
هويت فرهنگي و اجتماعي در بين جوانان شهر شيراز
با توجه به عامل رسانه

محمدرضا جوادي يگانه۱

استاديار جامعه شناسي دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

جليل عزيزي۲

کارشناس ارشد پژوهش اجتماعي دانشگاه شهيد بهشتي 

چکيده

هويت اجتماعي و هويت فرهنگي از جمله ابعاد مهم هويتي هستند که به دليل ماهيت و محتوايي که دارند، 
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پرسش بدهد که ميزان تعلق به هويت فرهنگي و اجتماعي در بين جوانان چقدر است و چه عواملي بر روي 

آن تأثير مي گذارد. در اين راستا، و برای دستيابي به الگويی علي، نظريه هاي مختلف هويتي (در سه حوزة 

ــد. اين مطالعه با استفاده از روش ميداني،  ــي، جامعه شناسي و روان شناسي اجتماعي) بررسي ش روان شناس

تکنيک پيمايش و ابزار پرسش نامة همراه با مصاحبه اجرا شد. جامعة آماري اين تحقيق دانش آموزان سال سوم 
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طرح مسئله
با توجه به تحوالت سريع و گسترده در نظام جهاني، در دهه هاي پاياني قرن بيستم و اوايل قرن 
جديد، طرح سؤاالت و مباحثي در باب هويت و ابعاد مختلف آن، آيندة هويتي جوامع در ابعاد 
ــي به نظر مي رسد.  متفاوت آن و معضالت پيش روي آنها، از جمله نيازهاي ضروري و اساس
پرداختن به وضعيت موجود ابعاد فرهنگي و اجتماعي هويت در جامعه، تا حدودي، نمايي کلي 
از هويت را به ما نشان می دهد؛ چرا که اين دو نوع از هويت دربرگيرندة اساسي ترين عناصر 
ــه ها و  ــت. رواج ارزش هاي گوناگون، قرار گرفتن در معرض انديش هويتي افراد هر جامعه اس
گرايش هاي مختلف، انسان امروزي را در چنان ورطه ای فرو برده كه ازخودبيگانه شده و خود 
ــي سپرده است (گل محمدي، ۱۳۸۰). شخصيت انسان امروزي معجوني است از  را به فراموش
ــيرهاي زندگي به حيراني  ــاكش مس ــرت ارزش ها و هنجارهايي ناهمخوان كه او را در كش كث
ــانده است. همان  گونه كه كاترين تهرانيان اشاره مي كند، به عنوان نتيجه ای در عصر مدرن،  كش
هويت ملي معمولًا با دو نيروي متناقض اصلي معين مي شود؛ نيروهاي جهاني  شدن۱ از سويی و 
نيروهاي محلي گرايي۲ از سوي ديگر، به  طور همزمان، هويت ملي را كامل و تكه تكه مي كنند 
و هر دو پديده به وسيلة روندهاي ارتباطات جهاني تقويت مي شوند (تهرانيان، ۱۹۹۸: ۲۱۱).
ــت که هويت از جمله مفاهيم پيچيده در  ــتي به اين نکته نيز توجه الزم را داش ــًا، بايس اساس
ــناختي محسوب مي شود که در کاربرد مفاهيم هم خانوادة آن ـ از جمله بحران  مباحث جامعه ش

هويت، هويت مغشوش و... ـ بايد احتياط کرد.
ايران جامعه اي در حال گذر يا در حال توسعه است. در چنين جامعه اي با فروپاشي نظام ها 
ــترش شهرنشيني، تحرکات  ــنتي نظير اجتماعات عشايري و روستايي و گس ــاختارهاي س و س
ــاوت، اغلب مردم،  ــن فرهنگ ها، اقوام و ملل متف ــديد تعامالت بي ــي و اجتماعي و تش جمعيت
به ويژه جوانان، در برابر الگوهاي محلي، ملي و جهاني متفاوت و بعضًا متعارض قرار گرفته اند. 
ــنتي و در ضعف يا نبود ساختارهاي نوين  ــياري از اين جوانان با کنده شدن از بنيادهاي س بس
مدني يا تشخيص ندادن الگوهاي مناسب، به تعارض، سردرگمي و بالتکليفي دچار مي شوند و 
ــنت و مدرنيته سرگردان مي بينند. در چنين وضعيتی است که آنومي يا نابساماني  خود را بين س
ــرخوردگي هاي رواني، فردگرايي هاي  ــة الزم را براي پيدايش بحران هويت، س ــي زمين اجتماع
ــاد اخالقي، هنجارشکني و اختالل  خودخواهانه، جمع گرايي های خاص گرايانه، بي تعهدي، فس

1 - Globalization 
2 - Locality
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در نظم و کنترل اجتماعي، تخريب منابع و پايمال شدن منافع ملي، خشونت و احساس ناامنی، 
نارضايتي و برون گرايي پديد مي آورد (عبداللهي، ۱۳۷۴: ۶۵ ؛ ۱۳۷۵: ۱۵۹). 

با توجه به اين ضرورت و مطالب گفته شده، هدف مقالة حاضر بررسي ميزان احساس تعلق 
به هويت فرهنگي و اجتماعي در بين جوانان شهر شيراز است. همچنين به دنبال پاسخ گويي به 

اين پرسش هستيم که آيا در اين دو حوزه با بحران هويت مواجه هستيم يا خير؟

 بررسي منابع موضوع
الف. پيشينة تحقيق

ــناختي  ــت اجتماعي و فرهنگي، رويکردي جامعه ش ــئلة هوي ــا که رويکرد ما به مس از آنج
است، ازاين رو به آثار و پژوهش هاي موجود در اين خصوص که با رويکرد جامعه شناختي 
ــت، نگاهي اجمالي مي اندازيم. طالبي در پژوهشي با عنوان «بررسي  ــته و اجرا شده اس نوش
ــكل دهي هويت ايراني دانش آموزان» نشان داد كه نقش  فعاليت هاي فرهنگي مدارس در ش
ــكل دهي هويت ايراني در دانش آموزان كم رنگ بوده است و آنها  فعاليت هاي مدارس در ش
ــته اند آگاهي، تعلق خاطر و پايبندي به ارزش ها، باورها، هنجارها، نمادها،  به درستي نتوانس
اسطوره هاي ملي و آگاهي از جغرافياي ايران و ميراث فرهنگي راـ  كه سازندة هويت ايراني 

است ـ در دانش آموزان ايجاد كنند (طالبي،س ۱۳۷۸: ۶۳).
 در پژوهش ديگري با عنوان «بررسي شيوه هاي مقابله با تهاجم فرهنگي در بين دانش آموزان 
شهر تهران» (كفاش و فربدي، ۱۳۷۵)، قضاوت و داوري بر  اساس نظرسنجي از دانش آموزان 

دربارة علل جذب به فرهنگ بيگانه به شرح زير تنظيم شده  است:

علت جذبدرصد اختصاص يافتهرتبه

اول
دوم
سوم

چهارم
پنجم

۹۰/۲
۸۵/۷
۸۵
۸۲

۸۱/۸

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

ضعف در عمل به فرائض ديني همچون نماز، روزه و…
در دسترس بودن فيلم هاي مستهجن ويدئويي و ماهواره اي

ضعف در توجه به فرهنگ اصيل ايراني

ــي ديگر با عنوان «تحليل وضعيت هويت (مذهبي ـ ملي) دانش آموزان پاية سوم  در پژوهش



فصلنامه علمی - پژوهشی

سال اول
شماره ٣
پاييز ١٣٨٧

۱۸۶

ــت، ميانگين هويت مذهبي  ــتان در تهران» که خادمي نوش آبادي آن را اجرا کرده اس دبيرس
ــاخص هويت ملي پاسخ گويان ۳/۲ (از ۵ نمره)  ــخ گويان ۳/۵ (از ۵ نمره) و ميانگين ش پاس
است و متغيرهاي مذهبي  بودن فضاي مدرسه، فضاي مطلوب خانواده، رضايت از زندگي، 
ــار هنجاري، مذهبي بودن، هدف مسئوالن مدرسه و منابع فرهنگي با  ــاس عدالت، فش احس

هويت پاسخ گويان رابطه ای معنادار دارد.
ــرفي (۱۳۷۷) نيز پژوهشي با عنوان «بي هويتي اجتماعي و گرايش به غرب: بررسي  اش
ــي ـ فرهنگي مؤثر بر گرايش نوجوانان به الگوهاي فرهنگ غربي (رپ  عوامل اجتماع
ــل و تبيين اين  ــت. محقق براي تجزيه و تحلي ــران» اجرا کرده اس ــال) در ته و هوي مت
مسئله با استفاده از ديدگاه تركيبي جامعه شناسي، روان شناسي اجتماعي، روان شناسي و 
نظريه هاي هويت اجتماعي، چارچوبی تحقيقی پيشنهاد داده است كه در آن، جايگاه و 
ــط نظام اجتماعي (نهادهاي خانواده، مدرسه، رسانه هاي گروهي  اثرگذاری عوامل واس
ــازي احساس هويت اجتماعي نقد و  ــينما، و دولت) را در زمينه س مانند تلويزيون و س
بررسي کرده  است. از مباحث نظري، اين نتيجه حاصل شده است كه ضعف و ناكامي 
نظام اجتماعي در ايجاد زمينه براي شكل گيري احساس هويت اجتماعي در نوجوانان، 
ــي در قالب گرايش هاي  ــان و در نتيجه، هويت ياب ــي اجتماعي آن ــاس بي هويت به احس
ايستاري، كنشي و نهادي (ظاهري) به الگوهاي غربي رپ و هوي متال مي انجامد. نتايج 
كلي اين تحقيق نشان داد که گرايش نوجوانان به الگوهاي غربي و تبيين آن با احساس 
ــكل ظاهر وجود ندارد، بلكه  ــبت به نظام اجتماعي، فقط در ش بي هويتي اجتماعي نس
ــطوح مهم تر و حساس تر نيز وجود دارد؛ حتي در بين نوجواناني كه در ظاهر، به  در س

غرب گرايش ندارند.

