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گروه جامعه شناسی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.

 - 2گروه جامعهشناسی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 -9گروه جامعهشناسی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.

چکیده
شکلگیری هویت اجتماعی مستلزم عوامل زمینهساز آن در نظام اجتماعی است .شناخت و بررسی این موضوع ،در این پژوهش
بر اساس چهارچوب نظری با رویکرد تحلیلی و ترکیبی جامعهشناسی و روانشناسی اجتماعی در سطوح کالن ،خُرد و تلفیقی
انجام شدهاست .مسئله اصلی که در نمونه آماری  114نفری دانشجویان دانشگاه تهران با روش نمونهگیری احتمالی طبقهای از
جوانان آزمونشده ،ایناست که آیا نظام اجتماعی در جامعه ما از طریق عوامل زمینهساز برساخت هویت اجتماعی در
شکلگیری هویت اجتماعی جوانان نسبتبه نظام اجتماعی نقش مؤثری داشته است؟ روش پژوهش ،پیمایشی و کمّی بوده که
عالوه بر استفاده از روش اعتبار سازهای (تحلیل عامل و پیشآزمون) از روشهای کیفی اعتبار محتوایی و پرسشنامه همراه با
مصاحبه نیز بهره برده است .ابزار گردآوری اطالعات ،پرسشنامه محققساخته تبلت-محور با روایی و پایایی باال بوده است.
دادهها بر اساس آزمونهای تی تکنمونهای و دوجملهای مورد تجزیهوتحلیل قرارگرفته و یافتهها مؤید کسب آماره (24/14
= )Tمعطوف بر تأیید فرضیه اصلی مبنیبر این است که عوامل زمینهساز برساخت هویت اجتماعی در جامعه ما در شکلگیری
هویت اجتماعی جوانان نسبتبه نظام اجتماعی نقش مؤثری نداشته است .نتایج پژوهش منجر به شناسایی و معرفی عوامل زمینهساز
شکلگیری هویت اجتماعی در نظام اجتماعی همراه با ارائه شاخصهای سنجش آن و تأیید میدانی آنها گردید.

کلیدواژه« :هویت اجتماعی ،نظام اجتماعی ،عوامل زمینه ساز هویت اجتماعی ،جوانان»
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مقدمه
مفهوم هویت از مقولههای مهم و پردامنهای است که در دهههای اخیر موردتوجه حوزههای مختلف علوم اجتماعی
قرارگرفته است (باتامور و آوتویت .)441 :4942 4،امروزه این مفهوم اهمیت فراوانی پیدا کرده است؛ تا جایی که
فوکویاما 2اخیراً مدعی شده است جنبشهای هویتگرا ،نظام لیبرال دموکراسی را در جهان با تهدید مواجه کردهاند
(فوکویاما .)2842 ،با این وجود ،بیشتر مطالعات انجامشده در این حوزه بر پایه پیشفرضها ،ذهنیات و گرایشهای
خاص بهجای الزامات نظریهای و کاربردی (صدیق سروستانی و حاجیانی )92 :492۱ ،و بهصورت مصداقی بوده
است؛ درحالیکه هویت ،بهویژه هویت اجتماعی ،شکلگیری ذاتی ندارد بلکه بهصورت اجتماعی برساختهشده و
بهعنوان یک پدیده اجتماعی تحت تأثیر فرایندهای ساختار اجتماعی با درک متفاوت از ریشهها ،سازوکارها و
رویکرد روششناختی و تفسیر نتایج متفاوت قراردارد (کُرستِلینا .)42-44 :288۱ ،9مسئله اصلی و قابلطرح که در
اغلب مطالعات انجامشده مغفول مانده است ،چگونگی شکلگیری فرایند هویت اجتماعی بهعنوان مفهومی
چندمصداقی وشناخت عوامل زمینه ساز آن است .بر این اساس ،پژوهش حاضر پس از شناخت و تحلیل نظری عوامل
زمینه ساز هویت اجتماعی ،به منظور ارزیابی میدانی آن به دنبال این پرسش است که هویت اجتماعی جوانان در جامعه
ما بر اساس عوامل زمینهساز برساخت هویت اجتماعی در نظام اجتماعی چگونه شکل گرفته است .دستیابی به پاسخ
این پرسش ،مستلزم مطالعهای فرامکتبی (تحلیلی) 1با رویکردی تلفیقی از دیدگاهها و نظریههای مختلف در علوم
اجتماعی است .بر این اساس ،پژوهش حاضر با استفاده از روش ترکیبی رویکرد کارکردگراییِ ساختاریِ انسجامی با
نگرش سیستمی و کالن در جامعهشناسی به ویژه نظریه پرداز مشهور آن؛ تالکوت پارسنز 4بهعنوان رویکرد مبنایی و
رویکردهای نظری روانشناسی اجتماعی به همراه تحلیلهای سطوح میانی؛ به ویژه نظریه تجزیه و تحلیل ساختاری
هویت پیتر بارک 6و نظریههای سطوح خُرد درباره هویت اجتماعی در پی شناخت و ارزیابی عوامل زمینهساز هویت
اجتماعی در نظام اجتماعی بر اساس تحلیل های نظری و ارزیابی میدانی آن در نمونه موردی از جوانان ایرانی در
دانشگاه تهران است.
مهمترین اهداف پژوهش عبارتاست از :شناسایی عوامل زمینهساز شکلگیری هویت اجتماعی در نظام اجتماعی،
ارائه شاخصها و گویههای سنجش آن و ارزیابی نقش عوامل زمینهساز هویت اجتماعی در نظام اجتماعی بر اساس
مطالعات میدانی در نمونه آماری از جوانان ایرانی در دانشگاه تهران.

1. Bottomore & Outhwaite
2. Fukuyama
3. Korostelina
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 .این مفهوم در مقابل مفهوم بسته و محدود مکتبی که در دیدگاه خاص نظری نسبت به موضوعات جامعهشناختی ارائهشده است ،اعتقاد به تحلیلهای

چندگانه و همفراخوان از پدیدهها و موضوعات جامعهشناختی فارغ از یک رویکرد خاص نظری دارد (تنهایی.)98-96 :4942 ،

5 Talcott Parsons

.

