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 مقدمه

، هویت فردی را به صور  یك احساس نسابتا  پایادار از یگاانگی  اود تاریا       1اریكسون
رغم تغییر رفتارها، افكار و احساسا ، برداشات یاك فارد از  اود هماواره       کند؛ یانی به می
باید با نگرشی که دیگاران نسابت باه ماا     « ما چه کسی هستیم؟»به است. این احساس که مشا

دارند نسبتا  همخوان باشد. این مسئله، به اعتقاد اریكسون، بر اهمیت راباه بین فارد و جامااه   
تاکید دارد. محققان مقوله هویت، فرایند دستیابی به احساس پایدار از کیستی )کاه هساتم؟(   

گیاری   (. شاكل 1376گویناد )بیاباانگرد،    گیاری هویات مای    باید باشم( را شكلو اینكه )که 
هویت تنها منوط به دوره نوجوانی نیست، بلكه مربوط به سراسر عمر انساان اسات کاه طای     

های اساسی اجتماعی در کل شخصیت فرد  تری از انسجام فردی و نوآوری آن شكل متاالی
(. از نظار اریكساون،   1376ناژاد،   ل از رضاوانی ؛ به نقا 1984شود )هریس ولیبر ،  هویدا می

نوجوان برای سا تن هویت  ود در یك زمان با دو گروه از اماور درگیار اساتز از ساویی     
باید با تغییرا  فیزیولاويیكی و شانا تی  اود ساازگار شاود و از ساوی دیگار، نااگزیر از         

مواجاه شاود و در  االل    های بیرونی است. نوجوان باید با تمام این مسائل  سازگاری با نظام
تواند آسان  آنها، هویت  ود را بسازد. بدین ترتیب، سا تن یك هویت منسجم و سالم نمی

 (.1378و بدون مشكل باشد )احدی و محسنی، 
هاا   هاا در هماه فرهنا     ناپذیر زندگی همه انساان  ، هویت را جزء جدایی2ویلیام گالسر

د. هویت، تصویر فرد نسبت باه  اودا اسات    یاب داند که از لحظه تولد تا مرگ ادامه می می
کناد. وی ماتقاد اسات کاه هویات باه        وسیله احساس موفقیت یا عدم موفقیات مای   که بدان

تاوان گتات تشاكیل هویات، فرایناد       کند. لذا مای  اشكال گوناگونی شكل گرفته و رشد می
 هاای پیشاین و   یافته دوره بزرگسالی است کاه از همانناد ساازی    رسیدن به شخصیت وحد 
(. یكای از  1382؛ به نقل از امام جمااه،  1375گیرد )اسماعیلی،  عوامل مؤثر دیگر نشا  می

                                                                                                                                        
1. Erikson  
2. William Glasser 
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های تشكیل هویت از نظر گالسر، داشتن ارتباط و درگیاری عااطتی باا  اود و دیگاران       راه
مندیم تاقیاب کنایم و    هایی است که ما عالقه ها و فاالیت است. اساس تشكیل هویت، تالا

هاا و نظارا  دیگاران نیاز در روشان       یابیم که هستیم. برداشات  ا، در میه در مقابل آن تالا
های ما از  ودمان در ارتباط با شرایط زنادگی،   ای دارد. ارزشیابی کردن هویت، نقش عمده

، باه نقال از   1363آباادی،   کننده هویت ماسات )شاتی    اوضاع اجتماعی و اقتصادی نیز تایین
پردازان شخصیت، هویت را در درجاه   شناسان و نظریه (. به طور کلی روان1382نژاد،  مالیی

احسااس تماایز   »دانند. از این دیادگاه، هویات عباار  از     نخست امری فردی و شخصی می
(. 9ز 1992اسات )یاکوبسان،   « شخصی، احساس تداوم شخصی و احساس استقالل شخصای 

منزلاه   باه  از طرفی، ویژگی مهم هویت چندالیه بودن است؛ مانناد منظوماه شمسای کاه فارد     
 (.194ز 1379های هویت چون مدارهای آن هستند )ابوطالبی،  مرکز منظومه و الیه

انجاماد و در ساوی مقابال، عادم      مای « مان »دستیابی به هویت، به انسجام و یكپارچگی 
انجامااد. ایاان  ریختگاای و سااردرگمی هویاات ماای دسااتیابی بااه هویاات، بااه آشااتتگی، درهاام

گاذرد. نااتوانی در ایجااد     و اجتمااعی انساان اثار مای    سردرگمی بر تمامی رفتارهای فاردی  
روی(، عدم تاهد فكری به اهداف  اص، عادم تمایال    ارتباط با همساالن، بازگشت )واپس

ها، فقدان استراتژی و هدف  به مذهب و مسلك  اص، عدم دستیابی به نظام باورها و ارزا
(، 1994گرایاناه )اساپرینتال،    ای و نسابی  در زندگی، القیدی در رفتار، تاکید بر زنگی لحظاه 

طرحای بارای آیناده، حرکات در حاال باه نحاو         گی در گذشته و بای  پایه تابایت از امور، بی
پذیری اجتمااعی و...   (، آسیب1385غیرارادی، روابط مختل با والدین )نصرتی و همكاران، 

ی، ای از اوصاف یك فارد ساردرگم و پریشاان نقاش اسات. البتاه بساته باه شارایط سان           پاره
بنادی   های اجتماعی ممكن است هر یك از ایان منااب  از نظار اولویات     ها و موقایت فرهن 

 متتاو  باشند.
هاای آن همواونز    ماالاا  انجام شده در  صوص هویت اجتماعی، و اباااد و حاوزه  

هویت ملی، هویت دینی، هویت قومی و... در کشور ما قابل توجه و پر تاداد است. درمورد 
شود. نكته قابل توجه اینكه مبحا    ا چنین کثر  و تنوع پژوهشی دیده نمیهویت فردی، ام

هاا تساری    شناسی است و از این حوزه باه ساایر علاوم و رشاته     هویت از ابداعا  حوزه روان
شنا تی دارای ابااد اجتماعی نیز است. زیارا   یافته است. ولی هویت فردی عالوه بر باد روان

شود و عوامل زیاادی   ر فرایند اجتماعی شدن افراد سا ته میهویت در ارتباط با دیگران و د
 (. 1382نژاد،  گیری آن نقش دارند )مالیی در سا ت و شكل
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های موجود در بین افراد جاماه، با توجاه باه    رغم تتاو  توان دریافت که به بنابراین می
شاتر  اسات،   اینكه عواملی چون فرهن ، دین، زبان، شارایط اقلیمای و ... در باین افاراد م    

رود این عوامل، نزدیكی و تشابها  افراد در بر ی ابااد هویت فردی را باه دنباال    انتظار می
گیرد و در متن اجتماع و فرهنگی  داشته باشد. چرا که هویت افراد طی فرایند رشد شكل می

پذیر شده است. بر ایان اسااس، در ایان پاژوهش تاالا       شود که فرد در آن جاماه ایجاد می
است تا این موضوع بررسی شود که هویت فردی ایرانیان دارای چاه ابااادی اسات؛ از    شده 

هایی سا ته شده و هریك از این ابااد در ساا تمان هویات فاردی چاه جایگااه و       چه مولته
 اهمیتی دارند.

 پيشنيه تجربی

ها و مناب  تجربی موجود در صوص هویت در ایران، بیشتر هویت جمای را مدنظر  پژوهش
اند و تحقیقا  انجام شده درباره هویت فردی بسیار اند  اسات. بیشاتر تحقیقاا      ر دادهقرا

بنادی   شناسی و با الهام از نظریه مارسایا و طبقاه   انجام شده درباره این موضوع در حوزه روان
هاا و   هویت فردی به عنوان هویت مشوا، هویت مالق و هویات موفاق و ارتبااط مشخصاه    

( باین  1380بندی انجام شده است. شاكرکن و همكااران )   ین طبقههای شخصیتی با ا ویژگی
وضایت هویت از نظار نحاوه توزیا  افاراد در چهاار حالات هویات ساردرگم، زودهنگاام،          

اعتقاادی و رواباط باین فاردی در باین       –شاده و هموناین اباااد هویات       واه و کسب مهلت
( در بررسای نقاش   1386دار مشاهده کردناد. شاكری و همكااران )    دانشجویان تتاو  مانی

های هویت و تاهد هویت بر بهزیستی روان شنا تی به این نتیجاه رسایدند کاه سابك      سبك
هویت اطالعاتی بر تاهد، استقالل، تسلط محیای، رشد فردی، روابط مثبت با دیگران تاثثیر  
دارد و هدف در زندگی اثر مثبت، سبك هویت هنجاری بر تاهد اثر مثبت و بر استقالل اثار  

تی، و سبك هویت سردرگم/ اجتنابی بر تاهد، استقالل، رشد فردی و هادف در زنادگی   من
 اثر منتی دارد. 

شناساای ماالاااا  متاااددی   از طاارف دیگاار، در دا اال کشااور و در حااوزه جاماااه   
های گوناگون در هویت فردی و اجتماعی انجام شاده اسات کاه در     در صوص نقش مؤلته

جاه در بحا  از هویات زناان باین      شود. رفات شاره میاین بخش به بر ی از این تحقیقا  ا
(؛ شاالوی باین   1383هاا، سابك زنادگی و هویات شخصای )      ها و نگرا تحصیال ، ارزا
( با هویات فاردی   1384(؛ عزیززاده بین سرمایه اجتماعی و فرهنگی )1384مناسك مذهبی )
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ین مدیریت ظااهر و  ( در بررسی راباه ب1387اند. پرستش و همكاران ) روابط ماناداری یافته
هویت فردی جوانان به این نتیجه رسیدند که بین مدیریت ظاهر جوانان و هویت فردی آنان 
همبستگی مثبت و ماناداری وجود دارد و هر چه میزان انتخاب و گزینش افاراد بااالتر رود،   
مسئله هویت و برداشات آناان از  ویشاتن  اویش )هویات فاردی(، اهمیات بیشاتری پیادا          

دهد که باین اساتتاده از اینترنات و     ( نشان می1387نتایج تحقیق علوی و همكاران ) .کند می
شود. اما استتاده زیاد از کامپیوتر باه افات هویات     داری دیده نمی هویت شخصی راباه مانی

( در ماالااه  1389شاود. ابراهیمای و بهناویی )    ملی و هویت دینی و سالمت روان منتهی مای 
های هویت اجتماعی فردی و جمای به ایان نتیجاه    ی جوانان و مؤلتهراباه بین سرمایه فرهنگ

های هویات آناان همبساتگی وجاود دارد.      اند که بین سرمایه فرهنگی جوانان و مؤلته رسیده
بیشترین ضریب همبساتگی سارمایه فرهنگای باا مولتاه هاای هویات شخصای و گروهای و          

 اانوادگی اسات. گارایش     هاای هویات ملای، ماذهبی و     کمترین میزان همبستگی باا گوناه  
های هویت جمای بیشتر از پسران بوده و در مقابل میزان گرایش پساران باه    د تران به مؤلته

 های هویت فردی بیشتر است.  مؤلته
ای در وضایت و فرسایش  های ماهواره ( در بررسی نقش ماهواره و برنامه1390نیازی )

تاده از مااهواره باا هویات اجتمااعی،     هویت فردی، اجتماعی، ملی و دینای، باین میازان اسات    
( 1391نصار  )  هویت ملی و هویت دینی راباه مانادار و ماكوس مشاهده کرده است. بنی