ب. مفهوم سازي هويت

ــت ملي، هويت فرهنگي،  ــه، ابتدا به  طور مفهومي هويت، هوي ــمت از مقال در اين قس
ــاي موجود در اين  ــپس نظريه ه ــود، س هويت اجتماعي و بحران هويت تعريف مي ش
ــتخراج شده از مباحث نظري ارائه  ــي مي شود و نهايتًا، الگوی علي اس دو حوزه بررس

مي گردد.
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۱. هويت 

ــي Identity به كار مي رود.  ــي به جاي واژة انگليس ــت كه در زبان فارس هويت كلمه اي عربي اس
ــي معين، در معنای کلمة هويت، اين معاني آمده است: ذات باري تعالي     (هستي و  در فرهنگ فارس
ــايي مشخص مي شود. ولي در كل، هويت مفهومي است كه در علوم  وجود) و آنچه موجب شناس
ــتي  ــفه، هويت به معني كيس مختلف، فضاي مفهومي۱ خاصي دارد (معين، ۱۳۷۱: ۳۷۴۳).  در فلس
انسان به عنوان يك نوع است. در اينجا، انسان به دنبال صفات و مشخصه هايي مي گردد كه او را از 
ساير پديده هاي جهان متمايز كند. هر پديده گرايشي طبيعي به سوي ذات يا گوهر اصلي خود دارد 
و متوجه اصل خويش است. اين اصل قديم است و هر آنچه از آن پديد مي آيد جديد، حتي وجود 

خود را در مقايسه با قديم و اصل مي سنجد و ارزيابي مي كند (مجتهدزاده، ۱۳۷۸: ۵).
ــخصات شخصيت فرد تلقي  ــاس هويت يكي از مش ــي، هويت و احس در روان شناس
ــبت به استمرار حيات  ــاس هويت عبارت است از احساسي كه انسان نس ــود. احس مي ش
ــي خود دارد و يگانگي و وحدتي كه در مقابل اوضاع و احوال متغير خارج، همواره  روان
ــان نوعي  ــي هويت، انس در حاالت رواني خود حس مي كند. بنابراين، از نظر روان شناس
ثبات دارد. هويت زماني پديد مي آيد كه انسان با «غير» مواجه مي شود و اين غير عبارت 
ــاي جديدي كه فرد به  ــان، نقش ه ــرد يا جامعه اي ديگر يا، به قول روان شناس ــت از ف اس
ــود كه انسان خود را با چيزی ديگر مقايسه كند  عهده مي گيرد. هويت زماني مطرح مي ش

(دورکيم، ۱۳۷۲: ۱۲ـ۱۱).
ــي بودن است و حس نياز به شناساندن  ــي واژة هويت به معني چه كس در جامعه شناس
ــاني  ــي و تاريخي را در فرد يا در گروهی انس ــله ای از عناصر فرهنگ ــت که سلس خود اس
تحريك مي كند. هر نوع وابستگي اجتماعي، نمودار بخشي از ويژگي هاي انسان است. اين 
ــهيل مي كند (مجتهدزاده، ۱۳۷۶: ۱۴۷). بر  ــر را تس ــناخت ابناي بش ويژگي ها، معرفت و ش
ــت از مجموعه خصوصيات و مشخصات فردي و اجتماعي  ــاس، هويت عبارت اس اين اس
ــه هاي مربوط به آنها كه فرد آنها را از طريق توانايي كنش متقابل با  ــات و انديش و احساس
ــؤال «من كيستم؟» ارائه  ــت مي آورد و در جواب به س خود و يافتن تصوراتي از خود به دس
ــند تا  ــوند، مي كوش ــنا مي ش مي دهد. به نظر برگر «مردمي كه براي اولين بار با يكديگر آش
ــتركي را پيدا كنند كه وجه تمايز آنها از  ــت پيدا كنند؛ يعني نقطة مش به هويت رابطه اي دس

1 - conceptual space 
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ــت. اين كار باعث مي شود تا هر يك از افراد نقش هاي جداگانه اي داشته باشند.  ديگران اس
ــترك را كشف مي كنند، مي توانند از اين طريق به  ــطحی باالتر، وقتي مردم هويت مش در س
نوعي انسجام برسند» (هايس،۱۹۹۸: ۲۰۲ـ  ۲۰۱) جنكينز در كتاب هويت اجتماعي تعريف 

زير را براي هويت به دست داده است:
«اين عبارت به شيوه  هايی كه به واسطة آنها افراد و جماعت ها در روابط اجتماعي خود از 
افراد و جماعت هاي ديگر متمايز مي  شوند، اشاره دارد و برقراري و متمايز ساختن نظام مند 
ــباهت و تفاوت ميان افراد، ميان جماعت ها، و ميان افراد و جماعت هاست.  ــبت هاي ش نس
ــباهت و تفاوت با هم ـ و نه جز اين ـ اصول پاياي هويت و پاية زندگي اجتماعي اند».  ش
او همچنين مي افزايد: «هويت اجتماعي، درك ما از اين مطلب است كه چه كسي هستيم و 
ــتند و از طرف ديگر، درك ديگران از خودشان و افراد ديگر از جمله خودمان  ديگران كيس
چيست. يكي از نخستين كارهايي كه در مشاهدة يك غريبه انجام مي دهيم، اين است كه او 

را در نقطه اي از نقشة شناختي مان قرار دهيم» (جنکينز ۱۳۸۱: ۸ ـ ۷).
ــاد، مذهب، ايدئولوژي و  ــي فراتاريخي، و جدا از اقتص ــن هويت  ها، پديده هاي   بنابراي
ــان نيستند، بلكه اين سازه هاي اجتماعي با تكيه بر حافظة  تاريخ و جغرافياي خاص خودش
ــاختار عيني اجتماعي، به وجود آمده اند  جمعي و تمامي منابع معرفتي، با در نظر گرفتن س
و تعريف مي شوند و در طی زمان، به  طور مجدد تفسير مي شوند. بنابراين در ساخته  شدن 
ــاختار سياسي، فناوري، اقتصاد  ــاختار عيني و مادي جامعه، تاريخ، جغرافيا، س هويت ها، س
ــنت همزمان تأثير  ــاختارهای معرفتي، از جمله فرهنگ، زبان، آرمان ها، ايدئولوژي و س و س

دارند (منتظر قائم، ۱۳۷۷: ۲۵۹). 

۲. هويت ملي
هويت ملي به  مثابة پديده اي سياسي ـ اجتماعي، زاييدة عصر جديد است كه ابتدا در اروپا 
ــرزمين هاي ديگر راه يافت. اما هويت  ــرق زمين و س و آنگاه از اواخر قرن نوزدهم، در مش
ــت كه از نيمة دوم قرن  ــاخته هاي تازة علوم اجتماعي اس ملي به منزلة مفهومی علمي، از س
بيستم به جاي مفهوم «منش ملي» و «خلق ملي»، كه از مفاهيم عصر تفكر رمانتيك بود، در 

حال رواج يافتن است (مرشدي زاد، ۱۳۸۰: ۸۹).
ــت كه نظام هاي  ــهروندان يكي از معضالت مهمی اس ــترك در ميان ش ايجاد هويتی مش
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ــات فراواني به همراه  ــا آن مواجه اند. نبود چنين حس هويتي تبع ــي در تمام جهان ب سياس
ــت و حتي  ــرا که در حوزه های فرهنگ، اجتماع، سياس ــد، ۲۰۰۰: ۱۹ـ  ۱۸). چ دارد (آلمون
ــي فراگيرترين و در عين  ــده دارد. به عبارت ديگر، هويت مل ــاد جايگاهی تعيين  كنن اقتص
ــطح هويت در تمامي نظام هاي اجتماعي است. اهميت مفهوم هويت  حال، مشروع ترين س
ــيار آن بر حوزه هاي متفاوت زندگي  ــبت به ساير انواع هويت جمعي، در تأثير بس ملي نس
ــاير هويت ها، فاقد  ــت (حاجياني، ۱۳۷۹: ۱۹۷). از طرف ديگر، س در هر نظام اجتماعي اس
ــم اندازي هستند كه هويت ملي دارد. حتي هويت ملي معادل هويت جمعي نيز نيست.  چش
هويت ملي چيزي است سواي هويت طبقاتي يا مذهبي. هويت ملي حتي هويت سرزميني 
يا زبان شناختي يا نوع معيني از هويت سياسي نيست؛ آنچه مهم است در خاطر داشتن تمايز 

است (گرين فيلد،.(۰۷۵ ۱۹۹۹:
ــت: «اگر هويت ملي را نوعي احساس ملي يا ناسيوناليسم  ــتاد مطهري معتقد اس اس
ــاس مشترك يا وجدان و  ــت از وجود احس ــده از آن عبارت اس بناميم، تعريف ارائه ش
ــي يا ملت را مي سازند»  ــان ها كه يك واحد سياس ــعور جمعي در ميان عده اي از انس ش

(رزازي فر، ۱۳۷۹: ۱۱۹).