6. Peter J. Burke
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پیشینه پژوهش
بهمنظور آشنایی با نتایج و یافتههای نظری و تجربی پژوهشهای مرتبط با موضوع ،بررسی همهجانبهای در دو حوزه
منابع فارسی و انگلیسی درباره مفاهیم هویت ،هویت اجتماعی و نظام اجتماعی انجامشده است .بررسی یافتهها و نتایج
صدها پژوهش نظری و کاربردی مطالعه شده ،حاکی از این واقعیت است که در عمل نگرش به مقوله هویت
اجتماعی با سه دیدگاه متفاوت انجام شده است:
 ) 4برخی مطالعات ،برداشت از هویت اجتماعی را به مفهوم هویت جمعی تقلیل دادهاند :در این دیدگاه ،هویت به
صورت مـشخص و شـفاف تعریف نشده و دارای ابهام است (استرایکر 4و بارک .)24۱-221 :2888 ،مطالعه آزاد
ارمکی ( )4924در پژوهشی با عنوان بدن به مثابه رسانه هویت و چندین مطالعه میدانی محمد عبدالهی با رویکردی
جامعهشناختی به مطالعه مبانی ذهنی و عینی هویت جمعی و مکانیسم تحول آن در ایران ( )49۱4در این مجموعه قرار
دارند.
 )2برخی مطالعات ،هویت اجتماعی را بهعنوان یکی از ابعاد و مؤلفههای هویت ملی یا بعضاً به معنای آن در نظر
گرفتهاند .بزرگترین ایراد این رویکرد ،تقلیلگرایی نظری آن است .مطالعات احمد اشرف ( ،)49۱9داریوش
شایگان ( ،)4926داوود میرمحمدی ( ،)4929عماد افروغ ( ،)49۱2محمدرضا تاجیک ( ،)49۱4ناصر فکوهی (،)4924
رحمتاهلل صدیقسروستانی و ابراهیم حاجیانی ( )492۱در این مجموعه قرار میگیرد.
 )9برخی مطالعات ،با توجه به رویکردهای روانشناسی و روانشناسی اجتماعی ،با نگرشی جامعهشناختی از هویت
اجتماعی سخن گفتهاند .این دیدگاه ،هویت اجتماعی را بهعنوان مفهومی مستقل در ساختارهای اجتماعی مطرح کرده
است (اوتی .) 618 :2886 ،2مطالعات این دیدگاه بیشتر انتزاعی بوده و از جامعیت محتوای کاربردی برخوردار نیست.
نمونههایی از مطالعات این مجموعه عبارتند از :روحاهلل رضوانی( ،)4949محمد شارعپور و خوشفر( ،)4924عبدالهی
و قادرزاده( ،)4922بهزاد دوران( ،)492۱جواد سوری( ،)492۱ابوالفضل اشرفی( ،)49۱۱استف اللر ،)2844( 9جاسپل
و بریکوِل ،)2841(1ویلیام رابینز ،)2884(4فیلیپ ریلی ،)288۱(6وینریچ و ساندرسون ،)2884(۱استِتس و سوشیما
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()2884؛ پیتر بارک( )4444 ،4446 ،444۱و ریچارد جنکینز.)4446(4
نقد و بررسی کلی رویکردها و دیدگاههای مطروحه حاکی از این واقعیت است که مطالعات انجامشده بیشتر منحصر
به دیدگاه مکتبی خاص حاکم بر آن مطالعات بوده و تقریباً هیچکدام از پژوهشهای انجامشده بهصورت مشخص و
کاربردی به نقش و تأثیر عوامل فرامکتبی جامعهشناختی در شکلگیری هویت اجتماعی بهعنوان یک فرایند
1. Strikers
2. Oatey
3. Steph Lawler
4. Jaspal & Breakwell
5. Williams Robins
6. Philip Riley
7. Peter Weinreich & Wendy Saunderson
8. Stets & Tsushima
9. Richard Jenkins
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همفراخوان نپرداختهاند درحالی که پژوهش حاضر بر اساس چهارچوب نظری تحلیلی و ترکیبی دیدگاههای نظری
جامعه شناسی بر اساس رویکرد کارکردگراییِ ساختاریِ انسجامی در سطح کالن به ویژه نظریه پرداز مشهور آن؛
تالکوت پارسنز بهعنوان رویکرد مبنایی و رویکردهای نظری روانشناسی اجتماعی به همراه تحلیلهای سطوح میانی؛
به ویژه نظریه تجزیه و تحلیل ساختاری هویت پیتر بارک و نظریههای سطوح خُرد درباره هویت اجتماعی به دنبال
طرحی متفاوت و فرامکتبی بهصورت واقعی -در مقابل رویکردهای عمدتاً انتزاعی مطروحه -در شناخت نظری
عوامل زمینهساز شکلگیری هویت اجتماعی در نظام اجتماعی و ارزیابی کاربردی آن از طریق آزمون میدانی است.
پرسشها و فرضیههای پژوهش
مسئله اصلی پژوهش عبارت است از:
آیا نظام اجتماعی ما از طریق عوامل زمینهساز برساخت هویت اجتماعی در شکلگیری هویت اجتماعی جوانان نسبت
به نظام اجتماعی نقش مؤثری داشته است؟
مسئلههای ویژه عبارتاند از:
 )4آیا نظام سیاسی در جامعه ما از طریق طراحی نظامهای آموزشی ،در برساخت مناسب هویت اجتماعی جوانان
در نظام اجتماعی نقش مؤثر داشته است؟
 )2آیا رسانههای جمعی حاکمیتی در جامعه ما در برساخت مناسب هویت اجتماعی جوانان در نظام اجتماعی
نقش تعیینکننده داشته اند؟
 )9آیا نقش مشارکت عمومی و سیاسی از طریق تکوین شخصیت دموکراتیک ،در برساخت مناسب هویت
اجتماعی جوانان در نظام اجتماعی ما تعیین کننده بوده است؟
فرضیه اصلی تحقیق عبارت است از:
به نظر میرسد نظام اجتماعی ما از طریق عوامل زمینهساز برساخت هویت اجتماعی در شکلگیری هویت اجتماعی
جوانان نسبت به نظام اجتماعی نقش مؤثری نداشته است.
فرضیههای فرعی عبارتاند از:
 )4به نظر میرسد نظام سیاسی در جامعه ما از طریق طراحی نظامهای آموزشی ،در برساخت مناسب هویت
اجتماعی جوانان در نظام اجتماعی نقش مؤثر نداشته است.
 )2به نظر میرسد رسانههای جمعیِ حاکمیتی در جامعه ما در برساخت مناسب هویت اجتماعی جوانان در نظام
اجتماعی نقش تعیینکننده نداشته اند.
 )9به نظر میرسد نقش مشارکت عمومی و سیاسی از طریق تکوین شخصیت دموکراتیک ،در برساخت مناسب
هویت اجتماعی جوانان در نظام اجتماعی ما تعیین کننده نبوده است.
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تعریف مفاهیم
 هویت اجتماعی:تعریف هویت اجتماعی که متناسب با وضعیت اجتماعی کنشگران یک گروه یا جامعه مشخص میشود (کوش،
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 )412 :4948عبارت است از :تصور ،درک و ارزیابی فرد نسبت به خود از منظر دیگران یا جامعه که از طریق ساختار
نظام اجتماعی بر اساس ارزشیابی ،تأیید یا رد شدن ،بر افراد تحمیل میشود (اللر )494 :2844 ،و در فرایند
اجتماعیشدن و ارتباط با گروهها یا نهادهای اجتماعی موجود در نظام اجتماعی ،فرد آن را کسب میکند و خود را از
لحاظ عاطفی و تعهد و تکلیف ،متعلق و منتسب به آن میداند و در نتیجۀ آن ،احساسمیکند از منظر نظام اجتماعی
دارای جایگاه ،ارزش و احترام است (کروگر4 :2844 2،؛ بارک )296 :4444 ،و به همین سبب ،در مقابل معیارها و
ارزشهای نظام اجتماعی خود ،احساس تعهد و تکلیف میکند و در امور مختلف آن مشارکت میجوید و انتظارات
آن از خود را پاسخ میدهد (داریتی.)2882 9،
 نظام اجتماعیمراد از نظام اجتماعی بر اساس نظریۀ پارسنز عبارت است از ابزار و چشماندازی مطلقاً تحلیلی یا انتزاعی و نوعی شیوۀ
درک واقعیت که از طریق ایجاد همبستگی ،وفاداری به اصول را به وجود میآورد و حدود آزادی عمل را تعیین
میکند و شامل مجموعه کنشهای متقابل یا الگوی تعاملی برآمده از نقشها ،پایگاهها ،انتظارات و هنجارهای اجتماعی
در عرصههای مختلفی نظیر خانواده ،حزب ،دانشگاه ،مؤسسه و  ...است که در آن ،کنشگران با هم در ارتباطاند و
متقابالً روی هم اثر نهاده ،به شیوهای جمعی عمل میکنند (ترنر.)98-92 :4442 1،
 برساخت هویت اجتماعیمفهوم برساخت هویت اجتماعی ،برگرفته از نظریه جامعهشناختی برساختگرایی اجتماعی 4است .برساختگرایان
اجتماعی ،تغییر و تکامل یک پدیده را بسته بـه زمینـه اجتمـاعی آن بررسـیمـیکننـد و رشد انسان را به صورت
اجتماعی و محصول کنش متقابل اجتماعی میدانند (بوفوسین .)6-2 :2884 ،6بهزعم کوش از آنجا که هویت
اجتماعی در کنش متقابل و فرایند ارتباطی همفراخوان با نظام اجتماعی شکلمیگیرد ،نقش عناصر و نهادهای نظام
اجتماعی بهویژه نظامهای سیاسی ،آموزشی و رسانههای جمعی در شکلگیری هویت اجتماعی و برساخت آن در
نظام اجتماعی بسیار تعیینکننده است .زیرا قدرت در شکلگیری هویت نقش اساسی دارد (جنکینز،)11 :4944،
هویت موضوع دولتی و دولت ارائهکننده هویت است و برای آن مقررات و نظارتهایی برقرار میکند (کوش:4948،
 .)442این رویکرد در نظریه نظام اجتماعی پارسنز با این فرض مورد تأکید است« :تصویری که فرد از خود میسازد و
1. Koush
2. Kroger
3. Darity Jr
4. Turner
5. Social constructivism
6. Boghossian
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احساسی که نسبت به خود پیدا میکند ،بازتاب نگرش دیگران نسبت به او است که از طریق سازماندهی نگرشهای
دیگران در قالب نگرشهای سازمانی افته اجتماعی گروهی در خالل عمل اجتماعی دائماً ساختهشده و از طریق
همفراخوانی 4درونی و برونیِ شناسایی در نظام اجتماعی حاصلمیشود» (زیتلن.)4۱9-4۱۱ :4948 2،
مبانی نظری تحقیق
در مطالعات نظری رویکرد ترکیبی پژوهش برای تحلیل فرامکتبی بررسی و شناخت عوامل زمینهساز برساخت هویت
اجتماعی در نظام اجتماعی از نظریههای گوناگون جامعهشناسی با تکیه بر رویکرد سیستمی کارکردگرایی ساختاری
و نظریه های روانشناسی اجتماعی با تکیه بر رویکرد تجزیه و تحلیل ساختاری هویت در قالب رویکردهای سه گانه
نظری سطوح کالن ،خُرد و میانی (تلفیقی) استفاده شده است.
رویکردهای نظری سطح کالن
دیدگاههای نظری در این سطح به طور عمده مبتنی بر رویکردهای سیستمی نظریههای کارکردگرایی ساختاری و
تجزیه و تحلیل ساختاری هویت است .در پیشفرضها و اصول اصلی نظریههای رویکرد کارکردگرایی ساختاری،
نقش تعیینکنند ه نظام اجتماعی را در تعیین ساختاری و کارکردی زمینههای شکلگیری هویت اجتماعی افراد به
روشنی میتوان مشاهده کرد .مهمترین پیشفرض رویکرد سیستمی کارکردگرایی ساختاری ،تأکید بر عاملیت ،فشار
سیستم و سعی در حفظ تمامیت سیستم است (تنهایی )242 :4942 ،و شرط دوام نظام اجتماعی را در تأمین
کارکردهای اساسی و ضروری جامعه میداند .بر اساس نظر پارسنز ،نظام اجتماعی به انجام وظایفی برای بقا گرایش
دارد که ساختهای اجتماعی وظیفۀ پاسخ دادن به نیازهای آن را دارند (آزاد ارمکی2۱ :4949 ،؛ ترنر .)9 :4922 ،در
این رویکرد ،ضرورتهای کارکردی به عنوان مهمترین شرط بقای هر جامعه ،در گرو در اختیار داشتن ساختارها و
کارکردهای ضروری و نیاز به اجتماعی کردن اعضایش است .بر اساس نظر پارسنز ،تمایالت نیازی افراد ،آنان را به
نظام اجتماعی پیوند میدهد و نظام اجتماعی نیز وسایل برآورده شدن تمایالت را برآورده میسازد (ریتزر:4926 ،9
.)42۱-49۱
وینریچ و ساندرسون بر اساس رویکردهای روانشناسی و جامعهشناسی ،چارچوب مفهومیِ «تجزیهوتحلیل ساختاری
هویت» را ارائه کردهاند و به این نتیجه رسیدهاند که آنچه دربارۀ هویت برجسته است ،ارزیابی و تفسیر افراد از وقایعی
است که در آن شرکت و آنها را با دیگر افراد و نهادهای اجتماعی شناسایی میکنند و از این طریق ،به تصوری از
هویت خود دسترسی پیدا میکنند و به این سبب ،درک درست یا نادرستی از جامعه ،اقتصاد ،سیاست ،تاریخ،
فرهنگ ،قومیت ،جنسیت و خود برای فرد فراهم میشود (وینریچ و ساندرسون .)4 :2884 ،ساختار جامعه نقش
تأثیرگذاری در خَلق و شکلدهی هویت دارد؛ به طوری که هویت را میتوان نوعی سازگاری با بافت اجتماعی-
فرهنگی دانست (کُت و لوین .)2841 1،در دیدگاه کارکردگرایی ساختاری ،هویت در ارتباط با شرایط و عوامل
1. Dialectic
2. Zeitlin
3. Ritzer
4. Cote & Levine
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تاریخی ،فرهنگی و اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی تحلیل شده است (عبدالهی و قادرزاده .)9 :4922 ،مهمترین
نظریهپردازان این دیدگاه با تحلیلهای زمینه ساز ساختاری برساخت هویت اجتماعی در نظام اجتماعی عبارتند از :امیل
دورکهیم 4،رابرت مرتن 2،تالکوت پارسنز ،مانوئل کاستلز 9،استوارت هال 1،پیتر برگر و توماس الکمن .از نظر
دورکهیم ،مهمترین صورت اختالل هنجاری اثرگذار در عدم برساخت هویت اجتماعی ،بیهنجاری است و هنگامی
ایجاد میشود که افراد به دلیل تغییرات سریع فرهنگی و اجتماعی و عدم تناسب هنجارهای فرهنگی با ساخت
اجتماعی ،هیچ هنجار مسلطی را در جامعه نمیشناسند و قبول ندارد (چلبی .)48۱ :4944 ،مرتن نیز در این باره معتقد
بود هر یک از ساختارهای فرهنگی و اجتماعی ،نقش یا کارکردی را ایفا میکنند؛ به این معنا که ساختار فرهنگی
جامعه مروّج ارزشهای فرهنگی یا اهداف جامعه است و ساختار اجتماعی ،وسایل دستیابی یا راههای وصول به اهداف
یا فرصتهای اجتماعی را تعیین میکند (مرتن .)4492 :نظریههای کالننگر و ساختارگرای کنش و نظام اجتماعی
پارسنز نیز نشان از برساخت نظام اجتماعی در شکلگیری هویت اجتماعی افراد دارد .شکل  ،4نشاندهندۀ این فرایند
در قالب عملکرد کنشگر در نظام اجتماعی است (همیلتون۱4 :2844 4،؛ کرایب.)46 :494۱ 6،
جهت یری هنجاری
(هنجارها ارز ها باورها)

