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چکیده
هویت دینی به دليل ماهيت و محتوایی كه دارد تقریباً مهم ترین بُعد هویت است كه نقش 
بسيار تعيين كننده ای در هویت یابی افراد یک جامعه بازی می كند. می توان ادعا داشت تقویت 
این بُعد از هویت موجب دوام و قوام سایر ابعاد آن شود و از سوی دیگر، چالش در این 
حوزه می تواند زمينه ساز بحران در سایر ابعاد هویت شود. این ادعا در جوامعی كه دین ركن 
اساسی ادارة آن را مشخص می كند، كاماًل صادق است. مقاله حاضر كه نتيجه پژوهشی 
تجربی در این زمينه است، به دنبال بررسی ميزان احساس تعلق به هویت دینی و عوامل مؤثر 
بر آن است. جامعه آماری این تحقيق، دانش آموزان مقطع سال سوم متوسطه نواحی چهار گانه 
آموزش و پرورش شهر شيراز هستند كه نمونه ای 400 نفره شامل دختران و پسران مورد 
مطالعه را دربر می گيرند. نتایج نشان داده 88 درصد دانش آموزان دارای هویت دینی قوی 

هستند و تنها 4 درصد پاسخگویان، در این حوزه دارای مشکل یا بحران هستند. 
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مقدمه و طرح مسئله 
شاید بتوان گفت، هویت دینی از مهم ترین عناصر ایجاد كنندة همگنی و همبستگی اجتماعی در 
سطح جوامع است كه طی فرایندی با ایجاد تعلق خاطر به دین و مذهب در بين افراد جامعه، 
نقش بسيار مهمی در ایجاد و شکل گيری هویت جمعی دارد و به عبارتی عمليات تشابه سازی 
و تمایز بخشی را انجام می دهد. به طور مثال دین اسالم و مذهب شيعه، به طور هم زمان ضمن 
ایجاد تشابه دینی در بين افراد جامعه ایران، آنها را از سایر ادیان جدا می سازد. در جامعه ایران 
بر خالف سایر جوامع )كه به دنبال حاشيه ای كردن دین و برانداختن دین داران از اریکه قدرت و 
منزوی كردن آنان هستند(، با استفاده از نيروی مذهب در پنج قرن گذشته، حداقل سه انقالب 
تمام عيار را سامان داده اند. نخستين حركت ها در سال 880 شمسی با انقالب صفویان برپایه 
مذهب تشيع، دومين حركت در سال 1285 شمسی با رهبری علمای طراز اول شيعه در انقالب 
مشروطه و آخرین هم در انقالب اسالمی سال 1357 شمسی با رهبری و هدایت مرجعيت 

شيعی شکل گرفت )گودرزی، 1387: 50(.
امروزه افزایش ارتباطات جهانی و جهانی شدن، موجب ایجاد تغييرات فرهنگی بسياری 
در جوامع مختلف شده است. رواج ارزش های گوناگون، قرارگرفتن در معرض اندیشه ها 
و گرایش های مختلف، از جمله عوامل تهدید كنندة تعلق خاطر به هویت دینی به خصوص در 
ميان جوانان است. با توجه به شکل گيری شخصيت در این سنين ـ آنگونه كه اریکسون1 نيز 
اشاره می كند ـ جوانان در دوره ایی به سر می برند كه پایه و اساس تعهد تعميم یافته و احساس 
تعلق عاطفی به جامعه خود را كسب می كنند. در سنين نوجوانی و جوانی شخصيت فرد 
شکل گرفته و طی روند جامعه پذیری و فرهنگ پذیری، ارزش ها و هنجارهای جامعه خود 
را درونی می كند و براساس آنها رفتار و اندیشه های خود را شکل می دهد. حال اگر در این 
سنين، در روند درونی كردن ارزش ها و هنجارهای دینی خللی ایجاد شود و جوانان نتوانند 
پایه و اساس محکمی برای رفتار و اندیشه های دینی خود پيدا كنند، دچار نوعی حيرانی و 
سرگشتگی در مواجهه با مسائل و پدیده های دینی خواهند شد. در دنيای امروز با توجه به 
فراوانی منابع ارائه كنندة ارزش ها و هنجارها از یک سو و ارائه تصاویر گوناگون از فرهنگ 
و سنت های گذشته از سوی دیگر و مواجهه با اندیشه ها و تفکرات خارج از جامعة خودی، 
جوانان با چهار راه های تصميم گيری بسياری مواجهند و ممکن است به طرف ُخرده فرهنگ ها و 

