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  :چكيده 

در مناسبات اجتماعي و تعامالت گروهي » هويت«با درك اهميت و جايگاه 
اي اين مفهوم، اين پژوهش درصدد است تا  و با توجه به موقعيت بين رشته

هاي مقطع كارشناسي  نامه جايگاه موضوع و مفهوم هويت را درعناوين پايان
هاي دولتي شهر  دانشگاهالملل  ارشد و دكتري علوم سياسي و روابط بين

تهران، در قالب بررسي كمي و استقرايي، مورد شناسايي قرار دهد و از 
هاي  نامه پردازد كه چه تعداد از پايان رو، به اين پرسش اساسي مي اين

هاي علوم سياسي و روابط  دانشجويي مقطع كارشناسي ارشد و دكتري رشته
به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم، هاي دولتي شهر تهران،  الملل دانشگاه بين

  اند؟ موضوع هويت را در عناوين و در دستور مطالعات خود داشته
آوري  در انجام اين پژوهش، از روش و تكنيك تحليل محتوا و در جمع

 دانشگاه و مركز 8نامه از   عنوان پايان700شماري از  اطالعات، از تمام
 شده و براي فهم بهتر آموزشي دولتي مستقر در شهر تهران استفاده

در مدل مفهومي اول، . موضوع، از دو مدل مفهومي بهره گرفته شده است
ساز اعم  هاي هويت هويت به مثابه متغيري وابسته و متأثر از عناصر و مؤلفه

از محيط داخلي و خارجي و در مدل مفهومي دوم، هويت به عنوان متغيري 
دادهاي هويتي مورد توجه قرار  مستقل با طيف وسيعي از كاركردها و برون

بندي شد كه  به كارگيري مفهومي موسع از هويت، منتج به اين جمع. گرفت
وبيش، موضوع هويت را در دستور كار  ها، كم نامه  درصد از پايان40حدود 

، تنها »هويت«در برداشت مضيق و معطوف به صرف واژه . اند خويش داشته
  .اند  درصد از مفهوم مذكور بهره گرفتهنامه و قريب به  يك  عنوان پايان6

  
الملل،  نامه دانشجويي، علوم سياسي، روابط بين هويت، پايان :ها كليدواژه
 تحليل محتوا

                                                           
  استاديار گروه علوم سياسي دانشگاه آزاد اسالمي ـ واحد تهران مركزي  *
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    همقدم
هاي علوم  ، وجوه، كاركردها و كاربردهاي آن در اكثر رشته1»هويت«اهميت رو به تزايد 

 گرديده تا موضوع هويت به عنوان باعث 2اي انساني و اجتماعي به مثابه مفهومي بين رشته
 متغير مستقل و تأثيرگذار و گاه متغير وابسته و تأثيرپذير، در دستور مطالعه و بررسي طيف

ها و مقاالت علمي  هاي اخير نه فقط كتاب نظران قرار گيرد و در سال وسيعي از صاحب
 هاي نامه تدوين پايانقابل توجهي انتشار يابد، بلكه درصد قابل توجهي از دانشجويان نيز در 
  . و تحليل قراردهند خود، با دستمايه قراردادن وجوه مختلف مقوله هويت، آن را مورد تبيين

ها،  نامه هاي آكادميك، به ويژه به بخش پايان ورود رو به رشد مفهوم هويت به حوزه
 و دارد كه همبسته با اوضاع» اجتماعي«و » علمي « توأماً نشان از گسترش اين دغدغه

اي، از جذابيت بيشتري نيز برخوردار شده تا حدي كه اقبال  المللي و منطقه احوال بين
  .اساتيد و دانشجويان را به آن، به عنوان موضوع پژوهشي، برانگيخته است

در اين پژوهش، درصدد هستيم تا بدين پرسش اساسي پاسخ دهيم كه چه تعداد از 
هاي علوم سياسي و  ي ارشد و دكتري رشتههاي دانشجويان مقطع كارشناس نامه پايان

اند؟ در  الملل، عنوان و موضوع هويت را دستمايه مطالعات خود قرار داده روابط بين
، به ويژه طرح بحث آن كه به »هويت«پاسخ، با توجه به قدمت كم ادبيات مربوط به 
گونه  شود، فرضيه اصلي پژوهش اين صورت گسترده به يك دهه اخير محدود مي

 به  ها نامه به لحاظ آماري، تعداد محدود و كمي از پايان«ازماندهي شده است كه س
بدين لحاظ، در . »اند دادهاي آن پرداخته موضوع هويت و وجوه، ابعاد، پيامدها، و برون

دادهاي هويتي،  ساز، برون اين مختصر، جايگاه مقوله هويت از جمله عناصر هويت
  .دهيم را مورد بررسي و شناسايي قرار مي) 1(ايلي/  قوميهاي هويتي و به ويژه هويت گروه
  

    تمهيد نظري و مفهومي پژوهش
    نامه پايان

نامه تحصيلي، يكي از مهمترين  هاي علمي، رساله يا پايان شناسي پژوهش در گونه
مندي،  هايي چون روش آل با ويژگي آيد كه در گونه ايده ها به حساب مي انواع پژوهش

يابي علمي، طرح سؤاالت و فرضيات  گر، مسأله لعه سيستماتيك پژوهشمندي، مطا هدف
مشخص، شناسايي متغيرها و نظارت، هدايت، راهنمايي و مشاوره مستمر اساتيد راهنما 
                                                           
1- Identity        2- Interdisciplinary 
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  .گيرد و مشاور، مورد شناسايي قرار مي
) و در مواردي مقطع كارشناسي(هر دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد و دكتري 

