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هویت ملی در اثر مجموععهای از عناصعر کعه زنعدگی

بیان مسئله و اهمیت آن
شرایط منحصر به فرد ایران به لحاظ شرایط طبیعی

روزمره ،تاریتی ،اجتماعی و سیاسی معردم را تشعکیل

و جغرافیععایی ،زمینععههععایی سععاختاریو تنععوت اععومی-

میدهد شکل میگیرد« .هویت ملعی ،تعاریخ و گذشعته

فرهنگی باعث شده کعه مسعهله هویعت ،و در معتن ن

مردمی است که برای بقعای سعرزمین و حفعد داب و

هویععت اععومی ،شععکلگیععری گععروههععای اععومی و

رسوم خود تالش کردهاند .مجموعهای از میعرا هعای

تفاوتهای اومی و در کنار ن هویت ملی بعه یکعی از

فرهنگی و مشترکی است که ما را با هم پیوند میدهد»

مهمترین مسائل اجتماعی در ایران تبدیل شود .به ویژه

(گودرزی0 :1904 ،؛ احمدی.)6 :1909 ،

این امر با توجه بعه فر ینعد جهعانی شعدن و تحعو ت

بتععش انکارپععذیری از مععتن فرهنگععی ملععتهععا و

سیاسی ،اجتماعی و ااتصادی بعه ویعژه در کشعورهای

اومیتها ،زبان نان است .زبان بعومی و معادری افعراد

همسایه و تالش دشمنان کشور و متالفان نظعام ایعران

یکی از عوامل زمینهای است که فرد بعه واسعطه تمعایز

و

ن با ااوام دیگر و تشابه ن با همزبانعان خعود ،در راه

تضاد اومی در ایران داشته و دارند اهمیت فراوان دارد.

تشتیص و تفکیک هویت اومی خود ادم بر معیدارد.

فر یند جهانی شدن در جهان معاصر ،با وجود ایعن

هویت فرد ،چه در سطح اومی و چعه در سعطح ملعی،

که زمینه تشدید روند تحو ت و تععامالت اجتمعاعی،

تا حدودی بستگی به زبانی دارد که او فرا میگیعرد .در

سیاسععی و ااتصععادی را بععرای گسععترش یک ععارچگی

حقیقت زبان یکی از مؤلفه های هویت افراد اسعت کعه

فرهنگی فراهم کرده است و به گسترش دامنه و عمع

حیطه و شبکه ارتباطی او را در جامعه راعم معیزنعد و

این تعامالت در تمامی سطوح محلی ،ملی و بینالمللی

در فرایند شکل گیری هویت ،تعیین کننده جمعی اسعت

افزوده است ،از سوی دیگر ،همین فر ینعد در بسعیاری

که فرد به ن احساس تعل میکند .بعا ایعن توصعید،

از مناط جهان در ظهور انوات اختالفهای اعومی ،بعا

زبان بومی یا اومی نیز بعه لحعاظ اهمیعت ن در نظعام

تهکید بر بنیادیترین هویتهای گروهی و وفاداریهای

روابط اجتماعی و جامعه بزرگتری که فرد متعل به ن

اومی نقش موثری داشته است (سیدامامی.)6 :1966 ،

است ،حائز اهمیت خاصعی اسعت .صعاحبنظعران بعر

که همعواره سععی در برجسعته نشعان دادن تععار

از این رو «یکی از مهمترین جهات و ابععاد مسعهله

تاثیرپذیری هویت از زبان و پذیرفتن زبعان بعه عنعوان

بعین هویعت

یکی از مولفههای سازنده هویت اعومی و ملعی تاکیعد

ملععی و هویععت اععومی در میععان ااععوام ایرانععی اسععت»

میکننعد .بعر ایعن اسعاس ،پعژوهش حا عر بعهدنبعال

(حاجیانی.)141 :1900 ،

پاستگویی به این سوال اصلی است که دو زبانگی چه

هویت بررسی احساس تضعاد و تععار

همگام با مسهله اومیت ،همعواره عوامعل تعاریتی،
سیاسی و اجتماعی وجود دارد که مجموعهای از ااعوام
را به عنوان یک ملت درکنعار هعم متشعکل معیسعازد.

تاثیری در کسب هویت به ویژه هویتهعای اجتمعاعی
در بین ااوام متتلد دارد؟
برای هر فرد خاص یا برای کنشگر جمععی ممکعن
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است که چندین هویت وجعود داشعته باشعد ،امعا ایعن

دانشگاهها میباشند که سا نه با پذیرش تععداد زیعادی

تعدد متمایز از نچیزی است که جامعهشناسان به طور

دانشجوی غیربعومی در مقعاط متتلعد تحصعیلی در

سنتی نقش و مجموعه نقشها نامیدهانعد .نقعشهعا بعر

مرکز فرایند تمایز و تشابه هویتی ارار دارنعد .دانشعگاه

اساس هنجارهایی تعرید میشوند که سعاخته دسعت

تبریز از جمله دانشعگاههعایی اسعت کعه در هعر سعال

نهادها و سازمانهای جامعه هستند .وزن نسبی هر یک

تحصیلی تعداد زیادی از دانشجویان غیر بعومی از بعین

از نها در اثرگذاری بر رفتار مردم بستگی به تواف هعا

ااوام متتلد ،در مقعاط متتلعد تحصعیل را جعذب

و رایشهای موجعود بعین افعراد و ایعن نهادهعا دارد.

میکند و بستری مناسعب بعرای بررسعی ایعن مو عوت

هویت منب معنا برای خودکنشگران است و بعه دسعت

است .بنابراین ،بعرای جامععه معاری پعژوهش حا عر

خود نها از رهگذر فرایند فردیعت بتشعیدن ،سعاخته

دانشجویان این دانشگاه در نظرگرفته شدهاند.

میشود اما ممکن است که هویعت از نهادهعای مسعلط

اهداف تحقیق

جامعه تاثیر پذیرد .از این رو مقو تی مانند جنسعیت و
تحصیالت که تحت تاثیر جامعه پذیری افراد هسعتند و
در فرایند فردیت بتشی ساخته میشوند نیز میتواننعد
عوامل زمینهای اثر گذار در در رابطعه بعا هویعت اعرار
گیرند.
بسیاری از روانشناسان شکلگیری هویت را مرحله
بحرانی دورهی جعوانی معیداننعد ،زیعرا در ایعن دوره
جوانان بلوغ شعناختی و اجتمعاعیشعان را در مععر

در راستای یافتن پاسخ سوال یاد شده ،اهداف زیعر
نیز تعقیب میشود:
 -1بررسی تاثیر زبان در ایجاد هویتهای اعومی و
ملی در بین دانشجویان دانشگاه تبریز
 -9بررسی تفاوتها و شباهتهای هویتی در بعین
دانشجویان دانشگاه تبریز به لحاظ دو زبانه و تک زبانه
بودن
 -9بررسی میعزان احسعاس هویعت اعومی و ملعی

نمایش ارار میدهند ،توان و ظرفیتِ بررسی و ارزیابی

دانشجویان و نگرش نها نسبت به ایعن فراینعد بعا در

انتزاعی مفاهیمی همچون ملیت ،نژاد و اومیت را دارند

نظر گرفتن متغیرهای زمینهای

( .)Umana, 2008:18همچنعین یکعی از ویژگعیهعای

مبانی نظري تحقیق

دورهی جوانی برجستگی هویعت اعومی در ایعن دوره

هویت یکی از مفاهیمی است که انسان در سراسعر

است ( .)French, 2006:7بنابراین ،شناخت نگرشهعا

زنععدگی اجتمععاعیاش بععا ن درگیععر اسععت« .زنععدگی

و الگوهای رفتاری دانشعجویان در مسعهله هویعت ،در

اجتماعی انسان بدون وجود راهی برای دانسعتن اینکعه

شناخت تغییرات هویتی جامعه نقش بهسزایی دارد.

