان را در تظاهر به لباس پوشيدن، سبك موي سر، نوع سخن گفتن و رفتار مشابه، تمايزات خود

ها و تمايالت  دنهلم، هفت نوع از اين گروه. برند كار مي خاص براي بيان كردن هويت گروهيشان به
متال  مختلفشان را بررسي كرده كه برخي از آنها در زمره طرفداران موزيكهاي رپ و هوي

 .)Optic, pp. 35-37(هستند

  
  )Nurture theory( تربيتنظريه . ۵

در اين نظريه كه در نيم قرن گذشته مورد توجه صاحبنظران بوده است، افراد در زمان تولد، 
شوند و از طريق آموزش و تجاربشان است كه به تدريج اشكال و  همانند يك لوح سپيد تلقي مي
ون واتسون و اسكينر، به زعم روانشناسان رفتاري همچ. گيرند صور مختلف به خود مي

واكنشهاي درد و لذت در افراد به طور ذاتي وجود دارد و افراد را در جامعه و در شرايط مختلف 
 ساله به من تحويل دهيد، من به شما يك ۷شما يك فرد " اين جمله واتسون كه . سازد شرطي مي

  : اشاره كرده استهمان مطلبي است كه دوركيم به بيان ديگري به آن" مرد تحويل خواهم داد
وقايع اجتماعي چيزهايي هستند كه بر . دوركيم نيز معتقد است كه انسان محصول جامعه است

  ).… ۱۳۷۶ و ۱۳۶۹دوركيم، (كنند افراد اجبار وارد مي
اند كه آموزش و تربيت توسط  تعداد زيادي از صاحبنظران روانشناسي رفتار بر اين عقيده

گيري شخصيت او دارند كه به سهم خود   نقش محوري در شكلوالدين و ديگر تجارب اوليه فرد
بالبي، تومن، البات، بر تاثير قابل توجه پويايي خانوادگي بر . در تعيين رفتارهاي بعدي او موثرند

  .اند شخصيت تاكيد كرده
  
  بندي  مقولهنظريه  . ۶
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ي و تعاون و بندي بر گروه روانشناختي و فرآيندهاي مرتبط با پيوستگ نظريه خود مقوله
  ).Turner & Haslam, 2001:p 20(تاثيرپذيري اجتماعي بنياد گرفته است

بندي اين است كه هويت اجتماعي در بسياري موارد قادر است  فرضيه اصلي تئوري مقوله
تعريف (ترنر با متمايزكردن هويت اجتماعي . گيري خود به طرف هويت شخصي شود مانع جهت

تشريح خود از طريق طرز تلقيها و (و هويت شخصي ) له اجتماعيخود از طريق عضويت در مقو
مردم خودشان را به . يك نظريه هويت اجتماعي رفتار گروهي را مطرح كند) هاي شخصي ايده

در اينجا يك تاكيد ادراكي به شباهتهاي . كنند عضويت در مقوله اجتماعي مشترك تعريف مي
مردم خودشان و ديگران . بعاد مختلف وجود دارددرون گروهي و تفاوتهاي بيرون گروهي، در ا

كنند، كه اين كار به هويت ادراكي افزوده، بين خود و  اي مي بندي اجتماعي برجسته كليشه را مقوله
اعضاي درون گروه و يك تمايز ادراكي افزوده بين اعضاي دورن گروه و بيرون گروه منجر 

  ).Turner & Haslam, 2001 : p 32(شود مي
شود، مردم خودشان را كمتر   كه هويت اجتماعي نسبت به هويت شخصي برجسته ميزماني

بينند و اين همان نيز  از طريق تفاوتهاي فردي و بيشتر از طريق مشابهتهاي درون گروهي مي
  . است)Self-depersonalization(سازي خود شخصي

حقق موقعيتهاي معيني براي  تبه بندي به تنهايي  كنند كه مقوله تاجفل و ديگران استنباط مي
عي جتمابندي ا  مقوله).Turner & Haslam, 2001;32(استنباط با سوگيري بين گروهي كافي است

 ،كنند بندي اجتماعي را برجسته مي تواند به طرفداري گروهي بيانجامد و متغيرهايي كه مقوله مي
 اين بدان مفهوم ).Turner & Haslam, 2001, p27(در تعيين سوگيري از اهميت خاصي برخوردارند

بندي دست پيدا كرده و پيش خود درون گروه را از بيرون  است كه وقتي فرد به نوعي مقوله
در " ارزيابي مثبتي از درون گروه خواهد داشت و يك نوع سوگيري مثال. گروه تشخيص داد

