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Abstract
The purpose of the present study was to
investigate structural relations between
dimensions of personal and social identity
elements and their effects on students of Tehran
universities' national identity. The research
method was descriptive and correlational. two
personal identity questionnaires (Adams),
known as "Extended Objective Measure of Ego
Identity Status" and a national and social
identity questionnaire (prepared by the
researcher) were used as research instruments.
About 600 university students of Tehran City
(17 universities as the statistical population of
the research) were examined by these tests and
finally, 524 true questionnaires (without error)
were registered and analyzed in a data
processing system, and then path analysis was
used to analyze the data. The results showed
that the model had the necessary fit and direct
and indirect effects of dimensions of personal
and social identity elements were significant on
national identity (p<0.01) and considering
national identity regardless of the elements of
social and personal identity is a reductionist
understanding.
Accordingly,
social
policymakers are advised to consider the role of
youth personal and social identity bases in
trying to strengthen the national identity of
students and to take practical intervention to
strengthen these components.
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف مدلیابی روابط ساختاری بین ابعاد
 اجتماعی و ملی در میان دانشجویان دانشگاه،هویت فردی
 مطالعه حاضر از نوع مطالعات.های تهران انجام شد
 از دو پرسشنامه هویت فردی. همبستگی بود-توصیفی
 مشهور به پرسشنامه گسترش یافته سنجش عینی من،آدامز
، دینی،و پرسشنامه هویت اجتماعی (شامل هویت مدرن
 این دو.قومی) و ملی به عنوان ابزار تحقیق استفاده گردید
 دانشجوی دانشگاههای شهر تهران600 پرسشنامه روی
) دانشگاه شهر تهران به عنوان جامعه آماری پژوهش17(
 پرسشنامه (فاقد ایراد) در524 به اجرا در آمد و در نهایت
سیستم پردازش دادهها ثبت و و روابط ساختاری آنها در
 نتایج حاصل از.قالب تحلیل مسیر مورد تحلیل قرار گرفت
تحلیل مسیر نشان داد مدل روابط ساختاری متغیرهای
هویت از برازش الزم برخوردار است و اثرات مستقیم و
غیرمستقیم ابعاد هویت فردی و اجتماعی بر هویت ملی
) و فهم هویت ملی بدون توجه بهP>0/01( معنادار است
.الیه های هویت فرد اجتماعی فهمی کاهش گرایانه است
بر این اساس به سیاستگذاران اجتماعی توصیه میشود در
تالش برای تقویت هویت ملی در دانشجویان نقش
پایگاههای هویت فردی و اجتماعی جوانان را در نظر داشته
باشند و برای تقویت این مولفهها اقدامات کاربردی صورت
.دهند
 هویت، پایگاه هویت فردی، هویت ملی:واژههاي کلیدي
. هویت مدرن، هویت دینی، هویت قومی،اجتماعی
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• مقدمه
هویت ( )identityیكی از مفاهیم اساسی در روانشناسی و علوم اجتماعی است .ابعاد هویتی ماتعیین کننده بخش وسیعی از
فرآیندهای روانشناختی و اجتماعی است؛ از جمله انتخاب های افراد ،اهدافی که پیگیری می کنند ،تجربیات هیجانی ،ارتباط با
دیگران ،رفتار خصمانه و دوستانه با گروه های متفاوت مردم و نهایتا بهزیستی جسمانی و روانشناختی (ویگنولز .)2017،این
مساله به حدی مهم است که برخی تحقیقات مانند محمدی و فوالد چنگ ( )1397نشان داده اند که سبک های هویت ( identity