 ۳. هويت اجتماعي
«هويت اجتماعي يك فرد به خصوصيات و مشخصات و تفكراتي اشاره مي كند كه فرد 
آنها را از طريق اشتراكات اجتماعي و عضويت در گروه ها و مقوله هاي اجتماعي كسب 
ــه به چنين تعريفي، هويت اجتماعي را مي توان  ــد» (احمدلو، ۱۳۸۱: ۸۳). با توج مي كن
ــخص مي كند كه  ــت. اين فرايند مش ــي فرد در رابطه با ديگران دانس نوعي خودشناس
ــخص از لحاظ روان شناختي و اجتماعي كيست و چه جايگاهي دارد. به بيان ديگر،  ش
ــازد تا براي  ــگر اجتماعي فراهم مي س ــازي اين امكان را براي هر كنش فرايند هويت س
ــخي مناسب و قانع  كننده  ــش هاي بنيادي معطوف به كيستي و چيستي خود، پاس پرس
ــت كه فرد  ــد (گل محمدي، ۱۳۸۰: ۱۹۶). بنابراين، هويت اجتماعي هويتي اس پيدا كن
ــدن و ارتباط با گروه ها يا واحدهاي اجتماعي موجود در جامعه،  در فرايند اجتماعي  ش
كسب مي كند و مشخص ترين آنها، گروه يا واحد اجتماعي يا حوزه و قلمروي است كه 
خوِد فرد با ضمير «ما» به آن اشاره مي كند و خود را از لحاظ عاطفي و تعهد و تكليف، 
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متعلق و منتسب و مديون به آن مي داند (عبداللهي، ۱۳۷۴: ۱۴۲).
ــت، زيرا  ــتانه و عاطفي منوط اس جوهرة هويت اجتماعي به برقراري روابط دوس
ــت و اين امر در  ــع مدرن، عاطفه اس ــم اجتماعي، حتي در جوام ــر گونه نظ ــة ه پاي
ــتگي عاطفي به جمع و روابط عاطفي در جوامع ريشه دارد. نشانة قوت هويت  وابس
اجتماعي، به افزايش تعداد كساني بستگي دارد كه در هر كشور احساس تعهد مشترك 
ــت كه «منش ملي» شكل مي گيرد. ارتباطات گسترده موجب تقويت  دارند و اينجاس
ــی كلي تر، مثلًا  ــدر بعد اجتماعي هويت در مقياس ــود و هر ق هويت اجتماعي مي ش
ــخصيت اجتماعي شهروندان نيز منسجم تر و جدي تر  مقياس ملت، قوي تر باشد، ش
ــود. وفاق اجتماعي و همبستگي ملي نيز محصول همين فرايند است.  پي ريزي مي ش
ــت  ــر بورديو در توضيح اين واقعيت، اصطالح «خلق و خوي» را  وضع كرده اس پي
ــيوه هاي برقراري رابطه، اعمال سليقه و بيان احساسات رايج در ميان  كه به مفهوم ش
ــت؛ البته به شرط آنكه اعضا از آن شيوه ها بي خبر باشند  اعضاي گروه هاي خاص اس

(حاجياني، ۱۳۷۹: ۲۰۰ ـ ۱۹۹).

۴. هويت فرهنگي
ــمبل ها و... است كه سبب شناخته  شدن  هويت فرهنگي مجموعة ارزش ها، باورها، س
و متمايز  كردن فرد و جامعه از ديگر افراد و جوامع مي شود. ازاين رو، هويت فرهنگي 
بر سه مدار پيوسته با يكديگر حركت مي كند كه حول يك محور مي چرخند: ۱. فرد 
ــد در قبيله، طايفه يا گروه اجتماعي ظهور  ــروه و جماعت واحد، كه مي توان درون گ
مي كند؛ ۲. جماعت و گروه هاي مدرِن ملت ها كه هويت فرهنگي مشتركشان به مثابة 
ــه با ديگر  ــمار مي رود؛ ۳. ملت هاي واحد و يكپارچه در مقايس وجه تمايز آنان به  ش
ــي را می توان از يكديگر متمايز  ــه نوع هويت فردي، گروهي و مل ــل. بنابراين، س مل
کرد. رابطة ميان اين سه، ثابت و يك نواخت نيست، بلكه در آن جذر و مدهاي دائمي 
ــود دارد و در بين آنها، در موقعيت هاي مختلف، تغييراتي پيش مي آيد؛ تغييراتي  وج
ــاس منافع و مصالح  ــت كه بر اس ــه برآمده از تقابل ها، همكاري ها و فقدان آنهاس ك
فردي، جمعي و ملي ايجاد مي شود (رهبري، ۱۳۸۰: ۵۷). به نوعي مي توان گفت که 
ــته و حال است و نفس اين تداوم، خود بر  هويت فرهنگي حاكي از تداوم بين گذش
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شناخت گذشته داللت مي كند (هنوي، ۱۳۷۳: ۴۷۲ و ۴۷۴).
ــترده و فراگير را در بين شهروندان هر كشور  ــايد بتوان ميراث فرهنگي مشترك، گس ش
از اجزای مهم هويت ملي دانست كه توافق فرهنگي را سبب مي شود. در تعريفي گسترده، 
ميراث فرهنگي، همة ابعاد فرهنگي هر نظام اجتماعي را دربر مي گيرد كه به نحوي خودآگاه 
يا ناخودآگاه، ما را تحت تأثير قرار مي دهد و از نشانه هاي تاريخ هر فرهنگ و ملت به شمار 
ــتمل  ــت، مش مي رود. بايد گفت که ميراث فرهنگي هر ملت، كه در هويت ملي آن مؤثر اس
ــك عام، شيوه هاي معماري، سنت ها، اعياد، اسطوره ها، عرف ها و فولكلور  بر مجموعة مناس
ــت. بنابراين، تعلق خاطر و عالقه مندي شهروندان به ميراث فرهنگي، در قوام و تقويت  اس
هويت ملي بسيار مؤثر است و در حقيقت، گرايش مثبت به فرهنگ ديرين، پيوند ميان فرد 

و سنت هاي ملي وي را تقويت مي كند (حاجياني، ۱۳۷۹: ۲۲۰).

۵. بحران هويت  
از ميان روان شناسان، اريكسون بر مفاهيم «بحران هويت» و «آشفتگي هويت» تأكيد مي کند. 
ــي كه  ــت كه وي براي توصيف ناتوانی نوجوان در قبول نقش بحران هويت اصطالحی اس
ــون خاطرنشان مي کند: «براي هر فردي  ــت. اريكس جامعه از او انتظار دارد، به كار برده اس
امكان دارد بحران هويت روي دهد و منحصر به دوران نوجواني يا جواني نيست» (رمضاني، 
ــبب مي شود که وي احساس كند منزوي، تهي، مضطرب و مردد  ۱۳۸۱: ۱۷). اين حالت س
ــده است. احساس مي كند كه بايد تصميم هاي مهمي بگيرد، ليكن قادر به انجام دادن اين  ش
ــت. احساس مي كند كه جامعه به او فشار مي آورد تا تصميم هايي اتخاذ كند، اما او  كار نيس
ــت احساس كند به جاي آنكه در  ــفتگي هويت، فرد ممكن اس مقاومت مي كند. در طي آش

حال پيشرفت باشد، دچار پس روي شده است (اشرفي، ۱۳۸۰).
ــوم «بيگانگي»۱ يا جدايي  ــت در معنايی مترادف با مفه ــوي ديگر، بحران هوي از س
ــياري از  ــت. بس ــردرگمي همراه اس ــت و لذا با نوعي س از اصل و جوهري خاص اس
ــون، فريدنبرگ و  ــان همچون ديويد ريزمن، اريك اريكس ــان و روان شناس جامعه شناس
ــاس بي هويتي  گودمي «بيگانگي» را معادل با «بحران هويت» مي دانند و عده اي نيز احس
را مؤلفه ای از بيگانگي به حساب مي آورند (حاجياني، ۱۳۷۹: ۲۰۰). بيگانگي از ديدگاه 

1 - Alienation
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كالن جامعه نگر، به معناي گسستن انسان از جامعه يا به عبارت ديگر، از خانواده، قوم، 
ــت كه هويت جمعي فرد را تشكيل  تاريخ، فرهنگ و باالخره، از آن واحد اجتماعي اس