«دیگران» کیستند و بدون دانستن «ما» کیستیم ،غیراابل

یکی از مهمترین مراکزی که تنوت اومی و فرهنگی
موجود در جوام چند اومی در ن مکان نمایان است،
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تصور است» (جنکینز.)0 :1901 ،1

.)2007:271

جامعععهشناسععان هویععت را عبععارت از احساسععی

هویت اومی به مجموعه مشتصات و ویژگیهعای

میدانند که فرد با تکیه بر اشتراکها یا تفاوتهایی کعه

اطالق میشود که یعک اعوم را از دیگعر ااعوام متمعایز

با گروههای دیگر دارد ،در جامعه به ن دست مییابعد

میکند و بین اعضا یک احسعاس تعلع بعه یعکدیگعر

و س س ،به درک احساس هویت مستقل میرسد (لک،

ایجاد کرده و نها را منسعجم معیکنعد ،البتعه هویعت

 .)1904:119هویت را در مرتبه نتسعت بعه دو سعطح

اومی در سعطحی پعایینتعر از هویعت ملعی اعرار دارد

فردی و جمعی تقسیم میکنند .در طول زمان عالوه بر

(احمدلو.)199 :1901 ،

هویتهای فردی ،انسعانهعا خعود را بعا هویعتهعای

بهطور کلی میتعوان گفعت هویعت اعومی ،نعوعی

اجتمععاعی ماننععد هویععت خععانوادگی و خویشععاوندی،

شناخت از خود و تمایز با دیگران است و به احسعاس

سرزمینی یا نژادی ،هویعت اعومی و یعا ملعی تعریعد

وفاداری و افتتار به نمادهای اعومی هعمچعون زبعان،

کردهاند .هویعت اجتمعاعی هعویتی اسعت کعه فعرد در

مععذهب ،داب ،مناسععک و مفععاخر فرهنگععی اطععالق

فر یند اجتماعی شدن و ارتباط با گروهها یا واحعدهای

میشود (اکوانی.)191 :1906 ،

اجتماعی موجود در جامعه کسب معیکنعد (عبعدالهی،

ورشاور9معتقد است زبان همواره نقعش مهمعی در

 .)149 :1964هویت جمععی ،هعویتی اسعت کعه یعک

ایجاد و بیان هویت داشته اسعت .در عصعر حا عر بعا

جم را از دیگر جم ها جدا میسازد .به عبارت دیگر

افول برخی نشانههای هویت همچون نژاد ،نقش زبعان

مجموعه مشتصههایی است که یک گعروه را از دیگعر

مهمتر شده است(Warschauer2007) .

گروهها متمایز میکند .هویت ملی و اومی از مهمترین
شکلهای هویت اجتماعی محسوب میشوند.

زبان به عنوان مکانیزم ارتباط انسان هعا ،چعارچوبی
است که معنعا و مفعاهیم در االعب ن شعکل گرفتعه و

هویت اومی ،پدیدهای پویا ،چندبعدی و همیشه در

انتقال مییابد .هر چه ذخایر مفهومی و عرصعه معنعایی

حال تحول اسعت کعه تععارید متتلفعی در معورد ن

یک زبان گسترده تر باشد تفکر و اندیشعه در االعب ن

وجود دارد .تاجفل هویت اعومی را بتشعی از مفعاهیم

زبان وسی تر بوده و به تب

ن فرهنگ و تمدنی کعه در

ذهنی فرد میداند که از گاهی اش نسبت به عضویتش

بطن ن زبان شکل معیگیعرد ،پیشعرفتهتعر و کامعلتعر

در یک گروه اومی ،با ارزشها و احساسات مربوط به

خواهد بود.

ن ناشی میشود .هلمز نیز ن را احساس تعل فرد بعه

عالوه بر نقش اصی زبان که براراری ارتباط است،

فرهنگععی ،ارزشهععا و

شوهامی نقش مهم دیگر ن یعنی ایجاد هویعت را یعاد

منشهای خعاص خعود را دارد ،معیدانعد ( Phinney,

وری میکند ) .(Shohamy, 2007در این تعرید ،افعراد و

1- Jenkins

2-

یععک گععروه اععومی کععه میععرا

Warschauer
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جماعععتهععا در روابععط اجتمععاعیشععان از افععراد و

.)9997

جماعتهای دیگعر بعه واسعطه زبعان مشعترک متمعایز

زبان اومیتها حامل هویتهای اومی و زبان ملعی

میشوند .این ارتباط اجتماعی از طریع انتقعال مفهعوم

حاوی هویت ملی است ،بنعابراین ،معوختن هعر زبعان

به واسطه نمادهای مشعترک انجعام معیشعود .بنعابراین

معیتوانعد حامعل ظرفیععت منجعر بعه درک ارزشهععای

زبان ،عامعل شعناخت افعراد از یکعدیگر و رسعیدن بعه

مربوط به ن باشد .هویعتهعای متععدد اعومی سعبب

تفاوتها و تشابههاست.

انعطافپذیری یک جامعه میشود .در عین حعال زبعان

پینکر 1زبان را به عنعوان "تجعارب انسعانی تجسعم

ملی به پاسداری از هویت ملعی و وحعدت فرهنگعی و

یافته که زندگی انسانی بعدون ن غیعر ممکعن اسعت"

زبانی در یک جامعه کمک معیکنعد .هویعت از طریع

توصید معینمایعد .از طریع زبعان در جریعان کعنش

روابط اجتمعاعی و در نتیجعه زبعان سعاخته معیشعود.

متقابل اجتماعی با یکعدیگر اعرار معیگیعریم ،احتمعا

بنععابراین ،زبععان سععاختار هویععت را تحععت تععاثیر اععرار

بزرگترین گروه اجتماعی که شتص به ن تعلع دارد،

میدهد .با موختن هر زبان ،سعاخت هعویتی فعرد نیعز

اجتمعععات زبعععانیاش اسعععت ( .)Pinker,1994:17در

دچار تغییر شده و شکلی دیگر میگیرد.