 )stylesحتی ارتباط بین دلبستگی و تنظیم شناختی هیجان را نیز تنظیم میکنند و نقش واسطه ای در تنطیم هیجانات بر عهده
دارند .مطالعات هویت هسته اصلی پاسخ افراد به سوال چه کسی هستید در ابعاد فردی و اجتماعی است (وینگولز ،شوارتز و
الیكس .)2011 ،با این مقدمه به شكل کلی میتوان گفت که مفهوم هویت اساساً به درك و فهم افراد از خودشان به عنوان یک
وجود مشخص و متمایز اشاره دارد (واترل .)2010،هویت با عاملیت شخصی دارای ارتباط است (حجازی و همكاران.)1400 ،
هویت اجتماعی نیز عبارت است از مجموعه خصوصیات و مشخصات اساسی اجتماعی ،فرهنگی ،روانی ،فلسفی ،زیستی و
تاریخی همسان که به رسایی و روایی بر ماهیت یا ذات گروه ،به معنای یگانگی یا همانندی اعضای آن با یكدیگر ،داللت کند
و آنان را در یک ظرف زمانی و مكانی معین به طور مشخص و قابل قبول و آگاهانه از سایر گروهها و افراد متعلق به آنها متمایز
سازد .یكی از بهترین تقسیمات از هویت ،تقسیمبندی سهگانهای است که هویت را به سه وجه فردی ،اجتماعی و ملی تقسیم
میکند (احمدی ،1383 ،کمالی اردکانی ،1383 ،به نقل از دغاقله  .)1386در هویت فردی ،فرد خود را براساس معیارهای شخصی
و محیطی کوچک که از نظر برخی شامل خانواده هم میشود معرفی میکند .هویت اجتماعی گستردهتر و متنوعتر و شامل
چندین الیه و چند گونه است؛ از نژادی گرفته تا ایلی ،قومی ،شغلی ،حرفه ای و مذهبی .هویت ملی بر خالف هویت اجتماعی
یكسان و منحصر به فرد است؛ لذا آن را هویت محوری ( )core identityنام نهادهاند .پس هویت ملی باالترین سطح هویتی
است (احمدی .)1383 ،با عنایت به این طبقهبندیها ،با تعدد هویتها روبه رو هستیم  ،بحث تنوع و تكثر هویتها ،رابطه
هویتها را با هم مطرح میسازد؛ موضوعی که این تحقیق در پی آن است .مرور بحثهای هویت و بحران هویت ،مقدمه و
دیباچهای برای وجود به بحثهای انسجام ( )integrationاست .از آنجا که بحران چه در سطح هویت فردی و چه اجتماعی
یكپارچگی را مختل میکند نظریهپردازان هویت با رهگیری مباحث بحران در واقع در پی ایجاد وحدت و انسجام میباشند .لذا
شناخت عوامل و مؤلفههای انسجام بخش در هر جامعهای بسیار ضروری هستند (محرابی .)1387 ،به زعم صاحبنظران ،هویت
نقطه عزیمت و منشا سالمت فردی و نظم اجتماعی در سطح کالن بوده و لنگرگاه ثبات فردی و اجتماعی محسوب میشود .بر
این اساس هر نوع تزلزل ،گسست ،تاخیر و کم رنگی در هویت فردی ،انسجام شخصیت را به مخاطره میاندازد و در سطح
اجتماعی نیز پایههای نظم و انسجام اجتماعی را سست میسازد .،لذا از منظر بهداشت روانی انسجام هویت چه در سطح فرد و
چه در سطح جمع یک ضرورت تلقی میگردد .از دیگر نیازها در کاوش مقوله هویت ،فهم نوع و نحوه تعامل هویت فردی با
هویت اجتماعی است .از جمله کاستیها در این حوزه ،شمار اندك پژوهشهایی است که به بررسی تعامل دو سطح هویت
(فردی /اجتماعی) پرداختهاند .این رویكرد به انجام پژوهشهای میان رشتهای نیازمند است که از جمله نیازهای جامعه ما محسوب
میگردد .این پژوهش از یک سو مؤلفههای دو سطح هویتی را بررسی میکند و نحوه تعامل آنها را مورد نظر قرار می دهد؛ از
سوی دیگر میکوشد اثر آنها بر یک بعد مهم از هویت اجتماعی یعنی هویت ملی را مورد مطالعه قرار دهد .در مورد انتخاب
جامعه مورد بررسی (دانشجویان جوان) باید گفت که ایران ،یک کشور با جمعیتی جوان است و جمعیت زیر  30سال بالغ بر
نیمی از جمعیت کشور را شامل میشود .از جمله اتفاقاتی که وقوع آن در مورد این جمعیت جوان ممكن و محتمل است مقوله
بحران هویت است .حسب مطالعات انجام شده جمعیت دانشجوی کشور [که در پایان دوره نوجوانی و اوایل جوانی است] به
انحای مختلف با این موضوع رو به روست (نوابخش و نیكوکار ،1390،تقی لو و همكاران .)1394،تفاوتهای اجتماعی ،قومی
و مذهبی از دیگر اوصاف جمعیتی کشور است .ایران کشوری چند قومی است .این تنوع و تكثر جمعیتی موجب شكافها و
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آسیبهایی است که مطالعه در مورد آنها به قصد کنترل ،ضروری است؛ لذا هرگونه سهلانگاری در پاسخ به مطالبات معوق،
احساس محرومیت و بیعدالتی را دامن خواهد زد و حرکتهای گریز از مرکز را موجب خواهد شد .بر پایه مطالعات انجام
شده ،هویت ملی ،مهمترین نوع هویت است که هر یک از آسیبهای پیش گفته میتواند آن را دستخوش چالش ساخته و
وحدت و همگرایی ملی را به مخاطره افكند .بر این مبنا شناسایی عوامل مخل هویت ملی و تضعیف کننده انسجام ملی چه در
سطح فرد و چه در سطح اجتماع الزم و ضروری است چرا که بدون هویت ملی توسعهای در کار نخواهد بود .اگر چه در مورد
الیه های جزیی تری از هویت مانند هویت تحصیلی دانشجویان مطالعاتی انجام شده مانند مطالعه آریانپور و همكاران (،)1398
اما جای مطالعات جامع برای بررسی سایر وجوه هویتی خالی است .لذا مساله اصلی این تحقیق فهم سازوکار انسجام هویت
ملی از طریق دو صورت دیگر هویت یعنی هویت فردی و اجتماعی است .این پژوهش میکوشد در سایه تحلیل و کاوش این
مساله به عوامل انسجام بخش هویت ملی نیز دست یازد .بدیهی است که یكی از شروط موفقیت و توسعه عام کشور انسجام
هویت ملی است بر همین اساس این پژوهش به شكل مشخص به دنبال مدلیابی روابط ساختاری بین ابعاد هویت فردی،
اجتماعی و ملی در میان دانشجویان دانشگاه های تهران است.

