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Abstract 
The issue of identity in many countries, including Iran, is not a single issue and 

is affected by various sources of identity, which sometimes conflict and 

interaction with each other has caused concerns; Hence, one can have an identity 

according to the phenomena through which man knows himself/herself and 

introduces herself/himself to others. The purpose of this study is to investigate 

the situation and analysis of the identity network of adolescents of different 

ethnicities and to understand its complexities, priorities. The present study was 

conducted to investigate the ratio of identity dimensions among students in 

Sanandj, Iran. The sample of the study consisted of 400 male and female students 

studying in Sanandj. The data were collected through questionnaire. The data 

analysis has been performed by SPSS software and we have used descriptive 

statistics, inferential statistics and also path analysis techniques. The findings 

indicate that there is a significant relationship between all identity dimensions, 

namely ethnic identity, national identity, religious identity and global identity. 

National identity has the highest relationship, followed by religious identity, 

global identity and ethnic identity has the least relationship. This relationship is 

indeed positive and direct.  
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Extended Abstract 

1- Introduction 

The issue of identity in many countries, including 

Iran, is not a single issue and is affected by various 

sources of identity, which sometimes conflict and 

interaction with each other has caused concerns; 

Hence, one can have an identity according to the 

phenomena through which man knows 

himself/herself and introduces herself/himself to 

others. The Kurdish people have always had their 

own ethnic and cultural identity; However, this local 

and national identity was not in conflict with the 

national identity until the modern era - that is, the 

rise of Reza Shah. The cultural factor had a major 

role in the continuation of Kurdish identity in the 

20th century. The lack of development in Kurdistan 

leads to deprivation and lack of justice among 

Kurds.  Religious and cultural discrimination and 

poverty in Kurdistan province had changed 

formation of Kurdish identity and had provided a 

gap between the dimensions of identity.  

Kurdish students live in a challenging situation, 

having a different religion and ethnicity put them 

under pressure. Such a conflicting situation can 

make confusion for Kurdish students. The purpose 

of this study is to investigate the situation and 

analysis of the identity network of Kurdish students 

and to understand its complexities, priorities and 

highlights of these networks. Finally, we try to 

achieve a comprehensive understanding of Kurds 

identity patterns among students. For conceptual and 

theoretical framework, theories that emphasize the 

issue of identity from the perspective of the 

constructionist approach as well as the perspective 

of symbolic interaction and according to the 

hierarchy in the analysis of students' identity 

resources network were selected as the theoretical 

framework. 

2-Method 

The method in this research is a quantitative 

approach and using survey. The data collection tool 

was a questionnaire and the statistical population is 

Sanandajes Students. In this study, a statistical 

sample of 400 people is included. SPSS software 

was used for the statistical analysis of this research. 

Two main processing categories were performed on 

the data, and descriptive statistics and inferential 

statistics were used for this purpose. Finally, the 

relationship between identity dimensions and 

demographic and ethnic characteristics were plotted 

in tables and graphs. The questionnaire used was the 

fourfold identity assessment questionnaire in Iran 

with about 140 questions. Four measures of national, 

ethnic, religious and global identity have been used 

in this research. 

3-Results 

Using a multivariable regression, it was found that 

there is a significant relationship between all identity 

dimensions, namely ethnic identity, national 

identity, religious identity and global identity. 

National identity has the highest relationship, 

followed by religious identity, global identity and 

ethnic identity has the least relationship. This 

relationship is indeed positive and direct. The results 

indicate that the ethnical identity does not have a 

direct effect on religious and global identity, the 

indirect effect of ethnic identity has two paths; With 

the mediation of religious identity, this effect will be 

reduced. 

4- Conclusion  
According to the findings of this research, national 

identity is central to Kurdish students' identity 

search. The second place in this hierarchy belongs to 

religious identity. The sources of identity are 

multiple and combined, and ethnic social structures 

are effective on the hierarchy of identity prominence 

of students. Nationality plays a selective role in 

individual choices in the hierarchy of identity 

dimensions. National unity in Iran is mainly based 

on territorial unity. According to the findings of this 

research, it seems that national identity has been able 

to influence other dimensions of identity among 

Kurdish students and by creating a kind of 

hegemony, the resistance of ethnic identity has 

faded. 
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 مقاله پژوهشی

 شهر سنندج( نوجوانانشناختی نسبت ابعاد چهارگانه هویت )مطالعه موردی مطالعه جامعه

 3زاده یدیاحسان حم ،*2مجید موحد ، 1 یگومحمود عل
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 .یرانا یراز،ش یراز،دانشگاه ش ی،و علوم اجتماع یریتدانشکده اقتصاد، مد ی،شناسجامعه یاراستاد .3

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
دانش آموزان  ی)مطالعه مورد یتنسبت ابعاد چهارگانه هو ی(. مطالعه جامعه شناخت1041زاده، احسان. ) یدیحم ید؛محمود؛ موحد، مج یگو،عل استناد:   

 .111-171(. 2)0. فرهنگ و هنر یجامعه شناسشهر سنندج(. 

 

 

 مقدمه و طرح مسئله

 

 0011اسفند  8تاریخ دریافت: 

 0010مرداد  01ریخ پذیرش: تا

 0010مرداد  01تاریخ انتشار: 

 
 

 

 

 

 

 

 های کلیدی:واژه

 ی،جهان یتهو ،محلی یتهو یت،ابعاد هو

 دانش آموزان.

 چکیده

مقوله هویت در جوامع مختلف مقوله واحدی نیست و متأثر از منابع هویتی گوناگون است. این امر بعضاً به 

هایی دهیتضاد و کشاکش این منابع با یکدیگر منجر شده و معضالتی را دامن زده است. بنابراین، به تناسب پد

توان هویت داشت. هدف این مطالعه شناساند میشناسد و به دیگران میها خود را میکه انسان از طریق آن

سنجش روابط بین ابعاد هویتی و چگونگی تاثیر آنها با یکدیگر در بین نوجوانان شهر سنندج است. همچنین 

ا در این بین معین کند. به همین منظور نظریهکند سهم هر یک از ابعاد چهارگانه هویت راین مقاله تالش می

گرایی و همچنین منظر کنش متقابل نمادین تاکید دارند، -هایی که به مسئله هویت از منظر رویکرد ترکیب

گرایانه به عنوان چارچوب نظری این مطالعه انتخاب ها تشریح شده اند. همچنین رویکرد ترکیبدر بخش نظریه

این پژوهش رویکرد کمی و با استفاده از تکنیک پیمایش انجام گرفته است. ابزار  شده است. روش تحقیق در

ها پرسشنامه استاندار بوده و جامعه آماری هم نوجوانان شهر سنندج است. در این مطالعه نمونه گردآوری داده

انان، نکته مهم شود. در مدل تجربی بدست آمده از ارتباط بین ابعاد هویت نوجونفر را شامل می 044آماری 

محوریت هویت رسمی در بین دیگر ابعاد هویت است و تمام ابعاد هویت با بعد هویت ملی رابطه مستقیم و 

مثبتی دارند. بعد هویت محلی با دیگر ابعاد هویت ارتباط مستقیمی ندارد و کمتر از سایر ابعاد هویتی تاثیر 
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  058  یتگانه هونسبت ابعاد چهار یشناختمطالعه جامعه

  

فرهنگ و هنر یشناسجامعه یفصلنامه علم 155-371، صفحات 1141انتابست ،دومم، شماره چهاردوره    

 مقدمه و بیان مسئله -0
 ،گیردبرمیهای اجتماعی را در ترین حوزهترین تجربیات فردی تا عمومیای که دامنه آن از خصوصیپدیده عنوانبههویت 

 حاصل دیالکتیک خود و دیگری بوده که در میان طیفی از شبکه معنایی ذهن و ساختارهای اجتماعی و فرهنگی در حرکتی رفت

 ،نسبتی که ثابت نبوده و هر آن ممکن است تغییر کند ،استنسبتی میان دو سر طیف  هویت»سان، بدین است.برگشتی  و

تفاوت  .(38: 1331خانی، )علی «شود)ساختار اجتماعی( نیز ناشی می بلکه از دیگری ،)شبکه معنایی( تغییری که نه تنها از خود

 به عنوان یک چالش و مسئله مطرحاست که در جوامع سنتی هویت  هویت در گذشته آن ۀهویت در دوران اخیر با مسئل ۀمسئل

هویت به تعبیر  ه است. در واقع،از پیش روشن و استوار بودو  امری ثابت و طبیعت آدمی به عنوان آفریده خداوند، ه استنبود

. شخص در ه استبود ایآیینی و اسطوره باورهای دینی و ۀشدتعیین محصول کارکرد یک نظام مقتدر و از پیش 1هایدگر

توانست از سرنوشت محتوم ندرت میآمد و بهای به دنیا میشدهشده و تثبیتتعیین های اجتماعی و فرهنگی از پیشموقعیت

مدرنیته روزی هزار بار افراد را ناگزیر  موقعیتاما  .(33: 1338 ،اش بگریزد )احمدیشدهجایگاه پیشاپیش تعیین خود، یعنی از

. در این شرایط است (00همان، طلبند )ای میهای تازهکه هرکدام هویت هایی. موقعیتشوند بروروای های تازهضعیتکند با ومی

 گیرد.که هویت فرد و جامعه در چالش قرار می

هویتی  لمراتب ارزشی و در ارتباط با یکدیگر، پازها در یک سلسلهبیانگر آن است که عموماً هویت نگاهی به مطالعات هویت،  

روی، هویت را باید در مقام یک کلیت منسجم از لحاظ معناشناختی ترسیم نمود. همچنین کنند. از همینجامعه را تعریف می

 ای اخیر از یادگیری در دوران نوزادیپیاژهفهم پسا ،شدن ریشه دارندیندهای اجتماعیاگیری هویت فرد در فرباید دانست که شکل

 . اینشدن اولیه جای داده شوندکه پیشرفت شناخت و تحول هویت دوش به دوش یکدیگر در اجتماعیدهد و کودکی مجال می

برخی  درو  جنسیت، بودنیانسان ،خویشتنی ؛ مانند:شوندحیات تثبیت می اوانها که چنین در مطلب مبین آن است که هویت

 ،ابییر فرایند هویتکند. بر این اساس، دتر یگر مستحکمهای ددر مراحل بعدی زندگی از هویت راخویشاوندی و قومیت  ،شرایط

یابی برای نوجوانان و جوانان در بسیاری از کشورها تبدیل به و دشواری هویت ای برخوردار استنوجوانی از اهمیت ویژه ۀدور

تر شده است؛ مانند تشدید های اخیر پررنگها درباره وضعیت هویت در دههنگرانی (.1333، 2ای جدی شده است )کارنویمسئله

(، اثرگذاری فضای مجازی در تحوالت هویتی )میمنت 1333( )کریمی،1044( )عزیزان پور،1044فرد هویت جویی قومی )حسنی

شده برای نظام ( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که در اهداف تصریح1333نیا و خامسان )( و غیره. لقمان1333آبادی،

ترین ابعاد هویتی ایران وضعیت مطلوبی قرار ندارد ترین و مهمیت و مخصوصاً هویت ملی به عنوان یکی از کالنآموزش ایران، هو

ایی هو با توجه به اهمیت نقش هویت در توسعه و پیشرفت کشور الزم است نسبت به چگونگی برخورد و مواجهه با آن بازاندیشی

 صورت پذیرد.  