توصععید زبععانشناسععی اجتمععاعی از اجتمععات زبععانی،

اطالعاتی که فرد بعرای ایفعای نقعشهعای اساسعی

پرایس 9چنعین مطعرح معیکنعد کعه احسعاس هویعت

کسب میکند رابطه نزدیکی با هویعت و خلع هویعت

فرهنگی که افراد همزبان در ن مشعترک هسعتند و در

دارد ( .)Anderson, 2009: 6به این دلیل افراد از زبانی

مقابععل ،بععا افععراد زبععانهععای دیگععر احسععاس نزدیکععی

به زبان دیگر با توجه به کسب هویتهای متفعاوت در

نمیکنند ،مطرح میشود (.)Price, 2010:11

ایفای نقشهای خود با هم تفاوت دارند .زبانشناسعان

پیل گاون 9زبان را بهعنوان نوعی «محمل فرهنگی»

اجتماعی معتقدند که افراد زبان خود را به شکل خعود

توصید میکند و معتقد است که زبان بعه عنعوان یعک

گاه و یاناخود گاه به عنوان یک ابزار برای ایجاد تغییر

محمل ،بر تفاوتهای فرهنگی یا تفعاوتهعای هعویتی

یا ادراک جهان پیرامون خود بهکار معیگیرنعد (همعان:

صحه می گذارد .گاون ،بر روابعط بعین زبعان و هویعت

 .)6این امر بر پیچیدگی و پایعان ناپعذیر بعودن هویعت

تاکید میکند .هعر زبعانی حامعل ایعدئولوژی خعاص و

صحه میگذارد.

نشانه تعل به یک گعروه خعاص اسعت و بعر جایگعاه

ترن برو 4معدعی اسعت کعه یکعی از اساسعیتعرین

زبانی خاص در یک جامعه د لت میکنعد (شعوهامی،

راههای ایجاد هویت ما و شکل دهی بعه نگعرشهعای
افراد دیگر در مورد نچه هستیم از طری کاربرد زبعان

1- Pinker

Price

2-

-Phil Gawne

3

Thornbrrow

4-
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است .در هر زمان ،شعتص معیتوانعد از طریع زبعان

هویتاند و پاسداری از هویت ملی لزوما بعه وحعدت

ارتباط ارار کند ،عضویت در یک یا چند گروه هعویتی

فرهنگی و زبانی نیاز دارد.

مشتص میشود (.)Thornbrrow, 2004: 158

پدیده مهمی که در بررسی زبان بیشتر با ن مواجعه

شتص نمیتواند بدون افشعای حعداال بتشعی از

میشویم پدیده دو زبانگی است؛ دو زبانگی (یا چنعد

اطالعات درباره هویت خعود ،از طریع زبعان ارتبعاط

زبانگی) به معنای و عیتی است که یک فرد به حکعم

برارار کند .بنابراین ،زبان ابعزاری اسعت بعرای تجسعم

اجبار یا دلتواهانه و اختیاری زبان یا زبانهای دیگعری

بیرونی هویت ( .)Price, 2010:8اما بر اساس هویعت،

به جز زبان مادری را یاد گرفته و بهکعار معیگیعرد .دو

زبان به دو بتش تقسیم معیشعود :زبعان ملعی و زبعان

زبانگی (یا چند زبانگی) در حالعت اختیعاری نعه یعک

اومی .در تاثیر زبان بر هویت ملتها میتوان به برخی

تهدید بلکه فرصت به شمار معیرود .تفعاوت میعان دو

نمادهای ملی مانند پرچم ،سرود ملی ،زبعان رسعمی و

زبانهها و تک زبانهها در اینست که دو زبانهها به مناب

سایر اشاره کرد .هویت ملی بعه عنعوان روح ملعی هعر

وسعی تعری بعرای ایجععاد ارتبعاط دسترسعی دارنععد .دو

ملت باعث پدید مدن وحدت و انسجام در ن جامععه

زبانهها از دو نظام ارتباطی برخوردارنعد و حعال نکعه

میشود (.)Dikshit, 1995: 147

تکزبانهها از منب ارتباطی یک زبان استفاده معیکننعد.

هویت ملی عالیترین و برترین سطح هویت بشری

در جهععان مععدرن دوزبععانگی یععا چنععدزبانگی بععه یععک

است که در ارن بیستم و بعد از پدید مدن نظعام بعین

رورت در زندگی بشر تبدیل شده است زیرا ععالوه

المللی شکل گرفت .هویت ملی ،نوعی احساس تعلع

بر ایجاد فهم و درک متقابل فرهنگها و دستیافتن به

فرد به یک سرزمین ،دولت ،ملت یا کشوری خعاص و

یک اجمعات جهعانی ،خعود بعه نیرویعی در جهعت بعه

فااد تنوت و گونههای خعاص اسعت ،افعراد فقعط یعک

رسمیت شناختن تنوععات زبعانی ،فرهنگعی ،تقسعیم و

هویت ملی دارند (احمدی .)3 :1909 ،هویعت ملعی و

توزی بهتر و عاد نه تر اعدرت و ثعروت تبعدیل شعده

زبان ملی بر یکدیگر اثر میگذارند .از یک سو هویعت

است .از طری زبان در جریان کنش متقابعل اجتمعاعی

ملی بیشتر بر اساس زبان ملی شکل میگیرد و از سوی

با یکدیگر ارار میگیریم ،از طری زبان اسعت کعه معا

دیگر ،زبان ملی متاثر از هویت ملی اسعت .هویعت بعه

دارای فرهنگ و از این طری کعامال انسعان معیشعویم

گونعععهای عععروری ،بتشعععی جدانشعععدنی از نظعععام

(بتیس و بالگ.)1964 ،

مناسبتهای تفاوت اسعت کعه در ارتبعاط بعا دیگعری

پیشینه تجربی تحقیق

شکل میگیرد و اگرچه زبان یگانه راه بروز ن نیسعت،

مطالعات و پژوهشهای متعددی در این حوزه هعم

در ظهور ن نقش مهمی دارد .در تقسیمبندی زبعان بعر

توسط محققان خارجی و هم داخلی انجام شده اسعت.

اساس هویت دو مولفه وجود دارد یکعی زبعان ملعی و

جم بندی کارهایی کعه در سعالهعای اخیعر در زمینعه

دیگری زبان اومی .زبان اومیتها و زبان ملعی ،حامعل

هویت ملی و اومی انجام شده ،در جدول  1ارائه شعده
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است.