• روش
پژوهش حاضر جزو مطالعات توصیفی -همبستگی از نوع تحلیل مسیر است .جامعه آماری پژوهش حاضر عبارتست از کلیه
دانشجویان دختر و پسر دانشگاههای شهر تهران ،مشغول به تحصیل در مقاطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد ،دکترای حرفهای و
دکترای تخصصی .به منظور انتخاب نمونه مورد نیاز ،با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای تصادفی ،پس از تهیه فهرستی
کامل از تمامی دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم؛ تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت شهر تهران دانشگاههای مورد
نظر به صورت تصادفی انتخاب شدند .در گام بعد فهرستی از دانشكدههای دانشگاههای منتخب تهیه گردید و از هر دانشكده
نمونهای انتخاب گردید .در مراجعه به دانشكدهها ،از نمونه گیری در دسترس استفاده شد .برای محاسبه حجم نمونه از فرمول
کوکران استفاده گردید .با عنایت به این فرمول در مورد جامعه آماری با حجم  100/000نفر ،نمونهای به حجم  382نمونه مورد
نیاز است .بر این اساس در پژوهش حاضر و در اجرای هر دو ابزار و در مرحله نهایی پژوهش به جهت حساسیت فرایند
پژوهش ،کنترل خطا ،احتمال ریزش آزمودنی ،تعداد  600پرسشنامه توزیع گردید که از این میان  534پرسشنامه در تحلیل وارد
شد.

• ابزارها
الف .پرسشنامه گسترش یافته سنجش عینی هویت من ))Extended Objective Measure of Ego Identity States
( :)EMO-EIS-2در این پژوهش از پرسشنامه هویت فردی آدامز ( )EMO-EIS-2استفاده گردید .این پرسشنامه دارای 64
ماده است که بر مبنای درجهبندی لیكرت و به صورت  6درجهای به مادهها پاسخ داده میشود .پرسشنامه سنجش عینی هویت
من ( )EOM- EISدر سال  1979توسط آدامز ،شی و فیچ برای سنجش چهار پایگاه هویتی سردرگم ،زودرس ،معوق و موفق
در سه حیطه شغل ،سیاست و مذهب ساخته شد .در سال  1986آدامز و بنیون با اصالح پرسشنامه ( )EOM-EIS-1خصوصاً
در بخش بین فردی ،دومین پرسشنامه گسترش یافته سنجش عینی پایگاه هویت من ( )EOM-EIS-2را با حفظ همان ساختار
و با همان  64سوال مورد اصالح قرار دادند .کاربرد این پرسشنامه در  37کشور گزارش شده است .آدامز و همكاران ،اعتبار و
روایی پرسشنامه را در حد قابل قبولی گزارش کردهاند .آنها پنج نوع روایی را در مورد پرسشنامه ( )EOM-EIS-1و (EOM-

 )EIS-2مورد بررسی قرار دادهاند که عبارتند از پیشبین ،همزمان و دو نوع روایی سازه شامل :اعتبار تحلیل عاملی ،همگرا و
واگرا .همچنین در مطالعه اعتبار پرسشنامه ،ضریب آلفای کرونباخ (اجرا شده روی  638نفر از دانشجویان زن و مرد در دو
مقیاس عقیدتی و بین فردی) از  0/59تا  0/81به دست آمد .ضریب اعتبار آزمون -آزمون مجدد محاسبه شده از سوی گراته
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وانت و آدامز در سال  1984از  0/59تا  0/82گزارش شده است .در مطالعه بنیون و آدامز ( )1986ضریب آلفای مقیاسهای بین
فردی  0/58بود؛ در حالی که در گروه ایرانی این ضریب از  0/60تا  0/81به دست آمد (غضنفری.)1382 ،
ب .پرسشنامه محقق ساخته با عنوان پرسشنامه هویت ملی و اجتماعی :برای ساخت پرسشنامه هویت ملی و اجتماعی
اقدامات زیادی صورت گرفت .به این منظور ابتدا به مطالعه مقیاسها و پرسشنامههای تهیه شده با همین موضوعات مبادرت
گردید و به موازات آن از نظرات کارشناسان و متخصصان جهت تدوین مولفههای هویت ملی و اجتماعی استفاده شد .مطالعات
نشان میداد در هر یک از حوزههای هویت ملی ،همچنین هویت اجتماعی و سه بخش آن یعنی هویت ملی (قنبری ،1388،
یوسفی  ،1380جهاددانشگاهی  ،)1382،هویت دینی (پویافر  ،1386شجاعیزند  )1384و هویت مدرن (قلی پور،1384 ،
ابوالحسنی )1386 ،مقیاسهایی ساخته شده است .پس از بررسی بیش از  30مقیاس این حوزه و تدوین تمامی مولفه های به
دست آمده در تمامی این مقیاس ها مجموعا  359مولفه در چهار حوزه کلی هویت دینی ،هویت ملی ،هویت قومی و هویت
مدرن شناسایی شد .برای بررسی روایی پرسشنامه با استفاده از روایی صوری عمل شد و تمامی  359مولفه  4حوزه هویتی در
اختیار  12استاد و صاحبنظر قرار گرفت ( 3استاد علوم سیاسی 5 ،استاد جامعهشناسی و  4استاد روانشناسی) .از این اساتید
درخواست گردید کل مولفههای هر سرفصل را رتبهبندی نمایند .این اقدام خود نوعی روایی محتوا قلمداد میگردد .در این
مرحله تعداد سواالت به  151مولفه تقلیل پیدا کرد و در دو مرحله اجرا و اعتباریابی شد .به منظور اعتباریابی این پرسشنامه و
پاسخ به این سوال که پرسشنامه واقعاً آنچه را که برای آن طرح شده است میسنجد یا نه ،از روش روایی سازه استفاده شد .در
جهت روایی سازه ،روش تحلیل عامل اکتشافی مورد استفاده قرار گرفت .با توجه به نتایج تحلیل عاملی ،در  4خرده آزمون،
جمعاً  31عامل شناسایی شد که تنها  13عامل آنها معنادار بود .جهت بررسی اعتبار پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ بهره
گرفته شد و میزان کلی این ضریب برای  4خرده مقیاس هویت قومی ،هویت ملی ،هویت دینی و هویت مدرن به ترتیب برابر
 0/95 ،0/93 ، 0/84و  0/70به دست آمد .در مجموع میتوان گفت که کل سواالت پرسشنامه میتواند هویت ملی و اجتماعی
(قومی ،دینی و مدرن) را بسنجد.
بعد از جمع آوری و بازبینی پرسشنامهها ،کدگذاری پرسشنامهها و ثبت دادهها به صورت رایانهای انجام شد .دادهها در برنامه
 SPSSثبت گردید و عمده عملیات آماری پژوهش به کمک این برنامه صورت گرفت .همچنین با کمک برنامه  ،Amosعملیات
تحلیل مسیر اجرا شد و آزمون های برازش اعمال شدند تا مدل نهایی به دست آید.