1
هد

2

ها

کنشگر

N

شرای وضعیتی
(زی ت شناسی و محی

)

شکل  :4اجزای واحد کنش در نظام اجتماعی
بر اساس شکل  ،4از نظر پارسنز در نظام اجتماعی ،یک کنشگر از میان راهها و وسایل مختلف ،یک راه و وسیله را
برای رسیدن به اهدافش در زندگی ،تحت تأثیر هنجارها ،باورها ،ارزشها و به عبارتی ،شرایط جامعهپذیری و متناسب
محیطی و زیستی انتخاب میکند (همیلتون .)۱4 :2844 ،نظام اجتماعی نیز وظیفه دارد شرایط الزم برای تحقق اهدافی
که برای جامعه مفید است و کنترل اجتماعی را فراهم کند تا به هر طریق ممکن ،افراد را موافق و همسوی با نظام
اجتماعی سازد (کرایب ) 4۱ :494۱ ،تا کنشگران در تعقیب منافع خاص خود ،در جهت منافع کل نظام عمل کنند .به
1 Emile Durkheim

.
.
3 Manuel Castells
.
4 Stuart Hall
.
5 Hamilton
.
2 Robert Merton

6. Craib
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تعبیر پارسنز« ،ترکیب الگوهای جهت گیری ارزشی که باید تا اندازه زیادی کارکردی از ساختار بنیادی نقشها و
ارزشهای مسلط نظام اجتماعی باشد[ ،توسط کنشگر در حین اجتماعی شدن] حاصل میشود» (پارسنز.)22۱ :2884 ،
پارسنز در تحلیل روان شناختی کنش اجتماعی نیز معتقد است شخصیت ،نیازمند حمایت نظام اجتماعی است و نظام
اجتماعی هم در شخصیتها باید تأیید و تصویب شود .شخصیت از راه نقش اجتماعی در نظام اجتماعی حضور پیدا
میکند و ُبعدی از شخصیت را میسازد که میتوان هویت اجتماعی شخص نامید (روشه.)462-461 :4941 4،
مانوئل کاستلز ،هویت را امری مربوط به متن و زمینۀ اجتماعی میداند که برساخته میشود و سرچشمۀ معنا و تجربه
برای مردم است .برساختن اجتماعی هویت همواره در بستر روابط قدرت صورت میپذیرد؛ یعنی ممکن است هویتها
از نهادهای مسلط نیز ناشی شوند ،اما حتی در این صورت نیز فقط هنگامی هویت خواهند بود که کنشگران اجتماعی
آنها را درونی کنند و معنای آن را حول این درونیسازی ،مطابق با الزامات اجتماعی و پروژههای فرهنگی که ریشه
در ساخت اجتماعی و چارچوب زمانی -مکانی آنها دارد ،بیافرینند و از نو تنظیم کنند (کاستلز.)22-2۱ :4948 ،
استوارت هال نیز معتقد است ساختن هویت اجتماعی از کارکردهای قدرت و هدف آن حفظ قدرت و کنترل کردن
آن است (هال و دوگی .)4-4۱ :2842 2،به نظر برگر و الکمن ،هویت یکی از اجزای اصیل واقعیت ذهنی است که
پیوندی همفراخوان با جامعه دارد .هویت در اثر فرایندهای اجتماعی تشکیل میشود و پس از متبلور شدن
باقیمیماند ،تغییر میکند یا حتی در نتیجۀ روابط اجتماعی ،از نو شکل میگیرد .فرایندهای اجتماعیای که هم در
تشکیل هویت و هم در حفظ آن دخیلاند ،بر حسب ساختار اجتماعی تعیُّن مییابند (برگر و الکمن-218 :4949 ،
)296
رویکردهای نظری سطح خُرد
مبانی نظریههای هویت در این سطح ،ریشه در آراء نظریهپردازان کنش متقابل نمادین دارد .دیدگاه کنش متقابل
نمادین بهعنوان یکی از دیدگاههای مسلط روانشناسی اجتماعی و مورد اقبال جامعهشناسان تالش دارد بنیانهای
نظری هویت را در قالب سازههایی اجتماعی ارائه نماید (هوارد .)2888 9،بهزعم استرایکر ،روانشناسان اجتماعی ،بر
این فرضیه تکیهدارند که ساختار اجتماعی و فرد بهصورت متقابل ،یکدیگر را محدود میکنند (برند)29 :2881 ،1
ازاینرو ،سنت جامعهشناختی نظریه هویت ،بیش از همه به تعاملگرایی نمادین پیوند خورده است (شارع پور و
خوشفر .)41 ،6 :4928 ،این دیدگاه بر نقش عوامل ذهنی و نمادین در برساخت هویت جمعی(اجتماعی) تأکید دارد
(عبدالهی و قادرزاده )6 :4922 ،و شکلگیری هویت اجتماعی را نتیجۀ سازوکارهای تعاملی میداند (وودوارد،