  .تقسيم منابع نسبت به گروه خود خواهد داشت
  يك فرآيند پويا و وابسته به متنبندي مقوله: "كند كه  مياين نظريه بر اين واقعيت تاكيد 

)context dependent(در …شود اي يك متن معين تعيين مي  است كه بوسيله روابط مقايسه 
 ,Tuner & Haslam(بندي هميشه تفاوت بين گروهي بيشتر از تفاوت درون گروهي است مقوله

2001: p: 34.(  
  

  تي و هوي جمعي هارسانه
ام يد، پي از نمادها، هنجارها، ارزشها، عقايت دامنه گسترده اي، انتقال و هداي جمعيهارسانه 

 از صاحبنظران معتقدند ي که برخييها و افکار را امروزه درون جوامع به عهده گرفته اند، تا جا
  شودي دگرگون مي گروهيله رسانه هاي بوسي و اجتماعي فرهنگيکل زندگ
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 باشند که ي مي و فرهنگيت اجتماعي هوي مهم اجتماعيله سازه هااز جم). ۱۹۹۵:۴۵تامپسون،(
) تيبحران هو( يتي هويچالشها. دي آي به حساب مي مهم رسانه ايعلقه بدانها، از جمله کارکردها

 بيشتر متفكرين عامل اصلي اين فرآيند را  باشد کهير جوامع ميبانگياز جمله مسائل گر
هاي جمعي بر فرهنگ و ساختارهاي  ي تاثيري كه رسانهيعن. اند دانسته" هاي جمعي رسانه"

اي تحت عنوان  المللي دارند، سبب شده است كه به نوعي همه دنيا با مساله اجتماعي و نظام بين
  ).۲۵۲ : ۱۳۷۷:  منتظرقائم(بحران هويت روبرو شود 

رقي ارزيابي ويژه در اروپاي ش ها به عنوان منبع اصلي بحران هويت به رسانهبه عنوان نمونه، 
هاي  رفتن هويت تحميلي سوسياليستي، رسانه شوند زيرا بعد از فروپاشي شوروي و با از بين مي

هاي هويتي متفاوت در جامعه شدند، هريك نه تنها هويت متفاوتي  جمعي چون متعلق به گروه
ي اروپاي در كشورها. آيد كنند، بلكه سلسه مراتب مختلف، هويتهاي متكثر به وجود مي  معرفي مي

هاي جمعي  يابي يا سياستهاي هويتي و بخش اعظم آن توسط رسانه فرآيند هويت" شرقي تقريبا
 ).۲۶۳ : ۱۳۷۷منتظرقائم،(شود  سازماندهي و اداره مي

الزم به اشاره . ديم گرديق تنظي تحقيت، مدل علينه هوي مختلف در زميهاي تئوريپس از بررس
ت، استخراج گشته ي هويه هايها و نظري، از تئوريل عل موجود در مديرهاي متغياست که تمام

  .ر آورده شده استيل مسي در قسمت تحلي از تکرار، مدل عليريل جلوگيبه دل. است
  

  قيروش تحق
 ميداني است كـه از      مورد استفاده روش تحقيق   . نوع تحقيق حاضر از نوع بنيادي كاربردي است       

تكنيـك تحقيـق پيمـايش يـا تحقيـق      . اده گشته استروشهاي اسنادي نيز در مطالعات مقدماتي استف      
. زمينه يابي مي باشد البته در تحقيق حاضراز تكنيك مطالعات كتابخانه اي نيز استفاده گشته اسـت               

 د كـه قـسمتهاي اصـلي پرسـشنامه شـامل          ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه خود اجرا مي باشـ          
 و  ياجتمـاع  بـوط بـه سـنجش هويـت        سـئواالت مر    و  مـستقل  يـر سئواالت مربوط بـه سـنجش متغ      

  . .يفرهنگ
جامعه آماري تحقيق كليـه دانـش آمـوزان  دختـر و پـسر مـشغول بـه تحـصيل در پايـه سـوم                   

؛  باشـد يمـ  نفر ۴۰۰حجم نمونه تحقيق ، شامل بودند که متوسطه در نواحي چهار گانه شهر شيراز  
جزيـه و تحليـل قـرار        پرسـشنامه مـورد ت     ۳۸۵كه پس از حذف پرسشنامه هاي مخدوش در نهايت          

