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چكيده

ابعادیبررسدرصددشناختیجامعهرویكردیباحاضرمطالعة
هویتابعادبررسیمنظوربه.استدانشجویانهویت

وزةحایرانی،نظریهپردازاندیدگاهبهتوجهبادانشجویان
ازیكیعنوانبهمدرنيتهوسنتمواجهةعرصةهویت

ارقرمدنظرایرانیهویتبراثرگذارهایپدیدهمهمترین
توجهبادانشجویانهویتابعادشدسعیاساساینبر.گرفت

ینااصلیفرض.شودبررسیمدرنوسنتیمؤلفههایبه
ازيبیتركمعنایبهدانشجویانهویتبودنپيوندیپژوهش

وتیسن)هویتبُعدهر.استمدرنوسنتیهویتیمؤلفههای
وشدهبررسیسياسیواجتماعیفرهنگی،وجهدر(مدرن
.تاسشدهگرفتهنظردرشاخصهاییآنهاازیکهربرای



روش این مطالعه، پيمایش و گردآوری اطالعات

وانتهردانشگاههایدانشجویانآماریجامعه.بودپرسشنامهبرمبتنی
انشگاهدطباطبایی،عالمهبهشتی،شهيدتهران،دانشگاهازنمونهجمعيت
خابانتكاربردیعلمیجامعدانشگاهوالزهرادانشگاهشریف،صنعتی

تماعیاجبخشدرهویتمدرنهایمؤلفهدادنشانتحقيقهاییافته.شدند
بخشدراما.دارندسنتیهایمؤلفهبهنسبتتریبرجستهنقشفرهنگیو

سياستودینآميختگیبهگرایشیعنیسنتی،هایمؤلفهاینسياسیهویت
وجودبهشگرایمقابلدركهاستسياسیوملیاقتدارگراییبهگرایشو

تایجناساسبر.دارددانشجویانهویتدرهتریبرجستنقشمدنیجامعه
بلكه(مدرنیاسنتی)بعدیتکسازةیکنهدانشجویانهویتتحقيق،

تاسمدرنوسنتیبُعددوهرازهاییمؤلفهازمتشكلپيوندیسازهای



:  كليدواژه ها

مؤلفه های سنتی، مؤلفه های مدرن، هویت، هویت پيوندی•



مقدمه و طرح مسئله

بهسومجهانیكشورهادركهمدرنيزاسيونفرایندازمقلدمآبانهوگستردهشتابزده،استقبال
آفریدجوامعاینبرایرافرهنگیعمدتامسائلیومعضالتبود،شدهتبدیًلجمعیمدیُک

ووسعهتدرحالكشورهاینامباامروزكهكشورهاییبيشتر.آنهاستدامنگيرهمهنوزكه
مروریوندابودهمواجهفراینداینچالشهایباميشوند،شناختهیافتهتوسعهنسبتاً حتی

بامواجههموضوعدر.دهدمیدستبهموضوعاینازروشنیهاینشانهمعاصرتاریخبر
مونهنبرای)دیرینهسنتهایوفرهنگدارایكشورهایازبحثمدرنيته،تاریخیفرایند
مقابلدرهمدرنيتبرافكنبنياننيرومندیزیرااستقدرتمندتربسيار(غيرهومصرایران،
ابله،مقاینپیدر.استگرفتهقرارجوامعاینسياسیدینی،فرهنگی،تاریخیسنت

ایجاد(آنمتعلقاتومخلفاتهمهبا)مدرنومدرنيزاسيونمدرنيته،زمينهدرغنیادبياتی
.كردندظهورالمللیبينومحلیبومی،پادگفتمانهایوگفتمانهاانواعوشد



هویت

مسئلهكليترسطحدراما.استبودههویتموضوعفكری،منازعاتایناصلیمحورهایازیكی
جهانییامرگفتميتوانونيستخاصیجامعهیافردهيچخاصمشابه،مفاهيمواصالتهویت،

پرسشراكهچبازميگردم،هویتپرسشبهمن»:مينویسدنوشتههایشازیكیدرهالاستوارت.است
اینبریتانيانگیفرهسياستوبریتانياییسياستدرهال،نظربه«استبازگشتهماسویبههویت
وهویتهالبقادربلكهسنتی،برداشتهمانباوسابقمكانهماندرنهاماشدهمطرحدوبارهپرسش

هویتی،الژینوستمانندموضوعاتیهویتنظریپروبلماتيکبرعالوهبنابراین.جدیدهاینظریه
بيشتردرتیهویبنيادگراییازناشیمنازعاتوهویتیبرنامهریزیوسياستگذاریهویتی،بحران

استادهداختصاصخودبهراصاحبنظرانوسياستگذارانریزیبرنامهنيرویازبخشیجوامع،



1990هویت در سال های دهه 

بحثهایدروحدتبخشچهارچوبهایازیكیبههویت1990دههسالهایدرجهانی،سطحدر
دانشمندانان،مردمشناسشناسان،جامعه)همگانكهميرسدنظربهچنانامروز.شدتبدیلروشنفكری

.دارندآنبهراجعنگفتبرایحرفی(فيلسوفانوتاریخدانان،.جغرافيدانانروانشناسان،سياسی،علوم
.نيستجدیدیپرسشوجههيچبهمعاصرایرانبرایهویتملی،سطحدر



آمیختگی

هویتت،هویبحرانهویت،گفتمانهایهویت،پرسشباایخارقالعادهطرزبهایرانمعاصرتاریخ
همهوانميتكهاستچنانآميختگیاین.استشدهعجينوهمنهادغيرهوخودیهویتبيگانه،

امهایقيخواهی،مشروطهتوسعه،مدرنيزاسيون،ازاعمسياسیفرهنگی،اجتماعی،فرایندهای
.ردكدوبارهایصورتبندی(هویتپرسش)هویتمحورحولراغيرهواسالمیانقالباجتماعی،