1. Erickson
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ارزش های نا متناسب با ارزش ها و هنجارهای دینی جامعه خود حركت كنند. 
با این حال باید گفت مسئله هویت ملی و ابعاد مختلف آن، به ویژه هویت دینی، امروزه یکی 
از اساسی ترین مسائل پيش روی جوانان است كه باید به آن پاسخ داده شود. این مقاله به دنبال 
پاسخگویی به این سؤال اساسی است: ميزان تعلق خاطر به هویت دینی در ميان جوانان شيراز 

چه ميزان است و چه عواملی بر آنان تأثير می گذارند؟

مرور ادبيات تحقيق 
در این قسمت از مقاله ابتدا به تعریف مفهومی هویت و هویت دینی پرداخته می شود، سپس 

به بررسی تئوری های مربوطه می پردازیم تا ابعاد مسئله كاماًل شفاف شود. 
الفـ  معنای جامعه شناختی هويت

در جامعه شناسی، واژه هویت به معنای چه كسی بودن است و نياز به آن، حس شناساندن خود 
و یک سلسله عناصر فرهنگی و تاریخی را در فرد یا یک گروه انسانی تحریک می كند. هر نوع 
وابستگی اجتماعی، نمودار بخشی از ویژگی های انسان است. این ویژگی ها، معرفت و شناخت 

ابنای بشر را تسهيل می كند )مجتهدزاده، 1376: 147(. 
 بر این اساس هویت عبارت است از مجموعه خصوصيات، مشخصات فردی و اجتماعی، 
احساسات و اندیشه های مربوطه كه فرد آنها را از طریق توانایی كنش متقابل با خود و یافتن 
تصوراتی از خود به دست می آورد و در جواب سؤال »من كيستم؟« ارائه می دهد. به نظر برگر: 
»مردمی كه برای نخستين بار با یکدیگر آشنا می شوند، می كوشند به هویت رابطه ای دست 
پيدا كنند یعنی نقطه مشتركی بيابند كه وجه تمایز آنها از دیگران است. این كار موجب می شود 
هریک از افراد نقش های جداگانه ای داشته باشند. در سطح باالتر، وقتی مردم هویت مشترك را 

كشف می كنند، می توانند از این طریق به نوعی انسجام برسند« )هيس1، 1998: 201-202(. 
بنابراین هویت ها، به مثابه شالوده ها و سازه های اجتماعی هستند كه در فرایند شالوده ریزی 
یا سازه گرایی اجتماعی2 به وجود می آیند و با تکيه بر حافظه جمعی و تمامی منابع معرفتی، 
با درنظر گرفتن ساختار عينی اجتماعی در طول زمان به طور مجدد بازتعریف و بازتفسير 
می شوند. ازاین رو در فرایند شکل گيری هویت ها، پدیده های معرفتی، ساختار عينی و مادی 

1.  Heise, D. 
2. Social constructivism
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جامعه، تاریخ، جغرافيا، ساختار سياسی و اقتصاد و فناوری، نقش بسزا یی دارند )دهشيری، 
1380: 169(. بنابراین هویت ها، پدیده هایی فراتاریخی، عاری از اقتصاد، مذهب، ایدئولوژی و 
تاریخ و جغرافيای خاص خودشان نيستند بلکه این سازه های اجتماعی با تکيه بر حافظه جمعی 
و تمامی منابع معرفتی و با درنظرگرفتن ساختار عينی اجتماعی، ایجاد و تعریف شده و در طول 
زمان دوباره تفسير می شوند. به عبارت دیگردر ساخت هویت ها، ساختار عينی و مادی جامعه، 
تاریخ، جغرافيا، سياست، فناوری، اقتصاد و ساختار معرفتی )از جمله فرهنگ، زبان، آرمان ها، 

ایدئولوژی و سنت( همزمان نقش دارند )منتظرقائم، 1377: 259(. 
ب ـ  هويت دينی 

با وجود افزایش و شدت یافتن فرایندهای توسعه و نوسازی در تمام ابعاد خود، مذهب همچنان 
منبع مهمی برای هویت و معنابخشی در جهان متجدد و آشفته به شمار می رود. برخالف برخی 
تصورات كه مذهب را در نتيجة تداوم روند تجددگرایی، محوشده می پنداشتند، دین به عنوان 
منبع اوليه معنابخشی و هویت بخشی به بسياری از مردم دنيا چون مسيحيان، مسلمانان، بودایيان 