اي است كه  دار تدوين رساله هاي آموزشي، عهده ، در پايان دورههاي دانشگاهي رشته
نامه به گروه آموزشي مربوطه و طي پروسه علمي ـ  پس از انتخاب موضوع و ارائه طرح

اداري و خصوصاً تصويب عنوان در شوراي پژوهشي دانشكده، جنبه عملياتي و رسمي 
اي به طرح و دفاع  وين، در جلسهگيرد و در نهايت دانشجو، پس از تهيه و تد به خود مي

پردازد و در صورت موفقيت در اين جلسه، به درجه كارشناسي  ها و نتايج مي از يافته
  .آيد ارشد و يا دكتري نايل مي

  
    هويت

مفهوم هويت به عنوان فرايند . دومين مفهوم كليدي مقاله حاضر، واژه هويت است
هايي از باب كيستي و چيستي، از جمله  شگويي آگاهانه افراد و اجتماعات به پرس پاسخ

هويت، . زند مفاهيم مهمي است كه نظم كهن تاريخي را به نظم نوين امروزي پيوند مي
اي از عالئم، آثار مادي، مفهومي، زيستي، اجتماعي، فرهنگي ـ تمدني و رواني  مجموعه

ليت ديگر و است كه نه فقط موجب شناسايي فرد از فرد، گروه از گروه، اهليتي از اه
، بلكه خود )6: 1379شيخاوندي، (شود  فرهنگ و تمدني از فرهنگ و تمدن ديگر مي

  .شرط هر نوع عمل، به ويژه عمل اجتماعي است پيش
سازد تا براي  گر اجتماعي فراهم مي سازي، اين امكان را براي كنش فرايند هويت

ع، هويت معطوف به در واق. كننده پيدا كند هاي فوق، پاسخي مناسب و قانع پرسش
بازشناسي مرز ميان خود و بيگانه است كه عمدتاً از طريق مقايسه اجتماعي و تمايز 

به ). 790: 1999؛ براون، 16: 1380محمدي،  گل(شود گروه ممكن مي گروه از برون درون
اين . بيان ساده، هويت عبارت از تصور و يا شناخت ما از خويش در برابر ديگران است

گيريم و از  قرار مي» غير«يا » ديگري«آيد كه ما در برابر  ني به دست ميشناخت زما
قريشي، (رو، نقطه عزيمت شناخت ما از خويشتن، مواجهه ما با ديگران است  همين
1381 :29.(  

اي، مصداقي و كاربردي داراي  ، اين مفهوم به لحاظ انديشه»هويت«در تبارشناسي 
به صورت موسع، موضوع چيستي و ). 14: 1381جنكينز، (اي تاريخي است  ريشه

هاي خاص، در آثار  هاي اجتماعي ساكن در جغرافيا و سرزمين ها و گروه كيستي انسان
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هاي  هاي فلسفي و در آثار تاريخي با طرح ريشه بسياري از فيلسوفان و با طرح پرسش
لي يافته هاي اجتماعي، تج اي گروه هاي خانوادگي، ايلي و عشيره تاريخي و تبارشناسي

ها و  به لحاظ مصداقي و كاربردي نيز در طول تاريخ، اولين تعامالت، جنگ. است
زايي جوامع خودي با تمسك،  ها، از طريق بسيج و برانگيختگي و مشروعيت ستيزه

زدايي  بخشي و مشروعيت نمايي هويت و منافع مشترك و در مقابل تمايز توجه و بزرگ
توان هويت را واجد دو جنبه سلبي و   اساس، ميبراين. از ديگران حاصل شده است

ايجابي به صورت خودي و غير، من و ديگري، ما و ديگران دانست؛ همچنان كه هويت 
منظر اول متأثر از نگاه دروني است كه با آن هويت . از دو منظر قابل شناسايي است

يروني است كه هويت منظر دوم نيز متأثر از نگاه ب. كنيم نمايانيم و معرفي مي خود را مي
  .كنند نمايانند و تعريف مي ما را ديگران به ما مي

ها و نظريات از اهميت بسياري برخوردار است؛ چرا كه  در تعريف هويت، پارادايم
. كننده رويكرد موجود نسبت به آن هويت است اي، تعيين  و نظريه1نقطه ثقل هر پارادايم

هاي ثابت،   وجود وجوه پايدار و مؤلفهرغم توان ادعا كرد كه علي بنابراين، مي
و در گذر زمان با تغيير ) 1383عليخاني، (گاه هويت مفهوم ثابتي نداشته  ساز، هيچ هويت

ها و نظريات  متغيرهاي ثابت همواره در حال تغيير و تحول بوده است و هر يك از پارادايم
هاي معناساز و  ها و چارچوب ها، رويكردها، انگاره ها روش در شرح و بسط هويت
براين اساس، . اند ها ساخته درآمد تحليل، تبيين و تغيير هويت مفهومي خود را پيش

ها، به مثابه  ها و گفتمان هايي چون جهاني شدن، مدرنيته، حقوق بشر، ايدئولوژي پديده
هاي فراوان، تأثيرات خواسته  رغم مقاومت شمول، به اي جهان هاي فراگير و پديده پارادايم

وكيف   ها به دنبال داشته است؛ هرچند حجم، اندازه و كم اي را بر هويت  يا ناخواستهو 
  .گون بوده است هاي مختلف، متفاوت و گونه اين تأثيرات در جوامع و بر هويت

  
    )هاي تحليل محتوا شاخص(ايضاح مدل مفهومي

    ساز هاي هويت منابع و مؤلفه: مدل اول
تاجيك، (زه علوم انساني و اجتماعي است اي در حو هويت مفهومي بين رشته

هاي علمي، با توجه به خاستگاه، موضوع، اهداف و  و هر يك از رشته) 101: 1382
هاي مطالعاتي، سطح تحليل و ابزار تحقيق و پژوهش، به وجهي از وجوه هويت  زمينه