مسلط در تضاد با هویت  خاص خود برخوردار بوده است؛ اما این هویت تا قبل از دوران مدرنهمواره از هویت فرهنگی  هاردکُ

 کند وها محصور میای، شرایط جغرافیایی که آنها را در بین کوههای محلی تا قرن نوزدهم، ساختار قبیله. حکومتنبوده است

عامل در تداوم هویت کردها نقش موثری داشته است. آیند که به حساب می کند و فرهنگ مردم کرد جزء عواملیمجزا می

های محلی کرد در آغاز قرن بیستم نابود ای در تداوم هویت کردی در قرن بیستم داشته است؛ زیرا حکومتفرهنگی نقش عمده

ی کردهـا را کـه خودمختـاری محلـ ندهـای متمرکز در ایران، ترکیه، عراق و سوریه گرفتملـتـ  شدند و جای آنها را دولـت

ای کردند، ساختار عشیرهمی تأکیـد شهرنشـینی و آمرانـه مدرنیزاسـیون بـر کـه هـاملـتـ گرفت. همچنین، این دولـت  نادیـده

را از بین بردنـد. اگـر چـه پیشـرفت تکنولـوژی مـانع شـرایط جغرافیــایی را از بــین بــرده؛ امــا عامــل فرهنگــی همچنــان 

 (.1-7:  1338، )عبداهلل ابریشمی م داشــته اســتتــداو

زی ترین حد نسبت به مناطق مرکاقتصادی در پایین ۀدر مناطق کردنشین کیفیت زندگی و توسعمرکز آمار ایران طبق آمار    

ن مناطق باتی در ایث ناپذیر توسعه نیافتگی و بی معیوب و پایان ۀبیکاری، فقر و ناامنی انسـانی سـبب ایجـاد چرخـ. قرار دارد

)کردنشـین( شـده و خواهـد شد. اتفاقاتی که در این مناطق اتفاق افتاده است، بارها و بارها توجه ویژه مسؤوالن را بـه این نواحی 

 
1 - Heidegger 
2 -Carnoy 
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فرهنگ و هنر یشناسجامعه یفصلنامه علم 155-371، صفحات 1141انتابست ،دومم، شماره چهاردوره    

ود شتوسعه نیافتگی مناطق کردنشـین بـه محرومیـت و نبود عدالت در بین مردم مناطق کردنشین منجر می. جلب نموده است

ـود و در شدیگری رفتار مـی ۀکند. اغلب با کردها به مثابگرایی فراهم میقوم تشدیدیت فضای مناسـبی بـرای رشد و که در نها

ناخواه به دوری کردن و بینند، خواهکمتر کاری اولویت با کردهاست. پس هرگاه مردم چنین فشارهایی را از محیط اجتمـاعی می

باشد که در مقابل هویت ملی و سیاسی شدۀ ایرانی  ایهتواند مقولنابراین، هویت کردی میشوند، ببریدن از این محیط متمایل می

 ؛13: 1333فکوهی،)کنـد مجموع این احساسات و رفتارها متأسفانه گرایش به گریز از هویت ملی را تقویت می گیرد. قرار می

ب و کرد( و فرهنگی)مخالفت با زبـان کردی و لباس تبعیضات مذهبی )عدم انتخاب استانداران سنّی مذه( 81: 1338فکوهی،

های فرهنگی و کردی در ادرات دولتی؛ عدم نامگذاری خیابانها و مدارس بـه نـام مشـاهیر کرد( و سرکوب مطالبات و خواست

منـاطق؛ بـه  اجتماعی مردم کرد؛ فقـر و کمبـود در زمینه وجود امکانات فرهنگی در اسـتان کردسـتان در مقایسـه بـا سـایر

هـای فرهنگـی دولـت مرکزی ایران، ماننـد ممنـوع هـای مشـهود در سیاسـتنشین، نابرابری های مرکزی و فارسویـژه استان

های کشور، در کنار معضالت اقتصادی که بدان اشاره شد؛ کـردن تـدریس زبـان کـردی نـه تنهـا در مـدارس، بلکـه در دانشگاه

 .(1338عبدالهی،) فراهم کرده است ابعاد هویتگیری هویت کردی متمایز و شکاف بین زمینه را برای شکل

در دوران کودکی از پنج یا شش سالگی  ،ای برخوردار استیابی نوجوانی از اهمیت ویژهر فرایند هویتهمانگونه که ذکر شد د

 مربوطخود  به فهم منزلت پذیریاین مسئولیت؛ گیردکودک در قبال اعمال خود مسئولیت اجتماعی و اخالقی را به عهده می

یگران کند و با د چهره اجتماعی کسبکند تالش می شود توسط دیگران ادراک  دتوانمیبرای کنترل اینکه چگونه  است. کودک

اعی گروه کند سپهر اجتمدر همان حال که کودک از میانه دوران کودکی به سوی نوجوانی گذر می. کند به همان شیوه رفتار

 ودخ شود که در آن شناساییها اولیه میعنوان بافتجایگزین خانواده به ؛همتایان که اغلب از لحاظ جنسی تفکیک شده است

 .(131: 1373بند، )عالقه شودیابد. شخصیت اجتماعی در این دوره شناسایی و کسب میافتد و توسعه میاتفاق می

ه وجود شرایطی ک ؛شونده دلیل خصوصیات خاص سنی خود بیشتر تحت تاثیر واقع میب آموزان نوجواندانش  در این میان 

بدانند که چیست  یعنی ؛بینی و عینیت بیشتر به خود بنگرندیاری کند تا تصویر صحیحی از خود داشته و با واقع را نوجوانانبتواند 

 اآنه به تطبیق قدرتگردد و از سوی دیگر ا میو به دنبال چه می باشند از یک سو سبب اطمینان خاطر و سالمت فکر آنه

 کنونی زمان در کنونی جوامع مشکالت و مسائل حل برای آن مرز حد و تحقیق و نوجوانان هویت بررسی بنابراین بخشد،می

ل کرد یکنند از طرفی به دلاست. به اضافه نوجوانان کرد در موقعیتی چالش برانگیز زندگی می هدایتگر آینده برای و راهگشا

هستند و با توجه به  )هژمونی(بودن و داشتن مذهبی متفاوت نسبت به اکثریت شیعه در ایران تحت فشار هویت قومی خود

شود. از طرف دیگر حکومت مرکزی احساس محرومیتی که نسبت به مناطق فارس نشین دارند این فشار قومیتی دوچندان می

نشین است و به ویژه در مدارس به عنوان یک سازمان حاکمیتی این فشار به در تالش برای تقویت هویت ملی در مناطق کرد

تواند دو چندان کند. یعنی دوران صورت مضاعفی احساس می شود. چنین موقعیت متعارضی سردرگمی نوجوانان کرد را می

 از طرف دیگر.  های هویتی را به همراه دارد از یک طرف و سردرگمی بین ابعاد هویت همنوجوانی که خود بحران

مه و تواند الزبنابراین، در چنین شرایطی،  با توجه به ابعاد گوناگون هویت نوجوانان کرد، کشف منابع و روابط هویتی می

-هایی باشد که نهایتاً به تکامل فردی، خودباوری، همدلی، همبستگی ملی، تعهد و مسئولیتها و سیاستشرط تدوین برنامهپیش

 افراد و هابخش به ناظر اجتماعی مطالعات و هابررسی عموم همچنین انجامد.لی و افتخار به فرهنگ خودی پذیری، ترجیحات م

 شهر  آموزاندانش به پژوهش این در روی،همین از شود،می پرداخته ایحاشیه هایحوزه به کمتر و است برخوردار و مرکزی

 یا و طمتوس شرایط در یافتگیتوسعه بندیطبقه نظر از همچنین و اندتمتفاو مرکزی جامعه با هویتی ابعاد نظر از که سنندج

سنجش سلسله مراتب ابعاد هویتی با مطالعه ارتباط و نسبت این پژوهش  هدفاز همین رو  .است شده پرداخته هستند؛ ضعیفی

کند سهم هر یک از ابعاد ش میبین هویت ملی، قومی، دینی و جهانی  بین نوجوانان کرد است. همچنین این مقاله نهایتاً تال

 «خودِ نوجوان ایرانی در کردستان»پردازد که چهارگانه هویت را در این بین معین کند. در واقع، این پژوهش به بررسی این مهم می

 ها وویژگی ایرانی از لحاظ تعلقات جمعی چه نوجوان کرددر واقع، خودپنداره  ؟ها، منابع و سطوحی استها، الیهمتأثر از چه پایه

