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چکیده
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دانشجوي پسر و دختر مشغول به تحصیل در 760حجم نمونه در این بررسی شامل: روش
به روش بوده است که ي علوم انسانیهاهرشتمقطع کارشناسیدر 1388-89سال 
پرسشنامه ابعاد ابزارهاي مورد استفاده در این بررسی شامل . اندهشدانتخابايخوشه
ساخت به منظور بررسی میزان پرسشنامه محققو ) AIQ-IV(نسخه چهارم -هویت
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. به کار بسته شدFو Tآزمون، هاهبراي تجزیه و تحلیل داد. بوده استبه کشور

ي هاهکتب و نمادهاي پدیدازهاهدرصد از نمون6.5کننده این بود که بیانهاهیافت:جینتا
مقایسه میانگینها در دو گروه دختران و پسران نشان . آگاهی داشتندوارده به کشورفکري 

نور استان شگاههاي پیامویان دختر و پسر دانداده است که تفاوت معناداري بین دانشج
.>P)0.01(مازندران در متغیر هویت وجود دارد

.هویتهاي فکري،پدیدهنمادها،: هاواژهکلید
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Awareness of symbols of cults among the students in
payame noor university-mazandaran

Babaie, E
Khalil nataj. Kh

Abstract
Introduction: The aim of the present study is to evaluate the
awareness of symbols of cults among the students.
Method: Statistical population included all students in distance
education Universities – mazandaran province. Sample size was
760 at the ages of 21-23 on 2011-12, and sampling method also
was systematic cluster. Tools for data collection in this research
were AIQ-IV questionnaire as well as awareness of symbols of
cults questionnaire which made by researcher of this study.
Results: Analysis of the data shows that %6.5 of students were
aware of symbols of cults. And also there is a significant
difference between girls and boys students in identity(P<0.01).
Keywords: Symbols, Cults, Identity.

مقدمه 
وظهورفکري که در تقابل با فرهنگهاي اصیل و ریشه دار تضادهاي ي نهاهامروزه پدید

توان مورد اند که از جمله این تضادها میدهاجتماعی و فردي زیادي را براي افراد ایجاد کر
. آماج قرار دادن هویت فردي و جمعی افراد در دوران نوجوانی و جوانی اشاره نمود

ي علمی همچون روانشناسی، جامعه هاه، مورد عالقه بسیاري از حوز1موضوع هویت
ترین عامل هویت را مهمشکل گیري که شناسیاولین روان. م سیاسی شناسی و علو

در جهت نیل به حیاتیبنیادي وپیشرفت شخصی در دوره نوجوانی دانسته و آن را گامی
گی و موفقیت در زنداواز نظر . تاس2حیاتی شادمانه و مولد معرفی کرده اریک اریکسون

گیري هویت ي شکلنسانی در دوران بزرگسالی به نحوههاي ادستیابی به اهداف و آرمان
از . )1379آبادي، لطف(ددهوابسته است که بیشتر در دوران نوجوانی و جوانی روي می

آنها تا حدودي . باشدت معلول گفتگوهاي فرد و جامعه میدیدگاه جامعه شناسان هوی
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شود، اما معتقدند ا و احساسات افراد آشکار میموال در نگرش هپذیرند که هویت معمی
، تی فانی و 1تون سند(باشدتر شکل گیري هویت، زندگی جمعی میکه بس
بیش از ن، کنش متقابل نمادیينظریه شناختیهاي جامعهدر میان دیدگاه). 2000بلگراو،

براساس این دیدگاه . پرداخته استگیري آن مسئله هویت و شکلبه ها دیگر دیدگاه
به طور خاص در جریان روابط متقابل با دیگران شکل به طور کلی و هویت"معناها"

نظریات بدیعی در زمینه پرداز برجسته این دیدگاهنظریه2جرج هربرت مید. دگیرمی
ه نظر باگر بپذیریم که هویت پاسخی است به پرسش من کیستم؟ . دهویت ارایه می ده

شمارد در تعامل با دیگران و در سطح هایی که فرد براي خود برمییژگیمید مجموعه و
، تیهو4مانوئل کاستلزازدید). 1377، ثالثی؛ رجوع شود به3ریتزر(دگیرجامعه شکل می

است یفرهنگيهایژگیدسته وکیاییفرهنگیژگیوکیهیساخته شدن معنا بر پاد نیفرآ
را هاهژیهمان گونه که نقش ها کار ويبنظر و. ددارنيبرتر"معنا"منابع گریکه بر د

است یمفهومتیهودگاهیدنیاز ا. دبخشنیبه معنا سازمان مزینتهایدهند، هویسازمان م
بیترکیو روابط اجتماعیاَشکال فرهنگیجمعيرا با فضایشخصاییدرونيایکه دن

دهند و مردم به واسطه یشکل مافراد راتیهستند که ذهنيدیکلییمعناهاتهایهو. دکنیم
گرانیمردم به د. دشونیخود حساس میزندگطیو تحوالت محدادهایآنها نسبت به رو

کوشند یهستند و سپس میکه چه کسزیکه به خودشان ننیهستند و مهمتر ایکسچهکه 
،کیتاج(درویکنند هستند، انتظار میکه تصور میرفتار کنند که از آن کسيابه گونه