و صـوري و روايـي متغيرهـا بـا     ) سـازه اي (اعتبار متغيرها بـا اسـتفاده از اعتبـار عـاملي     .  كرفت
  .استفاده از آلفاي كرونباخ  مورد ارزيابي قرار گرفت
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  قي تحقييافته هاج و ي نتا
   يت اجتماعي هو

 ۱۶شان مـي دهـد كـه     بعد اجتماعي هويـت نـ  ۱۰۰ تا  ۰آنچنانكه توزيع پاسخگويان روي مقياس      
 اخـذ  ۶۰ تـا  ۴۰درصد دانش آموزان داراي هويت اجتماعي در حـد متوسـطي هـستند و نمـره بـين           

 درصـد داراي  ۸ درصد دانش آمـوزان داراي هويـت اجتمـاعي بـااليي هـستند و تنهـا         ۷۶.كرده اند   
  .هويت اجتماعي پاييني مي باشند
رفـت كـه اكثريـت دانـش آمـوزان هويـت        مـي تـوان نتيجـه گ     ۳/۷۴بنابراين با توجه به ميـانگين       

  . منفي است و اين امر را تأييد مي نمايدينمودار داراي چولگ. اجتماعي باال مي باشند
  

  هويت اجتماعيتوزيع فراواني پاسخهاي پاسخگويان به معرفهاي ) ۱(نمودار شماره                            
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  . دهديرا نشان م يت اجتماعي هويبه معرفهاان ي پاسخگوي پاسخهايع فراوانير توزيجدول ز
  

   يت اجتماعيهوتوزيع فراواني پاسخهاي پاسخگويان به معرفهاي ) ۱(جدول شماره                                 
کامال 
  مخالفم

کامال   موافقم  يتاحدود  مخالفم
  موافقم

  

  يفراوان  ۱۲۲  ۱۴۴  ۶۰  ۳۱  ۲۱
  درصد  ۳/۳۲%  ۱/۳۸%  ۹/۱۵%  ۲/۸%  ۶/۵%

 توانم نسبت به ي کنم که نمياحساس م
  . تفاوت باشميائل و مشکالت کشورم بمس

  يفراوان  ۹۰  ۱۷۷  ۴۷  ۴۴  ۸
  درصد  ۶/۲۴%  ۴/۴۸%  ۸/۱۲%  ۱۲%  ۲/۲%

 يک اصل اخالقيگران يت حقوق ديرعا
 که به ضرر ي مواردي است و من حتيانسان

ت يگران را رعايخودم بوده است، حقوق د
  کرده ام

  يفراوان  ۱۸۲  ۱۷۵  ۱۶  ۵  ۳
  درصد  ۸/۴۷%  ۹/۴۵%  ۲/۴%  ۳/۱%  /۰۸%

گران ي برخورد با ديدر مورد چگونگ
دا ي، دست پي کنم به روش درستي ميسع
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  .کنم
  يفراوان  ۱۵۴  ۱۸۲  ۱۴  ۲۴  ۴
  درصد  ۷/۴۰%  ۱/۴۸%  ۷/۳%  ۳/۶%  ۱/۱%

 از افراد اطراف خودم، رابطه ياريبا بس
  دوستانه دارم

  
  يهويت فرهنگ

 درصد دانـش آمـوزان داراي هويـت فرهنگـي متوسـط         ۲۹ مي دهد كه     توزيع پاسخگويان نشان  
 درصد دانـش آمـوزان داراي هويـت فرهنگـي بـااليي       ۴۶.  اخذ كرده اند۶۰ تا ۴۰هستند و نمره بين  

بنـابراين  . داراي هويت فرهنگـي ضـعيف هـستند   ۴۰ درصد آنها با اخذ نمره كمتر از       ۲۵مي باشندو   
تيجه گرفت كه هويت فرهنگي اكثريت دانـش آمـوزان متوسـط رو     مي توان ن  ۵۶با توجه به ميانگين     

  .به باال مي باشد
  
  

 يت فرهنگيهوتوزيع فراواني پاسخهاي پاسخگويان به معرفهاي ) ۲(نمودار شماره                 

95.085.075.065.055.045.035.025.015.05.0
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  . دهدي را نشان ميفرهنگت ي هويان به معرفهاي پاسخگوي پاسخهايع فراوانير توزيجدول ز
  يت فرهنگيهوتوزيع فراواني پاسخهاي پاسخگويان به معرفهاي ) ۲(    جدول شماره              



 ١٧

103 117 42 71 40
(27.
6%)

(31.
4%) (11.3%) (19.0%) (10.7%)