غيرهونقوانيسياستگذاریها،فرهنگی،هایبرنامهپژوهشها،نظری،مطالعاتحجمزمينه،ایندر
نظردراضرحمقالهاساساینبر.استهویتموضوعبودنكانونیبرتأكيدبرایمناسبیشاخص

كندبررسیدانشجویانمياندرراآنابعادوهویتمسئلهدارد



هویت در ایران اسالمی

توجهشمسی،70دههاوایلو60دههخصوصبهاخيرهایدههدراسالمی،ایراندرهویتمسئله
قلمرودردهشانجامسمينارهایوپژوهشهاتأليفات،دولتی،رسمیهایبرنامه.برانگيخترازیادی

.تاسآنبامرتبطموضوعاتوهویتحياتیبسياراهميتنشانهدهههاایندرهویتموضوع
درآنیتأثيرگذارواجتماعیساختاروشرایطدرهویتپرابلماتيکحضورامر،اینفراسوی

فكریادایمپارازجداتاشدهسببملیوگروهیفردی،روابطوسياستگذاریهاتصميمگيریها،
مسئلهیکمثابهبهراخودهویت،موضوع،بهآنهاسلبیوایجابیتوجهازفارغواندیشمندان

كندتحميلحوزهاینپژوهشگرانوانسانیعلومبراجتماعی



دانشجو و هویت

برنامهریزوسالبزرگنسلنگاهازدستكم،هویتمسئلهكانونینقطهمثابهبهدانشجوقشراهميت
منابعها،هخواستونيازهاویژگيها،شناختكهباشدایناستنباطشاید.استواقعيتیکجامعه

تاكندميكمکعالیآموزشحوزةاندركاراندستوبرنامهریزانبهآنهاهویتیابعادومعرفتی
نتيجةبهطوفمعوآگاهانهشود،میطراحیقشراینبرایكهخطمشيهاییواستراتژیهابرنامهریزیها،

وفرهنگی،آموزشیبرنامههایازبسياریدانشجویان،هویتیابعادشناختبدونزیراباشدمثبت
بودخواهدهمقابلوموضعگيریبرایعاملیبلكهداشت،نخواهدمثبتنتيجةنهتنهاتبليغی



سرنوشت

ردكهشدهمتمركزمحوراینحولایرانیصاحبنظرانعمدهتالش
هایتهداشانتظاردرسرنوشتیچهمدرنيتههایموجازاستقبالصورت
بود؟خواهدماتاریخیفرهنگی

كهاستتهنكاینبيانحقيقتدرغرب،باتعاملرهيافتهایصورتبندی
اینوتاسفرهنگیایمسئلهآن،معاصرتاریخدرایرانمشترکمسئله

آنرامونپيموضوعاتوهویتمسئلهجزچيزیفرهنگیپروبلماتيک
سطوحههمدرمتفاوتاماآشكار،صورتبهمسئلهاینعالوه،به.نيست

ظامنمسئوالنروشنفكری،گفتمانهایوروشنفكرانازاعمجامعه،
سياربشكلیبههویتمسئلهلذا.شودمیدیدهمردمتودهوسياسی
وامعجوغربآنتبعبهومدرنيزاسيونفرایندهایدرجدیوبنيادی
استدهشپيچيدهودرگيرایرانیدیگریهایهویتمثابهبهغربی،



نقش زیست جهان دانشجویان

بهگرایشبردانشجویانتحصيلمحلدانشگاهِجهانزیستنقششدهتالشمقالهایندر•
بارنمدآموزشینهادیکعنوانبهدانشگاهزیرا،شودبررسیهویتمدرنوسنتیمؤلفههای

درياسیسواجتماعیفرهنگی،حوزهبرتأثيرگذارنهادهایتریناساسیازیكیمدرنهایآموزه
گرفتهرقرابررسیموردشناختیجامعهبعدیازحاضرمقالهدرهویت.استمعاصرایرانتاریخ
بعد،هویتمورددرجدیددیدگاههایدر.استشدهتعریفاجتماعیسازهیکعنوانبهواست

.استقرارگرفتهنظرمدبيشترآناجتماعی



هویت و روابط بینش شخصی

بطروادركهسازهایعنوانبهبایدهویتجدیدمنابعبراساس.•
تعلقاحساسعنوانبهنهشوددرکميشودساختهشخصیبينش

اجتماعیسازهیکهویت.شخصیفردیتچارچوبدركردن
روزمرهاجتماعیزندگیازوميشودتثبيتاجتماعیطوربهاست؛
ميآیدبيرونمردم



پرسشهای تحقیق

یانتیسالگویبراندازهچهتاتهراندانشگاههایدرتحصيلبهمشغولان ِدانشجویهویت-1
است؟منطبقمدرن

ان چه نقشی در به عنوان یک زیست جه( بر مبنای رشته و جنسيت)دانشگاه محل تحصيل دانشجو -2
برشكلگيری هویت سنتی، مدرن یا پيوندی دارد؟

يل در این شاغل به تحص)در ميان دانشگاههای مهم در تهران، چه تفاوتی ميان گرایش دانشجویان -3
به مؤلفههای سنتی و مدرن وجود دارد؟( دانشگاهها



چارچوب نظری

:كردتفكيکهمازراهویتیرویكردسهميتوانمجموعدرهویتبهمربوطمطالعاتحوزةدر•
ذاتگرا،رویكرد(الف

وبرساختگرارویكرد(ب•
گفتمانیرویكرد(ج•
استبرساختگراییرویكردحاضرمقالهنظریچهارچوب•



كشفاییجدرراآننيزانسانهاونيامدهجاییازهویتبرساختگرایی،رویكردهایآموزهاساسبر
پيشازوذاتیطبيعی،امریهویت.انسانهاستكنشواجتماعیشرایطحاصلبلكهنكردهاند،