مي داده است (عبداللهي، ۱۳۷۴: ۱۲۷).
نقطة اصلي توجه جامعه شناسان و روان شناسان در بررسي بيگانگي اجتماعي، جامعه 
ــي ميچل، ازخودبيگانگي به مفهوم احساس  ــاخت اجتماعي است. از ديدگاه جي س و س
ــوم آن و ديگران ـ و  ــي جامعه و ارزش هاي مرس ــط اطراف خود ـ يعن ــي از محي جداي
تعلق خاطر نداشتن ذهني و عيني فرد به آن است كه به اشكال و صور مختلف، همچون 
ــاس بي معنايي، پوچي، انكار، افسردگي، انزوا، تنفر، بيزاري، ناهنجاري و بدبيني در  احس
ــاختاري، بيگانگي به معناي  ــرد ظهور مي كند. از ديدگاه پيروان نظرية كاركردگرايي س ف
تبعيت نكردن فرد از فرهنگ، ساخت، نظام اجتماعي و نظام انتظارات است. كسي كه بر 
ــاس هنجارهاي كنش عمل نكند و در واكنش اجتماعي متقابل، تمايالت نابهنجار از  اس
ــمبل ها و عقايد و باورهاي  ــاس بايدهاي موجود رفتار نكند و س خود بروز دهد و بر اس
ــختگي  ــت. در واقع، هر گونه بي نظمي اجتماعي، نظام گسيس حاكم را نپذيرد، بيگانه اس
ــة هويت اجتماعي  ــدت گرفتن يا تضعيف دامن ــبب ش ــي و اختالل هنجاري، س اجتماع
ــيون و توسعه  ــمنداني كه به مبحث مدرنيزاس ــود (حاجياني، ۱۳۷۹: ۲۰۱). انديش مي ش
ــر اين گروه از  ــه كرده اند. در واقع، از نظ ــث بحران هويت نيز توج ــد، به بح پرداخته ان
ــي به  طور  ــت كه نظام سياس ــد اس ــمندان، بحران هويت مرحله اي از مراحل رش انديش

اجتناب ناپذيري آن را تجربه مي كند (مرشدي زاد، ۱۳۸۰: ۹۱).
ــتن و بيگانه شدن انسان  بنابراين، مي توان گفت که «بحران هويت ملي» به معناي گسس
ــتن به اصل و جوهري ديگر و نيز تعدد يا تنوع و تعارض  از اصل و جوهر خويش و پيوس
ــي عام در درون هر  ــك و خاص گرايانه و ضعف هويت جمع ــاي جمعي و كوچ هويت ه
جامعه، و دربرگيرندة آن چيزي است كه جامعه و افراد را در فرايند گسستن ها و پيوستن ها 

با مشكل و ابهام روبرو مي کند (عبداللهي، ۱۳۷۴: ۱۲۵).

ج. نظريه هاي هويت
ــمت از مقاله، برخی نظريه های مربوط به هويت را به  طور کوتاه و  در اين قس

گذرا مرور خواهيم کرد
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۱. نظرية نظام كنترل فرايند هويت۱

ــت كه در نتيجة آنها  ــار و هويت اس ــان دادن الگويی از روابط بين فش هدف اين نظريه نش
ــكل مي گيرد. اين نظريه نشان مي دهد که فشارهاي اجتماعي (و محيطي)  هويت جديدي ش
به شكستن حلقه هاي بازگشتي منجر مي شود كه فرايند هويت را حفظ مي كنند.انقطاع فرايند 
ــازوکار است: الف. حلقه هاي شكسته  شده؛ ب. نظام هاي هويتي  هويت نتيجة عملكرد دو س
بيش از حد كنترل شده. هر كدام از اين سازوکارها، موقعيتی را براي ايجاد فشارهايي فراهم 
مي كند كه نتيجة آن، انقطاع فرايند هويت و نتيجة اين انقطاع هم احساس بي هويتي و كسب 
ــان خواهد داد كه چگونه ارزيابي هر فرد از  ــت. در هر حال، اين نظريه نش هويتي تازه اس
جامعه ـ احساس هويت اجتماعي ـ به فشارهاي اجتماعي ارتباط پيدا می كند و چگونه اين 
ــاس بي هويتي مي كند و هويت جديدي را  ــارها، فرايند هويت فرد را منقطع و فرد احس فش

جايگزين مي كند (برک، ۱۹۹۱: ۳۶). 
برک۲ معتقد است هويت اجتماعي رشته اي از معاني است كه فرد در محيط يا موقعيت 
ــامل اجزای نمادين و  ــته از معاني ش ــراي تعريف خود به كار مي برد. اين رش ــي ب اجتماع
ــان طور كه در  ــت، هم ــامل تصور عمومي از معاني اس ــت؛ جز  ء نمادين ش غيرنمادين اس
ــت. جزء غيرنمادين شامل منابع گوناگوني است كه به واسطة  كنش متقابل نمادين آمده اس
ــخص در جامعه، تحت كنترل او درآمده است. اين رشته از معاني، به عنوان منبع يا  نقش ش
استانداردی براي ارزيابي شخص از خودش در جامعه به كار مي رود. بنابراين، شكل گيري 

هويت اجتماعي، حلقه ای برگشتي و دوری كامل دارد (برک، ۱۹۹۱: ۳۶).

۲. نظرية كنش متقابل نمادي

ــتقيمًا بر اساس عواملي همچون هويت، شخصيت، ژن، تربيت،  ــان را مي توان مس رفتار انس
ــاس اوضاع توضيح داد. اولين  ــكيل  دهنده و حتي بر اس نقش، مقولة اجتماعي يا اجزاي تش
ــان ها تفسيرها و تعريف آنها از هر وضعيت خاص است. افراد  مقولة تعيين كنندة كنش انس
ــدن و مطابقت با شرايط زندگي و جهان نياز دارند. اما جهان دائمًا  براي بقا  ، به هماهنگ  ش
ــتقيمًا درك كنند. براي  ــام اين تغييرات را  مس ــت و افراد نمي توانند تم ــال تغيير اس در ح

1 - The Control-System of Identity Process Theory 
2 - Burk 



فصلنامه علمی - پژوهشی

سال اول
شماره ٣
پاييز ١٣٨٧

۱۹۴

زندگي با ديگران شايد حتي مهم نباشد كه افراد به دركی «درست» برسند، بلكه بهتر است 
ــت يابند. از طريق تعامل با ديگران ما درك جديدي از پديده ها  ــترك دس به نوعی درك مش
پيدا مي كنيم و در رفتار خود تغيير ايجاد مي كنيم تا به بهترين وضعيت دست يابيم.بر اساس 
ــازوکارهايي كه در رهيافت كنش متقابل مطرح مي شود، مي توان گفت كه تعامل فقط در  س

ميان افراد نيست، بلكه در درون افراد نيز تعامل وجود دارد.
ما كنشگراني هستيم كه دائمًا در حال گفتگو با «خود» هستيم. اين «خود» آميخته اي است از تمام 
ــم. اين «خود»، ما را از ديگر  ــل توجه ما بوده اند و تمام نقش هايي كه ايفا كرده اي ــرادي كه مح اف
حيوانات و موجودات متمايز مي کند. بلومر معتقد است كه از طريق سازوکار تعامل با خود، انسان 
ــت.  ــود كه رفتار او محصول بازي درون، بيرون و هر دو آنها با اوس ــمي تبديل مي ش به ارگانيس
ــت كه با آنها مواجه مي شود و او كنش خود را  ــير او از مقوالتي اس كنش او در جهان، نتيجة تفس
ــكل مي دهد (ترنر، ۱۳۷۱؛ كوزر، ۱۳۶۸؛ تنهايي، ۱۳۷۴).در ديدگاه كنش  ــاس تفسير آنها ش بر اس
ــت كه فرد به خود اطالق  ــت. هويت آن «نام» اس متقابل نمادي، «هويت»، از «خود» متفاوت اس
ــش اين حوزه، پژوهش  ــود ارائه مي دهد. مهم ترين پژوه ــت كه از خ مي كند يا تصويري اس
ــه مقولة  خودآگاهي، نيمه آگاهي و ناآگاهي را مطرح مي كند.  ــت كه س اروينگ گافمن اس
ــوناژ۱ و ماسك زندگي را به صحنة تئاتر تشبيه می کند. اما رهيافت كنش متقابل  او با پرس
ــجام «خود»، اين اصل را مطرح مي كند كه هيچ  ــون دربارة انس نمادي، برخالف تز اريكس
ــاس و با توجه به وضعيت  ــته اي براي «خود» وجود ندارد، بلكه رفتار و «خود» بر اس هس

تعريف مي شوند.