1384.(
در . مفهوم هویت در منابع جامعه شناختی امروزي تعریف دقیق تري پیدا کرده است

به معنی پنداشت فرد از کیستی وچیستی خود در ارتباط 5فرهنگ جامعه شناسی بلک ول
ي دیگر تعریف شده که از طریق تعامالت اجتماعی فرد با دیگران در هاهبا افراد وگرو

مفهوم داراي طبقه هویت با این ). 6،2000جانسون(ن تکوین جتماعی شدفرایند ا
هویت . اي است که مهم ترین آنها دو نوع هویت فردي وجمعی استهاي عدیدهبندي

شود در مجموع به نوعی اگاهی ه به دو صورت شخصی ونقشی مطرح میفردي که گا
___________________________________________________________

1- Townsend,G. Tiffany,F. & Belgrave,
2- Mead. J. H
3- Ritzer. G
4- castells.M
5- Blackwell
6- Johnson. Allan G



درباره خود کسب عامل بادیگران تاطالق میشود که هر فرد در فرایند اجتماعی شدن و
این خود آگاهی به صورتی نسبتاً سازمان یافته به مثابه بخشی از نظام شخصیتی. کندمی

در است وبرونی فردحائل و واسطه بین دنیاي درونی و) برآیند دیالکتیکی ذهن و عین(
هایش را هدایت دیگران تنظیم و کنشرا با خود وهر حوزه یا میدان تعامالتی، رابطه او

دهد نشان می"من"کار بردن ضمیر مفرد این نوع هویت که توانایی فرد را در به . کندیم
در پاسخ به این پرسش ها "معرف هویت و استقالل شخصی و نقشی فرد است و معموال

ولی هویت "چیستند؟چیستم؟ وافراد دیگر کیستند وکه من کیستم و"شود مطرح می
هاي جمعی نظیر خانواده، وههاي اجتماعی یا واحدفرد به گرجمعی معرف احساس تعلق

این نوع هویت که . آنهاستطبقه اجتماعی، قوم، ملت و احساس تعهد ووفاداري در برابر
کند و هاي اجتماعی تنظیم میشود رابطه فرد را با گروهبیان می"ما"معموالً با ضمیر جمع 

هاي دیگر کیستند وگروهچیستیم؟ما کیستیم و "شود کهابر این پرسش ها مطرح میدر بر
ساس در تحلیل انواع هویت هاي جمعی افراد ومیزان اح). 1381تونیس،("و چیستند؟

هاي نظري دانند، با دیدگاههایی که خود را متعلق به آنها میتعهد و وفاداري آنان به گروه
توان به دو را میهاي نظري دیدگاه). 1381عبداللهی،(اي وجود داردمنابع تجربی عدیدهو

هاي سطح خرد حداقل دو دیدگاه در ذیل دیدگاه. کالن تقسیم نموددسته خرد و
گرایی، نظام دیدگاه ارگانیسم گرایی یا رفتار.گیرندگرایی و نمادگرایی قرار میارگانیسم

نظیر احساسات روانی-شخصیتی، هویت فردي وجمعی افراد را در رابطه باعوامل زیستی
هادهد و دیدگاه نمادگرایی آنرا در رابطه با پنداشتفردي مورد بررسی قرار میتمایالتو 

ژه دیدگاه واقعیت ویهاي کالن بهدر دیدگاه. کندو تفاسیر افراد تجزیه وتحلیل می
عوامل اجتماعی هاي ذهنی و شخصیتی افراد بیشتر در ارتباط با شرایط واجتماعی، ویژگی

گرایانه هاي تلفیقی معاصر با پرهیز از دوگانه بینیجامعه شناسامروزه در. شوندتبیین می
و کالن مورد توجه خاص قرار گرفته است هاي خرد و کالن، تلفیق عوامل خرددیدگاه

). 1381عبداللهی، (
ممکن است در ابعاد متفاوت جامعه شناختی و هر کشوريبا توجه به اهمیت هویت، 

کارشناسان کند وواکنش ایجاد کشور آن ان و در مردماشدپذیر بآسیب شناختی خود روان
بنا به اظهار کارشناسان و . سازدرو به رو یرا با چالشسیشناو روانسیشناجامعه، دینی

و که البته استدر کشور رو به رشد نهاده فکري یی هاهپدیدما کشور درگزارشات رسمی



1به نام گورووستان افرادي از هندوان مثال باشد بعنئله فقط در کشور ما مطرح نمیاین مس

2هندویسمتحت عنوان ترویج عرفانواندتبلیغاتی گسترده را در آمریکا و اروپا انجام داده

نیز از همچنین تعدادي از مرشدهاي صوفیه. دنپیروانی را به سوي خود جذب کرد
، بینیطالع. دختنکشورهاي اسالمی، به ترویج تعالیم افراطی صوفیانه در غرب پردا

، معنوي ارتباط با ارواح و موجودات سایر سیاراتتمریناتگویی، غیب، جادوگري
هاي کارکردهاي این گروهاز ها با داروهاي طبیعی هاي درمانی و معالجۀ بیماريروش

کییتیهرگاه ابعاد هودر این رابطه .)2003، 3هانت( اددغیرمتداول مذهبی را شکل می
نظام و یا نتواند در خود از دست بدهديازهایو نطیخود را با محشخص مطابقت

و ابدییمشیافزاگریديفرد از فرهنگهايریاثر پذزانیمي جذب شود، فرهنگ خود
که رایزابدییمشیافزابراي شکل دهی ابعاد هویتیگانهیبیاحتمال نفوذ عناصر فرهنگ