كنندقهبندیطبرااشخاصیاچيزهاهموارهبایدانسانها.شودساختهبایدهميشهبلكهنيست،موجود
گاهانهآانكارطریقازميتوانفقطراهویتدیگر،بيانبه.دهندقرارطبقهآنداخلدرراخودو

مثابههبراهویتایعدهرویكرد،همينچهارچوبدر.كردكسبتفاوتهاكنارگذاشتنوابهام
.نندميكتلقیفرهنگییاسياسیجغرافياییبرساختهایایدئولوژیک،برساختهایی



باهموارهروههاگوافراد.استهویتمنبعغنيترینومهمترینفرهنگفرهنگی،برساختگراییدر•
چشمگيریاییتوانعناصرواجزااینزیرامييابند،هویتگوناگونفرهنگیعناصرواجزابهتوسل

قولهایمفرهنگدیدگاه،ایناز.دارندجمعدرشدنادغاموبودنمتمایزبهانسانهانيازتأميندر
هویتانامكتنهانهخاصيت،وتفاوتاین.سازدمیراخاصیزندگیشيوةواستتفاوتمدار

خشدمیمعنانيزانسانهازندگیبهبلكهميسازد،فراهمرایابی



وسيالتلف،مخسطوحدارایاجتماعی،برساختهایهویتبرساختگرایی،رویكردنظریاتاساسبر
هيچ،موجودواقعيتهایازپرسشبهپاسخدروعملمقامدربرساختیرویكرد.استنامتعين

موارددرهاپرسشاینگفتمانیوذاتگرارویكردهایدردرحاليكهكرد،نخواهداحساسكمبودی
واقعيت،جهاندردهبهوجودآمتغييراتقبالدرنميدانندذاتگرایانمثالبرای.ميماندبيپاسخبسياری

اساساومامیانضهایواقعيتوامورتقليلگفتمانی،رویكرداصلیمشكل.دهندنشانواكنشیچه
.است«زبان»بهچيزهمه



درنهواعیانتزومطلقجهاندرنهراهویتیمنابعكهاستاینبرساختیرویكرددیگرویژگی
نظری،چهارچوباینمفروضاتازدیگریكی.ميجویدواقعیجهاندربلكهزبانیجهان

شدنهچندگانجهان(مدرن)سنتیپساجهانبرگرنظریهاساسبر.هویتهاستچندبعدیبودن
استخصوصیوعمومیقلمروهای



فعل »به نظر او . موضوع آگاهی از هویت در تعریف جنكينز از هویت نيز عنصری محوری است
جود اطالعات اما جنكينز از این فراتر رفته و معتقد است هویت صرفاً و« شناسایی، الزمة هویت است

رایندی و تأملی ف»و نيز باید « هویت چگونه عمل ميكند»نيست بلكه باید به این امر توجه كرد كه 
را در نظر داشت« بودن هویت و تعامل آن با نهادهای اجتماعی



:منابعازمجموع،درنيزهویتنظریمبانیمورددر•
یندهایفرازندگی،برنامهتن،شخصی،رؤیاهایدیگران،بهاعتمادزندگی،سبک)روزمرهزندگی•

(جهان،زیستآگاهی،تعامل،جاری
(بنيادین،اسطورهاختراعی،سنتهایملت،روایتجمعی،خاطرهتاریخ،گذشته،)زمان•
(مكان،بهتعلقجغرافيا،)مكان•
(،خویشاوندیسياست،وقدرتشدن،اجتماعیفرایندقدرت،دستگاهنهادی،موقعيتهای)نهادها•

(جنسيت،)زیستشناسی
،دینیالهامهایووحی•
،قوميت•
فرهنگینظام•
استشدهبردهنامهارسانهو•



بهتوجهبا.دبرميسازنراهویتعناصرازمجموعهایكلدر.استهویتیمنابعتعدددیگرمهمنكته
بردالمذكورهویتمنابعتعددبنابرایناست،متفاوتتركيبدرعناصراینازكدامهروزناینكه

(دورگه)یپيوندوتركيبیسامانهایآنسطوحهمهدرایرانیهویتشاكلةكهاستواقعيتاین
.دارد





ادامه جدول شاخص های هویت



زیسترددانشجویانمياندرآنهایمؤلفهوهویتبررسینيازمنددانشجویانهویتابعادمطالعة
.استنسيتجوتحصيلمحلدانشگاهرشته،تحصيلی،مقطعمبنایبرمتفاوتاجتماعیهایجهان

تجربهوجدیدمعرفتیمنابعباآشناییدليلبهدانشجویان،حاضرطرحاوليهپيشفرضاساسبر
وجویاندانشهویتلذا.هستندگوناگونومتفاوتهویتیابعاددارایچندگانههایجهانزیست

.استمختلفابعاددارایوسيالهویتیبلكهنيستثابتیومشخصقالبآنانهویتیمؤلفههای



باكهستادانشجویانهویتابعادشناختیجامعهبررسیپژوهشیطرححاصلمقاله،ایندرشدهاستفادههایداده
روشازاستفادهبادادهها.استرسيدهانجامبه1387سالدراجتماعیوفرهنگیمطالعاتپژوهشكدهمالیحمایت
عالیآموزشمركز5درارشدكارشناسیوكارشناسیمقطعدودرتحصيلبهمشغولدانشجویانمياندرپيمایش

عالمهالزهرا،نشگاهدابهشتی،شهيددانشگاهتهران،دانشگاه)تهرانشهردرفناوریوتحقيقاتعلوموزارتبهوابسته
تحليلنهایِینهنموتعداد.استشدهآوریجمع(كاربردیعلمیجامعدانشگاهوشریفصنعتیدانشگاهطباطبایی،