4

 )4 :2888که تحت تأثیر ارزشها ،ساختها ،قواعد ،نظامهای کنترل اجتماعی و فعالیتهای اجتماعی است (ریتزر:4926 ،

1. Roche
2. Du Gay
3. Howard
4. Bernd
5. Woodward
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 .)422مهمترین نظریهپردازان این دیدگاه در ارتباط با شکلگیری هویت اجتماعی عبارتند از :کولی 4،مید 2،گافمن

9

و روسنبرگ.1
مفاهیم مید و کولی نشان میدهد شکلگیریِ «خود» که هویت اجتماعی افراد از طریق آن ایجاد میشود ،مقولهای
ضرورتاً اجتماعی است که در جامعه توسط نقشهای مردم در فرایند تعامل حاصل شده است (وینریچ و ساندرسون،
 .)48 :2884مسئلۀ اجتماعی گافمن با تقسیمبندی واژگان «هویت اجتماعی بالقوه ،بالفعل ،بحران هویتی ،داغِ ننگ،
نهادِ تمام و ،»...مسئلۀ هویت اجتماعی است .گافمن معتقد است جامعه برای افراد نقشهایی را در نظر گرفته است که به
هنگام اجرای آنها ،هویتهایشان را رقم میزند و شکل میدهد .افراد نیز در تالش خود برای اجرای هر چه بهتر نقش
خود ،میکوشند تا هویت مدّ نظر خود را از طریق موقعیتهای کموبیش ساختاریافته ،تثبیت و دیگران را وادار به
پذیرش آن کنند (گافمن .)46-22 :4942 ،از نظر گافمن ،هویت اجتماعی بالقوه و بالفعل افراد در کنشهای اجتماعی
برای نیل به هویت مطلوب در چارچوبی صورت میگیرد که جایگاه ،منزلت و موقعیتشان را از سوی جامعه
تعیینمیکند و با بروز ناهمسانی بین این دو هویت ،فرد دچار بحران «نقشی -هویتی» برساخته از ساختار نظام اجتماعی
میشود .دیدگاه وی به ویژه در برچسبزنی ،اعتقادش را به برساختهبودن هویت اجتماعی نشان میدهد (همان-22 :
 46و 462؛ تنهایی .)482 :4941 ،روسنبرگ هویتهای اجتماعی را «گروهها ،منزلتها یا ردههایی» میداند که فرد «از
نظر اجتماعی ،خودش را متعلق به آنها تشخیصمیدهد» .این مفهوم ،از طریق چگونه درگیر شدن فرد با نهادهای
اجتماعی و مشارکت و همکاری با نهادهایی از قبیل آموزشوپرورش ،سیاست ،اقتصاد و نظام حقوقی ارتباط پیدا
میکند (روسنبرگ و ترنر.)446 :284۱ ،
رویکردهای نظری میانی (تلفیقی)
نظریهپردازان این دیدگاه فرایندهای هویتیابی و هویتسازی را در دوران مدرن با در نظر گرفتن تأثیرات دوسویۀ
افراد و ساختارهای اجتماعی تبیین کردهاند (عبدالهی و قادرزاده .)6-۱ :4922 ،صاحبنظران اصلی رویکرد تلفیقی
هویت اجتماعی عبارتند از :پیتر بارک ،یوهانا وین و راب وایت 4،ریچارد جنکینز ،آنتونی گیدنز 6و شلدون استرایکر.
در بین صاحبنظران این دیدگاه ،مهمترین و کاملترین نظریه به پیتر بارک اختصاص دارد .به نظر وی ،افراد دارای
هویتی ثابت نیستند ،بلکه با توجه به نقشی که در جامعه ایفا میکنند ،هویت جدیدی به نام هویت نقش به دست
میآورند (بارک .)2-9 :4446 ،هویت اجتماعی ،مجموعهای از معانی است که فرد در یک نقش ،تحتتأثیر محیط یا
موقعیت اجتماعی به عنوان هنجار یا مرجع برای تعریف خود و چگونگی ایفای نقش به کار میبرد .این مجموعه
معانی ،شکلدهندۀ مرجع کیستی و چیستی فرد است و به عنوان معیار(استاندارد) یا مرجعی برای اینکه فرد ،خود را در
1. C. H. Cooley
2. George Herbert Mead
3. Erving Goffman
4. M. Rosenberg

5. Johanna Wyn & Rob White
6. Anthony Giddens
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جامعه بشناسد و ارزیابی کند ،به کار میرود .بر اساس نظر بارک ،افراد در مواجهه با موقعیتهای گوناگون به منظور
هماهنگ کردن ادراک خویشتن با معیارهای درونی که برای خود دارند ،به صورت خودتنظیمی عمل میکنند که
پیوسته در جریان است تا زمانی که شرایط بهنجار در موقعیتی به هم بخورد (استِتس و سوشیما229-224 :2884 ،؛
بارک .)296 :4444 ،بر اساس الگوی بارک در شکل  ،2برانگیخته و فعال شدن هویت به عنوان یک نظام کنترل در
فرایندی بازخوردی در حلقۀ کامل شکلگرفته ،تثبیت شده و ممکن است شکسته شود.
استاندارد هویت (معیار
درونی)

مقای ه کننده ( فرایند مقای ه
و سنجش داده با استاندارد)

بازده

داده

ش
A

محی
مو عیت اجتماعی(نشانه ها و
مناب موجود در محی )
شکل()2

ر

نظام کنتر فرایند هویت اجتماعی (نمایش چرخه
شماتی
شکل یری معنی و شک ت هویت)

