
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

1 

 دانشجويان دانشگاه آزاد تبريز به هويت های چند گانه گرايش 

 و

 عوامل موثر بر آن

 
 

 سکینه اخباری شجاعی-1
 دانش آموخته دانشگاه آزاد اسالمی  تبریز

Arame.shoja@yahoo.com                

 

 

 دکتر حسین بنی فاطمه-2

 جامعه شناسی دانشگاه تبریزاستاد -

 

 ایران-گروه علوم اجتماعی,تبریز
Banifatemeh1382@yahoo.com 

 

 

 چکیده:  

هتا  نندگانته ومتومیل ملتیل     بررسی ميزان گرایش دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز به هویت   با هدف پژوهشاین 

.به عبارت دیگردر این تحقيق ميزان ترکيبی بودن هوی  وبر خالف نظریه انجام گرفته اس دینیل جهانی( و عوامل مرتبط با آن 

(مورد بررسی وامع شده اس  .روش تحقيق پيمایشی اس ل جامعه آمار  دانشجویان دانشتگاه آزاد تبریتز در ستا     "تک هوی "

ا  نسبتی و ابتزار تحقيتق   طبقهگير  از نوع نفر و شيوه نمونه 093و حجم نمونه با استفاده از فرمو  کوکران  29-29تحصيلی 

ل آنتاييز واریتانو و آزمتون     Tل آزمون  Fپرسشنامه بوده اس .برا  تجزیه وتحليل داده ها از ضریب همبستگی پيرسونل آزمون 

ها  مومیل ميانگين باالترین ميزان گرایش و هوی 55/92استفاده شد ه اس ..نتایج نشان داده که هوی  جهانی با LSDتعقيبی 

ها  بعد  مرار دارند.بين استفاده از فناور  اطالعاتی و ميزان گرایش بته هویت  جهتانی رابمتت مستتقيم      ملیل دینی در اويوی 

ها وشتهر   دار  وجود ندارد.. همچنين بين سن دانشجویان و محل سكون  آنوجود داشته ويی بين سه بعد دیگر رابمه معنی 

دار  هتا  نندگانته رابمته معنتی    یا روستایی بودن(ل ساکن و غيرساکن بودن در خوابگاه و مقمع تحصيلی و گرایش به هویت  

دار  نتدارد.  د هویت  رابمته معنتی   وجود ندارد.رابمه بين طبقه اجتماعی متوسط با هوی  دینی معنی دار بوده ويی با سایر ابعا

دار  بيشتر از دانشجویان مجترد است . ميتزان گترایش بته      ميزان گرایش به هوی  دینی در بين دانشجویان متأهل بمور معنی

 دار بيشتر از دانشجویان دختر اس .هوی  مومی در بين دانشجویان پسر بمور معنی

لیل دینیل جهانی و فناور  اطالعاتیهوی  نندگانهل هوی  مومیل هوی  م واژگان کلیدی:
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خویش را خود انتخاب نموده و « شدن»ترین دغدغه بشر و شاید فلسفه حيات و  این بوده اس  که از آغاز حيات مهم :مقدمه

مانل پاسخی دهيم. پاسخی اس  به کسيتی و نگونه ساخته شدنخود می« شدن»معنا کند. هوی  همان شكلی اس  که ما به 

انتها عوامل متعدد  دخاي  ها  مختلف اس . در این ساخ  بیگيرنده عبارات و مفاهيم بسيار متنوع در مومعي که در بر

 گوید:ها بر یک وجه و اصل مشترك تكيه دارند و آن همان اس  که موالنا میدارند که همگی آن

 هتتتر کستتتی کتتتاو دور مانتتتد از اصتتتل ختتتویش
 

 بازجویتتتتتتتد روزگتتتتتتتار وصتتتتتتتل ختتتتتتتویش    
 

ها  رسيدن به این اصل در افراد و جوامع متنوع بوده و هس  و خواهد بود. انسان جستجوگر در پی یافتن اصتل  شيوهاشكا  و 

ختویش پوشتانده   « شتدن »ها  مختلف تاریخی از طریق تعامالت فرهنگی رنگ و معنا  خاصی را بته جامعته   خویش در دوران

ها  هویتی افتراد بتوده   دهی به ویژگیترین راه در جه  شكلن مهمها در طو  زمااس . ارتباطات فرهنگی بين جوامع و تمدن

تتر شتده و بته عنتوان یتک مستايه       اس . تاثير ارتباطات فرهنگی با رشد و توسعه تكنويوژ  و فناور  ارتباطی روز به روز پتيش 

ا  د  بوده و از نظتر عتده  نظران مختلف وامع شده اس . اهمي  این تاثير در زمينه هوی  بسيار جاجتماعی مورد توجه صاحب

امروزه نه کشورها  توسعه یافته و ثروتمند غربی و نه کشتورها   شود.ممرح می« بحران هوی »نظران تح  عنوان از صاحب

توسعه نيافته و فقير جهان سوم شاهد حضور نشمگير عناصر مختلف فرهنگی در زنتدگی سياستی اجتمتاعی ختود هستتند. و      

ها را بته  توان آنا بسيار فراگير و گسترده اس  نمودها و مصادیق گوناگونی نيز دارد. بمور کلی میبرجسته شدن فرهنگی نه تنه

متورد  « متو  ستوم ناسيوناييستم   »گرایانهل که تح  عنتوان  ها  ملیها و ستيزها  مومیل جنبشنند دسته تقسيم کرد:خيزش

هتا  دهنتد. افتزون بتر ایتن    ها  فرهنگ را تشكيل میگراییها  دینی شكل دیگر  از خاصبررسی مرار گرفته اس . بنيادگرایی

هتا   هتا  جدیتدل گتروه   ها  اجتماعی افراطیل نژادپرستتی ها  فرهنگ دیگر  نيز وجود دارند که در مايب جنبشگراییخاص

 (9030محمد ل شوند. وگلنفرت و از این مبيل پدیدار می

اریكسون ارائه کردل و  هوی  را در اصمالح یک حو کلی درونی توصيف کرد کته  تعریف هوی  را برا  اويين بار :بیان مساله

شامل بوجود آمدن یک احساس این همانی و وحتدت شخصتي  بتوده و فترد آن را احستاس کترده و دیگتران آن را تشتخي          

ستجام اجتمتاعی از طریتق    ( به نظر آيتوستر در دوران جدیتدل ان  9030دهند و از زمانی به زمان دیگر مشابه اس . وعليخانیل می

شود. روابط ترکيبی هماننتد پنجته دست  است  کته در آن      ها  فرهنگی در شكل دهی به هوی  حفظ میروابط ترکيبی شيوه

ا  روابط ترکيبی دارند. وجود بندها  مستتقل بته ایتن    هربند  استقال  یا هوی  مستقل از کف داردل در عين حا  با هم گونه

مته تزاحمتی دارنتد و بنتد او  باعتي تضتعيف و ضتایع شتدن بنتد دوم و در نهایت  فروپاشتی ستاخ              معنا نيس  که اینها راب

توان در مجموع و در کنار یكدیگر و در تعامل با هم دیتد,یا بته عبتارت دیگتر     ها  مختلف را میبلكه این تعلقات وشيوهلشودمی

 اهم در شتاکله هتویتی فترد حضتور دارند.وعبتدايهيانل     هوی  ها  امروز  ترکيبی از تعلقات مختلف بوده ونند گانه هستند وبت 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

3 

هتا  مختلتف اشتاره دارد و در وامتع بته معنتی       مفهوم ترکيبی بودن در علوم اجتماعی اصوالً بر آفرینش پویا  فرهنگ (9093