گیری هویت ورزشكاران در مقایسه با افراد غیر ورزشاكار،   شكل در ماالاه نقش ورزا در 
نتاس و تالاق   جاویی، اعتمااد باه     به این نتیجه دست یافته که میانگین متغیرهای حس رقابات 
داری دارند. هم چنین هویت غالاب   گروهی با توجه به ساح عملكرد ورزشی ا تالف مانی

تر فردی بود. در سااوح بااالتر ورزشای     در ساوح باالتر از نوع اجتماعی و در ساوح پایین
( 1392برجالای و همكااران )   .نیز همگنی بیشتری بین هویت فردی و اجتماعی مشاهده شاد 

گیاری ماذهبی و هویات فاردی، و تایاین نقاش ایان عامال در          ه باین جهات  در بررسی رابا
گیری ماذهبی و هویات فاردی، رابااه ماناادار مشااهده        بینی هویت پایدار، میان جهت پیش

گیاری ماذهبی    درصد هویت فردی، بر اساس جهت 9/23کردند. برطبق نتایج این پژوهش، 
و هام زیار مقیااس عقایاد و مناساك       ای که هم زیر مقیاس ا اال   گونه قابل تبیین است؛ به

آیناد. عاالوه بار ایان،      داری در تایین هویت فاردی باه شامار مای     های مانی بینی کننده پیش
گیری مذهبی داشاتند. در مقابال،    د تران نمرا  باالتری را نسبت به پسران در مقیاس جهت

  .تری را دارا بودند پسران هویت فردی شكل یافته
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 ادبيات نظری

 یتهو

به مانای هویت، ریشاه در زباان التاین دارد و دارای دو ماناای اصالی اساتز        Identity وايه
مانای اول آن بیانگر متهوم تشابه مالق است و مانای دوم آن به مانای تماایز اسات کاه باه     

بااه مانااای  –گیاارد. بنااابراین متهااوم هویاات  ماارور زمااان سااازگاری و تااداوم را فاار  ماای
ساازد؛ از یاك طارف     افاراد دو نسابت محتمال را برقارار مای     میان اشیاء و  –اصاالحی آن 

شباهت و از طرف دیگر تتاو . به عبار  دیگر، هویت مرکب از جنس )وجه اشاترا ( و  
فصل )وجه افترا ( است. وايه هویت عربی است و به مانی تشخیص شیء، ذا  و حقیقات  

را از دیاد تالاق باه     اند که فرد یاا شایء   هایی دانسته آن است. هویت را مجموعه  صوصیت
شاخص یاا   « آنیات »یاا  « اوئیت»دهد. در واق  هویت، همان  گروه یا نوع مورد توجه قرار می

شیء است؛ یانی این همان فرد یا شیء است. هویت یك مؤلته  صلتی )کاه طارف توجاه    
 اص شخص یا شیء باشد( نیست. زیرا فرد یا شیء در همه حال به طور طبیاای از هویات،   

های شنا تی بر وردار است. به ساخن دیگار، هویات باه عناوان یاك        یا سنجهیانی مال  
موضوع شنا ت، برای غیر  ود مارح است، زیرا  صوصایت و شانا ت فارد یاا شایء در      
اساس مامح نظر غیر است تا مورد توجه  ود فارد یاا شایء و نتاس وجاود فارد یاا شایء،         

 (.1389بیانگر هویت است )سلگی، 
تواناد باه عناوان ساا تار  اود در نظار گرفتاه شاود؛          یات مای  ماتقد اسات هو  1مارسیا

هااا،  سااا تاری کااه عبااار  اساات از یااك سااازمان پویااا،  ودسااا ته و دروناای از کشاااننده
ها، باورها و تاریخوه فاردی. تحاول ایان ساا تار زماانی اسات کاه افاراد نسابت باه            توانایی
هاایی کاه در    در رواهایشان با دیگران و نقااط ضاا  و قاو   اود      ها و شباهت یگانگی

تر باشند و تكیه بیشتری بر مناف  بیرونی برای ارزشیابی  ود داشته  کنند آگاه جهان اتخاذ می
عناوان یاك    (. متهوم هویت اساسا  به در  و فهم افاراد از  ودشاان باه   1386باشند )مقدم، 

رکانی، ؛ به نقل از هرسیچ و تویسا 2002، 2وجود مشخص و متمایز اشاره دارد )کو  و لوین
شناساد )اولساون،    کند و باز مای  ای است که فرد،  ودا را تاری  می (. هویت شیوه1389
(. 1386(. بنابراین، هم شنا ت  ویش است و هم مارفی  ود به دیگاران )احمادی،   2002

                                                                                                                                        
1. Marcia  
2. Cote & Levine 
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سازد، هویات ماسات. باا     هویت مرز ما با دیگران است و هر آنوه ما را از دیگران متمایز می
 (.1385ان ساوح و ابااد مختل  هویت را از هم بازشنا ت )رنجبر، تو این تاری  می

تواند راهبر  وبی بارای تاریا     نیز می« تشخص»از میان متاهیم فارسی، وايه یا متهوم 
هاا و عالئام    ای از شاا ص  اصاالحی هویت باشد؛ بدین مانی که هویت اصاالحا  مجموعه

نی است که موجب شناسایی فارد از فارد،   های مادی، زیستی، فرهنگی و روا در حوزه مؤلته
شاود. هویات یانای     گروه از گروه یا اقلیتی از اقلیت دیگر و فرهنگی از فرهنا  دیگار مای   

وجه ا تصاصی هر فرد یا گروه. وجه ا تصاصی که در من است و در هایچ انساان دیگاری    
، کاه هایچ   هویات  توان گتت بای  لذا به کسی می«. هویت من»توانم بگویمز  نیست، به آن می

چیز مختص به  ود نداشته باشد. اگر انسان هیچ  صوصایتی نداشاته باشاد، در آن صاور      
هویت داد. هویت ما مرز میان ما با دیگران است، لذا موارد اشاترا    توان به وی لقب بی می

ای از  اگر گروه باشد، در این صور  هویت گروهی مجموعه« من»ما و دیگران نیست. این 
هاا فاقاد آن هساتند. بناابراین،      شود که دیگر گاروه  اجتماعی را شامل می  صایص مشتر 

هویت متهومی دو رویه است؛ یانی هم بیانگر تشابه و هم تمایز است. هویت باه مثاباه یاك    
دهاد.   گرایی این جنبه از هویت را مورد تثکید قارار مای   کند. دیدگاه سازنده فرایند عمل می

داناد و دیادگاه پسات     ای ثابت و تغییرناپاذیر مای   ت را مقولهگرایانه اصوال  هوی دیدگاه ذا 
کناد هویات آدمای هار      مدرن نیز در نقاه مقابل، قائل به ثبا  در هویت نیسات و ادعاا مای   

گرایای   آید و تاب  گتتمان مسلط است. در حد وسط ایان دو، ساازنده   لحظه به رنگی در می
اند،  عناصر پایدارتری تبدیل شدههای طوالنی به  ضمن پذیرا عناصری که با گذشت زمان

 (.1385پور،  انگارد )قهرمان ها را نیز نادیده نمی موضوع تغییر در هویت
ای سیال و چند وجهی، حاصال فرایناد مساتمر تااریخی      بنابراین هویت به عنوان پدیده

تثثیر شرایط محیای، هماواره در حاال تغییار اسات. باه تابیار دیگار، هویات          است که تحت
هاای   باه طاور تغییرناپاذیری باین االذهاانی اسات و باا متااهیم اجتمااعی و سامبل           همواره و

توان گتتز هویت یك گاروه یاا ملات،     شود؛ لذا می فرهنگی آمیخته شده، با آنها تتسیر می
نه یك جوهر ثابت و قاای و نه از یاك ساا تار قااای بر اوردار اسات، هویات باه مثاباه         

اند به صور  انتقادی بازساازی شاود، ماورد توجاه     تو شود و می چیزی که همیشه سا ته می
 (.2000است )پاتریك، 
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 هویت فردی

گروهی تاکید دارند، بح  هویت  های بین گروهی و تتاو  های درون وقتی افراد بر شباهت
جمای مارح است. شناسه این نوع هویت، آن حوزه و قلمرویای از حیاا  اجتمااعی اسات     

داناد و در برابار آن احسااس تاهاد و تكلیا        ق بادان مای   ود را متالا « ما»که فرد با ضمیر 
هاای فاردی متماایز از دیگار      (. ولی هنگامی که فرد بر تتاو 63ز 1374کند )عبداللهی،  می

شاود. در واقا ، هویات فاردی،      اشخاص درون گروه تاکید دارد، هویت فاردی ماارح مای   
نایی فاردی شاخص را   مااوف به بازشناسی مرز میان  ود و دیگری است. هویت فردی توا

دهد و مارف هویت و استقالل شخصی فرد اسات   نشان می« من»در به کار بردن ضمیر  ود 
شود. منشاا   (. هویت فردی گاه به دو صور  فردی و نقشی ظاهر می107ز 1381)عبداللهی، 

های  بیشتر در تقسیم کار است و برداری چند بادی از ماانی، انتظارا ، نقش« هویت نقشی»
هویات  »کناد.   اعی محول و اکتسابی است که شاخص در زنادگی اجتمااعی ایتااء مای     اجتم

شاود از   باطنی افراد ساا ته و پردا تاه مای   «  ود»عمال  بر اساس روایت  اصی از « شخصی
اهمیت باالیی بر وردار است؛ زیرا مبنای زندگی اجتماعی و ایجاد ارتباط ماناادارو اساتوار   

 با دیگران است.
فردی را به صور  یاك احسااس پایادار از یگاانگی  اود تاریا         اریكسون، هویت

رغم تغییر رفتارها، افكار و احساسا ، برداشت فارد از  اود هماواره مشاابه      کند. یانی به می
( چهار مؤلته انسانیت )این حاس کاه فارد یاك انساان اسات(، جنسایت        1971است. بوهن )

نظیر و  ااص   )حق یكتایی، بی)احساس فرد در  صوص مردانگی و زنانگی  ود(، فردیت 
بودن( و پایداری )باور به اینكه فرد همان فرد روز قبل اسات( را در احسااس فاردی هویات     

(. به بیانی دیگر، هویت فردی به راباه 1378؛ به نقل از بیابانگرد، 1971داند )بوهن،  مهم می
زیارا هار فارد دارای     گردد؛ می میان فرد،  انواده،  ویشاوندان و همونین به جنسیت فرد باز

گیری هویات فاردی دو    یك هویت  انوادگی و یك هویت جنسیتی است. در فرایند شكل
شودز شنا ت  ود و شناساندن  ود به دیگران. این دو عمل باع  تمایز فرد  عمل انجام می

ماتقاد اسات،    1شود. چنانكه آنتاونی گیادنز   سازی می گذاری و دگرگونه از دیگران، تتاو 
های دیگران جستجو کرد، بلكه بایاد آن   شخص را نباید در رفتار او و در واکنشهویت هر 

اا یافات.   را در توانایی و ظرفیت وی برای حتا  و اداماه روایات مشخصای از زندگیناماه     

                                                                                                                                        
1. Anthony Giddens  
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مناد اسات،  یاالی و     نامه شخصی که به حت  روابط متقابل و منظم با دیگران عالقاه  زندگی
به طور مداوم رویدادهای دنیای  ارج را در  ود ادغام سا تگی نیست. زندگی واقای باید 

