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 چكيده

آموزان بلوچ شهر و مدرن دانش یمل تیهو یمطالعه با هدف بررس نیا
 یبود. جامعه آمار یشیمایپـیفیسراوان انجام گرفت. روش پژوهش توص

سوم متوسطه دوم شهر سراوان )استان  هیآموزان بلوچ پادانش هیپژوهش کل
نفر بود.  1093به حجم  1399ـ1400 یلی( در سال تحصوبلوچستانستانیس

و  تی)برحسب جنس یاـطبقهیدفتصا یریگآموز به روش نمونهدانش 274
اطالعات پرسشنامه یآور( موردمطالعه قرار گرفت. ابزار جمعیلیرشته تحص

 ی( بود که به بررس1394 ،یدالور و برجعل ،یاسکندر ،ی)سلگ یتیابعاد هو ی
 یفیتوصها از آمار داده لیوتحلهیتجز ی. براپرداختیو مدرن م یمل تیهو

 یانمونهتک ی)ت ی( و آمار استنباطاریو انحراف مع نیانگیدرصد، م ،ی)فراوان
استفاده شد. براساس  SPSS21 افزارمستقل( با کمک نرم یهاگروه یبرا یو ت

آموزان در سطح باالتر از مدرن دانش تیو هو یمل تیهو تیوضع ها،افتهی
 سهیداد که دختران در مقا شانمطالعه ن نیا یافتهی گریمتوسط قرار داشت. د

 داشتند. یمدرن باالتر تیو هو یمل تیبا پسران هو
 
 

 مدرن، بلوچ. تیهو ،یمل تیهو ت،یهو :هاواژهكليد

                                                           
دانشکده  ،یموزشآ یزیرو برنامه تیریوپرورش، گروه مدو فلسفه آموزش خیارشد تار یکارشناس یدانشجو *

 .رانیبلوچستان، زاهدان، اوستانیدانشگاه س ،یشناسو روان یتیعلوم ترب

دانشگاه  ،یشناسو روان یتیدانشکده علوم ترب ،یآموزش یزیرو برنامه تیریگروه مد ار،یدانش **
 مسئول(. سندهی)نو رانیزاهدان، ا وبلوچستان،ستانیس
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 هقدمم
تواند زمان میهاست. کیستی و چیستی انسان همانسان کیستی و چیستی به پاسخ هویت

در ابعاد فردی، جمعی، تاریخی، دینی، ملی، قومی و مذهبی مورد تبیین قرار بگیرد. از 
دهد که هم واجد معنای وجه انتولوژیک، هویت چیستی و کیستی فرد را نشان می

گروه خود نگریستن  به خود یا گونهنیاهمسانی و هم واجد معنای هم ناهمسانی است. 
از آغاز زندگی جمعی انسان وجود داشته و در قرون جدید شدت بیشتری یافته است. 

ها، متضمن «خودی»با ها از این زاویه، هویت هر فرد یا گروه، ضمن برساختن همسانی
)عباسی، هم بوده است  «دیگران»با ها و تمایزات مختلف و مرزبندی و مبین ناهمسانی

 در گوناگون هایهویت پذیرش از ناگزیر مدنی، سرشتی واسطهبه فرد هر. (69: 1397

 مراتبسلسله فروملی، و فراملی ملی، قومی، فردی، هویتی سطوح .است مختلف سطوح

 باالترین ملی . هویت(62: 1393)احمدی و گنج خانلو،  دهندمی تشکیل را فرد هویتی

اجتماعی را به دنبال خواهد انسجام  تقویت، درصورت که جمعی است هویت سطح
ملی، برخورداری از یک ملت یکپارچه است که در  داشت. کمال مطلوب هر حکومت

مذهبی، قومی و نژادی وجود نداشته باشد  چشمگیر زبانی، هایمیان اعضای آن، تفاوت
میان  در اما؛ باشند داشته و به آن وفادار خاطرتعلقو همگان به یک هویت فراگیر ملی 

 دارای جمعیتی طبیعی طوربه که شودمی یافت کشوری کمتر جهان مستقل ایکشوره

دارای تنوع فرهنگی  کشوری نیز ایران باشد. قومی و مذهبی زبانی، هایتفاوت فاقد
 است.

 کشور در قومی و فرهنگی تنوع و جغرافیایی و طبیعی ساختاری، هایو زمینه شرایط

 پیرامونی جوامع در سیاسی تحوالت گرایی،یالمللنیب و شدنیجهان و فرایند سوکی از ما

فزاینده هاینگرانی موجب دیگر، ازسویای فرامنطقه بزرگ هایدولت مکرر تهدیدات و
 درخصـو  سیاسی و فرهنگی اجتماعی، مسائل گرانتحلیل و ارشد ازسوی مدیرانای 

: 1387)حاجیـانی، اسـت  شـده ایـران در ملـی اتحاد و سرزمینی قومی، یکپارچگی مسائل
 و ایجـاد بـرای ارتباطات زمینه تسهیل و تسریع با اخیر هایسال دیگر، در . ازطرف(143

 باعـ  کـه شـدنیجهـان فراینـد بـا مسئله این است. شده ایجاد قومی ارتباطات تقویت

 کـردهایجـاد  را بغرنجـی وضعیت شده، دولت سازهویت نقش شدن کمرنگ و تضعیف

 .(63: 1393حیدری، پور و )جعفرزادهاست 
 زمان طول در هویت که است این شود ذکر باید و است مهم هویت با ارتباط در آنچه
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 محصـول و کنـدمی ظهـور اقتصـادی و سیاسـی فرهنگـی، اجتمـاعی، طی فرایندهای و

 و تغییـر طـی بلکـه نیست، تغییر غیرقابل و ثابت هویت نکهیاو  است اجتماعی تعامالت
 اسـتان هـویتی در تعـامالت درخصـو  شود.می بسط و قبض دچار مختلف، تحوالت

و  اجتماعی یافتگینتوسعه فوق، توضیحات برعالوه که گفت توانمی وبلوچستان،سیستان
 و فقـر همچـون مشکالتی و مسائل تشدید موجب که منطقه این در فرهنگی و اقتصادی
 همچـون دسـتخوش بحـران کشـورهای بـا همچنـین، مجـاورت و اسـت شده بیکاری

و  تسـریع را هـویتی ظهـور فراینـد و کـرده تشدید را مسائل این پاکستان نیز و افغانستان
 دسـتخوش را قـومی هویـت و ملـی هویـت بـین تعامـل خصـو به هویتی، تعامالت

نباید از این موضوع غفلـت . (81: ب 1398)کاروانی و غفاری نسب، است  کرده دگرگونی
 مرزهـای هـویتی انواع و ترکیبی هایهویت وجود معنای به فرهنگی کرد که تداوم تنوع

 فعـال هایستیزه یا شکاف مرزهای به قومی هایتفاوت و تنوع که زمانی تا و است بوده

امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور به شـمار  تهدیدی علیه باشد، نباید آن را نشده تبدیل
 .(142: 1396)رضازاده و بایندور،  آورد

ایـران، مسـئله هویـت و ابعـاد آن از موضـوعات مهـم و  متنـوعدر کشور باوجودی که 
ریزان بوده است، پژوهشـگر دریافتـه اسـت گذاران و برنامهمحققان و نیز سیاست موردتوجه