 باشتد. ایتن  ها  مدیم و جدید و یتا فرهنتگ متدرن وو یتا استتعمار ( متی      ها  مختلف ناشی از مهاجرتل سن ترکيب فرهنگ

هتا   ها و فرهنتگ ممرح شد. که به معنی کنش فعاالنه برا  تلفيق ارزش 9293اصمالح برا  نخستين بار توسط هومی بابا در 

کنتدل  ها  معنایی که هر فترد و یتا گتروه اختج و جتجب متی      (.در هوی  نند گانه نظام9023مختلف بود. وبه نقل از حاجيانیل 

ها  متفاوت اس . بسيار  از جوامع دربرگيرندة افراد فرهنگ دارا  منابع و خاستگاها  از نند یا نندین فرهنگ و خرده آميزه

بند هستندل ويی در گجران اومات فراغ  خودل به شدت از فرهنگی دیگر هایی هستند که همچنان به دین نياکان خودپا و گروه

گيتر باشتدل ويتی موستيقی پتاي امریكتایی را بتر        پجیرند. یک بودایی شاید در اجرا  مراسم مجهبی خود بسيار ستخ  تاثير می

توان مثا  آن را بسيار افزایش دادل بر متكثر و متنوع بتودن  دهد. این گونه موارد که به آسانی میموسيقی بومی خود ترجيح می

زمينی و ها  افراد دالي  دارد که محصو  جدایی و رها شدن فرهنگ از نارنوب سرمنابع و مآخج فرهنگی زندگی و اندرکنش

 (.9030محمد ل ملی اس  و در نتيجه منابع هویتی افراد نيز متكثر خواهد بود. وبه نقل از گل

نرا که و  بر ماهيت  فراینتد  هویت  مستتمراً تاکيتد کترده است .         .ميد اساساً به تنوع و وجود خودها  متنوع اعتقاد داش 

هوی  را پجیرفته اس . تامل ميد در این خصوص بستيار اصتويی بته     بنابراینل او الجرم امكان انمباق و سازش بين ابعاد مختلف

رسدل زیرا او از رویكردها  زیستی و جسمانی وو تا حد  شناختی( آغاز کرده و نهای  به حتوزه اجتمتاع رستيده است .     نظر می

« خود».براساس نظریه ميد ميد در بررسی نظریه ناريز داروین به سازگار  و ضرورت آن در زندگی حيوانات و بعداً آدمی رسيد

تواند نندگانهل تودرتو و نند الیه و نندمرکز ل نند بعد  و متكثر باشد وو نه سلسله مراتبتی(. بنتابراین هویت  اجتمتاعی     می

یگانهل منسجمل یكپارنه و کلی نيس ل بلكه خود یا همان هوی  نند پارهل متكثرل مرکبل ننتد الیته و ننتد بعتد  است .خود      

  و یكسان نيس ل بلكه توانایی و امكان تغيير و تحو  دارد. براساس نظریته ميتد و پيتروانش ختود یتا هویت  هتر        ا  ثابپدیده

ها باهم در شاکله هویتی فرد حضور دارند. هر فرد  به صتورت طبيعتی   کنشگر دارا  سموح و انواعی از تعلق اس  که همه آن

اند مرار دارد و ايبته به فراخور شرایط زمانی و مكانی لنتوعل  و نمادینه شده انداو النه گزیده« خود»ميان نندین نوع تعلق که در 

(.فكر اصلی ميد آن اس  که شخصي  ومنظتور همتان ختود یتا     9023یابد وحاجيانیل ترکيب و سهم هر منبع هویتی تغيير می

ها  مختلف اجتماعی ر آن فعايي ترین مظاهکند و در بمن زندگی که عمدههوی  اس ( در فرایند تحوالت اجتماعی ظهور می

 (.9039نماید وتوسلیل اس  رشد می

توان به نظر یا دیدگاه آمارتياسن اشتاره کترد. و    جدیدترین رویكردهایی که در حوزه عام علوم اجتماعی ممرح شده اس  میاز

شناستان و نيتز تجتارب    جامعته و در کتاب هویت  و خشتون  ل بتا تاکيتد بتر نظریته        9339در آخرین اثر منتشر شده خود در 

هتا  متعتدد و   ها  خود در شبه ماره هند تاکيد دارد که هر فرد در زندگی عاد ل همزمان خود را عضو و متعلق به گروهبررسی
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ها  افتراد بته کشتور  کته تابعيت  آن را دارنتدل سترزمينی کته در آن زاده         ها و ديبستگیداند. تعلقات و وابستگیمتفاوتی می

هتا   اندل اصل و نسبل جنستي ل وابستتگی طبقتاتیل اعتقتادات متجهبیل دیتدگاه      شهر و محلی که در آن امام  گزیده اندلشده

تردیتد هویت    دهد بنابراین و بیسياسیل شغلل ورزشل موسيقی مورد پسندشان همه و همه بخشی از هوی  آنان را تشكيل می

ستمح جمعتی( و هویت  برآینتد  است  از مجموعته تعلقتات و         هر کو منحصر به فرد اس  وايبته در سمح فترد  و نيتز در  

شناختی ننتدان  اس . او این یافته را از يحاظ جامعه« تک هویتی»ها  او و این صریحاً مخايف ایدة معتقدان به نظریه وابستگی

وابستتگی ختاص او تاکيتد    ها  فرد نباید به عنوان هوی  اصلی یا داند و معتقد اس  که بر هيچ کدام از هوی جدید و تازه نمی

به مثابه یک دام و نظریه کاذب به ناگریز تنها یک هوی  را « تک هویتی بودن»کرد و آن را بزرگ و برجسته نمود. در حايی که 

هتا  فرهنتگ   هایی را به نظریههال گناه اتخاذ ننين دیدگاهکند. و  ضمن رد نظریه منازعه فرهنگمعرفی می« هوی  راستين»

هتا  متعتدد  دربتاره    پتردازد. او بته مثتا    ها و نيز روابط ميان آنها نمیها  مهم موجود در فرهنگاند که به تفاوتدباور  می

بته معنتی درك   « بحران هویت  »ها  گوناگون اشاره کرده اس . و  تاکيد کرده که ها  فرهنگی سرزمينپيوندها و همبستگی

هتا  هتا  بته ختود    ویتی تک و منحصر به فرد دارنتد و بتا صترف وابستتگی    ها هناصحيح و کاذب از این وامعي  اس  که انسان

 (9029شود.وحاجيانیلتوان به آرامش رسيد. این تلقی موجب بروز خشون  میمی

ها  متفاوتی تعلتق دارنتد.   ها به فرهنگهایی هستند که منابع و عناصر تشكيل دهنده آنها  نندگانه یا ترکيبیل هوی هوی 

هتایی هستتند. وبته نقتل از گتل محمتد        کنندل دارا  ننين هوی کم با دو فرهنگ زندگی میهایی که دس گروه مثالً افراد و

هتا در  هویت   ها  ترکيبی یا نندگانه محصو  ترکيب ظریف و پچييده امرعتام امتر ختاص هستتند. ایتن گونته      (.هوی  9225

به نقل از گتل  بند شد. وها  عام نيز پا ش  به اصو  و ارزشوند که فرد در عين توسل به منابع محلی هویشرایمی ساخته می

 (9333لمحمد 

توانتد در یتک فضتا     امروزه با توجه به مدرتی که فناور  ارتباطی به انسان داده است  کته از طریتق آن متی    :اهمیت موضوع

گفتمان پرداخته و انتخاب نمایتد   ها  متنوع بهها و نيستیمجاز  و بدون نياز به مكان و زمان مشترك با دیگران و با کيستی

هتا  مختلتف آیتا    به یک نايش تبدیل شده اس . بشر امروز  در پی شدن الیتناهی در ميان هویت  « شدن»و تكاپو در جه  

