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Abstract  
Introduction: In this article, considering the field of study and gender, we 

seek to answer the question of how much identity is influenced by these two 

variables and what tendency is strengthened by strengthening each of the 

religious and modern identities? Based on the aspects related to the changes 

and implicit complexities in the status of identity, especially among students, 

the present study seeks to answer the main question of what is the relationship 

between the tendency towards modern values and religious identity among 

students. 
Method: The method of this research is correlation and its statistical 

population is all students enrolled in the second semester of 1397 in the 

faculties of technology, art and social sciences of the University of Tehran as 

three disciplines from three different fields in the mother university and the 
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symbol of higher education in Iran. According to the size of the statistical 

population in different fields, 380 samples were selected by stratified random 

sampling. The data collection tool was a questionnaire whose validity was 

considered by the professors of social sciences and also the validity of the 

questionnaire through Cronbach's alpha test. 

Finding: The results show that there is an inverse relationship between 

modern and religious identity, boys are more inclined to modern identity than 

girls. In further study, the difference between the means showed that there is a 

significant difference between the disciplines of the Faculty of Engineering 

and the disciplines of the Faculty of Arts in the tendency towards modern 

values. There is a significant difference between technical and art disciplines 

in the tendency towards religious values, so that technical students are more 

inclined towards the values of religious identity. This result is fully confirmed 

by the significance coefficient of 0.000. However, there is no significant 

difference between technical and social sciences students due to the fact that 

the significance coefficient is greater than 0.050. There is also a significant 

difference between art students and social science students, and social science 

students are more inclined to the values of religious identity. This result is 

reliable and generalizable to the statistical population due to the reliability 

coefficient of 0.001 which is less than 0.05. Interestingly, among students, 

technical tendencies compared to other students, tendency to modern values 

and religious values are more than other tendencies. The identity of students 

in these orientations is a combination and construction of the two mentioned 

values. 

Conclusion: The quality of fluidity and interaction between the two categories 

of values has been internalized in students and can disrupt predictions of 

student behavior in future situations and also promise constructive interaction 

between two categories of resources within them. This article examines the 

formulation of identity as a fluid state under the influence of various sources 

that different people, especially student youths, who are in the most important 

stages of socialization. Numerous sources are very influential in shaping the 

identity of student youth. Although this article does not seek to create a 

dichotomy between modern identity and religious identity, it seeks to identify 

different formulations influenced by sources that have different weights 

among different groups of students. For this reason, in order to identify the 

elements and components affecting identity, these components can be 

distinguished from modern, national, religious, etc., but lived in practice and 

experience and based on the findings in the present study, it can be said that in 

general, these elements and components constitute the identity of students, so 

it cannot be reduced to one or two dimensions. 

Keywords: Religious Identity, Modern Identity, Students, Gender, Field of 

Study 
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 چکیده

 جوانان، ویژه به افراد سازهویت منابع و هویت اش،اجتماعی شگرف تغییرات با ایرانی جامعه در

 به هنجاری تعارضات میان، این در است. بوده پژوهشگران و فرهنگی گذارنسیاست نظرمطمح همیشه

 را ما دیگر، سوی از دینی و مدرن هویت و سو یک از غیررسمی و رسمی هنجارهای بین آمده وجود

 تأثیرگذار جوانان مثابه به دانشجویان دینی و مدرن هویت مطالعه به حاضر پژوهش در که داشت آن بر

 چه دانشجویان مدرن و دینی هویت بین که دهیم پاسخ اصلی پرسش این به و پرداخته اجتماعی،

 است. نفر 381نمونه حجم با تهران دانشگاه دانشجویان تحقیق آماری جامعه است؟ حاکم ارتباطی

 به پسران تمایل و دارد وجود معکوس رابطه دینی و مدرن هویت بین که دهدمی نشان هاداده تحلیل

-رشته و فنی دانشکده های رشته بین که داد نشان هایافته همچنین است. دختران از بیش رنمد هویت

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  
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 در فنی دانشجویان و دارد وجود دار معنی اختالف مدرن هایارزش به گرایش در هنر دانشکده های

 به بیشتری گرایش هنر دانشجویان با مقایسه در اجتماعی علوم دانشجویان و دیگر گروه دو با مقایسه

 فنی هایرشته دانشجویان که شد آشکار نیز دینی های ارزش بررسی با دارند؛ مدرن های ارزش

 از دسته دو میان  گرایانه تعامل و سیال کیفیت دهنده نشان امر همین و دارند را تأثیرپذیری بیشترین

 رفتار از ها یبین پیش زننده برهم تواند می و شده  درونی دانشجویان در که است مذکور های ارزش

 سازهویت منابع از دسته دو میان سازنده تعاملی نویدبخش هم و باشد آتی های وضعیت در دانشجویان

 باشد. مدرن و سنتی

 تحصیلی جنسیت،رشته دانشجویان، مدرن، هویت دینی، هویت کلیدی: هایواژه

 مساله طرح و مقدمه
 پژوهشگران بحث مورد معاصر ناسیش جامعه در که است مقوالتی ترین کلیدی جمله از هویت

 عمقی و باال سرعت و پذیری جامعه بر تأثیرگذار منابع در روزافزون تغییرات که چرا دارد؛ قرار

 اجتماعی حیات در کند. می منع را رایج و ای کلیشه الگوهای به کردن بسنده امکان تأثیراتی، چنین

 مسئله رو این از است. برخوردار حاضر زمان در ای ویژه اهمیت از موضوع این بررسی ایران،

 دولتـی، رسـمی هایبرنامه است. برانگیخته را زیادی توجه اخیـر، هـایدهه در هویت،

 نـشانگر ها،دهه این در هویت موضوع قلمرو در شدهانجام سمینارهای و هـاپـژوهش تألیفـات،

 ساختار و شرایط در هویت پرابلماتیک حضور امر، این فراسوی است. هویت حیـاتی اهمیـت

 ملـی و گروهـی فـردی، روابط و هاسیاستگذاری ها،گیریتصمیم در آن تأثیرگذاری و اجتماعی