35 45 42 96 154

(9.4%) (12.
1%) (11.3%) (25.8%) (41.4%)

78 47 29 97 126
(20.
7%)

(12.
5%) (7.7%) (25.7%) (33.4%)

98 75 58 82 60
(26.
3%)

(20.
1%) (15.5%) (22.0%) (16.1%)

فراواني

درصد
ما ايرانيان بيش از حد از خودمان تعريف ميکنيم 

فراواني

درصد
روح جوانمردي ايرانيان در مقايسه با ساير مردم دنيا

ضعيف است

فراواني

درصد
ما ايرانيان هر قدر هم که تالش کنيم ، نمي توانيم با

کشورهاي پيشرفته در مسايل علمي رقابت کنيم

فراواني

درصد
موسيقي اصيل ايراني را از ساير انواع موسيقي بيشتر

دوست دارم

كامالً
موافقم موافقم تاحدودي مخالفم

كامال
ًمخالفم

   
     

  يري دو متغيآماره ها
 ي روابط همبستگيبررس

 و يت اجتماعي هويعني وابسته، يرهاي متغ به منظور بررسي رابطه ميان متغيرهاي مستقل با
ون هبستگي پير سون و رگرسيون  از دو آزمون عمده استفاده گشت كه شامل آزميت فرهنگيهو

  .خطي است كه دراين بخش به بررسي ضرايب همبستگي حاصله از آزمونها پرداخته مي شود
در ضريب همبستگي پيرسون كه به صورت غير تفكيكي انجام گرفت نتايج نشان مي دهد كه 

  . ند داراي رابطه معني دار مي باشي و فرهنگياجتماعاكثريت متغيرهاي مستقل با هويت 
  

  يت فرهنگي و هوي مستقل  با هويت اجتماعير هايضرايب همبستگي متغ) ۳(جدول شماره
 يرهاي                متغ

  مستقل
ت يهو( ر وابستهيمتغ

  )ياجتماع
ت يهو( ر وابستهيمتغ

  )يفرهنگ
  ۴۹/۰**  ۳۲۹/۰**  احساس تعلق به جامعه

  ۳۷/۰**  ۱۳/۰*  کرد مثبت به غربيرو
  ۳۶/۰**  ۱۳/۰**  مشروعيت نظام سياسي
  ۳۳۱/۰**  ۱۲۸/۰*  مشاركت اجتماعي
  -۲۱/۰**  -۲۴/۰**    فرد گرايي
  -۲۶۲/۰**  -۱۱۶/۰*  شكاف ارزشي

  ۸۷/۰  ۱۶۳/۰**  برنامه درسي مدارس
  ۰۹۳/۰  ۳۱۳/۰** ارتباط با ديگران
  ۱۹۵/۰**  ۰۵۶/۰  رضايت اجتماعي
  ۰۲۸/۰  ۱۵۰/۰**  روايت هويت ملي

  ۱۳۳/۰**  ۰۰۲/۰  عضويت درمقوالت اجتماعي
  -۰۸۴/۰  -۰۶۶/۰  نابرابري اجتماعي
  -۰۶۱/۰  -۱۵۰/۰**  رسانه هاي گروهي
  ۰۶۲/۰  ۰۷۵/۰  فعاليتهاي فوق برنامه



 ١٨

  ۰۴۵/۰  -۱۱۲/۰**  مقايسه اجتماعي

  
 احساس تعلق يمتغيرها مستقل، يرهاي دهد،از مجموع کل متغي نشان م۳همانطور که جدول شماره 

 يعنير وابسته، ي با هر دو متغ،روعيت نظام سياسي، اعتقاد به مفيد بودن مشاركت اجتماعيمشکرد مثبت به غرب، يروبه جامعه، 
ن ي باشد، بدي صدم م۹۵ دار در سطح ي رابطه مثبت معني دارايت اجتماعي و هويت فرهنگيهو
 يز باال مي آنان ني و فرهنگيت اجتماعي، هويرها در افراد مورد بررسين متغيش اي که با افزايمعن
  .رود

 ي رابطه منفي و اجتماعيت فرهنگي هويعنير وابسته، ي با هردو متغي و شکاف ارزشيي فردگرايرهايمتغ
 و يت اجتماعيزان هوير در افراد، از مين دو متغيش اي که با افزاين معني باشد، بدي دار ميمعن