در این شکل ،بخش  ،Aمحیط اجتماعی و شامل نشانهها و منابع محیطی است و بخش  ،Bمحیط انسانی و شامل
معیارهای ذهنی فرد و رفتارهای انتزاعی دیگران است .ابتدا تحتتأثیر موقعیت اجتماعی و محیط ،ارزیابیهایی به
منزلۀ «داده» روی فرد انعکاس پیدا میکند و سپس فرد ،خود را با این دادهها معنا میکند و از این طریق ،درکی از
خودش به دست میآورد .این درکِ فرد از خودش در پیوند با جامعه ،با استانداردهای هویت شخص ،مقایسه و
سنجش میشود و بازده این سنجش ،اَعمال و رفتار معنادار فرد را تشکیل میدهد .هنگامیکه این بازده در محیط یا
موقعیت اجتماعی منعکس شود ،در واقع هویت اجتماعیِ فرد شکل گرفته است .در صورتی که «دادهای» که در نظام
وارد شود ،با معانی شخص در استاندارد هویت او همخوانی و سازگاری نداشته باشد ،برای فرد احساس رنج و فشار
ایجاد میکند و در نتیجه ،بیهویتی اجتماعی حاصل خواهد شد .در این صورت ،چون بازده نظام هویتی تغییر پیدا
کرده است ،هویت جدیدی شکلمیگیرد (بارک18-19 :4446 ،؛  .)294-244 :444۱شکستهشدن فرایند هویت و
شکلگیری هویت جدید از طریق دو سازوکار رخ میدهد :سازوکار اول ،شکستهشدن حلقههای هویت در نقطههای
( Aورود بازده رفتار به محیط) و ( Bدریافت داده از محیط) است .سازوکار دوم ،نظام هویتی بیش از حد کنترلشده
است که اشاره به تالشهایی دارد که برای کسب موفقیت در سازگاری ارزیابیهای انعکاسیافته از بیرون روی فرد-
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در محور داده -به خصوص در محیطهای با ارزیابیهای انعکاسی متغیّر یا وفور منابع با استانداردهای هویت صورت
میگیرد (بارک.)212-214 :4444 ،
به اعتقاد وین و وایت ،هویت اجتماعی از طریق نهادهای اجتماعی از قبیل مدرسه ،محیطهای کار و فعالیتهای
تفریحی(هم در سطح مشارکت و هم در سطح مشاهدهگری) امکانپذیر است .بنابر این ،نهادهای اجتماعی باید با
مشارکت دادن افراد ،به آنان احساس هویت بخشند؛ زیرا هویت به ارتباط اجتماعی و روابط افراد با ارزشها و
ایدئولوژیهای مسلط جامعه مربوط است (وین و وایت.)24 :444۱ ،
جنکینر ،رویکردی برساختی و نگرشی همفراخوان دربارۀ هویت اجتماعی دارد .از نظر او« ،خویشتنی افراد به طور
کامل در اجتماع ساخته میشود؛ یعنی در فرایندهای اجتماعی شدن و جاری تعامل اجتماعی در چارچوب آنها ،افراد
در طول عمرشان خود و دیگران را تعریف و بازتعریف میکنند» .قدرت ،سیاست و ساختار در شکلگیری هویت
نقش اساسی دارند و در برخی موارد میتوانند در فرایندهای حفظ و تغییر هویت ،نقش محوری داشته باشند (جنکینز،
 ۱ :4944و .)11
گیدنز در برداشت از هویت ،کنش را با نقشی همفراخوان به قدرت مرتبط میسازد (ریتزر )682 :4926 ،و معتقد
است کنشهای افراد تحت تأثیر محیطی است که در آن قرار میگیرند ،با آن سازگار میشوند و از طریق آن اقدام به
ساختن و پرداختن هویت شخصی خویش میکنند (گیدنز 46 :4942 ،و  .)414اصل کلیدی در نظریۀ هویت استرایکر
این است که ساختار اجتماعی ،نقش مهمی در تعیین سطح تعهد به نقشی خاص دارد (جاسپل و بریکوِل.)482 :2841 ،
از نظر او« ،هویتها ،حلقۀ ارتباطی بین فرد و ساختار اجتماعیاند؛ زیرا آنها گزینشهاییاند که فرد در راستای جایگاه
خود ،در ساختارهای اجتماعی و نقشهایی که در آن موقعیتها بازی میکنند ،اتخاذ میکند» (استرایکر.)24 :4462 ،
مد و چهارچوب نظری
بر اساس مبانی نظری پژوهش ،هویت به عنوان یک سازه اجتماعی در فرایند همفراخوان عاملیت– ساختار در نظام
اجتماعی توسط عوامل زمینهساز نظام اجتماعی ،برساخته شده و «به طور اجتماعی تثبیت میشود و از زندگی اجتماعی
روزمره مردم بیرون میآید» (اللر)2 :4949 ،؛ زیرا آنچه درباره هویت برجسته است ارزیابی و تفسیر افراد از ساختار و
وقایعی است که در آن شرکت میکنند و آنها را با دیگر افراد و نهادهای اجتماعی شناسایی میکنند .این ساختار،
تحت تأثیر عوامل سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و  ...نظام اجتماعی ،چهارچوبی را برای ارزیابی فرد از حوادث فراهم
میکند که از طریق آن میتواند درک درست یا نادرستی از جامعه ،اقتصاد ،سیاست ،تاریخ ،فرهنگ ،قومیت،
جنسیت و خود را برای فرد فراهم کند (وینریچ و ساندرسون 2 :2884 ،و  .)24شکلگیرﻯ و تغییرپذیرﻯ انواع و
سطوح هویت در نزد هر فرد ،گروه یا خردهفرهنگی ،تحت تأثیر دو دسته از عوامل خُرد و کالن از جمله ویژگﻰهاﻯ
نظام شخصیتﻰ ،ســاختارﻯ و نظام اجتماعﻰ صورت میپذیرد و تحلیل جامع و کاربردی آن علیرغم اینکه
رویکردهای مستقل هر کدام فقط در حد مفهومسازی عمل کردهاند (اسکیدمور )224 :4942 ،4مستلزم رویکردی
1. Skidmore
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ترکیبی (و فرامکتبی) است (ترنر۱ :4442 ،؛ توسلی .)26۱ :4924 ،این رویکرد ترکیبی در پژوهش حاضر ،شامل
رویکرد کالن کارکردگرایی ساختاری به ویژه نظریه پرداز مشهور آن؛ تالکوت پارسنز و نظریهپردازان تلفیقی (میانی)
روانشناسی اجتماعی به ویژه رویکرد تجزیه و تحلیل ساختاری هویت پیتر بارک به همراه رویکردهای خُرد درباره
هویت و هویت اجتماعی است .بر اساس این رویکرد ،هویت در فرایند رابطه بین کنشگران و ساختارهای نظام
اجتماعی برساخته می شود؛ یعنی ارزشها و ایدههای بههمپیوسته در عرصه اجتماعی میتوانند هویت اجتماعی را
برساخته و موجب تکوین آن در نظام اجتماعی شوند .بر اساس نظر پارسنز در مبحث نظام اجتماعی باتوجه به اهمیت
ضرورتهای کارکردی و نیازهای یک نظام اجتماعی ،هر نظام اجتماعی گرایش به انجام وظایفی برای بقای خود
دارد که ساختهای اجتماعی ،وظیفه پاسخ دادن به این نیازها را دارند (همیلتون2844 ،؛ پارسنز 12 :4444 ،نقل از
ریتزر و گودمن .)496 :4949 ،در این فرایند ،نقش عناصر و نهادهای نظام اجتماعی بهویژه نظامهای سیاسی ،آموزشی
و رسانههای جمعی در شکلگیری هویت اجتماعی بسیار تعیین کننده است؛ زیرا« :هویت موضوع دولتی است ،دولت
ارائه کننده هویت است ،برای آن مقررات و نظارتهایی برقرارمیکند» (کوش.)442 :4948،
بر اساس چهارچوب نظری مدون پژوهش ،در صورت تحقق کارکردهای نظام اجتماعی و مشارکت اجتماعی اعضای
جامعه در ساختار نهادی نظام اجتماعی و توجه به زمینهها و شرایط هویت نسلی آنها که به وسیله زمینهسازی سه عامل
«نقش نظامهای سیاسی در طراحی نظامهای آموزشی ،نقش رسانههای جمعی در هویتسازی و نقش مشارکت
عمومی و سیاسی از طریق تکوین شخصیت دموکراتیک طی فرایندهای پیچیده جامعهپذیری در نظام اجتماعی»
صورت می پذیرد ،کلیت عمل کنشگران اجتماعی در نظام اجتماعی تجلی پیدا کرده و برساخت مناسب هویت
اجتماعی افراد در نظام اجتماعی در خالل همفراخوانی عاملیت ساختار فرد با نظام اجتماعی صورت میپذیرد و در
نتیجه احساس هویت اجتماعی افراد نسبت به نظام اجتماعی شکلمیگیرد .در شکل ( )9مدل مفهومی و نظری
محققساخته که برگرفته از مبانی و تحلیلهای نظری پژوهش و متناسب با سؤالها ،فرضیهها و اهداف پژوهش است،
به تصویر در آمده است:

(
)

()3

بر اساس مدل نظری پژوهش ،اولین عامل زمینهساز نظام اجتماعی در فرایند برساخت و شکلگیری هویت اجتماعی،
نقش نظامهای سیاسی در طراحی نظامهای آموزشی است .این عامل همواره مورد توجه جامعهشناسان بوده است .به
عنوان نمونه ،دورکهیم و پارسنز بر وظیفه آموزش و پرورش به عنوان سازوکارهای نظام اجتماعی و سیاسی مسلط در

شناخت و ارزیابی عوامل زمینهساز برساخت هویت اجتماعی جوانان در نظام اجتماعی 49 

متناسب نمودن فرد با جامعه و آماده ساختن فرد برای ایفای نقش بزرگسالی از طریق اجتماعیشدن تأکید دارند
(شارعپور .)24-22 :4924 ،از نظر بوردیو ،4فضا تعیینکننده رفتار فردی و اجتماعی است و بخش عمده فضا در تسلط
نظام سیاسی و آموزشی است (بوردیو 22 :4924 ،و  .)24بر اساس دیدگاههای جامعهشناسی نظم و تضاد هم ،نظاهای
آموزشی کشورها ،تابع نظامهای سیاسی دولتهای خود هستند و در جامعهپذیری سیاسی ،مذهبی و اجتماعی دانش
آموزان ،برای هویتیابی ملی افراد جامعه خود ،اهداف کلی نظام سیاسی را در نظر میگیرند (برتون-214 :4946 ،2
 .)244در خصوص نقش نظامهای سیاسی در طراحی نظامهای آموزشی در کشور ما نتایج برخی مطالعات انجام شده
نشان از وضعیت نامناسب طراحی و عملکرد نظام آموزشی در این زمینه دارد (رک :شارعپور 4924 ،و شارعپور و
خوش فر.)4928،
عامل دوم زمینهساز برساخت هویت اجتماعی در نظام اجتماعی ،رسانههای جمعی است بهویژه در جوامع
غیردموکراتیک که به صورت انحصاری در سلطه حاکمیت نظام سیاسی مسلط است .رسانههای جمعی ،انتقال و
هدایت دامنه گستردهای از نمادها ،هنجارها ،ارزشها ،عقاید ،پیامها و افکار امروزه درون جوامع را به عهده گرفتهاند
(تامپسون )14 :4444 ،9تا جایی که به زعم برخی صاحبنظران عالوه بر هویتسازی ،موجب تغییر هویتی نیز
میشوند (جمعهزاده و واعظی .)422 :4948 ،در حقیقت رسانهها به واسطه بازنماییهای اجتماعی (ماتانی )2884 ،1از
طریق خلق «فضاهای ارتباطی نمادین »4که در آنها هویتها برساخته میشوند بر فرایند برساختهشدن هویت اجتماعی
تأثیر میگذارند (سیلورستون و جورجیو .)2884 ،6نتایج برخی پژوهشها در ایران نشان داده است که رسانههای
جمعی بهویژه رادیو و تلویزیون به شکل انحصاری یکی از ابزارهای نظام اجتماعی برای فرهنگسازی و بسترسازی
احساس هویت اجتماعی و حتی احساس بیهویتی اجتماعی نظام اجتماعی محسوب میشود .بهعنوان نمونه بر اساس
پژوهش کاربردی که توسط محقق در این زمینه انجامشده است ،ضعف و ناکامی نظــام اجتماعی در ایجاد زمینه برای
شــکلگیری احساس هویت اجتماعی در نوجوانان ،در احساس بیهویتی اجتماعــی آنــان و درنتیجه ،هویتیابی با
الگوهای فرهنگ غربی اثرگذار بوده است (رک :اشرفی 4۱ :49۱۱ ،و .)446-428
عامل سوم زمینه ساز برساخت هویت اجتماعی در نظام اجتماعی ،مشارکت عمومی و سیاسی از طریق تکوین
شخصیت دموکراتیک است .منظور از شخصیت دموکراتیک ،آن شخصیتی است که مستعد مشارکت در حیات
عمومی باشد و زندگی سیاسی را عرصه فعالیت میان افرادِ برابر بداند و از سلطه جویی بر دیگران از یک سو و پیروی
کورکورانه از قدرتمندان بپرهیزد .مقوله شخصیت دموکراتیک محصول فرایندهای پیچیده جامعهپذیری در نظام
اجتماعی است و تکوین آن در درون ساختارها و فرایندهای دموکراتیک نظام سیاسی صورت میگیرد که به نوبه