 بـه هاآن سلبی و ایجابی توجه از فارغ و اندیشمندان فکری پارادایم از جدا تا شده سبب

 حوزه ایـن شگرانپژوه و انسانی علوم بر اجتماعی مسئله یک مثابهبه را خود هویت، موضوع

 (1388 قادری، و سروستانی)صدیق کند تحمیل

 ها سوژه گیری شکل و یافتن سامان در کننده تعیین و تأثیرگذار منابع ایران، معاصر جامعه در

 منظری از تحوالت این است الزم رو این از است. یافته گیری چشم تغییرات و شده متنوع

 تحصیل به ها دانشگاه در که امروز جوان نسل د.قرارگیر ارزیابی و تحلیل مورد روشمند

 تغییرات ندارند. را جنگ و انقالب تجربه و هستند جنگ از پس متولدین عمدتاً مشغولند،

 نسل خصوصاً مختلف، اقشار فعالیت بر اطالعات، و ارتباطات عرصه در گیر چشم و روزافزون

 تبلیغ به ها تریبون و منابر از دائماً که دینی منابع سویی از است. گذاشته اثر دانشگاهی جوان



 

 

 

 

 

 659...  رن و دینی دانشجویان )مورد مطالعه: دانشجویان شناختی هویت مد مطالعه جامعه

 

 

 جوان های سوژه و یافته تنوع اساس همین بر نیز پردازند، می دینی های ارزش و هنجارها

  .است داده قرار متضاد گاهی و متفاوت تأثیرات انواع معرض در را دانشگاهی

 یابی تهوی و هویتی وضعیت های مشخصه ترین مهم جمله از تنوع و التقاط رو این از

 به مربوط های دوره از آن یابی ساخت شدن متفاوت مشخصه که است اخیر دوره در جوانان

 با انقالبی و دارد پررنگی نقش آن در مذهب که ای جامعه مثابه به ایران در است. قبل های دهه

 مختلف هایشکل در مذهبی های آموزش و گذرانده، سر از قبل دهه چهار در را مذهبی ماهیتی

 منبع عنوان به مذهب رسد، نمی نظر به شود؛ می ترویج رسمی منابع و ها رسانه توسط وصاًخص

 اما باشد. داده دست از جامعه افراد برای آفرینیهویت در را خود جایگاه اثرگذاری ساز،هویت

 بر مدرن منابع جمله از منابع سایر کنار در آن اثرگذاری کیفیت طلبد، می را ای ویژه توجه آنچه

 بر منابع تلفیق اما (84 :1391 )منصورنهاد، است دانشگاهی جوانان ویژه به افراد یابی هویت

 کرد اذعان باید بنابراین، سازد. می گذشته از متفاوت را تأثیر این عمیق و پرسرعت تغییرات بستر

 به لتمای و اعتقاد آن، به وفاداری و پایبندی مشترک، مذهبی تعالیم و دین از برخورداری که

 از متفاوت کیفیتی با همراه هویت، دهی شکل فرایند در فراگیر مذهبی های آیین و مناسک

-به تغییرات بستر بر و معاصر شرایط در خصوصاً دینی، منابع است. مؤثر همچنان گذشته،

 ،1)لیبکاند دهد پاسخ حیات اساسی مسائل به پاسخ برای انسان تالش به تواند می باز روزیافته،

110117:2-113.) 

 منابع ترینمهم از یکی و داشته سازیهویت بر شگرفی تأثیرات شدن جهانی دیگر، سوی از

 الگوی از اقتباس با و جدید عصر در که است هویتی مدرن، هویت» شود.می تلقی آفرینهویت

 «است همراه گرایی مادی های ویژگی با و گرفته شکل صنعتی کشورهای در زندگی جدید

 شد، مطرح «سنتی یا دینی هویت دگر» نقش در ابتدا مدرن، هویت واقع در (.3:13901 )حاتمی،

 افراد هویت از جزئی خود، جوامع، در آن جذب و هضم و تثبیت و ورود با تدریج به ولی

 میان این در که آنچه شد. داشتند، هویت نوع این برای بیشتری پذیرش که جوانان بالخص

 انسجام دلیل به ایران، جمله از گذار حال در جوامع در که ستا این دارد، را توجه اهمیت

 رسمی هاینهاد سوی از که دینی هویت بین تعارضات شاهد پایین، نهادی اعتماد و اجتماعی

 آن مقابل در و دینی هویت دیگریِ نهادها این سوی از غالباً که مدرن هویت و شودمی تبلیغ

 که دانشجویان و جوانان میان در تعارضات نای دارد. وجود تعارض شود،می برساخت

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  
1. Liebkind 
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 دست از و مدرن، هایرسانه از آنان فزاینده استفاده دلیل به و دارند، چندگانه هایجهان زیست

 آن بر  را ما مسئله این دارد. بیشتری نمود آنان، میان در امور جاودانگی و قطعیت به ایمان رفتن

 اساسی مسئله بنـابراین برآییم. مدرن و دینی هویت دو میان ارتباط شناسایی پی در تـا داشت

 است. دانشجویان میان در مدرن هویت و دینی هویت بین رابطة بررسی حاضر مقاله

 تحقیق تجربی و نظری اتظمالح
 بشری شناخت منابع ترینمهم از یکی و انسان رفتار و شخصیت گیری شکل مهم رکن هویت

 آهنگ که است فراریی دنیایی امروز دنیای (1387نی،حاجیا ؛1390 نظری، و )میرزایی است

 فرآیند جهانی، فرآیند در ادغام با و است نوین ماقبل جامعه از تر سریع آن در اجتماعی تحوالت

 عمیقی ساختاری تغییرات و (31-40 :1387 )گیدنز، شده نیز تر پیچیده مختلف، ابعاد در شناخت

 بازاندیشی و تأمل گیدنز (.18 :2110 گرو، مک و )هلد است داشته همراه اجتماعی مقیاس در را

 مدرن دنیای های چالش متن در است معتقد و داند می مدرن دوران به منحصر را هویت مورد در

