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بررسی رابطه هویت ملی و قومی( :مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تهران)
حسین مسعودنیا ،9راضیه مهرابی کوشکی ،2ناهید کیانی
تاریخ دریافت3131/25/52 :

9

تاریخ پذیرش3131/20/51 :

چکیده
افزایش آگاهیهای محلی و قومی در دوران معاصر اهمیتی مضاعف یافته است؛ به ویژه آنکهه بهه بهاور گروههی
عواملی همچون جهانیشدن باعث تشدید احساسات قومی و تضعیف هویت ملی میشود .در برابر این ایده ،برخی نیز
معتقدند افزایش گرایشهای قومی با هویت ملی افراد در تعارض نیست و میتواند به تقویت آن کمه
آهمون تجربی هری

اه این نظریات در جوامع دارای تنوع قومی و هبانی ی

کنهد .امهروهه

ضرورت محسوب میشود هیهرا اتاها

سیاستهای هویتی در اینگونه جوامع به ویژه ایران ،مستلزم رصد همیشگی میزان گرایش جمعیت فعال و بههخصهو
جوان جامعه به هویت ملی و قومی است .هدف پژوهش حاضر بررسی رابطهی هویت ملی و هویهت قهومی در میهان
دانشجویان کرد ،ترک ،لر ،ترک و فارس دانشگاه تهران در سال  3131-35و تأثیر متغیّرهای همینهای بر آن است .روش
این پژوهش پیمایشی است ودادهها اهطریق پرسشنامه در میان  532نمونه استاراج و با نرم افهزار  SPSS55تجزیهه و
تحلیل شد .یافتهها نشان میدهد برخالف باور رایج درمیان برخی نظریات ،رابطه معکوس و متضادی میان هویت ملی
و قومی وجود ندارد و رابطهای مثبت و هم افزا برقرار است .همچنین تحلیل تأثیر متغیّرهای همینهای بر هویت ملهی و
قومی نشان میدهد جنسیت ،نوع رشتهی تحصیلی ،سطح تحصیالت بیشترین پیشبینیکننهدگان هویهتملهی و نهوع
مذهب بیشترین واریانس اه هویت قومی دانشجویان را پیشبینی میکند.
واژههای کلیدی :هویت ملی ،هویت قومی ،دانشجویان دانشگاه تهران ،جهانی شدن.
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 - 3بیان مسأله
ایران مانند بسیاری اه کشورهای جهان رنگین کمانی اه اقوام و مذاهب را در خهود جهای داده
که هزاران سال تاریخ و فرهنگ این کشور را رقم هده است و علیرغم تهاجمات و نابسهامانیههای
داخلی در دورههای ماتلف همواره توانسته کیان و تمامیت خود را حفظ و تداوم باشد .قومیت و
ملیههت در ایههران ،چههه آنرا پدیههدهای کهههن و باسههتانی و چههه محصههول دوران مههدرن بههدانیم
(احمدی)51 :3111،؛ به بیان آنتونی اسمیت 3اهمیت و ضرورت پرداختن به این مسأله ( )3313در
سیاسیشدن آن در دوران معاصر و پیامدهای سیاسی و اجتماعی آن قراردارد .ظهور و بهروه انهواع
خشونت و اختالفات قومی و افزایش وفاداریهای قومی و هبانی در اقصی نقها جههان بهه ویهژه
منطقهی خاورمیانه ،این موضوع را با انسجام ملی و گاه حفهظ تمامیهت سهرهمینی کشهورها پیونهد
دادهاست .مدیریت اختالفات قومی ،افزایش هویت ملی ،تحقق وحدت ملی در چارچوب احساس
تعلق ،همبستگی و وفاداری اقوام و قشرهای ماتلف به سرهمین ،تاریخ ،فرهنگ ،ملت و دولهت و
نیز ایجاد اجماع عمومی در مسائل کالن سیاسی و اجتماعی ایجاب میکند میهزان هویهت قهومی و
ملی شهروندان به خصو

نسل جوان ،تحصیلکرده و فعّل کشور مورد رصد همیشگی قرارگیهرد.

جوانی دورانی است که افراد بلوغ شناختی و اجتماعیشان را به نمایش میگذارند و قدرت بررسی
و ارهیابی مفاهیمی چون ملیت و قومیت را دارند؛ در واقع دوران جوانی همان پررنگ شدن هویت
قومی و ملی افراد محسوب میشود( .یومانا .)32 :5222 ،مطالعهی رابطههی هویهت ملهی و قهومی
کنشگران جوان و تحصیلکرده ،اطالعات ارهشمندی در اختیار سیاستگزاران و مهندسان اجتماعی
قرار میدهد که در شرایط و موقعیتهای بحرانی چون جنگ ،اغتشاشات و بینظمیههای داخلهی،
احیاناً میبایست فرایند شکلگیری هویت ملی و قومی در میان نسلههای جهوان مهورد بهاهبینی و
اصالح قرار گیرد.
در ادبیات موجود برخی شهکلگیهری هویهت ههای قهومی و افهزایش تعلهق خهاطر بهه خهرده
فرهنگهای مادون هویت ملی در جریان جهانی شدن را با تضعیف پیوند سرهمینی و فرهنگ غالب
متههرادف مههیداننههد و همگرایههی و انسههجام ملههی را در معههرض خطههر توصههیف و آنرا اه عوامههل
تهدیدکنندهی امنیت ملی محسوب میکنند (احمدی پور و دیگران .)22 :3123 ،در مقابل ،این ایده
وجود دارد که تنوع قومی -هبانی در ی

جامعه ،نشانهی روحیهی مدارای شهروندانی است که در
Anthony Smith
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احتماالً افراد چگونه جهتگیری خواهندکرد و برای مدیریت رفتار و نتایج دلاهواه نظهام سیاسهی،
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کنار ی دیگر در صلح هندگی میکنند (سلیمی )23 :3120 ،و لزوماً باال رفتن میزان هویت قومی به
کاهش و تضعیف هویت ملی یا بالعکس منتهی نمیشود .مسألهی اصهلی ایهن نوشهتار ایهن سهؤال
است که این دو برداشت تا چه انداهه درست است و هویت قومی چهار گروه قهومی -دانشهجویی
دانشگاه تهران (کرد ،لر ،ترک و فارس) چه نسبتی با هویت ملی آنان دارد و آیا لزوماً این رابطه در
تقابل و تضاد تعریف میشود؟ همچنین نقش متغیّرهای همینهای در این رابطه چگونه است؟
به این ترتیب هدف کلی این پژوهش بررسی رابطهی هویت قومی و هویت ملی در میان چهار
گروه قومی -دانشجویی دانشگاه تهران است .شناخت تأثیر متغیّرهای جنسیت ،سهطح تحصهیالت،
رشتهی تحصیلی و مذهب بر گرایش دانشجویان به هویت ملی و قومی نیز اه اههداف فرعهی ایهن
پژوهش است.
 - 5مباحث مفهومی و نظری
جذابیت مفهوم هویت 9برای رشته های ماتلف علوم انسانی مجموعهی متنوعی اه تعهاریف و
نظریات را پدید آورده است .با وجود این تکثّر و گستردگی ابتدا به تعریف ماتصر سهه اصهطالح
هویت ،هویت قومی و ملی پرداخته میشود و آنگاه پیشینهی نظری مرتبط با رابطهی تقابل یها ههم
افزایی هویت ملی و هویت قومی تبیین خواهد شد.
هویت
ماهیت پیچیده و سیّال مفهوم هویت آنرا موجد معانی متعدد کرده بهطهوری کهه ههر رشهتهی
علمی به فراخور روش و مسأله علمی ،معنای خاصی اه آن در نظر گرفته است .در فرهنگ جامعهه
گروههای دیگر اطالق میشود که اه طریق تعامالت اجتماعی و در فرآیند اجتماعی شهدن تکهوین
مییابد (جانسون .)3331،گیدنز آنرا منبع معنا برای کنشگران میداند (نوچهه فهالح )25 :3121 ،و
اه منظری دیگر ،هویت به شناسنامهی فرد یا گروه تعبیر میشود که او را اه سایر افراد یا گهروههها
متمایز میکند (شیااوندی ) 2: 3123 ،به عبارت دیگر هویت تالشی است که فرد یا افراد به منظور
تداوم و تمایز حیات مادی و معنوی خود بروه میدهند (افروغ.)22 :3111 ،