1. Pierre Bourdieu
2. Burton
3. Thompson
4. Mahtani
5. Symbolic communicative spaces
6. Silvestone & Georgiou
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خود بر تقویت آن ساختارها و فرایندها تأثیر هم میگذارند( .بشیریه .)4924 :ملیسا مایکلسون 4نیز با اشاره به اهمیت
مشارکت مردم در مسایل اجتماعی -سیاسی ،واقعیت نظام اجتماعی و سیاسی حاکم در هر جامعه را عامل مهم و مؤثر
بر میزان وجود احساس اثربخشی و اثرگذاری افراد میداند .در دیدگاه وی چنین به نظر میرسد که واقعیت نظام
اجتماعی حاکم در هر جامعه عامل مهم و مؤثر بر میزان وجود احساس اثربخشی و اثرگذاری افراد (بهعنوان یکی از
شاخصهای هویت اجتماعی) است .وی به این نتیجه دستیافته است که هرقدر میزان احساس اثربخشی در افراد
بیشتر باشد میزان بیاعتنایی کاهش مییابد و هرقدر میزان بیاعتنایی افراد پایینتر باشد تمایل و درگیری برای
مشارکت بیشتر میشود (مایکلسون .)496 :2888 ،نتایج برخی پژوهشها در ایران حاکی از رابطه و تأثیر متغیر
احساس اثربخشی بین افراد و مشارکت و رضایت اجتماعی از نظام اجتماعی حاکم بهعنوان شاخصهای هویت
اجتماعی با بیاعتنایی سیاسی و بیگانگی است .بهعنوان نمونه :نتایج پژوهش دانش و علی پور ( )4942حاکی از
ارتباط بین بیگانگی و احساس بیهنجاری افراد است .نتایج پژوهش نادری و همکاران ( )4948بیانگر این است که
بین متغیر بیگانگی اجتماعی –احساس بیقدرتی ،بیمعنایی ،بیهنجاری ،انزوای اجتماعی ،تنفر از خویشتن -و
بیاعتنایی اجتماعی رابطه معنادار وجود دارد .بر اساس نتایج پژوهش محسنی تبریزی ( )4922نیز برخی مؤلفهها مانند
ناهنجاری ،رضایت اجتماعی و محرومیت نسبی بر میزان بیاعتنایی اجتماعی افراد اثرگذار است (رک :اشرفی:4942 ،
.)41
رو

تحقیق

روش پژوهش :روش پژوهش ،کمّی از نوع پیمایش است که با استفاده از برخی شیوههای روش کیفی از روش
ترکیبی 2بهره برده است .روشهای کیفی استفادهشده عبارتند از :روش تعیین اعتبار محتوایی ،مصاحبۀ توجیهی و
ارتباطی توسط پرسشگران حرفهای برای گردآوری دادهها و استفاده از روش استنتاج گمانهزن 9به منظور جرح و
تعدیل فرضیهسازی و ساختن شاخصهای اندازهگیری اطالعات در فرایند کلی تحقیق ،از ابتدای طرح فرضیههای
پژوهش تا پایان مرحلۀ تحلیل و ارزیابی پرسشنامه و آزمون مقدماتی که منجر به تقویت فرضیهها متناسب با موضوع و
اهداف تحقیق شده است.
شاخصها و گویهها :شاخصها و گویههای مورد سنجش فرضیهها بر اساس چهارچوب و مدل نظری پژوهش،
ساختهشده و توسط داوران صاحبنظر در روشهای تحقیق ،آمار و جامعهشناسی مورد ارزیابی قرارگرفته و در قالب
پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت شش گزینهای در مقیاس ترتیبی تنظیمشده است .پرسشنامه مزبور با آزمون مقدماتی
و نظرسنجی از جوانان مورد مطالعه و تحلیلهای آماری ،مورد ارزیابی قرارگرفته و پس از مرتفع شدن ایرادهای آن
بهصورت نهایی برای سنجش فرضیهها درآمده است.

1. Melissa Michelson
2. Mix method

 .9استنتاج گمانهزن معادل فارسی است که داریوش آشوری برای منطق ابداکشن( )Abductionبه کار برده است(.ر.ک :آشوری)4942 ،
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روش گردآوری اطالعات :روش گردآوری اطالعات ،پرسشنامه همراه با مصاحبه توجیهی توسط پرسشگران
حرفهای مرکز مطالعات و تحقیقات علوم انسانی جهاد دانشگاهی و با استفاده از تبلت 4بهعنوان جدیدترین و معتبرترین
روش بوده است که موجب افزایش روایی پرسشنامه شده است.
روایی و پایایی ابزار :برای دستیابی به روایی پرسشنامه با استفاده از رویکرد روششناختی سهگانه سازی به منظور
استفاده هدفمند از روشها و نظریههای متعدد در مطالعه یک پدیده سعی شده است تا سوگیری ناشی از دیدگاههای
فردگرایانه به حداقل رسد و اعتبار نتایج یافتههای تحقیق افزایش یابد (گرین 288۱ ،2و چارتن .)2888 ،9همچنین
عالوه بر استفاده از روش اجرای پرسشنامه با استفاده از تبلت به وسیله پرسشگران کار آزموده شاغل به تحصیل در
محدوده مکانی جامعه آماری به روش مصاحبه ارتباطی و توجیحی ،از روش کیفی تعیین اعتبار محتوایی -داوری
صاحبنظران -و روش کمی اعتبار سازهای -تحلیل عاملی تأییدی -و پیشآزمون به تعداد  48نمونه مشابه نمونه
آماری استفادهشده است .برای دستیابی به پایایی پرسشنامه نیز از روش آلفای کرونباخ ،استفادهشده است.
جامعه و نمونه آماری ،روش نمونهگیری :جامعه آماری ،کلیه دانشجویان دختر و پسر جوان در دامنه سنی  44تا 94
سال شاغل به تحصیل در دانشگاه تهران در سال  494۱به غیر از دانشکدههای پردیس به تعداد  28226نفر بوده است.
روش نمونهگیری ،احتمالی طبقهای متناسب با حجمِ هر طبقه بر اساس دانشکده ،مقطع تحصیلی و جنسیت بوده است.
حجم نمونه برآوردشده بر اساس فرمول کوکران با دقت برآورد ( )8/84و خطای برآورد ( )8/84پس از انجام
آزمایشی پرسشنامه و تعیین واریانس طبقات جامعه آماری ،برابر با ( )114نفر محاسبهشده است.
روش های تجزیه و تحلیل :با توجه به بعد نظری و میدانی تحقیق ،از دو روش تجزیهوتحلیل کیفی (نظری) و کمی
استفاده گردیده است .در تجزیهوتحلیل دادهها بر اساس روش کمی ،برای سنجش متغیرها و ارزیابی فرضیههای
پژوهش ،با توجه به ماهیت همفراخوانی متغیرهای مستقل و وابسته (عوامل زمینهساز نظام اجتماعی و هویت اجتماعی)
چون در عمل با چند متغیر مواجه بودیم که مشترکاً تشکیل یک متغیر فراگیر را میدادند بهطوریکه متغیر وابسته در
درون متغیر مستقل نهفته بود و هر کدام از متغیرها بهصورت مستقل قابلاندازهگیری نبودند ،به ناچار میبایست از
آزمون تی بهجای تحلیل رگرسیون و معادل ناپارامتری آن؛ آزمون دوجملهای استفاده میشد .بر این اساس با توجه به
زیاد بودن تعداد نمونه (بیش از  98نمونه) بر اساس قضیه حد مرکزی و نرمال فرضکردن دادهها ،از روش آماری
آزمون پارامتری تی تکنمونهای 1و ناپارامتری دوجملهای استفادهشده است .درواقع با استفاده از این دو آزمون
میتوان فرایند تأثیر را در فرضیه های تفاوتی با متغیرهای مستقل فراگیر مشخص کرد؛ برای این منظور ،باید جهت
پاسخها را تشخیص داد و به این نتیجه رسید که آیا متغیر مستقل فراگیر به سمت طیفهای باال و یا پایین گرایش دارد
و یا در حالت خنثی است؛ درصورتیکه پاسخ پاسخگویان به سمت مقادیر زیاد و خیلی زیاد گرایش داشته باشد ،به
1. Tablet
2. Greene
3. Churton
4. One sample t test
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معنی تأثیر مثبت متغیر مستقل بر وابسته است و اگر به سمت مقادیر کم و خیلی کم گرایش داشته باشد ،به معنی تأثیر
منفی متغیر مستقل بر وابسته است و درصورتیکه به سمت مقادیر خنثی (پاسخهای متوسط یا بینظر) گرایش داشته
باشد ،به معنی بیتأثیری متغیر مستقل بر وابسته است (حبیبپور و صفری 929-926 :4944 ،و کریمی.)222 :4941،
در خصوص موارد استفاده از آزمون تی درباره متغیرهای ترتیبی ،برخی صاحبنظران معتقدند در مواردی که چند
متغیر ترتیبی باهم ترکیب میشوند و مقیاسی برای یک مفهوم انتزاعی ساخته میشود میتوان آنها را با تسامح،
مقیاس فاصلهای در نظر گرفت (نایبی )44 :4944 ،و یا با میانگینگیری از طیف لیکرت ،مقادیر رتبهای را به مقادیر
فاصلهای تبدیل کرد .همچنین با توجه به این که جهت گیری فرضیهها در طیفهای مخالف تا موافق ،شامل چندین
سوال بوده و ترکیب سؤال ها که غالبا در متغیر میانگین یا میانه تجلی پیدا میکند مورد آزمون قرار گرفته است ،از
آزمون دو جملهای به عنوان رایجترین آزمون در حالت نرمال نبودن استفاده شده است (حبیبپور-412 :4944 ،
.)494
یافتههای تحقیق
پایایی پرسشنامه
نتایج پایایی پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ در جدول ( )4به شرح ذیل آمده است:
جدول ( )4پایایی پرسشنامه
فرضیه