                                                           
1- Paradigm 
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شناسي خاصي را معيار  شناسي و هستي توجه بيشتري داشته، مباني نظري، معرفت
  .دهند يابي جهان پيرامون و از جمله هويت قرار ميارز

پردازان شخصيت، هويت را امري شخصي و  شناسان و نظريه در حالي كه روان
، »تمايز«هاي شخصيتي و احساس فرد تأكيد دارند و احساس  فردي دانسته و بر ويژگي

مايند ن را موضوعي شخصي و محصول تجربة انفرادي قلمداد مي» استقالل«و » تداوم«
شناختي،  شناسان به جاي سطح تحليل فردي و روان ، جامعه)14: 1380محمدي،  گل(

هاي خود از جمله در موضوع هويت قرار  سطح اجتماعي را مبناي مطالعات و پژوهش
ها، به مثابه مفهومي  شناسان، احساس هويت در ميان انسان از نظر جامعه. دهند مي

گيرد و بستر اجتماعي و حضور  د و جامعه شكل ميبرساخته، به واسطه تعامل ميان فر
از ديدگاه پژوهشگران حوزه علوم . هاست كننده هويت انسان فرد در جامعه، تعيين

معناست  اجتماعي، هويت به صورت انفرادي و مجزي، جداي از دنياي اجتماعي، بي
ل فرد با هويت برآيند ديالكتيكي تعام). 20: 1996؛ جنكينز، 14 و 15: 1991اسميت، (

گران سياسي، هويت نسبت وثيقي با  از ديدگاه پژوهش). 22: 1964ميد، (جامعه است
هاي طبيعي و فراتاريخي نيستند؛ بلكه در  مرز، تفاوت و هويت، پديده. يابد قدرت مي

هويت پيوند ناگسستني با . شوند محور، توليد و بازتوليد مي سايه قدرت و روابط قدرت
ها و نهادها  جوامع، حكومت. ها هميشه دربرگيرنده قدرت هستند تفاوت دارد و تفاوت

  ).17: 1380محمدي،  گل(نمايند  در ايجاد، حفظ و تقويت آنها نقش كليدي ايفاء مي
دانند؛ همچنانكه  مند و محتمل مي نگاران، هويت را امري تاريخي، زمان تاريخ

زمين و فضاهاي جغرافيايي جغرافيادانان هويت را با مفاهيم و مصاديقي چون مكان، سر
هاي فرهنگي ـ تمدني و هويتي را متأثر از طبيعت و ماهيت  بينند و تفاوت همبسته مي

نمايند و مفهوم كليدي سرحدات و  هاي جغرافيايي ارزيابي مي ها و حوزه هريك از اقليم
  .دانند ها در گذشته و حال مي كننده هويت هاي تبيين و تفكيك مرز را يكي از مهمترين واژه

هايي نظير سطح  هاي اجتماعي را با شاخص ها و گروه اقتصاددانان هويت انسان
ها و رشد  مندي درآمد سرانه، نسبت افراد با ابزار و وسايل توليد، ميزان دسترسي و بهره

سنجند و پژوهشگران مطالعات زنان، كليد فهم هويت را  و توسعه اقتصادي مي
  .دانند نسي و تأكيد بر روابط قدرت ميهاي ج بخشيدن به تفاوت محوريت

منابع و «عالوه بر نكات فوق كه در ترسيم و تدوين مدل مفهومي اول به عنوان 
مؤثر بوده است، توجه به اين نكته ضروري است كه منابع و » ساز هاي هويت مؤلفه
ط  علوم سياسي و رواب ها فراوانند و رشته ساز و تأثيرگذار بر هويت هاي هويت مؤلفه
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هايي كه از ابزار و روش خاصي برخوردار نبوده و از ابزارها و  الملل، به عنوان رشته بين
جويند، به  هاي ديگر در تحقيقات و مطالعات خود سود مي هاي پژوهشي رشته روش

ها، كه بعضاً برابر نيستند و در گذر زمان كم و زياد  سهم هر يك از منابع و مؤلفه
ساز، در   و به اين نكته اذعان دارند كه گاه يك عنصر هويتشوند، بذل توجه داشته مي

گيرد  نمايد و در مقطع ديگر، در حاشيه قرار مي يك مقطع زماني، نقش مسلط را ايفا مي
ساز، دستخوش تغيير و  مراتب منابع هويت و عمالً سلسله) 17: 1998هترينگتون، (

  .شود تحول مي
خارجي، دو عنصر مهم در عرصه بندي محيط داخلي و  ترين تقسيم در كلي

تر از جمله فردي، محلي، ملي،  شوند كه به سطوح فرعي سازي شناخته مي هويت
به تبع، در مدل مفهومي اول، در ذيل هر يك از . اند المللي تفكيك شده اي و بين منطقه

ساز به  ها و موضوعات هويت ها، پديده ها، مراجع، افراد، گفتمان سطوح؛ نهادها، گروه
ورت گسترده ديده شده است تا امكان استخراج مبسوط و در عين حال دقيق جايگاه ص

  .هاي دانشجويي فراهم شود نامه هويت در عناوين پايان
  )ساز بندي عناصر هويت شاخص(ساز  هاي هويت منابع و مؤلفه: 1مدل مفهومي شماره 

  
    دادهاي هويتي برون: مدل دوم

 و هر هويتي، زندگي و عمل اجتماعي هر عمل اجتماعي، محصول هويتي است
با در نظر گرفتن مفروض فوق، مدل مفهومي دوم . نمايد خاصي را توصيه و تجويز مي

اين پژوهش، معطوف به شناسايي وجوه و ابعاد مختلف ايجابي و سلبي اين عمل 
  .اجتماعي است