جدول  :1خالصه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج
ردید

نتایج اصلی

عنوان پژوهش و سال انجام پژوهش

محق /شیوه ی اجرا

روابط بین اومی و تهثیر ن بر هویت ااوام در

چلبی ،یوسفی

ایران ()1909

پیمایش /پرسشنامه

مناسبات اومی و رابطه ن با تحول هویت جمعی

توسلی ،ااسمی

تعل خاطر ااوام ساکن در استان ایالم به هویت ملی بسیار زیاد (حدود

()1901

پیمایش /پرسشنامه

 31درصد ) و هویت منطقهای نیز بسیار با ست (حدود  69درصد ) .

گرایش دانشجویان بلوچ به هویت ملی در ایران

عبدالهی ،حسین بر

()1901

پیمایش /پرسشنامه

شکلگیری هویت والگوهای محلی ،ملی وجهانی

فکوهی

هویت ملی و محلی همسازیهای فراوانی با یکدیگر دارند .احساس

()1901

پیمایش /پرسشنامه

تعل ملی در بین لرها اوی است.

رابطه هویت ملی و هویت اومی در بین جوانان

احمدلو

تبریز ()1901

پیمایش /پرسشنامه

احساس هویت ملی نه تنها با احساس هویت اومی منافاتی ندارد بلکه
1

تایید کننده ان نیز هست .اما احساس تعهد ملی با احساس هویت اومی
در تقابل ارار میگیرد .یعنی با فعال شدن تعهدات ملی ،احساس هویت
اومی نیز کاهش مییابد .همچنان که واتی تعهدات اومی فعال میشود
احساس هویت اومی نیز افزایش مییابد.

9

9

4

1

نقش سرمایه اجتماعی در روابط بین اومی و
7

هویت ملی (بررسی جوانان تبریز و مهاباد)
()1909

6

0

3

سیاسی ن یعنی دولت بیتفاوت اند.

جوانان تبریز در عین گرایش به هویت ملی نسبت به هویت اومی نیز
گرایشی اوی دارند و بین این دو نوت هویت جمعی رابطه مثبتی برارار
است.
هویتهای فروملی در طول همدیگر هستند و نه در عر

یک دیگر.

گرایش به هویت ملی و اومی در بین ترکمنهای

ر ایی و همکاران

ایران ()1907

پیمایش /پرسشنامه

نیز دارند و بین این دو هویت همبستگی کمابیش با یی وجود دارد.

نسبت هویت ملی با هویت اومی در میان ااوام

حاجیانی

ایرانی ()1906

پیمایش /پرسشنامه

گرایش به هویت ملی و اومی در عربهای

اکوانی

خوزستان ()1906

پیمایش /پرسشنامه

دانشجویان ذری ،کرد وعرب دانشگاههای دولتی
ایران ()1900
بررسی عوامل داخلی مؤثر بر هویت اومی و

11

پیمایش /پرسشنامه

و ملت ایران گرایش مثبت کمابیش با دارند .هر چند نسبت به مولفه

ترکمنها عالوه بر گرایش به هویت اومی ،گرایش به هویت ملی اوی

رابطه هویت ملی و هویت اومی در بین
19

ر ایی و احمدلو

دانشجویان بلوچ نسبت به برخی مولفههای هویت ملی بهویژه سرزمین

هویت ملی در میان اعراب شهرستان اهواز
()1900

هویت اومی و هویت ملی هر دو در میان ااوام ایرانی ،بهطور همزمان
اوّت و برجستگی دارتد و میان نها رابطه تعار

میز وجود ندارد.

عربها نه تنها گرایش بسیاری به هویت ایرانی و اسالمی دارند ،بلکه
به هویت اومی خود نیز عالاه دارند و عالاه به هویت اومی نان باعث
کاهش گرایش به هویت ملی نمیشود.

ربانی و دیگران

بین دو متغیر هویت ملی و هویت اومی رابطه همافزا و متوسطی وجود

پیمایش /پرسشنامه

دارد.

لهساییزاده و دیگران
پیمایش /پرسشنامه

رابطه هویت اومی و هویت ملی در جهت منفی ن تهیید شد.
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11

19

رابطه میزان هویت ملی و هویت اومی در بین

پاینده ،جعفرزادهپور

افراد دارای هویتهای گوناگونی هستند و این هویتها لزوما در مقابل

جوانان دهدشت ()1903

پیمایش /پرسشنامه

همدیگر ارار نمیگیرد.

زبان ،هویت ملی و اومی ()1903

زبان اومیتها و زبان ملی حامل هویت اند و پاسداری از هویت ملی

امری و حسن زاده

لزوما به وحدت فرهنگی و زبانی نیاز دارد .زبان به تقویت و اعتالی

پیمایش /پرسشنامه

هویت ملی و اتحاد و انسجام ملی کمک میکند.

تجزیعه و تحلیعل دادههعا بعا اسعتفاده از نعرم افعزار

فرضیههاي پژوهش:
با توجه به مبعانی نظعری و پیشعینه معورد بررسعی،

 spss16انجععام شععده اسععت .بععهمنظععور تعیععین پایععایی

پژوهش حا ر در راستای اهداف پژوهش فر یههعای

گویههای متغیرهای تحقی از ریب لفعای کرونبعا

زیر را بررسی مینماید:

استفاده شده که مقدار ن برای هر یعک از متغیرهعا در

.1

بین میانگینهای کسب انوات هویت بر حسب

دو یا تک زبانگی تفاوت وجود دارد.

جدول  9درج شده و درحد اابل ابولی است.
تعریف مفهومی متغیرهاي تحقیق:

بین میعانگین کسعب انعوات هویعت برحسعب

هویت فردی به نوعی شناخت از خود و تمعایز بعا

متغیرهای زمینهای جنسیت و تحصیالت ،تفاوت وجود

دیگران است .این نوت از هویت براساس پعنج پرسعش

دارد.

تنظیم شده بررسی میشود.

.9

هویت جمعی یعا گروهعی یعک جمع را از دیگعر

روش شناسی پژوهش:
با توجه به ماهیت مو وت ،روش مورد اسعتفاده در

جم هعا جعدا معیسعازد .بعه عبعارت دیگعر مجموععه

تحقی حا ر پیمایشی و از نوت مقطعی اسعت .واحعد

مشتصههایی است که یک گروه را از دیگعر گعروههعا

تحلیل تحقی  ،فرد (دانشجویان دختر و پسر شاغل بعه

متمایز میکند .این نوت هویت در پعژوهش حا عر بعر

تحصیل در رشتههای متتلد دانشگاه تبریز) است.

اساس  4سوال بررسی میشود.

جامعه معاری پعژوهش حا عر ،همعه دانشعجویان

هویت اومی ،به نوعی شناخت از خود و تمعایز بعا

دختر و پسر شاغل به تحصیل در رشتههای متتلد در

دیگران توام با احساس وفاداری و افتتار بعه نمادهعای

دانشگاه تبریز است ،که با اسعتفاده از فرمعول کعوکران

اومی همچون زبان ،معذهب ،داب ،مناسعک و مفعاخر

تعععداد  967نفععر از نهععا بععا اسععتفاده از نمونععهگیععری

فرهنگی اطالق میشود (احمعدلو .)199 :1901 ،هلمعز

خوشهای چند مرحلهای بهعنوان حجم نمونعه انتتعاب

نیز ن را احساس تعل فرد بعه یعک گعروه اعومی کعه

شد.