Identity
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شناسی هویت به معنای پنداشت نسبتاً پایدار فرد اه کیستی و چیستی خهود در ارتبها بها افهراد و

 .....................942فصلنامهی مطالعات توسعهی اجتماعی -فرهنگی ،دورهی سوم ،شمارهی ،2پاییز 39

در تعاریف موجود چند نکتهی مشترک دیده میشود :ناست آنکهه هویهت مهاهیتی رابطههای
دارد .یعنی در مفهوم هویت ،چه در سطح فردی یا جمعی3؛ عالوه بر شناخت فرد یا گروه ،تصهور
دیگران هم مطرح است .به بیان جنکینز ،5هویت به طور ههمهمهان دو نسهبت احتمهالی شهباهت و
تفاوت را میان افراد یا گروهها برقرار میکند(جنکینز .) 2 :3123 ،تاجفل 1نیز شکلگیری هویهت را
قرین دو احساس متضاد تعلق بهه گهروه خهودی و دیگهری احسهاس تمهایز یها تبعهیب در برابهر
گروههای غیر خودی قرار میدهد (تاجفل.)13 :3315،هویت در پاسخ بهه سهؤال «مهن کیسهتم یها
چیستم» و یا «ما کیستیم و چیستیم» دربردارندهی دو صهفت همسهانی و ناهمسهانی و یها تشهابه و
تمایز میان «خود و دیگری» یا «خودمان و دیگران» است .بهر ایهن اسهاس هویهت جمعهی معهرّف
احساس همسانی ،تشابه ،تعلق و وفاداری افراد به گروههای اجتماعی یها واحهدهای جمعهی نظیهر
خانواده ،طبقهی اجتماعی ،قوم و ملیت بوده و در عین حال بیانکنندهی تفاوت ،ناهمسانی و تمهایز
با سایر واحدهای جمعی متناظر است.
نکتهی دوم در آگاهانه و اجتماعی بودن هویت قرار دارد .هویت شهکلی اه آگهاهی 2بهه خهود،
گروه ،جامعه ،فرهنگ و تاریخ را القا میکند (رجایی )32 :3125 ،که فرد در فرایند اجتماعیشدن و
در تعامل و ارتبا با افراد یا گروههای دیگر کسب کردهاست .به بیان دیگر هر آنچه بهه سهؤاالت
«کیستم» یا «کیستیم» الصاق می شهود ،باهتهابی اه شهرایط اجتمهاعی اسهت کهه فهرد در آن هنهدگی
اجتماعی را فراگرفته است .اه طرفی هویت نه تنها ماهیتی رابطهای ،آگاهانهه و اجتمهاعی دارد کهه
پویا و سیّال نیز است .به طور کلی تحول و تغییر هویت اعم اه فردی و جمعی تهابعی اه موقعیهت
اجتماعی ،کمّ و کیف تعامالت فرد با گروههای اجتماعی ،نوع تحصیالت و منابع شناختی است که
سطح گروههای ناستین (خانواده ،اقوم ،دوستان و همساالن) به گروهههایی بها ماهیهت بهزر تهر،
عامتر و حتی جهانیتر گسترش دهنهد (کرایه ، 3332 ،،تهونیس .)3123 ،بنهابراین صهورتبنهدی
هویت افراد ،همواره تحت تأثیر منابع شناختی و هویتی متعدد و ماتلهف ،در معهرض بهاه تولیهد،
باهبینی و باهتعریف قراردارد.

Collective Identity
Richard Jenkins
Tajfel
Consciousness
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فرد در معرض آن قرار میگیرد .افراد در طول حیات خود ممکن است شبکهی تعامالت خود را اه
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اه سوی دیگر ،هویت عالوه بر پویایی باردار احساس و ارهش نیز اسهت .وجهود هویهتههای
مضاعف ،همچون هویت قومی ،هویت دینی ،هویت هبانی ،هویت ملی ،هویهت جنسهیتی و هویهت
مربو به گروههای شغلی که ی

فرد همهمان با خود بهه دنبهال دارد ،هویهت را موجهد رفتارههای

احساسی و ارهشی کرده است که در برخی موارد با رفتار عقالنی تباین پیدا میکند (افروغ:3122 ،
 .)32-32نکتهی نهایی در این باش ،انعکاس هویت در ایجاد انسهجام رفتهاری و الگهوی یکسهان
قضاوت و عمل جمعی است .بر اساس تعریف یونسکو هویت هستهی مرکزی شاصیت فهردی و
جمعی است که اعمال ،رفتارها و تصهمیمات اصهلی فهرد یها یه

جمهع (قهوم ،ملیهت) را شهکل

میدهد (سلیمی.)312 :3113،
هویت ملی
هویت ملی چه پدیدهای کهن و باستانی و چه محصول دوران مدرن توصیف شود اه مهمترین،
مشروعترین و فراگیرترین انواع هویت به حساب میآیهد (احمهدی 3111 ،و  )303 :3121هویهت
ملی اه اقسام هویت جمعی و اجتماعی است که فرد با ضهمیر «مها» خهود را متعلهق بهه عناصهر و
نمادهایی نظیر تاریخ ،سرهمین ،دین ،مفاخر فرهنگی ،دولت ،هبان و ادبیات ملی میداند و در مقابل
آن احساس تعهد ،وفاداری و تکلیف میکند .اغلب تحقیقات و مطالعات این حوهه ،هویت ملهی را
دارای چهار بعد  -3سرهمینی(جغرافیایی) - 5 ،فرهنگی -اجتماعی -1 ،سیاسهی و  -2تهاریای در
نظر میگیرند (ربانی و دیگران.)11 :3122 ،
در این میان احساس تعلق خاطر و وفاداری به نظام سیاسی اه اهمیت ویژهای برخوردار اسهت.
به عبارت دیگر مهم است افرادی که در ی

جغرافیای سیاسی هندگی میکنند و تابعیت آن کشهور

احساس تعلق خاطر و یگانگی داشته باشند .به نظر میرسد آنچه مطلوب پنداشهته مهیشهود ایهن
است که هویت ملی باید به عنوان هبان مشترک و بر مبنای ی

فرهنگ عمومی( 3نظامی اه ایدههها،

نشانهها ،معاشرت و رویههای رفتاری مشترک) در میان اعضای ی

گهروه ملتهی پذیرفتهه شهده و

افراد نسبت به آن اه آگاهی برخوردار باشند(بارت32 :3123 ،؛ هابزباون32 :3335 ،و گلنر.)3321 ،
هیرا در هنگامهی مواجهه و ورود کشورها به بحران داخلی و جنگ منطقهای ،این احساس تعلهق و
فداکاری ملت به دولت است که به عنوان ی

سرمایهی بزر

پیروهی ،حفظ تمامیت سهرهمینی و

استقالل دولتها را تضمین میکند .این امر ناشی اه کارکرد انسجام دهندگی و همانندساهی هویت
Common culture
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را دارند؛ به لحاظ احساسی و روانی خود را عضو نظام سیاسهی بداننهد و نسهبت بهه آن آگهاهی و
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ملی است .وقتی این موضوع به میزان باالیی در میان اتباع یه