 هويت اولين كارويژه هر هويتي، ايجاد وحدت و انسجام ميان اجزا و سازندگان آن
؛ همچنانكه مبناي ايجاد همبستگي و وفاق اجتماعي و )275: 2003نوروال، (است 

هويت اجتماعي در سطوح مختلف، . بخشي است سازي و مشروعيت هويتي، مشروع
كننده ارتباطات و تعامالت اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي  ساز و تسهيل زمينه
  ).7: 1997كاستل، (است 

گران اجتماعي و  سازي، فرايندي براي خودشناسي كنش تيابي و هوي هويت
دادهاي  معناسازي فكري، فرهنگي و اجتماعي از طريق برون). همان(معناسازي است 

، عملكرد و )اعم از آرماني يا واقعي(گذاري  اي و فكري، هدف هويتي، در ابعاد انديشه
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ختي، فرهنگي و شنا ، هنري، زيبايي)در حوزه زندگي فردي و جمعي(شيوه زيست 
  .يابد سازي، تجلي و تبلور مي تمدن

تاجيك، (روي ديگر ايجاد وحدت و انسجام اجتماعي، تمايزگذاري و تفكيك است 
بيني مرزهاي جغرافيايي و فكري در راستاي  تعيين حدود و ثغور، پيش). 1384

با چنين . گردد دادهاي هويتي محسوب مي تمايزگذاري و تفكيك جوامع، از برون
رزبندي دقيقي، هر هويتي از امكان بسيج و برانگيختگي اعضا برخوردار شده و م

هاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي، حقوق،  گذاري در حوزه مبادرت به سياست
ها، نوع رابطه  ها و محدوديت نمايد، ضمن ايجاد فرصت دفاعي ـ امنيتي و استراتژيك مي

) در سطوح و ابعاد مختلف(و بر ديگران ) منازعهاعم از همكاري، رقابت و (با ديگران 
  .زند را رقم مي

  دادهاي هويتي برون: 2مدل مفهومي شماره 
  

    آوري اطالعات روش تحقيق و شيوه جمع
   تحليل محتوا:روش

  )شماري تمام( استقرايي :شيوه جمع آوري اطالعات
شته علوم سياسي هاي دو مقطع كارشناسي ارشد و دكتري ر  عناوين رساله:جامعه آماري
  نامه  عنوان پايان700الملل و از طريق تمام شماري از  و روابط بين

مندرج در (» نامه عنوان پايان«و » موضوع«، »كلمه «:هاي تحليل واحد و شاخص
هاي  شاخص. دهد واحدهاي تحليل اين پژوهش را تشكيل مي) ها نامه عناوين پايان

مطرح و در دو مدل مفهومي، به تفكيك » ايضاح مدل مفهومي«تحليل محتوا در بخش 
در واقع، اجزاء دو مدل مفهومي، كدهاي تحليل اين . تصريح و ترسيم شده است

ها،  اند تا از طريق اين شاخص دهند و اين امكان را فراهم آورده پژوهش را تشكيل مي
  .تجزيه و تحليل آماري اطالعات موجود صورت پذيرد

 مايكروسافت آفيس اكسل، جزء : تجزيه و تحليل اطالعات به عنوان ابزار1برنامه اكسل
هاي زيادي به شكل جدول   است و هر صفحه از برنامه، خانه2هاي صفحه گسترده برنامه
آورند كه در هر يك از آنها  هايي را به وجود مي ها، سطرها و ستون اين خانه. دارد

، انجام كليه عمليات )ها خانه(ها اين برنامه، به كمك جدول. گردد اطالعات الزم درج مي
                                                           
1- Excel        2- Spread Sheet 
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  .سازد پذير مي رياضي و آماري و ترسيم نمودار به وسيله ابزارهاي گرافيكي را امكان
  

    محدوده پژوهشي
    محدوده زماني

  .ش. ه1370-1385هاي  ساله، بين سال15محدوده زماني 
    محدوده مكاني

  :و مركز آموزشي دولتي مستقر در شهر تهران، شامل  دانشگاه8
، عالمه طباطبائي، )ع(هاي تهران، شهيد بهشتي، تربيت مدرس، امام صادق نشگاهدا

تربيت معلم، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي و پژوهشكده امام خميني و 
  .انقالب اسالمي

  :نمونه آماري به لحاظ تركيب جنسي دانشجويان و مقطع تحصيلي به شرح زير است
 657لق به آقاياننامه، متع  عنوان پايان.  
 43ها نامه، متعلق به خانم  عنوان پايان. 
 56عنوان، مقطع دكتري . 
 644ارشد  عنوان، مقطع كارشناسي. 

  ها براساس نام دانشگاه و يا مؤسسه آموزشي نامه تعداد پايان: 1جدول شماره 
  نامه تعداد پايان  نام دانشگاه و يا مؤسسه آموزشي  رديف

  245  )ع(دانشگاه امام صادق  1
  214  دانشگاه تهران  2
  85  دانشگاه عالمه طباطبايي  3
  82  دانشگاه شهيد بهشتي  4
  65  دانشگاه تربيت مدرس  5
  4  دانشگاه تربيت معلم  6
  3  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  7
  2  پژوهشكده امام خميني و انقالب اسالمي  8

  700  جمع
  

  فرآيند تحقيق
 
  .ها امهن استخراج عناوين پايان -1
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 6حداكثر تا (مطالعه دقيق عناوين و تعيين تعدادي كليدواژه براي هر عنوان  -2
 ).كليدواژه

 .سازي آنها دارتر و نهايي ها و انتخاب مفاهيم معني گري كليدواژه غربال -3
 .Excelافزار اكسل  گيري از نرم واردنمودن اطالعات به رايانه و بهره -4
 .اتتجزيه و تحليل آماري و دريافت اطالع -5
 .ها و نتايج تحقيق بندي يافته سازماندهي، فرآوري و جمع -6