امروزه . شودیکمتر احساس ميودخيصورت احساس تعلق خاطر به ارزشهانیدر ا
کیبه عنوان شوند که با هدف گیري فرهنگ خودي دیده میدر اروپا تیاقليگروهها

شوند که در گذشته به یدر نظر گرفته می از سوي کارشناسان اجتماعیمسئله اجتماع
را که به یاجتماعياز افراد هنجارهاياشدند که در آن عدهیمفیتعریطیصورت شرا

.)2001، 4گنینتروویو اچاردسونیر(ددادنیمرییقابل احترام بود، تغياگونه
دانشگاه ابردین اسکاتلند بریتانیا که شناسیاستاد جامعه)1996(5پروفسور استیو بروس

ها اعتقاداتی دارد که این گروه، اظهار میداردآثاري دربارة سکوالریسم در جهان غرب 
ابعاد جوامع سکوالر کهر حاشیه جوامع غربی قرارگرفتهروشن و مشخص ندارند و د

.دنماینمعاصر غربی را تأویل معنوي می
يهاوهیافراد چه در دراز مدت و چه در کوتاه مدت به شتیبر هويرگذاریمفهوم تاث

عملیات روانى به عنوان فعالیتى تعریف شـد. درا در برداریرواناتیدانش عمل، گوناگون
: ارتش امریکا مشاهده نمود1955نامه رزمی مارس مفهوم آن را در آیینانتویکه م

روانی استفاده دقیق و طراحی شده از تبلیغات و دیگر اعمالی است که منظور لیاتعم"
طرف و یا اصلی آن تأثیرگذاري بر عقاید، احساسات، تمایالت و رفتار دشمن، گروه بی
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ن مقاصد و اهداف براي برآوردنیگروههاي دوست است به نحوي که پشتیبا
بازتابهاي شرطی يآزمایشهاي پاولوف دانشمند روسی بر رو.)1376،شیرازي("باشدمی

و در پهجوزف ول، واتسن، ثورندایکی مانند در آغاز قرن بیستم و تفکرات روانشناسان
رایی جدید رفتارگهیبا عنوان نظر) روانشناس(ینر اسکيتفکرات تئورنیبر مبناي اتینها

شرطی کردن دوباره آنها تنها راه حفظ وبنیاد نهاده شد که معتقد بود کنترل وسیع مردم 
سازي عملیاتیمرحلهتواندیمگرانیبر دریثأتوهیشنیا.)1370،پاگارد(جهان غرب است

پیچیدگى و . ددانش عملیات روانی باشاز قوه به فعل درآوردنیعنیمفهوم عملیات روانی 
. گذاشتعملیات روانى در گذر زمان رو به افزایش متفاوت ابعاداثربخشىقدرت

هاى روانى، در ثیرگذارى عملیاتأگستردگى، پیچیدگى و قدرت باالى تترین عامل مهم
بردارى از علوم گوناگون، به خدمت گرفتن هاى پایانى قرن بیستم میالدى، مدیون بهرهدهه

نظران اندیشمند از سوى خدام پژوهشگران و صاحباست، تبلیغات، وسایل ارتباط جمعى
اجتماعى و فرهنگى در این اقتصادى،سیاسی، اندرکاران مسایل مداران و دستسیاست

در فرهنگ واژگان اصطالحات دیپلماسی عمومیبعنوان مثال در تعریف . تعرصه بوده اس
شده اینچنین توسط وزارت خارجه امریکا منتشر 1985الملل که در سال روابط بین

هاي تحت حمایت دولت اشاره دارد که دیپلماسی عمومی به برنامه": تعریف شده است
رسانی و یا تحت تأثیر قرار دادن افکار عمومی در کشورهاي دیگر هدف از آنها اطالع

ابزار اصلی آن نیز انتشار متن، تصاویر متحرك، مبادالت فرهنگی، رادیو و تلویزیون . است
ییلمهایو فياانهیرايهایدر اکثر باز).1381،دیپلماسی عمومی امریکا("ستو اینترنت ا

کم ایفرهنگ خاص کیبیتخرایخاص یزندگوهیشکیارائه "که با هدف خاص مثال
شود که از یمدهیديارکانهیزاریشوند موارد بسیفرهنگ خاص ساخته مکیرنگ کردن 

مدت زمان نقش یک یدر طنندهیخودآگاه بناریبطور آرام در ضمینظر روانشناخت
به شیآرارییتغمحصوالت،نیخانه و تنوع الیوسادمانیچرییچون تغيموارد. دبندیم

ی، همانیلباس ملباس خواب،ی، دلخواه، انتخاب انواع لباس و پوشش مانند لباس ورزش
بیضراردمونیاهمه .ن و مردزانیمیتعامالت و روابط اجتماعی، قیانتخاب انواع موس

، همچون اصول یادگیري مانند هم ذات پنداريیو نفوذ را بر اساس اصوليگذارریتاث
، 1سونگ و آندرسون(دبرنیباالماریتکرار و پاداش و تقویت، بس، تمرینالگو سازي،
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: اشاره نمود از جملهجاي تامل دارد که هتوان به چند نمونیمدر این راستا. )2001
هم وجود دارند که ییشرکت ها. دصیس، میتسلفتنه،: اي سینمایی مانندساخت فیلمه