۳. نظرية ساختاري هويت 

ــبكه نگرشی ساختاري به هويت را مطرح مي كنند كه مشابه  وايت و ديگر نظريه پردازان ش
نظرية اقتصادي است كه در آن رفتار عمدتًا، نوعي واكنش به اوضاع محيطي تلقي مي شود. 
آنها افراد را براي قرار گرفتن در جايگاه ها يا موقعيت هاي خاص اجتماعي مناسب مي دانند، 
ــخص اختصاص مي دهند  ــاخت گرايان جايگاه هاي اجتماعي را به هويتی مش درحالي كه س
ــن تأثير نتيجة  ــر مي دانند؛ هر چند اي ــار و هويت مؤث ــي را در تعيين رفت ــل محيط و عوام
ــکل مستقيم و  ــوند، نه به ش ــت كه افراد و نهادها در آنها درگير مي ش ــاختار روابطي اس س
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ــخص دارند، ساختار  ــط محرك هاي طبيعي. به  زعم وايت، افرادی که هويت هاي مش توس
ــاختارهاي اجتماعي افراد را خلق مي كند تا جايگاه ها و  اجتماعي را خلق نمي كنند، بلكه س

موقعيت هاي موجود را اشغال کنند..
ــود، بلكه اين موقعيت هاست كه افراد را تعريف  هويت لزومًا به «خود»ها مربوط نمي ش
ــراد نوعی تناظر يك به يك  ــت كه رابطة بين موقعيت ها و اف ــد. البته بايد توجه داش مي كن
نيست، بلكه گاهي اوقات «خود»ها هويت را تعيين مي كنند. نظريه هاي ساختاري هويت بر 
اهميت نقش در درك و پيش بيني رفتار تأكيد دارد. با تغيير موقعيت فرد، انتظاراتي كه از او 
مي رود و نيز شخصيت فرد تغيير مي كند. يكي از داليل اهميت نقش ما، رابطة آن با موقعيت 
در شبكه است. به  عنوان مثال پيتر ج. برك به اين مطلب اشاره مي كند كه مفروضات نظرية 
ــاختارهاي شبكه  ــيعي از س هويت مي تواند نتايج مربوط به تجارب مبادله را در حوزة وس

توضيح دهد.
به  زعم نظريه  پردازان شبكه اين روابط هستند كه هويت را ايجاد می کنند، اما نظريه پردازان 

هويت، هويت را متعلق به «خود» انسان مي دانند.

۴. نظرية جدا افتادگي اجتماعي۱

ــة جدا افتادگي اجتماعي  ــای مطرح در زمينة هويت اجتماعي، نظري ــي ديگر از نظريه ه يك
ــت كه بر تعيين هويت گروهي به عنوان جايگزين هويت اجتماعي نوجوانان در مواقعی  اس

خاص تأكيد دارد.
اين نظريه تصريح مي كند که «جدا افتادگي» يا «تنهايي اجتماعي»، كه در اثر فقدان مطرح 
 شدن، فقدان احساس تعلق به جامعه و قرار گرفتن فرد در حاشية جامعه ايجاد می شود، به 
احساس بي هويتي اجتماعي نوجوانان منجر و به طور ويژه اي براي آنان مشكل ساز مي شود. 
ــاالن رجوع می کنند و با  ــب هويت خود، به گروه همس در اين صورت، نوجوانان براي كس
ــاالن، موقعيت جديدي را در جامعه براي تعريف از  عضويت گروهي خود در گروه همس
خود پيدا مي كنند. يكي از اين نوع گروه هاي همساالن، كه نوجوانان با پيوستن به آنها هويت 
ــب مي كنند، اصطالحًا «Types Crowd» ناميده شده است. افراد اين  اجتماعي خود را كس
ــان را در تظاهر به لباس پوشيدن، سبك موي سر،  ــابه، تمايزات خودش گروه ها به  طور مش
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ــخن گفتن و رفتار خاص براي بيان كردن هويت گروهي خود به كار مي برند. دنهلم  نوع س
هفت نوع از اين گروه ها و تمايالت مختلف آنها را بررسي كرده است كه برخي از آنها در 

زمرة طرفداران موزيك هاي رپ و هوي متال هستند (اوپتيک، :۳۷ ـ ۳۵).
۵. نظرية تربيت۱

ــت  ــته توجه صاحب نظران را به خود جلب کرده اس در اين نظريه ـ كه در نيم قرن گذش
ــپيد تلقي مي شوند و از طريق آموزش و تجاربشان  ـ افراد در زمان تولد، همانند لوحی س
ــان  ــكال و صور مختلف را به خود مي گيرند. به زعم روان شناس ــت كه به تدريج، اش اس
ــراد، به طور ذاتي  ــاي درد و لذت در اف ــكينر، واكنش ه ــون و اس ــاري همچون واتس رفت
ــون  ــرطي مي کند. اين جملة واتس وجود دارد و افراد را در جامعه و در اوضاع مختلف ش
ــما يك مرد تحويل خواهم داد»  ــاله به من تحويل دهيد، من به ش ــما يك فرد ۷ س که «ش
ــاره كرده است.دوركيم نيز معتقد  ــت كه دوركيم به بيان ديگري به آن اش همان مطلبي اس
ــت كه بر افراد اجبار  ــت. وقايع اجتماعي چيزهايي اس ــان محصول جامعه اس بود كه انس
ــياری از صاحب نظران روان شناسي رفتار  وارد مي كند (دوركيم، ۱۳۶۹ و ۱۳۷۶ و... ). بس
ــط والدين و ديگر تجارب اولية فرد جايگاهی  بر اين عقيده اند كه آموزش و تربيت توس
تعيين کننده در شكل گيري شخصيت فرد دارد كه به سهم خود، در تعيين رفتارهاي بعدي 
ــخصيت تأكيد  ــت. بالبي، تومن، البات، بر تأثير جدی پويايي خانوادگي بر ش او مؤثر اس

.(Website p:5) كرده اند

۶. نظرية مقوله بندي

ــتگي و تعاون و  ــاي مرتبط با پيوس ــناختي و فراينده ــدي بر گروه روان ش ــة مقوله بن نظري
ــالم، ۲۰۰۱: ۲۰). فرضية اصلي نظرية  ــت (ترنر و هس تأثيرپذيري اجتماعي بنياد گرفته اس
ــت كه هويت اجتماعي اغلب قادر است مانع جهت گيري خود به طرف  مقوله بندي اين اس
هويت شخصي شود. ترنر با متمايز كردن هويت اجتماعي (تعريف خود از طريق عضويت 
ــرز تلقي ها و ايده هاي  ــريح خود از طريق ط ــخصي (تش ــة اجتماعي) و هويت ش در مقول
ــخصي) نوعی نظرية هويت اجتماعي رفتار گروهي را مطرح كرده است. مردم خودشان  ش
ــترك تعريف مي كنند. در اينجا، نوعی تأكيد ادراكي بر  را با عضويت در مقولة اجتماعي مش
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ــباهت هاي درون گروهي و تفاوت هاي برون گروهي، در ابعاد مختلف، وجود دارد. مردم  ش
خودشان و ديگران را مقوله بندي اجتماعي برجسته كليشه اي مي كنند، كه اين كار به هويت 
ادراكي افزوده، بين خود و اعضاي درون گروه و يك تمايز ادراكي افزوده بين اعضاي دورن 
ــالم، ۲۰۰۱: ۳۲). زماني كه هويت اجتماعي  ــود(ترنر و هس گروه و بيرون گروه منجر مي ش
ــبت به هويت شخصي مهم مي شود، مردم خودشان را كمتر از طريق تفاوت هاي فردي  نس
و بيشتر از طريق مشابهت هاي درون گروهي مي بينند و اين نيز همان «شخصي سازي خود»۱ 

است.
ــه تحقق موقعيت هاي معيني  ــتنباط مي كنند كه مقوله بندي به تنهايي، ب ــل و ديگران اس تاجف
ــت (ترنر و هسالم، ۲۰۰۱: ۳۲). مقوله بندي  ــتنباط با سوگيري بين گروهي كافي اس براي اس
اجتماعي ممکن است به طرفداري گروهي بينجامد و متغيرهايي در تعيين سوگيري اهميت 
خاصي دارد كه مقوله بندي اجتماعي را مهم مي كند ( ترنر و هسالم، ۲۰۰۱: ۲۷). اين بدان 
ــت كه وقتي فرد به نوعي مقوله بندي دست پيدا كرد و پيش خود، درون گروه را  مفهوم اس
از بيرون گروه تشخيص داد، ارزيابي مثبتي از درون گروه خواهد داشت و نوعی سوگيري، 
ــبت به گروه خود خواهد داشت. اين نظريه بر اين واقعيت تأكيد  ــيم منابع، نس مثلًا در تقس
ــه اي با  ــت كه در روابطی مقايس ــته به متن۲ اس مي كند كه مقوله بندي فرايندی پويا و وابس
ــتر از تفاوت  ــه تفاوت بين گروهي بيش ــود.... در مقوله بندي هميش متنی معين تعيين مي ش

درون گروهي است (ترنر و هسالم، ۲۰۰۱: ۳۴).