تواند در دنيا  کنونی به حيتات ختود آن هتم در یتک     ها  مختلف میباید دس  به گزینه وانتخاب بزند یا با تعامل ميان هوی 

 مدنی ادامه دهد؟ سمح عايی و

ها به سو  جهتانی  ا  اس  که با تحوالت تاریخی جهان و روند دگرگونی جوامع و مسير آنها  نندگانه و ترکيبی مقويههوی 

رسد این اس  که آیتا گترایش بته جهتانی شتدن متترادف بتا حتجف         شدنل ممرح شده اس  آنچه در این ميان مهم به نظر می
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هتا  متومی و دینتی را در بتين ملتل      س  یا نه برعكو فرآیند جهانی شدن گرایش به فرهنتگ ها  مومیل ملیل دینی افرهنگ

انسان باید دارا  هوی  خاص باشتد  « دهكده جهانی»آور  یا به تعبير مک يوهان افزایش داده اس . آیا در عصر ارتباطات و فن

شود ا  متعدد موجب تعارض برا  افراد محسوب میهها  خاص و عام وجود داردل داشتن هوی یا عامل آیا امكان ترکيب هوی 

 کنند.ها  الزم برا  زندگی اجتماعی در صحنه بزرگ جهانی را کسب توانند مهارتها  متعدد مییا نه افراد با داشتن هوی 

حتايتی  کنتد.در ننتين   جامعه را در مقابل از هم گسيختگی و تقابل مومی ایمتن متی  « هوی  ترکيبی»تعاد  هویتی و پجیرش 

ها  ميانجی و ترویج گفتمان دموکراسی خواهی بوجود آورد.در جوامتع  توان همبستگی و وحدت سياس  را با تقوی  انجمنمی

ها در مايب هوی  ملتی  پجیر  یک طرفه بر استحايه فرهنگ مومي هوی  مسلط با بهرگير  از فرهنگ« تک هوی »نند مومی 

و استتحايه  « ادغتام »ی املي  به مقاوم  فرهنگی یا سياستی دست  بزننتد و در مقابتل     ها  مومپردازند. در صورتی که گروهمی

گيتر  هویت  مغشتوش و ننتدپاره متعتارض نظتام       گيترد. شتكل  واکنش نشان دهندل نوعی بحران یا هوی  مغشوش شكل می

وی  مستلط امتر  بتو دشتوار     کندل در این حاي  ایجاد تعاد  برا  نظام سياسی مرو  هدائمی روبرو می اجتماعی را با نايش

 خواهد بود.

ها  سياسی مشرق زمين تالش مستمر برا  ساختن هوی  واحد بوده اس . در یک ستده اخيتر   ساز  در نظاماستراتژ  هوی 

ها و عناصر فرهنگ موم مسلط مبتنی بوده اس . این بر ساخته مصنوعی جتز در یتک ستوم    ساز  ایران بر اساس شاخصههوی 

ها  جغرافيایی که اموامی با عناصر فرهنگی. تمایز را در برگرفته اس . همواره بته عنتوان   ی ایرانل در سایر پهنهوسع  جغرافيای

نماید. در این زا عمل نموده اس . پارادایم هوی  ترکيبی این نايش اساسی را به صورتی کامالً کارکرد  رفع مییک عامل تنش

هتا   ها در نظر گرفته شود. ایده غايب آن است  کته منتابع و سرنشتمه    نوع خودآگاهیپارادایم در ساختن هوی  ایرانيان باید ت

هویتی ایرانيان ترکيبی از ایرانی بودنل اسالم و فرهنگ مدرن اس . و ایرانی بودن مترادف بتا فتارس بتودن یعنتی هویت  متوم       

 ها  آموزشی مریوانل  (.وپایگاه اینترنتی گروه« شودمسلط محسوب نمی

  با توجه به اهمي  این مسئله در عصر کنونی و گرایش مشر عظيمی از جوانان جامعه به سو  هتویتی خودیتاب جتا    در هر حا

ها  نندگانه( مورد کايبدشكافی اجتماعی مرار بگيرد. تا نتایج حاصل از آن توشته راه افتراد تشتنه در    دارد که این مقويه وهوی 

 گونه که در باال ذکر شد با دو تفسير روبروس :ها  نندگانه همانوی انتها گردد. نرا که گرایش به هجه  شدنی بی

 دانند.ها  نندگانه در عصر کنونی میا  آن را از بعد مثب  نگریسته و آن را یكی از مهارتت عده

انی جوامتع  هتا  دینتیل ملتیل متومی جهت     بند  به هوی ا  آن را از بعد منفی نگاه کرده و باعي سردرگمی افراد در پا ت عده

 کنند.ممرح می
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تواننتد در جهت  ستاختن هتویتی     در این ميان اگر افراد اطالعات درس  و منمقی برا  تحليل این مقويه داشته باشند بهتر می

ها  غلط و غيرمنمقتی وامتع شتده در عرصته     آزاد گام بردارند وگرنه ممكن اس  مربانی سوءتعبيرها  ناشی از تجزیه و تحليل

ها  واهی و معتصبانه گشته و یا در باورها  به ظتاهر متجددانته گرفتتار    بازیچه و آي  دس  سوداگران اندیشه مدرت جهانی یا

ها با یكتدیگر بترا  تعتامالت    آن گردند.بنابراین الزم اس  تا با آگاهی از سموح مختلف هوی  و توانایی از ترکيب و نحوه تعامل

 توان جهانی اندیشيدل محلی زندگی کرد.مان با ننين بستر و شرایط و امكانات میگتر آماده شویم.بیاجتماعی بهتر و انسانی

 ه این آیه شریف مرآن اس  که:او اینها همه مصداق و گو

وستوره  « یا ایها ايناس انا خلقناکم من ذکر اوانثی جعلناکم شعو باو مبانل يتعارفوران امرمكم عنداهلل اتقاکم ان اهلل علتيم خبيتر  »

(ا  مردم ما همه شما را نخس  از مرد و زن آفریدیم و آنگاه به صورت دسته به دسته و موم به متوم تتا وستيله    90 حجراتل آیه

شناخ  یكدیگر باشيد وگرنه هيچ مومی را بر موم دیگر برتریتی نيس  اال به تقوا و همانا خدا بر نيک و بد مردم و ظاهر و بتاطن  

 خلق کامالً آگاه اس .

تواند دارا  نندین هوی  مختلف بتوده و وجتود آنهتا در کنتار     توان اشاره کرد که یک فرد میآخرین نكته می باالخره به عنوان

ا  است  کته بتا    ها  نندگانه و ترکيبی مقويته هوی شود.همدیگر به منزيه نوعی تعارض و تنامض و یا نفی یكدیگر ملمداد نمی

ها به سو  جهانی شدنل ممرح شده اس . بنابراین سوا  اصتلی ایتن   تحوالت تاریخی جهان و روند دگرگونی جوامع و مسير آن

 مقايه این اس  که نه عواملی با ميزان هوی  ترکيبی افراد مرتبط بوده اس . 