میرا

فرهنگی ،ارزشها و منشهعای خعاص خعود را

ابععزار مععورد اسععتفاده جهععت گععرد وری دادههععا

دارد ،میداند (فینی .)961 :9996 ،در پعژوهش حا عر

پرسشنامه است که شامل سوالهایی درباره ویژگیهای

ایعن نععوت از هویعت براسععاس هفعت پرسععش بررسععی

جمعیتشناختی ،زبان معادری ،هویعت ملعی و هویعت

میشود.

اومی ،هویت فردی و هویت گروهی است که برمبنای
طید لیکرت بررسی میشود.

هویت ملعی ،نعوعی احسعاس تعلع فعرد بعه یعک
سرزمین ،دولت ،ملت یا کشوری خاص اسعت و فااعد

عل
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تنوت و گونههای خاص است ،افراد فقعط یعک هویعت
ملی دارند (احمدی .)3 :1909 ،نتونی اسمیت هویعت
ملی را "بازتولید و باز تفسیر دایمی الگعوی ارزشهعا،
نمادها ،خاطرات ،اسطورهها و سنتهایی معیدانعد کعه
متمایز ملتها را تشکیل معیدهنعد و تشعتیص

میرا

هویععت افععراد بععا ن الگععو و میععرا

و بععا عناصععر

فرهنگیاش صورتپذیر اسعت" (دی اسعمیت:1909 ،
 .)91این نوت از هویت براساس پنج پرسش در تحقیع



را دختران و  90/6را پسران تشکیل میدهند.


برطب یافتهها 03 ،درصد پاسعتگویان مجعرد

بوده و در مقابل 1/9 ،درصد متاهل میباشند.


 03/4درصد پاستگویان ساکن شعهر بعوده و

 19/7درصد ساکن روستا میباشند.


براساس ایعن پعژوهش 49/1 ،درصعد تعرک،

 93/1درصد کرد 96/4 ،درصد فارس زبان میباشند.


حا ر بررسی میشود.

بر اساس جنسیت 71/9 ،درصعد پاسعتگویان

 90/0درصد از دانشجویان جعزو رشعتههعای

دوزبانگی به معنای و عیتی است که یک فعرد بعه

علوم انسانی و  91/0درصد جزو رشتههای فنی بوده و

حکم اجبار یا دلتواهانه و اختیاری زبان دیگعری بجعز

 19/9درصععد را دانشععجویان علععوم پایععه 17 ،درصععد

زبان مادری را یاد گرفته و بکار میگیعرد .در پعژوهش

کشععاورزی  7/1درصععد را دانشععجویان رشععته علععوم

حا ر ،مبنای دو زبانگی شنایی افراد با زبانی بعه جعز

پزشکی تشکیل میدهند.

زبان مادری تعا حعدی کعه از زبعان دوم هماننعد زبعان
مادری برای درک و انتقال مفاهیم استفاده کند است.



 64/0درصد از پاستگویان مقط کارشناسی،

 16/6درصد کارشناسی ارشعد و  6/1درصعد درمقطع
دکترا بوده اند.

جدول  :2میزان روایی ابعاد متغیرهاي تحقیق
متغیر

هویت

ابعاد

تعداد سوا ت مربوطه

مقدار لفا

هویت اومی

6

9/73

هویت ملی

1

9/09

هویت فردی

1

9/60

هویت گروهی

4

9/67

تجزیه و تحلیل دادهها
یافتههاي توصیفی:
الف -ویژگیهاي اجتماعی و جمعیتی پاسخگویان


در بععین دانشععجویان ،بععیشتععرین درصععد

ب -توزیع فراوانی متغیرهاي مستقل و وابسته:

توزی فراوانی یافتههای تحقی در بین دانشعجویان
(جدول  ،)9برای متغیرهای هویت نشان میدهد:


در هویت اومی 19/1 ،درصد پاسعتگویان از

هویت اومی کمابیش زیادی برخوردارنعد و در مقابعل،
 1/9درصد دارای هویت اومی کمی هستند.


در هویت ملی بیش از نیمی از افراد از هویت

با یی برخوردار هستند.


در هویت فردی 94/0 ،درصد پاسعتگویان از

پاستگویان ( 91/1درصد) را افعراد  91سعاله تشعکیل

هویت فردی کمابیش زیادی برخوردارند و در مقابعل،

میدهند.

 14/7درصد دارای هویت فردی کمی هستند.
میانگین نمره به دست معده در هعر یعک از انعوات
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هویت که در جدول  9درج شده ،بعر اسعاس مجمعوت

بر این اسعاس ،دانشعجویان دانشعگاه تبریعز از هویعت

نمرات کسب شده از بررسی گویهها تقسیم بعر تععداد

اومی با یی برخوردارند.

گویههای مربوط به سنجش نها محاسبه شعده اسعت.

جدول  :3توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب ابعاد هویت اجتماعی
اومی

ابعاد

فردی

گروهی

ملی

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

کم

99

1/9

11

14/7

06

99/1

99

0/0

کمابیش کم

79

17/0

194

96/6

01

99/7

117

41/1

کمابیش زیاد

137

19/1

191

94/0

09

91/9

173

44/3

زیاد

36

91/0

07

99/3

196

99

10

4/0

جم

967

199

967

199

967

199

967

199

مقدار میانگین

9/74

4

9/41

9/74

یافتههاي استنباطی:

زبانگی فرد بررسی شده است .همچنعان کعه در نتعایج

الف -رابطه زبان و انواع هویت

مندرج در جدول ( )4مشاهده میشود:

برای بررسعی رابطعه بعین دو زبعانگی و هویعت از
بررسی تفاوت میانگین انوات هویت بعر مبنعای اومیعت
افراد استفاده شده است .به این علت که در میعان کعرد



در هویت گروهی افراد فارس زبعان میعانگین

با یی نسبت به زبانهای دیگر داشته اند.


در هویت فردی و ملی در هویت ملی ،افعراد

زبانان و ترک زبانان زبان مادری به عنعوان زبعان اول و

ترک زبان بیشترین میانگین و افراد کرد زبان کمتعرین

زبان فارسی که براساس موزشهای رسعمی کشعور و

میانگین را به خود اختصاص میدهند.

در مدارس موخته شده است به عنوان زبان دوم تلقعی
میشود .ولی برای فارس زبانان ،زبعان معادری و ملعی



در هویت اومی افراد کعرد زبعان بعیشتعرین

میانگین را دارند.