شكلبهگيرینمونه.ارشدكارشناسیمقطعازنمونه315وكارشناسیمقطعازنمونه645بود؛مورد969شده
شدندانتخابدانشگاههاهایدانشكدهميانازشدهبندیطبقهتصادفی



آلفایو(باراعتسنجشمنظوربه)عاملتحليلتكنيکدوازاستفادهباشاخصهارواییواعتبار
انجامهاویهگسنجشسطحكردنهمسان.استشدهاستفاده(پایاییسنجشمنظوربه)كرونباخ

ساختهشاخص11هویت،ومدرنسنتیابعادبرایشدهگرفتهنظردرشاخص22مجموعازوشده
ازعبارتندكهشده





2ادامه جدول 



هویتبعاداتحليلتبيينمبنای،تحصيلمحلدانشگاهجهانزیستشدهسعیحاضرمقالهدر•
انشجویاندميانپيمایشدرتأیيدشدهشاخصهایميانگينمقایسةباوگيردقراردانشجویان

شودبررسیآنهابينهویتمدرنوسنتیمؤلفههایبهگرایشميزانمختلف،دانشگاههای



: سيمای نمونه مورد تحليل

:پاسخگویانكلمياناز
تهران،دانشگاهدردرصد29/9
بهشتی،شهيددانشگاهدردرصد17/1
طباطبایی،عالمهدانشگاهدردرصد20/1
شریف،صنعتیدانشگاهدردرصد15/3

والزهرادانشگاهدردرصد10
كاربردی-علمیدانشگاهدردرصد7/8

.اندبودهتحصيلبهمشغول
ومهندسیوفنیدرصد25/8پایه،علومدرصد14/5انسانی،علومرشتهدرصد52/4پاسخگویان،كلمياناز

درصد67/5آماری،جامعهكلازدانشجویانتحصيلیوضعيتبررسیدر.بودهاندهنررشتهدردرصد7/1
بودندزندرصد46/2ومرددرصد53/7وارشدكارشناسیدانشجویدرصد32/5وكارشناسی



درصد عضو تشكلها24در مورد عضويت در تشكلهای دانشجويی، از كل پاسخگويان  •

درصد هم به اي ً ن 4/3.  كلی نبودهاند��درصد عضو هيچ تش71/78بودهاند،  •
سؤال اصال پاسخ

درصد عضو 8/3درصد عضو انجمن اسالمی،  5/1از ميان اعضای تشكلها،  . ندادهاند•
بسيج

درصد عضو جامعه 2گاهی،  ��درصد عضو جهاد دانش0/6جويی،  ��دانش•
درصد1/5فرهنگی،  

درصد عضو انجمنهای علمی بودهاند6/5عضو شورای صنفی و  •



درهنگیفرهویتزمینهدرهویتمدرنوسنتیابعادبهگرایشتفاوتبررسی
میان

:دانشجویان

.پدرساالریو دین نهادی : شاخصهای تأیيدشده برای بُعد فرهنگی سنتی عبارتند از
سایرستاذكربهالزم)مردوزنبرابریوشخصیدین:ازعبارتندمدرنفرهنگیبعدشاخصهای

.(اندنشدهتأیيدحاضرمطالعةدرشاخصها
استفاده شده و به منظور جلوگيری از باال Fبرای مقایسه گرایش به بعد سنتی و مدرن از آزمون  

.رفتن حجم مقاله سعی شده نتایج آماری با نمودار نشان داده شود
نميانگيمقایسةبهكهآزموناینداریمعنیسطحوFآزموننتایجاساسبر:دیننهادیبهگرایش
گرفت،جهنتيميتوانميپردازد،مطالعهمورددانشگاههایدانشجویانمياندردیننهادیبهگرایش
داردریدامعنیتفاوتمختلفدانشگاههایدانشجویانمياندردیننهادیبهگرایشميانگين





حجمبهوجهتبا)دیننهادیبهتهراندانشگاهدانشجویانگرایشميانگين:پدرساالریبهگرایش
سایرجویاندانشدیننهادیبهگرایشميانگينوشدگرفتهنظردرمرجععنوانبه(آنهاگسترده

دانشجویاننهادیدینبهگرایشميانگينشد،مشخصمقایسهایندر.شدمقایسهآنبادانشگاهها
سایرین،نسبتهبدانشگاهایندانشجویانوداردتهراندانشگاهبارااختالفبيشترینالزهرادانشگاه
.دارندنهادیدینبهبيشتریگرایش





استبرابرFآزمونمعنيداریسطحومقدار2شمارهجدولنتایجاساسبر:پدرساالریبهگرایش
دانشگاههاازبعضیدانشجویانپدرساالریبهگرایشميانگينتفاوتبيانگرآمارهاین4/074.با

استپدرساالریبهدانشجویانسایرگرایشميانگينبهنسبت







دانشجویانانميدرپدرساالریبهگرایشميانگينشدمشخصنتایجاساسبر
بيشترههادانشگاسایردانشجویانبهنسبتكاربردیعلمیجامعدانشگاه

اثراتبهوانميتكاربردیعلمیدانشگاهدانشجویانگرایشتبييندر.است
اشارهاههادانشگسایربهنسبتدانشگاهایندردانشگاهجهانزیستكمتر
هم)انندميگذردانشگاهیمحيطدرراكمتریزماندانشجویاناینزیراكرد،

بهجبورمو(دانشگاهاینبودنغيرانتفاعیبهتوجهباهمودورهطوللحاظاز
:استگذاراثرجنبهدوازامراینكههستنددانشگاهازبيروندركاروكسب

طریقنایازتا.بمانددانشگاهدرراكمیزمانميتوانددانشجواینكهیكی
بهتوجهبادیگرسویازكند،درونیراجهانزیستاینهنجارهای