ی آموزان کردستانکنند به این سئوال پاسخ دهند هویت دانشخصایصی را در بر دارد؟ همچنین محققان در این پژوهش تالش می

 توان فهم نمود؟را بر اساس چه ابعاد  و نیز بر پایه چه روابط و مناسباتی می
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 پیشینۀ پژوهش -0
 تجربیهای پژوهش:  0 – 0

پیشروی  راهکارهای و قومی هویت جویی چالش مجازی، فضای»( در پژوهش خود با عنوان 1044)زاده فر و عباسحسنی

 از یکی که گشته است  مواجه اساسی چالش های با امروزه آن ملی هویت و ایران معتقد است کشور« اسالمی جمهوری دولت

دارد،  نقش چالش این بروز در که عواملی مهمترین از مقاله، این هویت جویی قومی است. در تشدید ناشی از چالش آنها، مهمترین

با  است توانسته مجازی فضای که، است بدین ترتیب مقاله فرضیه های است.  کشور در آن گسترش و رشد و مجازی فضای

 هویت به آنان تضعیف دلبستگی و شانقومی هویت به نسبت ایرانی قومی گروههای اعضای گرایش تقویت موجب خود امکانات

 هاییسیاست اتخاذ با تواندمی اسالمی دولت جمهوری اینکه، و نماید؛ مواجه چالش با را ایران ملی هویت بدینوسیله و شده لیم

 افراد زندگی کیفیت ارتقای کثرت، در وحدت سیاست مجازی، به کارگیری فضای و جهانی شدن فرایند با منطقی مواجه ی :چون

 قومی گروههای گرایش اعضای تقویت به بدینوسیله و نموده مقابله دید هویت جویی قومیتش چالش با .. و قومنشین مناطق در

 که است ذکر به الزم .نماید فراهم را ایران ملی هویت تحکیم و تقویت موجبات و کرده کمک هویت ملی شان به نسبت ایرانی

 است.  کتابخانه ای صورت به یزن اطالعات و منابع جمع آوری شیوهی و بوده تحلیلی–توصیفی این مقاله، روش

معتقدند که «  ایرانیان فردی هویت در دین جایگاه و نقش بررسی»( در پژوهش خود با عنوان 1333حیدری و همکاران )

 روش .دارند نقش آن به دهی و شکل ساخت در مختلفی عوامل و عناصر و است متکثر و چندبعدی پیچیده، ای مسئله هویت

 است نمونه 1344 با برابر نمونه حجم . است کشور استانی مراکز سال 11باالی  افراد شامل آماری جامعه و پیمایش روش تحقیق

 خوزستان، شرقی، تهران، آذربایجان های استان مراکز از سیستماتیک تصادفی صورت به و ای چندمرحله گیری روش نمونه با که

 مختلف عوامل کنار در دین که دهد می نشان آمده دست های به یافته اند. شده انتخاب رضوی خراسان و کردستان فارس، گیالن،

نقش  مستقیم صورت به خود اینکه بر افزون عنصر این طوری به دارد.  ایرانیان فردی در هویت فردی به منحصر و مهم جایگاه

 .گذارد می تأثیرنیز   گییعنی تمایزیافت فردی هویت مرکزی هسته بر چرخه دو طریق از دارد فردی هویت ساخت در محوری

شناختی حوزه های همگرایی و واگرایی هویت مطالعه جامعهدر پژوهش خود با عنوان ( 1333)ساروخانی و وثوقی  ،رضاییان
بلکه جزو اقوام اصیل مستقل ایرانی  است؛ کرده لر و ننه  کنند قوم لک تاکید می ملی و هویت قومی مطالعه موردی قوم لک

های ایرانی زبان مردم لک لکی است که جزو زبان های غربی شمالی زبان است. دمت تاریخی چند هزار ساله است که دارای ق

نفر از آنها به عنوان حجم نمونه  337روش تحقیق پیمایشی جامعه آماری تحقیق درمان لک ساکن در ایران و تعداد  .می باشد

آمده موید قرار گرفتن ابعاد فرهنگی و اجتماعی هویت قومی در دستنتایج به .ای چند مرحله انتخاب شده استبا روش خوشه

 .حوزه همگرایی با هویت ملی و همچنین قرار گرفتن احساس محرومیت و طرد شدگی قومی در حوزه واگرایی با هویت ملی است

رایی و ت قومی و باستان گدهد که احساس محرومیت بیشترین اثر تقویتی را بر متغیر هویضرایب استاندارد رگرسیون نشان می

 بر وهویت قومی نقش تضعیف بخش  برهمچنین متغیر تحصیالت  ؛تعلقات قومی بیشترین اثر تقویتی را در هویت ملی دارند

تأثیر الگوهای فرهنگی غرب بر ( در یک تحقیق مقطعی با عنوان 1337عباسی ) .کندهویت ملی نقش تشدید بخشی را ایفا می
نفری از جوانان  333با روش پیمایش و با جامعه آماری  ن استان کردستان )مطالعه موردی: شهر سنندج(هویت اجتماعی جوانا

ها و شناخت اجتماعی در بین جوانان شهر های احساسات، ارزشلگوهای فرهنگ غربی بر مؤلفهدهد که اشهر سنندج  نشان می

ررسی و ب اسپیرمن برای بررسی میزان همبستگی بین عوامل مورددر این تحقیق از ضریب همبستگی  .اندسنندج تأثیرگذار بوده

های هدر میان مؤلف .شده است بندی میزان تأثیرگذار عوامل مؤثر در هویت اجتماعی جوانان استفادهاز آزمون فریدمن نیز برای رتبه

 رپذیری را از الگوهای فرهنگ غربیاجتماعی کمترین تأثی احساسات اجتماعی بیشترین تأثیرپذیری و مؤلفه ارزش فوق مؤلفه

دهی با ارزش توانمیرای تقویت هویت اجتماعی و کاهش تأثیرگذاری الگوهای فرهنگ غربی کند ب. محقق پیشنهاد میاندداشته

های بومی قوم فرهنگهای موجود در خرده و تقویت عناصری چون زبان، لهجه، پوشاک و غذاهای سنتی، استفاده از پتانسیل

 .ها اقدام نمودو پرهیز از تحقیر و تمسخر سبک زندگی قومیت کرد
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چند فرهنگی به عنوان واسطه هویت قومی و هویت ملی در بین نوجوانان جاوه  »در پژوهش خود با عنوان  (2421) 1پریواتی   

ی که چند فرهنگ نیا خاص و درک یگروه قوم کیخود در  ییبا شناسا ی،چند فرهنگ اریبس کشورِ کیدر  یمل تیهوحول ت «ای

د و چن یقوم تی، هویمل تیهو نیکشف ارتباط ب قی. هدف تحقکندمعنا پیدا میاست،  تیهر دو هو نیب یپل ارتباط بودن

 اسی( مق1کند: ) یاستفاده م یریاندازه گ اسیاز سه مق مطالعه نیها است. ا یجاوه ا یبرا ژهی، به ویدر اندونز ی بودنفرهنگ

 یری( جهت گ3؛ و ) ییجاوا تیسنجش حس تعلق به قوم یبرا یقوم تیهو اسی( مق2. )یمل تیهو یریزه گاندا یبرا یمل تیهو

 اکارتایوگیکالج در  یدانشجو 001مطالعه شامل  نی. شرکت کنندگان در ای بودنچند فرهنگ یریاندازه گ یبرا یمتنوع جهان

 هیفرض نیاز ا یگر یانجیدهد که مدل م ینشان م ونیرگرس لیتحل جیسال هستند. نتا 21تا  17 نی(، ب321؛ زن =  118)مرد = 

، نیبنابرا .ی قرار داردمل تیو هو یقوم تیهو نیب یبه عنوان واسطه ا ی بودنچند فرهنگ نکهیا یعنیکند،  یم یبانیپشت قیتحق

 کند. یم جادیاورد بحث موضوع م بارهدررا  یدیتصور جد یفعل یها افتهی

تأثیر متقابل دوستان یکسان و متقابل بر توسعه هویت نژادی قومی در اوایل » خود با عنوان  در پژوهش (2424) 2جوگرت  

 نیگذارند. با ا یم ریتأث ینوجوان لیدر اوا3 ینژاد-یقوم تینشان داده است که همساالن بر رشد هو ریاخ قاتیتحق «نوجوانی

د رش رب و نه از اقوام دیگر از قوم مشترکفقط دوستان  دهد کهینشان م یاجتماع تیهو یۀبر نظر یمبتن یحال، استدالل ها

به  یرا بر دلبستگ از اقوام دیگرهمساالن  ری، تأثیاجتماع یهاشبکه  لیو تحل هی. با استفاده از تجزاثر دارد نژادی-هویت قومی

نفر با  1303شامل  یان غربدر آلم یتیها از شش مدرسه متنوع از نظر قوم. دادهاندهقرار داد یمورد بررسنژادی -هویت قومی

دهد که دوستان مشترک از یک قومیت بیش از دوستانی از اقوام دیگر نتایج این پژوهش نشان میگرفته شد.1333میانگین سنی 

 . بیشتر براعتالی هویت قومی و نژادی نقش دارد

آلمان  در مهاجرت سابقه دارای کودکان ملی و قومی های هویت طولی بررسی» ( در پژوهش خود با عنوان 2424) 0فرولیش

، خود یتوانند با گروه قوم یدارد: آنها م تیادغام اهم یمهاجران برا تیو مل تیقوم فینحوه تعربر این نکته تاکید دارد که «

 نفر 244با سابقه مهاجرت ) یبا کودکان دبستان یمطالعه طول کآنها یکنند.  یاز هر دو همذات پندار یبیو ترک رندهیجامعه پذ

 یقوم تیهو و ثبات این دو هویت انجام دادند. یو مل یقوم یها تیهوی کننده ها ینیب شیپدرباره ی سال( در آلمان  14تا  3؛ 

 یر حالرابطه مثبت داشتند(، د یعنیسازگار بودند ) گریکدیو دوگانه با  یمل یها تیقرار گرفت. هو دییمورد تأ یمل تیاز هو شیب