یکی است ،از این رو اومیت به عنعوان مظهعری از دو
جدول  : 4مقادیر میانگین ابعاد هویت برحسب زبان مادري افراد
زبان مادری

ترکی

کردي

مارهها

هویت اومی

هویت ملی

هویت فردی

هویت گروهی

مقدار میانگین

4/4816

3/8392

4/2671

3/7338

تعداد مشاهدات

162

162

162

162

انحراف معیار

9/77488

1/10070

1/38512

9/73356

مقدار میانگین

4/4317

3/9149

3/4835

3/8371

تعداد مشاهدات

111

111

111

111

انحراف معیار

9/84370

1/10464

1/45695

9/57504
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فارسی

کل

مقدار میانگین

4/2316

4/2564

3/8997

4/1508

تعداد مشاهدات

103

103

103

103

انحراف معیار

9/74491

9/93306

1/39548

9/64046

مقدار میانگین

4/4131

3/9758

3/9351

3/8785

تعداد مشاهدات

376

376

376

376

انحراف معیار

9/79372

1/07036

1/44374

9/68521

بععرای بررسععی معنععیداری تفععاوت میععانگینهععای
محاسبه شعده از زمعون تحلیعل واریعانس یعک طرفعه

معناداری در کسب هویتهای اومی ،فردی و گروهعی
وجود ندارد.

استفاده میشود .نتعایج ایعد شعده در جعدول  1نشعان

در بررسی هویت ملی تفاوت میانگینها نه تنهعا در

میدهد که بین زبانهای متتلد و انوات هویت تفاوت

بین افراد تک زبانه و دو زبانه بلکه بین افعراد دو زبانعه

معنیدار در سطح اطمینان معورد بررسعی ( 31درصعد)

نسبت به هم نیز معنادار اسعت .بعر اسعاس یافتعههعای

وجود دارد.

پژوهش میانگین کسب شده برای هویت ملی در میعان

جدول  : 5نتایج آزمون تحلیل واریانس بین دو زبانگی و انواع
هویت

ترک زبانان نسبت به کرد زبانها و فارس زبانها با تر
است .در عین حال بررسی تفاوت میعانگینهعا گویعای

متغیرهای مستقل و وابسته

مقدار کمیت F

معنیداری

بیشتر بودن میانگین کسعب شعده توسعط کعرد زبانعان

زبان و هویت قومی

9/676

9/914

نسبت به فارس زبانها برای مولفه هویت ملعی اسعت.

زبان و هویت فردي

1/119

9/997

این بدان معنی است که دو زبانگی در توجه به کسعب

زبان و هویت ملی

19/991

9/999

زبان و هویت گروهی

19/739

9/999

برای ایعنکعه بعدانیم معنعیداری رابطعه ناشعی از

هویت ملی تاثیر مثبتی دارد.
جدول  : 6جدول نتایج آزمون LSDتفاوت میانگین هویتهاي
مختلف به تفکیک زبانها

تفععاوت میععانگین کععدام نععوت از انععوات هویععت و بععین

هویتها

کععدامیک از زبععانهععا اسععت ،از زمععون تعقیبععی LSD

هویت قومی

استفاده کردیم.
نتایج این زمون نشان میدهد که در هویت اومی،
فردی و گروهی تفاوت میانگینها بین افراد تک زبانعه
و دو زبانعه در سعطح اطمینععان معورد بررسعی معنععادار
است ،با توجعه بعه عالمعت مقعدار میعانگین مشعاهده
میشود که کسعب ایعن هویعتهعا در افعراد دو زبانعه

زبان

تفاوت میانگینها

معنیداری

ترکی و فارسی

*9/25003

0/012

کردی و فارسی

*0/25016

0/021

ترکی و فارسی

*0/41722

0/002

کردی و فارسی

*0/34154

0/019

ترکی و کردی

*0/78363

0/000

ترکی و فارسی

*0/36744

0/039

کردی و فارسی

*0/41619

0/032

هویت

ترکی و فارسی

*0/41699

0/000

گروهی

کردی و فارسی

*0/31372

هویت فردي

هویت ملی

0/001

اویتر است .در عین حال نتایج گویعای ن اسعت کعه

نتایج به دست مده از بررسی رابطه بین جنسیت و

بین افراد دو زبانه (تعرک زبعان و کعرد زبعان) تفعاوت

هویت نشان میدهد در همه ابعاد هویت ،میانگین نمره
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کسب شده توسط دختران بیش از پسران اسعت .بعرای

نمیشود .بعه عبعارت دیگعر ،جنسعیت بعر تفعاوت در

بررسی معنیداری تفاوت میانگینها بعین دو جعنس از

هویت اومی تاثیر نداشته است .اما براسعاس نتعایج بعه

زمون  tاستفاده میشود.

دست مده در سایر ابعاد هویت تفاوت معنعیدار بعین

نتایج زمون تفاوت میانگینها مندرج در جعدول 6

دو جنس مشاهده میشود ،به این ترتیب میتوان گفت

نشان میدهد که در هویت اومی تفاوت معنیداری در

بین دختران و پسران در کسعب هویعت فعردی ،ملعی،

سطح اطمینان معورد بررسعی بعین دو جعنس مشعاهده

گروهی تفاوت وجود دارد.

جدول  : 7نتایج آزمون تفاوت میانگینهاي ابعاد هویت برحسب جنسیت
هویت
هویت قومی
هویت فردي
هویت ملی
هویت گروهی

جنسیت

میانگین

انحراف معیار

کمیتT

معنیداری

دختران

4358/4

810999/

8129/

9/4179ns

پسران

3637/4

758299/

8339/

9/4069ns

دختران

0707/4

05019/1

686/2

0089/

پسران

7523/3

08391/1

654/2

0099/

دختران

2252/4

35046/1

104/6

0009/

پسران

2840/3

44454/1

949/5

0009/

دختران

9289/3

673629/

183/2

9/0309

پسران

7625/3

701639/

149/2

9/0339
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برای بررسعی رابطعه بعین تحصعیالت و هویعت از
زمون تحلیل واریانس یعک طرفعه متغیرهعا برحسعب
مقط تحصیلی استفاده میشود .نتایج به دست مده که
خالصه ن در جدول  0درج شده است نشان میدهد:


در دو مقط کارشناسعی و کارشناسعی ارشعد

پاستگویان دارای هویت اومی با یی هستند.


دارای حد با یی هستند.


هر چه مقط تحصیلی با تر میرود از هویت

اومی کاسته شده و بر هویت فردی افزوده میشود


در افراد مورد بررسی تفاوت مقادیر میعانگین

هویت ،بین مقاط کارشناسی و کارشناسی ارشد به جز
در هویت گروهی در بقیه ابعاد هویت ،معنادار است.