 از آکنده فضای یک در فرد و دهد می دست از را خود مرجعیت طبیعت و سُنت که است

  (.91 :1382نش،) پردازد می خود هستی مورد در تأمل به دائما اطالعات

های های هویت مدرن، نظریهالزم به توضیح است که مبنای نظریههویت مدرن: در ابتدا 

زیربنای مفهومی هویت به مثابه چند مدرنیته همچنان  های مدرنیته. هرهویت است نه نظریه

. ائل شدهای هویت مدرن تفاوت قهای مدرنیته با نظریهشود، اما باید بین نظریهمدرن قلمداد می

های هویت را به نظریات کالسیک، تعاملگرایی نمادین، هویت اجتماعی، توان نظریهدر کل می

بندی نمود. در نظریات پساساختارگرا و نظریات دیگری که اخیراً مطرح شده است تقسیم

توان به نظرات شود. برای مثال میای مطرح میکالسیک موضوع هویت عمدتاً بصورت حاشیه

توان را می« خود»و پارسونز اشاره کرد. در نظریات مکتب کنش متقابل نمادین، مفهوم دورکیم 

ای در هر جامعه یا نظام فرهنگی بوده و عناصر به مثابه هویت در نظر گرفت که دارای منابع ویژه

. این نظریه هم به کنش استپذیری متفاوت ها و فرایندهای جامعهها، ساختآن بر حسب زمینه

های مکتب کنش متقابل نمادین توسط جرج هربرت مید، . پایهداردتواماً توجه  ،ساختارو هم 

در خصوص نظریة هویت  ت.چارلز هورتون کولی هربرت بلومر ایجاد و توسعه یافته اس

توان به آراء روزنبرگ اشاره کرد که برمبنای عقاید مید و کولی شکل گرفته است. اجتماعی می

بیش از آن که ناظر به « خودانگاره»یا « برداشت از خود»مفهوم ( 1979در کارهای روزنبرگ )
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(. 1374)ریتز،  های اجتماعی او استبیانگر ویژگی ،های هویت فردی شخص باشدویژگی

پرداز دیگر هویت اجتماعی هنری تاجفل است. مبنای برداشت او نیز از هویت، آثار مید ظریهن

زند و عضویت گروهی را با عضویت گروهی پیوند میبوده است. تاجفل هویت اجتماعی را 

داند: عنصر شناختی )آگاهی از اینکه فرد به یک گروه تعلق دارد(، عنصر متشکل از سه عنصر می

های در مورد پیامدهای ارزشی مثبت و منفی عضویت گروهی( و عنصر احساسی ارزشی )فرض

)نقل  ی خاص با آن گروه دارنداابطه)احساسات نسبت به گروه و نسبت به افراد دیگری که ر

  ( 1391در: محمدزاده و حاجیانی،

بابیم که میان این دو نسبت وثیقی برقرار با تأمل در رابطه دین و هویت درمیهویت دینی: 

شناختی و معنوی را برای هوبت فراهم است. مذهب اساساً منابع شناختی، ایدئولوژکی، جامعه

(. مذهب از گذشته تا کنون عامل به وجود آورنده هویت 2114آورد )فورو و دیگران، می

هایی بوده که بدان اعتقادی نداشتند. بعنی هویت مشخص برای معتقدان خود و تمایز میان آن

شود. یهودی، مسلمان و مسیحی بودن، هویت دینی شان شناخته میها، با مذهب و دینانسان

هیچ منبع فرهنگی معنابخش دیگری به لحاظ تاریخی گذارند. های مختلف را به نمایش میانسان

، رقابت کند. در نتیجه دین در «بابیهویت»نتوانسته است به مانند دین در پاسخ به نیاز انسانی 

( فردی و گروهی قرار دارد. اریکسون اولین کسی بود که هویت 1999مرکز هویت )سئول، 

تانسیل مذهب در رشد هویت اشاره کرده و دینی را به مثابه هویت فردی معرفی کرد. او به پ

معتقد است که مذهب جنبه مهمی از ماتریس اجتماعی ـ تاریخی است که هویت در آن شکل 

 (1394گیرد )نقل در: قنبری و همتی، می

 های تحلیل قلمرو در نشدهحل تجربی و نظری ابهامات و مجادالت ترینمهم از یکی امروزه

 هویت و دین بر مدرن های ارزش گسترش تأثیرِ جهت و نسبت چگونگی به شناختی، جامعه

 چندان دو اهمیت ما کشور مثل کشورهایی مورد در ویژه به امر این شود. می مربوط افراد دینی

 که است ایرانیان ما هویت تاریخی و عمده عناصر از یکی تاریخی لحاظ به دین زیرا دارد.

 امر این نیز فرهنگی و سیاسی ابعاد از خصوصاً د.ده می پوشش را ما اساسی و زنده هایارزش

 اندیشمندان از ای عده که جایی تا است، انکارناپذیر امری ایران، معاصر اجتماعی حیات در

 خصوصاً و اسالم دین تأثیرگذاری دقیق فهم بدون ایران در اجتماعی نظم معتقدند اجتماعی

 این فرهنگی و فکری ارکان تمام با یعتش زیرا است خویش واقعی هویت از بخشی فاقد تشیع،

 (.42:1381)توسلی، دارد ارتباط جامعه
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 در تغییر پروسه» بیانگر بیشتر که مدرنیته فرهنگی بعد دانستن برجسته با ما مقاله این در 

 مخرج عنوان به عقالنیت گسترش» و (130 :1974 واسمیت، )اینکلس «ها ارزش و احساسات

 و ارزشی گیری جهت به تنها است، (74 :1979 )شارما، «مدرنیته متضمن های ارزش همة مشترک

 دانشجویان دینی هویت با آن رابطة و سنتی ارزشی گیری جهت با تقابل در مدرن نگرشی

 دینی هویت و مدرن ارزشی گیری جهت رابطة پیرامون مطالعه زیرا پردازیم؛ می تهران دانشگاه