  . شودي آنان کاسته ميفرهنگ
 رابطه مثبت ي دارايت اجتماعي فقط با هو، روايت هويت مليمه درسي مدارس، ارتباط با ديگران وبرنا ير هايمتغ  
 ي دارايت فرهنگير هوي با متغ عضويت در مقوالت اجتماعيو رضايت اجتماعي يرهاي، و متغ باشندي دار ميمعن

  . باشندي دار ميرابطه مثبت معن

 ي دار مي معنيرابطه منف ي دارايت اجتماعير هويتنها با متغ يسه اجتماعي و مقاي گروهي رسانه هايرهايمتغ
  . دهندي را نشان نمي داريچ رابطه معنيرها هير متغيباشند، و سا

  
  آماره هاي چند متغيري

  تحليل رگرسيون
ک يره و تکنيون چند متغيل رگرسي شامل تحليري چند متغيک آماره هاين مقاله از دو تکنيدر ا

  .دير استفاده گرديل مسيتحل
   يعت اجتمايرگرسيون خطي هو) الف

معادل   R2. ديمحاسبه گرد روي متغير هاي مستقل يت اجتماعيون خطي هويضرايب رگرس
درصد از تغييرات متغير وابسته توسط متغير هاي مستقل و پيشينه  ۲۷عني ي بدست آمد، ۲۷/۰

با مقايسه وزنهاي استاندارد مشاهده مي شود كه بيشترين تأثير به ترتيب . اي تبيين شده اند
 و عضويت ۲۵۳/۰، ارتباط با ديگران ۳۲۴/۰تغير هاي احساس تعلق به جامعه متعلق به م

  . مي باشد۲۱۲/۰درمقوالت اجتماعي 
ون خطي متغير هاي معني دار را يمي توان معادله رگرسب بدست آمده، يضراباتوجه به 

  .بصورت زير تركيب بندي كرد
  يت اجتماعي هو=./. ۶۲    

  +/.۲۱۲      عضويت درمقوالت اجتماعي 
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  /. +۲۵۳                   ارتباط با ديگران 
  +۳۲۴/۰           احساس تعلق به جامعه 

  
   يرگرسيون خطي هويت فرهنگ) ب

 يتمام. ديز محاسبه گردين روي متغير هاي مستقل يضرايب رگرسيون خطي هويت فرهنگ
ر يانس متغيراز وا ۳۷/۰، توانسته يون خطي مستقل پس از ورود به محاسبه رگرسيرهايمتغ

.  باشدي م۳۷/۰ بدست آمده يينها R2گر يبه عبارت د. دين نمايي را تبيت فرهنگي هويعنيوابسته 
 احساس تعلق به يرهايد متغي مستقل، مشاهده گرديرهاي استاندارد متغيسه وزنهايبا مقا
، اعتقاد به مشاركت )- ۳۶۴/۰)(۱=ملكي (، وضعيت واحد مسكوني ) ۳۰۸/۰(جامعه

 يب دارايبه ترت) -۱۰۵/۰(و شكاف ارزشي) -۱۲۶/۰(، رويكرد مثبت به غرب)۱۴۳/۰(اجتماعي
  . باشديب معنادار مين ضرايشتريب

  .  مي باشند
  را به صورت زيرهويت فرهنگي معادله رگرسيون خطي  توانيافته ها ميبنابراين با توجه به 

  :تركيب بندي كرد
  

  بعد فرهنگي هويت ملي /. = ۸۷۸
  /. +۳۰۸) حساس تعلق به جامعها            (

  –/. ۳۴۶)) ۱=ملكي (وضعيت واحد مسكوني (
  /. +۱۴۳) اعتقاد به مشاركت اجتماعي        ( 

  –/. ۱۲۶) رويكرد مثبت به غرب             ( 
  -/.۱۰۵) شكاف ارزشي                        (

  
  تحليل مسيرالگوهاي ) ج

و مكانيزمهاي تأُثير متغير هاي مستقل بر هويت دراين قسمت به بررسي فرضيات مكانيزمي 
شود تا تأثيرات مستقيم وغير مستقيم متغير هاي مستقل بر روي   پرداخته ميي و فرهنگياجتماع
 مدل نظري تحقيق براساس داده )(FITمدل كه مبين برازش   R2از سوي ديگر .  حاصل آيدآنها

به منظور . (ل تجربي را نشان خواهد دادهاي مشاهده شده است ميزان تطابق مدل نظري با مد
  )درک راحتر،  مسير هاي معني دار پر رنگ تر شده اند 