را  یلم تیها هو یآلمان اب ارتباطو دوگانه( بود.  یمل یها تیارتباط با هو یگانه )به عنوان مثال، ببه صورت جدا یقوم تیکه هو

ورد در م یاجتماع یروان شناخت یها هیمطالعه با توجه به نظر نی، انی، اما نه برعکس. بنابرای می کردنیب شیدر طول زمان پ

 کند. یکمک م یقومهای  تیمتعدد کودکان اقل یاجتماع یها تی، به درک بهتر هویاجتماع تیتوسعه هو

 های هویتی،های مرتبط با حوزه هویت در ایران عموماً به موضوعاتی همچون مؤلفهکه تمامی پژوهش کردابتدا باید اشاره 

ع تقطی هبلک ،توجه به موضوع هویت نه به صورت کل و یکپارچه ،همچنین اند.پرداخته آنمنابع هویتی یا اشکال هویتی و امثال 

گرایانه به موضوع هویت در این تحقیق پرداخته گردد تا با نگاه کلتالش می ،رویاز همین و است مطرح بودهیافته شده و تقلیل

رویکرد اصلی این پژوهش توجه  و نظام ارتباطی تعریف نمود دربایست هویت را به مثابه یک ساختار برای این منظور می .شود

 .شدبابه همین موضوع می

 نظری : مالحظات 0 – 0

مفهومی و تحلیلی این پژوهش  چارچوببندی های مختلف در مورد هویت بررسی خواهد شد و در جمعدر این بخش نظریه 

مراتبی بین عناصر هویت ایرانی برقرار های متفاوتی در این باب که چه سلسلهنظرگاه مورد بررسی و توصیف قرار خواهد گرفت.

دانند و دو مؤلفه دیگر ها هویت دینی را ذات هویت ایرانی می. برخی از این نظرگاهوجود دارد باشد،کدام می وریاست و مؤلفه مح

هویت ملی را محوری دانسته و سایر عناصر  ،های دیگر. برخی نظرگاه(132-133: 1333فیاض، ) کنندرا در ذیل آن تعریف می

 
1 - Priwati 
2 - Jugert 
3 ethnic-racial identity (ERI) 
4 - Froehlich 
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های مدرن را هسته اساسی هویت ایرانی ارزش نیز قابل دو دیدگاه فوق، برخینمایند. در مهویتی را در درون آن تعریف می

باشد. )احمدی، های اساسی هویت ایرانی میها بر این اعتقادند که هویت قومی نیز از مؤلفهبرخی از دیدگاه ،عالوهدانند. بهمی

اند را با توجه به رویکرد وهش مدنظر قرار گرفتهنظریاتی که در این پژدر کل،  .(108-101: 1331طباطبائی،  ؛130-133: 1333

 ای به هویت، دیدگاه کنش متقابل نمادینتوان در سه دسته ارائه نمود که عبارتند از دیدگاه شبکهشناسانه این مطالعه میجامعه

 گرایانه. و دیدگاه ساخت

 ای به هویت )کاستلز(دیدگاه شبکه -

خن که سعنا و تجربه برای مردم است. برداشت کاستلز از اصطالح هویت، درصورتیمعتقد است که هویت سرچشمه م 1کاستلز

ز ا ایپیوستهیند معناسازی بر اساس یک ویژگی فرهنگی یا مجموعه بهم آفر»عبارت است از: از کنشگران اجتماعی باشد 

ان غریب نیست که کاستلز به عنوان یک چند (.22: 1334)کاستلز ، « شودفرهنگی که بر منابع دیگر اولویت داده می هایویژگی

گیری شناس رویکردی برساخت گرایانه )در برابر رویکردهای ذات گرایانه( نسبت به هویت دارد. او بر نقش اجتماع در شکلجامعه

ط توس شوند. امّا مسئله اصلی این است که چگونه، از چه چیزی،ها برساخته میهویت تأکید دارد و معتقد است که تمام هویت

کشد که محتوای نمادین یک هویت و معنای آن برای مردمانی که خود کاستلز این فرض را پیش می چه کسی و به چه منظوری.

کنند، به طور عمده به این بستگی دارد که آن هویت جمعی را چه کسی و به را در داخل یا خارج مرزهای آن هویت تعریف می

ه کاستلز به برساختن اجتماعی هویت در بستر قدرت و روابط قدرت باور دارد بین سه چه منظوری برمی سازد. از آنجایی ک

 شود.صورت و منشأ برساختن هویت تفاوت قائل می

کنشگران اجتماعی گسترش دهد و  بر را هاآنشود تا سلطه توسط نهادهای غالب جامعه ایجاد می: هویت مشروعیت بخش -الف

به چنین  پیامد وابستگی ،به نظر کاستلز .نیز همخوانی دارد گراییملیگوناگون مربوط به  هاییهنظراین نظریه با  .عقالنی کند

 .(23)همان،  هویتی ایجاد جامعه مدنی است

 بی ،شود که در اوضاع و احوال یا شرایطی قرار دارند که از طرف منطق سلطهبه دست کنشگرانی ایجاد می :هویت مقاومت -ب

 .است هاجماعتایجاد اجتماعات و  ،شود. به نظر کاستلز پیامد هویت مقاومتزده می هاآنیا داغ ننگ بر  شودارزش دانسته می

ر مبتنی ب گراییملیوی اشکال این نوع هویت را  داند.میجامعه معاصر  سازیهویتترین شکل کاستلز این نوع هویت را مهم

 .(23)همان، داندمی بنیادگراییقومیت و 

 یدسترسقابلمواد و مصالح فرهنگی  هرگونهشود که کنشگران اجتماعی با استفاده از هنگامی مطرح می :نامه دارهویت بر -ج

و به این ترتیب در پی تغییر شکل کل ساخت  کندمیکه موقعیت آنان را در جامعه از نو تعریف  سازندمیهویت جدیدی 

 (.20)همان،  زندگی متفاوت استبرای یک  ایپروژهساختن هویت  اینجادر  اند.اجتماعی

برساختن  جو رای تییند سنّآفر ایشبکه جامعه گیریو شکل دنیای امروز هایدگرگونی معتقد استکاستلز  مانوئلبنابراین، 

او . تاس گرایانهاصخ هویت بازسازی غالب وجه زنند. از نگاه کاستلز،دامن می هویت بحران نوعی به برند ومی سؤال زیررا  هویت

. ودشمی ناممکن جهانی هایجریان زمانبی در فضای واقع نخبگان ، جز برایروزمره زندگی بازاندیشانه ریزیبرنامه است مدعی

های اعتجمو  فرهنگی گراییی، ملّ دینی بنیادگرایی گیرد کهمی صورت جمعی اصول پایه بر هویت بازسازی ،ایشبکه در جامعه

وی را  انداز نظریبدون اینکه چشم) بنابراین، اگر از مفاهیم کاستلزی کمک گرفته شود هستند. آن برجسته نمودهای ایمنطقه

تر بیندازیم باید گفت؛ در دوره معاصر، پس از انقالب اسالمی، نظام جمهوری اسالمی با اتخاذ کنیم( و به ایران، نگاهی نزدیک

توان از پرداخته است. در ادامه می« هویت مشروعیت بخش»ساز، به برساختن از دین به عنوان عنصر اصلی هویتگیری بهره

 در پیرامون آن سخن به میان آورد.« های برنامه دارهویت»و « های مقاومتهویت»تشکیل 

نی کنند که به وسیله پهنه سرزمیمی و کثیـــراالقوام معرفی« چندقومیتی»نمایندگان هویت مشروعیت بخش، ایران را کشوری 

های مشترک، تحت نظارت یک دستگاه حکمرانی واحد به های تاریخی و ارزشتجربه مشترک، دین و زبان رسمی مشترک،

د. کننتعریف می« چند ملیتی»اند که ایران را به عنوان کشوری های مختلفی پدید آمدهاما در مقابل جماعت اند؛وحدت رسیده

 
1 - Castells 
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های مختلف عرب، کُرد، ترک، فارس و... در کنار هم زیست اجتماعی دارند. چنین تعریفی سبب ه در آن از ملیتکشوری ک

ها با تکیه بر سرزمین مشترک، زبان واحد، قومیت مشابه و آرمان مشترک در برابر هویت مشروعیت بخش شود که این جماعتمی

 های مقاومت دست یازند.به برساخت هویت

 کنش متقابل نمادیندیدگاه  -

 جامعه ای گروه افراد اشتراکات بر که مبتنی اجتماعی هویت و است خود معادل هویت نمادین، متقابل کنش مکتب دیدگاه از  

 و متحول متغیر، ماهیتی و بوده اجتماعی هاینظام و قواعد ها،ساخت ها،تأثیر ارزش تحت مفعولی من. مفعولی من بر ناظر است،

 ،1دمی نظریه در اجتماعی و ساختار( عاملیت) هویت بین تعامل. است فرهنگ و قدرت تحت تأثیر همچنین خود،. ترکیبی دارد

. جرج هربرت مید با تمرکز بر یابدمی شکل ناخودآگاه و روزمره خود، تعامالت از تصویرسازی طریق از 3فروید حتی و 2گافمن

د دینامیکی و نه یک ساختار ایستا و با توجه به قدرت کنشگر جهت تفسیر کنش متقابل میان کنشگر و جهان به عنوان یک فراین

جهان اجتماعی کنش متقابل نمادین یا همان تعامل گرایی نمادین را بنیانگذاری نمود به نظر مید شکل گیری کنش فردی در 

گونه خود و خودآگاهی و ارتباط  خالل فرآیند برداشت از خود همواره در زمینه اجتماعی صورت می گیرد و جدا از جامعه هیچ

 (001: 1373نمی تواند وجود داشته باشد)کوزر، 

است وی به هویت از منظر جایگاه ساخت اجتماعی در  0پردازان مکتب کنش متقابل نمادین شلدون استرایکراز دیگر نظریه