آموزان بلوچ بپردازد انجام نگرفته اسـت. ای که به بررسی ابعاد هویتی دانشمطالعه تاکنونکه 
 هات مختلف و از ابعاد گونـاگون موردمطالعـه قـرار گرفتـهی امروزی، انسان از جدر جامعه

هویت نیز بخش مهمی از وجود هر انسان اسـت و زنـدگی شخصـی و  کهییاست و ازآنجا
ها موضـوع گیرد، لذا بررسی هویت انسانتأثیر هویت وی قرار میاجتماعی هر شخص تحت

به دلیل خصوصـیات خـا   در این میان نوجوانان .بسیار مهمی برای مطالعه و بررسی است
شوند. وجود شرایطی که بتواند نوجوان را یاری کنـد تـا تأثیر واقع میسنی خود بیشتر تحت

بینی و عینیت بیشتر به خود بنگرد، یعنـی بدانـد کـه از خود داشته و با واقع یحیصح ریتصو
دد و گـرسبب اطمینان خاطر و سـالمت فکـر او مـی سوکیکیست و به دنبال چه است، از 

 ژهیـومطالعه و بررسی درباره هویت، به ،بنابراین ؛بخشداو را قدرت تطبیق می ،ازسوی دیگر
هویت نوجوانان و تحقیق حدود و مرز آن برای حـل مسـائل و مشـکالت جوامـع کنـونی، 

این مطالعه قصد دارد که بـه بررسـی وضـعیت هویـت  .(1389عباسی اسفجیر، ) راهگشاست
بنابراین، مسئله اصلی پژوهش این است کـه هویـت ؛ ن بلوچ بپردازدآموزاملی و مدرن دانش
 آموزان بلوچ در چه وضعیتی قرار دارند؟ملی و مدرن دانش
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 سؤاالت پژوهش
 آموزان بلوچ در چه وضعیتی قرار دارد؟هویت ملی و مدرن دانش -1
داری جنسیت تفـاوت معنـی برحسب آموزان بلوچآیا بین هویت ملی و مدرن دانش -2

 وجود دارد؟
 

 مبانی نظری
لغوی به معنی هستی، وجود، ماهیت و سرشت است و ریشـ  لغـوی  ازنظرکلمه هویت 
گرفته شده که اشاره به غایت، نهایت و کمـال مطلـق دارد و در حـوزة  «هو»آن از واژة 

خصوصـیات  شود؛ یعنی مجموعـهموجب شناسایی افراد و جوامع از یکدیگر می انسانی
دیگـران  از و شـودمی شـناخته اجتمـاعی گـروه یـک عنوانبه فرد آن روی رفتاری که از

 مطرح برایش هویت مسئله کرد، خود شناخت به آغاز زمانی که از گردد. انسانمی متمایز

 و شناسـیاز چیستی هاییپرسـش بـه فـرد هـر آگاهانه پاسخگویی هویت فرایند گردید.
، گـریدعبـارتبـه هسـت؟ چه و بوده؟ چه بوده؟ که گذشته از است، شناسی خودکیستی
 و فرهنـگ چـه دارای کجاسـت؟ اشدائمی و اصلی خاستگاه است؟ ملت به کدام متعلق
 سیاسی، جایگاه چه صاحب امروزه و داشته؟ جهانی توسع  در نقشی و چه بوده؟ تمدنی

 تـاریخی هویت از ملهم هایارزش باألخره و است؟ نظام جهانی در فرهنگی و اقتصادی

 کارسـاز موردبحـ  جامعـه فرهنگـی و اجتماعی، سیاسی اهداف تحقق در حد چه تا او

 .(53: 1392ی، آبادلطف)بود؟  خواهد
ای یافتـه و ، کاربردهای گسـتردهیارشتهانیاست که به دلیل ماهیت م ایهویت واژه

و رویکردهای نظری مربوطه است. در ذیـل  بثر از مکاتأشدت متتعریف مفهومی آن به
شخصیت، هویـت را امـری فـردی و  پردازانهیشناسان و نظررویکرد مدرن، بیشتر روان

هـای شخصـیتی و احساسـی شخصی تلقی کرده و بر این باورند که هویت به خصیصـه
و فرایندهای روانی، نقشی ضروری در سـاخت و پرداخـت هویـت  شودیفرد مربوط م

هویت به شکل درونـی برسـاخته  ،فرهنگیـاجتماعی ، در رویکردحالنیکنند. بااایفا می
شده و به شکل بیرونی در بسترهای مختلف اجتماعی و فرهنگی از نوساخته شـده و از 

 ظـرف وپرداختـههویـت، سـاخته گـریدعبارتبه .دیگر متفاوت است طی به محیطمحی
در  افتـهییهویـت اجتمـاعی تجل و زمان، مکان، فضا و موقعیـت اجتمـاعی فـرد اسـت

و متغیر است ولی  همتایمعناست. فرد بشخصیت، جدا از دنیای اجتماعی افراد دیگر بی
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کـنش  درسطه مراحـل مختلـف اجتمـاعی شـدن و واصورت اجتماعی و بهشخصیت به
گیـری و تعریـف ، در رویکرد پسامدرن نیز باور به شکلتاًینها .شوداجتماعی ساخته می

به دور از دخالت هرگونه عامل از قبـل موجـود طبیعـی، روانـی و یـا اجتمـاعی هویت 
ثر از ادبیـات، أشود، عمـدتاً متـوجود دارد. این رویکرد که با نظریه گفتمانی شناخته می

 .(117: 1394)قنبری برزیان و همتی،  استشناسی و معناشناسی زبان

ها، سـرمایه فرهنگـی و سن، رسانهتوان به گیری هویت میاز عوامل تأثیرگذار بر شکل
 ؛است، سن گیری هویتاز عوامل مؤثر بر شکل احساس محرومیت اشاره کرد: الف( سن:

 گـردد.تـر مـیهـا کامـلگیری هویت ملی در آنشکل بدین معنی که با افزایش سن افراد،
خـانواده را  هویـت جمعـی نـام یریپـذکودک در همان دوران کودکی و در فرایند جامعه

یبستگدل ،شودهای ثانویه خارج از خانواده آشنا میکه با گروه اما زمانی ؛نمایدرونی مید
عنـوان عضـو و ازسوی دیگر این نهادها همیشه او را بـه افتهیعاطفی وی نیز گسترش یها

در کنار این هویـت . دهدکه همان اجتماع ملی است مورد خطاب قرار می« ما» نیتربزرگ
هایی که در خـانواده یـاد گرفتـه دارای ارزش شود که بخشی از آموزهمیفرد متوجه  ملی،
بنابراین با افزایش سن افراد این دو بعد هویتی با هم و در کنار هـم در وجـود فـرد  است.