  
  يت اجتماعي هوري مستحليلالگوي 

  يت اجتماعيتحليل مسير هو) ۱(مدل شماره
  ٠١٠/٠ 
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 دارند متغير هاي معني دار احساس تعلق يت اجتماعيهوميان متغير هايي كه اثر مستقيم بر  از

كه يك رابطه مثبت با هويت اجتماعي دارند و سه متغير  . به جامعه و روايت هويت ملي مي باشد
با حذف مسيرهاي غير معني دار . بنابراين مسير اثر آنها حذف مي شود. ديگر معني دار نيستند

  : متغير هاي مقدم عبارتند از ) مكانيزمي(رات غير مستقيم اث
احساس تعلق به ، عضويت در مقوالت اجتماعي، اعتقاد به مشاركت اجتماعي، فردگرايي -۱

  هويت اجتماعي ، جامعه

  مقايسه اجتماعي
 

  فردگرايي
 

  اعتقاد به مشاركت اجتماعي
 

عضويت درمقوالت 
  اجتماعي

 

  احساس تعلق به جامعه
 

شركت در برنامه هاي 
  فوق برنامه

 

  ارتباط با ديگران
 

  احساس نابرابري اجتماعي
 

رضايت اجتماعي 
  واقتصادي

 

رويكرد مثبت به 
  غرب
 

استفاده از رسانه 
  هاي گروهي

 

برنامه درسي 
  مدارس

 

  روايت هويت ملي
 

 يشکاف ارزش

 اجتماعي يتهو

-   

  مشروعيت نظام سياسي
 

۶۶٠/٠ 

١٠۴/٠ 

٠٧ ٠٧٠/٠۶/٠ 

٢٣٩/٠ 

١٧٩/٠- 

١۴٨/٠ 

٢٩٧/٠ 

١٠/٠ 

٢١۴/٢١٧/٠ ٠ 

۴١٨١/٠ ٢٣/٠ 
١٧١/٠ 

٢٠۶/٠ 

٢۴٢/٠ 
٠۶٣/٠ 

٠١۴/٠ 

٠۴٢/٠- 

۴۴٢/٠ 

٢۵/٠=R2 



 ٢١

عضويت ، شركت در برنامه هاي فوق برنامه، اعتقاد به مشاركت اجتماعي، فرد گرايي -۲
  هويت اجتماعي ،  جامعهاحساس تعلق به، درمقوالت اجتماعي

  هويت اجتماعي ، روايت هويت ملي، استفاده از رسانه هاي گروهي -۳
  هويت اجتماعي  ، روايت هويت ملي، برنامه درسي مدارس -۴
 R2    است كه ميزان تبيين واريانس هويت اجتماعي به وسيله متغير هاي مقدم را /. ۲۵مدل

مناسب ) fit(مدل از برازش /. e2  ۷۵)(ين نشده نشان مي دهد كه با توجه به ميزان واريانس تبي
  .براي تحليل هويت اجتماعي برخوردار نيست

  
  يت فرهنگير هويتحليل مسالگوي 

ت يهواز ميان متغير هايي كه اثر مستقيم بر د، ي کني مشاهده م۲مدل شماره همانطور که در 
،مشروعيت نظام سياسي و  متغير هاي شكاف ارزشي ، احساس تعلق به ديگران ،  دارنديفرهنگ

متغير  رويكرد مثبت .روايت هويت ملي يك رابطه معني دار با هويت فرهنگي دانش آموزان دارند
به غرب رابطه مستقيم با هويت فرهنگي ندارند و تأثير خود را از طريق  مشروعيت نظام سياسي 

متغير هاي مقدم ) مكانيزمي(با حذف مسيرهاي غير معني دار اثرات غير مستقيم . مي گذارد
  :عبارتند از 

احساس تعلق به ، عضويت در مقوالت اجتماعي، اعتقاد به مشاركت اجتماعي، فرد گرايي -۱
  هويت فرهنگي ، جامعه
عضويت در ، شركت در برنامه هاي فوق برنامه، اعتقاد به مشاركت اجتماعي، فردگرايي -۲

  هويت فرهنگي ، احساس تعلق به جامعه، مقوالت اجتماعي
  هويت فرهنگي ، روايت هويت ملي، اده از رسانه هاي گروهياستف -۳
  هويت فرهنگي ، روايت هويت ملي، برنامه درسي مدارس -۴
  هويت فرهنگي ، شكاف ارزشي -۵
 ، سياسي و اقتصادي-رضايت اجتماعي، احساس نابرابري اجتماعي، مقايسه اجتماعي -۶