شخص سازگار سازد. به نظر گیدنز، فردی که ثباا   «  ود»کند و آنها را با تاریخوه جاری 
پیوسته و بادون بریادگی دارد. باه      کند، زندگی ماتدلی در هویت شخصی  ود احساس می

ش باا آنهاا ارتبااط برقارار کناد. چناین       تواند با سایر افراد در آمیزد و کم و بی همین دلیل می
شخصی از  الل نخستین روابط اعتمادآمیز  ود، نوعی پیله محاف  برای  اود دسات و پاا    

کند. این سیستم محاف  در امور روزمره، بسیاری از  ارهایی را که جامایت  اود او را   می
تاثثیر   شاد  تحات   گذراند. همونین هویت شخصای هار کاس باه     کنند از سر می تهدید می

شاود محتاوای هویات شخصای      محیط و شرایط فرهنگی اوست. چنانكه گیدنز یاادآور مای  
های وجودی، از نظر اجتمااعی و فرهنگای متغیار اسات. بارای مثاال، ناام         مانند دیگر عرصه

گاذاری اجتمااعی، اینكاه ناام      شخص، نخستین عنصر زندگینامه اوست. آداب و رسوم، ناام 
هاای   نی و  ویشاوندی آنهاست، هماه بار حساب فرهنا     افراد تا چه حد مارف روابط  و

است کاه فارد آن را باه عناوان بازتاابی از      «  ود»کنند. هویت فردی همان  مختل  تغییر می
مانای تداوم فرد در زمان و مكان اسات و هویات فاردی     پذیرد. هویت به زندگینامه  ود می

هاای   یان تغییار، مؤلتاه   نیز بازتاب تغییری اسات کاه شاخص از آن باه عمال آورده اسات. ا      
گیارد. هویات هار فارد در عاین حاال هام زاییاده نهادهاای           را نیز در بار مای  « شخص بودن»

دهد.  اود، متهاوم منتالای نیسات کاه صارفا  متاثثر از         امروزین است و هم به آنها شكل می
گیاری هویات شخصای  اویش، صارفنظر از کیتیات        بیرون باشد، بلكه افراد در روند شكل

ی اعمال و افاال آنها، به طور مستقیم در ایجااد و اعاتالی باضای از تااثیرا      محلی یا موضا
داند کاه   اجتماعی نیز مشارکت دارند. گیدنز، بهترین شیوه برای تحلیل هویت فرد را این می

در هم شكسته دارند، در تضاد قرار دهیم. زیرا فاردی کاه   «  ود»او را با افرادی که احساس 
کنااد، همیشااه گاارایش دارد یااك یااا چنااد مااورد از   اامنی ماایاز نظاار وجااودی، احساااس ناا

شاویم فردیات     صوصیا   ود را در مار  نمایش قرار دهد. در اینجاست که متوجه می
تواند ایجاد شود که فشاار جامااه بار فارد کااهش یاباد. هرگااه  اود و          تنها در صورتی می

و عكس این مالب نیز کند  شخصیت فرد تقویت شود، شباهت او با دیگران کاهش پیدا می
یاباد یاا    صاد  است. به میزان اعمال بیشتر نیروی جاماه، شخصیت و فردیت فرد کاهش می

 (.1378را به زندگی دسته جمای داد )گیدنز، «  ود»توان جای  شود؛ در اینجا می محو می
احساس و هویت هر فرد، مانند دیگار اباااد وجاودی او، هام نیرومناد، هام ظریا  و        
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کناد، تنهاا یكای از     ت. زیرا شرح حال ماینی کاه فارد در ذهان  اود حتا  مای      شكننده اس
تاریا  کناد و   «  اود »تواند درباره رشد و توساه  ای است که وی می های بالقوه «تاریخوه»

بخاش اسات کاه     حادی امنیات   از آن نظر ظری  است که احساس هویت شخصی، اغلب به
مااعی پیراماون  اود را باه طاور      هاا و تغییارا  جااری محایط اجت     تواناد تشانج   شخص مای 

شنا تی بررسای   آمیزی از سر بگذراند. حال اگر بخواهیم ایمن بودن را از نظر هستی موفقیت
هااایی در ساااح نا ودآگاااه اساات. همونااین    کناایم، عبااار  از در ا تیااار داشااتن پاساا   

های وجودی بنیادین اسات کاه هماه آدمیاان       ودآگاهی عملی برای پاس  به بر ی پرسش
گویاد اضااراب    یرکگاارد مای   کنند. چناان کاه کای    ول عمر  ود به نحوی مارح میدر ط

هاای   یاباد. البتاه آزادی و ا تیاار از ویژگای     همراه با آزادی و ا تیار به عالم بشریت راه مای 
شناساانه از واقایات    سرشتی فرد انسانی نیسات، بلكاه مالاول اکتسااب ناوعی ادرا  هساتی      

 (.1377شخصی است )منجم،  ارجی و هویت 
از نظر مكتب کنش متقابل نمادین، ماناها باه طاور کلای و هویات باه طاور  ااص در        

(. مهمتارین  40ز 1392گیرند )حیدری و شااوردی،   جریان روابط متقابل با دیگران شكل می
های فرهنگی اعضای یك گاروه یاا جامااه و نیاز      مناب  برای تاری   ود مشتمل بر ویژگی

انااد. از لحاااف فرهنگاای، کنشاگران      ه فاارد را احاطااه کاارده   روابط و مناساباتی اسات کا
کنناد و از   بناادی مای   ازطریق فرهن  مشتر  اعضای جاماه،  ود را در یك مقولاه طبقاه

شااان را بااا    شان را با سایر اعضای گااروه )درون گااروه( و تتاوتهاای    این طریق، اشتراکا 
 (.43کنند )همانز  می گروه( مرزبندی های دیگر )برون دیگران و گروه
توان گتت هویت فردی تاری  فرد از  ود است، با تاکید بار تتااو  وی    بنابراین می

ها تاکید دارد؛ در حالی که تاکید اصلی هویت جمای بار   از دیگران. هویت فردی بر تتاو 
گیری و رویكرد نظری این پژوهش باه ا تصاار    هاست. بر اساس این تاری ، جهت شباهت
 زیر استزبه شرح 
 شود؛ بلكه متكثر، چندپاره و متغیر است؛ هویت یگانه و تغییرناپذیر تلقی نمی 
 ها مرکب، چندگانه، آمیخته و نسبی بوده و پیوسته در حال بازسازی هستند؛ هویت 

 بخش متنوع باوده و در   مقوله هویت با نوعی پلورالیسم روبروست. یانی مناب  هویت
 بخش در شاکله هویتی او حضور دارند؛ هویت هر کسی انواعی از مناب 

 اند؛ ابااد و ساوح هویت فردی با هم در تاامل و تااطی 

 اود »شاود. باه عباارتی،     هویت سازی به نحوی آگاهانه توسط کنشگران انجام می  »
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تار اسات. اماا در     دارای امكان برای انتخاب است؛ هر چند ایان امكاان نازد نخبگاان فاراهم     
 درن، این فرصت به تناسب در ا تیار همگان است.شرایط دنیای م

         بین مناب  متشكله هویات، همااهنگی و همزیساتی وجاود دارد کاه باعا  انساجام و
شود. لذا بین مناب  هویت، ترکیاب   یكپارچگی در هویت فردی و البته دیگر صور هویت می

کناد.   زنادگی مای   متاادلی وجود دارد و هر فرد باا ترکیاب نسابتا  ماوزونی از منااب  هاویتی      
دهنده هویت، هماهنگی و تاامل وجاود دارد، ناه تخاصام و     بنابراین بین مناب  مختل  شكل

 تزاحم؛

 تواند چندگانه، تودرتو، چندالیه، چندبادی و متكثر باشد و اصوال  هویت  هویت می
کنایم و الزاماا     های محققی است که طی مراحل زندگی در  ود انباشات مای   شامل مجموعه

 ها نافی هم نیستند. ن هویتای

هاای ایان تشاخص یاا هویات       تاوان دو پرساش ماارح کاردز اوال ، مؤلتاه      در اینجا مای 
هاای شانا تی    تاوان باه حاوزه    های هویات را مای   کدامند؟ به اعتقاد بر ی از متتكران مؤلته

هاا، اعتقاادا ،    های شنا تی شامل ارزا شنا تی )روانی( تقسیم کرد. حوزه )ذهنی( و روان
شانا تی شاامل    هاا یاا رویكردهاسات و حاوزه روان     ها، طارز تلقای   جارها، نمادها، آگاهیهن

هاا،   توان گتتز هویات مااانی ذهنای شاامل ارزا     احساسا ، نیازها و تمایال . بنابراین می
فاردی یاا   «  اود »هاای مخاتص باه یاك      ها و آگااهی  اعتقادا ، هنجارها، نمادها، طرز تلقی

(. اماا پرساش   1386د نسبت به آن  اود اسات )ابوالحسانی،    اجتماعی و احساس تالق و تاه
هاا و   شود این است کاه مرجا  تشاخیص وجاود یاا عادم وجاود مؤلتاه         دومی که مارح می

تواند ایان   های تشخص  اص )هویت( در یك فرد یا گروه کیست؟ یك پاس  می شا ص
هاای   طریاق روا توانناد از   هاا هساتند کاه مای     باشد که این مرج ، ناظرین بر افراد یا گاروه 

مناقی و علمی به وجود یا فقدان یك یا چند  صوصیت هویتی در فارد یاا گاروه آگااهی     
هاا  ودشاان نتوانناد راجا  باه وجاود یاا فقادان          یابند. چرا کاه امكاان دارد افاراد یاا گاروه     

هاا دارای عالئام و    ها در  ودشان قضاو  کنند. از آنجا کاه ویژگای   ای از ویژگی مجموعه
توانند نسابت باه کمیات و کیتیات وجاود آناان در        این دیگران هستند که می اثرا  هستند،
پاردازان   ها  ارزیابی داشته باشند. اما پاس  دیگاری کاه توساط اکثریات نظریاه      افراد و گروه

هاا، اعتقاادا ،    ها موجودا   ودآگاهند و نسابت باه ویژگای    ارائه شده این است که انسان
توانند  ود را مارفی نمایند و آنواه   گاهی دارند و میتمایال ، احساسا  و ذهنیا   ود آ

اسات     دارند، همان هویت آنان است. لذا هویت تاریا  و آگااهی   را که مارفی و اظهار می
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کند. هویت هم شنا تن  ویش است و هم مارفی  اود باه    که فرد یا گروه از  ود ارائه می
هاا و     است از جامایات اندیشاه  است که عبار«  ود»دیگران. هویت فرد همان برداشت از 

احساساتی که فرد در ارجاع  ودا به عنوان یك شانا ته عینای )مان متااولی( دارد. البتاه      
واساه تااملش با دیگران و یا به عبارتی با نگاه کردن در آییناه   فرد یا گروه این تاری  را به

 ود )به عناوان یاك   اند که شخص به  ها، ماناهایی آورد. هویت دست می دیگران از  ود به
دهد. این ماانی که شاخص   ابژه در یك موقایت اجتماعی یا یك نقش اجتماعی( نسبت می

هایی که آن دیگران به عنوان یاك   دهد، طی تاامل با دیگران )در موقایت به  ود نسبت می
 شوند.  دهند(، فهمیده و در  می مجری در یك نقش  اص به این شخص پاس  می

 شناسی روش

هاای   ای از روا پژوهش از روا پیمایش اساتتاده شاده اسات. پیماایش، مجموعاه      در این
هاا و یاا    ها،  انواده آوری اطالعا  درباره افراد، گروه منظم و استاندارد است که برای جم 