کشهور شهکل بگیهرد حفهظ یه -

پارچگی ،ایجاد وحدت حول آرمانهای مشترک و مقابله با خطرات و تهدیدات میسهر شهده و در
عرصهی عمل ،افراد ی پارچه و منسجم عمل میکنند (میلر.)13 :3125 ،
هویت قومی
اصوالً واژگانی چون قومیت 3و گروه قومی ریشههای جدید دارد و تا قبهل اه قهرن بیسهتم بهه
ندرت در پژوهشهای جامعه شناسان دیده میشد .افزایش مهاجرت به ایاالت متحده و پیامهدهای
سیاسی و اجتماعی حضور اقلیتهای قومی در این کشهور ،نقطههی عطهف مطالعهات مربهو بهه
گروههای قومی است که اه دههی  3302رواج یافهت .بها ایهن وجهود تعریهف واحهد و یکسهانی
دربارهی این واژگان وجود ندارد و طیف گوناگونی اه مصادیق مذهبی ،نهژادی و هبهانی بهه خهود
گرفتهاند (احمدی 3111 ،و مقدسجعفری و همکاران .)3121 ،برخی معتقدند هویت قومی ،داللت
بر همگانی و یکسانی دستهای اه افهراد دارد کهه دارای منشهأ ،سرنوشهت ،تجربههههای تهاریای و
احساس مشترک و در برخی موارد اقامت جغرافیایی مشترک هستند (قمری .)3122،برخی نیز آنرا
مفهومی میدانند که میتواند اه عوامل نژادی ،هادگاه ،نمادی و فرهنگی متأثر باشد (مایکل و استیو،
 )12 :3331همچنین تاجفل معتقد است هویت قومی باشهی اه«پنداشهت اه خهود» 5اسهت کهه اه
آگاهی و شناخت افراد اه عضویت در گروه ناشی شده و همراه با مالحظهات احساسهی و ارهشهی
است (پنی .)222 :3332 ،به نظر میرسد هویت قومی مانند سایر انهواع هویهت مسهتلزم مرهههای
معنایی است که گروه قومی خودش را اه دیگر گروهها متمایز و متفاوت میبیند و افراد نسهبت بهه
آن آگاهی دارند .این آگاهی پیرامون میراث فرهنگی ،ارهشها و منشهای خا

میتواند به تعههد

هبان ،دین ،آداب و مناس

و مفاخر فرهنگی است که در مدل و مقیاس استاندارد ( 1)MEIMبرای

سنجش هویت قومی به کاررفته و دارای اعتبار و پایایی باالیی است (یومانا .)35 :5222 ،این مهدل
توسط ربانی و همکارانش( )3122و امیرکهافی و حاجیهانی( )3135متناسهب بها بافهت فرهنگهی و
اجتماعی ایران به  30گویه تغییر یافته که در این پژوهش اه آن استفاده شد .لذا بههطهور مشها

،

منظور اه هویت قومی در این تحقیق میزان آگاهی ،وفاداری ،و گهرایش افهراد بهه نمادههای قهومی
چون هبان ،مذهب ،آداب و مناس

و مفاخر فرهنگی است.
Ethnicity
Self - Concept
)Multi Group Ethnic Identity Measure(MEIM
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و وفاداری منتهی شود (فینی .)513 :5221 ،منبع ارهشها و تعلقات قهومی غالبهاً نمادههایی چهون
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به نظر میرسد بتوان نماد هبان را در نمونه آماری این تحقیق یعنی دانشجویان کرد ،ترک ،لر و
فارس ،مهمترین وجه تمایز و تفاوت گروههای قومی -دانشجویی در نظر گرفت .در اینجها هبهان
تنها وجه پیام رسانی ندارد بلکه با کارکرد هویتساه و اجتماعی ،در ایجاد شهبکهههای شهناختی و
اتصاالت تعاملی نقش آفرینی میکند .همچنین معرّف و نماد تاریخ و فرهنگهی اسهت کهه کهاربران
آنرا آگاهانه به کار میبندند و به مضامین آن دلبستگی و تعهد دارند .انتااب معنهادار یه
یعنی نزدیکی و همهادپنداری با ی

هبهان،

موقعیت و بافت معین به لحاظ قومی ،محلی ،ملی و فرهنگهی

که پیام خاصی اه همبستگی ،وحدت یا جدایی و حتی تقابهل را منتقهل مهیسهاهد(مدرسهی:3122،
.)311-315
رویکردهای نظری
همانطور که در بیان مسأله گفته شد ،سؤال این پژوهش بررسی وجود یا فقدان رابطهه بهین دو
متغیر هویت ملی و قومی و نیز نوع رابطهی آن است .پیرامون نوع ارتبها متغیّهر هویهت قهومی و
ملی ،دو رویکرد کالن را میتوان اه پژوهشهای نظری موجود تفکی

کرد:

الف -رویکرد خطی و تقابلی به رابطهی هویت قومی و هویت ملی :اه این منظر نظری تقویهت
هویت قومی با تضعیف هویت ملی همراه است (فینی .)223 :5223 ،استداللهای متعددی در ایهن
همینه وجود دارد .برخی طرفداران تضاد هویت قومی و ملی بر مسأله ساه بودن مشارکت افهراد در
دو فرهنگ تأکید دارند اه جمله تاجفل ( )3321بر این ایده است که احسهاس تعلهق خهاطر بهه دو
فرهنگ ماتلف در تکوین هویت قومی افراد اختالل ایجهاد مهیکنهد .ایهن مسهأله ناشهی اه تضهاد
ارهشی ،نگرشی و رفتاری گروه قومی با گروه و جامعه وسیعتر اسهت (پنهی .)223 :3332 ،برخهی
قومی و محلی اه هویتهای عامتری چون هویتملی تفسیر میکنند و معتقدند افهراد تحهت تهأثیر
عواملی همچون مدرنیزاسیون ،توسعهی اقتصادی ،پیشرفت وسائل ارتبا جمعهی بهه تجدیهد نظهر
درباره هویت ملی خود پرداختهاند (هانتیگتون.)3122 ،
به نظر میرسد ریشهی این نظریات به جامعه شناسهان کالسهی

همچهون دورکههیم ،3وبهر 5و

تونیس 1باهمیگردد .آنان جوامع را به دو دستهی سنتی و مدرن و صنعتی تقسیم کرده و هویهت آن
دو را در تقابل با ی دیگر تبیین میکردند؛ به نحوی که امکان توافهق و سهاهگاری میهان آنهها در
1

Durkheim
Weber
3
Tonnies
2
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نیز پررنگ شدن خا

گرایی و محلیگرایی در فرآیند جهانیشدن را به معنای پیشی گرفتن هویت
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همان معین وجود ندارد (مقدس جعفری و همکاران .)321 :3121 ،به این ترتیهب هویهت قهومی و
ملی پدیدههایی متضاد ،دوقطبی ،ساهش ناپذیر و غیرقابلجمع هستند و فرآیند قومگرایهی رونهدی
است که طی آن پیوند میان سرهمین و فرهنگ عمومی تضعیف میشود و امکان حفظ انسجام یه
ملت در معرض چالش و تهدید قرار میگیرد .سیاستههای یکسهانسهاهی قهومی نتیجههی چنهین
رویکردی است.
ب -رویکرد غیرخطی و تعاملی به رابطهی هویت قوومی و هویوت ملوی :اه ایهن منظهر لزومهاً
رابطهی هویت ملی و قومی معکوس و کاهنده نیست ،بلکه این امکان وجود دارد که این رابطهه اه
نوع همافزا و مثبت باشد و در حالت ساهگاری و همهیستی در افراد دیده شهود .عمهدتاً تکیههگهاه
نظریات ساهگاری و درهم آمیاتگی هویت قومی و ملی ،همسو با رویکرد «کنش متقابهل نمهادین»
بر این ایده استوار است که افراد همهمان میتوانند در هویتهای چندگانه و ترکیبی حضور داشهته
باشند .نظریه پرداهان کنش متقابل نمادین اساساً «خود» افراد را ترکیبی و متشهکل اه چنهد هویهت
مجزا تعریف میکنند که در اثر تعهامالت متقابهل اجتمهاعی بهه صهورت پایگهاه درونهی در افهراد
شکلگرفته است و لزوماً در تضاد و تعارض با یکدیگر قرارندارند .اگر چه این مسأله به ایهن معنها
نیست که تعهد فرد به همهی آنها یکسان است (صدیق سروستانی و حاجیانی.)3121 ،
اه منظر میشل فوکو 3افهراد تحهت تهأثیر موقعیهتههای ماتلهف و سهاختارهای اجتمهاعی ،در
هویتهای چندگانه احاطه شدهاند .این هویتها گسسته و مجزا نیستند بلکهه اه طریهق پیونهدهای
متقابل با ی دیگر ترکیب شدهاند (گاردن .)2 :3122 ،به بیان گیدنز 5هویت افهراد همهواره درحهال
تغییر است و افراد در شرایط گوناگون هویتهای متفاوتی اه خود بروه مهیدهنهد (گیهدنز:3112 ،
ناشی اه آمیزش شبکههای ارتباطی در ی دیگر و ایجهاد هویهت مرکهب اسهت (قزلسهفلی:3122 ،
.)112
به نظر میرسد در شکل گیری هویتهای چندگانه میتوان به طور همهمان درجاتی اه هم ات
پنداری با دو گروه قومی و ملی را مالحظه کرد .افراد رفتارها ،ارهشها و الگوهای رفتاری ههر دو
فرهنگ را میتوانند درک و در آن مشهارکت کننهد بهدون آنکهه تضهادی را تجربهه کننهد .در ایهن
رهیافت ممکن است افراد در ارتبها بها گهروه قهومی و ملهی چههار اسهتراتژی را انتاهاب کننهد:
1