• یافته ها
زنان  54/6درصد و مردان  43/9درصد حجم نمونه را تشكیل دادهاند .به لحاظ سنی ،بیشترین فراوانی گروه نمونه (حدود
 83درصد) در طیف سنی  17تا  26سال قرار دارد .میانگین سنی جمعیت پاسخگو  23/4سال بود .همچنین حسب اطالعات به
دست آمده ،فارسها با  58/4درصد رتبه اول و تركها با  18/1درصد رتبه دوم را به خود اختصاص دادهاند.
برخی شاخصهای آماری توصیفی متغیرهای مورد مطالعه را که بیانگر میانگین ،دامنه تغییرات ،واریانس ،انحراف استاندارد،
کمترین نمره و بیشترین نمره اخذ شده توسط دانشجویان در هر یک از متغیرها است ،در جدول  1آمده است.
جدول  .1شاخصهاي آماري توصیفی متغیرها
شاخص آماري
متغير
هويت اجتماعي
هويت ملي
هويت موفق
هويت معوق
هويت زودرس
هويت آشفته

دامنه

كمترين مقدار

بيشترين مقدار

ميانگين

انحراف استاندارد

واريانس

تعداد

160
93
68
81
67
73

73
33
18
18
21
22

233
126
86
99
88
95

1/46862
64/29
47/6
71/37
57/26
70/17

34/26
17/03
10/49
14/11
10/80
11/20

1/1743
290/32
110/15
199/12
116/70
125/54

524
524
524
524
524
524
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به منظور بررسی متغیرهای مدل هویت ملی که شامل متغیر وابسته (درونی) هویت ملی و متغیرهای مستقل (بیرونی) هویت
اجتماعی (شامل هویت قومی ،دینی و مدرن) و هویت فردی (شامل  4پایگاه موفق ،معوق ،زودرس و آشفته) است با استفاده از
نرم افزار  Amosاز روش تحلیل مسیر استفاده شد.
میزان اثرات کلی هر یک از متغیرهای تحقیق ،بر اساس تحلیل مسیر در جدول  2نمایش داده شده است.
جدول  .2مقادیر و میزان اثرات استاندارد کلی متغیرها در مدل مسیر

هويت فردي

متغير

هويت فردي

B
- B

هويت قومی

-

0/28 0/016 D

-0/152 -0/176 -0/179 -0/173 -0/047 -0/141 0/102 0/114 0/037 0/041 -0/003 -0/220 -/090 000 0/114
-

0/165 /190 0/185 0/076 000 0/147 -0/111 -0/123 -0/004 -0/044 0/026 0/238 0/097 0/015

0/572 0/561 -0/102 E

هويت قومی

F

0/007 0/043

 -0/113 -0/022 0/029 -0/092 - -0/133 0/319 0/262 0/027 -/030 -0/018 -0/163 -0/066-

-

--

0/407 0/061 -0/057 -0/075 0/065 G
H

هويت مدرن

S
R
P
O
N
L
M K
J
I
H
G
F
E
D
C
0/405 0/737 0/511 0/669 1 -0/095 0/692 0/771 0/782 0/868 0/715 0/585 0/630 -0/285 0/072 0/282

0/180 C

-

هويت دينی

هويت ملی

-

0/145

-

0/301 0/291 0/012

-

0/638 -0/464 -0/517 -0/168 -0/186 -0/018 -

-

0/692 0/799 0/814 0/795

هويت دينی

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -0/329 -0/006 -0/034 0/040 I

-

-

-

0/90

-

- -0/230 -0/009 - -0/114 -

-

J

- -0/006 -0/037 -

-

-

-

-

-

-

- -0/256 -0/010 -0/009 -0/127 -

-

K

-

-

-

0/053 0/319

-

0/266

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0/385

-

-

-

-

0/141 0/136 0/191

-

مدرن

هويت
هويت ملی

- -0/001 -0/007 - M

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0/123

-

-

0/090

L

- -0/007 -0/005 -

-

-

-

-

-

-

0/668

-

-

0/082

-

-

-

N

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

O

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P

-

0/025 0/147

-

-

-

-

-

-

-

0/497 0/332

-

0/041

-

-

-

R

-

0/024 0/141

-

-

-

-

-

-

-

0/965 0/039 0/480 0/320

-

-

-

- -0/010 -0/058 0/105 S

-

-

-

-

-

-

-

-

-

به منظور بررسيی ايص

-

هصي برازش مدل نهصيی ،دادههصي مربوط به كليه ايص

-

-

-

هص در جدول  3منعكس ايده اسيتش ايص

هص

حصكی از اين هسيتند كه مدل رواب سيص تصري بين ابعصد هويت فردي ،اجتمص ی و ملی در بهترين حص ت برازند ی بوده و مدل نهصيی
به طور مطلوبی برازش يصفته استش
جدول  .3شاخصهاي برازش مدل نهایی هویت
شاخص