ها  ملی و دینی و عوامل موثر بر آن شناختی تعامل هوی گان تح  عنوان بررسی جامعهت تحقيق رامين رادادبیات و پیشینه

دهتد کته بتين هویت      نفر  انجام شده اس  نشان می 555در ميان دانشجویان دانشگاه تبریز و با نمونه آمار   39که در سا  

هویت  متومی و رشتته تحصتيلی دانشتجو نيتز        دار وجود دارد و از طرفی ارتبتا  بتين  مومی دانشجو و هوی  دینی رابمه معنی

 بيند.دار میدار اس . این تحقيق همچنين رابمه بين جنسي  و پایگاه اجتماعی دانشجو را با هوی  مومی معنیمعنی

باشتد. ایتن   ها  سنند  عنوان پژوهشی از محمد عبتدايهی و بترزو متروت متی    ت هوی  جمعی غايب در بين دانشجویان دانشگاه

نفر صورت گرفته اس . نتتایج ایتن تحقيتق     920ها  سنند  با حجم نمونه دانشگاه 39-30بين دانشجویان ورود  تحقيق در 

دهد که تفاوت معنادار  بين دختر و پسر از يحاظ نوع هوی  غايب وجود ندارد. همچنين دانشتجویان دارا  هتر سته    نشان می

هوی  مومیل در درجه دوم هوی  جهانیل و در نهای  دارا  هوی  ملتی   اندل اما در درجه او نوع هوی  مومیل ملیل جهانی بوده

 اند.بوده
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ها  محلی و جهتانی بتر   جهانی شدن و هوی »ت نتایج تحقيق اکرم حبی و بهمن محمدبخش زیر نظر دکتر فتحی آذر با عنوان 

هانی در بين دانشتجویانل هویت  ملتی    دهد که با افزایش هوی  جنشان می« رو  دانشجویان تركل کرد و فارس دانشگاه تبریز

گتجارد. همچنتين نتتایج بدست  آمتده از      ها  محلی رو به کتاهش متی  یابدل یعنی با فرایند جهانی شدنل هوی آنان کاهش می

هتا   انتد از فرصت   ها  دويتی ایران در مقایسه با سایر مناطق به ختوبی نتوانستته  تحقيق نشانگر آن اس  که حكوم  و ارگان

 ها  محلی استفاده کنند.وی فراسو  ه

آمتوزان متوستمه   بررسی ابعاد هویتی وجهتانیل ملتیل متومیل دینتی( دانتش     »نامه آروز شايفروش با عنوان ت نتایج پژوهش پایان

 نشان داد که: 32شهرستان تبریز و عوامل مرتبط با آن در سا  

ها  بعد  مترار دارنتد.   جهانی و مومی به ترتيب در اويوی ها  ملیل آموزان هوی  دینی بوده و هوی هوی  غايب در نزد دانش

همچنين وجود رابمه بين متغيرها  مستقل و احساس تعلق به هوی  جهانیل بيان کننده ناگزیر بتودن رونتد جهتانی شتدن و     

نل برختورد   ها اس . يجا الزم اس  به جا  نشم بستن بتر ایتن وامعيت  و انكتار آ    آور در همه زمينهنفوذ آن با سرع  شگف 

 عقالنی و منمقی با این وامعي  به عمل آید.

گرایتی و  (ل در تحقيقی که بتر رو  دانشتجویان دانشتگاه تبریتز انجتام دادهل بته بررستی ميتزان محلتی         9032ت غریب خواجه و

گرایتی در  یگرایی دانشجویان در ابعاد مختلف پرداخته اس . نتایج این تحقيق حاکی اس  که دانشتجویان از نظتر جهتان   جهانی

گرایی دانشجویان و نگرش آنهتا نستب  بته متاهواره     گرایی در سمح پایين مرار دارند. بين ميزان جهانیسمح باال و از نظر محلی

دار  وجتود دارد. در  گرایی و نگرش آنها نسب  به ماهواره رابمته معنتی  دار  وجود دارد. همچنين بين ميزان محلیرابمه معنی

 دار  وجود دارد.گرا بودن رابمه معنیگرا بودن و جهانیحلینهای  این که بين م

بررسی ارتبا  عوامل اجتماعی با هوی  جمعی ومومیل ملی و جهتانی( دانشتجویان   »نتایج تحقيق حسن رشيد  تح  عنوان  ت

ي ل شتبكه روابتط   دهد که بين متغيرهتایی نتون جنست   نفر  انجام گرفته نشان می 539دانشگاه آزاد مهاباد که با حجم نمونه 

 دار  وجود دارد.اجتماعی دانشجول هوی  جمعی رابمه معنی

هتا  دويتتی   بررسی رابمه بين هوی  ملی و هوی  مومی دانشجویان آذر ل بلوچ و عرب دانشگاه»ت نتایج پژوهشی تح  عنوان 

وملتی و متومی( بتا نمونته      بتا هویت  دوگانته   « پجیر  متومی احساس محرومي  نسبی و جامعه»و ارتبا   9039کشور در سا  

 زاده و حسن ميرزایی نشان داد که:نفر توسط محمد عباس 902پژوهشی 
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افزا و متوسمی وجود دارد. بين متغير احستاس محروميت  نستبی و      مثب ل همبين دو متغير هوی  ملی و هوی  مومی رابمه

ثبت  در حتد ضتعيفی بتوده است . در خصتوص متغيتر          م  منفی نسبتاً باال و با متغير هوی  متومی رابمته  هوی  ملی رابمه

 پجیر  مومی نيز رابمه با هوی  ملی مثب  و ضعيف اما با هوی  مومی رابمه مثب  در حد نسبتاً باالیی بوده اس .جامعه

دهتد  در سوئيو بررسی کرده اس . در این ممايعهل و  نشتان متی   9295ها  نندگانه را در سا  دنی دو رژومون مسئله تعلق

شوند. تعلق به شهر خودل به یک کتانتون  ها  متفاوت که درهم تداخل دارند تقسيم میکه یک فرد سوئيسی متوسط ميان تعلق

هتا   و به یكی از نهار گروه زبانی کشور یا کنفوراسيون سوئيو. این نندگانگی در حايی وجود دارد که احستاس تعلتق از رده  

هتا  فرهنگتی دینتی و    توان از تعلق فرد مزبور به اروپتا یتا مجموعته   ابد. در این ميان مییها  باالیی افزایش نمیپایينی به رده

هتا را جترم تلقتی کننتد وروالن برتتونل      ها وفادار  اتباع خود به سایر هوی تر نيز سخن گف ل حتی اگر اکثری  دوي گسترده

 : به نقل از حاجيانیل(9033

ها  اجتمتاعی ویتا جمعتی(    بند ریاف  این بود که در سپهر اجتماعی نه صورتشناس نروژ ل در پی دت فردریک بارثل مردم

هتا  زنتدگی اجتمتاعی در    ( و نيز بررستی پيچيتدگی  9292وجود دارد. و  ضمن بررسی ساختار اجتماعی تفاوت فرهنگی ودر 

ها  ستخن یتا   جهان»دش منمقه صحار کشور عمان به کثرت فرهنگیل وجود ايگوها  متنوع و گوناگون فرهنگی یا به مو  خو

ل تبارل طبقهل شيوه زندگی و جنستي  بته عنتوان وجتوهی از کثترت      پی برد و از مومي ل مجهبل تاریخل شغل« ها  سن سيالن

 فرهنگی نام برد.