های جمعی از قبیـل از رسانه افراد جامعهمندی بهرهها: از دیگر . ب( رسانهشونددرونی می
ایـن  گیری هویت ملی دارد،ثیری بر شکلأمطبوعات ت اهواره وم اینترنت، رادیو، تلویزیون،

ها ببیننـد. دریچه این رسانه بسیاری از واقعیات را از زاویه و ،قضیه موجب گردیده تا افراد
بـه رفتارهـا جهـت داده و  ثیر گذاشـته،أها بر آگاهی و شناخت ذهنی افراد تبنابراین رسانه

گیـری غنی بودن سرمایه فرهنگی به شـکلفرهنگی:  دهد. ج( سرمایهمی هویتشان را شکل
شـغل  ت عـالی،الکه از امکانات فرهنگی همچون تحصی افرادی کند.هویت ملی کمک می

، مـوزه تئـاتر و هایی مثل رفـتن بـه سـینما،و همچنین سرگرمی مناسب، کتابخانه شخصی
 گسـترش افـق دیـد،مند هستند نقش مهمـی در خرید روزنامه و مواردی از این قبیل بهره

. د( دنـتبع آن تقویت تعلقـات جمعـی دارت اجتماعی و بهالمدنیت و بسط روابط و تعام
بدین معنـی کـه گیری هویت است یکی دیگر از عوامل مؤثر در شکلاحساس محرومیت 

گیـری هویـت ملـی بـا شـکل هرچه احساس محرومیت در نزد پاسخگویان بیشتر باشـد،
 .گرددچالش مواجه می

یندی است که در تمـام طـول زنـدگی ادامـه دارد، امـا بـه سـبب اهویت فر شکیلت
زایندگی، خالقیت و نیاز به استقالل در دوره نوجوانی، تکـوین هویـت در ایـن دوره از 
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از دیدگاه اریکسون نوجوان برای ساختن هویت خـود،  .ای برخوردار استاهمیت ویژه
و  یکیولـوژیزیسویی بایـد بـا تغییـرات فبا دو گروه از امور درگیر است. از زمانکیدر 

هـای بیرونـی سازگار شود و ازسویی دیگر نـاگزیر از سـازگاری بـا نظـام شناختی خود
نوجوان احسـاس  .1رو تشکیل هویت در جوان شامل سه امر اساسی است: است. ازاین

ثبات و تداوم کند؛ یعنی درک کند که در طول زمان همان شخصی است کـه قـبالً بـوده 
افراد جامعه و دیگران او را شخصی باثبات بشناسند؛ یعنی نوجوان باید بتوانـد  .2. است

او باید براساس شواهد عینـی و اطالعـات  .3تصویر باثباتی از خود به محیط ارائه دهد. 
کند به ثبات شخصیت خود و تـداوم آن اطمینـان پیـدا از محیط دریافت می ملموسی که

 .(307: 1398، سعادت مهر و بابایی، بخشیان، کریمیان) کند

هـای شوند که در این پژوهش بـه هویتابعاد متنوعی را برای هویت متصور می
 و یونگرسـبوک در تعریف هویت ملـی اسـپایبرگرملی و مدرن پرداخته شده است. 

هویت ملـی  که واژه هستندد و بر این نظر ن( بر مفهوم ملت تأکید فراوان دار2005)
عنـوان شـکل خاصـی از هویت ملی بایـد بـه نکهیشامل دو مفهوم مهم است: اول ا

هویت مالحظه گردد، شکلی که با تمایزگذاری بین هویت فردی و جمعـی فهمیـده 
حائز اهمیت فراوان است. ملت به یـک  نجایمفهوم ملت نیز در ا نکهیشود. دوم امی

های مشترک، شود که دارای قلمرو تاریخی مشترک، اسطورهجمعیت انسانی گفته می
پاردی .سرگذشت یکسان، فرهنگ عمومی و اقتصاد و حقوق قانونی یکسانی هستند

ای از گویند که هویت ملـی بخـش ویـژه( در تعریف هویت ملی می2007) زیلاو و
سیاسی خودمان در قلمرو سـرزمینی دسـت ـما به شناسایی فرهنگیهویت است که 

یابیم. هویت ملی هم دارای بعد فردی یا ذهنی و هم دارای بعد جمعی است. در می
سازد عنوان افراد چه کسی هستیم، روشن میحالت اول تعریف این نکته را که ما به

ای از روابطمان با دیگـران کند تا هر یک از ما را در زمینهو در حالت دوم کمک می
 .تر که به آن تعلق داریم، تعریف کندوسیع و در یک جامعه

هویت ملی این است که همه افراد چیـزی  کند که الزمه( تأکید می1995میلر )
واسـطه وجـود آن بـههـم داشته باشند؛ حـ  تعلقـی کـه افـراد در کنـار مشترک 

یک فرهنگ عمومی « چیز»میلر، آن خصوصیات مشترک، به یکدیگر دارند. ازنظر 
یابی با یک ملت و فهم مشترک ازآنچه مفهوم ملـت مشترک است. درواقع، هویت

عنـوان نیـروی ( نیـز هویـت ملـی را بـه2001اسـمیت و جـارکو ). به همراه دارد
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 و ها را بـا خـانوادهدارد و روابط آنها را باهم نگه میملتـکه دولت ونددهندهیپ
( اظهـار 2005) هندرسـون و مـک ایـون .کننـددهد، تعریف مـیمیها شکل ملت
های اجتماعی و تاریخی یک نوع احساس مشـترک یندافر نکهیرغم ابه کنند کهمی

های نخبگـان سیاسـی کند، هویت ملی توسط کنشگران سیاسی و گفتمانایجاد می
 .شودیابد و حفظ میپرورش می

 تـالش متفـاوت عوامـل سـنتی امـعجو در دیگر بعد هویت، هویت مـدرن اسـت.

 بـرای یبستر شدنیجهان و تجدد فرایند کنند، ولی حفظ را هویت اصالت تا کردندمی

یجهـان فراینـد و تجـدد توسع  است. با کرده فراهم پیوندی و ترکیبی هایهویت تولید
 عوامـل ،بـا چـالش مواجـه شـده سازهویت سنتی منابع جیتدربه جوامع همه در ،شدن

 بـه ،کنشـگران این حالـت، در آیند.می ظهور منص  به غیرسنتی اجتماعی هویت هسازند
 در رایـج هـایو عرف مذاهب ها،سنت چون ساختاری، رگنییتع نهادهای تسلط دوراز

 هویـت اجتمـاعی و موقعیـت مجدد تعریف به دست ،افتهیتحول اجتماعی فضای یک

پدیـد  روزمـره زنـدگی کیفیـت در ایریشه تغییرات تجدد زنند.می جامعه در خویشتن
 گذارد.می تأثیر افراد تجربیات وجوه ترینخصوصی بر و آوردمی

فـردی  زندگی با طورمستقیم به امروزی نهادهای از تغییرات حاصل وصف، این با
نگرش به مدرنیته و نسبت آن بـا جامعـه ایـران، در آثـار  .زندیآمیدرم خود افراد و با

نویسندگان به این صورت بازنموده شده است که جامعه و فرهنگ ایرانـی بسیاری از 
سبب ساختارهای سنتی آن، فاقد تغییر و تحول بوده و ورود مدرنیته به ایران عمالً  به

هـای متعـدد غیرممکن است. گروه دیگری مدرنیته را امری دارای تعارضات و تناقض
 بلکه آن ؛گیرندرا حذف سنت در نظر نمیحل پذیرش مدرنیته راه ،رونیدانند و ازامی

. در گـروه داننـدیهـا مـرا در نقادی مدرنیته برای دستیابی به راهی جهت حفظ سنت
مطلـوب و وجـود شـرایط ریورود ناخواسته، ورود غ سوم، نظر غالب بر این است که