Michel Foucault
Giddens
3
Jacques Lacan
2
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 -3انسجام -5 3همگون ساهی -15جدایی 1و  – 2در حاشیه ماندن .2افراد انسجامیافتهه بهه لحهاظ
هویتی کسانی هستند که در هر دو فرهنگ مشارکت دارند و نسهبت بهه آن احسهاس تعلهق خهاطر
میکنند .در استراتژی همگونساهی افراد به هویت ملی بیشتهر گهرایش دارنهد؛ در حهالی کهه در
استراتژی جدایی افراد گرایش به هویت قومیشان بیشتر است و افراد در حاشیه مانهده بها ههر دو
هویت احساس بیگانگی میکنند (امیرکافی و حاجیانی.)352 :3135 ،
به طورکلی در رهیافت ساهگاری و تفاهم ،سیاستهای هویهتسهاهی همگهون و یه دسهت،
کاری سات و عبث مینماید .به بیان هابرماس 2اه آنجا که تضادها و بحرانهای هویتی ناشهی اه
نبود آهادی و مشارکت حقیقی مردم در سرنوشتشان است ،راه ایجهاد وفهاق و سهاهگاری در میهان
هویتهای ماتلف ،گفتگوی آهاد و خردمندانه در حوههی عمومی است(هابرماس.)322 :3122 ،
پدیدههای انسانی چون هویت ملی و هویت قومی متأثر اه شهبکهی درههم تنیهدهای اه عوامهل
خرد ،کالن ،درونها و برونها است که مجال پرداختن به همهی آنها در حجم محهدود ایهن مقالهه
نیست .بنابراین عالوه بر بررسی نوع رابطهی هویهت ملهی و قهومی ،متغیّرههای همینههای اه قبیهل
جنسیت ،سطح و نوع تحصیالت و مذهب دانشجویان بر دو متغیّر هویت ملی و قهومی بررسهی و
نقش سایر متغیّرها همچون نقش بیگانگان ،نابگان قومی ،رسانهها ،احساس تبعیب و محرومیهت
ثابت نگهداشته خواهدشد.
 - 9پیشینهی تحقیق
اهمیت یافتن موضوع هویت ملی و موضوع اقلیتها و اقهوام ،ماصوصهاً در کشهورهای دارای
کشور تحقیقات متعدد و ماتلفی با موضوع هویت ملی و هویت قومی به نگهارش درآمهده اسهت،
لیکن در عمدهی این پژوهشها ابزارهای سنجش یکسان نیست و کمتر موردی میتوان یافهت کهه
اه ابزار استاندارد مانند  MIEAبرای سنجش هویت ملی و قومی بههره بهرده باشهند در حهالی کهه
مقیاسهای استاندارد در نمونههای خارجی به وفور استفاده مهیشهوند .مزیهت ایهن روش در ایهن
است که امکان مقایسهی یافتههای تحقیقات بهتر فرآهم میشود .مطالعهات پیرامهون هویهت نسهل
Integration
Assimilation
Separation
Marginalization
Habermas
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تنوّع قومی و فرهنگی؛ توجه محققان داخلی و خارجی را به خهود جلهب کهرده اسهت .در داخهل
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جوان و دانشجو نیز با همین وضعیت روبهروست .لذا به نظر میرسد یافتههای این مقاله بتواند بهه
دانش مربو به رابطهی هویت ملی و قومی در میان قشر تأثیرگذار دانشجو بیفزاید.
تحقیق ربانی و همکاران ( )3122یکهی اه نمونهه مطالعهاتی اسهت کهه اه ابزارههای اسهتاندارد
سنجش هویت ملی و قومی در میان دانشجویان آ ری ،کرد و عرب استفاده کردهاسهت .یافتههههای
این پژوهش رابطهی دو متغیّر هویت ملی و قومی را مثبت و هم افزا نشان میدهد.
امیر کافی و حاجیانی( )3135نیز با ابزار سنجش مشابه «نسبت هویت قومی و ملی در جامعهی
چند قومیتی ایران» بررسی کرده است .نتایج تحلیل ثانویه این تحقیق نشان داد که رابطهه دو متغیّهر
مذکور مثبت است و احساس تعلق به قومیت و دلبستگی به ملیت در میان اقهوام ششهگانه مهورد
مطالعه (ترکمن ،آ ری ،بلوچ ،عرب ،لر و کرد) باالست.
پاینده و جعفرهادهپور( )3123نیز رابطهی هویت ملهی و قهومی را در میهان جوانهان دهدشهت،
حاتمی کاکش و کردونی( )3122در میان باتیاریها ،احمدلو ( )3123در میان جوانان شهر تبریز و
سااوتی فر( )3120در میان ترکمنها مطالعه کردهاند که همگی مؤیّد رابطهای هم افزا و مثبت بوده
است.
مقدسجعفری و همکارانش ( )3121در مطالعههای رابطههی مهذکور را در میهان جوانهان کهرد
دانشگاه پیام نور سقز بررسی کردهاند .نتایج اه میزان باالی هر دو متغیّهر در میهان نمونههی آمهاری
حکایت دارد با این وجود در بعد مؤلفهی سیاسی نسهبت پایبنهدی آنهان بهه دولهت ،کهم ارهیهابی
شدهاست.
در تحقیق عبداللهی و حسینبر( )3123با عنوان«گرایش دانشجویان بلهوچ بهه هویهت ملهی در
سیاسی آن یعنی نظام سیاسی بیتفاوت بودند.
حاجیانی( )3121در ی

طرح ملی به بررسی رابطه و نسبت گرایش بهه هویهت ملهی در میهان

اقوام ایرانی پرداخته است .نویسنده با بررسی شش گروه عمدهی قومی (کردها ،بلوچهها ،آ ریهها،
عربها ،ترکمنها و لرها) در نه شهر بزر

قومنشین کشور به این جمعبنهدی رسهید کهه هویهت

قومی و ملی در میان اقوام ایرانی ،به طور توأمان ،قوّت و برجستگی دارند .در اکثر ابعاد این رابطهه
مثبت و قوی گزارش شده اما در بعد سیاسی فرضیه پژوهش را تأیید نمیکند.
توسلی و قاسمی( )3123مناسبات میان قومی را بر افزایش هویت جمعی در شهر ایالم بررسی
کردهاند .بر اساس نتایج این مطالعه افزایش مناسبات متقابهل میهان قهومی در حهوههههای تعهاملی،
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ایران» گرایش قومیت بلوچ به هویت ملی مثبت و نسبتاً باال بوده است ،هر چند نسبت به مؤلفههی
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معیشتی ،اقتداری ،عاطفی و فکری ،احساس تعلق و وفاداری اقوام ایالمی را به هویتهای فراقومی
اه جمله هویت ملی تقویت میکند ،همچنین این موضوع توسط یوسفی ( )3122بر روی دادهههای
ی

پیمایش ملی ،نتایج مشابهی دربرداشت .ابوالحسهنی( )3122در مقالههای بها عنهوان«سهاهگاری

هویتها در فرهنگ ایرانی» به مطالعهی میزان هویت قومی ،ملی ،امتی و جهانی در میان شهروندان
تهرانی پرداخته است .نتایج حاکی اه آن بود که هویت ملی شهروندان بیشترین مقدار را بهه خهود
اختصا

داد که دو هویت قومی و امتی در ساهگاری با آن قرار داشت.