دسات آوردن   گیارد. هموناین روشای بارای باه      های بزرگتر مورد استتاده قرار مای  مجموعه
ورها، نظرا ، رفتارها یا مشخصاا  گروهای از اعضاای یاك     ها، با اطالعاتی درباره دیدگاه

آوری داده بهات   جاماه آماری از راه انجام تحقیق است. پیمایش بهتارین روا بارای جما    
های آنها را به طور مستقیم مشااهده   توان ویژگی های بزرگی است که نمی توصی  جمایت

رادی که مارف گروه ماورد بررسای   (. در پیمایش غالبا  با اف568ز 1381و ماالاه کرد )ببی، 
های ایشان نسبت به موضوع مورد بررسی مبناای   شود و نظرا  و نگرا هستند، مصاحبه می

 گیرد. تحلیل و تامیم قرار می
هاای   ساال مراکاز اساتان    15جاماه آماری این پژوهش شاامل کلیاه شاهروندان بااالی     

ای تایاین جمایات نموناه    است. بر 1390کشور بر اطالعا  سرشماری نتوس و مسكن سال 
ضاریب اطمیناان    zبرابر تاداد نمونه،  nاز فرمول کوکران استتاده شده است. در فرمول زیر 

است  1.16تتاو  میانگین نمونه و میانگین جاماه که برابر  dاست،  1.96که مقدار آن برابر 
آماده و برابار باا    نیز انحراف مایار متغیر وابسته است که از نتایج ماالاه پایلو  بدسات   sو 

 است.  21.29

𝑛 =
𝑧2𝑠2

𝑑2
=
1.962 ∗ 21.292

1.162
=
3.84 ∗ 453.26

1.34
= 1300 

نمونه برآورد شد. برای توزی   1300حجم نمونه نهایی با توجه به محاسبا  انجام شده 
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ونا  طارح   نمصور  تصادفی ساده انتخاب شدند. تااداد   ها، یك سوم مراکز استانی به نمونه
 براساس حجم برآورد شده بین هتت استان به شرح زیر توزی  شد.

 : توزیع نمونه در شهرهای مورد مطالعه1جدول 

 تعداد شهر ردیف

 300 حهران 1

 200 مشهد 2

 200 شیراز 3

 150 رشت 4

 150 حبریز 5

 150 سنندج 6

 150 اهواز 7

 1300 جمع 

نظر در حوزه هویت اجتماعی و  ، ابتدا با افراد صاحببرای تایین عوامل و ابااد هویت فردی
هاا باه    شناسی و علوم تربیتی مصاحبه شاد. مصااحبه   فردی از دو حوزه علوم اجتماعی و روان

هااای  یافتااه در چهااار محااور تاریاا  هویاات فااردی، ابااااد و مؤلتااه   صااور  نیمااه سااا ت
یرپذیر از هویت فاردی  دهنده هویت فردی، عوامل مؤثر بر هویت فردی و عوامل تثث تشكیل

هاای   بنادی شاد. ساپس مقولاه     انجام شد. باد از انجام مصاحبه، نتایج به دسات آماده مقولاه   
هاا اصاالح و یاا ادغاام      پوشاانی  سا ته شده مورد بازنگری قرار گرفت و موارد مشاابه و هام  

ه از ها، نتایج به دست آماد  های هویت فردی از مصاحبه شدند. باد از استخراج ابااد و مؤلته
های نهاایی   های مرتبط با هویت فردی بازنگری و تكمیل شد. مؤلته طریق مرور نظری نظریه

غربال شده عبار  بودند ازز مدرسه، فلسته زندگی، تاامال   انواده، قومیات، تحصایال ،   
ای، نظام آموزشی، پایگاه اجتماعی اقتصاادی، سابك زنادگی،     زبان، جاماه، فرهن  مناقه

هااای ارتباااطی، اعتقااادا  مااذهبی، تاریخوااه شكساات و موفقاات،  هااار نااوع ارتباطااا ، م
هااا و عالیااق، انتخاااب و نااوع انتخاااب، بلااو  شاانا تی،    تحصاایال ، باز وردهااا، نگاارا 

هاای بادنی، ينتیاك، فیزیولاويی، شاغل و ناوع شاغل،         های شخصیتی، هوا، جنباه  ویژگی
 دوستان و همساالن.

ه تادوین شاد. بارای تایاین روایای ابازار       های فو ، پرسشنامه اولی سپس بر اساس مؤلته
شناسای   شناسای و روان  تحقیق، پرسشنامه تدوین شده در ا تیار ده نتر از متخصصاان جامااه  

قرار داده شد و درباره محتوای سئواال  از ایشان نظر واهی و نظرا  ایشاان دریافات و در   
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لیه برای اجارا آمااده و   نظران، پرسشنامه او پرسشنامه اعمال شد. باد از اعمال نظرا  صاحب
نتر از جاماه آماری توزی  و از ایشان  واسته شد تا به سئواال  پاس  دهناد. بااد از    30بین 

های به دست آمده مورد تحلیل قرار گرفت. برای  تكمیل پرسشنامه توسط پاسخگویان، داده
ی از آزماون  تحلیل نتایج از تحلیل سئوال و تحلیال پایاایی اساتتاده شاد. بارای تحلیال پایاای       

هاای ضاریب مقبولیات، ضاریب تمییاز و       آلتای کرونباخ و برای تحلیل سائوال نیاز از روا  
هماهنگی درونی سئواال  استتاده شد. در پایان مبنای قضاو  براساس میزان ماناداری هار  
سئوال در دو روا قرار داده شد؛ بدین صور  که اگر سئوالی کاه حاداقل در دو روا از   

در تحلیل سائوال ماناادار باود انتخااب و در غیار ایان صاور ، حاذف          سه روا ذکر شده
 شدند.

 های تحقيق یافته

 شناختی مشخصات جمعيت

 49.6درصاد از پاساخگویان مارد و     4/50دهد کاه   بررسی مشخصا  پاسخگویان نشان می
ساال،   30درصد زیار   36.2درصد زن هستند. دامنه سنی پاسخگویان حاکی از آن است که 

ساال و   59تاا   50درصاد   13.8سال،  49تا  40درصد  16.7سال،  39تا  30بین  درصد 20.8
سال قرار دارد  82تا  18سال سن دارند.  این تحقیق در دامنه سنی  60درصد نیز باالی  12.5

 67ساال و بااالترین آنهاا     16سال است. حداقل سن پاسخگویان  39.5و میانگین سنی افراد 
اسات. از باین    14.09سال و انحراف مایار آن برابر باا   38.8ن سال، میانگین سنی پاسخگویا

درصاد نیاز    3.2درصاد مالقاه و    1.7درصد متاهال،   65.9درصد مجرد،  29.3پاسخگویان 
 19.2درصاد فاارس،    49.1اند. از باین پاساخگویان    همسر  ود را بر اثر فو  از دست داده

 2.4درصد گیلاك و   10ر، درصد ل 2.6درصد عرب،  4.6درصد کرد،  12.1درصد تر ، 
 8.1درصاد از پاساخگویان تحقیاق دارای شاغل دولتای،       8درصد نیز از سایر اقاوام هساتند.   

درصااد  4.6درصااد بازنشسااته،   6.7درصااد دارای شااغل آزاد،   22.7درصااد  صوصاای،  
درصد نیاز   0.1درصد بیكار و  6.3دار،  درصد  انه 32.4درصد دانشجو،  11.3آموز،  دانش

 65.8دهاد تحصایال  کاه     بررسای میازان تحصایال  پاساخگویان نشاان مای       سرباز هستند.
درصاد   4.6درصاد کااردانی و کارشناسای،     29.2درصد از پاسخگویان دیپلم و زیر دیپلم، 

 درصد نیز دکتری هستند. 0.2کارشناسی ارشد و 
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 : مشخصات پاسخگویان2جدول 

 درصد معتبر فراوانی  

 جنسیت
 50.4 661 زن

 49.6 651 مرد

 سن

 36.2 471 سا  30زیر 

 20.8 271 سا  30-39

 16.7 217 سا  40-49

 13.8 179 سا  50-59

 12.5 163 سا  60باالی 

 حاهل

 29.3 371 مجرد

 65.9 836 متاهل

 1.7 21 مطل ه

 3.2 40 فوت همسر

 حوصیالت

 65.8 855 دیپلم و زیر دیپلم

 29.2 380 کاردانی و کارشناسی

 4.6 60 سی ارشد کارشنا

 0.2 3 دکتری

 قومیت

 49.1 629 فارس

 19.2 246 حرک

 12.1 155 کرد

 4.6 59 عرب

 2.6 33 لر

 10.0 128 گیلک

 2.4 31 سایر

 های پژوهش( )مأخذ: یافته

 های هویت فردی ابعاد و مؤلفه

ه تحلیاال عاااملی بااه ساابب نیرومناادی، ظرافاات و نزدیكاای آن بااه هسااته هاادف علماای ملكاا 
کناد،   (. ایان روا دو هادف اصالی را دنباال مای     1986های تحلیلی است )کرلینجار،   روا
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ساز متغیرها. در این راستا وجه مشاتر  متغیرهاا باا     نخست شناسایی عوامل زیربنایی یا زمینه
شاود. هادف دوم، تحلیال عااملی      گاذاری مای   توجه باه واریاانس مشاتر  شناساایی و ناام     

 ها( است.  جدید )عامل شناسایی روابط بین متغیرهای
در این بخش تالا شده است از طریق تحلیل عامل اکتشافی، عوامل و عناصر تشكیل 
دهنده هویت فردی استخراج و شناسایی شود. قبل از انجام آزماون تحلیال عااملی، آزماون     

KMO گیری و آزمون کرویت بارتلت برای اطمینان از قابلیت  برای اطمینان از کتایت نمونه
 م تحلیل عاملی انجام شده که نتایج این دو آزمون به شرح زیر استزانجا

 و آزمون کرویت بارتلت KMOگیری  : اندازه کفایت نمونه3جدول 

 مقدار آزمون

KMO 0.883 

 X2 166117.737 آزمون کرویت بارحلت

 
df 4005 

 
p 0.000 

گیری اسات. از   ت نمونهدهنده کتای است، نشان 0.6که بیشتر از  KMO= 0.883مقدار آماره 
ماناادار اسات، بناابراین     <p 0.01سوی دیگر، از آنجایی که آماره آزمون بارتلت در ساح 

ها رد شده و در نتیجه امكان محاسابا  همبساتگی و تحلیال عامال      فر  صتر کرویت داده
 وجود دارد.