و هندوها مطرح است. 
برخورداری از دین و تعاليم مذهبی مشترك، پایبندی و وفاداری به آن، اعتقاد و تمایل به 
مناسک و آیين های مذهبِی فراگير در فرایند شکل دهِی هویت ملی، بسيار مؤثر است. مذهب 
عالوه بر اینکه از لحاظ كاركردی عامل مهمی در روابط اجتماعی به حساب می آید، موجب 
دلگرمی، سرزندگی، نشاط و اشتياق عمومی است، ضمن آنکه در بسياری مواقع مذهب در 
مفهوم جامعه شناختی، با تأكيد بر بُعد عينی و خارجی آن، با سایر مضامين ملی از جمله دولت، 

تاریخ و ميراث فرهنگی درآميخته است )حاجيانی، 1379: 203(. 
»مذهب« از گذشته تا كنون عامل به وجودآوردندة هویت مشخص برای معتقدان خود و تمایز 
ميان آنها بوده كه اعتقادی به آن نداشته اند. یعنی هویت انسان ها با مذهب و دین آنها شناخته 
می شد. »یهودی«، »مسيحی« و »مسلمان » بودن، هویت فرهنگی انسان های مختلف را به نمایش 
می گذاشت. به این ترتيب دین و مذهب كاركردهای اجتماعی مختلفی از قبيل: »اجتماعی كردن 
اعضای جامعه«، »كاهش كشمکش«، »تحکيم ارزش های مشترك«، »یکپارچه سازی جامعه و 
حفظ ثبات اجتماعی«، »تنظيم منابع« و »تقویت نظارت اجتماعی« را برعهده داشته اند )اشرفی، 

 .)9 :1380
گرچه مذهب در پاره ایی از بخش های جهان، اهميت خود را به منزله عامل مهم همبستگی 
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از دست داده اما از آنجا كه به تنهایی در ایجاد فرهنگ، آداب و رسوم و سنن بسياری از كشورها 
تأثير شگرف دارد، هنوز عامل مهم مليت محسوب می شود )عالم، 1377: 155(. 

دین اسالم و مذهب تشيع، عنصر برجسته هویت ملی ایرانيان است؛ ازاین رو در عرصه 
عامل  به عنوان  اسالم  بر  »باید  به ضرورت  بنا  مذاهب  ميان  روابط  تنظيم  و  سياست گذاری 
سامان دهی تأكيد كرد. باید گفت تقویت مشتركات دینی در ميان شهروندان از یک سو و 
پایبندی آنها بر شعائر دینی از سوی دیگر، نشان دهندة قوام و ثبات هویت ملی در ایران خواهد 

بود )حاجيانی، 1379: 219(. 

 ديدگاه های نظری در مورد هويت
استرایکر1 نگرش هایی را كه در مورد هویت در حيطه روان شناسی اجتماعی و جامعه شناسی 
مطرح شده است در سه گروه تقسيم می كند: )بورك واستریکر، 2000: 284(. برخی دیدگاه ها 
یک نگرش فرهنگی و جمعی از هویت دارند كه ایده ها، باورها و اعمال یک گروه یا جمع 
را نمایش می دهند. این نگرش اغلب در كارهایی كه روی هویت قومی انجام گرفته، دیده 
می شود. در این دیدگاه هویت به صورت مشخص و شفاف تعریف نشده و موجب ایجاد 
ابهام شده است. این دیدگاه از تشریح تغييرپذیری رفتار، انگيزش و كنش متقابل افراد ناتوان 
است. دیدگاه دوم در مورد هویت، ذیل سنِت »كنش متقابل گرایی« و مخصوصاً نگاه ساختاری 
آن رشد می كند. این دیدگاه بيشتر به بررسی ارتباطات نقش افراد و تغييرپذیری، انگيزش و 
تفاوت ها با هویت می پردازد. این دیدگاه به نظریه هویت معروف بوده و دانشمندانی چون 

بورك،2 استریکر3، مک كال4 و سيمونز5و... روی آن كار می كنند. 
در نظریه هویت، هسته هویت عبارت است از مقوله بندی »خود« به عنوان یک اجراكنندة 

نقش، و تركيب معانی و انتظارات تداعی شده با نقش و اجرای آنها )همان: 224(. 
این دیدگاه بيشتر بر هویت نقشی تأكيد می كند. زمانی كه فردی نقش خاصی را برعهده 
می گيرد، همراه نقش، نوعی هویت نيز كسب می كند و این هویت از وظایف نقشی و انتظارات 

1.  Striker 
2. Burke
3. Strikers
4. M. Call
5. Simons
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دیگران از آن ناشی می شود. این دیدگاه چون هویت را ناشی از نقش پذیری افراد در درون 
گروه ها می داند، بيشتر به روابط درون گروه با نقش های اعضا می پردازد. 