مقدار

دامنه مورد قبول

نتيجه

2

1/006

>2

تاييد مدل

0/456
0/003
0/96
1/00
1/00
0/95

<0/05
>0/09
<0/9
<0/9
<0/9
<0/9

تاييد مدل
تاييد مدل
تاييد مدل
تاييد مدل
تاييد مدل
تاييد مدل

P.value
RMSEA
NFI
CFI
IFI
GFI
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هويت قومی
احساس تعهد قومی ()F
-0/91

همگرایی فرهنگ قومی – ملی

-0/28

()G

1/23

احساس تعلق قومی ()H

0/66

موفق ()B
5 /5
-0/94

احساس غرور ملی ()N

هويت فردي

0/76

هويت ملی

2/69

باور به برتري فرهنگ و تمدن

- /042
-0

0/12
0/55
0/49

ایرانی ()O
-0/17

0/66

()P

0/13

0/16

0/67

تعامل و تکثر فرهنگی ()M
جهانی نگري ()L

شکل  .1تحلیل مسیر متغیرهاي هویت فردي ،اجتماعی (قومی ،دینی ،مدرن) و هویت ملی (ضریب تعامل)

0/62

-0/11

-0/29

باستانی ()S

زودرس ()D

-0/33

0/78

تعهد به فرهنگ و سنتهاي

0/95

هويت مدرن
تحمل و همزیستی دینی ()K

1/64

احساس تعلق به ایران ()R

0/64

ترجیح فرهنگ ایرانی

تعهد و الزام دینی ()J

-0/038

آشفته ()E

0/14

0/18

الزام اجتماعی به دین ()I

معوق ()C

0/093

1/23

0/18
)