میازان   ها بارای انجاام تحلیال عااملی، بارای تایاین       پس از اطمینان از مناسب بودن داده
های پژوهش، از کل واریانس تبیین شاده اساتتاده    تبیین واریانس توسط عوامل در آزمودنی

 های استخراج شده به شرح زیر است.   شد که نتیجه عامل
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 شده همراه با مقدار ویژه و درصد واریانس : عوامل استخراج4جدول 

 صد واریانسفراواني تجمعي در درصد واریانس مقدار ویژه مقدار ویژه عوامل

 10.866 12.074 12.074 

 7.057 7.842 19.915 

 3.093 3.437 23.352 

 2.451 2.724 26.076 

 2.056 2.285 28.360 

 1.963 2.181 30.541 

 1.954 2.172 32.713 

 1.766 1.963 34.676 

 1.763 1.959 36.635 

 1.582 1.757 38.392 

 1.575 1.750 40.142 

 1.477 1.641 41.783 

 1.443 1.603 43.386 

 1.443 1.603 44.989 

 1.433 1.593 46.582 

 1.432 1.591 48.173 

 1.427 1.586 49.758 

 1.425 1.583 51.341 

 1.407 1.564 52.905 

 1.401 1.556 54.461 

 1.387 1.541 56.002 

 1.376 1.528 57.530 

 1.319 1.466 58.996 

 1.306 1.452 60.448 

 1.306 1.451 61.899 

 1.282 1.424 63.323 

 1.271 1.412 64.735 

 1.255 1.395 66.130 

 1.255 1.395 67.525 

 1.226 1.363 68.887 

عامل تشكیل شاده اسات کاه ایان      30شود، در تحلیل عامل اکتشافی  گونه مالحظه می همان
نمایاد.   درصد از واریانس هویت فردی این پرسشنامه را تبیین مای  68.88عوامل در مجموع 

ها و تصتیه آنها دو مایار در نظر گرفته شدز اول اینكه هر عامال دارای   اما برای انتخاب عامل
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عامال   30باشد. با توجه به اینكاه از   0.4دوم اینكه بارهای عاملی آنها باالی  سه آیتم باشد و
هاا از فرایناد تحلیال     عامل دارای این شرایط بودند، انتخاب و ماابقی عامال   13مورد اشاره، 
 حذف شدند.

در ادامه از روا واریماکس برای چر ش استتاده شد. زیرا بر مبنای ماالااا  نظاری   
هاا پاس از    ها نسبت به هام مساتقل باشاند. وضاایت بارگاذاری عامال       ملرسید عا به نظر می

  های جدید، که قابل قبول بودند، در جدول زیر آمده است. چر ش بر مبنای عامل

 آمده از ماتریس چرخش یافته دست :متغیرهای مربوط به هر یك از عوامل و میزان بارهای عاملي به5جدول 

 ها )متغیرها( معرف عوامل 
بار 

 مليعا

1 
ن ش فضای 
 مجازی

 0.998 قوم زبان و هم های هم ارحباط با گروه

 0.998 ارحباط با همکاران و امور شغلی

 0.998 های اینترنتی بازی

 0.998 فیلم، موسی ی و حرانه

 0.998 های خانوادگی و خویشاوندی ارحباط

 0.998 علمی و آموزشی

 0.998 ورزشی و هنری

 0.998 های سیاسی حولیل اخبار و

 0.998 ارحباط با دوستان

 0.998 سرگرمی، طنز و جوک

 0.884 میزان استیاده از اینترنت

2 

استیاده از 
ارحباطات 
 جمعی

 0.997 های اجتماعی موبایلی )مثل حلگرام، وایبر، الین و...( شبکه

 0.997 ها های خبری اینترنتی و خبرگزاری سایت

 0.996 ی اجتماعی )مثل فیسبوک، کلوب، و...(ها شبکه

 0.995 های حلویزیونی خارجی و ماهواره شبکه

 0.995 روزنامه و مطبوعات

 0.994 های رادیویی شبکه

 0.994 های حلویزیونی داخلی شبکه

 گرایی ایران 3

االیی خودم حوجهی ندارم و همیشه از عزت نیس ب های قبلی ها و موف یت من به شکست
 برخوردارم.

0.700 

 0.589 اند. ایرانیان در طو  حاریخ خدمات زیادی به بشریت کرده

 0.558 کنم. از ایرانی بودن خود احساس غرور می

 0.547 بخش است. زندگی در مول حولدم، برای من لذت

 0.526 کنم. از اینکه عضو جامعه اسالمی هستم، احساس غرور می

 0.440 ام در حضور جمع دفاع کنم. اید مذهبیحاضرم از ع 

 0.660 های باستانی همچون عید نوروز و چهارشنبه سوری عالقمندم. به شرکت در مراسم و مناسبتاهمیت  4
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 0.592 های همبستگی ایرانیان با یکدیگر، وجود روابط اقتصادی، اجتماعی میان آنان است. یکی از زمینه مناسک ملی

 0.491 شود. کنم، متأثر می و رسوم رفتاری من، از مویطی که در آن زندگی می حمامی آداب

 0.412 کنم. ارحباط فرهنگی با منط ه مول حولدم را قطع نمی

 گرایی ملی 5

 0.681 های قومی فاصله بگیرم. کنم از اعضای دیگر گروه سعی می

 0.439 همد ام حرجیح می دفاع از ایران را بر دفاع از سرزمین قومی

 0.434 بند هستند. های ایرانی پای دانم که به مراسم و مناسبت من کسانی را ایرانی می

6 

اهمیت 
فرهنگ 
 قومی

 0.720 کسی حش ندارد در خصوص نوع پوشش من حصمیم بگیرد.

 0.659 دانم. پاسداری و حیظ زبان قومی را وظییه خود می

 0.595 های جهان است. حرین فرهنگ فرهنگ من یکی از کهن

 گرایی کما  7

 795. دانم. قومیت خود را از دیگر اقوام برحر می

 0.620 کند. عزت نیس بُعدی از انسان هست که با عوامل بیرونی حغییر نمی

 0.580 دهم. آموزی را بر هر فعالیت دیگری حرجیح می علم

8 
حمایزیافتگی 
 فردی 

دانم چه راه و  های زیادی برای ح سیم مسئولیت در زندگی خانوادگی وجود دارد، اکنون می راه
 پسندم. روشی را در زندگی آینده خود می

0.821 

دانم دوستانم باید دارای چه خصوصیاحی  ام و اکنون دقی اً می من با افراد مختلیی دوست بوده
 باشند.

0.759 

 0.545 ی مناسب برای ح سیم مسئولیت در زندگی خانوادگی هستم.ا به دنبا  انتخاب شیوه

9 
حمایزیافتگی 
 عاطیی

ام و سعی کردم بیهمم کدام روش برایم بهتر  های انتخاب همسر خیلی فکر کرده در مورد روش
 است.

0.643 

 0.618 خانواده بیشتر از هر چیزی دارای اهمیت بوده و بر خیلی از امور اولویت دارد.

 0.542 ام. هایی است که شخصاً در مورد آنها حصمیم گرفته معیار من برای انتخاب دوستان نزدیکم ارزش

 اهمیت دین 10

 0.725 حواند نیازها و مسائل اجتماعی کشور را پاسخ دهد. دین می

 0.609 کنم. به مسلمان بودن خود افتخار می

 0.404 های دینی است. الزمه موف یت در زندگی امروزی، حوجه به ارزش

11 
اهمیت 
 جامعه قومی

 0.582 کنم. من به فرهنگ قومی خودم افتخار می

 0.579 کنم. و همشهریانم احساس مسئولیت می  در قبا  مردم همزبان

 0.522 ماندگی اقوام را باید بیرون از حوزه اراده و حصمیم آنان جستجو کرد. دالیل ع ب

 0.460 دانم. ام در جامعه می ل اصلی اییای ن ش اجتماعیهوش باالی خودم را عام

12 

اهمیت 
های  ارزش

 سنتی

 0.766 نگرش من راجع به ن ش و مسئولیت زن و مرد، همان نظر سنت است.

 0.714 های گذشته را پاسداری کنم. کنم ارزش بیشتر مواقع حالش می

 0.490 کنم. میاز معاشرت با افرادی که همسر غیرمذهبی دارند پرهیز 

13 

اهمیت 
سرزمین 
 قومی

 0.795 دهم. من زندگی در سرزمین خود را به زندگی در کشورهای پیشرفته حرجیح می

 0.567 شوند. ف ط افرادی که ساکن منط ه قومی من هستند، هموطن من موسوب می

 0.501 م.کن ای هست که در آن زندگی می همه افکار و ع اید من ساخته و پرداخته منط ه

عوامل استخراج شده هویت فردی از طریق تحلیل عاملی اکتشاافی حااکی از آن اسات کاه     
گرایای ،   عامل نقش فضاای مجاازی، ارتباطاا  جماای، بااد ایاران       13هویت فردی دارای 

گرایاای، اهمیاات فرهناا  قااومی، تمایزیااافتگی فااردی، باااد    اهمیاات مناسااك ملاای، ملاای 
هاای سانتی و اهمیات     همیات جامااه قاومی، بااد ارزا    تمایزیافتگی عاطتی، اهمیت دین، ا
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 کنند. سرزمین قومی هستند که باهم هویت فردی افراد را تایین می

 ميزان توافق در ابعاد هویت فردی در جامعه ایران

هاای هویات فاردی تاالا شاد اهمیات و وزن هار یاك از اباااد           باد از تایین ابااد و مؤلته
 ا  تایین شود که نتایج آن در جدول زیر آمده است. ازطریق درصد توافق و میانگین نمر

 : میزان توافق پاسخگویان نسبت به ابعاد هویت فردی6جدول 

 انحراف معیار درصد توافق تعداد ها عامل 

 18.97 37.85 1297 اهمیت سرزمین قومی 1

 19.19 35.13 1297 گرایی کما  2

 16.37 35.09 1295 های سنتی اهمیت ارزش 3

 16.39 32.70 1309 ارحباطات جمعی بعد 4

 17.13 31.90 1292 گرایی ملی 5

 16.95 30.85 1280 اهمیت جامعه قومی 6

 16.54 27.16 1288 اهمیت مناسک ملی 7

 17.47 24.98 1290 اهمیت دین 8

 15.85 23.24 1294 حمایزیافتگی عاطیی 9

 21.29 22.54 1261 ن ش فضای مجازی 10

 15.27 21.25 1301 ومیاهمیت فرهنگ ق 11

 15.52 20.50 1302 حمایزیافتگی فردی  12

 13.23 20.27 1285 گرایی ایران 13

گرایای و اهمیات    بر اساس نتاایج باه دسات آماده، عوامال اهمیات سارزمین قاومی، کماال         
ها، عوامل اساتتاده از   های سنتی دارای بیشترین مقدار میانگین هستند. باد از این عامل ارزا
گرایی، اهمیات جامااه قاومی، اهمیات مناساك ملای، اهمیات دیان،          طا  جمای، ملیارتبا

گرایای قارار دارد.    تمایزیافتگی عاطتی، نقش فضاای مجاازی، تمایزیاافتگی فاردی و ایاران     
( و 21.29ها، عامل نقش فضای مجازی دارای بیشترین میزان انحراف مایار ) ازبین این مؤلته

 ( است. 13.24ن میزان انحراف مایار )گرایی دارای کمتری مؤلته ایران



 319     های هویت فردی در ایران تحلیل عناصر و مؤلفه

 تفاوت ابعاد هویت فردی بر اساس جنسيت

هاا باا توجاه باه جنسایت       نتایج مربوط به اهمیات و میاانگین هار یاك از عامال      7در جدول 
 پاسخگویان تتكیك شده است.