سومين دیدگاه در مورد هویت، در آثار  تاجفل1 و افرادی چون جان ترنر،2 هوگ،3 اوكاس 
و ریچر4 تحت عنوان »نظریه هویت اجتماعی« مشاهده می شود. این دیدگاه هویت را به عنوان 
چيزی كه در درون یک گروه و مقوله جاسازی شده، می بيند، تفاوت گروه و مقوله را نادیده 
گرفته و همچنين اهميت رفتار درون گروه5 مثل ارتباطات بين اعضای گروه را رها می كند 
یکدیگر شباهت  با  بسياری جهات  از  اجتماعی  نظریه هویت  و  نظریه هویت   .)6 )همان: 
اعتقاد دارند )گروه ها و مقوله ها برای  و هم پوشانی دارند: 1( به زمينه های متفاوت هویت 
نظریه هویت اجتماعی و نقش ها برای نظریه هویت(، 2( به عمل هویت ها و برجستگی آنها 
اشاره می كنند، 3( قلمرو سوم مشابهت به هسته فرایندهایی كه شخص از یک هویت تأثير 
می پذیرد، اختصاص دارد )فرایندهای شخصيت  زدایی6 در نظریه هویت اجتماعی، و تأیيد خود 

و اعتماد به نفس در نظریه هویت( )همان: 224(.
در این قسمت، به برخی تئوری های مطرح در مورد هویت اشاره می شود. 

1. تئوری نظام كنترل فرايند هويت7

هدف این تئوری نشان دادن مدلی از روابط بين فشار و هویت است كه در نتيجة آن هویت 
جدیدی شکل می گيرد. این تئوری نشان می دهد فشارهای اجتماعی )و محيطی( منجر به 

شکستن حلقه های بازگشتی شده و فرایند هویت را حفظ می كنند. 
انقطاع فرایند هویت از عملکردِ دو مکانيزم حاصل می شود: 1( حلقه های شکسته شده، 
2( سيستم های هویتِی بيش از حد كنترل شده. هركدام از این مکانيزم ها، شرایط را برای ایجاد 
فشارهایی فراهم می كنند كه نتيجه آن انقطاع فرایند هویت بوده و نتيجه این گسستگی نيز 

احساس بی هویتی و كسب هویتی تازه است. )بروك، 1991: 836(

1. Tajfel
2. Turner
3. Hogg
4. Richer
5. Within Group Behavior
6. Depersonalization
7. The Control ـ System of Identity Process Theory
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طرح شماتیک نظام کنترل فرایند هویت اجتماعی

  مدل فوق، معاني انقطاع ممکن را در نقطه هاي A و B نشان مي دهد.

2. تئوری ساختاری هويت

وایت و دیگر نظریه پردازان شبکه، نگرش ساختاری به هویت را مطرح می كنند كه مشابه 
نظریه اقتصادی است. در این نگرش رفتار بيشتر نوعی واكنش به شرایط محيطی تلقی می شود. 
آنها افراد را برای قرار گرفتن در جایگاه ها یا موقعيت های خاص اجتماعی مناسب می دانند، 
درحالی كه ساخت گرایان جایگاه های اجتماعی را به یک هویت مشخص اختصاص می دهند 
و عوامل محيطی را در تعيين رفتار و هویت مؤثر می دانند، اما این تأثير از طریق ساختار 
روابطی كه افراد و نهادها در آنها درگير می شوند، اعمال می شود نه از طریق محرك های طبيعی 
مستقيم. از نظر وایت، افرادِ دارای هویت های مشخص، ساختار اجتماعی را خلق نمی كنند، 
بلکه ساختارهای اجتماعی افراد را خلق می كنند تا جایگاه ها و موقعيت های موجود را اشغال 
كنند )وب سایت: 7(. از نظر نظریه  پردازان شبکه، این روابط هستند كه موجد هویت هستند، اما 

نظریه پردازان هویت، هویت را متعلق به »خود« انسان می دانند. 
3. تئوری هويت چندگانه1

با مالحظه مجموعه ای از مشاهدات نظریه پردازن هویت اجتماعی و ساختاری كه معتقدند افراد 
دارای دو گانگی، بی ثباتی و... هستند، گروه دیگری از اندیشمندان از منظر دیگری به شخص و 
ذهن پرداخته اند و توضيحات متفاوتی در این باره ارائه كرده اند. الستر2 به 10 مورد از هویت های 