 دینی پیامدهای و پدیده دو این رابطة نوع بیشتر شناخت به زیادی حد تا تواند می جوانان

 کند.. کمک ما به جامعه دانشجویان بین در مدرن های ارزش گسترش

 اساس بر است. شده انجام پژوهش چندین ایران در دانشجویان و جوانان هویت پیرامون

 نشان یلتما شدن جهانی پذیرش به دختران از بیش پسران (،1393) نوروزی و آبادیلطف تحقیق

 عنوان با (1390) زارع و ارمکی آزاد پژوهش نتایج .دارند بیشتری منفعالنه نگرش و دهند می

 انجام غیردانشجو گروه و دانشجویان بین در تهران شهر در که «دینداری و مدرنیته دانشگاه،»

 نای با است. کم اختالف با غیردانشجو افراد و دانشجویان دینداری دهندۀ نشان است، شده

 کارگیری به که است لحاظ بدین کنند. نمی پیروی دینداری واحد الگوی از افراد همه وجود،

 اعتبار از تهران در گروه دو این دینداری وضعیت بیان برای «چندوجهی دینداری» اصطالح

 رابطة» عنوان با ای مقاله در (،1391) همکارانش و قاضی رهبر است. برخوردار بیشتری

 به ،«مدرن( و دینی هویت بر تأکید )با جمعی های هویت دگرگونی و مجازی عیاجتما های شبکه

 دارند. هویت مختلف انواع بر ضعیفی نسبتاً تأثیر اجتماعی های شبکه که اندهرسید نتیجه این

 با مدرن ارزشی گیری جهت رابطه بررسی» عنوان با ای مقاله در (1394) رمضانی و حیدری

 این به ،«مرودشت( شهر متوسطه آموزان دانش مطالعه: )مورد آن سیتیجن مقایسه و دینی هویت

 میانگین از باالتر دختران دینی هویت و مدرن ارزشی گیریجهت نمرۀ میانگین که رسیدند نتیجه

 رایج مفروضات خالف بر تحقیق، این نتایج اساس بر کل در است. بوده دار معنی و پسران نمرۀ

 بین در حداقل دینی، هویت و مدرن ارزشی گیریجهت ینب رابطة شدن، دنیوی نظریة

 عنوان تحت پژوهشی در (1391) افشاریان است. نبوده تقابلی رابطة تحقیق، این پاسخگویان

 های شبکه از استفاده میزان اساس بر دختر دانشجویان در مدرن هویت گیری شکل بینی پیش»

 و مثبت رابطه مجازی، اجتماعی های شبکه از استفاده میزان که گرفت نتیجه «مجازی اجتماعی

 تحت ای مقاله در (1392) درویشی و حاجیانی دارد. آن های مؤلفه و مدرن هویت با معناداری

 های ارزش به ایرانیان نگرش دهند می نشان «مدرن هویت به ایرانیان گرایش مطالعه» عنوان
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 به تمایل و مدرنیسم به هاآن نگرش اما است، متوسط حـد در میانگین به نسبت مدرنیته بنیادین

 حد از باالتر جهانی هویت به نسبت هاآن دیدگاه کهحالی در است؛ تر پایین میانگین از غرب

 ایرانی هویت شاکله در مدرن هویـت ابعاد مجموعه در دهد می نشان نتایج این است. میانگین

 و جدی شدن، جهانی و مدرنیته های ارزش به نسبت ایرانیان گرایش و دارد جدی و قوی حضور

 است. مالحظه قابل

 نتایج و نظری بینش در دین و هارسانه و اجتماعی هایشبکه تأثیر و نقش مجموع در

 را موضوع این مؤثرند. هویت بر شک بدون و است گرفته قرار تأکید مورد متعدد هایپژوهش

 نظر در هویت بررسی رامکتبیف های ویژگی مثابه به و نظری رهیافت به توجه بدون توان می

 هاآن بین از و اندکرده بررسی نیز را اسمی متغیرهای نقش پژوهشگران برخی بین این در گرفت.

 تأثیرپذیری و تأثیرگذاری و است توجه مورد عوامل از نیز جنسیت که دارند تأکید همه تقریباً

 میان در است. متفاوت هبیمذ و مدرن هویت هایمؤلفه جذب و هویت برابر در مردان و زنان

 دارند، که تأثیرپذیری و حساسیت به توجه با دانشجویان، خصوصاً جوانان مختلف های گروه

 ذهنی، ارزشی، های نظام دهنده سوق و معنادارکننده بخش، ایجابیت منابع با ارتباط در دائماً

 سنتی منبع ترین مهم مثابه به دین شد، اشاره که طور همان هستند. هاآن ترجیحات و رفتاری

 در اینجا در که دوگانگی دارند. تأثیرگذار نقشی مدرن منابع کنار در معنادارکننده و بخش انتظام

 کنندگی تعیین بلکه یکدیگر، از هاآن بودن جدا معنای به نه شده، قلمداد مدرن و دینی منابع میان

 دانشجویان میان در آن یالس های برساخت و هویت در که متفاوتی های بندی صورت در هاآن

 شود می تالش ها، پیشینه و ها برداشت این به توجه با رو، این از است. متفاوت گذارد، می برجای

 بررسی مورد روشمند صورت به مذکور منابع تأثیر تحت هویت به مربوط های بندی صورت تا

 گیرد. قرار

 پژوهش شناسیروش

 کل تحقیق آماری جامعه .است شده انجام مایشپی تکنیک با کمی رویکرد با حاضر پژوهش

 اجتماعی علوم و هنر فنی، های دانشکده در 1397 سال دوم ترم در شده نام ثبت دانشجویان

 در عالی آموزش نماد و مادر دانشگاه در متفاوت حوزه سه از رشته سه عنوان به تهران دانشگاه

 مختلف های رشته در آماری جامعه حجم به توجه با باشد. می نفر 0231 آن تعداد که است ایران

 اطالعات، گردآوری ابزار شدند. انتخاب ای طبقه تصادفی گیری نمونه روش به نمونه نفر 381
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 از پرسشنامه روایی همچنین و بررسی مورد اجتماعی علوم اساتید نظر از آن اعتبار که پرسشنامه