  )ها نامه  درصد از كل پايان1تقريبا (را دارند » هويت«هايي كه در عنوان واژه  نامه پايان: 2جدول شماره 

ف
ردي

 

 دانشگاه مقطع استاد دانشجو عنوان
سال 
 دفاع

1 
شدن، هويت و  تجدد، جهاني

 ن معاصرهاي فرهنگي در جها گرايي خاص
احمد 

 محمدي گل
هادي 
 سمتي

 1379 تهران دكتري

2 
 دولت و هويت اجتماعي در ايران معاصر

 )ش.  ه1320-1285(
محمدعلي 
 اكبري

حسين 
 بشيريه

 1378 تهران دكتري

3 
گرايي و اسالم در ايجاد هويت  نقش ملي

سازي در دوره پهلوي و  مشترك ملت
 جمهوري اسالمي ايران

 صفر پرتوي
حميد 
 احمدي

 1379 تهران دكتري

4 
تأثير ساختار (سياستگذاري، هويت، جوانان 

سياستگذاري فرهنگي در بحران هويت 
 ) تاكنون1376جوانان از سال 

ابراهيم 
 غالمپور

كيومرث 
 اشتريان

 1383 تهران ارشد

5 
تأثير عوامل هويتي در روابط تركيه و 

 اسرائيل
فاطمه 
 دارابي

حميرا 
 مشيرزاده

 1383 هرانت ارشد

ايران، گفتمان مسلط و مسأله هويت در   6
 عصر اطالعات

عباداله 
 همتي

محمدرضا 
 تاجيك

 ارشد
  تربيت
 معلم

1385 

  
   درصد7/11 عنوان با 82ها از ميان  نامه ساز مستتر در عناوين پايان هاي هويت مؤلفه: 3جدول شماره 

 رديف
  ساز هاي هويت مؤلفه

 )از محيط داخلي(
  درصد تعداد

ساز  هاي هويت ؤلفهم
 )از محيط خارجي(

 درصد تعداد

 85/0 6 مدرنيته  28/1 9 نهاد دين و مذهب 1

 71/0 5 شدن جهاني  1 7 نهادهاي سياسي و دولت 2

 57/0 4 الملل نظام بين  71/0 5 ايدئولوژي 3

 42/0 3 غرب و آمريكا  71/0 5 نخبگان و روشنفكران 4

 42/0 1  و منازعه نظاميجنگ  57/0 4 ها احزاب و گروه 5

 71/2 19 جمع  57/0 4 هاي اجتماعي جنبش 6

     57/0 4 نهادهاي اقتصادي 7
        57/0  4  اقوام 8
        42/0  3  فرهنگ 9
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        42/0  3  طبقات و اقشار اجتماعي 10
        42/0  3  جغرافيا 11
        28/0  2  نهادهاي اجتماعي 12
        14/0  1  هاي موجود گفتمان 13
        14/0  1  سنت 14
        14/0  1  انقالب اسالمي 15
        14/0  1  وسايل ارتباط جمعي 16
        14/0  1  توسعه 17

18 
به (ديگر عوامل داخلي 

        71/0  5  )صورت كلي 

     9 63 جمع

  
 700 عنوان از 157(ها  نامه هاي هويتي در عناوين پايان جايگاه هويت و گروه: 4جدول شماره 

  )نامه پايانعنوان 
 درصد تعداد هاي هويتي گروه رديف

 هويت ملي 1
49) 2( 

19 

7  
71/2 

 14/3 22 هويت قومي 2

 28/2 16 هويت فرهنگي 3

 85/1 13 هويت اسالمي 4

 85/1 13 هويت سياسي 5

 42/1 10 هويت نخبگان 6

 14/1 8 هويت طبقاتي 7

 85/0 6 اي ـ استاني هويت ناحيه 8

 71/0 5 هويت جنسي 9

 57/0 4 هويت دانشجويي 10

 57/0 4 هويت روشنفكري 11

 57/0 4 هويت روحاني  12

 42/0 3 هويت سني  13

 
  ) درصد14/3 عنوان با 22(ها  نامه جايگاه هويت قومي در پايان: 5جدول شماره 

 دفاع دانشگاه مقطع استاد راهنما دانشجو نامه  عنوان پايان

اي  را، طائفهگرايي در يك جامعه تكثرگ اسالم
تأثيرات دوگانه انقالب اسالمي ايران و جامعه (

 ...)ا اي لبنان بر جنبش حزب طائفه

مسعود 
 اسداللهي

حميد 
 احمدي

 1379 تهران دكتري
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اقتدارگرايي سياسي و ماندگاري نظام ايلي در 
 )با تأكيد بر ايل بختياري و قشقايي(ايران 

 حسن شفيعي
احمد 

 زاده نقيب
 1380 تهران دكتري

هاي  بررسي راهكارهاي عملي مقابله با نگراني
مورد مطالعه (امنيت ملي در جوامع چندقوميتي 

 )عراق

محمد 
 خضرزاده

سعيده 
 لطفيان

 1381 تهران دكتري

گرايي در  بررسي عوامل مؤثر بر تشديد فرقه
 )پس از پيروزي انقالب اسالمي(پاكستان 

 احمد محقر
احمد 

 زاده نقيب
 1372 مدرس ارشد

تأثير بحران نفت شمال بر فرقه دموكرات 
 )1320-1325(آذربايجان 

محمدرضا 
 پورقوشچي

جواد 
 االسالمي شيخ

 1376 تهران ارشد

الملل بر ناسيوناليسم كرد  تأثير تحول نظام بين
گانه ايران،  در كشورهاي سه (1990در دهه 