رسانه هاي جمعي و هويت
رسانه هاي جمعي، انتقال و هدايت دامنة گسترده اي از نمادها، هنجارها، ارزش ها، عقايد، 
پيام ها و افکار امروزة درون جوامع را به عهده گرفته اند تا جايي که برخي صاحب نظران 
ــي را دگرگون مي کنند  ــي کل زندگي فرهنگي و اجتماع ــانه هاي گروه معتقدند که رس
ــون، ۱۹۹۵: ۴۵) و از جمله سازه هاي مهم اجتماعي هويت اجتماعي و فرهنگي  (تامپس
هستند که علقه بدان ها، از جمله کارکردهاي مهم رسانه اي به حساب مي آيد. معضالت 
هويتي (بحران هويت) از جمله مسائل گريبان گير جوامع است که بيشتر متفكران عامل 
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اصلي اين فرايند را «رسانه هاي جمعي» دانسته اند. يعني تأثيري كه رسانه هاي جمعي بر 
ــاختارهاي اجتماعي و نظام بين المللي دارند، سبب شده است كه به نوعي،  فرهنگ و س
ــم، ۱۳۷۷: ۲۵۲).  ــود (منتظر قائ ــئله اي با عنوان بحران هويت روبرو ش ــة دنيا با مس هم
ــرقي ارزيابي  ــانه ها منبع اصلي بحران هويت به ويژه در اروپاي ش ــه  عنوان نمونه، رس ب
ــوند، زيرا بعد از فروپاشي شوروي و با از بين  رفتن هويت تحميلي سوسياليستي،  مي ش
چون رسانه هاي جمعي به گروه هاي هويتي متفاوت در جامعه متعلق شدند، هر يك نه 
ــه مراتب مختلف، هويت هايي متكثر نيز  ــا هويت متفاوتي را معرفي مي  كردند، سلس تنه
ــورهاي اروپاي شرقي تقريبًا، بخش اعظم فرايند هويت يابي  به وجود مي آوردند. در كش
ــازمان دهي و اداره مي کنند (منتظر قائم،  ــت هاي هويتي را رسانه هاي جمعي س يا سياس

.(۲۶۳ :۱۳۷۷
پس از بررسي نظريه هاي مختلف دربارة هويت، الگوی علي تحقيق تنظيم شد. الزم به 
ــاره است که تمامي متغيرهاي موجود در الگوی علي، از نظريه هاي هويت استخراج  اش
شده است. به دليل جلوگيري از تکرار، الگوی علي در قسمت تحليل مسير آورده شده 

است.
  

 روش تحقيق
نوع تحقيق حاضر از نوع بنياديـ  كاربردي است. روش تحقيق ميداني است كه از روش هاي 
ــت. تكنيك تحقيق پيمايش يا تحقيق  ــده اس ــتفاده ش ــنادي نيز در مطالعات مقدماتي اس اس
ــده  ــتفاده ش ــت، البته در تحقيق حاضر، از تكنيك مطالعات كتابخانه اي نيز اس زمينه يابي اس
ــش نامة خوداجراست كه قسمت هاي اصلي پرسش نامه  ــت. ابزار جمع آوري داده ها پرس اس
شامل سؤاالت مربوط به سنجش متغير مستقل و سؤاالت مربوط به سنجش هويت اجتماعي 

و فرهنگي است. 
ــغول به تحصيل در پاية سوم  ــر مش   جامعة آماري تحقيق همة دانش آموزان دختر و پس
ــطه در نواحي چهارگانة شهر شيراز بودند که حجم نمونة تحقيق، شامل ۴۰۰ نفر بود  متوس
كه پس از حذف پرسش نامه هاي مخدوش در نهايت، ۳۸۵ پرسش نامه تجزيه و تحليل شد. 
ــتفاده از اعتبار عاملي (سازه اي) و صوري و روايي متغيرها با استفاده از  اعتبار متغيرها با اس

آلفاي كرونباخ ارزيابي شد.
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 نتايج و يافته هاي تحقيق
 هويت اجتماعي 

آن چنان كه توزيع پاسخ گويان روي مقياس ۰ تا ۱۰۰ بعد اجتماعي هويت نشان مي دهد، 
ــطي دارند و نمرة بين ۴۰ تا ۶۰   ــد دانش آموزان هويت اجتماعي در حد متوس ۱۶ درص
ــط ۸ درصد هويت  ــوزان هويت اجتماعي باال و فق ــد. ۷۶ درصد دانش آم ــذ كرده ان اخ
ــوان نتيجه گرفت كه  ــه ميانگين ۷۴/۳ مي ت ــد. بنابراين، با توجه ب ــي پايين دارن اجتماع
ــودار چولگي منفي دارد و اين  ــت دانش آموزان هويت اجتماعي بااليی دارند. نم اكثري

نتیجه را تأييد مي کند.
 

  نمودار ۱. توزيع فراواني پاسخ هاي پاسخ گويان به معرف هاي هويت اجتماعي
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ــخ گويان به معرف هاي هويت اجتماعي را نشان  ــخ هاي پاس جدول زير توزيع فراواني پاس
مي دهد.
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۲۰۰

  جدول ۱. توزيع فراواني پاسخ هاي پاسخ گويان به معرف هاي هويت اجتماعي 
کاملًا مخالفم مخالفم تاحدودي موافقم کاملًا موافقم

۲۱ ۳۱ ۶۰ ۱۴۴ ۱۲۲ فراواني
احساس مي کنم که نمي توانم نسبت به مسائل و 

۵/۶مشکالت کشورم بي تفاوت باشم. ۸/۲ ۱۵/۹ ۳۸/۱ ۳۲/۳ درصد

۸ ۴۴ ۴۷ ۱۷۷ ۹۰ فراواني رعايت حقوق ديگران يک اصل اخالقي ـ 
انساني است و من حتي مواردي که به ضرر 
خودم بوده است، حقوق ديگران را رعايت 

۲/۲کرده ام. ۱۲ ۱۲/۸ ۴۸/۴ ۲۴/۶ درصد

۳ ۵ ۱۶ ۱۷۵ ۱۸۲ فراواني در مورد چگونگي برخورد با ديگران سعي 
۰/۰۸مي کنم به روش درستي، دست پيدا کنم. ۱/۳ ۴/۲ ۴۵/۹ ۴۷/۸ درصد

۴ ۲۴ ۱۴ ۱۸۲ ۱۵۴ فراواني با بسياري از افراد اطراف خودم، رابطة دوستانه 
۱/۱دارم. ۶/۳ ۳/۷ ۴۸/۱ ۴۰/۷ درصد

 هويت فرهنگي
ــط  ــان مي دهد كه ۲۹ درصد دانش آموزان هويت فرهنگي متوس ــخ گويان نش توزيع پاس
ــن ۴۰ تا ۶۰ گرفته اند. ۴۶ درصد دانش آموزان هويت فرهنگي باال و ۲۵  ــد و نمرة بي دارن
ــد آنان با اخذ نمرة كمتر از ۴۰، هويت فرهنگي ضعيف دارند. بنابراين، با توجه به  درص
ميانگين ۵۶ مي توان نتيجه گرفت كه هويت فرهنگي اكثريت دانش آموزان متوسط رو به 

باالست.

نمودار ۲. توزيع فراواني پاسخ هاي پاسخ گويان به معرف هاي هويت فرهنگي
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جدول ۲. توزيع فراواني پاسخ هاي پاسخ گويان به معرف ها ي هويت فرهنگي 

كامال مخالفممخالفمتاحدوديكاملًا موافقمموافقم 

ما ايرانيان بيش از حد از 
خودمان تعريف مي کنيم

۱۰۳۱۱۷۴۲۷۱۴۰فراواني

(۱۰,۷٪) (۱۹,۰٪)(۱۱,۳٪)(۳۱,۴٪)(۲۷,۶٪)درصد

روح جوانمردي ايرانيان در 
مقايسه با ساير مردم دنيا

۳۵۴۵۴۲۹۶۱۵۴فراواني

(۴۱,۴٪)(۲۵,۷٪)(۱۱,۳٪)(۱۲,۱٪) (۹,۴٪)درصد

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

کشورهاي پيشرفته در مسايل 
علمي رقابت کنيم

۷۸۴۷۲۹۹۷۱۲۶فراواني

(۳۳,۴٪)(۲۵,۷٪)(۷,۷٪)(۱۲,۵٪)(۲۰,۷٪)درصد

موسيقي اصيل ايراني را از 
ساير انواع موسيقي بيشتر 

دوست دارم

۹۸۷۵۵۸۸۲۶۰فراواني

(۱۶,۱٪)(۲۲,۰٪)(۱۵,۵٪)(۲۰,۱٪)(۲۶,۳٪)درصد

  
آماره هاي دومتغيري

بررسي روابط همبستگي

به منظور بررسي رابطة ميان متغيرهاي مستقل با متغيرهاي وابسته، يعني هويت اجتماعي 
ــامل آزمون همبستگي پيرسون  ــد كه ش ــتفاده ش و هويت فرهنگي، از دو آزمون عمده اس
ــتگي حاصل شده از آزمون ها  ــيون خطي است كه در اين بخش، ضرايب همبس و رگرس
بررسي مي شود. در ضريب همبستگي پيرسون، كه به صورت غيرتفكيكي انجام شد، نتايج 
ــان مي دهد كه اكثريت متغيرهاي مستقل با هويت اجتماعي و فرهنگي رابطة معني دار  نش

دارند. 
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۲۰۲

جدول ۳. ضرايب همبستگي متغيرهاي مستقل با هويت اجتماعي و هويت فرهنگي

متغير وابسته (هويت 
اجتماعي)

متغير وابسته (هويت 
فرهنگي)