پتجیر و  آینتدل انعظتاف  ها  جمعی ت که در جریان بده و بستان و تعامل بوجود متی  بارث همچنين به این نتيجه رسيد که هوی 

ها دارا  ستامان اجتمتاعی و در جریتان تعامتل در منمقته        به مومعي  و مابل نون نرا کردن هستندل و در نتيجه هوی منو

 (933آیند. وهمانل ص ها  دیگر دارندل به دس  میا  که با هوی مرز  و از ورا  خمو  مرز 

هتا  انلگستتان و   ی در ميتان دانشتجویان دانشتگاه   سازگار  هوی  ملی و اروپای»( در کارش با عنوان 9339و 9ت کوجی ناکامورا

به عنتوان   9335به بررسی سازگار  هویتی پرداخته اس . در این تحقيقل دانشجویانی از دانشگا ييدز و بوخوم در سا  « آيمان

کنتد؟ و  دید میاند. سواالت اساسی این تحقيق به این شكل بود که آیا ظهور شهروند  اروپال هوی  ملی را تهنمونه انتخاب شده

دهتد کته هتم از دیتدگاه     ها  بریتانيایی ویا آيمانی( و اروپایی دو به دو ناسازگار اس ؟ نتایج بدست  آمتده نشتان متی    آیا هوی 

دانشجویان آيمانی و هم از دیدگاه دانشجویان انگلستانی هوی  اروپایی با هوی  ملی آنان ناسازگار  ندارد. ويی ميزان سازگار  

                                                           
1 - Koji Nakamura 
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انگليسی بيشتر از دانشجویان آيمانی اس . محقق دييل این ستازگار  را وجتود جامعته ننتد فرهنگتی متدرن و        در دانشجویان

 (.9339داند. وناکامورال اهمي  دادن به حقوق بشر و وجود دموکراسی می

کته در ميتان    شتود گير  متی ت در تحقيق دیگر  که به وسيله بلوم در کشورها  حوزه دریا  خزر انجام گرفته و ننين نتيجه

ها  امتصاد ل علم و تكنويوژ  وجود دارد اما همزمان ها  غرب در حوزهها  زیاد  نسب  به پيشرف مردم این منمقه کشش

شود. ويی در پایتان تحقيتق   ها  غربی مشاهده میها  سرکش و غيرمابل کنتر  دوي با آنل تنفر شدید  نيز نسب  به جریان

ا  در جهتان بزرگتتر را   ا  از فرهنتگ دورگته  ا  در شهرها  مورد ممايعهل ايگو  نمونهدو رگهدارد گسترش فرهنگ اظهار می

 (9330کند. وبلومل ثاب  می

به یک زبتان   9229رغم این که مجموعه جمعيتی که در یوگسالو  سابق تا سا  دهد که علیت ممايعات روالن برتون نشان می

رسيدل خود به نهار گروه متومی  ميليون نفر می 99و جمعي  آنان در آن زمان به گف  واحد معين وصربی ت کرواتی( سخن می 

 کرد:ها را از یكدیگر تفكيک میشد که مشخصات فرهنگی و تاریخی بسيار گویایی وخار  از زبان( آنتشكيل می

مپراتور  صربستتان تكيته   ميليون نفر( که دارا  مجهب مسيحي  ارتدکو بوده و به نسب  دوي  باستانی ا 5/3موم صرب و -9

انتد  هتا دارا  ستلمه بتوده   نام یوگسالو  به خود گرفت  صترب   9292تشكيل و در سا   9293زد. در این دوي  که از سا  می

 شده اس .رغم این که کشور به شكل فدرا  اداره میعلی

 وده اس .ها نيز مسيحي  ارتدکو بهزار نفر جمعي  داشتند و مجهب آن 933مونتر نگروها که  -9

 ميليون نفر( با مجهب مسيحي  کاتوييک رومی 5ها وکروات -0

 بند به دین اسالم بودند.ميليون نفر( که پا  5/9ها وبوسنيایی -5

ها بودهل سایر امتوام  با وجود این ترکيب همچنين از آنجایی که تمام نيروها  مسلط از جمله ارتش یوگسالور  در اختيار صرب

تتا ژانویته    9229درپی برانگيخته شدل نخس  جنگ در کرواسی از ژوئتن  کردند. به همين دييل دو جنگ پیمی را با تحقير نگاه

 .9225تا  9229و سپو جنگ بوسنی از آوریل  9229

ها در آن ها به اصمالح فدراسيون یوگسالو  تصور ایجاد کشورهایی در د  یوگسالو  که صربتسلط بيش از هفتاد سايه صرب

کوشيده بودندل را غيرمابتل تحمتل کترد و    « ساز  فرهنگییكسان»ها در جه  دعا  صربستان بزرگ را داشتند و سا همواره ا

ها و بخصوص مسلمانان در بوسنی که حاي  پاکساز  نژاد  به خود گرف ل ستوق داد. گورهتا    ها را در جه  کشتار کرواتآن

که توان دفاع از خود در مقابتل متوم مستلط و معيتار را نتداردل تحت        جمعیل کشتار و تالش برا  نابود  مومی زیردس  دسته
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ها  مومی دیگر را مقهور ختود ستازد ایتن روش    کند گروهها  تكثرگرایی نابرابر یک گروه مومی مسلط سعی میعنوان سياس 

 (9039هایی از املي  مومی به او  خود برسد. وبرتونل ممكن اس  با اخرا  و نابودساز  گروه

 های پژوهشاهداف و فرضیه

 ها  نندگانه و ترکيبی و عوامل مرتبط با آن.بررسی ميزان گرایش دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز به هوی هدف اصلی:

 ها  نندگانه و ترکيبیتعيين ميزان گرایش جامعه مورد ممايعه به هوی -:اهداف جزئی

 ها  نندگانه و ترکيبی مورد ممايعه.گرایشی به هوی ت تعيين رابمه بين استفاده از فناور  اطالعاتی و 

 ها  نندگانه و ترکيبی در جامعه مورد ممايعهت تعيين رابمه بين طبقت اجتماعی و گرایش به هوی 

 ها  نندگانه و ترکيبی در جامعه مورد ممايعهت تعيين رابمه بين سن و گرایش به هوی 

 هاها  نندگانه ترکيبی برحسب جنسي  آنورد ممايعه به هوی ت تعيين تفاوت ميزان گرایش جامعه آمار  م

 هاها  نندگانه ترکيبی برحسب رشته تحصيلی آنت تعيين تفاوت ميزان گرایش جامعه آمار  مورد ممايعه به هوی 

 های پژوهشفرضیه

 ها  نندگانه باالتر از حد متوسط اس . ميزان گرایش دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز به هوی -1

 ها  نندگانه رابمه وجود دارد. بين استفاده از فناور  اطالعاتی و ميزان گرایش دانشجویان به هوی  -9

 ها  نندگانه رابمه وجود دارد.   اجتماعی دانشجویان به هوی بين طبقه --0

 ها  نندگانه رابمه وجود دارد. ها به هوی بين سن دانشجویان و ميزان گرایش آن --5

 ها  نندگانه متفاوت اس .ميزان گرایش دانشجویان دختر و پسر به هوی  --5

 ها  نند گانه بر اساس رشته تحصيلی متفاوت اس .ميزان گرایش دانشجویان به هوی  -9

اس . از طرفی این پژوهش از نظتر  در زمره تحقيقات پيمایشی اظ نحوه گردآور  اطالعاتل تحقيق حاضر به يح:روش تحقیق 

 آمتار ل  جامعته ؛.از نظر زمان نيزل از نوع مقمعی است .  هس  9هدفل کاربرد  اس ل همچنين از نظر سمح مشاهده از نوع خرد

                                                           
1. Micro   
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 ایتن  از کته  باشتد متی  نفتر  95295 بتا  برابر آنها تعداد که 29ت29 تحصيلی سا  در تبریز واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان

 احتمتايی  . با دمت  تعيين شده اس ازفرمو  کوکران  . حجم نمونه با استفادههستند نفرپسر 95502 و دختر نفر 99505 تعداد

 یک ره از نسبتی ا طبقه تصادفی شيوه نمونه گير  .آمدنفر به دس   093درصد حجم نمونه برابر  25و سمح اطمينان  35/3

 . اس  هابودهدانشكده از

 هال از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده اس . آور  اطالعات مربو  به آزمون فرضيهبرا  جمع:ابزار گردآوری اطالعات