نامناسب در زمان ورود مدرنیته به ایران عوامل اصلی عـدم تحقـق مدرنیتـه در ایـران 
گرفتـه شـده اسـت. رویکـرد  فـر شیدر این گروه نیز عدم تحقق مدرنیته پـ .است

چهارم بر آن است که مدرنیته و عناصر آن در کنار سایر عناصر بومی و سنتی جامعـه 
ها یک کلیـت هـویتی را بـرای جامعـه ایـران و قرارگرفته و در تعامل و تناسب با آن

 .(284: 1396، حاجیانی و محمدزاده) زندکنشگران آن رقم می
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 پيشينه پژوهش
موحد، (، 1393) گنج خانلوو  احمدی (،1396) ساروخانی و رضاییان، وثوقی مطالعات
 ،یزدخواستی ،ربانی( 1392) زادهعباسو میرزایی ، (1393) بهجتی اصل و حیدری
 پورشریفو  مقدس جعفری، شیخاوندی (،1387) اکوانی ،(1388) میرزایی و حاجیانی

 که داد نشان (1382) افروغ و احمدلو (،1386) فرسخاوتی و رضایی، ریاحی (،1387)
 به بلکه دارند، اسالمی و ایرانی هویت به بسیاری گرایش تنها نه ایرانی هایقومیت
 به گرایش کاهش باع  آنان قومی هویت به عالقه و دارند عالقه نیز خود قومی هویت
  شود.نمی ملی هویت

 شیردل،) اجتماعی سرمایه و زندگی سبک با ملی هویت که دهدمی نشان مطالعات
 ،جعفری و مقدم زمانی ،یرزاپور)م پروش و آموزش (،1400 ،شعاع انجم و کارگر حامی
 تلویزیون جمعی، هایرسانه(، 1392ایمان و روحانی، ) اسالمی هویت ،(1400

 و موحد) غیرفارسی هایسایت و جیخار زبان عرب رادیوهای داخلی، رادیو سراسری،
 مطالعات( رابطه دارد. همچنین 1392، ساعی و خلیلی اردکانی، معیدفر ،1390 ،اووسیک

 الف(، 1398) نسب غفاری و کاروانی (،1400) خسروشاهی صبوری و ترکمان صفا،
نسب، احمدی و طبیعی ب( و کاروانی، غفاری  1398کاروانی و غفاری نسب )

 تبعیض احساس که داد نشان  (1381) برحسین و عبدالهی ( و1390زاده )(، قلی1398)
 را ملی هویت و شده قومی هویت به افراد گرایش موجباحساس محرومیت نسبی  و
 دهد.می قرار تأثیر تحت منفی طور به

موحد، دهد که هویت دینی رابطه مثبت با هویت ملی )ات نشان میسایر مطالع
 و مساح، کاظمی) فردی، جمعی و اجتماعی هایهویت(، 1393، بهجتی اصل و حیدری
نژاد، بهرامی حسینی، حاتمی، رحیمیمنفی با هویت مدرن ) ( و رابطه1391، قربانی

 که دریافتند (1389) پوری آقابیگ و سحابی( دارد. 1394، زادهشریف و احسان، شفیعی
 ترضعیف آنان قومی هویت باشد، ترقوی شدنجهانی به انانوج نگرش چه هر
 هویتاجتماعی با  -پایگاه اقتصادی ( دریافتند که1389) سلیمان نژادو  باقری.گرددمی

های یافته .دبیرستانی شهر ایالم رابطه معنادار دارد جوانان های فردیهویتو  قومی
انشگاه د نشان داد که عالقه و اهتمام عملی دانشجویان( 1398) زادهرشیدی و نیاالتیامی

اجتماعی یا  هویتدینی،  هویتخانوادگی،  هویتیاسوج به ارتقای سالمت انسانی، 
 فرهنگی بسیار مطلوب و جدی است. هویتملی، تعالی علم و 

 

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=268470
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 روش
 پایـه آمـوزاندانـش کلیـه پژوهش آماری جامعه است. پیمایشیـتوصیفی پژوهش روش
-1400 تحصـیلی سـال در بلوچستان( و سیستان )استان سراوان شهر دوم متوسطه سوم

 ـ ریاضـی رشـته در نفر 51 که بود دختر( 511 و پسر 582) نفر 1093 حجم به 1399
 انسـانی علـوم تحصـیلی رشـته در نفـر 587 و تجربـی علوم رشته در نفر 455 فیزیک،
 و جنسـیت برحسب) ایطبقه ـ تصادفی گیرینمونه روش به بودند. تحصیل به مشغول
 قـرار موردمطالعـه نفر 284 تعداد کوکران گیرینمونه فرمول براساس و تحصیلی( رشته

 اطالعـات تـاًینها و شد گذاشته کنار اطالعات نقص علت به پرسشنامه 10 تعداد گرفت.
 نفـر 147 شـناختیجمعیت عیتوض براساس که گرفت قرار تحلیل مورد پرسشنامه 274

 تحصـیلی رشـته در (%11/5) نفـر 14 بودنـد، دختـر (%4/46) نفر 127 و پسر (6/53%)
 نفـر 146 و تجربـی علـوم تحصـیلی رشـته در (%61/41) نفـر 114 فیزیـک، ـ ریاضی

 سـنی آمـوزاندانـش %100 بودنـد، تحصیل به مشغول انسانی علوم رشته در (28/53%)
 بود. بلوچی هاآن همگی ادریم زبان و بودند مذهب
 و دالور اسـکندری، سـلگی،) هـویتی ابعـاد یپرسشـنامه اطالعات آوریجمع ابزار
گویه(، بـاور  11احساس غرور ملی ) یمؤلفه 5 دارای ملی هویت بود. (1394 برجعلی،

گویـه(، احسـاس  6) گویه(، ترجیح فرهنگ ایرانـی 7به برتری فرهنگ و تمدن ایرانی )
گویه( و هویت مدرن  4های باستانی )گویه( و تعهد به فرهنگ و سنت 5تعلق به ایران )

 گویه( بود. 5نگری )گویه( و جهانی 10ی تعامل و تکثر فرهنگی )مؤلفه 2دارای 
( 4موافقم ) کامالً( تا 1مخالفم ) کامالًای لیکرت از گزینه 4پرسشنامه براساس طیف 

است. مقدار پایایی پرسشنامه براساس ضـریب آلفـای کرونبـار در پـژوهش  تنظیم شده
 به دست آمد. 93/0و در این مطالعه  957/0( 1394سلگی و همکاران )

ها از آمار توصـیفی )فراوانـی، درصـد، میـانگین و انحـراف داده لیوتحلهیبرای تجز
افـزار ستقل( با کمک نـرمای مهای، تی برای گروهمعیار( و آمار استنباطی )تی تک نمونه

21SPSS .استفاده شد 
 

 هایافته

جنسیت از آزمون تی بـرای گـروه برحسبآموزان در مقایسه هویت ملی و مدرن دانش
 شده است: گزارش 2و  1های در جدولهای مستقل استفاده شد که نتایج 
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 برحسب جنسیت آموزانهویت ملي دانشمقایسه  :1 یشماره جدول