هایی ساخت بازيملت خاص مبادرت به یک ایفرهنگ کیبا هدف قرار دادن "صرفا
چون یفارساوینبا عنییهایبازتهیهسافت اقدام بهیوبیاز آن جمله شرکت نمایند می
هاى روشاز اتهایعملنیاهدر هم. ه استنمودنیاساسنییآ، قاتلنییآ، ونیفدائدهیعق

، الگوهاى ارزشىتاشودمیشناسى استفاده شناسى، جامعهشناسى، مردمپیشرفته روان
ه تبع این دگرگونى بتا خود را دگرگون ساختهینمخاطبمصرفى، شیوه تفکر و زندگى

مورد نظر فرا با توجه به هدییهایمدت و بلندمدت بتوانند دگرگوندرازفرهنگى در
هاي غیرمتداول به گروه از گروه2500در یک ربع قرن گذشته، نزدیک به . ردندبدست آو

ها تغییراتی اساسی در این گروه. دنام دین در آمریکا و اروپا به سرعت به وجود آمدن
اعتقاداتشان به وجود آوردند تا خود را با فرهنگ حاکم بر جامعۀ غربی کامالً تطبیق 

جوانان جذب بین ها آن است که اعضاي خود را بیشتر از این گروهروش. دنماین
ها ایراد سخنرانی، ها با توزیع مجالت، کتب، نوارهاي سمعی و بصرياین گروه. دنماینمی

،1هانت(نمایند اقدام به ترویج افکار خود میها و مراکز شهري از ایدة خود در هتل
هاي قدیم جهان، به ویژه دوران فراعنۀ مذهبی تمدنها به باورهاي بیشتر این گروه). 2003

مصر توجه خاص دارند و در کشورهاي اروپا و آمریکا که کلیسا و مسیحیت در آنها 
استاد ، پروفسور ویلسون برایان). 2،1997بین براید(دکننتضعیف شده است، نفوذ می

دربارة ايتردهشناسی دانشگاه آکسفورد انگلستان، که مطالعاتی گسبرجستۀ جامعه
ها را مظهر فردگرایی، اصالت فایده و این گروههاي بیگانه دینی انجام داده استگروه

ها آن است که هاي این گروهاز ویژگی). 3،1991برایان( د دانتضادهاي درونی می
نمایند که پیروان آنها از ارتکاب گناه و خالف نباید در رهبرانشان این عقیده را ترویج می

بندي و براي جذب جوانان در ردهگونه احساس حقارت و ندامت کنندد هیچخو
ها که فقط جادوگري را بعضی از این گروه. دگیرنمیهایشان از زنان بهرهتشکیالتی گروه

. دکننجذب میراباشندمی"فمینیسم"اکثر زنانی را که طرفدار نظریۀ ،کنندترویج می

___________________________________________________________
1- Hunt
2- Bainbridge
3- Brayan



،آنان عمل جادوگري را براي زنان. نامندمی1"جادوگرزنان "ها را پیروان این گروه
این عقیده توسط یک نویسندة انگلیسی به ). 2003، هانت(خوانندمی2"فمینیسم معنوي"

وي یک فراماسون بود و در موضوع . دترویج گردی1940در اواخر دهۀ 3نام جرالد گارنر
ها فراماسون. را تألیف نمود5"هاسایه"و 4"جادوگري امروز"جادوگري دو کتاب با عنوان 

اند و در این هاي معنوي ترویج نمودهبراي مبارزه با دین همیشه از خرافات به عنوان جنبه
را در قرن هیجدهم میالدي در سراسر انگلستان تاسیس کرده "باشگاه آتش جهنم"زمینه 

). 6،2003یحیی(گرفتاعمال منافی عفت توسط اعضاي آن صورت میبودند که در آن
به ییکایو آمرییو انتشار مکاتب را در بازگشت سربازان اروپاریاز تاثگرینوع د

مستقر ییکایسربازان اشغالگر آمر. دشویمدهیدوم دیدر بعد از جنگ جهانشانیهاهخان
) ورزدیمدیو مراقبه تأکشنیتیکه بر مدییبودایمکتب(ذن میدر معرض تعال، در ژاپن
رسدیبه نظر م. دکردني اندازذن را راهيهاو پس از بازگشتن از ژاپن فرقهند قرارگرفت

و موفق شدند تعداد زیادي از جوانان را در این ها جذب جوانان بودهاستراتژي این گروه
ها شدندجوانانی که عضو فعال این گروه. دنیکشورها با تبلیغات گسترده با خود همراه نما

با اوج گرفتن . دتمام وقت در اختیار گروه خود قرار گرفتنو کردهشغل و کار خود را رها 
براي مبارزه با این شماري از مؤسسات1970ها در اواخر دهۀ این گروههايفعالیت

بنیاد خانوادة ، 7بنیاد آزادي شهروندانترین آنهاها در آمریکا به وجود آمدند که فعالگروه
و 10ریانجیبنیاد لیو، 9مؤسسۀ تحقیقات مسیحیت، هاشبکۀ بیداري از گروه،8آمریکایی

این مؤسسات از سوي والدینی که فرزندان خود را با . دباشنمی11پروژة معنویت جعلی
این مؤسسات مراکزي را براي . دها از دست داده بودند به وجود آمجذب در این گروه