 عوامل هویت فردی برحسب جنسیتمیانگین نتایج آزمون اختالف  :7جدول 

 
 .Sig معیارانحراف  میانگین تعداد

 ن ش فضای مجازی
 19.98557 19.8890 639 زن

0.000 
 22.24065 25.2704 622 مرد

 ارحباطات جمعی
 15.01489 30.3517 658 زن

0.000 
 17.37483 35.0889 651 مرد

 گرایی ایران
 12.76908 20.2123 646 زن

0.858 
 13.70802 20.3443 639 مرد

 اهمیت مناسک ملی
 16.78356 27.2531 654 زن

0.838 
 16.30266 27.0644 634 مرد

 گرایی ملی
 17.74535 31.9632 652 زن

0.909 
 16.49625 31.8542 640 مرد

 اهمیت فرهنگ قومی
 15.26508 21.9295 657 زن

0.108 
 15.26307 20.5686 644 مرد

 گرایی کما 
 19.25670 35.1564 654 زن

0.967 
 19.15290 35.1119 643 مرد

 حمایزیافتگی فردی
 14.49539 20.0282 658 زن

0.261 
 16.51328 20.9960 644 مرد

 حمایزیافتگی عاطیی
 15.59736 23.2821 650 زن

0.925 
 16.11420 23.1988 644 مرد

 اهمیت دین
 16.78281 24.3176 651 زن

0.167 
 18.14172 25.6651 639 مرد

 اهمیت جامعه قومی
 16.95194 31.1611 649 زن

0.512 
 16.97409 30.5398 631 مرد

 های سنتی اهمیت ارزش
 16.23750 34.1207 652 زن

0.030 
 16.47335 36.0912 643 مرد

 اهمیت سرزمین قومی
 19.07538 37.7457 654 زن

0.840 
 18.88253 37.9582 643 مرد
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گرایی، اهمیات   یت مناسك ملی، ملیدهد که زنان در عوامل اهم نتایج به دست آمده نشان می
گرایی، تمایزیاافتگی عااطتی و اهمیات جامااه قاومی میاانگین بااالتری         فرهن  قومی، کمال

هاای اهمیات فرهنا  قاومی و      نسبت به مردان دارند. بیشترین میزان ا تالف میانگین در عامل
و  21.9بار  اهمیت جاماه قومی است که میانگین عامل اهمیات فرهنا  قاومی بارای زناان برا     

و بارای ماردان    31.2، و میانگین اهمیت جاماه قومی برای زنان برابر باا  20.5برای مردان برابر 
 شده از نظر آماری مانادار نیست. های مشاهده است؛ هر چند هیچ یك از تتاو  30.5

گرایای،   در مقابل مردان در عوامل نقش فضای مجازی، گستره ارتباطا  جمای، ایران
ی فردی، اهمیت دین و اهمیت سرزمین قاومی میاانگین بااالتری نسابت باه زناان       تمایزیافتگ

(، اساتتاده از  :0.000Sigهای نقش فضاای مجاازی )   شده در عامل های مشاهده دارند. تتاو 
( اسات؛ ولای   :0.030Sigهای سنتی ماناادار )  ( و اهمیت ارزا:0.000Sigارتباطا  جمای )

 ها مانادار نیست. عامل ا تالف میانگین مشاهده شده در سایر

 تفاوت ابعاد هویت فردی بر اساس قوميت

 نقش فضای مجازی

بررسی میزان میانگین نقش فضای مجازی در حیا  اجتماعی پاسخگویان بار حساب اقاوام    
و قوم لر باا   28.70دهد که میزان اهمیت این عامل در قوم عرب با میانگین  مختل  نشان می

، 24.23ها، قوم فارس باا میاانگین    یر اقوام است. باد از این عاملباالتر از سا 27.87میانگین 
در  15.26و قوم تر  باا میاانگین    22.86، قوم گیلك با میانگین 23.67قوم کرد با میانگین 

 های بادی قرار دارند.  رتبه
 نقش فضای مجازی برحسب قومیت میانگین عاملنتایج آزمون اختالف : 8جدول 

 .F Sig مقدار اشتباه استاندارد اف استانداردانحر میانگین تعداد 

 0.83483 20.36360 24.2322 595 فارس

6.325 0.000 

 1.21364 18.80168 15.2652 240 حرک

 1.80446 22.31989 23.7671 153 کرد

 3.08497 23.29103 28.7081 57 عرب

 4.63206 25.37081 27.8788 30 لر

 2.08851 23.62877 22.8693 128 گیلک

 4.01700 22.00201 17.5758 30 سایر

 0.59955 21.29042 22.5434 1261 کل
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( و تثییاد فار  ناابرابری واریاانس بارای بررسای       :0.068Sigبا توجه به مقدار آزمون لاون ) 
هاای   دهد که از باین گاروه   استتاده شد. نتایج نشان می 1سی تتاو  ماناداری از آزمون دانت

، میانگین این متغیر در گروه قومی فاارس باا قاوم تار ، قاوم تار  باا اقاوام         مورد بررسی
فارس، کرد، عرب و گیلك، قوم کرد با قوم تر ، قوم عرب با قوم تر  و قوم گیلك باا  
قوم تر  تتاو  مانادار دارد. میانگین متغیر نقش فضای مجاازی قاوم لار باا هایچ یاك از       

 .2داقوام مورد بررسی تتاو  ماناداری ندار

 ارتباطات جمعی

دهاد کاه    بررسی میزان میانگین استتاده از ارتباطا  جمای در بین اقاوام مختلا  نشاان مای    
و قوم گیلك  37.53، قوم عرب با میانگین 39.82میزان اهمیت این باد در قوم لر با میانگین 

، قاوم  32.77باالتر از سایر اقوام است. باد از آنها قاوم فاارس باا میاانگین      36.60با میانگین 
 های بادی قرار دارند.  در رتبه 30.13و قوم کرد با میانگین  30.66تر  با میانگین 

 استفاده از ارتباطات جمعي برحسب قومیت میانگین عاملنتایج آزمون اختالف : 9جدول 

 .F Sig مقدار اشتباه استاندارد انحراف استاندارد میانگین تعداد 

 0.62041 15.52264 32.7704 626 فارس

4.019 0.043 

 1.08667 17.04373 30.6620 246 حرک

 1.18822 14.79319 30.1382 155 کرد

 2.46393 18.92582 37.5303 59 عرب

 3.82021 21.94543 39.8268 33 لر

 1.50116 16.98370 36.6071 128 گیلک

 3.46491 19.29183 29.9539 31 سایر

 0.45322 16.39737 32.7076 1309 کل

( و تاییاد فار  ناابرابری واریاانس بارای بررسای       :0.000Sigبا توجه به مقدار آزمون لاون ) 
هاای   دهد که بین میانگین گروه استتاده شد. نتایج نشان می 3تتاو  ماناداری از آزمون ش 

                                                                                                                                        
1. Dunnett’s C 

سای و شاته بارای متغیرهاای ماورد بررسای        ئه جداول آزمون دانات . الزم به ذکر است با توجه به اینكه ارا2
 ، از ارائه جداول مربوطه  ودداری و تنها به ذکر نتایج آنها اکتتا شد.شد باع  اطناب و تاویل مالب می

3. Scheffe 
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 مورد بررسی در متغیر ارتباطا  جمای تتاو  ماناداری وجود ندارد.

 گرایی ایران

دهاد کاه اهمیات ایان بااد       گرایی در بین اقوام مختل  نشان می زان میانگین ایرانبررسی می
بیشتر از سایر اقوام اسات. بااد از آنهاا،     22.35و قوم تر   27.37برای قوم کرد با میانگین 

و قاوم   18.01، قوم فارس با میاانگین  18.34، قوم لر با میانگین 18.53قوم گیلك با میانگین 
 های بادی قرار دارند.  رتبهدر  15.60عرب با 

 گرایي برحسب قومیت ایران میانگین عاملنتایج آزمون اختالف : 10جدول 

 .F Sig مقدار اشتباه استاندارد انحراف استاندارد میانگین تعداد 

 0.50276 11.74782 18.0141 546 فارس

12.955 0.000 

 0.87145 12.77803 22.3588 215 حرک

 1.36622 15.99115 27.3723 137 کرد

 1.20150 9.07110 15.6015 57 عرب

 2.28864 12.32472 18.3498 29 لر

 1.20721 13.33410 18.5304 122 گیلک

 1.35843 7.44044 15.2381 30 سایر

 0.38045 12.98006 19.9558 1164 کل

های مورد بررسی،  ین گروهدهد که از ب نتایج آزمون شته )با تایید برابری واریانس( نشان می
گرایی با قوم تر  و کرد، قوم تر  با قوم فاارس،   میانگین گروه قوم فارس در متغیر ایران

قوم کرد با اقوام فاارس، عارب و گیلاك و قاوم عارب باا قاوم کارد تتااو  ماناادار دارد.           
 ارد.میانگین قوم لر در این متغیر با هیچ یك از اقوام مورد بررسی تتاو  ماناداری ند

 اهميت مناسک ملی

دهد کاه میازان    بررسی میزان میانگین باد اهمیت مناسك ملی در بین اقوام مختل  نشان می
بااالتر از ساایر    33.49و قوم کرد با میاانگین   33.74اهمیت این باد در قوم عرب با میانگین 

، قاوم گیلاك   28.60، قوم لر با میانگین 29.76اقوام است. باد از آنها، قوم تر  با میانگین 
 های بادی قرار دارند.  در رتبه 24.16و قوم فارس با میانگین  26.61با میانگین 
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 اهمیت مناسك ملي برحسب قومیت میانگین عاملنتایج آزمون اختالف : 11جدول 

 .F Sig مقدار اشتباه استاندارد انحراف استاندارد میانگین تعداد 

 0.65793 15.37367 24.1651 546 فارس

9.035 0.000 

 1.03421 15.16445 29.7674 215 حرک

 1.59457 18.66393 33.4908 137 کرد

 1.77626 13.41043 33.7461 57 عرب

 2.57375 13.86006 28.6004 29 لر

 1.60459 17.72327 26.6152 122 گیلک

 3.00340 16.45029 30.5882 30 سایر

 0.48074 16.40156 27.4661 1164 کل

های مورد بررسی،  دهد که از بین گروه نتایج آزمون شته )با تایید برابری واریانس( نشان می
میانگین گروه قومی فارس در متغیر اهمیت مناسك ملی با قوم تر ، کرد و عارب و اقاوام   
تر ، کرد و عرب با قوم فارس تتاو  مانادار دارد. میانگین قوم لر و قاوم گیلاك در ایان    

 هیچ یك از اقوام مورد بررسی تتاو  ماناداری ندارد. متغیر با

 گرایی ملی

دهد کاه میازان اهمیات ایان      گرایی در بین اقوام مختل  نشان می بررسی میزان میانگین ملی
باالتر از  37.01و قوم لر با میانگین  37.19، قوم قوم عرب 38.29باد در قوم کرد با میانگین 

و  30.23، قوم فاارس باا میاانگین    35.050وم تر  با میانگین سایر اقوام است. باد از آنها ق
 های بادی قرار دارند.  در رتبه 26.83قوم گیلك با میانگین 
 گرایي برحسب قومیت ملي میانگین عاملنتایج آزمون اختالف : 12جدول 

 .F Sig مقدار اشتباه استاندارد انحراف استاندارد میانگین تعداد 

 72300. 16.89408 30.2320 546 فارس

10.242 0.000 

 1.02856 15.08170 35.5039 215 حرک

 1.60807 18.82199 38.2968 137 کرد

 2.37730 17.94822 37.1930 57 عرب

 3.18360 17.14423 37.0115 29 لر

 1.12038 12.37501 26.8306 122 گیلک

 2.93567 16.07931 26.0000 30 سایر

 49617. 16.92798 32.3654 1164 کل
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های مورد بررسی،  دهد که از بین گروه نتایج آزمون شته )با تایید برابری واریانس( نشان می
گرایی با قوم تر  و کرد، قوم تر  با اقوام فارس  میانگین گروه قومی فارس در متغیر ملی

ار دارد. و گیلك، قوم کرد با اقوام فارس و گیلك و قوم عارب باا قاوم کارد تتااو  مانااد      
 میانگین قوم لر در این متغیر با هیچ یك از اقوام مورد بررسی تتاو  ماناداری ندارد.