1. Multiple Identity
2. Elester
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چندگانه اشاره می كند؛ از فقدان انسجام و هماهنگی گرفته تا یک »خود« بی نهایت تفکيک پذیر. 
یافته های تحقيقات حاكی از این است كه افراد در انتخاب های خود بی ثبات هستند و عمومًا 
تحت تأثير قرار می گيرند و با توجه به اینکه چه تمایالت و انتظاراتی در آنها برجسته می شوند، 
دست به انتخاب می زنند. اینسلی1 نيز در این  خصوص افراد را به شکل جمعيتی توصيف 
می كند كه به چانه زنی درباره منافع و عالیقشان مشغول هستند و نخستين اولویت آنها رفع 

تعارض است. 
4. تئوری جداافتادگی اجتماعی2

یکی دیگر از تئوری های مطرح در زمينه هویت اجتماعی، تئوری جداافتادگی اجتماعی است كه 
بر تعيين هویت گروهی به عنوان جایگزین هویت اجتماعی نوجوانان در شرایط خاصی تأكيد 
دارد. این تئوری تصریح می كند »جداافتادگی« یا »تنهایی اجتماعی« كه در اثر فقدان مطرح  شدن، 
فقدان احساس تعلق به جامعه و قرار گرفتن فرد در حاشيه حاصل شده، به احساس بی هویتی 
اجتماعی نوجوانان منجر شده و به طور ویژه ای برای آنان مشکل ساز می شود. آنان برای كسب 
هویت، به گروه همساالن رجوع كرده و با عضویت در گروه همساالن، موقعيت جدیدی را 
در جامعه برای تعریف از خود پيدا می كنند. یکی از این گروه ها، همساالن است كه نوجوانان 
با پيوستن به آنها هویت اجتماعی كسب می كنند. افراد این گروه ها به طور مشابه، تمایزات خود 
را در تظاهر به لباس پوشيدن، سبک موی سر، نوع سخن گفتن و رفتار خاص برای بيان كردن 
هویت گروهی به كار می برند. دنهلم، 7 نمونه از این گروه ها و تمایالت مختلفشان را بررسی 
كرده كه برخی از آنها در زمره طرفداران موزیک های رپ و هوی متال هستند )همان: 37-35(. 

5. نظريه تربيت3

در این نظریه كه در نيم قرن گذشته مورد توجه صاحب نظران بوده، افراد در زمان تولد، همانند 
یک لوح سپيد تلقی می شوند و از طریق آموزش و كسب تجربه به تدریج اشکال مختلفی به خود 
می گيرند. به زعم روان شناسان رفتاری همچون واتسون و اسکينر، واكنش های درد و لذت در 
افراد به طور ذاتی وجود دارند و افراد را در جامعه و در شرایط مختلف شرطی می كنند. این 
جمله واتسون كه »شما یک فرد هفت ساله به من تحویل دهيد، من به شما یک مرد تحویل 

1. Ainslee
2. Social Lone lines Theory
3. Nurture theory
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خواهم داد« همان مطلبی است كه دوركيم به بيان دیگری به آن اشاره كرده است. وی معتقد 
است انسان محصول جامعه است. وقایع اجتماعی چيزهایی هستند كه بر افراد اجبار وارد 

می كنند )دوركيم، 1369 و 1376 و …(. 
6. نظريه مقوله بندی

نظریه مقوله بندی از گروه روانشناختی و فرایندهای مرتبط با پيوستگی، تعاون و تأثيرپذیرِی 
اجتماعی ریشه گرفته است )ترنرو هسلم، 2001: 20(. 

فرضيه اصلی تئوری مقوله بندی این است كه هویت اجتماعی در بسياری موارد می تواند 
مانع جهت گيری به طرف هویت شخصی شود. ترنر با تمایز هویت اجتماعی )تعریف خود 
از طریق عضویت در مقوله اجتماعی( و هویت شخصی )تشریح خود از طریق طرز تلقی ها و 
ایده های شخصی(، یک نظریه هویت اجتماعِی رفتار گروهی را مطرح كند. مردم خود را به واسطه 
عضویت در مقوله اجتماعی مشترك، تعریف می كنند. در اینجا تأكيدی ادراكی بر شباهت های 

درون گروهی و تفاوت های برون گروهی، در ابعاد مختلف وجود دارد )همان: 32(. 
زمانی كه هویت اجتماعی نسبت به هویت شخصی برجسته می شود، مردم خود را كمتر 
از طریق تفاوت های فردی و بيشتر از طریق مشابهت های درون گروهی می بينند و این همان 