 - 4روش شناسی
این پژوهش اه نوع پس رویدادی بوده و اه پرسشنامه برای گردآوری اطالعات اسهتفاده شهده
است .پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (اه کامالً موافق تا کامالً ماالف) تنظیم و سؤالههای آن
اه نوع بسته و پنج گزینهای بوده و کلیهی پرسشنامهها توسط خود پاسخگویان پر شدهاست .بهرای
تحلیل اطالعات به دست آمده اه نرمافزار  SPSS22و روشهای توصیفی و تبیینهی اسهتفاده شهده
است .جامعهی آماری این پهژوهش دانشهجویان دانشهگاه تههران در سهال تحصهیلی 3131-3135
بودهاند که اه آن میان  122نفر بر اساس فرمول کوکران با دقت برآورد  d=0/05و حداکثر واریانس
=0/25

)

و سههطح اطمینههان  32درصههد برگزیههده شههدند؛ امهها پههس اه ریههزش

پرسشنامههای مادوش  532پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت .برای گزینش نمونههها اه روش
نمونهگیری تصادفی استفاده شد.
متغیّرهای وابستهی این پژوهش «هویت ملی» و «هویت قومی» اسهت .متغیّهر هویهت ملهی بها
فرهنگی – اجتماعی ،سرهمینی(جغرافیایی) ،سیاسی و تاریای است که بهه ترتیهب  2 ،32 ،32و 0
سؤال برای سنجش آن انتااب شده است .اما همان طور کهه پهیش اه ایهن نیهز بیهان شهد ،اه میهان
مؤلفههای مذکور ،بعد سیاسی اهمیت ویژهای دارد .هیرا این بعد احساس تعلق خاطر چههار گهروه
قومی -دانشجویی را نسبت به نظام سیاسی و دولت باهتاب میدهد .سؤاالت  51تا  12پرسشنامه
سنجش بعد سیاسی هویت ملی را به خود اختصا

داده است.

اعتبار ابزار انداههگیری برای بررسی دقیقتر اه طریهق روش  EFAمهورد تحلیهل دوبهاره قهرار
گرفت و نتایج نشان داد که مقادیر اشتراک استاراجی کلیهی متغیّرها بهاالی  2/2بهود و نیهاهی بهه
حذف گویهها نبود .برای بررسی پایایی اه ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .یافتهها در این همینهه
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نشان میدهد که آلفای کرونباخ پرسشنامه هویت ملی  2/33و برای هویت قومی  2/22بوده است
که این امر نشان اه پایداری درونی باال میان گویههها دارد .در ایهن همینهه ،بهرای تحلیهل دادههها اه
آهمونهای تی ،همبستگی پیرسون ،آنوا و مانوا استفاده شدهاست.
 - 1یافتهها
الف) رابطهی هویت ملی و قومی
برای آهمون فرضیهی پژوهش ،اه آهمون ضریب همبستگی پیرسهون اسهتفاده شهد .در جهدول
شمارهی ی  ،روابط همبستگی میان متغیّرهای هویت قومی و هویت ملی آمده است.
جدول شمارهی یک -آزمون آماری روابط همبستگی هویت قومی و هویت ملی
متغیّرها
هویت قومی

آهمونهای آماری

هویت ملی

همبستگی پیرسون

**./123

سطح معنیداری

2/222

فراوانی

532

همانگونه که نتایج جدول فوق نشان میدهد فرضیهی ناست یعنی رابطهی مثبت و همافهزای
دو متغیّر هویت ملی و قومی تأیید شده و شدّت رابطه در حد  2/12است .این نتایج نشان میدههد
نه تنها هویت قومی با احساس هویت ملی منافاتی ندارد بلکه مقوّم آن نیز هست؛ به عبارت دیگر،
هر چقدر دانشجویان اه هویت قومی بهاالتری برخهوردار هسهتند ،اه هویهت ملهی بهیشتهری نیهز
هویت ملی و قومی بود نیز تأیید میشود .شایان کر است که نتایج این باش با یافتههای مقهدس
جعفری و همکاران( ،)3121احمدلو( ،)3123سااوتیفهر( ،)3120امیهرکهافی و حاجیهانی(،)3135
پاینههده و جعفههرهادهپههور( ،)3123ربههانی و همکههاران( ،)3122عبههداللهی و حسههینبههر(،)3123
حاجیانی( )3121و ابوالحسنی( )3122همخوانی دارد.
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برخوردار میباشند .به این ترتیب رویکرد دوم اه نظریات کهه معتقهد بهه سهاهگاری و ههمهیسهتی
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ب) گروه بندی چهار قومیت مورد مطالعه بر حسب هویت ملی
جدول شمارهی دو-آزمون آنوا برای هویت ملی به تفکیک قومیتهای مختلف
مجموع مجذورات

درجهی آهادی

میانگین مجذورات

F

معنیداری

میان گروهی

1221/321

1

33231225

5/203

2/211

درون گروهی

333103/221

532

233/231

کل

355322/232

531

جدول شمارهی دو به بررسی و مقایسهی میزان هویت ملی در میان دانشجویان با هویتهای
قومی ماتلف میپرداهد .بدین منظور اه آهمون فیشر برای سنجش معنیداری تفاوت میانگین نمره
هویت ملی در میان دانشجویان استفاده شد .نتایج نشان میدهد که مقدار آهمون فیشر ()2/21
معنیدار است و بنابراین تفاوت میانگین نمرهی هویت ملی در میان اقوام ماتلف به لحاظ آماری
معنیدار است و بنابراین دانشجویان ترک ،لر ،فارس و کرد اه لحاظ هویت ملی با هم متفاوت
هستند.

نمودار شمارهی ی

میزان هویت ملی در میان دانشجویان با اقوام ماتلف را نشان میدهد.

همانطور که یافتهها نشان میدهد دانشجویان با قومیت لر دارای باالترین میزان هویت ملی و
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دانشجویان با قومیت ترک دارای پایینترین میزان هویت ملی هستند .دانشجویان فارس و کرد رتبه
دوم و سوم را به خود اختصا

دادهاند .در بیان ابعاد هویت ملی گفته شد که بعد سیاسی هویت

ملی اهمیت ویژهای دارد ،لذا عالوه بر میزان هویت ملی دانشجویان ،بعد سیاسی آن بهطور جداگانه
تحلیل شد .برخالف پایین بودن میزان گرایش افراد نسبت به این بعد در نتایج پژوهش
حاجیانی( ،)3121عبداللهی و حسینبر()3123و مقدسجعفری و همکارانش()3121؛ نتایج نشان
میدهد میانگین نمرات چهار گروه قومیتی در این خصو

در حد متوسط است.