 اهميت فرهنگ قومی

دهاد کاه میازان     بررسی میزان میانگین اهمیت فرهن  قومی در بین اقوام مختل  نشاان مای  
تر از ساایر  بااال  26.61و قوم کرد با میاانگین   27.01اهمیت این باد در قوم تر  با میانگین 

، قاوم  18.07، قاوم فاارس باا میاانگین     21.05اقوام است. باد از آنها، قوم عرب باا میاانگین   
 های بادی قرار دارند.  در رتبه 17.50و قوم لر با میانگین  17.52گیلك با میانگین 

 اهمیت فرهنگ قومي برحسب قومیت میانگین عاملنتایج آزمون اختالف : 13جدول 

 .F Sig مقدار اشتباه استاندارد نحراف استانداردا میانگین تعداد 

 60852. 14.21902 18.0755 546 فارس

13.766 0.000 

 1.01033 14.81439 27.0125 215 حرک

 1.53096 17.91942 26.6143 137 کرد

 1.77026 13.36514 21.0526 57 عرب

 2.05219 11.05136 17.5066 29 لر

 99406. 10.97979 17.5284 122 گیلک

 2.11656 11.59286 14.8718 30 سایر

 43581. 14.86857 20.7904 1164 کل

های مورد بررسی،  دهد که از بین گروه نتایج آزمون شته )با تایید برابری واریانس( نشان می
میانگین گروه قوم فارس در متغیر اهمیت فرهن  قومی با قوم تر  و کارد، قاوم تار  باا     

رس و گیلك، قوم کرد با اقوام فارس و گیلك و قوم گیلك با اقاوام تار  و کارد    اقوام فا
تتاو  مانادار دارد. میانگین قوم لر و عرب در این متغیر با هیچ یك از اقوام ماورد بررسای   

 تتاو  ماناداری ندارد.
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 گرایی کمال

زان اهمیات ایان   دهد که می گرایی در بین اقوام مختل  نشان می بررسی میزان میانگین کمال
باالتر از سایر اقوام اسات. بااد    37.25و قوم لر با میانگین  38.10باد در قوم کرد با میانگین 
، قاوم عارب باا میاانگین     34.44، قوم فاارس باا میاانگین    36.28از آنها قوم تر  با میانگین 

 های بادی قرار دارند. در رتبه 33.55و قوم گیلك با میانگین  34.00

 گرایي برحسب قومیت کمال میانگین عاملایج آزمون اختالف نت: 14جدول 

 .F Sig مقدار اشتباه استاندارد انحراف معیار میانگین تعداد 

 75099. 18.74468 34.4487 623 فارس

2.533 0.044 

 1.24432 19.43693 36.2863 244 حرک

 1.62410 20.08895 38.1096 153 کرد

 2.23678 16.88729 34.0081 57 عرب

 2.51711 14.23890 37.2596 32 لر

 1.88346 21.22547 33.5554 127 گیلک

 3.33468 18.56670 25.5583 31 سایر

 53307. 19.19791 35.1343 1297 کل

های مورد بررسی،  دهد که از بین گروه نتایج آزمون شته )با تایید برابری واریانس( نشان می
گرایی با یكادیگر تتااو  مانااداری     وام مورد بررسی در عامل کمالمیانگین هیچ یك از اق

 ندارد.

 تمایزیافتگی فردی

دهاد کاه میازان     بررسی میزان میانگین تمایزیافتگی فردی در باین اقاوام مختلا  نشاان مای     
بااالتر از ساایر    22.72و قوم تر  با میاانگین   26.53اهمیت این باد در قوم کرد با میانگین 

، قاوم  19.32، قاوم گیلاك باا میاانگین     20.17اد از آنها، قوم عرب با میاانگین  اقوام است. ب
 های بادی قرار دارند. در رتبه 16.50و قوم لر با میانگین  17.51فارس با میانگین 
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 تمایزیافتگي فردی برحسب قومیت میانگین عاملنتایج آزمون اختالف : 15جدول 

 .F Sig مقدار ه استاندارداشتبا انحراف استاندارد میانگین تعداد 

 63817. 14.91178 17.5170 546 فارس

7.954 0.000 

 1.03065 15.11231 22.7243 215 حرک

 1.41762 16.59282 26.5381 137 کرد

 1.51842 11.46382 20.1754 57 عرب

 1.62849 8.76970 16.5025 29 لر

 1.14809 12.68109 19.3208 122 گیلک

 1.79268 9.81891 20.0000 30 سایر

 0.43622 14.88265 20.0540 1164 کل

های مورد بررسی،  دهد که از بین گروه نتایج آزمون شته )با تایید برابری واریانس( نشان می
میانگین گروه قوم فارس در عامل تمایزیافتگی فردی با قوم تر  و کرد، قوم تر  باا قاوم   

س و گیلك تتاو  مانادار دارد. میاانگین قاوم لار و عارب در     فارس و قوم کرد با اقوام فار
 یك از اقوام مورد بررسی تتاو  ماناداری ندارد. این متغیر با هیچ

 تمایزیافتگی عاطفی

دهاد کاه میازان     بررسی میزان میانگین تمایزیافتگی عاطتی در بین اقاوام مختلا  نشاان مای    
بااالتر از ساایر    33.49وم کرد با میاانگین  و ق 33.74اهمیت این باد در قوم عرب با میانگین 

، قاوم گیلاك   28.60، قوم لر با میانگین 29.76اقوام است. باد از آنها، قوم تر  با میانگین 
 های بادی قرار دارند.  در رتبه 24.16و قوم فارس با میانگین  26.61با میانگین 

 برحسب قومیت تمایزیافتگي عاطفي میانگین عاملنتایج آزمون اختالف : 16جدول 

 .F Sig مقدار اشتباه استاندارد انحراف استاندارد میانگین تعداد 

 64696. 15.11730 21.0134 546 فارس

4.938 0.000 

 1.00321 14.70999 24.8992 215 حرک

 1.62940 19.07165 28.4672 137 کرد

 1.62620 12.27754 19.7661 57 عرب

 2.29063 12.33540 26.2069 29 لر

 1.41373 15.61516 23.8251 122 گیلک

 2.34198 12.82757 23.7778 30 سایر

 0.45680 15.58501 23.1271 1164 کل
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های مورد بررسی،  دهد که از بین گروه نتایج آزمون شته )با تایید برابری واریانس( نشان می
کرد و قوم کرد با قاوم فاارس   میانگین گروه قوم فارس در عامل تمایزیافتگی عاطتی با قوم 

تتاو  مانادار دارد. میانگین قوم تر ، عرب، لر و گیلاك در ایان متغیار باا هایچ یاك از       
 اقوام مورد بررسی تتاو  ماناداری ندارد.

 اهميت دین

دهد که میازان اهمیات ایان     بررسی میزان میانگین اهمیت دین در بین اقوام مختل  نشان می
باالتر از سایر اقاوام اسات.    27.47و قوم تر  با میانگین  29.19ین باد در قوم کرد با میانگ

، قاوم فاارس باا میاانگین     25.99، قوم لر با میانگین 26.48باد از آنها، قوم گیلك با میانگین 
 های بادی قرار دارند.  در رتبه 19.70و قوم عرب با میانگین  22.35

 دین برحسب قومیت اهمیت میانگین عاملنتایج آزمون اختالف : 17جدول 

 .F Sig مقدار اشتباه استاندارد انحراف استاندارد میانگین تعداد 

 0.73547 17.18548 22.3584 546 فارس

6.868 0.000 

 1.11957 16.41611 27.4776 215 حرک

 1.68147 19.68112 29.1971 137 کرد

 1.50407 11.35547 19.7031 57 عرب

 2.79010 15.02517 25.9947 29 لر

 1.47137 16.25176 26.4817 122 گیلک

 2.34666 12.85319 18.2051 30 سایر

 50476. 17.22100 24.6894 1164 کل

های مورد بررسی،  دهد که از بین گروه نتایج آزمون شته )با تایید برابری واریانس( نشان می
و قوم کرد با قاوم فاارس تتااو     میانگین گروه قوم فارس در عامل اهمیت دین با قوم کرد 

مانادار دارد. میانگین قوم تر ، عرب، لر و گیلك در این متغیر با هیچ یك از اقاوام ماورد   
 بررسی تتاو  ماناداری ندارد.
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 اهميت جامعه قومی

دهد که میازان اهمیات ایان     بررسی میزان اهمیت جاماه قومی در بین اقوام مختل  نشان می
باالتر از سایر اقوام است.  35.84و قوم تر  با میانگین  38.38میانگین  عامل در قوم کرد با

، قاوم عارب باا میاانگین     29.50، قوم فارس با میاانگین  30.02باد از آنها، قوم لر با میانگین 
 های بادی قرار دارند.  در رتبه 25.74و قوم گیلك با میانگین  26.86

 اهمیت جامعه قومي بر حسب قومیت : نتایج آزمون اختالف میانگین عامل18جدول 

 .F Sig مقدار اشتباه استاندارد انحراف استاندارد میانگین تعداد 

 68819. 16.08060 29.5087 546 فارس

11.334 0.000 

 1.13937 16.70637 35.8413 215 حرک

 1.61139 18.86080 38.3856 137 کرد

 1.79744 13.57034 26.8318 57 عرب

 2.60044 14.00382 30.0203 29 لر

 1.35272 14.94129 25.7473 122 گیلک

 2.82999 15.50051 24.9020 30 سایر

 48992. 16.71467 31.0997 1164 کل

های مورد بررسی،  دهد که از بین گروه نتایج آزمون شته )با تایید برابری واریانس( نشان می
اماه قومی با قوم تار  و کارد، قاوم تار  باا      میانگین گروه قوم فارس در عامل اهمیت ج

اقوام فارس و گیلك، قوم کرد با اقوام فارس، عرب و گیلك، قوم عرب با قوم کارد و قاوم   
گیلك با اقوام تر  و کرد تتاو  مانادار دارد. میانگین قوم لر در این متغیر با هیچ یاك از  

 اقوام مورد بررسی تتاو  ماناداری ندارد.

 سنتی های اهميت ارزش

دهاد کاه میازان اهمیات      گرایی در بین اقوام مختل  نشان می بررسی میزان اهمیت باد سنت
و قوم فارس با میانگین  33.49، قوم گیلك با میانگین 36.20این باد در قوم کرد با میانگین 

، قاوم لار باا    34.88باالتر از سایر اقاوام اسات. بااد از آنهاا، قاوم تار  باا میاانگین          35.17
 های بادی قرار دارند. در رتبه 30.76و قوم عرب با میانگین  34.02نمیانگی
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 های سنتي بر حسب قومیت اهمیت ارزش میانگین عامل: نتایج آزمون اختالف 19جدول 

 .F Sig مقدار اشتباه استاندارد انحراف استاندارد میانگین تعداد 

 72603. 16.96489 35.1770 546 فارس

1.342 0.227 

 99765. 14.62847 34.8837 215 حرک

 1.60921 18.83530 36.2044 137 کرد

 1.69158 12.77115 30.7602 57 عرب

 3.14483 16.93544 34.0230 29 لر

 1.41792 15.66146 35.3552 122 گیلک

 2.68576 14.71049 36.0000 30 سایر

 47937. 16.35500 35.1088 1164 کل

هاای ماورد    دهاد کاه از باین گاروه     سی )با رد برابری واریانس( نشان مای  نتایج آزمون دانت
هاای سانتی باا     بررسی، میانگین هایچ یاك از اقاوام ماورد بررسای در عامال اهمیات ارزا       

 یكدیگر تتاو  ماناداری وجود ندارد.