شخصی سازی خود1 است. 
تاجفل و دیگران استنباط می كنند مقوله بندی به تنهایی برای تحقق موقعيت های معين برای 
استنباط جهت گيریِ گروهی كافی است )همان(. مقوله بندی اجتماعی می تواند به طرفداری 
گروهی بيانجامد و متغيرهایی كه مقوله بندی اجتماعی را برجسته می كنند، در تعيين سو گيری 
از اهميت خاصی برخوردارند )همان: 27(؛ یعنی وقتی فرد به مقوله بندی دست یافت و پيش 
خود، درون گروه را از بيرون گروه تشخيص داد، ارزیابی مثبتی از درون گروه خواهد داشت 

كه نوعی جهت گيری را مثاًل در تقسيم منابع نسبت به گروه خود، در پی خواهد داشت. 
این نظریه بر این واقعيت تأكيد می كند كه: »مقوله بندی فرایندی پویا و وابسته به متن است 
كه به وسيله روابط مقایسه ای یک متن تعيين می شود در مقوله بندی هميشه تفاوت بين گروهی 

بيشتر از تفاوت درون گروهی است )همان: 34(. 
پس از بررسی تئوری های مربوط به هویت، مدل عّلی تحقيق طراحی شده است. الزم به 
اشاره است متغيرهای موجود در مدل عّلی، همگی برگرفته از تئوری ها و ادبيات نظری حاكم 

1. Self-Depersonalization
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بر تحقيق است. برای جلوگيری از تکرار، این مدل در قسمت تحليل مسير، آورده شده است. 
تحقيق حاضر از نوع بنيادیـ  كاربردی است. روش تحقيق مورد استفاده، ميدانی است كه 
از روش های اسنادی نيز در مطالعات مقدماتی استفاده شده است. تکنيک تحقيق پيمایش یا 
تحقيق، زمينه یابی است البته در تحقيق حاضر از تکنيک مطالعات كتابخانه ای نيز استفاده شده 
است. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامة خود اجراست و قسمت های اصلی پرسشنامه عبارتند 
از: سؤاالت مربوط به سنجش متغير مستقل و سؤاالت مربوط به سنجش هویت دینی و هویت 
ملی. جامعه آماری تحقيق كليه دانش آموزان دختر و پسر مشغول به تحصيل در پایه سوم 

متوسطه در نواحی چهار گانة شيراز هستند كه حجم نمونه ای 400 نفره را شامل می شوند.

اعتبار و روايی ابزار تحقيق
در این تحقيق از دو نوع اعتبار صوری و اعتبار تجربی استفاده شده است. در اعتبار صوری، 
پرسشنامه توسط چند تن از اساتيد جامعه شناسی مورد بررسی قرار گرفت و نکات اصالحی 
آنها در پرسشنامه منظور شد. در اعتبار تجربی با استفاده از تکنيک تحليل عاملی به بررسی 
اعتبارِ ابزار تحقيق پرداخته شد. در این روش با استفاده از تحليل عاملیـ  تأیيدی به بررسی این 
امر پرداخته شد كه آیا معرف های یک متغير در تحليل عاملی، قابليت بار شدن روی یک عامل 

را دارند و یا در حقيقت قابليت سنجش یک متغير را دارند یا نه.
روایی به بررسی قابليت تکرار پذیری ابزار تحقيق می پردازد. در این تحقيق با استفاده از »آلفای 
كروبناخ« به بررسی این امر پرداخته شده است. ضریب آلفای كروبناخ به دست آمده در مورد مجموعه 

معرف های متغير بيانگر ميزان روایی باالی تک تک متغيرهای سازندة ابزار تحقيق است.

میزان آلفای کرونباخنام متغیرمیزان آلفای کرونباخنام متغیر

0/7931مقایسه اجتماعی0/7548فردگرایی
0/6814برنامه درسی مدارس0/7891استفاده از رسانه های گروهی
0/7754احساس نابرابری اجتماعی0/8576اعتقاد به مشاركت اجتماعی

0/7356عضویت در مقوالت اجتماعی0/7758شركت در فوق برنامه ها
0/6984رویکرد مثبت به غرب0/8695رضایت اجتماعی و اقتصادی

0/7269ارتباط با دیگران0/8269روایت هویت ملی
0/6875شکاف ارزشی0/7311مشروعيت نظام سياسی
0/7859هویت دینی0/7542احساس تعلق به جامعه
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نتايج و يافته ها
الفـ  هويت دينی

توزیع پاسخگویان بر روی مقياس 0 تا 100 نشان می دهد 8 درصد دانش آموزان دارای هویت 
دینی متوسط هستند. 88 درصد دانش آموزان دارای هویت دینی باال و تنها 4 درصد با اخذ 
نمره كمتر از 40، دارای هویت دینی ضعيف هستند. بنابراین با توجه به ميانگين 1/80 می توان 
نتيجه گرفت كه دانش آموزان دارای هویت دینی در حد باالیی هستند. چولگی منفی نمودار 

نيز مؤید این امر است. 