 )عراق و تركيه

فرزاد 
 تاشاني چوب

حسين 
 سليمي

 1382 عالمه ارشد

هاي اجتماعي  گرايي سياسي بر جنبش ثير فرقهتأ
 معاصر ايران

اميرهوشنگ 
 دباغي

كاووس 
 سيدامامي

 ارشد
امام 
 صادق

1372 

تأثير منازعات قومي و نژادي بر گسترش 
 اتحاديه اروپا

سيدمهدي 
 علما

حسين 
 سليمي

 1384 عالمه ارشد

هاي  گرايي تجدد، جهاني شدن، هويت و خاص
 فرهنگي در جهان معاصر

حمد ا
 محمدي گل

 1379 تهران دكتري هادي سمتي

  طلبي سياسي در ايران از جدايي
1330-1320 

نيكنام 
پور  حسيني

 سي سخت

عباس 
 منوچهري

 1376 مدرس ارشد

وري و نقش وي در فرقه دموكرات  جعفر پيشه
 آذربايجان

جواد 
 وندنوروز

  كاووس
 سيدامامي

 ارشد
امام 
 صادق

1373 

ياسي كردستان هاي س گيري جنبش روند شكل
 عراق

 عدنان قاروني
عبدالصاحب 
 يادگاري

 ارشد
امام 
 صادق

1371 

سياست نوسازي رضاخاني و تأثير آن بر عشاير 
 1299-1320ايران 

فرهاد 
 خوجينيان

رضاقلي 
 مافي نظام

 ارشد
امام 
 صادق

1373 

هاي قومي در ايران  ساالري و چالش شايسته
تيك بر ساالري دمكرا بررسي تأثير نظام شايسته(

 )هاي قومي در ايران تعديل چالش

اله  رحمت
 فالح

حميد 
 احمدي

 1383 تهران ارشد

گرايي  گيري دولت مدرن و تأثير آن بر قوم شكل
 در ايران

تيمور 
 فرد نصيري

عبداهللا 
 زاده رمضان

 1381 تهران ارشد

هاي جمهوري آذربايجان  علل تطويل كشمكش
 باغ در منطقه قره

 تقي كرمي
محمود 

 القلم سريع
 1374 بهشتي ارشد

گرايي مجاهدين و پيدايش طالبان در  قوميت
 افغانستان

السادت  مريم
 كرمي اميرشاه

قاسم 
 افتخاري

 1381 تهران ارشد

هاي اجتماعي در تاريخ معاصر  قوميت و جنبش
 ايران

مجيد 
 آبادي خندق

كاووس 
 سيدامامي

 ارشد
امام 
 صادق

1372 
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در جنوب ناسيوناليسم كرد و تداوم بحران 
 شرقي تركيه

احمدعلي 
 فارفار حيدري

هوشنگ 
 مقتدر

 1374 تهران ارشد

شناختي سياسي حزب دمكرات  تحليل جامعه
 كردستان

عبدالعزيز 
 مولودي سبيان

چنگيز 
 پهلوان

 ارشد
تربيت 
 مدرس

1373 

: عوامل همسازي و ناهمسازي سياسي با مركز
 بلوچستان ايران

محمد زارع 
 مهرجردي

 1372 تهران رشدا ناصر هاديان

باغ  گيري و تطويل بحران قره علل شكل
 كوهستاني

 فرزاد صمدلي
فرهاد 
 عطايي

 ارشد
امام 
 صادق

1377 
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   عنوان194ها از ميان  نامه دادهاي هويتي مستتر در عناوين پايا برون: 6جدول شماره 
 درصد )3(تعداد  هاي هويتي داد برون رديف

 42/7 52 ...)ثار، مكتوبات تبلور در آ(اي و فكري  انديشه 1

 85/5 41 )همكاري، رقابت و منازعه(با ديگران  2

  71/3  26 تمايزگذاري و تفكيك  3
  28/3  23  عملكردها و شيوه زيست در حوزه زندگي فردي و جمعي  4
  3  21  بخشي مشروعيت  5
  85/2  20  شناختي فرهنگي ـ تمدني، هنري و زيبايي  6
 57/2 18 )سطوح و ابعاد/ يرات پيامدها و تأث(بر ديگران  7

 28/2 16 )اعم از آرماني يا واقعي(گذاري  هدف 8

 2 14 ها فرصت و محدوديت 9

 85/0 6 )هاي مختلف در حوزه(گذاري  سياست 10

 85/0 6 ابزارها 11

 57/0 4 انسجام و همبستگي اجتماعي و ملي 12

 28/0 2 بسيج و برانگيختگي  13

  
  اند داد هويتي پرداخته هايي كه توأماً به چند برون نامه عناوين پاياننمونه : 7جدول شماره 

 دادهاي هويتي برون نامه عنوان پايان رديف

1 
تأثير انقالب اسالمي بر روابط دولت ـ ملت 
 عربستان سعودي و پيامدهاي آن بر روابط دو كشور

 با ديگران/ بر ديگران/ داد  برون/ هويت 

 ر روابط تركيه و اسرائيلتأثير عوامل هويتي د  2
/ با ديگران / داد  برون/ هويت 
 گذاري سياست

بررسي نقش اشتراكات زباني در روابط خارجي   3
 تركيه با كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز

با / گذاري  سياست/ داد  برون/ هويت 
 ديگران

 اسالم در رويايي با مسيحيت: جنوب سودان  4
/  ديگران با/ تمايز/ داد  برون/ هويت 
 عملكرد