جدول شمارهی سه -آزمون آنوا برای بعد سیاسی هویت ملی به تفکیک قومیتهای مختلف
مجموع مجذورات

درجهی آهادی

میانگین مجذورات

F

معنیداری

میان گروهی

525/523

1

01/222

3/212

2/520

درون گروهی

35112/130

532

21/351

کل

35322/331

531

جدول شمارهی سه به بررسی نتیجهی آهمون فیشر به منظور سنجش معنیداری تفاوت
میانگین نمرهی هویت سیاسی در میان دانشجویان با قومیتهای ماتلف میپرداهد .نتایج نشان
میدهد که مقدار آهمون فیشر( )2/52معنیدار نیست و بنابراین تفاوت میانگین نمرهی هویت
سیاسی در میان قومیتهای ماتلف به لحاظ آماری معنیدار نیست با این وجود یافتهها نشان
میدهد که میزان بعد سیاسی هویت ملی در حدّ متوسطی قراردارد.

جدول شمارهی پنج -آزمون آنوا برای هویت قومی به تفکیک قومیتهای مختلف
مجموع مجذورات

درجهی آهادی

میانگین مجذورات

F

معنیداری

میان گروهی

3222/122

1

123 /330

2/521

2 /225

درون گروهی

33233 /122

532

01/222

کل

52022/222

531

جدول شمارهی چهار به بررسی و مقایسهی میزان هویت قومی در میان دانشجویان با
هویتهای قومی ماتلف میپرداهد .نتایج آهمون فیشر نشان میدهد که مقدار آهمون مذکور()2/22
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پ)گروه بندی چهار قومیت مورد مطالعه بر حسب هویت قومی
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معنیدار است و لذا تفاوت میانگین نمرهی هویت قومی در میان اقوام ماتلف به لحاظ آماری
معنیدار بوده و بنابراین دانشجویان ترک ،لر ،فارس و کرد اه لحاظ هویت قومی متفاوت اه
ی دیگر هستند.

نمودار شمارهی دو -میزان هویت قومی در میان دانشجویان به تفکیک قومیت

نمودار شمارهی دو میزان هویت قومی در میان دانشجویان با اقوام ماتلف را نشان میدهد.
همانطور که یافتهها نشان میدهد دانشجویان با قومیت کرد دارای باالترین میزان هویت قومی و
دانشجویان با قومیت فارس دارای پایینترین میزان هویت قومی هستند .دانشجویان کرد با اختالف
اندک در مرتبهی دوم قرار دارند و ترک هبانان رتبهی سوم را به خود اختصا

دادند.

زمینهای(جنس ،سطح تحصیالت ،رشته تحصیلی و مذهب)
جدول شمارهی پنج -آزمون تی استیودنت برای هویت ملی به تفکیک گروههای جنسیتی
جنسیت

فراوانی

میانگین

انحراف معیار

F

معنیداری

t

معنیداری

مردان

313

311/21

55/32121

2/222

2 /230

2/223

2 /222

هنان

322

321/22

31/02222

برای آهمون تأثیر جنسیت بر هویت ملی اه آهمون تی استفاده شد .نتایج آهمون  t=2/22( tو
 )sig=2/22گویای آن است که میانگینهای دو گروه پسر( )311/21و دختر ( )321/22تفاوت
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معنیداری با ی دیگر داشته و این دو گروه با سطح اطمینان  32درصد در میانگین هویت ملی
باهم متفاوت هستند و به اصطالح فرض  H1که داللت بر معنیداری تفاوت دارد ،تأیید میشود.
نتایج فوق نشان میدهد که دانشجویان دختر اه میزان هویت ملی باالترین نسبت به دانشجویان
پسر برخوردار هستند.
جدول شمارهی شش -آزمون تی استیودنت برای هویت قومی به تفکیک گروههای جنسیتی
جنسیت

فراوانی

میانگین

انحراف معیار

F

معنیداری

t

معنیداری

مردان

313

22/1221

3/33252

1/123

2/221

2/231

2/011

هنان

322

22/3122

1/15213

برای آهمون تأثیر جنسیت بر هویت قومی نیز اه آهمون تی استفاده شد .نتایج آهمون t=2/23( t

و  )sig=2/01گویای آن است که میانگینهای دو گروه پسر( )22/12و دختر ( )22/31تفاوت
معنیداری با ی دیگر نداشته و این دو گروه با سطح اطمینان  32درصد در میانگین هویت قومی
با همدیگر شباهت دارند و به اصطالح فرض  H0که داللت بر عدم معنیداری تفاوت دارد ،تأیید
میشود .هر چند که به نظر میرسد میزان هویت قومی به میزان اندکی در میان دانشجویان پسر در
مقایسه با دانشجویان دختر باالتر است.
جدول شمارهی هفت -آزمون آنوا برای هویت ملی به تفکیک سطوح تحصیلی
میان گروهی

2211/513

5

5112/013

0/253

2/223

درون گروهی

330222/553

533

223/231

کل

355131/222

531

جدول شمارهی هفت به بررسی نقش میزان تحصیالت بر هویت ملی دانشجویان میپرداهد.
این جدول نتیجهی آهمون فیشر را به منظور سنجش معنیداری تفاوت میانگین نمرهی هویت ملی
در میان دانشجویان مقاطع ماتلف تحصیلی بررسی میکند .نتایج نشان میدهد که مقدار آهمون
فیشر( )0/25با اطمینان  2/33معنیدار است و بنابراین تفاوت میانگین نمرهی هویت ملی در میان
سطوح ماتلف تحصیلی دانشجویان به لحاظ آماری معنیدار است و بنابراین به نظر میرسد سطح
تحصیالت نقش مهمی در میزان هویت ملی دانشجویان دارد.
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مجموع مجذورات

درجهی آهادی

میانگین مجذورات

F

معنیداری

بررسی رابطه هویت ملی و قومی911..................................................................................................

نمودار شمارهی سه -هویت ملی در میان مقاطع تحصیلی مختلف

نمودار فوق ساختار تفاوت میانگین نمرات هویت ملی در میان دانشجویان بر اساس سطوح
ماتلف تحصیلی را نشان میدهد .همانطور که نتایج نمودار نشانمیدهد ،با توجه به مقایسهی
میانگینها و ترتیب آنها دانشجویان مقطع دکتری با نمرهی ( )312/13کمترین نمرهی هویت ملی
و دانشجویان مقطع کارشناسی با میانگین ( )321/21بیشترین نمرهی هویت ملی را دارا هستند.
بنابراین به نظر میرسد به هر میزان که سطح تحصیالت دانشجویان باالتر میرود اه میزان هویت
ملی آنها کاسته میشود.
جدول شمارهی هشت -آزمون آنوا برای هویت قومی به تفکیک سطوح مختلف تحصیلی
میان گروهی

22/310

5

51 /202

2/123

2/012

درون گروهی

52233/321

533

12/132

کل

52022/222

531

جدول شمارهی هشت به بررسی نقش سطح تحصیالت بر هویت قومی دانشجویان میپرداهد.
این جدول به بررسی نتیجه آهمون فیشر به منظور سنجش معنیداری تفاوت میانگین نمرهی هویت
قومی در میان دانشجویان مقاطع ماتلف تحصیلی میپرداهد .نتایج نشان میدهد که مقدار آهمون
فیشر( )2/12معنیدار نیست و بنابراین تفاوت میانگین نمرهی هویت قومی در بین سطوح ماتلف
تحصیلی دانشجویان به لحاظ آماری معنیدار نیست و بنابراین به نظر میرسد احتماالً سطح
تحصیالت نقش مهمی در میزان هویت قومی دانشجویان نداشته است .هر چند بر اساس نمودار
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مجموع مجذورات

درجهی آهادی

میانگین مجذورات

F

معنیداری
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هیر میتوان گفت که با تفاوت اندک دانشجویان مقطع دکتری دارای باالترین میزان هویت قومی و
دانشجویان کارشناسی ارشد دارای پایینترین میزان هویت قومی هستند.