 اهميت سرزمين قومی

یزان اهمیات  دهد که م بررسی میزان باد اهمیت سرزمین قومی در بین اقوام مختل  نشان می
باالتر از سایر اقوام اسات.   40.22و قوم عرب با میانگین  42.11این باد در قوم لر با میانگین 

، قوم تر  باا میاانگین   38.89، قوم کرد با میانگین 39.03باد از آنها، قوم فارس با میانگین 
 های بادی قرار دارند.  در رتبه 30.73و قوم گیلك با میانگین  38.53

 اهمیت سرزمین قومي برحسب قومیت میانگین عاملنتایج آزمون اختالف  :20جدول 

 .F Sig مقدار اشتباه استاندارد انحراف استاندارد میانگین تعداد 

 84757. 19.80489 39.0372 546 فارس

3.143 0.003 

 1.09100 15.99724 38.5382 215 حرک

 1.49100 17.45169 38.8947 137 کرد

 2.25899 17.05502 40.2256 57 عرب

 2.33387 12.56830 42.1182 29 لر

 1.74177 19.23853 30.7377 122 گیلک

 3.13758 17.18522 36.1905 30 سایر

 55028. 18.77425 38.1689 1164 کل
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های مورد بررسی،  دهد که از بین گروه نتایج آزمون شته )با تایید برابری واریانس( نشان می
ن گروه قوم فارس در عامل اهمیت سرزمین قومی با قوم گیلك و قوم گیلك باا قاوم   میانگی

فارس تتاو  مانادار دارد. میانگین اقوام تر ، کرد، عرب و لر در این متغیر با هیچ یك از 
 اقوام مورد بررسی تتاو  ماناداری ندارد.

 گيری بندی و نتيجه جمع

ردی دارای ابااد اجتماعی و جمای اسات.  بر  الف تصور عمومی از هویت فردی، هویت ف
زیرا هویت حاصل زیست اجتماعی انساان باوده و در کانش متقابال باین اعضاای جامااه و        

های اجتماعی سا ته می شود. به همین دلیال در ساا تمان هویات فاردی هار یاك از        گروه
.. اعضای جاماه، عوامل متاادد اجتمااعی، سیاسای، اقتصاادی، عااطتی، دینای، تااریخی و .       

دهناده هویات    د یل است. هدف اصلی این مقاله شناساایی، تایاین و تبیاین عناصار تشاكیل     
شناسای   فردی ایرانیان است. برای رسیدن به این هدف، تالا شاد تاا از حیااه نظاری روان    

شانا تی نزدیاك شاود. بناابراین در مرحلاه اول بار        فاصله گرفته و به ماالاا  حوزه جامااه 
تاری  جام  از هویت فاردی تمرکاز شاد. ایان امار مساتلزم       شناسایی مشخصا  کلی یك 

 های گذشته بود.  شناسایی ابااد نظری و تجربی موضوع مورد ماالاه در پژوهش
با مرور ماالاا  گذشته تالا شاد عوامال مختلا  و اباااد گونااگون هویات فاردی        

از طریاق   ای تادوین و  هاا، پرسشانامه   اوری شود. سپس بر اساس ایان مؤلتاه   شناسایی و جم 
های هویت فردی شناسایی شد. نتایج باه دسات آماده از     تحلیل عاملی اکتشافی ابااد و عامل

تحلیل عاملی نشان داد که عوامل مختلتی از جمله عوامل تاریخی، ملی، اجتماعی، ماذهبی،  
های اجتماعی نقش مهمی در سا ت هویات فاردی ایرانیاان     قومی، عاطتی و همونین رسانه

درصاد از   60عامل کلی در هویت فاردی شناساایی شاد کاه تقریباا        13ر کلی دارند. به طو
گرایای،   هاای اهمیات سارزمین قاومی، کماال      کرد. عامال  واریانس هویت فردی را تبیین می

گرایای، اهمیات جامااه قاومی، اهمیات       های سنتی، باد ارتباطا  جمای، ملی اهمیت ارزا
قاش فضاای مجاازی، اهمیات فرهنا       مناسك ملی، اهمیت دیان، تمایزیاافتگی عااطتی، ن   

گرایی از عوامل به دسات آماده از تحلیال عااملی بودناد.       قومی، تمایزیافتگی فردی و ایران
های عاطتی و فردی، قومیات، ملیات،    دهد که ویژگی تحلیل عوامل به دست آمده نشان می

رغام   های سنتی نقش مهمای در ساا ت هویات فاردی ایرانیاان دارناد و باه        مذهب و ارزا
های کهن قومی، ملی و مذهبی هناوز   های جهانی، ارزا سترا جهانی شدن و نتوذ ارزاگ
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توان بدان اشاره کرد اهمیات   نقش محوری در هویت فردی ایرانیان دارد. نكته بادی که می
هاای اجتمااعی ناوین از جملاه      عامل استتاده از وسایل ارتباط جمای و نقش پررن  رساانه 

ی مجازی در سا تمان فردی است. نقشی کاه شااید در گذشاته    های اجتماع اینترنت و شبكه
آن چنان برجسته و پررن  نبود ولای اماروزه اهمیات قابال تاوجهی در حیاا  اجتمااعی و        

 فردی جاماه ایرانی پیدا کرده است. 
یاابی فاردی    نتایج به دست آمده نشان داد که اگر چه جنسیت نقش پررنگی در هویات 

گیاری   های از تمایزیافتگی بر اساس جنسیت در حاال شاكل   ور نشانهایرانیان ندارد، اما به مر
است. به عنوان مثاال، در تتااو  در ساه عامال ارتباطاا  جماای، نقاش فضاای مجاازی و          

های سنتی در  های سنتی بین زنان و مردان مانادار بود. کم شدن نقش و اهمیت ارزا ارزا
بینای   ینده تغییرا  قابل تاوجهی در جهاان  بین زنان نسبت به مردان نشان از آن دارد که در آ

هاایی را نیاز در حیاا      بینی است و احتماال  چاالش  های سنتی قابل پیش زنان نسبت به ارزا
 اجتماعی و سیاسی کشور به دنبال داشته باشد. 

های هویت فردی بر اساس قومیات پاساخگویان نیاز نتاایج جالاب و       تحلیل نتایج عامل
یكی از این نتایج این بود که بین اقوام مختلا  کشاور تنهاا در ساه     قابل تاملی به دست داد. 

هااای ساانتی تتاااو  ماناااداری در  گرایاای و اهمیاات ارزا عاماال ارتباطااا  جمااای، کمااال
یاابی در باین اقاوام مختلا       توان ادعا کارد کاه هویات    یابی مشاهده نشد. بنابراین می هویت

، نتایج تحلیال تتااو  میاانگین نشاان     مسیرهای مختلتی را در حال طی کردن است. در واق 
تاوان   یابی بر اساس قومیت را مای  ها دو یا سه گروه در هویت دهد که در بسیاری از عامل می

شناسایی کرد. به عنوان مثال، در بح  اهمیت، دین قوم کرد تتاو  ماناداری با قوم فاارس  
اعی ایجاد کرده است کاه  دارد و به تنهایی گروه متتاوتی از نظر اهمیت دین در حیا  اجتم

قابل   بندی گرایی نیز چنین گروه با بقیه اقوام متتاو  است. همونین در  صوص عامل ایران
مشاهده است. به طوری که بین اقوام فارس و گیلك و همونین بین اقوام تر ، لر، عرب و 

ای دقیاق  ها  هایی قابل مشاهده است که البته نیاز به پیماایش جداگاناه و بررسای    کرد شباهت
 دارد. 

های جزئی، چند موضوع برجسته در نتایج ایان پاژوهش قابال مشااهده      فار  از تتاو 
دهنده هویت فاردی در ایاران متكثار، پویاا و چندگاناه اسات.        است. اول اینكه عوامل شكل

هاا و تماایزا  فاردی،     طوری کاه نقاش عاواملی چاون دیان، قومیات، سارزمین، تتااو          به
هاای   در هویت فردی ایرانیان قابل مشااهده اسات. ایان یافتاه باا یافتاه      های جمای و ...  رسانه
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هاا در هویات شخصای     هاا و نگارا   ( در  صاوص نقاش ارزا  1383جااه )  پژوهش رفات
( در  صاوص نقاش دیان و مناساك     1392( و برجالای ) 1384اشخاص، پژوهش شالوی )

( درباره 1390( و نیازی )1387مذهبی در هویت شخصی افراد، پژوهش علوی و همكاران )
های اجتماعی از جمله تلویزیاون و مااهواره باا     مندی و استتاده از اینترنت و رسانه نقش بهره

 هویت شخصی افراد همخوانی دارد.
تاری دارد.   دوم اینكه نقاش جنسایت در بر ای از اباااد هویات فاردی نقاش پررنا         

طاا  جماای و فضاای    های سانتی، ارتبا  عبار  دیگر، جنسیت در بر ی ابااد مانند ارزا به
مجازی نقش مؤثری داشته و باع  ایجاد تمایز در هویت افراد شده اسات. نكتاه مهام قابال     

تار از   رنا   های سانتی در هویات زناان کام     ذکر در این  صوص این بود که اهمیت ارزا
های سنتی دارند. این یافتاه باا نتاایج پاژوهش      مردان است و مردان تالقا  بیشتری به ارزا

گیری مذهبی بیشتری داشتند،  ( که د تران نسبت به پسران جهت1392همكاران ) برجالی و
متتاو  است. در این تحقیق، تتاو  ماناداری بین اهمیت دین و جنسیت مشاهده نشد ولای  

تواناد   اند. علت ایان امار مای    تری داشته گیری مذهبی قوی در پژوهش مذکور د تران جهت
جامااه آمااری تحقیاق ماذکور ماااوف باه دانشاجویان         ناشی از دو نكته باشادز اول اینكاه  

دانشگاه تهران است، در حالی که جاماه آماری این پژوهش مربوط به مراکز استانی کشاور  
 گیری باشد. تواند ناشی از  اای ابزار اندازه است. دلیل دوم می

ه از سوم اینكه نقش قومیت نیز در ایجاد تمایزا  هویتی نسبتا  قابل توجه اسات. گذشات  
این که بر ی عناصر قومی مثل اهمیت سرزمین قومی، اهمیات جامااه و فرهنا  قاومی در     

های قومی در نقاط مختل  کشور نیاز   سا تمان هویت فردی افراد قابل مشاهده است، گروه
رغام ایان    بندی متتاوتی از هویت فاردی را دارناد. اماا باه     در بر ی عناصر، شكل و صور 

دهد، یك ناوع تنیادگی و همساازی باین      تحلیل عاملی نیز نشان می که نتایج موارد، همونان
عناصر قومی، دینی و ملی در هویت فردی قابال مشااهده اسات. باه عباار  دیگار، اگرچاه        

بنادی هاویتی    عناصر قوم  ود عامل تمایز افراد از یكدیگر در جاماه است ولی در صاور  
 در کنار یكدیگر قرار دارند.افراد عناصر قومی و ملی با یكدیگر تناقض نداشته و 
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