اعتبار محتوا  پرسشنامه با استفاده از نظترات استاتيد و متخصصتين ایتن حتوزه بررستی       :گیریابزار اندازه 2و پايايی 1اعتبار

نفر از اساتيد و محققتين مترار گرفت  و نظترات آنهتا در متورد اعتبتار هتر گویته پرستيده شتد.             9گردید. پرسشنامه در اختيار 

آنها به درصد تبدیل گردیتد. ميتزان صتدق هتر      دادند که در نهای  نمرات 93تا  9ا  بين ها نمرهپاسخگویان به هر یک از گویه

درصد گزارش گردید. جه  بررسی پایایی پرسشنامهل از آيفا  کرونباخ استفاده شد. ضریب آيفا  کرونباخ بترا    93گویه باال  

برابتر   دینی هوی ل برا  392/3برابر هوی  ملی ل برا  992/3برابر هوی  مومی ل برا  935/3برابر استفاده از فناور  اطالعاتی 

 9/3به دس  آمد. با توجه به اینكه ضرایب آيفا  کرونباخ بزرگتر از مقتدار استتاندارد    390/3برابر  هوی  جهانیو برا   932/3

 گيریم پرسشنامه از پایایی درونی خوبی برخوردار اس .اس  نتيجه می

آمتار    ها و آزمون و استنباطی توصيفی: بخش دو در شده گردآور  اطالعات تحليل و تجزیه:هاتحلیل داده روش تجزيه و

 انجام شده اس ."SPSS" برنامه با مناسب

انجتام  « ها  نند گانه در بين دانشجویان دانشگاه آزاد تبریتز ميزان گرایش به هوی »این پژوهش با عنوان :های تحقیقيافته

درصتد متاهتل    5/99درصتد مجترد و    9/39هستتند. درصد مترد   2/52درصد زن و  9/53شده اس . از کل نمونه مورد بررسیل 

درصتد نيستند.رشتته    2/32درصتد ستاکن خوابگتاه و     9/93درصد روستتا است .   5/5درصد شهر و  9/25هستند.محل سكون  

درصد پزشتكی است .مقمع تحصتيلی    99درصد فنی و مهندسی و  59درصد علوم پایهل  5/2درصد علوم انسانیل  0/09تحصيلی 

درصتد   9/5درصتد کترد و    5درصتد تتركل    9/23درصد دکترا اس . 9/2درصد کارشناسی ارشد و  93یل درصد کارشناس 2/99

ستا ل   02/90درصد باال اس .ميانگين سن برابر  9/05درصد متوسط و  2/59درصد پایينل  3/93فارس هستند.طبقه اجتماعی 

ل کمترین مقدار 99/00تفاده از فناور  اطالعاتی برابر سا  اس .  ميانگين اس 09و بيشترین مقدار برابر  93کمترین مقدار برابر 

و بيشتترین مقتدار    5/99ل کمترین مقدار برابر 59/93اس .  ميانگين هوی  مومی برابر  95/93برابر صفر و بيشترین مقدار برابر 

اس .  ميانگين  3/933رابر و بيشترین مقدار ب 00/93ل کمترین مقدار برابر 09/93اس .  ميانگين هوی  ملی برابر  3/933برابر 

                                                           
1- Validity 

2- Reliability 
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ل 55/92اس .  ميانگين هویت  جهتانی برابتر     3/933ل کمترین مقدار برابر صفر و بيشترین مقدار برابر 22/55هوی  دینی برابر 

 اس . 59/93اس .ميانگين هوی  نند گانه برابر  3/933و بيشترین مقدار برابر  95/59کمترین مقدار برابر 

 های تحقیقآزمون فرضیه

یک  tبرا  آزمون این فرضيه از آزمون  های چندگانه:: متوسط میزان گرايش دانشجويان دانشگاه آزاد تبريز به هويت1رضیه ف

 دهد..دار  هریک از هوی  ها را نشان مي(نتایج آزمون تک نمونه ا  وسمح معنی 9ا  استفاده شده اس .جدو  شماره ونمونه

 های چندگانهای برای بررسی میزان هويتتک نمونه t(: نتايج آزمون 1جدول )

 

 متغير

 0مقدار آزمون = 

 t انحراف معيار ميانگين تعداد
 درجه

 آزاد 

 سمح

 دار معنی

 اختالف ميانگين

متغير با مقدار 

 آزمون

 18.41483 000. 316 19.301 16.98674 68.4148 317 هوی  مومی

 20.32072 000. 316 19.070 18.97220 70.3207 317 هوی  ملی

 5.99369 000. 316 4.125 25.87096 55.9937 317 هوی  دینی

 29.54653 000. 316 49.081 10.71820 79.5465 317 هوی  جهانی

 18.56894 000. 316 31.752 10.41235 68.5689 317 هوی  نندگانه

برا  آزمون این فرضيهل از آزمون  :های چندگانهگرايش دانشجويان به هويت: استفاده از فناوری اطالعاتی و میزان 2فرضیه 

( مالحظه می شودلبين استفاده از فناور  اطالعاتی و 9همبستگی پيرسون استفاده شده اس .بر اساس اطالعات جدو  شماره و

یر هوی  ها واستفاده از فناور  دار  وجود داردلويی بين ساميزان گرایش دانشجویان به هوی  جهانی رابمه مستقيم معنی

  .رابمه معنی دار  مشاهده نمی شود

 های چندگانهو هويت استفاده از فناوری اطالعاتی(: آزمون همبستگی پیرسون برای 2جدول )

استفاده از فناور  

 اطالعاتی

 
هوی  

 نندگانه

 هوی  جهانی هوی  دینی هوی  ملی هوی  مومی

 115.* 071.- 089.- 032.- 068.- ضریب همبستگی

 041. 209. 112. 567. 225. دار سمح معنی

 317 317 317 317 317 تعداد
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برا  آزمون این فرضيهل از آنتاييز واریتانو یكمرفته استتفاده شتده       های چندگانه:اجتماعی وگرايش به هويت : طبقه3فرضیه 

دار  آنتاييز  اس . با توجه بته کتونكتر بتودن ستمح معنتی      392/3دار  آناييز واریانو در هوی  دینی برابر اس .. سمح معنی

اجتماعی دانشجویان و ميزان گرایش آنها به هویت  دینتی رابمته     شود. در نتيجه بين طبقهل فرض صفر رد می35/3واریانو از 

اعی متوستط  اجتم حاکی اس  که گرایش به هوی  دینی در دانشجویان طبقه LSDدار  وجود دارد.نتایج آزمون تعقيبی معنی

اجتمتاعی دانشتجویان و ميتزان     دهد که بين طبقته باال اس .همچنين نتایج آناييز واریانو نشان می بيشتر از دانشجویان طبقه

 اس (. 35/3بزرگتر از  دار  آزموندار  وجود ندارد وسمح معنیهوی  مومیل هوی  ملی و هوی  جهانی آنها رابمه معنی

برا  آزمون این فرضيهل از آزمتون همبستتگی پيرستون استتفاده شتده       های چندگانه:هويت : سن و میزان گرايش به4فرضیه 

دهد که بين سن با هوی  مومیل هوی  ملیل هوی  دینی و هوی  جهانی رابمه اس . نتایج آزمون همبستگی پيرسون نشان می

 اس (.  35/3دار  آزمون پيرسون بزرگتر از دار  وجود ندارد وسمح معنیمعنی

مستتقل   tبرا  آزمتون ایتن فرضتيه از آزمتون     های چندگانه بر حسب جنیست:: میزان گرايش دانشجويان به هويت5رضیه ف

و ستمح   29/92و در دانشجویان مترد برابتر    32/99استفاده شده اس ..ميانگين گرایش به هوی  مومی در دانشجویان زن برابر 