در هویت فعردی دانشعجویان مقطع دکتعری

جدول  :8مقادیر تفاوت میانگین آزمون تحلیل واریانس یکطرفه بین متغیرهاي مقطع تحصیلی و هویت
مقط تحصیلی

هویت اومی

هویت فردی

هویت ملی

هویت گروهی

کارشناسی

4654/4

8306/3

8379/3

8379/3

کارشناسی ارشد

5000/4

2727/4

6212/4

6212/4

دکتري

7083/3

4881/4

2262/3

2262/3

کل

4145/4

9585/3

9308/3

9308/3

مقدار کمیتF

660/12

0/699

018/12

9/111

سطح معنیداري

9/999

9/999

9/999

9/199ns
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هویععت اععومی دانشععجویان و جنسععیت نععان تفععاوت

بحث و نتیجه گیري:
این تحقی  ،به بررسی ارتباط بعین زبعان و هویعت

معنیداری وجعود نعدارد .بعه عبعارت دیگعر جنسعیت

اجتماعی در بین دانشعجویان دانشعگاه تبریعز پرداختعه

تاثیری بر کسب هویت اومی ندارد .این یافته همسو با

است .بررسی یافتههای توصیفی نشان میدهد که 64/4

یافتههای بااری و سلیماننژاد ( )1903است کعه نشعان

درصد دانشجویان گعرایش بعه هویعت اعومیشعان در

داده اند بین دختران و پسران تفاوتی بعه لحعاظ کسعب

سطح خیلی زیاد است .به نظر میرسد علت ن اسعت

هویععت اععومی وجععود نععدارد .در حععالیکععه بععرخالف

که دانشگاه تبریز جزو دانشگاههایی است که بیشترین

یافتههای پژوهش احمدلو و افروغ ( )1901و فکعوهی

میزان دانشجویان ن بومی (ترک زبان) و یا غیر بعومی

( )1901است که به تعاثیر جنسعیت در کسعب هویعت

از بین افراد کرد زبان هستند.

پرداختهاند. .

مطاب با نتایج به دست معده دختعران دانشعجو از

بررسی رابطه بین مقط تحصعیلی و میعزان هویعت

هویت اومی و ملی با یی نسعبت بعه پسعران دانشعجو

ملععی نشععان داد کععه بععین متغیععر میععزان هویععت ملععی

برخوردارند .یافتههعای ایعن تحقیع بعرخالف تحقیع

دانشععجویان و مقطعع تحصععیلی دانشععجویان تفععاوت

اعععانعیراد و همکعععاران ( ،)1907احمعععدلو و افعععروغ

معنیداری وجود دارد .به این معنی که افراد در مقعاط

( )1901و فکععوهی ( )1901اسععت .بععر اسععاس نتععایج

تحصیلی متتلعد بعه انعوات متفعاوتی از هویعت ملعی

پژوهش نها پسران هویت اومی و ملی با یی نسعبت

احساس تعل نمودهاند .به طوریکه با افعزایش سعطح

به دختران داشته اند .در مقابل نتایج تحقی حا عر بعا

تحصیالت هویت اومی کاهش یافته و کسعب هویعت

نتایج به دست مده از تحقیع بعااری و سعلیمان نعژاد

فردی بیشعتر شعده اسعت .بررسعی رابطعه بعین مقطع

( )1903هم سو بعوده اسعت کعه مطعاب

ن ،میعانگین

هویت ملی دختران نسبت به پسران بیشتر است.
با بررسی رابطه بین جنسیت و میعزان هویعت ملعی
مشتص شعد بعین متغیعر هویعت ملعی دانشعجویان و

تحصیلی و میزان هویت اومی نیز نشان میدهد که بین
متغیر میزان هویت اومی دانشجویان و مقط تحصعیلی
دانشجویان تفاوت معنیداری وجود نعدارد .ایعن یافتعه
همسو با یافتههای احمدلو و افروغ ( )1901است.

جنسیت نان تفاوت معنیداری وجعود دارد بعهطعوری

نواح ( )1907در تحقی خود بر روی هویت اومی

که میانگین هویت ملی دختران نسبت به پسران بیشعتر

معتقد است که رشد هویت اعومی سعه پیامعد منفعی و

است .یافتههای این تحقی همسو با یافتههای احمعدلو

مترب را به دنبال دارد :کاهش هویت ملی؛ گرایش بعه

و افععروغ ( )1901و بععااری و سععلیمان نععژاد ()1903

خودمتتععاری و گععرایش بععه خشععونت و کععنشهععای

است.

تتریبگرانه .در عین حال ،بر اساس تحقی ر ایی و

بررسی رابطه بین جنسیت و میعزان هویعت اعومی

احمدلو ( ،)1904گرایش به سایر ااعوام میعزان روابعط

نشان داد که در جامعه مورد پژوهش بین متغیعر میعزان

بین اومی را تقویت میکند و هعر دو تعاثیر مثبتعی بعر
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هویت ملی جوانان دارنعد و ن را تقویعت معینماینعد.

میتواند در جهت تقویت هویت ملی بعه ن هعا یعاری

اوممداری از یکسو سبب تضعید روابط همزیسعتانه

رساند .دوزبانگی به معنای دو فرهنگی شدن یعا درهعم

اجتماعی ،فرهنگی و ااتصادی و از سوی دیگعر سعبب

میتتن دو فرهنگ در هویت خود است .فرد دو زبانعه

تشدید روابط تعار

میز در بین ااوام میشود و معان

از شکلگیری تنوت هویت جمعی و شبکه روابعط بعین

حاصل جم دو فرد یک زبانه نیست بلکعه او ایعن دو
فرهنگ را در یک هویت واحد درهم می میزد.