وصبهخصمردساالریآندركهبيرونمحيطهایدرافراداینجامعهپذیری
بهایران،درواقعیاجتماعیجهاندركاروكسبوكاریمحيطهایدر

.ميكنندپيدامردساالرانهنگرشدارد،رواجشدت



مياندرنهادیدینبهگرایشميانگينتفاوتمعنيداریسطحبررسیدر:شخصیدینبهگرایش
بهایشگرميانگينلذابود؛تفاوتاینتأیيدكنندةFآزموننتایجمتفاوت،دانشگاههایدانشجویان

استمتفاوتدانشگاههادانشجویانمياندرشخصیدین





الزهراانشگاهددانشجویانمياندرمردوزنبرابریبهگرایشميانگينشفه،آزموننتایجاساسبر
زنبرابریبهراشگرایبيشترینلحاظاینازوداردتهراندانشگاهدانشجویانبارااختالفبيشترین

دارندمردو





ازبيشانشجوددخترانكهميكندتأیيدمردوزنبرابریوپدرساالریبهگرایشبهمربوطنتایج
اینبيانگريتواندمگرایشاین.هستنداجتماعیمزایایبهدستيابیدربرابریبرقراریخواستارمردان

اندكردهاحساسجامعهدررامردساالریسلطةنوعیزنانكهباشدموضوع



فمنيستیشهایگرایتأیيدكنندةميتواندمردوزنبرابریبهزنانگرایشازحاصلتجربینتيجة
سویازت؛اسمردانمقابلدرزنانبرایبرابرفرصتهایكسبدرصددكهباشدبرابریخواهانهای

مورددريليگانگكارولمانندكسانیسویازكهراتفاوتبرمبتنیفمنيستیدیدگاههایدیگر
ميكشدچالشبهاست،شدهارائه«مردانهتعهداخالق»و«زنانهمسئوليتاخالق»



در:نشجویاندامياندراجتماعیهویتزمينةدرهویتمدرنوسنتیابعادبهگرایشتفاوتبررسی
هویتمدرنعدبدر.نشدتأیيدشدهگرفتهنظردرشاخصهایازهيچكداماجتماعی،هویتسنتیبعد

جنسیتهویبودندارافرد،برایفردیزندگیاهميت:ازعبارتندتأیيدشدهشاخصهایاجتماعی،
.مدرنزندگیسبکبهگرایشومستقل

زندگیبهایشگرميانگينتفاوتمعنيداریسطحبررسیدر:فردبرایفردیزندگیبهگرایش
تأیيدتفاوتاینآن،معنيداریسطحوFآزمونمقدارنتایجاساسبردانشجویان،مياندرفردی

تفاوتختلف،مهای ِدانشگاهدانشجویانميانفردیزندگیبهگرایشميانگيناساس،اینبر.نشد
درفردیدگیزنهایجنبهبهگرایشنسبیطوربهگرفتنتيجهميتوانلذا.نداردهمبامعنيداری

استیكسانمختلفدانشگاههایدانشجویانميان





تحصيل،وكارازرضایتفردی،استقاللوآزادی»هایگویهمبنایبرفردیزندگیبهگرایش
رفتهگقرارسنجشمورد«مخالفجنسبارابطهوخوشگذرانیوگردشخود،برایكردنخرج

.بود
بودناراد»شاخصميانگينهایتفاوتمعنيداریسطحبررسیدر:مستقلجنسیهویتاحساس
دانشجویانمياندرشاخصاینميانگينهایFآزموننتایجاساسبر«مستقلجنسیهویتاحساس

بودمعنيدارتفاوتدارای





اساسربمختلفدانشگاههایمياندرمستقلجنسیهویتاحساسشاخصميانگينمقایسةدر
يشترینبالزهرادانشگاهدانشجویانمياندرمستقلجنسیهویتاحساسميانگينشفه،آزمون

احساسازاندانشجویسایربهنسبتدانشگاهایندانشجویان.داشتدانشگاههاسایربارااختالف
.برخوردارندكمتریجنسیهویت





دگاههایدیازميتوانزنانبهنسبتمرداندرجنسیهویتاحساسبودنباالتبييندر:تحليل
ازبرداشتیکدرمعتقدند(1991)تایاماكیوماركوس.جستكمکجدیداجتماعیروانشناسی

برداشتکیدردرحاليكهميشوندبازنماییخودازجداشدهصورتبهافراددیگران،ازمستقلخودِ
(1997)سونمدوكراس.ميشوندگرفتهنظردرخودازبخشیعنوانبهدیگرانوحدتيافته،خودِاز

ودیگرانزامستقلوخودمختارجدا،فردیتیکصورتبهمستقلخودازبرداشتیکمعتقدند
دررامردانبيشترایانهفردگردیدگاهاینبلكهاستفردبهغربیدیدگاهتوصيفكنندةنهتنهااجتماع،

كنندمیتوصيفغربیجوامع



مينه هویت محققان در ز. آنها معتقدند نهادها و محيط فرهنگی اجتماع بيشتر در زنان عمل ميكنند. 
افق معموالً نظریههای هویت را برای هر دو جنس به طور مشترک به كار بردهاند؛ اما هنوز عدم تو

در . اشدقابل توجهی در این زمينه وجود دارد كه فرایند و زمان تحول هویت در هر دو جنس مشابه ب
آغاز، نظریه اریكسون دارای یک اساس مردانه بود 



كلگيریشتوالیمورددررااریكسوننظریةپردازاننظریهازبرخیزمينهایندر
زناندموردرودانستهمردانخاصصرفا،صميميتمرحلهبهورودسپسوهویت
.نميداننددرست

درپسرانازبيشدختران(1966)آدلسودواننظيرپردازانینظریهدیدگاهاز
ازپسبایدانآنهویتبحرانحلمسئلهبهبنابراینوميشوندواردفردیبينروابط
باتباطارقالبدرآنانهویتبحرانمسئلهحداقلیاوشودتوجهصميميتمرحله