 ميانگين جنسيت ابعاد آنو  هویت ملی
انحراف 
 ميانگين

تفاوت 
 t ميانگين

درجه 
 آزادی

Sig 

 احساس غرور ملی
 748/0 08/3 پسر

29/0- 60/3- 272 001/0 
 563/0 37/3 دختر

باور به برتری فرهنگ و تمدن 
 ایرانی

 604/0 27/3 پسر
16/0- 42/2- 272 016/0 

 531/0 43/3 دختر

 ایرانیترجیح فرهنگ 
 713/0 81/2 پسر

41/0- 18/5- 272 001/0 
 565/0 22/3 دختر

 احساس تعلق به ایران
 704/0 14/3 پسر

15/0- 96/1- 272 050/0 
 580/0 29/3 دختر

ی هاو سنتتعهد به فرهنگ 
 باستانی

 634/0 31/3 پسر
15/0- 16/2- 272 032/0 

 497/0 46/3 دختر

 هویت ملي
 565/0 12/3 پسر

24/0- 80/3- 272 001/0 
 442/0 36/3 دختر

 
هویت ملی و ابعاد آن )احساس غرور ملـی،  میانگین ،های جدول فوقبراساس یافته

باور به برتری فرهنگ و تمدن ایرانی، ترجیح فرهنگ ایرانی، احساس تعلق بـه ایـران و 
آموزان پسـر دانشدر مقایسه با  آموزان دختری باستانی( دانشهاو سنتتعهد به فرهنگ 

 داریمعنـ 05/0آمـده در سـطح کمتـر از  دسـت بـه هایباالتر است که تفاوت میانگین
آموزان پسر از دانشدر مقایسه با  آموزان دختردانشتوان پذیرفت که ؛ بنابراین میهستند

 هویت ملی باالتری برخوردارند.
 

 برحسب جنسیت آموزانهویت مدرن دانشمقایسه  :2 یشماره جدول

 ميانگين جنسيت و ابعاد آن هویت مدرن
انحراف 
 ميانگين

تفاوت 
 t ميانگين

درجه 
 آزادی

Sig 

 فرهنگی تکثرتعامل و 
 882/0 63/2 پسر

43/0- 31/4- 272 001/0 
 752/0 06/3 دختر

 نگریجهانی
 807/0 14/3 پسر

30/0- 32/3- 272 001/0 
 658/0 44/3 دختر

 مدرن هویت
 681/0 89/2 پسر

36/0- 64/4- 272 001/0 
 607/0 25/3 دختر

 
فرهنگـی  تکثرمیانگین هویت مدرن و ابعاد تعامل و  ،های جدول فوقبراساس یافته

تفـاوت  است که باالترآموزان پسر دانشدر مقایسه با  آموزان دخترنگری دانشو جهانی
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تـوان ؛ بنـابراین مـیهسـتند داریمعنـ 001/0آمده در سطح کمتر از دستبه هایمیانگین
آموزان پسر از هویـت مـدرن بـاالتری دانشدر مقایسه با  آموزان دختردانشپذیرفت که 
 برخوردارند.

 
 گيریبحث و نتيجه

آموزان شهر سراوان انجام گرفـت. این مطالعه با هدف بررسی هویت ملی و مدرن دانش
وضـعیتی آموزان بلوچ در چـه هویت ملی و مدرن دانشاول پژوهش )در بررسی سؤال 

آمـوزان بلـوچ در وضعیت هویت ملـی و مـدرن دانـشها نشان داد که یافته قرار دارد؟(
گـنج و  احمـدیهای مطالعات پیشـین )سطح باالتر از متوسط قرار دارد. این یافته با یافته

ایمـان و روحـانی، ، 1392و همکاران،  اردکانیخلیلی ، 1393و همکاران،  موحد ،1393، خانلو
و همکـاران،  رضـایی، 1387و همکـاران،  مقدس جعفری، 1392، زادهعباسو میرزایی ، 1392
 و 1385 کاویـانی، و نیـاحـافظ، 1398، زادهرشیدی و نیاالتیامی، 1382، افروغ و احمدلو، 1386

 همسو است. (1381 ،برحسین و عبدالهی
آمـوزان بلـوچ در بررسی سؤال دوم پژوهش )آیا بـین هویـت ملـی و مـدرن دانـش

آمـوزان دانـش کـه هـا نشـان دادداری وجود دارد؟( یافتهجنسیت تفاوت معنی برحسب
آموزان پسر از هویت ملی و مدرن باالتری برخوردارنـد. یافتـهدانشدر مقایسه با  دختر

، صـدیقی طرفـانیبنمونـه  عنوانبهکند. ای را تأیید میهای مطالعات پیشین چنین یافته
میزان آشفتگی هویت دخترها نسبت به پسـرها که  بردند یپ( 1394) زادهحبیبو  ارفعی

( در مقایسـه 1390) اکبری زردخانـه و موسوی. طور معناداری کمتر استبهدر شهر قم 
 یهـای هـویتمقیـاس کلیه زیر ند کهنشان داد های تهرانابعاد هویتی دانشجویان دانشگاه

انصـاریفـرد،  پیشگامی. تبیشتر اس در دانشجویان دختر در مقایسه با دانشجویان پسر
 دختـر دانشـجویان هویت بر سایبر ( در بررسی تأثیر فضای1389) پرهیز و کرمی زاده،

 زنـان آشـنایی و زنـان چون حقـوق مواردی در سایبر فضای دریافتند که تهران دانشگاه
 همبسـتگی و ایجـاد و زنـان بـه مربـوط هـایسایت در عضویت خود، حقوق به ایرانی

 از گذشـته برخالف خود عقاید ابراز و اینترنتی بازاریابی و اشتغال ایجاد فکری، وحدت
 گذاشته است. زن هویت بر تأثیر معناداری اینترنت،

بـدون شـک  باید گفت کهبه پسران بلوچ در برتری هویت ملی دختران بلوچ نسبت
 انقالب اسالمی تحولی اساسی و ژرف در وضعیت زنان جامعه ایران بـه وجـود آورد و
جایگاه و منزلت واقعی آنان را اعتال بخشید و دامنه مشارکت آنان را نیـز گسـترش داد. 

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=96
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=13541
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=13541
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=13541
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هـای اسـالمی، انسـانیت، در پیوند بـا مقـوالتی چـون ارزش ایرانی زندر عصر حاضر 
آزادی، برابری، شجاعت، حق و حتی تکلیف مشـارکت در تعیـین سرنوشـت خـود و... 