متغيرهاي مستقل

۰/۳۲۹** ۰/۴۹** احساس تعلق به جامعه

۰/۱۳* ۰/۳۷** رويکرد مثبت به غرب

۰/۱۳** ۰/۳۶** مشروعيت نظام سياسي

۰/۱۲۸* ۰/۳۳۱** مشاركت اجتماعي

-۰/۲۴** -۰/۲۱**   فردگرايي

-۰/۱۱۶* -۰/۲۶۲** شكاف ارزشي

۰/۱۶۳** ۰/۸۷ برنامة درسي مدارس

۰/۳۱۳** ۰/۰۹۳ ارتباط با ديگران

۰/۰۵۶ ۰/۱۹۵** رضايت اجتماعي

۰/۱۵۰** ۰/۰۲۸ روايت هويت ملي

۰/۰۰۲ ۰/۱۳۳** عضويت در مقوالت اجتماعي

-۰/۰۶۶ -۰/۰۸۴ نابرابري اجتماعي

-۰/۱۵۰** -۰/۰۶۱ رسانه هاي گروهي

۰/۰۷۵ ۰/۰۶۲ فعاليت هاي فوق برنامه

-۰/۱۱۲** ۰/۰۴۵ مقايسة اجتماعي

ــتقل، متغيرهاي  ــوع کل متغيرهاي مس ــان مي دهد، از مجم ــور که جدول ۳ نش همان ط
ــروعيت نظام سياسي» و «اعتقاد  ــاس تعلق به جامعه»، «رويکرد مثبت به غرب»، «مش «احس
ــته، يعني هويت فرهنگي و هويت  ــاركت اجتماعي» با هر دو متغير وابس به مفيد بودن مش
ــه با افزايش اين  ــطح ۹۵ صدم دارد؛ بدين معني ک ــة مثبت معني دار در س ــي، رابط اجتماع

متغيرها در افراد، هويت اجتماعي و فرهنگي آنان نيز باال مي رود.
ــکاف ارزشي» با هر دو متغير وابسته، يعني هويت فرهنگي  متغيرهاي «فردگرايي» و «ش
ــي معني دار دارد، بدين معني که با افزايش اين دو متغير در افراد، از  ــي، رابطة منف و اجتماع

ميزان هويت اجتماعي و فرهنگي آنان کاسته مي شود.
ــي مدارس»، «ارتباط با ديگران» و «روايت هويت ملي» فقط با    متغير هاي «برنامة درس
هويت اجتماعي رابطة مثبت معني دار دارد و متغيرهاي «رضايت اجتماعي» و «عضويت در 
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مقوالت اجتماعي» با متغير هويت فرهنگي رابطة مثبت معني دار دارد.
متغيرهاي «رسانه هاي گروهي» و «مقايسة اجتماعي» فقط با متغير هويت اجتماعي رابطة 

منفي معني دار دارد و ساير متغيرها هيچ رابطة معني داري را نشان نمي دهند.

آماره هاي چندمتغيري
تحليل رگرسيون

ــيون چندمتغيره و  ــامل تحليل رگرس ــن مقاله، از دو تکنيک آماره هاي چندمتغيري ش در اي
تکنيک تحليل مسير استفاده شد.
الف.  رگرسيون خطي هويت اجتماعي 

ضرايب رگرسيون خطي هويت اجتماعي بر روي متغيرهاي مستقل محاسبه شد. R۲  معادل 
ــته توسط متغير هاي مستقل و  ــت آمد؛ يعني ۲۷ درصد از تغييرات متغير وابس ۰/۲۷ به دس
ــينه اي تبيين شده است. با مقايسة وزن هاي استاندارد مشاهده مي شود كه بيشترين تأثير  پيش
به ترتيب، به متغيرهاي احساس تعلق به جامعه ۰/۳۲۴، ارتباط با ديگران ۰/۲۵۳ و عضويت 

در مقوالت اجتماعي ۰/۲۱۲ تعلق دارد.
با توجه به ضرايب به دست آمده، مي توان معادلة رگرسيون خطي متغيرهاي معني دار را 

به صورت زير تركيب بندي كرد:
۶۲./. = هويت اجتماعي

 عضويت در مقوالت اجتماعي ۲۱۲/.+
 ارتباط با ديگران ۲۵۳/. +

 احساس تعلق به جامعه ۰/۳۲۴+
ب.  رگرسيون خطي هويت فرهنگي 

ضرايب رگرسيون خطي هويت فرهنگي بر روي متغير هاي مستقل نيز محاسبه شد. تمامي 
متغيرهاي مستقل پس از ورود به محاسبة رگرسيون خطي، توانسته است ۰/۳۷ از واريانس 
متغير وابسته، يعني هويت فرهنگي، را تبيين کند. به عبارت ديگر، R۲  نهايي به دست آمده 
ــاهده شد که متغيرهاي  ــتاندارد متغيرهاي مستقل، مش ــت. با مقايسة وزن هاي اس ۰/۳۷ اس
احساس تعلق به جامعه (۰/۳۰۸)، وضعيت واحد مسكوني (ملكي =۱)(۰/۳۶۴-)، اعتقاد به 
مشاركت اجتماعي (۰/۱۴۳)، رويكرد مثبت به غرب (۰/۱۲۶-) و شكاف ارزشي (۰/۱۰۵-) 
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۲۰۴

به ترتيب، بيشترين ضرايب معنادار را دارند.
ــيون خطي هويت فرهنگي  بنابراين، با توجه به يافته ها مي توان معادلة رگرس

ــرد: ــدي ك ــر تركيب بن ــورت زي ــه ص را ب

۸۷۸ /. = بعد فرهنگي هويت ملي
 (احساس تعلق به جامعه) ۳۰۸/. +

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

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

الگوهاي تحليل مسير
در اين قسمت، فرضيات مكانيزمي و مكانيزم هاي تأثير متغيرهاي مستقل بر هويت اجتماعي 
و فرهنگي را بررسي می کنيم تا تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم متغيرهاي مستقل بر روي آنها 
به دست آيد. از سوي ديگر، R۲ الگو كه مبين برازش FIT)) الگوی نظري تحقيق بر اساس 
داده هاي مشاهده شده است، ميزان تطابق الگوی نظري را با الگوی تجربي نشان خواهد داد 

(به منظور درک راحت تر، مسيرهاي معني دار پررنگ تر شده است).
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 الگوی تحليل مسير هويت اجتماعي 

الگوی ۱ الگوی تحليل مسير هويت اجتماعي را نشان مي دهد.
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۲۰۶

ــتقيم بر هويت اجتماعي دارند متغيرهاي معني دار احساس  ازميان متغيرهايي كه اثر مس
ــه ای مثبت با هويت اجتماعي دارند و  ــت كه رابط تعلق به جامعه و روايت هويت ملي اس
ــه متغير ديگر معني دار نيستند. بنابراين، مسير اثر آنها حذف مي شود. با حذف مسيرهاي  س

غير معني دار اثرات غيرمستقيم (مكانيزمي) متغيرهاي مقدم عبارت است از: 
۱-  فردگراييـ  اعتقاد به مشاركت اجتماعيـ  عضويت در مقوالت اجتماعيـ  احساس 

تعلق به جامعه ـ هويت اجتماعي؛ 
ــاي فوق برنامه ـ  ــركت در برنامه ه ــاركت اجتماعي ـ ش ــي ـ اعتقاد به مش ۲- فردگراي

عضويت در مقوالت اجتماعي ـ احساس تعلق به جامعه ـ هويت اجتماعي؛ 
۳- استفاده از رسانه هاي گروهي ـ روايت هويت ملي ـ هويت اجتماعي؛ 

۴- برنامه درسي مدارس  ـ روايت هويت ملي ـ هويت اجتماعي.  
Rــت كه ميزان تبيين واريانس هويت اجتماعي به وسيلة متغيرهاي مقدم  ۲ الگو ۰/۲۵ اس

 )۲fit  ۰/۷۵ الگو از برازش (eرا  نشان مي دهد كه با توجه به ميزان واريانس تبيين نشده ((
مناسب براي تحليل هويت اجتماعي برخوردار نيست.