 به دینی و مدرن هویت بعد دو در و بود پرسشنامه پایایی از حاکی کرونباخ آلفای آزمون طریق

 دو این کنندهسنجش هایگویه درونی انسجام بیانگر که کرده کسب 88/1 و 72/1 نمرات ترتیب

  است. متغیر

 پژوهش های یافته
 تا است الزم تحقیق، سواالت در مندرج متغیرهای از هریک به مربوط های داده بررسی از پیش

 پاسخگویان بیشتر پژوهش، های یافته اساس بر شود. ارائه آماری جامعه سیمای از کلی تصویری

 زیاد تعداد و آماری جامعه وسعت امر، این دلیل بودند. فنی دانشکده از پسر دانشجویان

 رشته و جنسیتی طبقه هر در جمعیت کل تناسب به آماری نمونه است. دانشکده این دانشجویان

 درصد 47/13 داشتند را فراوانی بیشترین رصدد 3/71 با فنی گردید.دانشجویان انتخاب

  داشتند. تعلق اجتماعی علوم دانشکده به نیز درصد 21/4 و فنی دانشکده دانشجویان پاسخگویان

 از درصد، 9/31 فراوانی با دختران به نسبت درصد 1/13 با پسر دانشجویان دیگر طرف از و

 آماری جمعیت پراکنش وضعیت با ها نهنمو در توزیعی درصدبودند. برخوردار بیشتری فراوانی

 برای گرایانه تعمیم صورتی به  را تحقیق نتایج توان می رو، این از دارد. تناسب حوزه سه این در

 و پسر و دختر اصلی گروه دو میان در دانشجویان هویتی وضعیت کالن ریخت شناخت

 از پس بست. کار به زیبا هنرهای و اجتماعی علوم مهندسی، تحصیلی رشته سه در همچنین

 گروه دو در دانشجویان واقعی جمعیت توزیع با آن تطبیق و پاسخگویان کالن سیمای مرور

 دست به که هایی یافته اهم به محتوایی و مضمونی صورت به باید تحصیلی، حوزه و جنسیتی

 الحظهم 1 شماره جدول در طورکه همان بپردازیم. دهد، پاسخ تحقیق مسائل به تواند می و آمده

 مالحظات از برآمده های شاخص اساس بر که مدرن هویت و دینی هویت میان نسبت شود، می

 است. معکوس آمد، دست به پیشین نظری

 دینی و مدرن هایهویت متقابل روابط .1جدول 

 دینی هویت 

 مدرن هویت
23/1 -P= 

111/1Sig= 
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 دانشگاه دانشجویان بین در دینی هویت و مدرن هویت بین پژوهش های یافته اساس بر

 با رابطه این شد. خواهد تضعیف دیگری یک، هر تقویت با و دارد وجود معکوس رابطه تهران

 آن معنای به نتیجه این البته است. دانشجویی جامعه به تعمیم قابل اطمینان ضریب به توجه

 که گرفت یجهنت توان می بلکه است میزان چه دانشجویان هویتی منابع تاثیر میزان که نیست

 میزان از باشد، تر دینی دانشجویان هویت  هرچه و است معکوس منابع این درونی ارتباط

 رابطه این چگونه که باشد گر تبیین زمینه این در تواند می آنچه اما شود. می کاسته آن بودن مدرن

 دو از کهری میان ارتباط کرد، تبیین دانشجو، مختلف های گروه میان در توان می را معکوس

 بررسی به ،2 شماره جدول در است. دانشجو پسران و دختران میان در مدرن و دینی هویت

 است. دانشجو پسر و دختر مختلف های گروه اساس بر مدرن هویت یعنی مورد، اولین

 دانشجو پسران و دختران میان مدرن هویت هایمیانگین تفاوت .2 شماره جدول 

 

 sig میانگین از انحراف استاندارد اتحراف میانگین تعداد جنس

 مدرن های ارزش
 111/1 11770/1 39/1 79/3 141 دختر

 111/1 19921/1 03/1 12/4 241 پسر

 به بیشتری گرایش دختران به نسبت واحد 23/1 پسران ،2 شماره جدول های داده اساس بر  

 های پژوهش برخی که طورهمان که است آن از حاکی امر این دارند. مدرن هویت های ارزش

 از بیشتر پسر دانشجویان برای مدرن منابع از اثرپذیری میزان کنند، می تأئید نیز پیشینی

 امر این نیز رفتارها و ها نگرش ها، ارزش های پژوهش یا عمومی های پیمایش در دخترهاست.

 زنان دینداری میزان و زنان از بیشتر مردان مدرن های ارزش به پایبندی میزان و شود می تأئید

 اختالف داری معنی سطح اینکه به نظر و آماری های یافته بررسی با است. بیشتر مردان به نسبت

 بیشتر پسر دانشجویان در مدرن های ارزش به گرایش بنابراین است کمتر 10/1 از گروه دو بین

 رو، این از د.دا تعمیم آماری جامعه به را نتیجه توان می درصد 90 احتمال به بنابراین است؛

 مضامین و ها آموزش هنجارها، تأثیر تحت مختلف فضاهای در دختر و پسر گروه دو گرچه

 همچنان رسد، می نظر به پذیرند. می تأثیر آن از دخترها از بیشتر پسرها اما هستند، مدرن هویتی

 دختران با سهمقای در پسران اثرپذیری و التزام میزان مقایسه به مربوط عمومی های پیمایش نتایج
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 تعامل امکان ایران، جامعه در اجتماعی نظم ساخت است. بیشتر مدرن های ارزش به نسبت

 انتظارات از ای شبکه همچنین و شغلی یا ای حرفه موقعیت دلیل به را زنان به نسبت مردان بیشتر

 از کند. می پذیر توجیه را امر این دارد، وجود ها خانواده مایحتاج تأمین خصوص در مردان از که