شتود. در نتيجته   اس  فرض صتفر رد متی   35/3که کمتر از  t دار  آزموناس . با توجه به سمح معنی 359/3دار  برابر معنی

مستقل t دار  بيشتر از دانشجویان زن اس .همچنين نتایج آزمون ميزان گرایش به هوی  مومی در دانشجویان مرد بمور معنی

دار  نتدارد وستمح   نتی دهد که ميزان هوی  ملیل هوی  دینی و هوی  جهتانی در دانشتجویان زن و مترد تفتاوت مع    نشان می

 اس (. 35/3بزرگتر از  t دار  آزمونمعنی

بترا  آزمتون ایتن فرضتيهل از آنتاييز واریتانو یكمرفته        های چندگانه:های مختلف تحصیلی و گرايش به هويت: رشته6فرضیه 

ر مستقل اس . اگر سمح استفاده شده اس . فرض صفر در آناييز واریانو برابر بودن ميانگين متغير وابسته در تمام سموح متغي

 399/3دار  آناييز واریانو در هوی  جهانی برابتر  باشد فرض صفر رد خواهد شد. سمح معنی 35/3معنی دار  آزمون کمتر از 

شتود. در نتيجته ميتزان گترایش     ل فترض صتفر رد متی   35/3دار  آناييز واریانو از اس . با توجه به کونكتر بودن سمح معنی

حتاکی است  کته     LSDدار  دارد.نتتایج آزمتون تعقيبتی    مختلف تحصيلی به هوی  جهانی تفاوت معنتی ها  دانشجویان رشته

دهدکته  ها اس .همچنين نتایج آنتاييز واریتانو نشتان متی    گرایش به هوی  جهانی در دانشجویان علوم پایه کمتر از سایر رشته

دار  نتدارد وستمح   مختلف تحصتيلی تفتاوت معنتی   ها  ميزان هوی  مومیل هوی  ملی و هوی  دینی دربين دانشجویان رشته

 اس (. 35/3بزرگتر از  دار  آزمونمعنی
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 گیری  بحث و نتیجه

.ميزان ميانگين هر نهار بعدومومیلملیلدینی وجهانی (باال تراز حد متوسط اس .نتایج این فرضيه با نتایج تحقيقات شتايفروشل  

آمتوزان  باشد. شايفروش نشان داد که هوی  غايب در نتزد دانتش  ناکامورا همسو میرامين رادگانل حاجيانیل عبدايهی و مروت و 

دهتد کته   ها  بعد  مرار دارند. رامين رادگان نشان متی ها  ملیل جهانی و مومی به ترتيب در اويوی هوی  دینی بوده و هوی 

قيقی نشتان داد بتين ابعتاد هتویتی ومتومیل      دار وجود دارد. حاجيانی در تحبين هوی  مومی دانشجو و هوی  دینی رابمه معنی

ها همزیستی وجود دارد. عبدايهی و مروت نشان دادند کته  ملیل مجهبیل مدرن( تعارض ذاتی و بنيادین وجود ندارد و بين هوی 

آنتان  دهد که هوی  اروپتایی بتا هویت  ملتی     اند. ناکامورا نشان میدانشجویان دارا  هر سه نوع هوی  مومیل ملیل جهانی بوده

ناسازگار  ندارد. محقق دييل این سازگار  را وجتود جامعته ننتد فرهنگتی متدرن و اهميت  دادن بته حقتوق بشتر و وجتود           

 (.9023:953به نقل از حاجيانی 9-93: 9339داند وناکامورال دموکراسی می

دار  وجود دارد.ويی بين سه معنیبين استفاده از فناور  اطالعاتی و ميزان گرایش دانشجویان به هوی  جهانی رابمه مستقيم  

باشتد. و  نشتان داد کته بتين ميتزان      بعد دیگر رابمه معنا دار نيس . نتيجه این فرضيه با تحقيتق غریتب خواجته همستو متی     

دار  وجود دارد.ا ستفاده از فناور  اطالعاتی باعتي آگتاهی   گرایی دانشجویان و نگرش آنها نسب  به ماهواره رابمه معنیجهانی

دهد.گيدنز معتقد اس  که نون امكانتات گتزینش و انتختاب در    ها شده و ميزان انمباق آنها با جامعه جهانی را افزایش میانسان

دنياها  ممكن به وجود آمده اس ل ماهي  زندگی روزمره به طور مستمر تح  تاثير وصل  بين عناصر محلی و جهتانی تحتو    

هتا  بازتتابی ختویش    بته طتور متداوم و روزمتره ایجتاد نمایتد و در فعاييت         یابد؛ به نحو  که فرد بایستتی هویت  ختود را   می

گرایتی  گرایتیل ملتی  موردحفاظ  و پشتيبانی مرار دهد. در سمح کالن نيز جهانی شدن همزمان عامل افتزایش اهميت  منمقته   

کننتد و در  ا  را تجربه مییكپارنه« خویشتن»گرایی محلی و عدم تمرکزگرایی شده اس . به نظر گيدنز اغلب مردم محلیل موم

دانتد و ایتن تأمتل و    نتيجه از امني  وجود  برخوردارند. و  هوی  شخصی یا خودشناسی را آگتاهی و تأمتل برخویشتتن متی    

کشد و انواع ها  خرد و کالن را پيش میداند. گيدنز موضوع همزیستی و تواز  هوی   متاخر میبازاندیشی را ویژگی مدرنيته

هتا  هتا و هویت   هتا بيشتتر شتود فرهنتگ    کند. به اعتقاد گيدنز هرنه آگاهی انستان ح محلی و جهانی ممرح میهوی  را در سم

 (. 9093شوند وگيدنزل فراگيرتر می

اجتمتاعی   دار  وجتود دارد.امتابين طبقته   اجتماعی دانشجویان و ميزان گرایش آنها بته هویت  دینتی رابمته معنتی      بين طبقه

بزرگتتر   دار  آزموندار  وجود ندارد وسمح معنیمیل هوی  ملی و هوی  جهانی آنها رابمه معنیدانشجویان و ميزان هوی  مو

دهد که رابمه بتين پایگتاه اجتمتاعی    باشد. و  نشان میاس (.نتيجه این فرضيه با تحقيق رامين رادگان غيرهمسو می 35/3از 

دهد که بين سن با هوی  متومیل هویت  ملتیل    نشان می دار اس .نتایج آزمون همبستگی پيرسوندانشجو با هوی  مومی معنی
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/ اس ( شاید اگتر اثتر   35دار  آزمون پيرسون بزرگتر از دار  وجود ندارد وسمح معنیهوی  دینی و هوی  جهانی رابمه معنی

 آمد.شد نتایج متفاوتی به دس  میسن غيرخمی بررسی می

مستقل t دار  بيشتر از دانشجویان زن اس .همچنين نتایج آزمون عنیميزان گرایش به هوی  مومی در دانشجویان مرد بمور م

دار  نتدارد وستمح   دهد که ميزان هوی  ملیل هوی  دینی و هوی  جهتانی در دانشتجویان زن و مترد تفتاوت معنتی     نشان می

ده و بتا نتيجته تحقيتق    اس (.نتيجه این فرضيه با نتایج رامين رادگان و رشيد  همستو بتو   35/3بزرگتر از  t دار  آزمونمعنی

دار  وجتود دارد.  دهد که بين جنسي  و هوی  مومی رابمه معنتی باشد. رامين رادگان نشان میعبدايهی و مروت غيرهمسو می

عبدايهی و مروت نشان دادند که تفاوت معنادار  بين دختر و پسر از يحاظ نوع هوی  غايب وجود ندارد. رشيد  نشان داد کته  