جدول شماره 1. توزیع فراوانی پاسخ های پاسخگویان به معرفه  های هویت دینی

کاماًل موافقمموافقمتاحدودیمخالفمکاماًل مخالفم
به نظر من اعتقادات دینی، امری شخصی فراوانی93112686040

است و بهتر است دین و سياست از هم 
جدا باشند. درصد%24/9%30%18/2%16/1%10/7

هر وقت فرصتی پيش آید به زیارت اماكن فراوانی183030148149
مقدس می روم. درصد%4/8%8%8%39/5%39/7

خداوند ناظر اعمال ماست و كارهای نيک و فراوانی26636334
بد ما را می بيند. درصد%0/5%1/6%1/6%9/4%87

با پيشرفت علم، دیگر نياز چندانی به فراوانی183123322022
اعتقادات دینی نيست. درصد%48/2%32/4%8/4%5/3%5/8

 نمودار شماره 1. توزیع فراوانی پاسخ های پاسخگویان به معرف های هویت دینی
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آماره های دو متغيری
بررسی روابط همبستگی

به منظور بررسی رابطه ميان متغيرهایی مستقل با متغيرهایی وابسته )دینی( از دو آزمون عمده 
استفاده شد كه شامل آزمون هبستگی پيرسون و رگرسيون خطی است. در این بخش به بررسی 

ضرایب همبستگی حاصل از آزمون ها می پردازیم. 
در ضریب همبستگی پيرسون كه به صورت غيرتفکيکی انجام گرفت، نتایج نشان می دهد 
بيشتر متغيرهای مستقل با هویت دینی رابطه داشته و در سطح اطمينان 99 درصد و بعضاً 95 

درصد، معنی دار هستند. 

جدول شماره 2. ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل با هویت دینی

متغیرهای مستقل متغیر وابسته )هویت دینی(

احساس تعلق به جامعه 0/38***

رویکرد مثبت به غرب 0/051

مشروعيت نظام سياسی 0/31***

مشاركت اجتماعی 0/29**

فرد گرایی -0/25**

شکاف ارزشی -0/32**

برنامه درسی مدارس 0/17**

ارتباط با دیگران 0/13**

رضایت اجتماعی 0/19**

روایت هویت ملی 0/17**

عضویت در مقوالت اجتماعی 0/21**

نابرابری اجتماعی -0/19**

رسانه های گروهی -0/13**

فعاليت های فوق برنامه 0/16**

مقایسه اجتماعی -0/04
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همان طور كه جدول شماره 2 نشان می دهد، از مجموع كل متغيرهای مستقل، متغيرهای 
احساس تعلق به جامعه، مشروعيت نظام سياسی، اعتقاد به مفيد بودن مشاركت اجتماعی، برنامه 
درسی مدارس، ارتباط با دیگران، روایت هویت ملی، رضایت اجتماعیـ  سياسی و اقتصادی، 
عضویت در مقوالت اجتماعی و شركت در فعاليت های فوق برنامه، معنی داری باالیی با هویت 
دینی دارد كه نشان دهندة رابطه قوی مثبت ميان این متغيرها و هویت دینی است؛ به طوری كه با 

باال رفتن این متغيرها، ميزان هویت دینی افرادِ مورد بررسی افزایش پيدا می كند. 
متغيرهای نابرابری، رسانه های گروهی، فرد گرایی و شکاف ارزشی، رابطه معنی دارِ منفی 
با هویت دینی دارند؛ به طوری كه با باال رفتن این متغيرها در ميان دانش آموزان از ميزان هویت 
دینی آنها كاسته می شود. متغيرهای رویکرد مثبت به غرب و مقایسه اجتماعی، هيچ رابطه 

معنی داری با هویت دینی ندارند. 

آماره های چند متغيری
تحليل رگرسيون

در تحليل نهایی رگرسيون هویت دینی، از مجموع 15 متغير مستقل كه وارد تحليل شده اند، 
متغيرهای زیر معنی دار هستند: احساس تعلق به جامعه )***400%(، رویکرد مثبت به غرب 
)**142%(، فردگرایی )**126 %( و شکاف ارزشی )***111%(. سایر متغيرها، هيچ رابطه 

معنا داری از خود نشان نداده اند.