  هويت فرهنگي ، مشروعيت نظام سياسي
  هويت فرهنگي ، مشروعيت نظام سياسي، ت اجتماعياعتقاد به مشارك، فردگرايي -۷
  هويت فرهنگي ، مشروعيت نظام سياسي، رويكرد مثبت به غرب -۸
 R2    درصد از تغييرات هويت فرهنگي به وسيله ۳۱است كه نشان مي دهد /. ۳۱مدل برابر 

/. ۶۹برابر  که )e2(با توجه به مقدار تغييرات تبيين نشده . متغير هاي مستقل مدل تبيين شده است
 ضعيفي براي تحليل بعد فرهنگي هويت ملي )fit(است ، مي توان نتيجه گرفت كه مدل از برازش 

 .برخوردار است



 ٢٢

  
  يت فرهنگيتحليل مسير هو) ۲(مدل شماره

  
 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 
  

  يريجه گينت
مشخص گشت كه اكثريت دانش آموزان مورد در مورد هويت اجتماعي بررسي نتايج با 

 ميانگين ۱۰۰ تا ۰ در سطح بااليي هستند آن گونه كه در مقياس يت اجتماعيهوبررسي داراي  
 بوده است كه نشان مي دهد هويت اجتماعي دانش آموزان در ۳/۷۴هويت اجتماعي دانش آموزان 

تماعي ناظر به كيفيت روابط اجتماعي فرد با اجتماع جامعه اي و افراد هويت اج.حد بااليي است 
 در صورت تقويت باعث گسترش روابط اجتماعي و در ت،ينوع از هو اين .متشکل آن مي باشد

  مقايسه اجتماعي
 

  فردگرايي
 

  اعتقاد به مشاركت اجتماعي
 

عضويت درمقوالت 
  اجتماعي

 

  احساس تعلق به جامعه
 

 شركت در برنامه هاي
  فوق برنامه

 

  ارتباط با ديگران
 

  احساس نابرابري اجتماعي
 

رضايت اجتماعي 
  اقتصاديو

 

رويكرد مثبت به 
  غرب
 

استفاده از رسانه 
  هاي گروهي

 

برنامه درسي 
  مدارس

 

  روايت هويت ملي
 

 يشکاف ارزش

 فرهنگي يتهو

-   

  مشروعيت نظام سياسي
 

۶۶٠/٠ 

٣١٧/٠ 

٠٧ ٠٧٠/٠۶/٠ 

٠٠٢/٠ 

١٧٩/٠- 

١١۴/٠ 

٢٩٧/٠ 

١٠/٠ 

٢١۴/٢١٧/٠ ٠ 

۴١٨١/٠ ٢٣/٠ 
١٧١/٠ 

٢٠۶/٠ 

٢۴٢/٠ 
٠۶٣/٠ 

٠١۴/٠ 

٠٨۵/٠- 

٣۵٨/٠ 

٣١/٠=R2 



 ٢٣

در " ما"نتيجه گسترش شبكه روابط چند گانه اجتماعي در جامعه  مي شود و در شكل گيري 
  .جامعه نقش اساسي دارد

در تئوري احساس خود بحث مي كند با گسترش   )Lawler( آنچنانكه الولراز سوي ديگر
با گسترش احساس مثبت ميان فردي . روابط اجتماعي احساس مثبت درافراد تقويت مي شود

تعهد افراد به يكديگر و به جامعه كل تقويت شده كه اين امر ناشي از گسترش اعتماد تعيم يافته 
غه عاطفي بنيان نهاده شده ترش روابط اجتماعي كه برپايه صبگس. درميان افراد جامعه است 

 به عبارت ديگر احساس دلبستگي کنشگران به اجتماع ،باعث گسترش دلبستگي اجتماعي ميشود
بنابراين در . ملي با شدت وميزان فراواني روابط اجتماعي افراد در سطح جامعه مشخص ميشود

آن در ميان دانش آموزان نشان مي دهد كه در حيطه ، شكل گيري، تكوين و تثبيت يت اجتماعيهو
روابط اجتماعي دانش آموزان تا حد زيادي توانسته اند به الگوها رفتاري مشخصي دست يافته و 

در روابط " عامل"در نتيجه به عنوان يك . نوع روابط خود با اجتماع كل را براي خود تعريف نمايند
 جايگاه خود را تعريف كرده و شناخته اند و احتماالً اجتماعي  و درشبكه تعاملي اجتماع خود