و الگوهای مداوم کنش به بازیگران فردی او معتقد بود که به تعامل در متن فرایند اجتماعی است  .کندشکل دهی آن بررسی می

 هدایت ورا محدود  شودکه به رفتار منجر می یهای رفتاری و تعاملفرصت ،خود ،منتقل می شوند همچنین ساختارهای اجتماعی

 تاس ایشیوه مراتبسلسله این .پردازدمی هویت در برجستگی مراتبسلسله موضوع به 8خود استرایکر در سازماندهی.  کندمی

ی هویت برای یک شخص به خصوص برجستگ منوال این بر گیردمی بهره آن از و کندمی تعریف را خود هویت فرد به وسیلۀ که

 درنگاه استرایکر هویت . توان احتمال اینکه یک هویت خاص در موقعیت های متنوع مورد استفاده قرار بگیرد تعریف نمودرا می

این مفهوم به روابط با  .است 1پردازد مفهوم تعهداز دیگر مفاهیمی که وی بدان می .دش استپاسخ شناختی یک ارگانیسم به خو

دیگران اشاره دارد که به عنوان خدمت از روی انتخاب شکل گرفته قسمی که تغییر الگوی انتخاب نیازمند تغییر الگوی روابط با 

ه هویتبدیهی است که تعهد ب .خاص بودن بستگی داشته باشد دیگران است به میزانی که روابط شخص با دیگران به گونه ای از

توان تعهد به یک هویت را می . ها به معنای ورود به روابطی است که نیازمند به حساب آوردن و پذیرفتن صفات موقعیتی است

تاثیر  زم به ذکر است استرایکر برال . گیری کرداند اندازههای گردآمده پیرامون آن روابطی که به یک هویت وابستهبه وسیله هزینه

در  .مراتب برجستگی هویت بر برجستگی نقش تاکید داشته استمثبت تعهد بر سلسله مراتب برجستگی هویت و تاثیر سلسله

ابط ز رومتمای هایشبکه تعددها و در نتیجه مجموع استرایکر بر تمایز ساخت اجتماعی و فرهنگ با هویت و نیز بر تعدد هویت

 ذیریتأثیرپ و پذیرش رویکرد این اتخاذ  اساس این رد. برکند تاکید داعی و مواضعی که فرد اشغال کرده و نقش بازی میاجتما

؛ صدیق 033: 1373بودن، تنوع و وجود خودهای متکثر است )کوزر، بیانگر ترکیبی اجتماعی، هایساخت از( خود) هویت

 (.33: 1337سروستانی و حاجیانی، 

 نظریه مبنای متقابل نمادین قابل تفسیر است: بر کنش نظریه اساس بر آن، اجزای در تعامل و ایرانی هویت بودنچندبعدی

 را الزم تمهیدات نظریه این واقع، در. است تبیین و توجیه قابل آن، بودنو چندضلعی هویت در تنوع وجود نمادین، متقابل کنش

 ساسا بر افراد و دارد باز خود، ماهیتی که دارد تأکید نکته این بر چراکه سازد،می فراهم ترکیبی هویت واقعیت برای پذیرش

 
1 -Mead 
2 - Goffman 
3 - Freud 
4 - Sheldon Stryker 
5 - Self 
6 - Commitment  
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 را ایجاد خود هویتی شاکله از متعددی وجوه توانندمی پذیریفرایندهای جامعه نیز و خود متنوع اجتماعی هایپایگاه و مواضع

 .آورند وجود به ها سازگاریآن میان و نمایند

 گرادیدگاه سازه -

توان چنان فهم کرد که مشابه یکدیگر باشند؛ هر نکینز آن است که امر یگانه فردی و مشترک جمعی را میفرض اصلی ج

 1ها تأکید دارد. وی که چارچوب نظری خود را از نظریه ساختمندیها و هویت جمعی بر شباهتچند هویت فردی بر تفاوت

اخذ کرده و معتقد است: هویت اجتماعی از هویت فردی جدا  8دیوکوهن و بور ،0، لوکمن3برگر ،2گیدنز، مید، گافمن، بارث، بکر

شدن اولیه و در فرایند جاری تعامل اجتماعی است که در آن چارچوب افراد در طول عمرشان نیست. یعنی در فرایندهای اجتماعی

از  ها اعمسطه آنها همه هویتکنند. دیالتیک بیرونی و درونی فرایندی است که به واخود و دیگران را تعریف و باز تعریف می

(. وی تأکید دارد که هویت اجتماعی دستاوردی عملی یعنی یک فرایند 38: 1331یابند. )جنکینز، فردی و اجتماعی ترکیب می

(. از نظر جنکینز، 03توان با به کار گرفتن کنش متقابل دیالکتیکی درونی ـ بیرونی فهمید )همان: است و هویت اجتماعی را می

ها ـ از لحاظ اهمیت نسبی که هر یک از عوامل درونی یا ها و ردههای جمعی ـ گروهری است که میان انواع گوناگون هویتضرو

 توان بهبیرونی دارند فرق گذاشت. هدف اصلی جنکینز، ایجاد ترکیب و ارائه چارچوب نظری است که در آن خود و جامعه را می

ده واحد یعنی رفتار و تجربه انسانی فهم کرد. رفتار و تجربه انسانی یک مسئله واحد است عنوان انواع مختلف انتزاع در یک پدی

نش های مکتب کهای جنکینز تحت تأثیر آموزهایده. گرددگیری جامعه میشود و منجر به شکلکه انواع انتزاع از آن استخراج می

 .(108: 1337)حاجیانی، متقابل نمادین بوده است 

 ظریبندی نجمع - 

 (، و پیروان کنش متقابل نمادین همچون17: 1332الگوی تحلیلی این پژوهش همچون دیدگاه محققانی چون رجایی ) 

ر این کند که بای یا موزاییکی  و بر اساس سلسه مراتب برجستگی فهم میهویت ایرانی را در الگوی رودخانه شلدون استرایکر

طور که شود. در بحث چینش این عناصر هویتی همانهایی میییرات و دگردیسیاساس، هویت ایرانی در عین تداوم، دچار تغ

نظرهایی وجود دارد؛ برخی بر سازگاری و انسجام درونی و برخی بر ناسازگاری و ناهمخوانی منابع هویتی تأکید اشاره شد، اختالف

بینانه و نه آرمانی را برگزیده است. در این رویکرد، عگرایی و آن هم از نوع واقدارند. در واقع، الگوی تحلیلی این پژوهش، ترکیب

ند و نه اشده و هماهنگی یافته هویت نوجوانان کرد به عنوان یک قوم ایرانی ترکیبی از عناصری است که در شرایط کنونی تلفیق

ع هویتی موضوعی است که در گزینند. توازن یا عدم توازن میان انواع منابهای قدرت برمیهای فکری خاص یا کانونآنچه نحله

تحلیل ارتباط این منابع قابل فهم و درک است و نتایج این پژوهش نشان خواهد داد تا منابع هویتی به چه شکلی در تعامل و 

   پردازند.نفوذ بر یکدیگر می
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 : مدل نظری پژوهش1شکل 

 
1 - Structuration 
2 - Howard Becker 
3 - Peter Berger 
4 - Thomas Luckman 
5 - Pierre Bourdieu 

هویت 

 جهانی

هویت 

 دینی

هویت  هویت ملی

 قومی
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 پژوهش روش -0
 را پژوهش این آماری کرد کمی  و با استفاده از روش پیمایش انجام شده  است.  جامعهاین پژوهش در پارادیم اثباتی با روی

فرمول  از نمونه حجم انتخاب شود. در این پژوهش براینفر می 33444که شامل  دهندیم تشکیل آموزان شهر سنندجدانش

 نفر 334 با برابر درصد 8خطای  و درصد 38 معناداری سطح با مطالعه مورد نمونه حجم اساس شده است. براین استفاده کوکران

 جامعه دنبو ناهمگن به توجه با تحقیق ینا گیریشده است. نمونه نمونه انتخاب را به عنوان نفر 044 بیشتر اطمینان که برای بود

 ایرز کند،مین تهدیدرا  فیدتصا گزینش صلا گیرینمونهروش  ینا .گیردمی منجاا هشد یدـبن هـطبقروش  ساـسا رـب ری،ماآ

و  ارسمد لیست به توجه با ابتدا موردنظر نمونه بنتخاا ایبرپذیرد. می منجاا طبقه هر گرفتن نظردر  متعاقب فیدتصا باـنتخا

 دبوشده وپرورش ارائهآموزش کل، اداره ساـسا رـب هـنمون سرـپو ختر د زانموآ نشدا سهمیه یوـساز  هـکها آن به طمربو رماآ

 نظردر  با وپرورشآموزشحی انواز  ناحیه هردر  سپس. گرددیم مشخص حیانواز  امکد هر تفکیک به تحصیلی پایهو  شتهر

 سهرمد به طمربو هدـمآ تـسد هـب همیهـس سساا بر ادفرا نهایتو در  هیددگر بنتخاا دفتصا به اییـفیاجغر کندگیاپر گرفتن

های های پژوهش به صورت میدانی بوده است. در این تحقیق دادهده. شیوه گردآوری داشوندیم بنتخاا فیدتصا رتصو بهد خو

  آوری شده و تحلیل آن به صورت کدگذاری پرسشنامه صورت گرفته است.مصاحبه جمع تحقیق به شکل

 ابزار سنجش -
بوده است. که سؤال  104( با حدود 1333پرسشنامه مورد استفاده، پرسشنامه سنجش هویت چهارگانه در ایران )حاجیانی،    

 چهار سنجه هویت ملی، قومی ، دینی و جهانی در این تحقیق استفاده شده است. 

سئوال ارائه شده  33المللی گرایی با شناسی، اجتماعی، نگرش به جامعه و فرهنگ غرب و بینبعد معرفت 0:  در هویت ملی

مرتبه به صورت )خیلی موافقم، موافقم، نه موافق نه مخالف،  8ی لیکرت در دهپاسخاست. سطح سنجش این متغیر ترتیبی و طیف 

 مخالفم، کامالً مخالفم( تنظیم شده است. 