الگوی تحليل مسير هويت فرهنگي 
همان طور که در الگوی ۲ مشاهده مي کنيد، از ميان متغيرهايي كه اثر مستقيم بر هويت 
فرهنگي دارند، متغير هاي شكاف ارزشي، احساس تعلق به ديگران، مشروعيت نظام سياسي 
و روايت هويت ملي رابطه ای معني دار با هويت فرهنگي دانش آموزان دارند. متغير رويكرد 
ــروعيت  ــتقيم با هويت فرهنگي ندارد و تأثير خود را از طريق مش مثبت به غرب، رابطة مس
ــتقيم (مكانيزمي)  ــيرهاي غيرمعني دار اثرات غيرمس ــذارد. با حذف مس ــي مي گ نظام سياس

متغيرهاي مقدم عبارت است از :
۱- فردگرايي ـ اعتقاد به مشاركت اجتماعي ـ عضويت در مقوالت اجتماعي ـ احساس 

تعلق به جامعه ـ هويت فرهنگي؛ 
ــاي فوق برنامه ـ   ــركت در برنامه ه ــاركت اجتماعي ـ ش ــي ـ اعتقاد به مش ۲- فردگراي

عضويت در مقوالت اجتماعي ـ احساس تعلق به جامعه ـ هويت فرهنگي؛ 
۳- استفاده از رسانه هاي گروهي ـ روايت هويت ملي ـ هويت فرهنگي؛ 

۴- برنامة درسي مدارس ـ روايت هويت ملي ـ هويت فرهنگي؛ 
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۵- شكاف ارزشي ـ هويت فرهنگي؛ 
ــي و  ــاس نابرابري اجتماعي ـ رضايت اجتماعي ـ سياس ــة اجتماعي ـ احس ۶- مقايس

اقتصادي ـ مشروعيت نظام سياسي ـ هويت فرهنگي؛ 
ــي ـ هويت  ــروعيت نظام سياس ــاركت اجتماعي ـ مش ــاد به مش ــي ـ اعتق ۷- فردگراي

فرهنگي؛ 
۸- رويكرد مثبت به غرب ـ مشروعيت نظام سياسي ـ هويت فرهنگي؛ 

  R۲   الگو برابر ۰/۳۱ است كه نشان مي دهد ۳۱ درصد از تغييرات هويت فرهنگي به 
 (e۲) وسيلة متغيرهاي مستقل الگو تبيين شده است. با توجه به مقدار تغييرات تبيين نشده
که برابر ۰/۶۹ است، مي توان نتيجه گرفت كه الگو از برازش (fit) ضعيفي براي تحليل بعد 

فرهنگي هويت ملي برخوردار است.
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الگوی۲ الگوی تحليل مسير هويت فرهنگي را نشان مي دهد.
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 نتيجه گيري
با بررسي نتايج در مورد هويت اجتماعي مشخص شد كه اكثريت دانش آموزان بررسي شده 
ــاس ۰ تا ۱۰۰ ميانگين هويت  ــطح بااليي دارند؛ آن گونه كه در مقي ــت اجتماعي در س هوي
ــت كه نشان مي دهد هويت اجتماعي دانش آموزان در  اجتماعي دانش آموزان ۷۴/۳ بوده اس
حد بااليي است. هويت اجتماعي ناظر به كيفيت روابط اجتماعي فرد با اجتماع جامعه اي و 
افراد متشکل آن است. اين نوع از هويت، در صورت تقويت گسترش روابط اجتماعي و در 
نتيجه، گسترش شبكة روابط چندگانة اجتماعي در جامعه را باعث مي شود و در شكل گيري 

«ما» در جامعه نقش اساسي دارد.
از سوي ديگر، آن چنان كه الولر۱ در نظرية احساس خود بحث مي كند با گسترش روابط 
اجتماعي احساس مثبت در افراد تقويت مي شود. با گسترش احساس مثبت ميان فردي تعهد 
افراد به يكديگر و به جامعة كل تقويت می شود كه اين امر ناشي از گسترش اعتماد تعميم يافته 
ــترش روابط اجتماعي كه بر پاية صبغة عاطفي بنيان نهاده  ــت. گس در ميان افراد جامعه اس
شده است، باعث گسترش دلبستگي اجتماعي مي شود. به عبارت ديگر، احساس دلبستگي 
کنشگران به اجتماع ملي، با شدت و ميزان فراواني روابط اجتماعي افراد در جامعه مشخص 
ــود. بنابراين، شكل گيري، تكوين و تثبيت هويت اجتماعي در ميان دانش آموزان نشان  مي ش
ــته اند به الگوهای  ــه در حيطة روابط اجتماعي، دانش آموزان تا حد زيادي توانس مي دهد ك
ــت يابند و نوع روابط خود را با اجتماع كل براي خود تعريف کنند.  ــخصي دس رفتاري مش
در نتيجه، به عنوان نوعی «عامل» در روابط اجتماعي و در شبكة تعاملي اجتماع خود جايگاه 
ــناخته اند و احتمالًا، تكاليفي را مد نظر دارند كه در بعد رابطه اي  خود را تعريف كرده و ش

بايد در نظر داشته باشند.
ــان مي دهد كه دانش آموزان هويت فرهنگي در سطح  در مورد هويت فرهنگي نتايج نش
ــت و در ۲۵ درصد هويت فرهنگي  ــط رو به باال دارند. ميانگين نمرات آنها ۵۵/۹ اس متوس
ــامل  ــت. هويت فرهنگي دربرگيرندة همة ابعاد مرتبط با فرهنگ هر جامعه ـ ش ضعيف اس
مجموعه مناسك عام، شيوه هاي معماري، سنت ها، اعياد، اسطوره ها، عرف ها، فولكلور، و... 
است. فرهنگ هر جامعه، كه حاصل انباشت تجربيات هر ملت است، درون ماية تمدني هر 
ــان دهندة مراحل تاريخي و فرازونشيب هاي آن است. فرهنگ هر كشور بستري  ملت و نش
1 - Lawler 
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ــكل خاص و مرتبط با  ــت كه همة قواعد و هنجارهاي اجتماعي و رفتاري در آن به ش اس
ــه اجتماعات مختلف را از  ــود. در حقيقت، آن چيزي ك ــدگان آن فرهنگ اعمال مي ش دارن
يكديگر متمايز مي كند، عناصر فرهنگي درون آنهاست و آن گاه كه صحبت از جهاني شدن يا 
ــازي است و دهكدة جهاني مك لوهان در كانون توجه است، يكپارچگي فرهنگي  جهاني س
ــناختن ملت خود با خصايص و ويژگي هاي مختص به  ــت. بنابراين، ش نتيجة نهايي آن اس
خود، باعث ايجاد حس تمايز با ساير ملل و در نتيجه، پي بردن به يك موجوديت واحد در 
كل نظام جهاني است. اين احساس تعلق و مثبت دانستن اين ويژگي ها باعث افزايش عالقة 

عاطفي به اجتماع جامعه اي و در نتيجه، تقويت انسجام كلي آن است.
ــد، وجود يا نبود بحران هويت فرهنگي  ــؤال اساسي ديگري كه در ابتدا مطرح ش اما س
ــت. براي پاسخ به اين سؤال ابتدا بايد  ــطه اس و اجتماعي در ميان دانش آموزان مقطع متوس
ــي شود. اگر ما  ــود تا بر مبناي آن بود يا نبود بحران بررس تعريفي عملياتي از بحران ارائه ش
اين تعريف نظري ساده از بحران هويت را بپذيريم كه بحران هويت شکست دانش آموزان 
در كسب، تكوين و تثبيت مؤلفه هاي مرتبط با هويت خودي است، آن گاه به منظور بررسي 
ــت شناسي مي توان استفاده کرد. در زيست شناسي  بود يا نبود بحران هويت از تعريفی زيس
بحران هنگامي واقع مي شود، كه تعادل زيستي ارگانيسم در اثر يك عامل خارجي يا نقصان 
ــود. دربارة هويت نيز اگر فرد نتوانسته باشد هويت الزم  عملكردي اجزای دروني مختل ش
ــده  ــب كند، در آن صورت فرد دچار بحران هويت ملي ش مطابق با ميانگين جامعه را كس

است.
ــن، مي توان نتيجه گرفت كه دانش آموزاني كه هويت فرهنگي و اجتماعي ضعيف  بنابراي
ــد و در بحران هويت  ــب کنن ــته اند هويت فرهنگي و اجتماعي الزم را كس ــد، نتوانس دارن

فرهنگي و اجتماعي به سر مي برند. 
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ــط و داراي بحران هويت را  جدول ۴ درصد دانش آموزان داراي هويت ملي باال، متوس
نشان مي دهد.

ميانگين (۰تا۱۰۰) هويت باال هويت متوسط بحران هويت ملي

۷۴/۳ ٪۷۶ ٪۱۶ ٪۸ هويت  اجتماعي

۵۵/۹ ٪۴۶ ٪۲۹ ٪۲۵ هويت  فرهنگي

 
براساس جدول ۴ ،  ۸ درصد دانش آموزان نتوانسته اند با ديگران و با جامعة كلي ارتباط 
ــده در رابطه با ديگران  ــب و تعريف ش ــب برقرار کنند و فاقد الگوهاي رفتاري مناس مناس

هستند.
در بعد فرهنگي، ۲۵ درصد دانش آموزان در بحران به سر مي برند؛ آنان فرهنگ و ميراث 

فرهنگي ايران را فاقد عظمت و آن را نسبت به جهان امروز عقب مانده مي دانند.
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Abstract:
Social and cultural identity constitutes one of the most important aspects of 
identity. This article tries to answer the question that to what extent the youth 
interest in their social and cultural identity and which factors affect this. To 
answer this question, the authors studied different identity theories in the fields 
of psychology, sociology and social psychology. Having designated a theoretical 
framework, they formulated a casual model for research. This study was 
conducted by using the field method, surveying techniques and questionnaires. 
The statistical population of this research consists of the high school students in 
Shiraz. A four hundred persons sample including boys and girls was studied.  
To analyze data, the authors used described and inferential statistics including 
the technique of multi variable regression analysis, critical path analysis and 
factor analysis. 
The findings showed that the respondents have high interests in social and 
cultural identity with 92 and 75 percent respectively. 

Keywords: cultural identity, identity, identity crisis, national identity, social 
identity. 
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