اومی میشود (یوسفی و اصعغرپور .)1900 ،امعا نتعایج

فکوهی نیز به این نکته تاکید میکند زمانی که نیعاز

تحقی حا عر گویعای ن اسعت کعه افعزایش هویعت

به براراری ارتباط بین افراد متعل به دنیاهایی متفعاوت

اومی ،تاثیر مثبتی در کسب هویعت ملعی دارد .هویعت

است و دو طرف باید تالش کنند در زمینعه مفعاهیم بعا

ملی و هویت اومی دو نوت هویت جمعی هسعتند کعه

یکدیگر تطاب یابند ،به طور اطعی فرد دوزبانه در این

فرد نها را درونی میکند و واتی بین نهعا تنااضعی

زمینعه از خالایععت زبععانشعناختی و اابلیععت ارتجععاعی

احساس نمیکند ،هر دو را در خود تقویت میکند .در

سععازگاری بهتععری برخععوردار اسععت .چععون دنیععای

بعد سیاسی ،وفاق ملی برای حفعد تمامیعت ار عی و

گستردهتری از مفاهیم و واژگعان را در ذهعن دارد .بعه

ممانعت از تجزیه کشور عنصری حیاتی است .در زیعر

عالوه از نجا که فرد دوزبانه دو فرهنگ را در هویت

چتر همبستگی ملی ،مباد ت فرهنگی دوجانبه و برابر،

خود ادغام میکند این امر زمینعه امکعان تعلع دوگانعه

همچنین ،عدم سیطره ارزشهای یک گعروه بعر گعروه

اومی و فرهنگی را فراهم ورده و چنعدفرهنگی را بعه

دیگر موجب پرورش و بالندگی فرهنگی معیشعود .در

عنوان یک ارزش اجتماعی و انسانی رسمیت میبتشد

بعد اجتماعی نیعز همبسعتگی ملعی ،روابعط اجتمعاعی

(فکوهی.)1901 ،

مسالمت میز و به دور از تنشهعای بعین اعومی را بعه

منابع

دنبال خواهد داشت .برخی از محققین عقیده دارند کعه

 .1زادارمکی ،تقی .چاوشیان ،حسن (« ،)1901بدن

تمایل به مولفههای فرهنگ اومی مانند زبان و گعویش

به مثابه رسانه هویت» ،مجلهه جامعههشناسهی ایهران،

و برخی داب و رسوم ،مغایر با گرایش به هویت ملعی

دوره چهارم ،شماره.16-61 :4

است .برخی دیگر بر این عقیده اند که تمایل به هویت

 .9احمدلو ،حبیب ،افروغ ،عمعاد ،)1901( .بررسعی

ملی با برخی تمایالت فرو ملی نظیعر گعویش ،داب و

رابطه میزان هویت اومی و ملی در بین جوانان تبریعز،

رسوم و گاهی مذهب ،مغایر نیست؛ زیرا هویعتهعای

فصلنامه مطالعات ملی ،شماره .144-193 ،19

محلی و یا اومی در طول هویعت ملعی هسعتند نعه در
عر

ن (ر ایی ،ریاحی و ستاوتی فر.)1907 ،
اگر جامعه بتوانعد از ظرفیعت ااعوام بعا زبعانهعای

متتلد استفاده کنعد ،معیتوانعد در موااع حسعاس از
نها در جهت حفد انسجام و اتحاد ملی سود جویعد.
از ایععن رو دو زبععانگی افععراد بععه عنععوان یععک ظرفیععت

 .9احمدی ،حمید ،)1909( .قومیت و قهومگرایهی
در ایران ،تهران ،نشر نی.
 .4احمدی ،حمیعد« ،)1909( .هویت و قومیهت در
ایران» ،در کتاب هویت در ایران ،به اهتمام علی اکبعر
علیتانی ،تهران :پژوهشکدهی علوم انسانی و اجتماعی
جهاد دانشگاهی.

عل

بررسی تاثیر دو زبانگی بر کسب هویت اجتماعی 01 /

 .1اکوانی ،سید حمداله« ،)1906( .گرایش به هویت

 .19ر ععایی ،احمععد .احمععدلو ،حبیععب،)1904( .

ملی و اومی در بین عربهعای خوزسعتان» ،فصهلنامه

نقش سرمایه اجتماعی در روابط بعین اعومی و هویعت

مطالعات ملی ،سال نهم ،شماره.196-33 :97

ملععی (بررسععی جوانععان تبریععز و مهابععاد) ،فصههلنامه

 .7پاینده ،محبوبه .جعفرزاده پور ،فروزنده،)1903( .

مطالعات ملی.94-6 : ) )94( 4( 7 ،

«بررسی میعزان هویعت ملعی و هویعت اعومی در بعین

 .14ر ععایی ،احمععد .ریععاحی ،محمداسععماعیل.

جوانععان دهدشععت» ،دو فصععلنامه علمععی ع تتصصععی

ستاوتی فر ،نورمحمد ( )1907؛ «گعرایش بعه هویعت

پژوهش جوانان ،فرهنگ و جامعه ،شماره پنجم-199 :

ملععی و اععومی در بععین تععرکمنهععای ایععران» ،فصععلنامه

.119

مطالعات ملی ،شماره .149-113: 4

 .6توسلی ،غالمعباس ،ااسمی ،یارمحمعد،)1901( .

 .11سععیدامامی ،کععاووس« ،)1966( .یک ععارچگی

مناسبات اومی و رابطه ن بعا تحعول هویعت جمععی،

ملی و رشد اومیعتهعای اعومی» ،فصعلنامه مطالععات

مجله انجمن جامعه شناسی ایران ،شماره .91-9 :4

راهبردی ،پیش شماره اول.10-6 :

 .0جالییپعور ،حمیدر عا .انبعری ،علعی،)1900( .

 .17شعععیتاوندی ،داور ( ،)1963نعععوروز نمعععاد

«بررسی هویت ملی و ارزشهای جهانی شدن با تهکید

همبستگی ملی ااعوام ایعران ،فصعلنامه مطالععات ملعی،

بر ایرانیان عرب زبان» ،پژوهش نامعه علعوم اجتمعاعی،

شماره  9و  ،9زمستان و بهار.

سال سوم ،شماره دوم.107-171 :
 .3جنکینععز ،ریچععارد ،)1901( .هویععت اجتمععاعی،
مترجم تورج یاراحمدی ،تهران :نشر پژوهش شیرازه
 .19چلبی ،مسعود .یوسفی علی« ،)1909( .روابط
بین اومی و تهثیر ن بر هویت ااوام در ایران» ،فصلنامه
مطالعات ملی ،شماره.99-19 :0

 .16عبععدالهی ،محمععد« ،)1964( .بحععران هویععت
جمعی و دینامیسم و مکانیزم تحول ن در ایران و تاثیر
ن بر دینامیسم مبادله فرهنگعی ایعران و جهعان» ،نامهه
پژوهش ،شماره  9و .177-191 :9
 .10علیععزاده ااععدم ،محمععدباار .شععیری ،محمععد.
اوجععاالو ،سععجاد« ،)1903( .نقععش مععوزش در ارتقععاء

 .11حاجیانی ،ابراهیم ،)1900( .نسبت هویت ملی

شاخصهای هویت ملی (بررسی موردی دانش موزان

با هویعت اعومی درمیعان ااعوام ایرانعی ،مجلعه جامععه

شهر زنجعان) » ،فصهلنامه تحقیقهات فرهنگهی ،دوره

شناسی ایعران ،شعماره  9و  ،4پعاییز و زمسعتان-149 ،

سوم ،شماره.101-997 :3

.174
 .19ربانی ،علی .یزدخواستی ،بهجعت .حاجیعانی،
ابراهیم .میرزایی ،حسینعلی« ،)19000( .رابطعه هویعت
ملی و هویت اومی در بین دانشعجویان ذری ،کعرد و
عرب دانشگاههای دولتی ایعران» ،فصهلنامه مطالعهات
ملی ،سال دهم ،شماره .110-196 :9

 .13فکوهی ،ناصر ،)1901( .شکلگیعری هویعت
والگوهععای محلععی ،ملععی وجهععانی ،فصههلنامه جامعههه
شناسی ایران ،دوره  ،4شماره .4
 .99اعععانعی راد ،محمعععد و همکعععاران (،)1907
جنسیت و هویت اومی ،نشریه مجله دانشکده ادبیات
و علوم انسانی ،شماره ،10
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