سئوال سنجیده شده است. سطح سنجش این متغیر  13بعد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و قوم مداری با  0: در هویت قومی

 ت: )خیلی موافقم، موافقم، نه موافق نه مخالف، مخالفم، کامالً مخالفم(بخشی اس 8ی لیکرت در یک طیف دهپاسخترتیبی و طیف 

بعد فرهنگ مذهبی، خودآگاهی مذهبی، رفتار مذهبی، منزلت مذهب در زندگی جمعی، تعهد اجتماعی و  1:  در هویت مذهبی

مرتبه به  8هی لیکرت در دسوال تنظیم شده است. سطح سنجش این متغیر ترتیبی و طیف پاسخ 33مدارا و تساهل مذهبی با 

فراخور سؤاالت به دو صورت است: )خیلی موافقم، موافقم، نه موافق نه مخالف، مخالفم، کامالً مخالفم یا خیلی زیاد، زیاد، نه کم 

 نه زیاد، کم، خیلی کم(.

ی، نگرش به جامعه شناسی و اجتماعهای بنیادی مدرنیته در بعد معرفتبعد گرایش به ارزش 3هویت مدرن در هویت جهانی: 

ی ( ارائه شده است. سطح سنجش این متغیر ترتیبشدنیجهانالمللی گرایی)گرایش به و فرهنگ غرب )گرایش به مدرنیسم( و بین

مرتبه با توجه به سؤاالت به دو صورت است: خیلی موافقم، موافقم، نه موافق نه مخالف، مخالفم،  8ی لیکرت در دهپاسخو طیف 

 یا خیلی زیاد، زیاد، نه کم نه زیاد، کم، خیلی کم.کاماًل مخالفم 
 

 اعتبار و پایایی -

 این پرسشنامه محتوای اعتبار شود.می تعیین موردمطالعه موضوع در متخصص افرادی توسط معموالً آزمون محتوای یک اعتبار

( بوده 1333ی )انیحاج ساختهشیپه گرفته است؛ ضمن اینکه این پرسشنام قرار تأیید اساتید متخصص در این زمینه مورد توسط

 گیری در شرایطگیری است. این مفهوم با این امر سروکار دارد که ابزار اندازههای فنی ابزار اندازهپایایی یکی از ویژگی است.

قابلیت  شدهد. ازآنجاکه آلفای کرونباخ معموالً شاخص کامالً مناسبی برای سنجیکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می

گیری و هماهنگی درونی میان عناصر آن است، بنابراین قابلیت اعتماد پرسشنامه مورداستفاده در این تحقیق اعتماد ابزار اندازه

 گردد.به کمک آلفای کرونباخ ارزیابی می

 

 



 
 

  066  یتگانه هونسبت ابعاد چهار یشناختمطالعه جامعه

  

فرهنگ و هنر یشناسجامعه یفصلنامه علم 155-371، صفحات 1141انتابست ،دومم، شماره چهاردوره    

 :  آلفای کرونباخ ابعاد هویت1جدول
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی چهارگانه این پژوهش به تفکیک هر بعد به همراه تعداد هاشاخصشود، میزان پایایی مشاهده می 1که در جدول  طورهمان

جهانی، هویت ملی ،هویت قومی و هویت مذهبی به ترتیب فای کرونباخ متغیرهای هویت ها آورده شده است. مقدار آماره آلگویه

است که پایایی خوبی را برای  43314قرار دارند که خوب و بسیار خوب هستند. و آلفای کرونباخ کل ابعاد  4334و  4334در دامنه 

  دهد.استفاده از ابزار سنجش در اختیار ما قرار می

 هشهای پژوفرضیه -
 ـ بین هویت دینی پاسخگویان با دیگر ابعاد هویت رابطه معنادار وجود دارد.1

 ـ بین هویت ملی پاسخگویان با دیگر ابعاد هویت رابطه معنادار وجود دارد.2

 بین هویت قومی پاسخگویان با دیگر ابعاد هویت رابطه معنادار وجود دارد. -3

 هویت رابطه معنادار وجود دارد. ـ بین هویت جهانی پاسخگویان با دیگر ابعاد0

 های پژوهشیافته -0
صیات شود. ابتدا به توصیف خصودست آمده از پژوهش در دو بخش توصیفی و استنباطی پرداخته میدر این قسمت به نتایج به

که از کل پاسخگویان دهند ها نشان میگردد. یافتهها بیان میها و آزمون فرضیهنمونۀ مورد مطالعه اشاره و سپس تحلیل داده

درصد در  8/28درصد و رشته تجربی و  32در رشته ریاضی  8/02باشند. درصد دختر )زن( می 3/82درصد پسر )مرد( و  3/07

 باشند. درصد اهل سنت می 8/31درصد از کل پاسخگویان شیعی مذهب هستند و  8/13کنند. همچنین رشته انسانی تحصیل می

درصد باالتر از حد متوسط است   28در بین ابعاد هویت نوجوانان کرد، هویت دینی آنها  1ول شماره با توجه به اطالعات جد  

درصد  738دهد هویت دینی بین نوجوانان کرد نسبت به بقیه ابعاد هویت اهمیت بیشتری دارد. و در این بین فقط که نشان می

از آن هویت دینی است.  بعد از هویت   3از  2318باالتر میانگین با از این نوجوانان از هویت دینی پایینی برخوردارند. همچنین 

درصد از آنها هویت جهانی پایینی دارند. هویت ملی در  12و فقط  درصد بین نوجوانان کرد مهم است 20دینی، هویت جهانی با 

درصد از هویت ملی  13و نزدیک به درصد از پاسخگویان هویت ملی باالیی دارند  22گیرد که نزدیک به سومین جایگاه قرار می

است. و در جایگاه آخر هویت  4313است و انحراف معیار آن  1337، 3تر از حد متوسط برخوردارند. میانگین هویت ملی از پایین

ط شان باالتر از حد متوسدرصد از آنها هویت قومی14قومی است که پایین ترین اهمیت را برای نوجوانان کرد دارد، یعنی فقط 

درصد از آنها هویت قومی پایینی دارند که در مقایسه با ابعاد دیگر هویت از همه باالتر است. میانگین هویت قومی  21است و 

 ابعاد هویت تعداد گویه مقدار آلفای کرونباخ

 ملیهویت  38 43308

 هویت دینی 31 43334

 هویت قومی 13 43307

 هویت جهانی 20 43321

 کل ابعاد 110 43314



 
 

  061  یتگانه هونسبت ابعاد چهار یشناختمطالعه جامعه

  

فرهنگ و هنر یشناسجامعه یفصلنامه علم 155-371، صفحات 1141انتابست ،دومم، شماره چهاردوره    

برای دسته بندی کردن افراد در سطوح متفاوت باال، متوسط و پایین از فرمول زیر است.   4380است و انحراف معیار آن  1332

 -میانگین(؛ حد پایین) انحراف معیار  ±حد متوسط) انحراف معیار   نحراف معیار + میانگین(؛ ) ا استفاده شده است: حد باال

 میانگین (.

 ای بررسی وضعیت ابعاد منابع هویت نمونه پژوهشنمونه:آزمون تی تک 2جدول 

 3مقدار آزمون =  
 متغیر

 تعداد میانگین تفاوت میانگین Tمقدار  درجه آزادی داریمعنی

 هویت جهانی 044 1337 43423 13312 333 43444

 هویت ملی 044 1337 43431 11334 333 43444

 هویت قومی 044 1332 43427 11331 333 43444

 هویت دینی 044 2318 43423 73371 333 43444

 

 Tتفاده از آزمون ( را با اس3نمونه مورد بررسی از ارزش میانی ) ابعاد هویتنتایج بررسی تفاوت میانگین  2جدول شماره 

( شده است. 3دهد. مقدار میانگین ابعاد حاکی است که در تمامی موارد مقدار میانگین کمتر از مقدار آزمون)ای نشان مینمونهتک

درصد اطمینان،  38ای بیانگر این است که با نمونهتک Tتفاوت مشاهده شده بین مقدار میانگین و مقدار آزمون، بر اساس آزمون 

دهد منابع متنوع نتایج حاصل از جدول زیر نشان می ( وجود دارد.3داری بین میانگین مشاهده شده از عدد معیار )معنی تفاوت

هویتی افراد لزوماً در تقابل با یکدیگر قرار ندارند و قوی بودن یک بعد تاثیری بر تضعیف بعد دیگر ندارد. در مجموع همه منابع 

 طور میانگین شبیه به یکدیگرند و بعد دینی از بقیه نسبتاً باالتر است.هویتی در نمونه مورد بررسی به

 هابررسی فرضیه -

 بین هویت دینی پاسخگویان با دیگر ابعاد هویت رابطه معنادار وجود داردفرضیه اول: 

آزمون  چند متغیری معادله رگرسیون است که با استفاده از تکنیک دینی( بیانگر رابطه ابعاد هویت با هویت 3جدول شماره)

نشان  کشد.  نتایج به دست آمدهگردیده است.  رابطه بین هویت دینی را با مابقی ابعاد هویت در بین نوجوانان کرد به تصویر می

درصد از واریانس 3131دهد که نشان می 2Rدرصد با متغیر هویت دینی همبستگی دارد. ضریب تعیین  81دهد که ابعاد هویت می

روابط موجود میان ابعاد  444/4داری و سطح معنی =14331Fتوسط ابعاد هویت قابل تبیین است. باتوجه به مقادیر هویت دینی 

های جدول حاکی از آن است که در میان ابعاد دار نیست.  همچنین یافتهدرصد معنی 33هویت با هویت قومی در سطح بیش از 

ت ملی با هویت دینی همبستگی دارد و در عین حال همبستگی هویت هویت جهانی و هوی Betaمختلف هویت براساس ضریب 

دهد که نقش هویت جهانی و هویت ملی در و سطح معناداری نشان می Tجهانی با هویت دینی مستقیم و منفی است. مقادیر 