(1374احمدی،ورحيمينژادازنقلبه1993استرنبرگ،)شودمطرحدیگری
یفتعرارتباطیبافتیکدرراخودتنهانهزناناستمعتقد(1982)گليگان
.استدیگرانازبتمراقتواناییمبنایبربيشترنيزخودازآنهاقضاوتبلكهميكنند

بهوجهتفردی،استقاللبااستمساویانسانبلوغكههنگامیاستمعتقداو
.شودمیتلقیزنانبرایضعفیانسانی،نيروییکجایبهارتباطات



سبکبهگرایشميانگينتفاوتریدا ِمعنیسطحبررسیدر:مدرنزندگیسبکبهگرایش
بهتوجهباالبته.استمعنيدارزمينهایندرميانگينهاتفاوتFآزموننتایجاساسبرمدرن،زندگی

یبررسدرچراكهرسدنمینظربهمهمچندانمعنيداریاین2/3بااستبرابركهFپایينبسيارمقدار
دانشجویانهمهمياندرمدرنزندگیسبکبهگرایشنيزتوصيفیآمارهایومتغيرهاميانروابط
.داردرواج







اساساینبر.نشدحاصلشفهآزموندرمعنيداریتفاوتF،آزمونمقداربودنپایينبهتوجهبالذا
احتماالً ونداردمعنيداریتفاوتمختلفدانشگاههایدانشجویانمياندرمدرنزندگیبهگرایش

.دهستنمدرنزندگیسبکبهگرایشهویتیبُعددارایدانشگاههادانشجویانبيشتر
دانشگاهوالزهرادانشگاههایدانشجویانشدمشخصهویت،مدرنابعادميانگينتفاوتبررسیدر

اموربايشتربدرگيریودانشگاهاینبهمربوطنمونهتأهلواشتغالدليلبه)كاربردیعلمیجامع
دارندهویتابعاداینبهكمتریگرایشسایریننسبتبه(سنتیجهانهایزیستوروزمره



ن دانشجویانبررسی تفاوت گرایش به ابعاد سنتی و مدرن هویت درزمینه هویت سیاسی در میا

هاميانگينتفاوتبودنمعنادارFآزموننتایجبهتوجهبا:سياستودینآميختگیبهگرایش•
دانشجویانميانردسياستودینآميختگیبهگرایشميزانگرفتنتيجهميتوانلذا.شدتأیيد

دارندهمبامعنيداریتفاوتبررسیمورددانشگاههای





بهگرایشينميانگتفاوتتنهادانشگاهها،سایرميانگينمقایسةوشفهآزموننتایجبررسیدر
اختالفيشترینبوبودمعنيدارتهراندانشگاهباالزهرادانشگاهدانشجویانسياستودینآميختگی

سياستودینیآميختگبهسایرینازبيشترالزهرادانشگاهدانشجویاناساساینبر.داشتآنبارا
دارندگرایشهویتسنتیبُعدیکعنوانبه





گرایشميانگينتفاوتFآزمونمعنيداریسطحبررسیبا:سياسیوملیاقتدارگراییبهگرایش•
شدتأیيدمختلفدانشگاههایدانشجویانمياندرسياستودینآميختگیبه





دانشجویانسياسیوملیاقتدارگراییبهگرایشميانگينتنهاكهبوداینبيانگرشفهآزموننتایج
(بودشدهتهگرفنظردرمرجععنوانبهكه)تهراندانشگاهدانشجویانميانگينباالزهرادانشگاه
ازبيشراالزهدانشگاهدانشجویاناساساینبر.داشتآنبارااختالفبيشترینوبودمعنيدار
.دارندگرایشهویتسنتیبُعدیکعنوانبهسياسیوملیاقتدارگراییبهسایرین
جامعهبرقراریبهگرایشميانگينتفاوتFآزموننتایجاساسبر:مدنیجامعهوجودبهگرایش

شدتأیيدمختلفدانشگاههایدانشجویانمياندرمدنی





رایش به وجود مرجع قرار دادن ميانگين دانشجویان دانشگاه تهران در آزمون شفه، تفاوت ميانگين گ
عنی دار جامعه مدنی دانشجویان دانشگاه جامع علمی كاربردی و دانشگاه الزهرا با دانشگاه تهران م
داشتند و بود و دانشجویان دانشگاه جامعه علمی كاربردی كمترین گرایش را به وجود جامعه مدنی

پس از آنها دانشجویان دانشگاه الزهرا قرار داشتند





حجماشتغالبهبتوانشایدكاربردیعلمیجامعدانشگاهدانشجویانپایينگرایشعلتتبييندر
بهراآنانتأهل،یحتواشتغالاینكهكرداشارهدانشجویانسایربهنسبتدانشجویاناینازكثيری
بهگرایشنسبتبهوكردهدرگيرزندگیدردیگریاصلیمسائلباان ِدانشجویسایرنسبت

مسائلاینواستبيشتردیگرهایحوزهدرآنهادغدغةدینی،آزادیهاییامطبوعاتآزادی
آنهاستبعدیاولویتهای



نتیجه گیری

آغازراشدنمدرنفرایندكهاستسال100ازبيشایرانجامعهاینكهبهتوجهبا
عدهای.داردوجودآنبودنسنتییامدرنمورددرمتفاوتینظراتاماكرده

.استتیسنهویتیومعرفتیمنابعباسنتیجامعهیکایرانجامعهمعتقدند
دنبومدرنبهمعتقدهمعدهایوگذارحالدرجامعهایبهمعتقددیگرعدهای

معرفتیعمنابهمكهاستجامعهایایرانكهرویكرداینبامقالهاین.هستندایران
آندر(دیبنياشکوعقالنيت)جدیدمعرفتیمنابعهمو(مليتودین)سنتی