ان دادن به آنها به وجود برگرداندن فرزندان و اعضاي این گروه به حالت اولیه و سروسام
هاي مزبور جدا شده و به درون در این مراکز، جوانان با مشاوره و گفتگو از گروه. دآوردن

___________________________________________________________

1- Brayan
2- Witchcraft
3- Spiritual Feminism
4-Gardner.G
5- Witchcraft Today
6- Book of Shadows
7- Yahya
8- Heaven's Gate
9- American Family Foundation
10- Christian Research Institute
11- Ryan Foundation
12- Spiritual Counterfeits Projec



اند مراسم عبادي و این مؤسسات با تحقیقات علمی خود اثبات کرده. دگشتنمیجامعه باز
ز این شود و ابراساس شست و شوي مغزي انجام میهاي یاد شدهزندگی در داخل گروه

هاي ها چندین شکایت را به دادگاهاعضاي سابق این گروه،با کمک این مؤسساترو
در سال 2شناسی آمریکاانجمن روان. )238ص؛ 2004، 1لوکاس( اندآمریکا ارائه کرده

یها را مخرب و ایجاد کنندة تنفر در میان اعضاي خود علیه جامعه معرفاین گروه2002
بیش از یک هزار نفر از محققان دربارة کایدر آمرر حال حاضرد.)2004، لوکاس(کرد

کشور کانادا نیز در). 2004،لوکاس( ددهنها تحقیقات انجام میتأثیر مخرب این گروه
است گفتنی.)2004لوکاس،(وجود آمده استها ببراي مقابله با این گروهچندین مؤسسه

باشند بیشتر که مسیحی پروتستان میغربیدر کشورهاي هاي غیرمتداول مذهبیکه گروه
به نام تفسیر انجیل و انجام اصالحات در اعتقادتپروتستانمذهب زیرا در نفوذ کردند

ها تا حدي هم توانستند در دیگر این گروه. تفرقه به وجود آمده اس13200تاکنون 
کلیسا از آن دوري لیاز دالیکیدینفوذ کنند و شازیکاتولیک نسیحیکشورهاي م

گرایی و ناامیدي از آینده، سیاست بوده که باعث کاهش قدرت اجتماعی آنها شده و نسبی
- از روانیکی). 2003هانت ، (ت هاي اجتماعی در جهان غرب شده اسباعث بحران

از اعضاي انجمن روانشناسی آمریکا "مارگارت سینگر"شناسان آمریکایی به نام پروفسور 
گیري نمود که ها، نتیجهنفر از اعضاي سابق این گروه300ربارة پس از تحقیقات خود د

آنها به دلیل عضویت در این گروهها و انجام افعال غیرمتداول، دچار اضطراب، ترس، 
از درصد آنها به همین دلیل90سکته و زخم معده شدند و بیش از ،امراض قلبی

متقاعدسازي "ها را ین گروههاي اپروفسور سینگر روش. دشونهاي خود جدا میگروه
با توجه به مطالب ذکر شده و با تکیه بر . )1979، 3نگریس(د کنقلمداد می"اجباري

شناختی از مفهوم هویت و دانش عملیات روانی در شناختی و جامعهدیدگاههاي روان
يدانشگاههاانیدانشجویآگاهزانیمروند شکل گیري و تاثیر بر هویت، پژوهش حاضر 

متغیر هویت را در ووارده به کشوريفکريهاهدیپداز نور استان مازندران پیام 
:سئواالت اصلی این پژوهش عبارت است از . دانشجویان بررسی کرده است

___________________________________________________________

1- Lucas
2- American psychological Association
3- Singer.M



از به تفکیک جنسیتپیام نور استان مازندرانيهادانشگاهانیدانشجویآگاهزانیم-1
باشد؟به چه میزان میوارده به کشوريفکريهاهدیپد
استان مازندران در متغیر هویت نورپیامي هاهو پسر دانشگابین دانشجویان دخترآیا-2

تفاوت معنا دار وجود دارد؟
یآگاهزانیماستان مازندران در نورپیامي هاهو پسر دانشگابین دانشجویان دخترآیا-3
تفاوت معنا داري وجود دارد؟وارده به کشوريفکري هاهپدیداز 

دخترنیوارده به کشور در بيفکريهاهپدیداز یآگاهزانیو متیهوریبین متغایآ-4
وجود دارد؟معناداربه تفکیک جنسیت ارتباطمازندراندانشگاه پیام نور استان 

نیوارده به کشور در بيفکريهاهپدیداز یآگاهزانیو متیهوریبین متغایآ-5
وجود دارد؟ارتباط معنا دار مازندراننور استاندانشگاه پیام پسرانیدانشجو

روش 
روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي بوده و به لحاظ روش، تحقیق پیمایشی از 

. توصیفی است-نوع مقطعی
ي هاهکارشناسی رشتجامعه آماري در این پژوهش دانشجویان دختر و پسر در مقطع

دانشجویان .باشدمی1388- 89ازندران در سالمنور استاندانشگاههاي پیامانسانیعلوم 
نخست اینکه به . تخاب شدندهاي علوم انسانی به دو دلیل به عنوان جامعه مطلوب انرشته

هاي فکري کتب و نمادهاي پدیدهازرسد پژوهش در زمینه آگاهی دانشجویان نظر می
هاي هاي علوم انسانی به عنوان رشتهباشد، به عالوه رشتهبسیار کم میوارده به کشور