  .تكاليفي را كه در بعد رابطه اي بايد در نظر داشته باشند را مد نظر دارند
نشان مي دهد كه دانش آموزان داراي هويت فرهنگي درسطح در مورد هويت فرهنگي نتايج 

 درصد داراي هويت فرهنگي ۲۵ است و ۹/۵۵متوسط رو به باال مي باشند ميانگين نمرات آنها 
هويت فرهنگي در برگيرنده كليه ابعاد مرتبط با فرهنگ يك جامعه شامل . ضعيف مي باشند

.... مجموعه مناسك عام ، شيوه هاي معماري ،سنتها ،اعياد، اسطوره ها ،عرفها ، فولكلوره ، و 
ني يك ملت و است فرهنگ يك جامعه كه حاصل انباشت تجربيات يك ملت است درون مايه تمد

نشان دهنده مراحل تاريخي و فرازونشيبهاي آن مي باشد فرهنگ هر كشور بستري است كه كليه 
قواعد و هنجارهاي اجتماعي ورفتاري در آن به شكل خاص مرتبط با دارندگان آن فرهنگ اعمال 

گي مي شود در حقيقت آن چيزي كه اجتماعات مختلف را از يكديگر متمايز مي كند عناصر فرهن
درون آنهاست و آنگاه كه صحبت از جهاني شدن يا جهاني سازي است و دهكده جهاني مك 

بنابراين شناختن ملت . لوهان در كانون توجه است ، يكپارچگي فرهنگي نتيجه نهايي آن مي باشد
خود با خصايص و ويژگيهاي مختص به خود ، باعث ايجاد حس تمايز با ساير ملل و در نتيجه 

اين احساس تعلق و مثبت دانستن اين . يك موجوديت واحد در كل نظام جهاني استپي بردن به
ويژگيها باعث افزايش عالقه عاطفي به اجتماع جامعه اي و در نتيجه تقويت انسجام كلي آن مي 

  .شود
 

 و يفرهنگاما سئوال اساسي ديگري كه درابتدا مطرح گرديد وجود ياعدم وجود بحران هويت 
ن دانش آموزان مقطع متوسطه است براي پاسخ به اين سئوال ابتدا بايد تعريفي  در مياياجتماع
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عملياتي از بحران ارائه گردد تا برمبناي آن به بررسي وجود يا عدم وجود بحران پرداخته 
اين تعريف نظري ساده از بحران هويت را بپذيريم كه بحران هويت عدم موفقيت    اگر ما.شود

آنگاه به منظور .  استيخودتكوين و تثبيت مؤلفه هاي مرتبط با هويت دانش آموزان در كسب ،
در .کرد استفاده تواني مبررسي وجود يا عدم وجود بحران هويت از يك تعريف زيست شناسي

كه تعادل زيستي ارگانيسم دراثر يك عامل وندد، ي پي مزيست شناسي بحران هنگامي به وقوع 
ز اگر فرد نتوانسته باشد درمورد هويت ني . مختل شود،نيخارجي يا نقصان عملكردي اجزاء درو

 الزم مطابق با ميانگين جامعه را كسب كند در آن صورت فرد دچار بحران هويت ملي هويت 
  .شده است

 ضعيف ي و اجتماعيه دانش آموزاني كه داراي هويت فرهنگبنابراين مي توان نتيجه گرفت ك
 ي فرهنگالزم را كسب نمايند و در بحران هويت ي اجتماع ويفرهنگ نتوانسته اند هويت مي باشند
  .  مي برندبسر يو اجتماع

درصد دانش آموزان داراي هويت ملي باال،متوسط و داراي بحران هويت را ) ۴(جدول شماره
  .نشان ميدهد

  
هويت  هويت باال 

 متوسط

بحران هويت 
 ملي

  )۱۰۰تا۰(ميانگين
 

 ۳/۷۴ %۸ %۱۶ %۷۶ هويت  اجتماعي

 ۹/۵۵ %۲۵ %۲۹ %۴۶ ت  فرهنگيهوي

  
 درصد دانش آموزان نتوانسته اند با ديگران و با جامعه كلي ارتباط ۸  ،۴جدول براساس 

  . و فاقد الگوهاي رفتاري مناسب و تعريف شده در رابطه با ديگران هستندمناسب برقرار نمايند
هنگ و ميراث فرهنگي  درصد دانش آموزان در بحران بسر مي برند آنها فر۲۵دربعد فرهنگي 

  .ايران را فاقد عظمت دانسته و آنرا نسبت به جهان امروز عقب مانده مي دانند
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