گـر و ای فعـال، آگـاه، انتخـابعنـوان سـوژهبهبرخالف دو نظام معنایی سنتی و مدرن، 
ای خا ، که در در مقابل، بلکه در کنار مرد و نه در عرصهشده است. نه  مطرحمسئول 

دار وظیف  ساخت و حفاظت از نظـم هم  شئون زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی عهده
صـادقی و  قمصـرینیکخـواه ) شودهای الهی آن معرفی میبر اسالم و ارزشسیاسی مبتنی

 .(5: 1391فسائی، 
جمهـوری در کابینـه های اخیر شاهد حضور وزیـر زن و معـاون رئـی در طی سال

دولت نظام جمهوری اسالمی بودیم که این حد باالی مشارکت اجتمـاعی را نشـان مـی
ایـران امکـان  دورافتـادههـای ها و شهرستانهای اخیر زنان حتی در استاندهد. در سال

قبـل از پیـروزی انقـالب هایشـان را دارنـد. تماعی و رشد استعداد و مهـارتحضور اج
 موجودی اسیر را زن به زن بلوچ وجود داشت، آناناسالمی نگاه و باورهای منفی نسبت

 بوده است. مؤثر بلوچ زنان سیاسی رفتار بر طبیعتاً باور این که کردندمی فر  احساسات

 سیاسی محیط بلوچ زنان که شده موجب زن پاکی بر سنتی باورهای تأکید دیگر، از طرفی

 دروغ و خیانـت تزویـر، بـا سیاسـت از آنـان تعریف زیرا بپندارند، نامأنوس با زنانگی را

 ایرابطـه سیاسـی محـیط و خـویش میان اندنتوانسته زنان بلوچ رو،است. ازاین مترادف

 بلوچ زنان مشارکتی، نهادهاینفوذ  با لکن پ  از پیروزی انقالب اسالمی و آورند. پدید

نیدرعـ در حال بازتولیدند. جدیدهای ارزش عبارتی به یا کرده، پشت باورهایی چنین به
 در اسـت. صعودی داشـته سیر سیاسی مناصب در نیز بلوچ زنان یریکارگبه فرایند ،حال

 و سیاسی رسـمی و اجتماعیهای انجمن وها تشکل همانند نهادهای مشارکتی حقیقت،
 اند. شوراهایآورده پدید را بلوچ زنان اجتماعی و سیاسی مشارکتهای پایه رسمی کمتر

پررنگـی  نقـش زنـان ژهیوبه وها بلوچ سیاسی مشارکت افزایش در روستا و شهر اسالمی
زنـان بلـوچ بـه  جـهیدرنت. (313: 1399طاهری،  فام و تفضلی، توحید )رئیسی،اند کرده ایفا

علت مشاهده ارتقای جایگاه اجتماعی خویش پ  از پیروزی انقالب اسـالمی گـرایش 
 بیشتری به هویت ملی خویش دارند.

جوامـع در به پسران بلوچ باید گفت کـه در برتری هویت مدرن دختران بلوچ نسبت
حال گذار درگیر یک نوع الگوی هویتی رو به رشد از سنتی به مـدرن هسـتند. سـرعت 

را که به دنبال یـافتن  نوجوانان خصو بهتحول جامعه در حال گذار، بسیاری از افراد، 
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پاسخی به کیستی و چیستی خود هستند، با نوعی از الگوی رو به رشد جدیدی مواجـه 
 .(60 :1379)اعزازی، است کرده 

ها فقط آن چیـزی اند که هویت فردی و اجتماعی آنامروزه دختران نوجوان پی برده
شود، بلکه هویتی سـوق یافتـه ها تفویض میها به آننیست که از طریق والدین و سنت

مداوم رشـد دهنـد و در  طوربههای مدرنی نیز وجود دارد که آن را باید به سمت ارزش
 و پشتیبانی قرار دهند. موردحفاظتتأملی  صورتهبهای روزمره خود فعالیت

رسد که دختران نوجوان ما تالش دارند از هویت تـابع در این راستا چنین به نظر می
و سنتی خود گذر کنند و خود هویت رو به رشد جدیـدی بـرای خویشـتن در جامعـه 

( 1388جهرمـی ) خـواه حمایـت و فر. قائمی(143: 1390و عبـدالهی،  بلوردی)ارائه دهند 
 برنـد.می بسر مدرن هویت به هویت سنتی از گذار وضعیت یک در دریافتند که دختران

بـه را خـویش خـانواده تحمیلـی و ایهای کلیشـهنقش دیگر امروز دختران که یاگونهبه
 ذهـن در را خـویش مشـروعیت جنسـیتی سـنتی هـاینقش درواقع پذیرند؛نمی یراحت

کنند که متغیرهـای ( بیان می1394ی و پرنیان )نورخواجهاند. داده دست از امروز دختران
 نـوین هـایفنـاوری خـارجی، یجمعـارتبـاطوسایل  جنسیتی، نقش نگرش بازاندیشی،
گرایش دختران بـه هویـت مـدرن و  مدرن موجب زندگی سبک ارتباطاتی و و اطالعاتی

 است. شده شدنیجهان
هـایی ای نوین اطالعاتی و ارتباطی، آگـاهیفرهنگی از طریق رسانه شدنیجهان ازآنجاکه
گیری مدرن انتقـال های زندگی با جهتها در قالب سبککند و عمده این آگاهیرا ایجاد می

تر شدن سبک زندگی افـراد و زنـان در هر چه مدرن موازات بهیابد، بنابراین طبیعی است می
ی، پرنیـان نـورخواجه) تر پیدا کنندمدرنبازاندیشی و نگرشهای آنان نیز نگرش سنتی به نقش

مـروزه نقـش زنـان ثابـت و مشـخص کند کـه ا( بیان می1392گیدنز ). (433: 1392و همت، 
 ساست، این است که دیگر زنـان براسـا عاتفاقی که درحال وقو نیتردرحقیقت، مهم .نیست

کننـد و هویتشـان را بیشـتر زندگی نمیکرد، ها تحمیل میو یا سرنوشت به آن گآنچه فرهن
در حقیقت، امروزه زنـان بـا پـذیرش  ؛سازندکنند، میهای اجتماعی که ایفا میواسطه نقشبه

ی و اجتماعی بـه دسـت صهای شخر از مادری و همسری، به برساختن هویتغی یهاینقش
ا مـردان گـرایش هـا، زنـان در مقایسـه بـی این بازاندیشـیجهیدرنت .اندخویشتن روی آورده

 بیشتری به هویت مدرن خواهند داشت.
شود بلوچستان توصیه میواستان سیستان به مسئوالنهای این مطالعه توجه به یافتهبا 
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و...( و بـا  بـدرزدهیسـی مناسبات متنوع ملی )مثـل نـوروز، شـب یلـدا، ریزکه با برنامه
مـردم بلـوچ را ارتقـا ببخشـند. از  هویـت ملـیهای ملـی ها و برنامهبرگزاری جشنواره

اطمینان دادن به آزمـودنی رغمیعلهای این مطالعه استفاده از پرسشنامه بود. محدودیت
، انجـام رونیـازاها مبنی بر محرمانه باقی ماندن اطالعات، احتمال سوگیری وجود دارد. 

گران پیشـنهاد کیفی یا آمیخته )کمّی و کیفی( به سایر پژوهشـ صورتبهای چنین مطالعه
ی قـرار موردبررسـآمـوزان روسـتایی در این مطالعـه دانـش ازآنجاکهشود. همچنین، می

 ر تعمیم نتایج باید احتیاط نمود.نگرفته بودند د
 
 
 

 منابع
 ،مطالعاات . «رابطه هویت ملی و هویت قومی در بین جوانـان تبریـز» (؛1382، عماد )افروغ حبیب؛ احمدلو

 .109-143(، صص 1)4، ملي
 رابطه هویت ملی و هویت قومی بـین جوانـان شـهر زاهـدان»(؛ 1393و، مصدق )لخاناحمدی، حمید؛ گنج». 