نقادانه، نگاه دقیق، علمیبنا بر ماهیتشان همواره هاهمطلوب در نظر گرفته شد که این رشت
-ها میمیزان آگاهی دانشجویان این رشتهدارند، لذا بررسیات فکريجریانبه و زیرکانه 

نیای داتواريارزشهای سشنابیتا برآسایدکمک نمیعرصه فرهنگزانیرنامهبرتواند به
. دنیتمرکز نمابر روي نسل جوانهادهیپد

نفر به ) نفر مرد11829نفر زن و28400(40229با تعداداز بین جامعه آماريهاهنمون
و یجسینفر با استفاده از فرمول کر760تعداد اي به تفکیک زن و مرد به روش خوشه

.نداانتخاب شده) 1382حسن زاده، (مورگان 



1نسخه چهارم-پرسشنامه هویتازبررسی متغیر هویتپژوهش به منظوراین در

)AIQ-IV (و آندروود چن؛تروپ؛2تالیف چیکاین پرسشنامه . شداستفاده)1994(
ها و باورهاي فرد در نقش هنجارها و ارزشگویاي ، باشد که در آن هویت فرديمی

ضرایب پایایی این پرسشنامه . )1382لو و کاظمی،چلبیان(د باشگیري هویت وي میشکل
و بعد % 67بعد اجتماعی ،% 63بعد فردي (در ایران به ترتیب طبق تحقیق به عمل آمده 

.)1382جوکار و لطیفیان به نقل از چلبیانلو، (ت عنوان شده اس)%60جمعی 
ارده به وي فکري هاهبراي بررسی میزان آگاهی دانشجویان از کتب و نمادهاي پدید

از انیدانشجویآگاهزانیمسئوال بر مبناي12محقق ساخته مشتمل بر پرسشنامهاز کشور
متفاوت مانند فرقه راجنیش اوشو، یو فلسفینیديهاهیبا دست مايفکرییهاتشکل

وم یی که به ظاهر از تعالیم باطنی و علهاهگرووسمیهندو، ساتیا ساي بابا، مراقبه متعالی
، استفاده شده باشدیمیعرفان سرخپوستوی پرستطانیش، اکنکاریراند نظتق شدهغریبه مش

زیآن نییایمحاسبه پابراي. نظران بدست آمدصاحبدییپرسشنامه با تاییروا. است
71/0بیکرونباخ، ضريو با استفاده از آلفاعیتوزيجامعه آمارنیپرسشنامه ب35تعداد 

. بدست آمده است93/0تیپرسشنامه ابعاد هوبراي واستدهیبرآورد گرد
هایافته

باالترین امتیـاز  بررسی نتایج با توجه به سئوال اول پژوهش نشان داده است که در حالیکه
از کتب و نمادهاي پیام نور استان مازندران يدانشگاههان ایدانشجویآگاهزانیمدر متغیر 

7هـا امتیـازي بـاالتر از    هـیچ یـک از نمونـه   باشد، می12وارده به کشوري فکري هاهپدید
یعنی با توجه به نتایج، دانشجویان دختـر و پسـر دانشـگاههاي پیـام نـور      . بدست نیاوردند

وارده بـه کشـور  ي فکري هاهاستان مازندران از آگاهی زیادي درباره کتب و نمادهاي پدید
میـزان آگـاهی  بـوط بـه  ي توصیفی مرهاهبه ترتیب داد2و1در جدول . برخوردار نیستند

درصـد  و تعیین فراوانی ووارده به کشوري فکري هاهدانشجویان از کتب و نمادهاي پدید
:ارائه شده استآگاهیزانیمهاي پاسخ به تفکیک گویه

___________________________________________________________

1-Relational identity orientation: A fourth scale for the AIQ
2-Chick; Trop; Chen& Underwood



ي فکري وارده به هاهپدیديکتب و نمادهافراوانی ودرصد امتیاز میزان آگاهی از : 1جدول
استان مازندراننورپیاماي ههن پسر و دختر دانشگابین دانشجویاکشور در

شاخص آماري
میزان آگاهی

فراوانی
F

درصد
P

0843/17امتیاز 
113628امتیاز 
2982/20امتیاز 
3855/17امتیاز
4515/10امتیاز
5237/4امتیاز
648/0امتیاز
751امتیاز
486100جمع

آگاهیزانیمدرصد پاسخ دانشجویان دختر و پسر به تفکیک گویه هاي فراوانی و: 2جدول 
پدیده هاي فکري وارده به کشوريکتب و نمادهااز

دخترپسرسئواالت
درصد فراوانی درصد فراوانی 

6276/1214698/27نماد کدام فرقه است"666"عدد  
503/1482/0از اهداف کدام  فرقه است؟"سفر روح"

کیست؟"تانترا"مبلغ 
شکل و نماد  شیطان پرستی کدام است؟

1629/33258/6
5411/1110221/0

"ازدواج معرفتی و معنوي "

متعلق به  کدام فرقه است؟
1126/21247/2

7926/1617742/36اهل کجاست؟"بابايسا"

کدام فرقه از تکنیک موسیقی
ند؟استفاده می ک"هوي متال"

3138/66396/12

865/11367/2نویسنده کتاب  رویا بینی کیست؟
502/1985/1چیست؟"تی ام "



نویسنده کدام کتاب "لیندا گود من 
است؟

1006/2187/3

865/11006/2است س قدمبراي کدام فرقه ، "ملک طاوس
2253/47805/16نویسنده کتاب کیمیاگر کیست؟