نمودار شمارهی سه -میزان هویت قومی در بین سطوح مختلف تحصیلی
جدول شمارهی نه -آزمون آنوا برای هویت ملی به تفکیک رشتههای تحصیلی
مجموع مجذورات

درجهی آهادی

میانگین مجذورات

F

معنیداری

میان گروهی

1222/512

1

3325 /121

5/222

2/210

درون گروهی

332103/512

532

223/223

کل

355131/222

531

جدول شمارهی نه به بررسی نقش نوع رشتهی تحصیلی بر هویت ملی میپرداهد .این جدول
نتیجه آهمون فیشر را به منظور سنجش معنیداری تفاوت میانگین نمرهی هویت ملی در میان
فیشر( )5/22با اطمینان  2/32معنیدار است و بنابراین تفاوت میانگین نمرهی هویت ملی در میان
سطوح ماتلف تحصیلی دانشجویان به لحاظ آماری معنیدار است و بنابراین به نظر میرسد نوع
رشتهی تحصیلی نقش مهمی در میزان هویت ملی دانشجویان دارد.
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دانشجویان رشتههای ماتلف تحصیلی بررسی میکند .نتایج نشان میدهد که مقدار آهمون

بررسی رابطه هویت ملی و قومی911..................................................................................................

نمودار شمارهی چهار-میزان هویت ملی در میان سطوح مختلف تحصیلی

نمودار فوق ساختار تفاوت میانگین نمرات هویت ملی در میان دانشجویان بر اساس نوع
رشتهی تحصیلی را نشان میدهد .همانطور که نتایج نمودار نشان میدهد ،با توجه به مقایسهی
میانگینها و ترتیب آنها دانشجویان رشتههای علوم انسانی و علوم پایه به ترتیب با نمرهی  325و
 312بیشترین نمرهی هویت ملی و دانشجویان رشتههای علوم پزشکی و فنی مهندسی با میانگین
 311و  312کمترین نمرهی هویت ملی را دارا هستند.
جدول شمارهی ده -آزمون آنوا برای هویت قومی به تفکیک رشتههای تحصیلی
مجموع مجذورات

درجهی آهادی

میانگین مجذورات

F

معنیداری

میان گروهی

30/221

1

15/322

2/222

2/132

درون گروهی

52222/212

532

12/235

کل

52022/222

531

نتایج پژوهش نشان میدهد که مقدار آهمون فیشر ( )2/22معنیدار نیست و بنابراین تفاوت
میانگین نمرهی هویت قومی در میان رشتههای ماتلف تحصیلی دانشجویان به لحاظ آماری
معنیدار نیست و بنابراین به نظر میرسد احتماالً نوع رشتهی تحصیلی نقش مهمی در میزان هویت
قومی دانشجویان نداشته است .با این وجود با تفاوت اندکی دانشجویان رشتههای فنی و مهندسی
دارای باالترین میزان هویت قومی و دانشجویان علوم پزشکی دارای پایینترین میزان هویتقومی
هستند.

] [ Downloaded from journals.sabz.ac.ir on 2022-12-07

جدول شمارهی ده به بررسی نقش رشتهی تحصیلی بر هویت قومی دانشجویان میپرداهد.

 .....................911فصلنامهی مطالعات توسعهی اجتماعی -فرهنگی ،دورهی سوم ،شمارهی ،2پاییز 39

نمودار شمارهی چهار -میزان هویت قومی به تفکیک رشتههای تحصیلی
جدول شمارهی یازده-آزمونهای اثرات میان آزمودنیها
متغیّر
درونداد
مذهب

مجموع مجذورات

df

میانگین مجذورات

F

سطح معنیداری

متغیّر مالک
هویت ملی

3533/332

5

022/221

3/252

2/552

هویت قومی

311/322

5

200/235

1/313

2/223

جدول شمارهی یاهده نتایج مربو به معنیداری یا عدم معنیداری رابطهی مذهب با دو متغیّر
هویت ملی و هویت قومی و همچنین تأثیر آنرا نشان میدهد .در مورد اثر نوع مذهب بر میزان
هویت قومی و ملی شاهد عدم تفاوت نمرهی میانگین هویت ملی در میان دانشجویان هستیم
( sig=2/55و  F=3/25برای متغیّر هویت ملی) .اما یافتهها نشان میدهد که نوع مذهب رابطهی
معنیداری با میزان هویت قومی دانشجویان دارد ( sig=2/22و  F=1/31برای متغیّر هویت قومی).

جدول شمارهی دوازده -میانگینهای حاشیهای هویت ملی
متغیّر مالک

مذهب

شیعه
هویت ملی
سنی
غیر مسلمان

قومیت

میانگین

خطای
استاندارد

فارس
آذری
کرد
لر
کرد
کرد
لر

313/100
313/352
321/322
321/325
312/253
322/001
322/222

3/213
5/233
2/212
2/522
1/212
33/232
33/310

فاصله اطمینان 32درصد
حد باال
حد پایین
325/231
310/312
310/003
352/213
320/321
312/321
323/222
312/230
322/502
332/232
351/153
25/235
321/513
322/103
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جدول شمارهی دواهده نشان میدهد که دانشجویان کرد شیعه مهذهب بها میهانگین  321/32اه
بیشترین هویت ملی برخوردار بودند و در مقابل دانشجویان کردی که دارای مذهبی غیر اه اسهالم
بودند ،با میانگین 322/00دارای کمترین میزان هویت ملی بودند .پس اه دانشجویان کرد شهیعه بهه
ترتیب دانشجویان لر ،فارس ،آ ری و کرد سنی مذهب در رتبههای بعهدی بهه لحهاظ گهرایش بهه
مؤلفههای هویت ملی قرار دارند .به بیان دیگر کردهای شیعه بیشتهرین گهرایش ملهی و کردههای
سنی و غیر مسلمان اه کمترین میزان هویت ملی برخوردارند .اما دانشجویان متعلق به قومیت لر بها
هر نوع مذهب اه هویت ملی باالیی برخورداند .دانشجویان ترک نیز اگرچه شیعه مذهب بودند ،اما
همانطور که پیشتر در نمودار جدول شمارهی دو گفته شد به نسبت گرایشات ملی پایینی دارنهد.
در واقع گروهبندی قومیتهای دانشجویی بر حسب هویهت ملهی و متغیّهر مهذهب بهدین ترتیهب
بهدست آمد :کرد شیعه> لر غیر مسلمان > لر شیعه > فارس > ترک > کرد سنی و غیر مسلمان.
جدول 99شمارهی سیزده -میانگینهای حاشیهای هویت قومی
متغیّر مالک

مذهب

شیعه
هویت قومی
سنی
غیر مسلمان

خطای

فاصله اطمینان 32درصد

فارس

21/252

2 / 5.

آذری

20/222

3 /322

22/510

کرد

21/222

3 /222

21 /102

22/022

لر

22/233

3/133

22/122

23/212

کرد

21/253

1 /221

23/213

01/250

کرد

13/111

2/022

12/315

22/232

لر

22/222

2/205

25/315

11/202

25/021

22 /311
22/152

سرانجام جدول شمارهی سیزده نشان میدهد اقوام لر و کردی که دارای مذهب شیعه بودند به
ترتیب با میانگین  22/23و  21/22دارای میزان هویت قومی بیشتری نسبت به اقوام آ ری با
میانگین  20/22و فارس با میانگین  21/25هستند .همچنین تنها قومیتی که دارای مذهب تسنن بود
قوم کرد است که دارای میانگین  21/25برای میزان هویت قومی بود که در رتبهی دوم و باالتر اه
لر و کرد شیعه قرار میگیرند .اه سوی دیگر ،دانشجویان کرد و لری که دارای مذهبی به غیر اه
اسالم بودند به ترتیب اه میانگین هویت قومی  13/11و  22/22برخوردار بودند .بدین ترتیب ،به
نظر میرسد در نمونهی مورد بررسی دانشجویان کرد غیرمسلمان دارای کمترین میزان هویت قومی
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حد پایین