 با هدف این خوردن  گره دلیل همین به و شغل تأمین دانشگاه در پسران اصلی اهداف جمله

 دانشگاه در تحصیل از انتظاری چنین دختران از که حالی در است. شدنمدرن اقتضائات

 را اهآن امر این و دارد پسران از را انتظار این جامعه باز باشند، داشته شغلی اگر حتی رود؛ نمی

 به 3 شماره جدول در مدرن، هویت بر عالوه دهد. می قرار مدرن وجوه با تری نزدیک ارتباط در

 دانشجو پسر و دختر های گروه میان در دینی هویت با ارتباط در تحقیق های یافته بررسی

 است. شده پرداخته

  دانشجو پسران و دختران میان دینی هویت هایمیانگین تفاوت .3شماره  جدول

 gis میانگین از انحراف استاندارد انحراف میانگین تعداد جنسیت 

 دینی هویت
 111/1 140/1 18/1 04/2 141 دختر

 111/1 111/1 018/1 01/1 241 پسر

 بندی صورت و خود تعریف در بیشتر پسران از واحد 14/1 دخترها فوق، های یافته اساس بر

 دارد؛ مطابقت عمومی های پیمایش نتایج با نیز امر نای پندارند. می دینی را خود هویت هویتی،

 معنی سطح فوق، های یافته اساس بر است. بیشتر مردان با مقایسه در زنان دینداری میزان چراکه

 آماری جامعه به درصد، 90 اطمینان با توان می را نتیجه بنابراین است ترکوچک 10/1 از داری

 زنان از بیشتر هاآن دارد، وجود مردان از که انتظاراتی و جامعه ساختار به توجه با داد. تعمیم

 دورکیم سازد. می برآورده را اجتماعی نیاز که شوند می هایی نقش ایفای برای کار تقسیم درگیر

 آمده دست به های داده برای که دهد می توضیح فرانسه در وضعیت این برای را تبیین همین نیز

 مردان از کمتر زنان که نیست معنی این به امر این البته است. کارگیری به قابل نیز اینجا در

 از ایران اجتماعی ساخت که داشت توجه باید اما ،کنندمی ها حرفه تخصصی تحصیل به مبادرت

 انتظاری چنین زنان از که دارد انتظاری خانوار درآمد تأمین برای ها نقش داری عهده برای مردان

 بیشتری استقالل درآمدشان صرف برای گیری تصمیم در معموالً شاغل نزنا دلیل، همین به ندارد.

 مقابل در شان هویت به دادن شکل برای مدرن منابع داشتن اولویت برای زمینه وضعیت این دارند.
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 که تخصصی و رشته نوع فهم به تا است الزم جنسیت، بر عالوه کند. می فراهم را زنان

  گیرد. قرار آزمون مورد نیز هستند تحصیل به مشغول آن در دانشجویان

 تحصیل محل دانشکده اساس بر مدرن هایارزش به گرایش تفاوت بررسی در هامیانگین . تفاوت4شماره  جدول

 داری معنی سطح F مربعات میانگین آزادی درجه مربعات مجموع 

 111/1 33/10 78/41 2 010/83 هاگروه بین

   724/2 378 111/1127 هاگروه درون

    381 071/1111 کل

 به نسبت دانشکده سه در دارمعنی اختالف وجود دهنده نشان جدول داریمعنی سطح

 نتیجه توان می است، ترکوچک 10/1 از اطمینان ضریب اینکه به توجه با است. مدرن های ارزش

 های دانشکده یک هب یک دقیقاً اینکه برای اما داد، تعمیم آماری جامعه به درصد 90 احتمال به را

 جدول در آن نتایج که کردیم استفاده LSD تعقیبی آزمون از شوند مقایسه باهم تحصیل محل

 شود. می مشاهده 0 شماره

 مدرن های ارزش براساس دانشجویان گروه سه های میانگین مقایسه آماری بررسی .:5 شماره جدول

 (I)دانشکده 

  تحصیل محل

 دانشکده

  تحصیل محل

 اختالف

  J)-(I میانگین

 انحراف

 استاندارد

 ضریب

 اطمینان

 فاصله درصد90 درسطح

 اطمینان

 باال کران پایین کران

 فنی
 011/1 189/1 111/1 211/1 *1132/1 هنر

 /317 -881/1 301/1 314/1 -281/1 اجتماعی

 هنر
 -189/1 -011/1 111/1 211/1 *-113/1 فنی

 -713/1 -010/2 111/1 341/1 *-384/1 اجتماعی

 اجتماعی
 881/1 -317/1 301/1 314/1 281/1 فنی

 100/2 713/1 111/1 341/1 *384/1 هنر

 است. دارمعنی 10/1 سطح در میانگین اختالف* 
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 و هنر دانشکده فنی، دانشکده سه بین دار معنی اختالف دهنده نشان تعقیبی، آزمون نتایج

 دانشکده های رشته و فنی دانشکده های رشته بین که معنا این به است اجتماعی علوم دانشکده

 گرایش فنی دانشجویان و دارند وجود دار معنی اختالف مدرن های ارزش به گرایش در هنر

 اما است، قبول قابل اطمینان ضریب به توجه با مطلب این دارند. مدرن های ارزش به بیشتری

 ضریب چون شود نمی دیده معناداری اختالف اجتماعی علوم و فنی دانشکده دانشجویان بین

 اجتماعی علوم دانشکده و هنر دانشکده دانشجویان گرایش بین است. تربزرگ  10/1 از اطمینان

 دانشجویان که است نکته این از حاکی  10/1 اطمینان ضریب دارد. وجود دار معنی اختالف نیز

 های ارزش به بیشتری گرایش هنر دانشجویان از داری معنی شکل به اجتماعی علوم های رشته

 در افراد درگیرشدن تبیین عامل شد، نقل نیز جنسیت مورد در که طور همان دارند. مدرن

 نیازهای برآوردن برای متفاوت های نقش دار عهده باید که است انتظاری قابل های موقعیت

 به فنی، ایه رشته در تحصیل حال در دانشجویان باشند. جدید کار تقسیم فضای در گوناگون

 یابد. می تعیّن مدرن های ارزش با شان هویت تحصیلی های گرایش سایر از بیشتر دلیل همین