ا،نهادهاجتماعی،ساختاردهندةشكلواندگرفتهقرارهمكناركمابيش
مختلفادابعبررسیوشناساییدرصددهستند،هویتيابیورفتاریالگوهای

وتبيينهببرساختگراییرویكرداخذباراستاایندر.برآمددانشجویانهویت
تهایبرساخهویتدیدگاه،ایناساسبر.پرداختدانشجویانهویتتحليل

است؛نامتعينوسيالمختلف،سطوحدارایاجتماعی،





كلردوچندساحتیوچندبعدیهویتیدارایدانشجویانكهاستاینمقالهاصلیفرضلذا•
دنيایمؤلفههایوسنتازمأخوذسازگارعناصرازمتشكلهویتاین.هستندپيوندیهویتی
هانیجدنيایباتعاملهمزمانوایرانملیودینیفرهنگمبانیحفظطریقازكهاستامروز
استگرفتهشكلامروزشدة



.در اینجا بر اساس پرسش های مطرح شده به بحث می پردازیم
دريلتحصبهمشغولدانشجویانهویت»كهبوداینبودشدهمطرحمقالهابتدایدركهاولیپرسش

«است؟مدرنیاسنتیالگویبرمنطبقاندازهچهتاتهراندانشگاههای
اكثريانمدرآننبودنمعنيدارومدرنوسنتیابعادبهمربوطشاخصهایميانگينمقایسهبهتوجهبا

ميتوان(شریفصنعتیدانشگاهوطباطبایی،عالمهبهشتی،شهيدتهران،دانشگاه)مطالعهمورددانشگاههای
داریمعنیتفاوتتهران،دانشگاههایمهمتریندانشجویانمياندرودانشگاهجهانزیستدركلدرگفت

طيفدورددانشجویانبندیدستهبنابراین.نداردوجودهویتمدرنوسنتیهایمؤلفهبهگرایشميان
هویتويستنامكانپذیر(مقالهایننتایجاساسبرحداقل)تحصيلمحلدانشگاهاساسبرمدرنوسنتی

آنهم/اینهمیالگوتابعبلكهنميكندپيرویمدرنیاسنتییایعنیآنیا/اینیاالگویازدانشجویان
جهانزیستردگفتميتواناولپرسشبهپاسخدركلینتيجةیکدر.استدوهرازتركيبیكهاست

سنتیودرنمعناصرازدوگانهایودورگهتركيبتهراندانشگاههایمهمتریندانشجویانمياندردانشگاه
.نيستبعدیتکوساحتیتکدانشجویانهویتالگویوداردوجود



بلكهانیزبجهاندرنهوانتزاعیومطلقجهاندرنههویتمنابعبرساختگراییآموزههایاساسبر
جهانستزیواقعدرواستدرگيرآنهاباروزمرهزندگیدرتجربیطوربهفردكهواقعیجهاندر

.استعددمتهویتمنابعرویكردایننظرازاین،برعالوه.ميشودساختهميدهند،شكلرافردهای
،خانوادهجهانزیستكناردركهاستدانشگاهدانشجویانیابیهویتمنابعوجهانهازیستازیكی

داردتأثيرهویتگيریشكلبرغيرهوكارمحيط



محلنشگاهدا»اینكهبرمبنیدومسؤالبهپاسخدرآنهابررسیوآمدهدستبهنتایجبررسیدر
رشكلگيریبدرنقشیچهجهانزیستیکعنوانبه(جنسيتورشتهمبنایبر)دانشجوتحصيل

اندانشجویمطالعهمورددانشگاههایميانازشدمشخصدارد،پيوندییامدرنسنتی،هویت
بهبيشتریشگرایدارای(دانشگاهاینجهانزیستبودنجنسيتیتکبهتوجهبا)الزهرادانشگاه

اساسبرتایجنبررسیدركلدر.هستنددانشجویانسایربهنسبتهویتسنتیسياسیمؤلفههای
هایمؤلفهبهيشتربمرداندرحاليكهكنند،میتوجهسنتیسياسیهایمؤلفهبهبيشترزنانجنسيت،

گفتميتواندانشگاهجنسيتیتکفضایكردنلحاظبااینجادرلذا.دارندگرایشمدرنسياسی
ازميتواندامراینشدهگفتپيشترچنانچهاست،مؤثرحدودیتاسنتیگرایشهایگسترشدرفضااین

استكردهویتتقراآننيزتكجنسيتیفضایومحيطاماباشد،متأثرزنانجنسيتیویژگيهای



ميتوانپسرانونمردابامقایسهدرهویتسنتیهایمؤلفهبهدخترانوزنانبيشترگرایشتحليلدر
راوجودموضعيتمردانازبيشترزناناجتماعی،رایجدیدگاههایاساسبركهكردبحثچنين

بهمتمایلیا)سنتییبافتكهایرانجامعهكلیبافتبهتوجهبالذا،هستندآنحفظدرصددوپذیرفته
نبههایجازفارغ)ناشناختهونواموروریسکپذیرشبهحاضرمردانازكمترزناناست(سنت

برارآنهاذهنیوروانیامنيتاستممكننوچيزهایزیراهستند،(نوپدیدههایظاهریوصوری
بيشترلذا،دارندمردانبهنسبتكمتریپذیریریسکخاص،روحياتدليلبهزنانواقعدر.زندهم
بيشترنهاآدرتقدیرگراییحدودیتاوهستنداجتماعیوروانیامنهایحاشيهدنبالبههممرداناز

رامردانتابعینقشكهميشوندجامعهپذیرنحویبهزنانفمنيستی،نظریاتاساسبرالبته.است
حاشيهجستجویگفتميتوانازاینروبپذیرند