 حكومت آتاتورك و سياست تجددخواهي در تركيه  5

/ عملكرد / داد  برون/ هويت 
/ بخشي  مشروعيت/ گذاري  سياست

 انسجام و همبسستگي

 از سياست) ره(قرائت امام خميني  6

/ داد  برون/ هويت اسالمي / هويت 
/ گذاري  هدف/ اي  انديشه

 بخشي مشروعيت



  1386، 3سال هشتم، شماره 

  

 

94

ورد با غرب در گفتمان سياسي مسأله چگونگي برخ  7
 )ره(امام خميني

/ داد  برون/ هويت اسالمي / هويت 
/ تمايز / بخشي  مشروعيت/ اي  انديشه
 گذاري هدف

    هاي پژوهش تجزيه و تحليل اطالعات و يافته
را در عنوان خود دارند، از دانشكده » هويت«هايي كه موضو ع  نامه  بيشترين پايان-

  ).2جدول شماره (دانشگاه تهران است حقوق و علوم سياسي 
نامه،   عنوان پايان9با » نهاد دين و مذهب«ساز داخلي،  هاي هويت  از ميان مؤلفه-

نهادهاي سياسي و «سپس . ساز داراست بيشترين فراواني را در ميان عناصر هويت
 4، هر يك با »نخبگان و روشنفكران«، »ايدئولوژي«هاي   عنوان و مؤلفه7با » دولت

ساز  هاي هويت همچنين، از ميان مؤلفه. گيرند هاي بعدي قرار مي نامه، در رده عنوان پايان
 عنوان، در صدر 5 و 6، به ترتيب، هر يك با »شدن جهاني«و » مدرنيته«خارجي، 

  ).3جدول شماره (ها قرار دارند  نامه پايان
ساز  ه به عناصر هويتاي ك نامه  عنوان پايان700نامه، از ميان   پايان82 از تعداد -

 عنوان و از محيط 63ساز از محيط داخلي، در  اند، توجه به عناصر هويت پرداخته
هاي  دهد كه توجه به مؤلفه اين آمار نشان مي.  عنوان قابل مالحظه است19خارجي، در 

ساز  هاي هويت  درصد به مؤلفه82/76سازي بيشتر بوده و اختصاص  داخلي در هويت
جدول (ساز خارجي، مؤيد اين ادعاست  هاي هويت  درصد به مؤلفه7/23داخلي و و 

  ).3شماره 
هاي هويتي را در دستور مطالعات خود  هايي كه موضوع گروه نامه  در ميان پايان-
و )  عنوان در مفهوم موسع49با (اند، بيشترين عناوين، مربوط به هويت ملي  داشته

هويت قومي و . بوده است)  عنوان3ا ب(هاي سني  كمترين عناوين، مربوط به هويت
 عنوان، در مراحل بعدي توجه دانشجويان قرار 16 و 22فرهنگي، به ترتيب، هر يك با 

  ).4جدول شماره (دارد 
  . است1372ها با موضوع هويت قومي مربوط به سال  نامه  بيشترين فراواني پايان-
. اند واني قرار داشته، در صدر جدول فرا1381 و 1373هاي   در مرحله بعد، سال-

 ، بيشترين1374 و 1373، 1372هاي  ساله شامل سال به لحاظ دوره زماني نيز يك دوره سه
 9/40نامه، يا   عنوان پايان22نامه از   پايان9ايلي را با / ها با موضوع هويت قومي نامه پايان

  ).5جدول شماره (اند ها را به خود اختصاص داده نامه درصد از اين پايان
ها نسبت به جايگاه هويت  ، بخش ديگري از اطالعات و يافته8 جدول شماره -
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  .نماياند ها را مي نامه ايلي در پايان/ قومي 
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  ايلي/ تجزيه و تحليل اطالعات مربوط به جايگاه هويت قومي : 8جدول شماره 
  هاي قومي ها به تفكيك مناطق و گروه نامه در پايان

 به تفكيكتعداد  قوميت/ مناطق  رديف

1 
ها در خارج از  قوميت

 مرزهاي كشور

نامه، تركيه، آذربايجان ـ ارمنستان هر   عنوان پايان3عراق با :  عنوان11
 عنوان و كشورهاي لبنان، پاكستان، اتحاديه اروپا و افغانستان 2يك با 

  عنوان1هر يك با 

 كردستان/ كردها   2

 عنوان به صورت 2(ه اعم از كردهاي ايران، عراق و تركي:  عنوان5
 عنوان به كردهاي هر دو كشور تركيه و 1اختصاصي به كردهاي ايران، 

 عنوان نيز به صورت مشترك شامل كردهاي ايران، تركيه و 1عراق و 
 )عراق

 آذربايجان/ ترك   3
 عنوان هم به 2هاي ايران،   عنوان به صورت اختصاصي به ترك3

 باغ تان در مورد مسأله فرههاي جمهوري آذربايجان و ارمنس كشمكش

  عنوان4 طرح كلي موضوع/ ايران   4

  عنوان1 بلوچستان/ بلوچ   5

  عنوان1 ها بختياري  6

  عنوان1 ها قشقايي  7

  عنوان2 عشاير ايران  8
  
اي و  داد انديشه  از ميان دستاوردها و كاركردهاي هويتي، بيشترين تعداد به برون-

   درصد از نمونه آماري42/7نامه يا   عنوان پايان52كه فكري اختصاص يافته تا حدي 
را به خود اختصاص داده است و برخالف انتظار كه معموالً هويت را ) نامه  پايان700(

شناسند، توجه به كاركرد انسجامي در  آور مي بخشي و همبستگي با كاركرد وحدت
تعيين نوع . رار داشته استق)  درصد57/0( عنوان 4ها، در كمترين حد خود با  نامه پايان