 .62-92(، صص 40)6، الملليهای سیاسي و بینرهیافت

 تحلیل قومیت و هویت قومی »(؛ 1389، طیبه )حیدری موصلو طهمورث؛ حیدری موصلو، زهرا؛ پور،احمدی
 .35-62(، صص 1)2، انتظام اجتماعي .«در ایران؛ جهت امنیت پایدار

 ( ؛1379اعزازی، شهال) «(، 56)10، زنان مجله .«زنان در ایران: هویت خانوادگی در برابر هویت فردی مسئله
 .60-69صص 

 9، مطالعاات ملاي .هـای خوزسـتانهویت ملی و قومی در عـربگرایش به  ؛(1387سیدحمداهلل ) ،اکوانی 
 .99-126(، صص 36)

  ،هویـت جهـانی، ملـی و ) هـای رقیـبهویت اسـالمی و هویـت»(؛ 1392، علی )روحانی ی؛محمدتقایمان
 .127-148(، صص 1)6، تحقیقات فرهنگي ایران .«مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه شیراز ،قومی(

 هـا در بسـتر جهـانی شـدن )مطالعـه طلبی جدیـد ایرانـیهویت»(؛ 1398، بهنام )زادهرشیدی رضا؛ نیا،التیامی
 .75-92صص  (،9)20، مطالعات ملي. «(دانشجویان دانشگاه یاسوجموردی: 

 یـابی عوامل مرتبط بـا هویـت»(؛ 1398) سیدرضا ،سعادت مهر ؛آرام ،کریمیان ؛فرشته ،بخشیان ؛انسیه ،بابایی
(، 3)17 ،مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتي. «دوره متوسطه استان مازنـدران آموزاندانش
 .307-316صص 

  ،شناساي جامعاه .«شـناختی هویـت جوانـانبررسـی جامعـه»(؛ 1389، محمـد )نژادسلیمان ؛معصومهباقری
 .93-112(، صص 3)1، تاریخي

 بررسی میزان رشد هویت فردی مـدرن در میـان دختـران »؛ (1390محمد ) ،عبداللهی ؛مصطفی، زهیربلوردی
 يشاناتتمطالعاات اجتمااعي روان. «ی(دانشگاهشی)نمونه مطالعه: مقاطع پ 1387نوجوان شهر تهران سال 
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 .143-164(، صص 1)9، زنان
 هـای هویـت مقایسـه سـبک»(؛ 1394) زاده، عبـاسحبیـب؛ صدیقی ارفعی، فریبـرز ؛، فاطمه ساداتطرفانیب

دومین همایش علمي پژوهشي علاوم تربیتاي و روانشناساي . «نوجوانان دختر و پسر و تیزهوش و عادی
 .مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی سروش حکمت مرتضوی .تهران ،های اجتماعي و فرهنگي ایرانآسیب

 و سـایبر فضـای در تعامـل» (؛1389) فریاد پرهیز، افشین؛ کرمی، سلیمان؛ زاده،انصاری زهرا؛ فرد، پیشگاهی 
 و توساعه در زن .«(تهـران دانشـگاه دختـر دانشـجویان مـوردی مطالعـه) ایـران در زنان هویت بر آن ریتأث

 .189-209 صص (،2)8 ،سیاست
 ایـران در قـومی هویـت و ملـی هویـت رابطه فراتحلیل»(؛ 1393پور، فروزنده؛ حیدری، حسین )جعفرزاده». 

 .63-96(، صص 11)3، فرهنگي اجتماعي راهبرد
 ،9 ،ایاران شناسيجامعه«. ایرانی اقوام میان در قومی هویت و ملی هویت نسبت»(؛ 1387ابراهیم ) حاجیانی 

 .143-164(، صص 3و  4)
 قـوم مـوردی مطالعه) ملی همبستگی در قومی هویت نقش» (؛1385) مراد راد، کاویانی محمدرضا؛ نیا،حافظ 

 .15-46 صص (،1)20 ،اصفهان دانشگاه انساني علوم پژوهشي مجله .«(بلوچ
  ،زادهشـریف رزا؛ ،یعیشـف هـادی؛ بهرامـی احسـان، عبـاس؛ نژاد،رحیمی ؛جواد؛ حاتمی، سیدمهدیحسینی ،

بهزیسـتی درداشـجویان  رابطـه آن بـا مـذهبی و بررسی سازمان یـافتگی هویـت مـدرن و»(؛ 1394مسعود )
، يشناسارویاش روان .«اصول معرفت شـاختی بـاکوبزا دانشگاه تهران: تحلیل سازمان یافتگی خودمبتنی بر

 .75-92(، صص 4)4
 قـومی و  تیـو تأثیر آن بر هو شدنیجهان»(؛ 1392)علی  ،ساعی ؛سعید ،معیدفر ی؛محمدعل ،خلیلی اردکانی

 .91ـ112 ، صص(1) 4، ماعي ایرانمسائل اجت. «ملّی: مطالع  کردهای سنندج
 فرهنگـی و هویـت اجتمـاعی )مطالعـه  شـدنیمطالعه رابطـه جهان» ؛(1394لیال ) ،پرنیان ؛بیژن ی،نورخواجه

 .65-84(، صص 1)26، شناسي کاربردیجامعه. «(موردی: زنان شهر کرمانشاه
 و نگرش مردان بـه نقـش زنـان  شدن فرهنگیجهانی» ؛(1392صغرا ) ،همت ؛لیال ،پرنیان ؛بیژن ی،نورخواجه

 .433-447(، صص 3)5، زن در فرهنگ و هنر. «()مطالع  موردی مردان شهر شیراز
 رابط  هویت ملـی و قـومی  ؛(1388حسینعلی ) ،میرزایی ؛ابراهیم ،حاجیانی ؛بهجت ،یزدخواستی ؛علی ،ربانی

 .137-158(، صص 39)10، ملي مطالعات. های دولتی ایراندر بین دانشجویان آذری، کُرد و عرب دانشگاه
 انتظاامي لرساتان داناش. «ملـی امنیـت بر هاآن ریتأث و هاقومیت»(؛ 1396اله )بایندور، ولی رضازاده، اکبر؛ ،

 .142-166(، صص 3)5
 ،گرایش به هویت ملـی و قـومی در »(؛ 1386، نورمحمد )فرسخاوتی ؛محمداسماعیل احمد؛ ریاحی، رضایی

 .119ـ140(، صص 4)8، مطالعات ملي .«های ایرانترکمن

 ،يمطالعاات ملا .«لکهویت ملی و محلی مردم »(؛ 1396، باقر )ساروخانی ؛منصور علی؛ وثوقی، رضاییان ،
18(1 ،)83-69. 