هويت دينی

2/11
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• بحث
هدف اصلی پژوهش حاضر عبارت بود از تعیین مدل روابط ساختاری بین ابعاد هویت فردی ،اجتماعی و ملی برای آزمون
این فرضیه از روش تحلیل مسیر استفاده گردید .نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد مدل روابط ساختاری متغیرهای هویت
از برازش الزم برخوردار است .در تحلیل دادههای توصیفی متغیرهای پژوهش میتوان گفت متغیر هویت ملی به عنوان قویترین
و مقبولترین متغیر از طرف پاسخگویان انتخاب شده است .این پذیرش (متغیر مذکور) به  5عامل مستخرج از عامل مذکور نیز
تسری و تعمیم یافته است.
بعد از هویت ملی و قومی ،هویت مدرن و بعد از آن هویت دینی قرار دارد .مطالعه نتایج هویت فردی نیز گویای آن هستند
که بیشترین حجم پاسخگویان در پایگاه معوق متمرکز هستند و این پایگاه در هر دو بعد ایدئولوژیک و بین فردی در رتبه اول
قرار گرفته است .در بعد ایدئولوژیک ،پایگاه زودرس در رتبه دوم است و در بعد بین فردی هویت آشفته در رتبه دوم قرار دارد.
در مطالعه جنسیتی هویت فردی ،باز هویت معوق اول است (در هر دو جنس و در هر  2بعد) .در بعد ایدئولوژیک (هم در زنان
هم در مردان) هویت زودرس دوم است .در بعد بین فردی( ،هم در زنان ،هم در مردان) پایگاه آشفته دوم است .نكته حائز
اهمیت اینكه در تمامی این طبقهبندیها ،هویت موفق در رتبههای  3یا  4قرار دارد و سهم آن از  4پایگاه هویت فردی ،جلب
پاسخ (حداکثر)  10درصد جمعیت نمونه است.
نكته دیگر شناسایی جایگاه برتر هویت معوق است .این پایگاه بین  60تا  70درصد جمعیت پاسخگوی این پژوهش را
شامل شده است .یافته پژوهشی کثرت مشمولین پایگاه معوق با پیشبینی اریكسون ( )1968همخوان است .اریكسون ()1968
پیشبینی کرده بود هویت معوق به جهت فرایند جستجوگری و کنكاش موجود در آن ،مقتضای دوره دانشجویی است و لذا
بیشترین فراوانی را در بین دانشجویان دارد .این پیشبینیها با نتایج پارهای تحقیقات دیگر (مونرو و آدامز ،1977 ،آرچر و
واترمن ،1994 ،استرایت ماتر )1993 ،و برخی تحقیقات داخلی همچون تحقیق اسكندری و شكرایی ( )1383و پاشا و گل شكوه
( )1383همخوان است .بر پایه این پژوهشها ،هویت تعلیقی در میان دانشجویان رواج بیشتری دارد و بین  25تا  30درصد
دانشجویان را شامل میشود .اما نتایج برخی پژوهشهای داخلی همچون پژوهش جاللی ( ،)1387شكرکن و همكاران ()1380
با نتایج این پژوهش ناهمخوان است .در پژوهش جاللی ،هویت زودرس با  50/5درصد رتبه اول را احراز کرده است و معوق
با  4/6درصد سهم ناچیزی در پوشش پایگاه هویتی دانشجویان داشته است .در پژوهش شكرکن ( )1380پایگاه موفق رتبه اول
را کسب کرده است.
پایگاه هویت موفق با هر سه عامل هویت قومی شامل احساس تعهد قومی ،همگرایی فرهنگ قومی -ملی و احساس تعلق
قومی دارای ارتباط مثبت و معنادار است .دادهها گویای آن هستند که عوامل هویت قومی با هویت موفق رابطه معنادار و از نوع
مثبت دارند بالعكس هویت آشفته با هویت قومی دارای رابطه منفی و معكوس است .در تحلیل این دادهها میتوان از نتایج
پارهای پژوهشهای فینی کمک گرفت .فینی ( )1990در بررسی تاثیر هویت قومی بر حرمت خود ،اعتماد به خود و هدف زندگی
دریافت که بین هویت قومی و متغیرهای مورد اشاره رابطه وجود دارد؛ بدین صورت که با افزایش سطح این متغیرها هویت
قومی نیز افزایش مییابد .همچنین مطالعات نشان داده است میزان تعهد و مشارکت در امور سیاسی ،اجتماعی با هویت موفق
همبستگی مثبت دارد .طبق این نظر گاه ،فرد دارنده هویت سردرگم ،سلبی و منفیبافانه به حضور سیاسی -اجتماعی نگاه میکند
و کمترین حضور و مشارکت مربوط به هویت زودرس است (جاللی .)1392 ،بر این اساس میتوان گفت از آنجا که هویت
قومی جهت ظهور و بروز ،به تعهد ،تعلق ،شناخت و آگاهی قومی محتاج است با هویت موفق [که تعهد و تعلق و مسئولیتپذیری
از مولفههای آن است] همبسته است.
همچنین دادهها موید آن هستتند که بیشتترین همبستتگی مثبت بین هویت موفق و معوق با عوامل هویت دینی دیده میشتود
و بیشتتتترین رابطته منفی نیز بین هویتت آشتتتفتته بتا عوامتل هویتت دینی وجود دارد .نتتایج این پژوهش بتا نتتایج مطتالعته کتانتگ و
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همكاران ( )2000همخوان استت .کانگ و همكاران ( )2000نشتان دادند انجام مراستم مذهبی و رفتن به کلیستا مستتقیماً با هویت
مرتبطاند و افراد دارای هویتی دینی -قومی از ستالمت روان و ثبات هیجانی بیشتتر و عزت نفس باالتر [اوصتاف هویت موفق]
برخوردارند .همچنین دادهها موید این هستتند که در هویت فردی بیشتترین همبستتگی مثبت بین هویت موفق و عوامل هویت
مدرن وجود دارد .این رابطه هویت فردی با هویت مدرن در ستایر پایگاههای هویت فردی متالطم و متغیر استت .از ستوی دیگر