داد هويتي كه در قالب همكاري، رقابت و منازعه  رابطه با ديگران، به عنوان يك برون
دادهاي  نامه، رتبه دوم را در جدول برون  پايان41 درصد و 85/5شود، با  متجلي مي

هويت و كاركرد » بخشي  مشروعيت«كاركرد . هويتي به خود اختصاص داده است
 21دادهاي هويتي با  ، در ميانه جدول برون»شناختي تمدني، هنري و زيباييفرهنگي ـ «

 ).6جدول شماره (نامه قرار دارند   عنوان پايان20و 
 
    گيري نتيجه

هاي علوم  نامه در حوزه علوم انساني و اجتماعي و از جمله در رشته عنوان پايان
هاي سياسي ـ  غهالملل، شاخصي براي سنجش عالقه و دغد سياسي و روابط بين

وقرابت معناداري  ويژه اساتيد و دانشجويان است اي جامعه علمي، به اجتماعي و انديشه
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 اي و منطقه  اعم از داخلي،،با فضاي سياسي و مسايل اجتماعي در سطح خرد و كالن
نامه صرفاً محصول تأمالت فكري و  رو، انتخاب عنوان پايان از اين. المللي دارد بين

نبوده، بلكه در تعامل با دنياي واقعي و مسايل موجود اجتماعي مورد پذيرش اي  انديشه
  .گيرد دانشجو، استاد و نظام آموزشي قرار مي

يكي از موضوعات و اصطالحاتي كه در دو دهه اخير به سرعت و به طور گسترده 
موضوع هويت . هاي اجتماعي شده، موضوع و مفهوم هويت است وارد عرصه پژوهش

اي در جامعه آماري  رشته و ابعاد مختلف آن، به عنوان يكي از مفاهيم مهم بيندر وجوه 
 عنوان به 6در مفهوم مضيق، . مورد پژوهش از جايگاه قابل توجهي برخوردار است

نامه مورد بررسي،   عنوان پايان700 عنوان از 295مفهوم هويت و در مفهوم موسع، 
  .اند وبيش به اين مفهوم پرداخته كم

شده و در ارزيابي فرضيه مطروحه،  گيري از پژوهش انجام بندي و نتيجه معدر ج
 دانشگاه 8الملل  هاي علوم سياسي و روابط بين هاي رشته نامه موضوعات هويتي در پايان

  :گيرند دولتي شهر تهران در سه دسته جاي مي
هايي است كه به صورت اختصاصي به موضوع هويت  نامه  شامل پاياندسته اول؛

تأثير . اي كه حتي در عنوان رساله نيز واژه هويت قابل رويت است اند؛ به گونه پرداخته
گرايي و  هاي ملي شدن، تكنولوژي اطالعات، نقش دولت و ايدئولوژي فرايند جهاني

 هاي فرهنگي و هويت جوانان، در زمره گرايي سازي، خاص اسالم بر هويت اجتماعي، ملت
  . بيانگر عنوان و تعداد محدود اين مجموعه است2 شماره جدول. باشند اين عناوين مي
را به صورت اختصاصي » هويت«هايي است كه هرچند واژه  نامه  شامل پاياندسته دوم؛

هاي  ها و گروه در عنوان رساله ندارند، ولي به صورت مشخص و منجز، يكي از گونه
 درصد، در اين 42/22نامه با  ن عنوان پايا157. اند هاي خود لحاظ كرده هويتي را در بررسي

هاي ملي، قومي، فرهنگي، سياسي،  هويت. گيرند دسته به عنوان حلقه مياني جاي مي
اي، جنسي، دانشجويي، روشنفكري، روحاني و سني، در اين دسته مورد طرح  طبقاتي، ناحيه

هويت  درصد و 7به لحاظ فراواني در اين گروه، هويت ملي با . اند و بررسي قرار گرفته
  .اند ها را به خود اختصاص داده نامه  درصد، كمترين و بيشترين عناوين پايان3سني با 

هايي هستند كه به صور مختلف، كم يا بيش، در عنوان به  نامه  نيز پاياندسته سوم؛
 قالب عناصر 2صورت مشخص و يا در محتوا و به مضمون و در برداشتي تفهمي، در 

براي نمونه، كاركردهاي هويتي نظير . اند ويتي قرار داده شدهدادهاي ه ساز و برون هويت
گذاري و  بخشي، ايجاد انسجام و همبستگي، تمايزگذاري و تفكيك، هدف مشروعيت
  نامه يا  پايان295گذاري، در اين مجموعه مورد شناسايي قرار گرفته و جمعاً  سياست
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  .اند  درصد را شامل شده14/42
  

  
 1-86040402ضميمه فايل 
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  :ها  يادداشت
 
در اين پژوهش، بدون طرح اين . هاي جدي با آن دارد هويت قومي در عين قرابت با هويت ايلي، تفاوت -1

كاري، اين دو اصطالح در كنار هم و به صورت يكجا  ها و به منظور اجتناب از پراكنده ها و تفاوت قرابت
 .يردگ مورد مطالعه و بررسي قرار مي

در مفهوم موسع و . اند نامه هويت ملي را مورد تجزيه و تحليل قرار داده  پايان19در مفهوم مضيق، فقط  -2
برآمده از مفاهيمي چون حاكميت ملي، منافع ملي، مصالح ملي، قدرت و اقتدار ملي و امنيت ملي، تعداد 

 .يابد  افزايش مي49ها به  نامه پايان
بنابراين، . داد هويتي مورد توجه قرار گرفته است نامه، گاه چند برون  پايانبه لحاظ موضوعي، در يك عنوان -3

 249تر،  اند، در عمل و در احصاء تفكيكي دادهاي هويتي پرداخته نامه به برون  عنوان پايان194در حالي كه 
  .گران قرار داشته است داد هويتي در دستور كار پژوهش برون
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