 تحليتل  در است   دوسویه و دیايكتيكی فرایند  یابیهوی  که دار  وجود دارد.از آنجاجمعی رابمه معنی بين جنسي  و هوی 

 هتا هوی  آمرانه تخصي  و نهاد  ها بند گروه و هابند رده نقش خُردل سمح عوامل اجتماعی کنار در تا دارد ضرورت هوی 

 هتا  بنتد  جنكينتزل رده  نظر دادلبه مرار توجه مورد نيز را هابند رده این با افراد  مقابله و مواجهه تفسيرل و نگونگی افراد به

 زنان و مومی ها املي  جمله از و اجتماعات هاگروه  همه اما شوندلمی مواجه مقاوم  با همواره نهاد  ساز هوی  و اجتماعی

 منتابع  و هتا سترمایه  ميزان به آنها بازاندیشی مابلي  و مقاوم توان  و نداشته را  ,هابند رده برابر در مقاوم  توان اندازه یک به

ها  تحميلتی از طترف   (.از طرف دیگر زنان در برابر هوی 932: 9039اس  وجنكينزل  وابسته آنان دسترس در فرهنگی و ماد 

ملتی وبته تعبيتر  دیگتر      نهادها مقاوم  کمتر  دارند و تح  تاثير تبليغات و ايقائات نهادها  رسمیل ميزان گرایش به هویت   

 کند.شدن و هوی  جهانی نيز آنها را به خود جلب میها  جهانیهوی  رسمی( بيشتر اس  و همچنين جاذبه

اس . با توجه بته کتونكتر بتودن ستمح      399/3دار  آناييز واریانو در زمينه رشته تحصيلی با هوی  جهانی برابر سمح معنی

ها  مختلتف تحصتيلی بته    شود. در نتيجه ميزان گرایش دانشجویان رشتهفرض صفر رد می ل35/3دار  آناييز واریانو از معنی

حاکی اس  که گرایش به هوی  جهانی در دانشجویان علوم پایه  LSDدار  دارد.نتایج آزمون تعقيبی هوی  جهانی تفاوت معنی

زان هوی  مومیل هویت  ملتی و هویت  دینتی در     دهد که ميها اس .همچنين نتایج آناييز واریانو نشان میکمتر از سایر رشته

براستاس نظریته   اس (. 35/3بزرگتر از  دار  آزموندار  ندارد وسمح معنیها  مختلف تحصيلی تفاوت معنیدانشجویان رشته

 ها  جمعی و گرایشات سياسی موثر اس .موریو دوورژه نوع تحصيالت در گرایش افراد به فعايي 

 پیشنهادات

ها  درونی افتراد و همچنتين تنشتها و    ها  جمعیل از تنشها و رسانهترکيبی بودن هوی  از طریق مدارسل دانشگاهت تاکيد بر 

 آورد.تضادها  اجتماعی و گروهی کاسته و زمينه سازگار  اجتماعی را فراهم می
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هتا  زنتدگی است . يتجا     مه جنبته ت باال بودن ميزان هوی  جهانی در نمونه مورد ممايعهل نشانگر تاثير عميق جهانی شدن در ه

تواند اثرات مثب  جهانی شتدن را نصتيب جامعته کنتد و آن را در راستتا  هویت        سازگار  با جامعه جهانی و تعامل با آنل می

 مومیل ملی و دینی مرار دهد نه در مقابل اینها.

دانشتجویان بته هویت  جهتانی رابمته مستتقيم       ت نتایج تحقيق نشان داد که بين استفاده از فناور  اطالعاتی و ميزان گترایش  

شود با ترویج و تعميق استفاده از فناور  اطالعاتیل زمينته الزم بترا  ستازگار  بتا جامعته      دار  وجود دارد. پيشنهاد میمعنی

 جهانی فراهم شود.

 پیشنهادات پژوهشی

 و شخصيتی. ها  نندگانه در بين دوملوها با هدف تثبي  تأثير خصوصيات فرد ت بررسی هوی 

 ها  اجتماعی در هوی  و ميزان گرایش افراد به آن.ها  مدرن و شبكهها مخصوصاً رسانهت بررسی تأثير رسانه

 ها  نندگانه در طبقات مختلف سنی.ت مقایسه ميزان هوی 

 دهی بود. انجام تحقيق کيفی با استفاده ازت هوی  در این تحقيق بر اساس پرسشنامه و بصورت خودگزارش

 تواند داشته باشد.روش مصاحبه و مشاهده نتایج ارزشمند  می

 منابع فارسی
   افشين خاکباز و حسن پویانل تهرانل انتشارات شيراز. ها  سرمایهل گرد اورنده کيان تاجبخشل ترجمهل شكل9035بوردیول پی یرل  -

 ت کيهان.  بامر ساروخانی و انتشارال فرهنگ علوم اجتماعیل ترجمه9093بيرول آينل  -

لدیايكتيتک متنش وميتدان در نظریته عمتل پتی یربورد لنامته علتوم اجتماعیلشتماره          9039پرستش لشهرام لجمشيد  هالغالمرضتا   -

 9-09لص 03

توسلیلغالمعباس وماسمی,یار محمدلمناسبات مومی ورابمته آن بتا تحتو  هویت  جمعیلمجلته انجمتن جامعته شناستی ایرانلشتماره           -

 9039لزمستان 5

  فرهنگی بر سازگار  بين هوی  محلی و جهانی ومورد ممايعه شهر تبریز(ل پایتان نامته دوره   ل بررسی تاثير سرمایه9029یاورل جمايیل  -

 کارشناسی ارشد.

   تور  یارمحمد ل تهرانل نشر شيرازه. ل هوی  اجتماعیل ترجمه9039جنكينزل ریچاردل  -

 پژوهشكده تحقيقات استراتژیکل ناي اوّ .  شناسی هوی  ایرانیلل جامعه9029حاجيانیل ابراهيمل  -

 ها  ملی و دینی و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشگاه تبریز. ل بررسی جامعه شناختی تكامل هوی 9039رادگانل رامينل  -
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متوسمه و عوامل مرتبط بتا  آموزان دوره   ل بررسی ابعاد هویتی وجهانیل ملی و مومیل دینی( دانش9039شايفروشل آرزو و صباغل صمدل -

 نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز.آنل پایان

 90لنظریه   روابط ترکيبی شيوه ها  فرهنگیلنامه علوم اجتماعیلشماره 9093عبدايلهيانلحسين -

 ل مبانی نظر  هوی  و بحران هوی ل جهاد دانشگاهی تهران. 9030عليخانیل علی اکبرل  -

 نامه هوی  و جهانی شدنل پژوهشكده تحقيقات استراتژیکل.ل دانشگاه هوی  و جهانی شدنل ویژه9032جهل سعيدل غریب خوا -

گير  هویتی و ايگوها  محلیل ملیل جهانی وممايعه مورد  مرستتان( مجلته جامعته شناستی ایترانل دوره      ل شكل9039فكوهیل ناصرل  -

 . 5نهارمل شماره 

 شناسیل ترجمه محسن ثالثیل تهرانل انتشارات علمی. ندیشه بزرگان جامعهل زندگی و ا9093کوزرل يویيول  -

 ل جهانی شدن فرهنگل هوی ل تهرانل نشر نی. 9030گل محمد ل احمدل  -

   ناصر موفقيانل تهرانل نشر نی.ل تجدد و تشخي ل ترجمه9093گيدنزل آنتونیل -

گرایش به هوی  مومی در ميان دانشجویان بومی دانشگاه آزاد اسالمی  لبررسی جامعه شناسی عوامل مرتبط با ميزان9023هاشمیلرشيدل-

 مهابادلپایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تبریز 
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