دادههتا گویتای آن هستتتتنتد بین کلیته عوامتل هویتت قومی بتا کلیته عوامتل هویتت دینی رابطته مثبتت معنتادار وجود دارد .لتذا دادههتا
گویای عدم تزاحم و تعارض هویت قومی با هویت دینی استتت.به نظر میرستتد نتایج مطالعات فینی وروبرتز در مورد هویت
قومی در توجیته و تبیین بهتر یتافتته این پژوهش (ربط مثبتت هویتت قومی و دینی) مؤثر بتاشتتتد .فینی ( )1990دریتافتت هر چته
ستطح هویت قومی افزایش یابد به همان نستبت ،ستطح حرمت خود ،هدف زندگی و اعتماد به خود نیز افزایش نشتان میدهد.
رابطه مثبت هویت قومی با هویت دینی در پژوهش حاجیانی نیز تأیید شتده استت .ستروستتانی و حاجیانی ( )1387نشتان دادند
بین پتارهای از ابعتاد هویتت قومی (مثتل گرایشتتتات فرهنگی و اجتمتاعی بته قومیتت) بتا پتارهای از ابعتاد هویتت دینی (مثتل ابعتاد
فرهنتگ ،هویتت و رفتتار متذهبی) رابطته مثبتت وجود دارد .همچنین بین دو عتامتل دیگر هویتت قومی (احستتتاس تعهتد قومی-
همگرایی فرهنگ قومی -ملی) با  2عامل هویت مدرن (تعامل و تكثر فرهنگی -جهانینگری) رابطه مثبت معنادار وجود دارد.
این یافتهها گویای آن است که هویت قومی با هویت مدرن در تفاهم و سازگاری است و بین آنها تزاحم و تضادی دیده
نمیشود .پژوهشهای انجام شده در خصوص ارتباط هویت قومی با هویت مدرن ،برخی در تایید و برخی در رد یافتههای فوق
هستند .لهساییزاده و همكاران ( )1388در بررسی هویت قوم عرب گزارش کرد که مولفههای مدرن باعث کاهش هویت قومی
شدهاند .بنابراین طرد تجدد و مدرنیزاسیون باعث افت هویت قومی میشود .این یافته با نتایج پژوهش سروستانی و حاجیانی
مغایر است .سروستانی و حاجیانی ( )1387گزارش کردند که بین هویت مدرن و هویت قومی رابطه معناداری مشاهده نكرده
اند .نتایج تحقیق فكوهی و آموسی با نتایج حاصل از داده فوق همخوان است .فكوهی و آموسی ( )1388دریافتند در کردستان
ایران ،فرایند جهانی شدن و رواج رسانههای قومی مثل ماهواره ،هویت جماعتگرایانه قومی را تقویت کرده است .این نگاه با
دیدگاه یا رویكرد سوم در تحلیل جهانی شدن نزدیک است دیدگاه مذکور ،جهانی شدن را پدیدهای تناقض نما معرفی میکرد
به اعتقاد قائالن به این رویكرد جهانی شدن حرکتی دو سویه و دو وجهی دارد که میتواند به صورت دو وجهی عام شدن خاص
و خاص شدن عام درك شود (رابرتسون ،1380 ،به نقل از میرزایی .)1388 ،لذا تاثیرات متقابل عوامل محلی و جهانی شدن
همزمان عامل افزایش اهمیت منطقهگرایی ،ملیگرایی ،محلیگرایی ،قومگرایی و عدم تمرکزگرایی شده است (سروستانی و
حاجیانی.)1387 ،
همچنین دادههای ماتریس همبستگی هویت قومی با هویت ملی گویای این است که تمامی عوامل این دو حوزه هویتی
دارای رابطه مثبت و معنادار هستند .این نشان میدهد بین هویت ملی و قومی نه تنها تزاحم و تضادی نیست بلكه این دو سطح
هویت در تفاهم و همزیستی هستند .این نتیجه ،با نتایج تحقیقات عدیده دیگر همخوان است .از جمله میتوان به تحقیقات
افروغ ( ،)1381سروستانی و حاجیانی ( ،)1387چلبی و یوسفی ( ،)1383قاسمی و توسلی ( ،)1381میرزایی ( ،)1388فكوهی
( ،)1388احمدی ()1383و افضلی ( )1388اشاره کرد .تمامی این پژوهشها موید نتیجه حاصله هستند .این یافتهها بر رویكرد
نظری هویت ترکیبی نیز منطبق است .در این رویكرد تقویت هویت قومی در تعارض با هویت و انسجام ملی نیست بلكه مقوم
هویت ملی است .نكته دیگر آن است که رابطه مذکور ،نسبتاً قوی و باالتر از سطح متوسط است .ضمناً این رابطه بین کلیه عوامل
حاکم است و هیچ عاملی از عوامل دو نوع هویت فاقد رابطه یا دارای رابطه منفی نیست.
تحقیقات اندکی وجود دارد که نتایج آن با نتیجه این پژوهش مغایر باشد .فقط چند پژوهش محدود بر روی هویت قومی
اعراب خوزستان انجام شده که نتایج آن از رابطه منفی هویت ملی با قومی حكایت دارد لهساییزاده و همكاران ( 1388و نواح
 .)1386بالعكس در اکثر پژوهشهای انجام شده روی اقوام ایرانی (آذری ،کرد ،لر ،بلوچ و ترکمن) رابطه مثبت هویت ملی و
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قومی گزارش شده است.
از سوی دیگر نظر به ارزیابیهای به عمل آمده ،در مقام داوری میتوان گفت که جمعیت دانشجویی جامعه مورد مطالعه
(دانشگاههای شهر تهران) وضعیت هویتی مطلوبی ندارد و درگیر تعلیق و تاخیر هویت است .بیشترین کسانی که از هویت
تعلیقی هم خارج ماندهاند یا گرفتار هویت زودرساند (در بعد ایدئولوژیک) که هویتی خام و تقلیدی است یا در پایگاه هویت
آشفته (در بعد بین فردی) گرفتار شدهاند .غیر از احراز رتبه اول توسط هویت معلق ،نكته نگران کننده دیگر ،فاصله فاحش
جمعیت این پایگاه با پایگاه بعدی است .در حالی که برخی پژوهشهای داخلی شیوع هویت تعلیقی در جامعه دانشجویی را
 25تا  30درصد گزارش کردهاند (اسكندری و شكرایی )1383 ،این پژوهش شیوع این هویت را بین ( 63/8در بعد ایدئولوژیک)
تا  74/3درصد (در بعد بین فردی) به دست آورده است.