دختـر و پسـر   انیدانشـجو نیبـ تیهومتغیردر سئوال دوم پژوهش با این فرض که طبق 
، از روش آماري آزمـون  داري وجود داردینور استان مازندران تفاوت معنپیاميهادانشگاه

Tدهدها را نشان مینتایج حاصل از مقایسه میانگین3جدول . مستقل استفاده شده است.
شود میـانگین متغیـر هویـت در میـان دخترهـا      مشاهده مینیز3که در جدول همانگونه

T، مقـدار  بدست آمده است که طبق جـدول 75/132و در میان دانشجویان پسر 22/139

بیشتر) α>01/0% (99در سطح اطمینان ) 576/2(بحرانی Tاز مقدار ) 79/3(محاسبه شده 
هـاي پیـام نـور اسـتان     گاهاست، به عبارتی، بین متغیر هویت دانشجویان دختر و پسر دانش

. مازندران از نظر آماري معنادار است
در متغیـر میـزان آگـاهی از کتـب و نمادهـاي      طبق سئوال سوم پژوهش با این فرض که

نـور پیـام يهـا دختـر و پسـر دانشـگاه   انیدانشجونیبدروارده به کشورهاي فکري پدیده
اسـتفاده  مسـتقل Tش آمـاري آزمـون  ، از روداري وجود داردیاستان مازندران تفاوت معن

.دهدنتایج حاصل از مقایسه میانگینها را نشان می4جدول . شده است
دختر و پسرانیدانشجونیبتیهوریمتغسهیمقا: 3جدول 

وارده به کشورهاي فکري ایسه متغیر میزان آگاهی ازکتب و نمادهاي پدیدهمق: 4جدول
ردختر و پسانیدانشجونیب

هاي گروهآماره
معنی داري

01/0
T
79/3

میانگین
22/139
75/132

انحراف معیار
75/16
65/18

Tبحرانی
576/2

هاي گروهآماره



ازکتب و نمادهاي متغیر میزان آگاهی شود میانگین مشاهده می4همانگونه که در جدول 
و در میـان دانشـجویان پسـر    94/1دختر انیدانشجونیبوارده به کشوري فکري هاهپدید

Tاز مقـدار  ) -965/0(محاسـبه شـده   Tبدست آمده است که طبق جـدول، مقـدار   08/2

زانیـ مر کمتر اسـت، بعبـارتی بـین متغیـ    ) α>05/0(% 95در سطح اطمینان ) 96/1(بحرانی
نور هاي پیامدانشگاهدختر و پسرانیدانشجونیبوارده به کشوريفکراناتیاز جریآگاه

.باشددار نمیاستان مازندران از نظر آماري معنی
میزان آگاهی ازکتـب و  و تیهوریبین متغطبق سئوال چهارم پژوهش با این فرض که 

مازنـدران ان دانشگاه پیام نـور اسـت  دخترنیدر بوارده به کشوري فکري هاهنمادهاي پدید
. استفاده شـده اسـت  مقایسه تفاوت میانگینهاجهتFن از آزمو، وجود داردمعنادارارتباط

.دهدنتایج حاصل را نشان می5جدول 
نتیجـه بدسـت آمـده نشـان داده اسـت کـه       شـود  مشاهده می5که در جدول همانگونه 

015/0F= 02/3از 985/0داري با سطح معنـیF=  کمتـر اسـت،   05/0داري سـطح معنـی
يهـا دهیپديازکتب و نمادهادانشجویان دختر ازمیزان آگاهی بعبارتی بین متغیر هویت و 

. داري وجود نداردتفاوت معنیوارده به کشوريفکر

میزان آگاهی با دختر دانشجویان در هویت متغیر براي مقایسه تفاوت Fآزمون : 5جدول 
رده به کشورواهاي فکري ازکتب و نمادهاي پدیدهآنان 

مجموع 
مجذورات

درجه 
dfآزادي 

میانگن 
مجذورات

F سطح
αمعناداري 

بین گروهی
درون گروهی

67/8
64/94241

2
334

335/4
161/282

015/0985/0

میـزان آگـاهی ازکتـب و    و تیـ هوریبین متغسئوال پنجم پژوهش با این فرض که طبق 
مازنـدران دانشگاه پیـام نـور اسـتان    پسرنیدر بوارده به کشورهاي فکري نمادهاي پدیده

معنی داري
05/0

T
965/0-

میانگین
94/1
08/2

انحراف معیار
75/16
65/18

Tبحرانی
96/1



. جهت مقایسه تفاوت میانگینها استفاده شده استFاز آزمون، وجود دارددارمعنیارتباط
:دهدنتایج حاصل را نشان می6جدول 

میزان آگاهی با پسردانشجویاندر هویت متغیر براي مقایسه تفاوت Fآزمون : 6جدول 
وارده به کشورهاي فکري دهازکتب و نمادهاي پدیآنان 

مجموع 
مجذورات

درجه آزادي 
df

میانگن 
مجذورات

F سطح
αمعناداري 

بین گروهی
درون گروهی

11/302
71/51171

2
146

05/151
5/350

431/0651/0

=431/0Fبدست آمده نشـان داده اسـت   نتیجه شود مشاهده می6همانگونه که در جدول 

کمتـر اسـت، بعبـارتی بـین     05/0داري سطح معنی=06/3Fاز 651/0داري با سطح معنی
وارده يفکـر يهادهیپديازکتب و نمادهادانشجویان پسر ازمیزان آگاهی متغیر هویت و 