تعداد سؤالها

ضریب آلفای کرونباخ

فرضیه اصلی

91

8/2۱۱

بر اساس جدول فوق ،با توجه به اینکه ضریب پایایی کل پرسشنامه بیشازحد نصابِ مورد پذیرش ( )8/6۱و
نزدیک به مبنای پایایی زیاد ( )8/44ازنظر کرون باخ است ،میتوان گفت پایایی پرسشنامه در حد زیاد مورد تأیید
قرارگرفته است.
آزمون فرضیهها
برای سنجش ارزیابی عوامل زمینه ساز برساخت هویت اجتماعی جوانان در نظام اجتماعی ،بر اساس مطالعات نظری
پژوهش یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تشکیلشده است .ابتدا نتایج آزمونپذیری فرضیههای فرعی که
درمجموع تشکیلدهنده فرضیه اصلی هستند بر اساس آزمون  Tتکنمونهای و آزمون دو جملهای و سپس نتایج
آزمونپذیری فرضیه اصلی بر اساس آزمون  Tتکنمونهای موردبررسی قرارگرفته است.

شناخت و ارزیابی عوامل زمینهساز برساخت هویت اجتماعی جوانان در نظام اجتماعی 4۱ 

 )4آزمون فرضیههای فرعی
جدول ( )2آزمون دوجملهای فرضیه فرعی اول
آماره

فرضیه فرعی اول
نظام سیاسی در جامعه ما از طریق طراحی نظامهای آموزشی ،در

نسبت

نسبت

سطح

مشاهدهشده

موردآزمون

معنیداری

گروه مخالفین (کامال مخالف ،مخالف ،احتماال مخالف)

<=9

69

8/41

8/48

گروه موافقین (کامال موافق ،موافق ،احتماال موافق)

>9

922

8/26

8/48

114

4/88

رده

برساخت مناسب هویت اجتماعی جوانان در نظام اجتماعی نقش مؤثر

تعداد

نداشته است.

جمع

8/888

یافتههای جدول ( )2نشان میدهد با توجه به سطح معنیداری ( )8/888فرضیه صفر مبنی بر نقش مؤثر نظامهای
سیاسی از طریق طراحی نظامهای آموزشی در جامعه ما در برساخت هویت اجتماعی جوانان در نظام اجتماعی رد شده
است؛ زیرا  8/26پاسخ افراد در گروه موافقین با متغیر مورد نظر قرار گرفته است .بنا بر این میتوان نتیجه گرفت
نظامهای سیاسی در جامعه ما از طریق طراحی نظامهای آموزشی در برساخت مناسب هویت اجتماعی جوانان در نظام
اجتماعی ما نقش مؤثر نداشتهاند.
جدول ( )9آزمون دوجملهای فرضیه فرعی دوم
آماره

فرضیه فرعی دوم
رسانههای جمعی حاکمیتی در جامعه ما در برساخت مناسب

نسبت

نسبت

سطح

مشاهدهشده

موردآزمون

معنیداری

گروه مخالفین (کامال مخالف ،مخالف ،احتماال مخالف)

<=9

18

8/84

8/48

گروه موافقین (کامال موافق ،موافق ،احتماال موافق)

>9

184

8/44

8/48

114

4/88

هویت اجتماعی جوانان در نظام اجتماعی نقش تعیینکننده

رده

تعداد

نداشتهاند

جمع

8/888

یافتههای جدول ( )9نشان میدهد با توجه به سطح معنیداری ( )8/888فرضیه صفر مبنی بر نقش تعیینکننده
رسانههای جمعیِ حاکمیتی در برساخت هویت اجتماعی جوانان در نظام اجتماعی ،رد شده است .زیرا  8/44پاسخ
افراد در گروه موافقین با متغیر مورد نظر قرار گرفتهاست .بنا بر این میتوان نتیجه گرفت که رسانههای جمعی
حاکمیتی در برساخت هویت اجتماعی جوانان در نظام اجتماعی ما نقش مؤثر نداشته اند.
جدول ( )1آمارههای نمونه فرضیه فرعی سوم
آماره نمونه
متغیر
عدم مشارکت عمومی و سیاسی جوانان از طریق تکوین شخصیت دموکراتیک

تعداد

میانگین

114

1٫24۱

انحراف

خطای

معیار

معیار

4/898

./814
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جدول ( )4آزمون  Tفرضیه سوم
آمارههای آزمون T
آماره T

درجه
آزادی

فرضیه سوم

فاصله اطمینان 44

سطح
معنی

تفاوت از

درصد از تفاوت

میانگین

کران

داری

کران باال

پایین

نظام اجتماعی ما در مشارکت عمومی و سیاسی از طریق
تکوین شخصیت دموکراتیک در برساخت مناسب هویت
اجتماعی جوانان در نظام اجتماعی نقش تعیینکنندهای

46٫92

111

8/888

8/۱84

8/444

8/249

نداشته است

با توجه به سطح معناداری ( )8/888و مقدار آماره  )46/92( Tدر جدول ( )4فرضیه صفر رد شده است .ازآنجاکه
کرانهای باال و پایین در فاصله اطمینان ،هر دو مثبت هستند ،درنتیجه با  44درصد اطمینان میتوان مدعی شد میانگین
پاسخ به پرسشهای مربوط به متغیر فرضیه اصلی از عدد ( 9/4مقدار متوسط طیف  6گزینهای لیکرت) بزرگتر است؛
یعنی میانگین پاسخ افراد به سمت مخالفت با نقش تعیینکننده مشارکت عمومی و سیاسی از طریق تکوین شخصیت
دموکراتیک ،در برساخت هویت اجتماعی جوانان در نظام اجتماعی کشیده شده است؛ براین اساس میتوان نتیجه
گرفت نظام اجتماعی در جامعه ما از طریق تکوین شخصیت دموکراتیک ،در برساخت هویت اجتماعی جوانان در
نظام اجتماعی نقش تعیینکنندهای نداشته است.
جدول ( )6آمارههای نمونه فرضیه اصلی
آمارههای نمونه تعداد

میانگین

متغیر
114

عدم زمینهسازی عوامل برساخت مناسب هویت اجتماعی

1٫146

انحراف

خطای

معیار

معیار

/484

./812

جدول ( )۱آزمون  Tفرضیه اصلی
Tآمارههای آزمون آماره T

درجه

سطح معنی تفاوت

آزادی

میانگین

داری

از فاصله اطمینان 44درصد از
تفاوت
کران باال

کران پایین

فرضیه اصلی
نظام اجتماعی ما ازطریق عوامل زمینهساز 24٫14

111

8/888

8/44۱

8/299

4/888

برساخت هویت اجتماعی در شکلگیری
هویت اجتماعی جوانان نسبت به نظام اجتماعی
نقش مؤثری نداشته است