• نتیجه گیري
نتایج این پژوهش نشان داد که مدل روابط ساختاری متغیرهای هویت از برازش الزم برخوردار است .همچنین در مقام
جمعبندی این پژوهش میتوان گفت که از میان متغیرهای پیشبین ،متغیر هویت قومی به نسبت دیگر صور هویتی بیشترین
تاثیر مستقیم را بر هویت ملی داشته است .بعد از هویت قومی ،از نظر اثربخشی مستقیم بر هویت ملی ،هویت دینی در رتبه
بعدی قرار دارد .هویت فردی از نظر اثربخشی مستقیم بر هویت ملی ،در رده بعدی قرار میگیرد .این سطح از هویت فقط از
طریق متغیر پایگاه هویت موفق توانسته است به پشبینی مستقیم هویت ملی بپردازد.میتوان از سه گزاره فوق نتیجه گرفت که
هویت ملی به طور مستقیم از هویت قومی ،دینی و هویت فردی (موفق) نشأت گرفته است.
همچنین بر اساس یافته ها میتوان گفت که هویت مدرن هیج سهم و نقشی (به صورت مستقیم) در پیشبینی و اثربخشی
بر هویت ملی نداشته است .از سوی دیگر قویترین و بیشترین رابطه غیرمستقیم( ،بین متغیرهای پیشبین و مالك) مربوط به
رابطه هویت فردی و هویت ملی است .متغیرهای هویت فردی پر تعدادترین تعامل را با متغیرهای هویت ملی برقرار کردهاند.
همانگونه که گفته شد متغیر هویت فردی فقط در هویت موفق با هویت ملی رابطه مستقیم داشته است.
از ديگر يصفته هص میتوان به اين ااصره كرد كه هويت قومی و دينی همچنين واسطه و ميصنجی موثري براي تعصمل ديگر متغيرهص بص هويت
ملی بودهاندش در اين ميصن ،نقش هويت قومی در ميصنجی ري ،قويتر از هويت دينی بوده است ش هويت مدرن ضمن اينكه پيشبينی
كننده وبی براي هويت ملی نبوده است؛ واسطه وبی هم نبوده استش
در همین راستا باید گفت که متغیر هویت مدرن ،بیشتر با هویت قومی و دینی در تعامل است .البته تعامل آن با هویت دینی
قویتر است .عوامل هویت مدرن بخوبی توانستهاند با عوامل هویت دینی (تحمل و همزیستی دینی و الزام اجتماعی به دین)
تعامل برقرار سازند .متغیر همگرایی فرهنگ قومی -ملی (از متغیرهای هویت قومی) شاید قویترین متغیری است که در تحلیل
مسیر شناسایی شده است .این متغیر بیشترین مسیرهای ورود و خروج (مجراهای تعامل) به سایر متغیرها را ایجاد کرده است،
بیشترین ارتباط را با متغیرهای هویت ملی برقرار کرده است و قویترین میانجی برای اتصال هویت فردی به هویت ملی بوده
است .این متغیر ضمناً اثر قابل توجهی در خروج هویت مدرن از هجران و انزوا داشته است .متغیر الزام اجتماعی به دین (از
متغیرهای هو یت دینی) نیز میانجی و رابطی قوی و قدرتمند برای اتصال هویت مدرن به سایر حوزههای هویتی است .از آنجا
که هویت مدرن کم ارتباط و کم تعامل است؛ نقش متغیر مذکور در بسط تعامل آن ،بسیار موثر است.
در حقیقت هویت دینی از طریق متغیر الزام اجتماعی به دین (که حاکی از حضور اجتماعی دین است) توانسته است بر
هویت مدرن اثر گذارد و محرك جهانی شدن باشد .متغیر مهم دیگر شناسایی شده در فرایند تحلیل ،تحمل و همزیستی دینی
است .این متغیر ،هم پیشبینی کننده موثری برای متغیر مالك (هویت ملی) است ،هم رابط و میانجی خوبی است؛ ضمناً در
تعامل داخلی سه متغیر اصلی هویت اجتماعی (هویت دینی ،هویت قومی ،هویت مدرن) بسیار اثرگذار است .این متغیر در ایجاد
پیوند و وفاق سه متغیر هویت دینی ،قومی و مدرن نقشی مهم بر عهده دارد .از دیگر متغیرهای اثرگذار در این پژوهش ،هویت
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موفق است که هم مستقیم در پیشبینی هویت ملی اثر دارد و هم به صورت غیرمستقیم و از طریق متغیرهای میانجی (همگرایی
فرهنگ قومی -ملی ،الزام اجتماعی به دین و تحمل و همزیستی دینی) بر هویت ملی اثر میگذارد .نكته دیگر اینكه هیچیک از
پایگاههای هویت فردی با هویت مدرن رابطه مستقیم ندارند .اگر چه هویت قومی و فردی بر هویت مدرن اثر دارند اما از طریق
و با میانجیگری هویت دینی .یعنی هویت دینی به عنوان یک کاتالیزور ،هویت فردی و قومی را به فرهنگ جهانی وصل میکند.
دسترسی به جامعه مورد نظر ،از دشواریهای این پژوهش بود .کثرت متغیرهای این پژوهش یكی دیگر از محدودیتهای آن
بود .این ویژگی امكان وارسی عمیقتر را محدود میسازد و محقق ناچار است به جهت ممانعت از اطاله مطالب ،برخی موارد
را به اختصار برگزار نماید .بر اساس نتایج این پژوهش میتوان گفت که شایسته است سیاستهای تحدید قومی[ ،که مبتنی بر
مفروضههای قوم هراسی و تهدید بودن قومیت است] به سمت سیاستهای همگرایی و تفاهم با اقوام تغییر جهت یابند .قومیت
مقوم هویت ملی است و باید تقویت شود .در تقویت قومیت ،باید بر مولفههای فرهنگی قومیت تاکید داشت ،نه بر مولفه های
عاطفی ،احساسی [که میتواند رنگ سیاسی و تعلقات خاص گرایانه پیدا کند] .همچنین هویت ملی از تجمیع صور و سطوح
مختلف هویت (فردی و اجتماعی) شكل میگیرد .پس باید همه این صور و سطوح با هم تقویت شوند .هرگونه پرورش رانتی
یک صورت هویت ،آن را ماهیتی سرطان گونه خواهد داد که ضمن تخریب و فرسایش دیگر صور ،در انتها به بیماری کل ارگان
(جامعه) میانجامد .لذا همه صور هویتی در ایران ،در کنار هم معنا مییابند و در کنار هم رشد و تعالی پیدا میکنند.
•
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