.داري وجود نداردتفاوت معنیبه کشور
گیرينتیجه

از را وارده به کشوريفکريهاهدیپديازکتب و نمادهاحاضر اهمیت آگاهی دانشجویان 
توجه به پدیده تهاجم فرهنگی در راستاي خدمت به انجامبا داند کهن جهت مهم میآ

، عدم را در بریفرهنگهايهاي مختلف از جمله حوزهحوزهاشدامنهکهیرواناتیعمل
نتایج این بررسی از . تواند در دراز مدت آسیبهاي جبران ناپذیري را وارد نمایدآگاهی می

قابل و تهاجم فرهنگی، برداري در عملیات روانی قابل بهرهنقاط ضعف و آسیب جهت 
بسیار قابل تأمل است که در این پژوهش، درصد بسیار باالیی از دانشجویان . توجه است

هاي فکري وارده به ي علوم انسانی از حداقل شناسایی عوامل و ابزارهاي پدیدههاهرشت
ن داد که هیچ ارتباطی بین متغیر هویت و ي این مطالعه نشاهاهیافت. کشور اطالعی نداشتند

، )2005(1ي ندارد در حالی که نتایج فونیکسفکريهاهدیپديازکتب و نمادهاآگاهی 
، هوگه )2004(4، بوهنر و وانکه)2007، 2003(و همکاران 3، آرچر)2005(2پاهل و روسل
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3- Archer, L
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، )2005(4، سیالدینی و ساکارین)2005(3، کاردس)2005(2،بیزر و پتی)2005(1و واگن
بر ارتباط بین عواملی مانند فرهنگ تجاري، ) 2005(6، کروك)2000(5داتسون و حیات

هاي پرفروش در ایرانلیست کتاب. لباس، موسیقی، آموزش در هویت داللت داشته است
ندایل، کاستانداکارلوس، کریشنامورتی، پائلوکوئیلوچون یسندگانینوهايکتابانند م

که یها با تفکرات خاصفرقهیبرخدهد که حضور شان مینچلیپال توئوگودمن
و امثال شنیتیآموزش مدریگوناگون نظنیتحت عناوانهیمخفمهینایو انهیبصورت مخف

کامالً يهاگنالیسباشند و ، در جامعه ایران پررنگ میلندمشغوتیو فعاليریبه عضوگآن 
در بررسی رضایی و . ددهیرا نشان مرانیدر اياتازهيفکراناتیاز رشد جريداریمعن

9/55بر روي دانشجویان دانشگاه مازندران نشان داده شده است که ) 1390(همکاران 
ي فکري وارده به هاهدرصد دانشجویان دانشگه مازندران گرایش زیادي به پدید

گرایی کشوردارند و آزمون همبستگی در پژوهش همچنین نشان داد که میان متغیر قومیت
ي فکري وارده به کشور رابطه معنادار هاهو ابزار کسب اطالعات دینی و گرایش به پدید

در بررسی خود بر روي میزان گرایش جوانان به عضویت در ) 1390(ریاحی . وجود دارد
نسبت به درصد از دانشجویان گرایش قوي18هاي نوظهور نشان داد که بیش از عرفان

درصد آنها داراي گرایش 10، در حالی که تنها کمتر از اند عرفان هاي نوظهور داشته
در این راستا الزم است .انددرصد از گرایش متوسط برخوردار بوده72اند و ضعیف بوده

داشت که در کاربردي کردن مبانی نظري سازي عملیات روانیعملیاتینگاهی دوباره به 
جامعه)برداريقابل بهره( یر پذـ نقاط ضعف و آسیب 1: عملیات روانی نقش اساسی دارد

خنثی سازي اهداف مورد نظر در هدف برايجامعهـ امکانات و تجهیزات 2هدف 
اگر . ابزارهاي مورد استفاده براي پیشبرد اهداف عملیات روانی- 3و عملیات روانی

به،نخواهد بودبیاز آسیخالچگاهیه،هاهشیدر کنار تبادل اندیهر تفکر وارداتمیریبپذ
رسد که فقدان آگاهی و شناخت دانشجویان آسیب شناسی خاص خود را نیز نظر می

بدنبال داشته باشد که این عدم آگاهی به بروز رفتارهایی مغایر با فرهنگ خودي در 
یعدم آگاهیشناسبیآس. شودهاي گوناگون، توسط قشر جوان منجر میموقعیت

___________________________________________________________
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سازد که یکی از منافذ براي تهاجم فرهنگی مسئله رهنمون نیاتیتواند به درك و اهمیم
همراه با يفکريهاهدیورود پدقیاز طر"اوالبه جامعهی رواناتیانجام عمليدر راستا

از یعدم آگاه"ایو ثانفیلم ، یقیکتب ، موسي آن بخصوص ابزارهایی مانندهمه ابزارها
نیاییزابیآسییمقابله و شناسایبا چگونگییعدم آشناتینحوه ورود و در نها

شود در پژوهشهاي بعدي به چرایی و دالیل در این راستا پیشنهاد می. باشدیمهاهدیپد
.ي فکري توجه کنندهاهعدم آگاهی افراد جوان در مقوله جریانات پدید
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