 و مدرن شرایط با مرتبط الگوهای و مفاهیم با آشنایی دلیل به اجتماعی علوم دانشجویان

 یتوضع این البته دارند. قرار مدرن های ارزش معرض در رسد، می نظر به آن، به مربوط تمایزات

 هویت به بخشیدن تعین در دینی های ارزش به گرایش در وضعیت همین که نیست آن معنای به

 دو هر به گرایش از دانشجویان هویت شد، اشاره نیز پیشتر که طور همان دارد. وجود نیز آنها

 بر نیز هاآن میان نسبت کالن، صورت به و است شده تشکیل مدرن و دینی های ارزش دسته

 باید اما است؛ معکوس بود، شده منعکس 3 شماره جدول در آن نتیجه که پیرسون نآزمو اساس

 یا مدرن های ارزش وضعیت فهمیدن با که گرفت نتیجه توان نمی ها داده این از که داشت توجه

 به را ترتیب همان و گرفت معکوس نتیجه توان می دانشجویان، هویت به بخشیدن تعین در دینی

  داد. تعمیم معکوس نحوی

 محل دانشکده اساس بر دینی هویت هایارزش به گرایش تفاوت بررسی در هامیانگین تفاوت : . 6شماره جدول

 تحصیل

 داری معنی سطح F میانگین مربع آزادی درجه مربعات مجموع 

 111/1 272/18 111/71 2 211/141 هاگروه بین

   837/3 378 471/1441 هاگروه درون

    138 182/1081 کل
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 و گانه سه های دانشکده در تحصیل بین دار معنی اختالف دهنده نشان فوق، جدول آمار

 این درصد 90 داری معنی سطح با اطمینان ضریب چون است دینی هویت های ارزش به گرایش

 به دو تا کنیم می استفاده تعقیبی های آزمون از بیشتر بررسی برای بنابراین کند؛ می تأئید را فرضیه

 است. شده منعکس زیر جدول در مقایسه این نتایج نماییم. مقایسه باهم را ها رشته ود

 دینی هویت های ارزش براساس دانشجویان گروه سه های میانگین مقایسه .7 شماره جدول

 (I)دانشکده 

  تحصیل محل

 (J)دانشکده 

  تحصیل محل

 اختالف

   J)-(Iمیانگین

 انحراف

 استاندارد

 ضریب

 اطمینان

 فاصله درصد55 طحدرس

 اطمینان

 کران

 پایین
 باال کران

 فنی
 991/1 110/1 111/1 249/1 *010/1 هنر

 911/1 -014/1 019/1 311/1 210/1 اجتماعی

 هنر
 -110/1 -991/1 111/1 249/1 *-010/1 فنی

 -013/1 -191/2 111/1 410/1 *-311/1 اجتماعی

 اجتماعی
 014/1 - 911/1 019/1 311/1 -210/1 فنی

 191/2 013/1 111/1 410/1 *311/1 هنر

 است. دار معنی 1010 سطح در میانگین اختالف* 

 

 به گرایش در هنر و فنی های رشته بین دار معنی اختالف دهنده نشان 7 شماره جدول آمار

 دینی هویت های ارزش به بیشتری گرایش فنی دانشجویان که طوری به است دینی های ارزش

 های رشته دانشجویان بین ولی کند. می تأئید کامالً 11/1 داری معنی ضریب را نتیجه این دارد.

 اختالف است، تر بزرگ101/1 از داری معنی ضریب اینکه به توجه با اجتماعی علوم و فنی

 دار معنی اختالف نیز اجتماعی علوم دانشجویان و هنر دانشجویان بین شود. نمی دیده داری معنی

 نشان دینی هویت های ارزش به بیشتری گرایش اجتماعی علوم های رشته شجویاندان و است

 و اعتماد قابل است 10/1 از تر کوچک که 111/1 اطمینان ضریب به توجه با نتیجه این دهند. می
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 در فنی های گرایش دانشجویان میان در که اینجاست توجه جالب است. آماری جامعه به تعمیم

 سایر از بیشتر دینی های ارزش و مدرن های ارزش به گرایش جویان،دانش سایر با مقایسه

 های ارزش دسته دو از برساختی و ترکیبی ها گرایش این در دانشجویان هویت هاست. گرایش

 است. دینی و مدرن

 گیری بحث و نتیجه
 که متعددی منابع تأثیر تحت سیال وضعیتی مثابه به هویت بندی صورت مطالعه به مقاله این در

 پرداخته هستند، پذیری جامعه مراحل ترین مهم در که دانشجو جوانان خصوصاً مختلف افراد

 این هستند. تأثیرگذار بسیار دانشجو، جوانان هویت به دادن شکل در متعدد منابع است. شده

 شناخت دنبال به اما نبوده، دینی هویت و مدرن هویت بین دوگانه ایجاد درصدد مقاله

 مختلف های گروه میان در متفاوتی وزن که است منابعی تأثیر تحت متفاوت یها بندی صورت

 هویت بر تأثیرگذار هایمؤلفه و عناصر شناخت راستای در دلیل، همین به دارند. دانشجو

 مقام در اما کرد تفکیک دیگر هم از ... و دینی ملی، مدرن، عناوین با را هامولفه این توان می

 مجموع در که گفت توانمی حاضر پژوهش هاییافته به استناد با و هزیست تجربه در و عمل

 دو یا یک به تقلیل قابل بنابراین دهدمی تشکیل را دانشجویان هویت هامؤلفه و عناصر این

 .نیستند بعد

 بروز همچنین و منابع کثرت دلیل به که است مسائلی ترین مهم جمله از هویت از بحث

 علوم پژوهشگران توجه مورد معاصر جامعه در اقشار و ها گروه تاررف شیوه در ژرف تغییرات

 و کند می گیر غافل را هاآن نشده بینی پیش تغییرات برخی بروز گاهی است. گرفته قرار اجتماعی