 مشـارکت نهـادی موانـع» ؛(1399) احمدرضـا ،طـاهری ؛محمـد ،فام توحید ؛حسین ،تفضلی ؛سیما ی،سیرئ 
 .313-334 صص (،2)18 ،سیاست و توسعه در زن .«بلوچستان منطق  زنان سیاسی

 شدن بر هویت قومی )مطالعـ  بررسی تأثیر بُعد فرهنگی جهانی ؛(1389هاشم ) ،آقابیگ پوری ؛جلیل ،سحابی
 .135-153(، صص 41)11، مطالعات ملي (.سال  شهرستان بوکان 29تا  15موردی جوانان 
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 گیری هویت قومی و ملی و عوامل اجتماعی مؤثر بـر آن شکل» ؛(1392برزو ) ،مروت ؛سیف اله ی،للهایفس
 .31-50(، صص 1)6، مطالعات توسعه اجتماعي ایران. «ساکنان کرج در نزد

 رابطه بین سرمایه اجتماعی و سبک زنـدگی  ؛(1400فاطمه ) ،انجم شعاع ؛فاطمه ،حامی کارگر ؛الهام ،شیردل
 .69-87(، صص 86)22، مطالعات ملي. با هویت ملی دختران نوجوان شهرستان کرمان

 بررسی احساس تبعیض بر ابعـاد هویـت  ؛(1400حبیب ) ،صبوری خسروشاهی ؛فرح ،ترکمان ؛سوسن ،صفا
 .111-134(، 86)22، مطالعات ملي. جوانان کُرد کرمانج استان خراسان شمالی

  ،آمـوزان گیـری هویـت اجتمـاعی دانـشبررسی عوامل مـؤثر بـر شـکل»(؛ 1389) اصغریعلعباسی اسفیجر
-142(، صـص 3)1، شناسي مطالعاات جواناانجامعه. «(87-88متوسطه شهرستان آمل )در سال تحصیلی 

121. 
 شـناختی هویـت سـنتی/ مـدرن دانشـجویان )جامعـه موردمطالعـه: مطالعـه جامعـه» ؛(1397خیـام ) ،عباسی

 .69-100(، صص 4)9، پژوهي فرهنگيجامعه. «(1396دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد شوشتر در سال 
 جامعاه .«گرایش دانشجویان بلوچ به هویت ملی در ایران»(؛ 1381) محمدعثمان ،برحسین ؛محمد ،عبدالهی

 .101-126(، صص 4)4، شناسي ایران
 هویـت یریـگشـکل بـر خـانواده تـأثیر بررسـی» (؛1388مجتبـی ) جهرمی، خواه حمایت حسین؛ فر،قائمی 

-102(، صص 3)2، جامعه و فرهنگ جوانان، پژوهش. «جهرم نور پیام دانشگاه دانشجوی دختران جنسیتی
83. 

 جمعیـت :مـوردی مطالعـه) قـومی هویت با نسبی محرومیت احساس رابطه» (؛1390) ابراهیم سید زاده،قلی 
 .1-14 صص (،5)2 ،زمین دانش هایپژوهش .«(زاهدان شهر بلوچ

 شـده مند مطالعات انجـامهویت دینی در جامعه ایرانی: مرور نظام» ؛(1394رضا. ) ،همتی ؛علی ،قنبری برزیان
 .117-138(، صص 3)26، کاربردی يشناسجامعه. «(1380-1392)

 هویت ملـی و هویـت قـومی در زیسـت جهـان »الف(.  1398) اسفندیار ،غفاری نسب ؛عبدالطیف ،کاروانی
 .217-241(، صص 2)10 ،ائل اجتماعي ایرانمس .«دانشجویان بلوچ

 شـدن هویـت موردمطالعـه:  ایفراینـد حاشـیه»ب(؛  1398) اسـفندیار ،غفـاری نسـب ؛عبدالطیف ،کاروانی
 .81-102(، صص 2)10، بررسي مسائل اجتماعي ایران .«دانشجویان بلوچ دورة تحصیالت تکمیلی

 کـاوش کیفـی » ؛(1398منصـور ) ،طبیعـی ؛حبیـب ،احمـدی ؛اسـفندیار ،نسـبغفـاری ؛عبدالطیف ،کاروانی
مطالعاات و . «ایای زمینـهنظریـه یسـوفرایندهای برساخت هویت اجتماعی در میان دانشجویان بلوچ: بـه

 .59-85(، 1)8، تحقیقات اجتماعي در ایران
 چاپ هفتم. .ثی، تهران: نشر مرکزترجمه: محسن ثال. پیامدهای مدرنیت(؛ 1392نتونی )گیدنز، آ 
 53-66(، صص 10)4، تردنامه. «بازخوانی مفهوم نظری هویت»(؛ 1392آبادی، محسن )لطف. 

 در جامعـه  یابیمدرن و اعتبار تیمدل سنجش هو یطراح(. »1396. )میابراه ،یانیحاج درضا؛یمحمدزاده، حم
 .284-307 صص (،9)4 ،یاجتماع ینهادها ی. جامعه شناس«رانیا
 ( ؛ 1394مرادی، علیرضا)«و  54) 5، فرهنگاي مهندساي .«هویـت فرهنگـی در تقویت فرهنگی نقش میراث

 .128-144(، صص 53
  ،گیـری بررسی رابطه ابعـاد چهارگانـه هویـت و جهـت»(؛ 1391) مریم حمید؛ قربانی، ،یکاظم ؛هاجرمساح

 .69-84(، صص 4)5 ،شناسي و دینروان .«مذهبی درونی و بیرونی
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 رابطه هویت ملی و هویت قـومی »(؛ 1387حامد )پورشریف داور؛ شیخاوندی، ؛مقدس جعفری، محمدحسن
 .97-126(، صص 1)9، مطالعات ملي .«(در بین جوانان کرد )مطالعه موردی دانشگاه پیام نور سقز

  ،بررسی رابطه هویت قـومی و ملـی بـا »(؛ 1393) سید فخرالدین، بهجتی اصل ؛آرمان ؛ حیدری،یدمجموحد
(، 2)25، شناسي کااربردیجامعه .«آموزان متوسطه شهر یاسوجداری: نمونه موردی دانشتأکید بر نقش دین

 .171-188صص 
 (. عوامل فرهنگی ـ اجتماعی مرتبط بـا هویـت ملـی نوجوانـان شـهر 1390فرزانه. ) ،کاووسی ؛مجید ،موحد

 .113-132(، صص 46)12، مطالعات ملي(. آموزان شهر اهوازاهواز )مطالعه موردی: دانش
 فرهناگ  .«های جنسیتی در ابعاد هویـت دانشـجویانتفاوت(. »1390سعید. ) ،اکبری زردخانه ؛رقیه ،موسوی

 .31-46(، صص 8)2،درمانيو روانمشاوره 
 وپرورش در نهادینـه(. بررسی کارکرد آموزش1400پریوش. ) ،جعفری ؛افسانه ،زمانی مقدم ؛سمیرا ،یرزاپورم

-47(، صـص 86)22، مطالعات ملي(. آموزان )در ابعاد سیاسی ـ جغرافیایی و دینیسازی هویت ملی دانش
27. 

  ،مطالعـه چگـونگی تعامـل هویـت ملـی و قـومی دانشـجویان (. »1392)، محمد. زادهعباس ؛حسینمیرزایی
 .243-275(، صص 2)10، علوم اجتماعي. «()مطالعه موردی دانشجویان آذری، عرب و بلوچ

 بررسی جایگاه زن  :سنتی هایزنان فراتر از نقش»(. 1391) .نیکخواه قمصری، نرگ ؛ صادقی فسائی، سهیال
 .5-24(، صص 2)4، زن در فرهنگ و هنر .«()ره در کالم امام خمینی
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