حد باال
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بودند و دانشجویان لر غیرمسلمان اه باالترین میزان هویت قومی برخوردار بودند .گروهبندی
قومیتهای دانشجویی بر حسب هویت قومی و متغیّر مذهب نیز به این ترتیب حاصل شد :لر غیر
مسلمان> کرد سنی> لر > کرد شیعه > ترک > فارس> کرد غیر مسلمان .بر اساس جدول فوق
تأثیر مذهب بر هویت قومی دانشجویان کرد ویژه است .بر این اساس کردها در سه گروه شیعه،
سنی و غیر مسلمان دارای هویت قومی متفاوتی هستند .کرد سنی با میانگین  ،21/25کرد شیعه با
میانگین 21/22و کرد غیرمسلمان با میانگین 13/11در میان سایر گروهها پراکنده میشوند به عبارت
دیگر مذهب سنی هویت قومی را تشدید کرده و تعلق به دینی غیر اه اسالم ،هویت قومی آنان را
در پایین رتبه قرار میدهد.
 - 0نتیجه گیری
تحلیل دادههای این تحقیق که بر روی  532نفر اه دانشجویان دانشگاه تهران با چههار قومیهت
لر ،کرد ،ترک و فارس انجام شد ،نشان داد که میان دو متغیّر هویت ملی و هویهت قهومی رابطههی
همافزا و مثبت وجود دارد و شدّت این رابطه در حد  2/12است .ایهن نتیجهه نهه تنهها همسهو بها
بسیاری اه تحقیقات مشابه انجام شده درباره قومیتهای ماتلف در ایران بهود بلکهه مؤیّهد و ههم
جهت با آندسته اه نظریاتی است که معتقدند لزوماً رابطهی هویت ملی و قومی معکوس و کاهنده
نیست بلکه این امکان وجود دارد که این رابطه اه نوع همافزا و مثبت باشد و در حالت سهاهگاری
و همهیستی در افراد دیده شود .بر این اساس افراد دارای هویتهای چندگانه و ترکیبی هستند کهه
لزوماً تعهد فرد به همهی آنان یکسان نیست .به عبارت دیگر افراد مهیتواننهد الگوههای ارهشهی و
رفتاری هر دو هویت ملی و قومی را درک کنند ،در آن مشارکت کنند ،بدون آنکهه دچهار تضهاد و
همانطورکه گفته شد افراد ممکن است در ارتبا با گهروه قهومی و ملهی چههار اسهتراتژی را
انتااب کنند .نتایج این پژوهش را میتوان در پیوستار چههار اسهتراتژی ههویتی خالصهه کهرد بهه
نحوی که در دو سر این پیوستار استراتژی «انسجام» و «در حاشیه مانهدن» قهرار دارد .افهرادی کهه
استراتژی انسجام را بر میگزینند دارای میزان باالیی اه دو هویت هستند و در هر دو فرهنگ قومی
و ملی مشارکت دارند .نتایج ما دانشجویان لر را واجد چنین استراتژی میداند .هیرا در نمودارهها و
جداول مربوطه نشان دادیم که هویت ملی و قومی این قومیت به نسبت سایرین در مرتبهی بهاالیی
قرار دارد .در مقابل دانشجویانی که درحاشیه قرار دارند احسهاس تعلهق و وفاداریشهان نسهبت بهه
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تعارض هویتی شوند.
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مؤلفههای هر دو هویت پایین است .به نظر میرسد دانشجویان دارای قومیت ترک اه تعلق قومی و
ملی کمتری برخوردار هستند .در وسط پیوستار استراتژیهای هویتی دو استراتژی «همگونسهاهی»
و «جدایی» قرار دارد .دانشجویانی که هویت ملی در آنان قویتهر اه تعلقهات قهومی اسهت واجهد
چنین استراتژی هستند و کسانی که هویت قومی باالتری دارند در استراتژی جدایی قابل تبیینانهد.
همانطور که انتظار مهیرود قهوم فهارس بهه دلیهل تسهلط و غلبههی قهومی تمایهل بهه اسهتراتژی
همگونساهی دارد و در مقابل قومیت کرد به استراتژی«جدایی» نزدی تراند .چنین وضعیتی معلول
عوامل خرد و کالن فراوانی است که شهرح آن بهرای ههر قومیهت دانشهجویی ،نیاهمنهد تحقیقهات
مفصلی است که شرح آن در این مقاله نمیگنجد.
بررسی تأثیر متغیّرهای همینهای بر هویت قومی و ملی دانشجویان دانشگاه تهران نشهان داد کهه
متغیّر مذهب هر چند تأثیر معناداری بر هویت ملی چهار قومیت دانشجویی نداشته ،با هویت قومی
آنان رابطهی معناداری دارد .به عبارت دیگر رتبهبندی قومیتههای دانشهجویی بهر حسهب هویهت
قومی ،با ورود متغیّر مذهب تغییر کرد که رفتار قومیت کرد در این نتایج حایز اهمیت بود.
سایر نتایج نشان داد که متغیّرهای همینهای چون جنسهیت ،سهطح و نهوع تحصهیالت بهر روی
هویت قومی دانشجویان تأثیری نداشت ،اما متغیّرهای مذکور به نظر میرسد بر میزان هویهت ملهی
دانشجویان اثر گذار بوده است .میزان هویت ملی در دختران بیشتهر اه مهردان بهود ههمچنهین بها
افزایش سطح تحصیالت دانشجویان اه میهزان هویهت ملهی آنهان کاسهته شهد بهه عهالوه مقایسهه
میانگینها نشانداد دانشجویان رشتههای علومپزشکی و فنیمهندسی کمترین نمرهی هویت ملی را
دارا هستند و دانشجویان رشتههای علوم انسانی و علومپایه بیشترین نمرهی هویهتملهی بهه خهود
به نظر میرسد تأثیر عامل مذهب در افزایش هویت قهومی دانشهجویان کهرد و رابطههی منفهی
سطح تحصیالت با هویت ملی در کنار رتبهی پایین هویت ملی و قومی در میان دانشجویان علهوم
پزشکی و فنی ومهندسی نیاهمند توجهه ویهژه اه طهرف مسهؤوالن و سیاسهتگهزاران اجتمهاعی و
فرهنگی است .آنچه اه نتایج این تحقیق و بسیاری اه تحقیقهات مشهابه برمهیآیهد ایهن اسهت کهه
سیاستهای یکسانساهی فرهنگی تجربه شکست خوردهای بیش نیست .بلکهه بهه نظهر مهیرسهد
اقداماتی نظیر ایجاد فضای آهاد گفتگو و تعامل در میان گهروهههای قهومی -دانشهجویی در قالهب
برنامههای فرهنگی و اجتماعی به وفاق و انسجام بیشتهر آنهان کمه

کنهد .ههمچنهین مشهارکت

گروههای قومی در امور اجرایی ،فرهنگی و آموهشی دانشگاه عالوه بر افزایش اعتماد آنان به نظهام
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اجتماعی و سیاسی به افزایش روحیهی مسؤولیتپذیری و تعهد نسهبت بهه باورههای ملهی منجهر
خواهد شد.
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منابع
.3

ابوالحسنی ،سید رحیم(« )3122ساهگاری هویتها در فرهنگ ایرانی (مطالعهی موردی :شهروندان

تهرانی» ،فصلنامهی سیاست ،مجلهی دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دورهی  ،13ش.5
.5

احمدلو ،حبیب ( )3121بررسی رابطهی هویت ملی و قومیت در بین جوانان تبریز ،پایان نامهی

کارشناسی ارشد ،تهران :دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکدهی علوم اجتماعی.
.1

احمدی پور ،ههرا؛ حیدری موصلو ،طهمورث و حیدری موصلو طیب (« )3123تحلیل قومیت و

هویت قومی در ایران؛ جهت امنیت پایدار» ،انتظام اجتماعی ،س  ،5ش.3
.2

احمدی ،حمید (« )3121هویت و قومیت در ایران» ،در کتاب هویت در ایران ،به اهتمام علی اکبر

علیاانی ،تهران :پژوهشکدهی علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.
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