 درگیر کنونی وضعیت در ایران جامعه گشاید. می هاآن پای پیش را جدیدی پژوهشی فاز

 مدرن دسترس در و تحول حال در منابع متوجه را هاآن سویی از که است ژرفی تغییرات

 ترویج غیررسمی و رسمی مختلف منابع جانب از دینی های ارزش دیگر، سوی از و سازد می

 آن بر مختلف عوامل اثر ایمرحله یا دوره هر در و است چندوجهی ایپدیده هویت شود. می

 کلی بندیجمع یک در .است لبغا ملی وجه دیگر زمانی و دینی وجه زمانی .شودمی دیده

 زندی) هستیم یابیهویت در واگرایی و گراییهم پدیدۀ دو شاهد ما که کرد نشان خاطر توان می

 هویتی وضعیت درباره راحتی به نتوان که شده باعث وضعیت، این  (37:1399 :همکاران و

 هم پیشین نظریات رد حتی کرد. طرح را شد، می بیان قبالً که نتایجی صراحت به ها ایرانی
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 فرایند که است سال 111 از بیش ایران جامعه اینکه به توجه با جمله از شود؛ می دیده اختالفاتی

 ای عده دارد. وجود آن بودن  سنتی یا مدرن مورد در متقاوتی نظرات اما کرده آغاز را شدن مدرن

 دیگر ای عده است. تیسن هویت و معرفتی منابع با مذهبی جامعه یک ایران جامعه معتقدند

 رویکردهای هستند. ایران بودن  مدرن به معتقد هم، ای عده و گذار حال در ای جامعه به معتقدند

 دینی یا مدرن منابع از ایرانیان تأثیرپذیرفتن دهنده نشان که تغییراتی بروز با زمانهم متعددی

 از ای دسته هویتی ضعیتو به معطوف حاضر مقاله اصلی پرسش شود. می منتشر و تولید است،

 به تهران دانشگاه دانشجویان است. مذکور ساز هویت منبع دو هر معرض در اقشار ترین مهم

 و زنان گروه دو در اجتماعی علوم و هنر فنی، دانشکده سه در ایران در عالی آموزش نماد عنوان

 ایران که ویکردر این با مقاله این دهند. می تشکیل را حاضر تحقیق آماری جمعیت مردان،

 در بنیادی( شک و )عقالنیت جدید معرفتی منابع هم و دینی معرفتی منابع هم که است ای جامعه

 و رفتاری الگوهای نهادها، اجتماعی، ساختار دهنده شکل و اند گرفته قرار هم کنار کمابیش آن

 با رابطه در برآمد. دانشجویان هویتی وضعیت بررسی و شناسایی درصدد هستند، یابی هویت

 هویت به دانشگاهی نمونه جمعیت کـه کـرد تـصریح بایـد مقاله این در بررسی مورد موضوع

 در کنشگران پذیرفت باید دارد؛ ادعا این تأئید از حکایت هاداده و داد نشان گرایش بیشتر مدرن

 های جهان زیست و مختلف های هویت به توجه بی و اعتنا بی توانند نمی اجتماعی نظام یک

 صورت به دانشگاه فضای در خصوصاً دانشجویان طبیعی شرایط در عبارتی به باشند. اطرافشان

 و شده آشنا فرهنگی هایهویت و الگوها ها،مدل انواع با عام، صورت به جامعه فضای و خاص

 و طبیعی عوامل ها، رسانه سیاسی، قدرت از اثرپذیری پذیری، جامعه فرایندهای طریق از

 به متعلق و متعهد را خود کرده درونی زمان( طول در )و تدریج به را هاآن همگی یجغرافیای

 کنند.می تصور هاآن

 سازی ترکیب و پذیری ترکیب باالی ظرفیت فرهنگی چندگانگی این وجود گفت بتوان شاید

 حتی نایرا مردم تا است شده موجب شرایط این کند. می بیان را ایرانیان پذیری اشتقاق توانایی و

 را مختلف فرهنگی عناصر تواماً هم عطف نقاط و مهم مقاطع و تاریخی ساز  سرنوشت نقاط در

 که اولویتی رغم علی همچنان دهد می نشان مطالعه این نمایند. بازتولید و احیاء و پیگیری

 شان های گرایش و جوانان هویت به بخشیدن تعین در دینی های ارزش به نسبت مدرن های ارزش

 پسر دانشجویان مورد خصوصاً است. منبع دو هر از متنوع ترکیبی یافته اولویت آنچه د،دار

 سایر از بیشتر گرچه فنی، های گرایش دانشجویان است. توجه جالب فنی های دانشکده
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 نیز مذهبی های ارزش اما دارند، گرایش مدرن های ارزش به اجتماعی علوم یا هنر دانشجویان

 بگذریم، دانشجویان این نزد مدرن های ارزش اولویت از اگر دارد. ییباال اهمیت شانبرای

 نظر به شاهدیم. گروه این میان در دینی های ارزش بخشی تعین در را متنوعی وضعیت همچنان

 وضعیت که ساخت مطرح تهران دانشگاه دانشجویان مورد در را ایده این توان می رسد، می

-نآ یابی هویت در را منابع همه بخواهیم که معنی این به نه اام است سیال و ترکیبی هاآن هویتی

 دهد(؛ می منابع از یک هر به سهمی و برسد ای نتیجه به نتوانسته که فردی )مانند بدانیم مؤثر ها

 که هایی تنش و تضادها برخالف تهران دانشگاه دانشجویان هویتی وضعیت بدانیم باید بلکه

 سیال و عجیب سهمی هردو، از دارد، وجود تریبون دارای و جرای هویتی الگوهای میان گاهی

 نیز شاید سازد.  روبرو مشکالتی با را هاآن رفتارهای پذیری بینی پیش شاید امر این پذیرد. می

 درون دینی و مدرن شده درونی رویکردهای آمیز مسالمت زیست برای ای آینده امیدبخش

 هاست.آن مابینفی تعاملی فضای در طبیعتاً و دانشجویان
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