با توجه به سطح معناداری ( )8/888و مقدار آماره ( )T= 24/14در جدول شماره ( )۱فرضیه صفر مبنیبر شکلگیری
هویت اجتماعی جوانان ،متأثر از برساخت هویت اجتماعی توسط عوامل زمینهساز نظام اجتماعی ،رد شده است.
ازآنجاکه کرانهای باال و پایین در فاصله اطمینان ،هر دو مثبت هستند ،درنتیجه با  44درصد اطمینان میتوان مدعی
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شد میانگین پاسخ به پرسشهای مربوط به متغیر فرضیه اصلی از عدد ( 9/4مقدار متوسط طیف  6گزینهای لیکرت)
بزرگتر است؛ یعنی میانگین پاسخ افراد به سمت مخالفت با شکلگیری احساس هویت اجتماعی جوانان ،متأثر از
برساخت هویت اجتماعی توسط عوامل زمینهساز نظام اجتماعی کشیده شده است؛ بنابراین میتوانگفت نظام
اجتماعی در جامعه ما نتوانسته است بر اساس عوامل زمینهساز برساخت هویت اجتماعی در نظام اجتماعی در
شکل گیری احساس هویت اجتماعی جوانان نسبت به نظام اجتماعی نقش مؤثر ایفا کند.
همانطور که یافتههای پژوهش در ارتباط با آزمون فرضیهها نشان داد ،تمام فرضیهها مورد تأیید قرار گرفت .به این
ترتیب یافتههای به دست آمده با مطالعات اکتشافی اولیه که بر اساس آن فرضیههای پژوهش بهصورت جهت دار
انتخاب گردیده بود و همچنین با تحلیل های نظری پژوهش مطابقت دارد .نکته حایز اهمیت در این خصوص این
است که میزان قوت و اهمیت فرضیه فرعی دوم یعنی؛ رسانههای جمعی حاکمیتی در جامعه ما نقش تعیینکننده در
برساخت مناسب هویت اجتماعی جوانان در نظام اجتماعی نداشتهاند و پس از آن فرضیه فرعی اول یعنی؛ نظام سیاسی
در جامعه ما از طریق طراحی نظامهای آموزشی ،در برساخت مناسب هویت اجتماعی جوانان در نظام اجتماعی نقش
مؤثر نداشته است ،در تأیید آزمون میدانی ،با تحلیلهای جامعهشناختی در مبانی نظری بهعنوان مهمترین وظایف
کارکردی نظام اجتماعی در زمینه سازی هویت اجتماعی مطابقت داشته و مورد انتظار بود.
در مقایسه نتایج حاصل از این پژوهش با سایر مطالعات انجامشده که در پیشینه تحقیق موردبررسی قرار گرفت،
میتوان مدعی شد از بین رویکردهای سه گانه مطالعاتی به مفهوم هویت اجتماعی ،نتایج این پژوهش با دو رویکرد
آنها هیچگونه مشابهتی ندارد .این دو رویکرد عبارتاند از :مطالعاتی که برداشت از هویت اجتماعی را به مفهوم
هویت جمعی تقلیل دادهاند و مطالعاتی که هویت اجتماعی را بهعنوان یکی از ابعاد و مؤلفههای هویت ملی یا بعضاً به
معنای آن در نظر گرفتهاند .اما رویکرد سوم که با توجه به دیدگاههای روانشناسی و روانشناسی اجتماعی و با نگرشی
جامعهشناختی ،هویت اجتماعی را موردبررسی قرار دادهاند ،در برخی زمینههای مطالعات نظری مشابهت و مبانی
مشترکی با نتایج این پژوهش دارد ولیکن مطالعات این رویکرد نیز باوجوداینکه با نگرش خاص مکتبی خود ،هویت
اجتماعی را بهعنوان مفهومی مستقل و تکمصداقی در ساختارهای اجتماعی مطرح کرده است ،در مقایسه با رویکرد
مطالعاتی تحلیلی (فرامکتبی) و کاربردی این پژوهش که با توجه به عوامل زمینهساز شکلگیری هویت اجتماعی در
بستر نظام اجتماعی انجام شده است ،بیشتر انتزاعی بوده و از جامعیت محتوای کاربردی برخوردار نیست .نمونهای از
پژوهشهای این مجموعه که فقط نقاط مش رکتی در مبانی نظری با این پژوهش دارند در پیشینه پژوهش آورده شده
است.
نتیجه یری
با توجه به اینکه بیشتر مطالعات انجامشده در خصوص هویت اجتماعی برپایه پیشفرضها ،ذهنیات و گرایشهای
خاص مکتبی بهجای الزامات نظریهای و کاربردی بوده است ،درحالیکه هویت اجتماعی مفهومی تکبعدی نیست
که شکلگیری ذاتی داشته باشد بلکه مفهومی است چندمصداقی و تحلیلی که فرایند شکلگیری آن باید با رویکردی
فرامکتبی موردبررسی قرارگیرد ،پژوهش حاضر با رویکرد فرامکتبیِ ترکیبی جامعهشناسی و روانشناسی اجتماعی در
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سطوح نظری خُرد ،کالن و تلفیقی توانست با ارائه وآزمون یک مدل کاربردی ،ماهیتِ برساختی بودن زمینهسازی و
شکل گیری هویت اجتماعی در ساختار نظام اجتماعی را بهعنوان یک مفهوم سیال و چندمصداقی در مقابل
رویکردهای انتزاعی و تکمصداقی مطالعات انجامشده نشان دهد .مدل مزبور که بر اساس مطالعات نظری پژوهش،
حاوی سه متغیر فرعی عوامل زمینهساز نظام اجتماعی در فرایند شکلگیری هویت اجتماعی در بستر نظام اجتماعی
است تا کلیت عمل کنشگر در نظام اجتماعی را متجلی کرده و برساخت مناسب هویت اجتماعی جوانان در نظام
اجتماعی را شکل دهد ،پس از ساختهشدن شاخصها و گویههای عملیاتی بر اساس مطالعات نظری ،در قالب
پرسشنامه محققساخته با تأیید روایی و پایایی آن به روشهای کمی و کیفی ،در نمونه آماری دانشجویان جوان
دانشگاه تهران مورد سنجش قرار گرفت .نتایج و یافتههای حاصله بر اساس مطالعات و تحلیلهای نظری و کسب
نتایج آماره ( )T= 24/14بهوسیله آزمون پارامتری تی تکنمونهای و آزمون دوجملهای در مطالعت میدانی عالوه بر
تأیید فرضیه اصلی و دستیابی به این امر که بر اساس مسئله اصلی پژوهش ،نظام اجتماعی در جامعه ما نتوانسته است
بر اساس عوامل زمینهساز برساخت هویت اجتماعی در نظام اجتماعی در شکلگیری هویت اجتماعی جوانان نسبت
به نظام اجتماعی نقش مؤثر ایفا کند ،بر اساس اهداف تعیینشده ،منتج به شناسایی و معرفی عوامل زمینهساز
شکل گیری هویت اجتماعی در نظام اجتماعی و ارائه شاخصها و گویههای سنجش آن به همراه تأیید میدانی آنها
گردید .بر اساس نتای ج کاربردی حاصله از پژوهش ،به نظر میرسد ضرورت جدی وجود دارد که متولیان نظام
اجتماعی و حاکمیت در کشور ما متناسب با تغییرات ساختاری در زیرساختهای سازمانی و نهادهای حاکمیتی ،به
ویژه نظامهای آموزشی و رسانههای جمعیِ حاکمیتی توجه ویژهای به نیازها و منزلت اجتماعی جوانان داشته باشند و
باتوجه به برنامهریزی اصولی و ساختاری ،سهم و جایگاه تعیینکننده مشارکت آنها را در مدیریت و بدنه اصلی
تصمیمگیری ها و امور اجرایی نظام اجتماعی مشخص کرده تا به این وسیله ،کلیت کنشهای جوانان در نظام
اجتماعی تجلی پیدا کند و زمینههای برساخت مناسب شکل گیری هویت اجتماعی آنان نسبت به نظام اجتماعی فراهم
شود .در غیر این صورت بر اساس اصول جامعه شناسی تفسیری از آنجا که نظام اجتماعی نتواسته تعامل مناسب با
جوانان برقرار کند ،از یک طرف جوانان به جای ارتباط و تعامل با نظام اجتماعی ،چون احساس هویت اجتماعی خود
را از دست داده اند ،به تضاد و رویارویی با نظام اجتماعی رویگردان خواهند شد و از طرف دیگر به علت نیاز حیاتی و
اجتماعی جوانان به احساس هویت اجتماعی ،باید منتظر گرایش جوانان به زمینههای ساختاری نظامهای اجتماعی
دیگر در تشکیل هویت اجتماعی آنان باشیم .در همین راستا مهمترین پیشنهاد برای سایر پژوهشها ،انجام مطالعات
میدانی در سطح کل جوانان کشور برای اطالع از وضعیت و میزان احساس هویت اجتماعی جوانان نسبت به نظامهای
اجتماعی بیگانه قابل طرح است.
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