 تر است. مدل سازی و تبیین هویت دینی پررنگ

 دینیمختلف هویت با هویت  : معادله رگرسیون چند متغیری رابطه میان ابعاد3جدول 

 Sig انحراف معیار B Beta T نام متغییر

هویت 

 جهانی
4333- 43132- 03233- 43473 43444 

هویت 

 ملی 
43713 43813 123231 43483 43444 

هویت 

 قومی
43402 43413 43331 43141 43132 

                      R=   265.2               R2= 0.316        R2Ad= 0.311           F=   .2601          Sig=   26222                         
 

 



 
 

  068  یتگانه هونسبت ابعاد چهار یشناختمطالعه جامعه

  

فرهنگ و هنر یشناسجامعه یفصلنامه علم 155-371، صفحات 1141انتابست ،دومم، شماره چهاردوره    

 بین هویت قومی پاسخگویان با دیگر ابعاد هویت رابطه معنادار وجود داردفرضیه دوم: 

 فقط با هویتبرانگیزی دارد، به این معنا که دهد هویت قومی با بقیه ابعاد هویت رابطه چالش( نشان می0اطالعات جدول )

شود. ضریب درصد هویت قومی توسط ابعاد هویت تبیین می 18دهد که تنها ملی رابطه معناداری دارد. ضریب تعیین نشان می

Beta دهد که همبستگی بین هویت قومی و ملی رابطه مستقیم و مثبت است. همچنین مقدار در بین ابعاد هویت نشان میT 

 تواند معنادار باشد.هویت ملی در تبیین هویت قومی می دهد کهو سطح معناداری نشان می

 

 قومی: معادله رگرسیون چند متغیری رابطه میان ابعاد مختلف هویت با هویت 4جدول 

 Sig انحراف معیار B Beta T نام متغییر

هویت 

 جهانی
43403 43414 1320 43433 43213 

هویت 

 ملی 
43133 43317 13007 43431 43444 

هویت 

 یدین
43443 43420 43331 43420 43132 

                      R=   26305               R2= 0.156        R2Ad= 0.150           F=   246412          Sig=   26222                         

 

 بین هویت جهانی پاسخگویان با دیگر ابعاد هویت رابطه معنادار وجود داردفرضیه سوم: 

دهد ابعاد مختلف هویت ( که نسبت رابطه هویت جهانی با ابعاد دیگر هویت سنجیده شده است؛  که نشان می8در جدول )

درصد از  3آید که ابعاد هویت تنها نزدیک به به چشم می 2Rکند. این نکته در مقدار درصد زیادی از هویت جهانی را تبیین نمی

دهد که هویت دینی و ملی با هویت جهانی و سطح معناداری نیز به ما نشان می Tمقدار  کند. همچنینهویت جهانی را تبیین می

در بخش هویت دینی حاکی از آن است که رابطه بین هویت دینی با هویت  Betaهمبستگی معناداری دارند و همچنین مقدار 

 جهانی مستقیم و منفی است. یعنی هویت دینی بر هویت جهانی اثری کاهنده دارد.
 

 جهانی: معادله رگرسیون چند متغیری رابطه میان ابعاد مختلف هویت با هویت 5جدول 

 Sig انحراف معیار B Beta T نام متغییر

هویت 

 قومی
43432 43418 13203 43411 43213 

هویت 

 ملی 
43214 43343 83122 43343 43444 

هویت 

 دینی
43131- 43203- 03233- 43431 43444 

                      R=   2620.             R2= 0.087     R2Ad= 0.081          F=   126.40          Sig=   26222                         

 

 بین هویت ملی پاسخگویان با دیگر ابعاد هویت رابطه معنادار وجود داردفرضیه چهارم: 

های جداول پیشین وضعیتی دهد، در مقایسه با دادهرا نشان می( که نسبت بین هویت ملی با بقیه ابعاد هویت 1در جدول )

نیز بر این امر Tدهد که همگی با هویت ملی رابطه معناداری دارند و مقدار دهد. سطح معناداری ابعاد نشان میخاص را نشان می



 
 

  065  یتگانه هونسبت ابعاد چهار یشناختمطالعه جامعه

  

فرهنگ و هنر یشناسجامعه یفصلنامه علم 155-371، صفحات 1141انتابست ،دومم، شماره چهاردوره    

هویت ملی رابطه مستقیم و مثبتی در تمام ابعاد بیانگر آن است که تمام ابعاد هویت با   Betaگذارد. همچنین مقدار صحه می

درصد از هویت ملی را تبیین  04دارند. به طور کلی با توجه به مقدار ضریب تعیین بر ما روشن خواهد شد که ابعاد هویت 

 کند. این همبستگی قوی بین ابعاد هویت و هویت ملی را برای ما تایید می).  F  (706428 کنند. همچنین مقدار باالی می
 

 ملی: معادله رگرسیون چند متغیری رابطه میان ابعاد مختلف هویت با هویت .جدول 

 Sig انحراف معیار B Beta T نام متغیر

هویت 

 جهانی
43238 43241 83122 43483 43444 

هویت 

 قومی 
43034 43470 13007 43470 43444 

هویت 

 دینی
43333 43031 123231 43432 43444 

                      R=   26.3.             R2= 0.404       R2Ad= 0.399          F=   706428          Sig=   26222      

 

 

 

                 13/4-  

20/4- 

                                 03/4 83/4 

34/4                                24/4 

 

47/4 

                                                                                         31/4 

 
 

 : مدل تجربی2شکل شماره 

 

 : اثر مستقیم و غیر مستقیم متغیرها8جدول 

 اثر غیرمستقیم اثر مستقیم 

هویت 

 دینی

هویت 

 قومی

هویت 

 جهانی

هویت 

 ملی

هویت 

 دینی

هویت  هویت جهانی هویت قومی

 ملی

 اثر کل

 3/4 - -12/4 - -03/4 - 34/4 47/4 83/4 ملیهویت 

هویت 

 جهانی

13/4- - - 24/4 14/4 43/4- 47/4 - 43/4- 43/4 

 11/4 - -443/4 410/4 - 437/4 47/4 - - - هویت قومی

 02/4  - 17/4 - 03/4 -20/4 - - هویت دینی

 

(، نتایج حاکی از آن است که  در ابعاد 7ره )( مدل تحلیل مسیر و ضرایب بدست آمده از آن در جدول شما2بر اساس شکل )

هویت، بعد هویت قومی بر هویت دینی و جهانی اثر مستقیم ندارد، اثر غیر مستقیم هویت قومی بر جهانی با دو مسیر است؛ که 

هویت 

 جهانی

هویت 

 دینی

هویت  هویت ملی

 قومی
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ن اثر را شتریگری هویت دینی این اثر کاهشی خواهد بود. هویت ملی بر هر سه بعد هویت اثر مستقیم و مثبت دارد و بیبا واسطه

کند. هویت جهانی نیز بر هویت بینی میدرصد تغییرات هویت دینی را هویت ملی پیش 84گذارد که حدود بر هویت دینی می

دینی اثر مستقیم و کاهنده دارد و بدون اینکه اثر مستقیمی بر هویت قومی داشته باشد به شکل غیر مستقیم از مسیر هویت 

دینی  گری هویتگذارد که این اثر بسیار اندک است؛ به این معنی که اگر اثر با واسطهومی اثر میدینی و هویت ملی بر هویت ق

درصد مثبت خواهد بود. هویت  7گری هویت ملی باشد درصد به صورت کاهنده است و اگر با واسطه 3و بعد هویت ملی باشد؛ 

ن حال بیشترین رابطه مستقیم مثبت را هم با هویت ملی دارد. دینی که بیشترین اثر کلی را بر ابعاد دیگر هویت دارد و در عی

 این خود بیانگر رابطه قوی هویت دینی و هویت ملی بین نوجوانان کرد است.

 گیریبحث و نتیجه
توجه به نظریه کنش متقابل نمادین باید پذیرفت که کنشگران در  بر اساس چارچوب نظری انتخاب شده در این مطالعه با

یط به عبارتی در شرا ؛های زیست اطرافشان باشندهای مختلف و جهانتوجه به هویتاعتنا و بیتوانند بیاجتماعی نمییک نظام 

اثرپذیری از قدرت  ،پذیریالگوها و هویت های فرهنگی آشنا شده و از طریق فرایندهای جامعه ،هاطبیعی افراد جامعه با انواع مدل

جغرافیایی همگی آنها را به تدریج و در طول زمان درونی کرده و خود را متعهد و متعلق به  عوامل طبیعی و ،هارسانه ،سیاسی

همچنین با توجه به نظریه کنش متقابل نمادین افراد در فرایندهای طوالنی مدت و زمان بر می توانند عناصر  .نمایندآنها تصور می

گی انواع هویت با تمامی ابعاد خاص خود در ترکیب نهایی هویت نکته دیگر آنکه هم کنند. ایجاد و شناسایی را «خود»مقوم 

حضور دارند و مطابق مبانی نظریه این مطالعه امکان حذف و نادیده انگاشتن به حاشیه راندن ابعاد مختلف نوجوانان کرد جمعی 

وت میانگین با بررسی نتایج تفا  اند. که این نتیجه باهای تحقیق تایید شدهبه معنای دیگر تمام فرضیه هویت جمعی ممکن نیست

منابع متنوع هویتی افراد در تقابل با نشان داد که  ایتک نمونهT های هویت در نمونه مورد بررسی با استفاده از آزمونمولفه

ترند و ، همه ابعاد از میانگین در نظر گرفته شده پایینیکدیگر قرار ندارند و قوی بودن یکی تاثیری بر تضعیف بعد دیگر ندارد

 اطمینان طحس باالترین با  های سازنده ابعاد اصلی هویت نیزهمچنین تمامی مولفههویت دینی از بقیه ابعاد میانگین باالتری دارد. 