برابررصتهایفازآنانداشتننگهمحروموتحدیدسركوب،ازناشیميتواندزنانتقدیرگراییوامن
.استشدهنهادینهزنانمياندروشدهتحميلمردساالرنظامتوسطتاریخطولدركهباشدمردانبا

زنانبيشترگرایشربمبنیفوقنتيجهگيریمانعنميتواندحاضرتحقيقدرباشدهرچهامرایندليلاما
آنسياسیادابعبهخصوصهویتمدرنابعادبهمردانگرایشتبييندر.باشدسنتیمؤلفههایبه

ردانگی،مبهمربوطنظریاتاساسبر.جستكمکنيزمردانگیبهمربوطنظریههایازميتوان
رفتنیادگاستمناسبمردانبرایاجتماعینقشهایورفتارهاچهكهميآموزندمذكرانسانهای
.استقدرتاعمالآموختنمعنایبهمردانگی



راآنهاكهذیرندبپرارفتارهاییوارزشهاشخصيتی،خصایصكهميشونداجتماعیایگونهبهمردان
واجدنقشهایهبنسبتتمایلواستحقاقاحساسباپسرهاميكند؛قدرتكسببهقادروتشویق
كهميشودویتتقكراتبهنيزبلوغازپسآموزهاینوميگيرندیادپسرها.ميشوندبزرگاقتدار،

موفقيتكهاستبودنموفقوستيزهجوییهدفمندی،امور،كنترلدربودنمصممنيازمندمردانگی
حاكمبرایروانیلحاظبهمردانآنكه،خالصه.ميشودتعریفاجتماعیقدرتوثروتاساسبرنيز

.شوندمیساختهبودن



در.ندكنكسبزنانازپيشرامدرندنيایملزوماتدارندسعیحاكميتتداومبرایآنهانيزمدرندورهدرلذا
بهشاغل)شجویاندانگرایشميانتفاوتیچهتهراندرمهمدانشگاههایمياندر»اینكهبرمبنیسومپرسشبهپاسخ

صرفاامراینفاختالبيانگرج ِنتایگفتباید«دارد؟وجودمدرنوسنتیمؤلفههایبه(دانشگاههاایندرتحصيل
حضوردليلهبامراینونيستحاكمكاملطوربهآنهادرآكادميکجهانزیستیافضاكهاستدانشگاههاییدر

گفتبایدراییبرساختگرویكردبهارجاعدر.است...(ودوستانخانواده،جامعه،)دانشگاهازبيرونهویتیمنابعقوی
سایرتأثيربودنينپایبهمنوطمنبعهرتأثيرقدرتميزانامااستهویتیابعادتنوعدراصلیعاملهویتیمنابعتعدد
بهدومیدرونبودجنسيتیتکدليلبهاولیدر)كاربردیعلمیجامعدانشگاهوالزهرادانشگاهدودر.استمنابع
ازارجخهویتیمنابعاثراتوتعدیلدردانشگاهجهانزیستاثرات(دانشگاهیمحيطدركمترحضوردليل

دانشگاههاستبقيهازكمتردانشگاه



دانشجویِاننميادرهویتمدرنوسنتیابعادبهمربوطشاخصهایميانگينتفاوتنبودندارمعنی
هستند،اوتمتفتشكلهایاعضایومختلفهایرشتهدانشجویانازمتشكلكهدانشگاههاسایر

(مدرنیاسنتی)دبعیکبهتقليلقابلدانشگاههاایندانشجویاناكثرهویتكهاستاینبيانگر
ماا.دارندزمينهایندراساسینقشمدرنهایمؤلفههموسنتیمؤلفههایهمواقعدرونيست

گرایشودیفرزندگیبهگرایشیعنیاجتماعیبعددرمدرنهویتاصلیمؤلفهدوميانازآنجاكه
گرایشينميانگفرهنگیهویتبحثدرونداشتوجودمعنيداریتفاوتمدرن،زندگیسبکبه
بودنهادیدینبهگرایشميانگينازبيشترشخصیدینبه



بهنسبتریتبرجستهنقشفرهنگیواجتماعیبخشدرهویتمدرنهایمؤلفهميگيریمنتيجه.
آميختگیهبگرایشیعنیسنتیمؤلفههایاینسياسی،هویتبخشدراما.دارندسنتیمؤلفههای

جامعهوجودبهگرایشمقابلدركهاستسياسیوملیاقتدارگراییبهگرایشوسياستودین
خصهایشاميانگينتفاوتنبودنمعنيدار.دارددانشجویانهویتدربرجستهترینقشمدنی

هشتی،بشهيدتهران،دانشگاهیعنیتهراندرمادرومهمدانشگاههایدانشجویانمياندراشارهشده
فرهنگی،ابعادسویهیكنميتوانكهاستنكتهاینبيانگرشریفصنعتیدانشگاهوطباطباییعالمه

.كردبندیدستهمدرنیاسنتیهایمؤلفهذیلرادانشجویانهویتسياسیواجتماعی



دیدگاهساسابركهاستآنانهویتبودنپيوندیپذیرشدانشجویان،هویتازبرداشتبهترین•
فردروزمرةوواقعیجهاندرمنابعایناینكهوهویتيابیدرمتعددمنابعنقشوبرساختگرایی

درون)تمتفاوجهانهایزیستباتعاملدردانشجوقشرگفتميتوان.استاستواردارد،وجود
توليدبازراآنوكردهاقدامخودهویتدربازاندیشیبهمداومطوربه(آنازبيرونودانشگاه

دارایتهرانایدانشگاههدرتحصيلبهمشغولدانشجویانگرفتنتيجهميتوانپایاندر.ميكند
گرایشهاییاترقویسنتیگرایشهایدارایآنهاازبعضیاستممكنهرچندهستندپيوندیهویتی
باشندقویتریمدرن