های مختلف دارای تعامالت هویت .ددارن عهده به بسزایی نقش افراد جمعی هویت در یکدیگر با تقابل بدون معناداری صورت به

این مناسبات و روابط در همه موارد یکسان و یک اندازه نیست به عبارتی  تقوکه ی با یکدیگر هستند هر چند و مناسبات مختلف

که هر کدام سهم وزن یکسانی داشته  ؛ساختار روابط میان عناصر هویت جمعی یک ساختار منظوم و کامل مهندسی شده نیست

ه مراتب برجستگی سازمان یافته اند و بر اساس نظر استرایکر ها به صورت یک سلسلهمچنین باید توجه داشت هویت .باشند

هایی که در این سلسله باالتر می نشینند بیشتر از آنهایی که پایین ترند فراخوانده می شوند. وقتی یک موقعیت کنش هویت

بیشتری در گزینش هویت های دوسویه از محدودیت های ساختاری رها باشد یا محدودیت های ساختاری مبهم باشند افراد گزینه

اما وقتی موقعیت در یک ساختار اجتماعی جای  .دارند در نتیجه احتمال بیشتری هست که بیش از یک هویت را فراخوانی کنند

 هویت ها در کنش دو سوی با دیگرانکه  هد دنشان  رابینی خوب پیش می تواند یک هویتی زمانی سلسله مراتب  ؛گرفته باشد

ضوع البته باید به این مو ؛بر این اساس است که در بسیاری از مواقع فرد هویت های چندگانه را فراخوانی می کندو  ونداستفاده ش

همانگونه که استاریکر بیان کرده  .توجه داشت که در پیش فرض استرایکر هویت اتصال مهمی بین فرد و ساختار اجتماعی است

 ب برجستگی ابعاد هویتی خویش را تعیین می کند. است افراد بر اساس الگوهای مختلفی سلسله مرات

در مدل تجربی بدست آمده از ارتباط بین ابعاد هویت نوجوانان کرد، آنچه قابل توجه است ارتباط هویت قومی با بقیه ابعاد 

ه با ویت ملی است. کگری ههویت است؛ این بُعد تنها با هویت ملی ارتباط مستقیم دارد و رابطه آن با بقیه ابعاد هویت با واسطه

مراتب برجستگی ابعاد هویت،  بعد هویت ( همسو است. از طرف دیگر در سلسله1331( و صادق زاده )1333نتایج  رضاییان )

ای را بین ابعاد هویت دارا است؛ و البته این مداخله در بین  ابعاد هویت مستقیم و مثبت است. بنابراین ملی باالترین سطح مداخله

گیرد. اگر قرار باشد دومین جایگاه را های این پژوهش هویت ملی در مرکزیت هویت یابی نوجوانان کرد قرار میبه یافتهبا توجه 

ومی گیرد؛ که تنها با هویت قدر این سلسله مراتب برای یکی دیگر از ابعاد مشخص کنیم این جایگاه به هویت دینی تعلق می

گر رلای کنترابطه  مستقیم و منفی که با هویت جهانی برقرار کرده است به واسطه ارتباط مستقیم ندارد و همچنین به دلیل
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 برای برقراری ابعاد دیگر هویت با یکدیگر تبدیل شده است. 

 صورت این بهمنابع هویتی نوجوانان مراتب و سلسلهبا این همه باید گفت سوال اصلی این مطالعه مبنی بر چگونگی ضوابط 

 نوجوانان هویت برجستگی مراتب سلسله بر قومی اجتماعی ساختارهای و اندترکیبی و چندگانه هویتی نابعم که شودمی مشخص

 ؛نتخاب مرکز در بین آنها به صورت مثبت و مستقیم تاثیر گذار استا هویتی منابع بین روابط اجتماعی عوامل حتی و است موثر

ماهنگ قرار ه کند که در حقیقت منابع مقاوم خود فرد در یک شرایط نسبتاًنظریه کنش متقابل نمادین نیز این معنا را تایید می 

 ،هاگیری این وضعیت از نظر تحلیلی به معنای تحقق و رواج انواع قرض گیریشکل ؛دارند و تضادی بین آنها احساس نمی شود

اریخی فرهنگی اجتماعی و حتی آمیزش و تبادالت بین ابعاد مختلف خود یا هویت فرد است به سخن دیگر بنا به دالیل ت

با توجه به اینکه دوره نوجوانی  .تداخل و نهایتًا همزیستی وجود دارد ،وام گیری نوجوانان کرد نوعیابعاد هویت در جغرافیایی 

یعنی ایجاد تمایز در بین گروه های مختلف و یافتن تشابه در  زمان آغاز یافتن هویت برای فرد است و خاصیت دوگانه هویت

ون گروه بر اساس نقشی که به عهده گرفته است به شدت متاثر از فضای روابط فرد در درون گروه و تعریف افراد بیرون گروه در

ت ست. هویا ملی هویتاهمیت دارد ابعاد هویت نوجوانان کرد ی می توان گفت آنچه که در تقویت هویت منابع  است با توجه به

نوجوانان کرد در ابعاد هویتی آنها مرکزیت پیدا نکرد. نمایندگان هویت مشروعیت بخش، قومی و دینی با توجه به اقلیت بودن 

 کنند که به وسیله پهنه سرزمینی مشترک، دین و زبان رسمی مشترک،و کثیـــراالقوام معرفی می« چندقومیتی»ایران را کشوری 

های اما در مقابل جماعت اند؛احد به وحدت رسیدههای مشترک، تحت نظارت یک دستگاه حکمرانی وهای تاریخی و ارزشتجربه

عرب،  های مختلفکنند. کشوری که در آن از ملیتتعریف می« چند ملیتی»اند که ایران را به عنوان کشوری مختلفی پدید آمده

ه بر سرزمین ها با تکیشود که این جماعتکُرد، ترک، فارس و... در کنار هم زیست اجتماعی دارند. چنین تعریفی سبب می

های مقاومت دست یازند. مشترک، زبان واحد، قومیت مشابه و آرمان مشترک در برابر هویت مشروعیت بخش به برساخت هویت

های ایران( با تکیه بر عُنصر حیاتی زبان و قومیت، زیر سایه آنچه نظام حاکم مُبلّغ آن است به ها )به ویژه اعراب، کُردها و ترکآن

پرورانند. آرمان خودمختاری یا اتحاد نهایی هایی در سر میها برای آینده نیز برنامهه دهند. بعضی از این جماعتحیات خود ادام

وان ها به عنکاستلز از آن) بخشد.ای میها بُعد تازهقومیت که در کشورهای همسایه ساکن هستند؛ به این جماعتبا سایر مردم هم

های تهوی»های مقاومت، این چنین است که به تعبیر کاستلز از دلِ هویت («کندارند یاد میهایی که در چند دولت شرکت دملت»

، وپرورشهایی، آن فرهنگی که از سوی نظام سیاسی حاکم، از طریق نظام آموزششود. برای چنین جماعتمتولّد می« برنامه دار

ترین بنابراین در جریان زندگی روزمره، با پاسداشت مهم است؛هشود، خطری برای فرهنگ قومی آنهای جمعی و... تبلیغ میرسانه

گیری هویت ملی دانیم که شکلپردازند. میشان یعنی زبان به مقاومت در برابر هجوم فرهنگ غیرخودی میعنصر فرهنگی

 ت ملی در ایران عمدتاً محصول دوران مدرن است. برخالف ناسیونالیسم اروپایی که بر پایه وحدت نژادی و خونی استوار بود. وحد

 رسد که هویت ملی توانسته است دیگر ابعادهای این تحقیق به نظر میپایه وحدت سرزمینی شکل گرفته است. طبق یافته بر

 تر کند.   رنگهویت را بین دانش آموزان کردستانی تحت تاثیر قرار دهد و با ایجاد نوعی هژمونی مقاومت هویت قومی را کم

 

 قیمالحظات اخال
 پیروی از اصول اخالق پژوهش

 ها تکمیل شد.های رضایت نامه آگاهانه توسط تمامی آزمودنیدر مطالعه حاضر فرم

 حامی مالی

 های مطالعه حاضر توسط نویسندگان مقاله تامین شد.هزینه

 تعارض منافع

 بنابر اظهار نویسندگان مقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع بوده است. 
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 نی. تهران: نشر شناختی.انسان وگوهایگفت



 
 

  010  یتگانه هونسبت ابعاد چهار یشناختمطالعه جامعه

  

فرهنگ و هنر یشناسجامعه یفصلنامه علم 155-371، صفحات 1141انتابست ،دومم، شماره چهاردوره    

ویت ملی و هویت قومی در کردستان ایران )مطالعه موردی معیشت اقتصادی و تعلق های هویتی نزد (. ه1333) .فکوهی، ناصر

 . 03-78 :2، پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه،  تصاد غیر رسمی پیرانشهر(جوانان شاغل در اق

 باطات.ارت و هنر فرهنگ، پژوهشگاه تهران: ایران. ابرقدرتی برای شناختیمردم الگویی سوی به آینده: ایران (.1333) .ابراهیم فیاض،

 تهران: طرح نو.ترجمه حسن چاووشیان.  عصر اطالعات: قدرت هویت،(. 1334) .کاستلز، مانوئل

شناسی فرهنگ جامعه های لکی.(. بازنمایی هویت زن در ضرب المثل1333) .پور، علیمرادی، زینبکریمی، جلیل، سیاوش، قلی

 .11-33 (:2) 0و هنر، 

 ، ترجمه محسن ثالثی. تهران: علمی.شناسیزندگی بزرگان جامعه(. 1373) .کوزر، لویس

 2، فصلنامه تحقیقات فرهنگی(. جایگاه هویت ملی در نظام آموزش و پرورش ایران، 1333) .خامسان، احمد و نیا، مهدیلقمان

(3 :)74-87. 

 هویت تحول در مجازی اجتماعی هایشبکه (. نقش1333) ، شهناز.هاشمی و اسماعیلیتاجیک ،سمیه ؛آبادی، قبادمیمنت

 (. 38) 3 راهبرد اجتماعی فرهنگی،سنندج(،  شهروندان: )موردمطالعه
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