مدل تحلیلی 1. میزان تأثیرات همزمان متغیرهای مستقل بر هویت دینی
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در معادله صفحه قبل، به ازای یک واحد افزایش در احساس تعلق به جامعه، به ميزان 400 
درصد به هویت دینی افراد افزوده می شود. همچنين به ازای یک واحد افزایش در متغيرهای 
رویکرد مثبت به غرب، فردگرایی و شکاف ارزشی، به ترتيب 0/142، 0/126 و 0/111 از 

هویت دینی افراد كاسته می شود. 
R2 به دست آمده از مدل رگرسيونی هویت دینی 0/42 است. بدین معنا كه كل متغيرهای 
مستقل در این پژوهش، توانسته اند 0/42 از كل تغييرات متغير وابسته را تبيين كنند، سایر 
تغييرات ناشی از متغيرهایی است كه در این پژوهش مورد بررسی قرار نگرفته اند. به عبارت 

دیگر e2 برابر است با 0/58. 
تحليل مسير

در این قسمت به بررسی فرضيات مکانيزمی و مکانيزم های تأثير متغيرهای مستقل بر هویت 
دینی پرداخته می شود تا تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم متغيرهای مستقل بر هویت دینی بررسی 
بيانگر برازش F(( مدل نظری تحقيق براساس داده های  شود. از سوی دیگر مدل R2 كه 
مشاهده شده است، ميزان تطابق مدل نظری با مدل تجربی را نشان خواهد داد. )به منظور درك 

راحت تر، مسيرهای معنی دار پُر رنگ تر شده اند(

مدل شماره2. مدل تحلیل مسیر هویت دینی
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از ميان متغيرهایی كه تأثير مستقيم بر هویت دینی دارند، متغيرهای شکاف ارزشی و رویکرد 
مثبت به غرب، یک رابطه معنی دارِ منفی، و متغيرهای احساس تعلق به جامعه و روایت هویت 
نظام سياسی  دارند. مشروعيت  با هویت دینی دانش آموزان  مثبت  رابطه معنی دارِ  ملی یک 
نيز فاقد معنی داری است. با حذف مسيرهای اثر غيرمعنی دار، اثرات غيرمستقيم )مکانيزمی( 

متغيرهای مقدم عبارتند از:
1. شکاف ارزشی، هویت دینی 

2. فرد گرایی، اعتقاد به مشاركت اجتماعی، عضویت در مقوالت اجتماعی، احساس تعلق 
به جامعه، هویت دینی 

3. فرد گرایی، اعتقاد به مشاركت اجتماعی، شركت در فوق برنامه ها، عضویت در مقوالت 
اجتماعی، احساس تعلق جامعه به هویت دینی 

4. استفاده از رسانه های گروهی، روایت هویت ملی، هویت دینی 
5. برنامه درسی مدارس، روایت هویت ملی، هویت دینی 

6. رویکرد مثبت به غرب، هویت دینی 
R2 مدل 35 درصد است كه ميزان تبيين واریانس هویت دینی به وسيله متغيرهای مستقِل 
مقدم بر آن را نشان می دهد. با توجه به ميزان واریانس تبيين نشده )e2=0/65( می توان نتيجه 

گرفت مدل از برازش نسبتاً ضعيفی برای تحليل هویت دینی برخوردار است. 

نتيجه گيری
با بررسی نتایج مشخص می شود بيشتر دانش آموزان دارای هویت دینی باالیی هستند به طوری كه تنها 
4 درصد دانش آموزان دارای هویت دینی ضعيف هستند؛ ميانگين 80/1 نيز نشان دهندة این امر است. 
هویت دینی یکی از اجزای اساسی هویت هر شخص به حساب می آید؛ زیرا هر فرد در 
تعریف خود، مذهب خود را نيز بيان می دارد و خود را با آن تعریف می كند مثل مسلمان، 
مسيحی، یهودی بودن و... بيش از 94 درصد دانش آموزان خداوند را ناظر اعمال خود می بينند 
و در بُعد اعتقادی به خداوند ایمان دارند، نزدیک به 80 درصد آنها هرگاه فرصتی پيش بياید 
به زیارت اماكن مقدس می روند. دانش آموزان، دین را با وجود پيشرفت علم برای زندگی مهم 
می دانند. روی هم رفته هویت دینی دانش آموزان در حد باالیی است و بيشتر دانش آموزان دارای 

اعتقادات دینی باالیی هستند. 
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جدول شماره 4 درصد دانش آموزاِن دارای هویت دینِی باال، متوسط و دارای بحران هویت دینی را نشان می دهد. 

میانگین )0تا100(بحران هویت دینیهویت متوسطهویت باالبُعد هویت 

480/1%8%88%هویت دینی

در بُعد دینی تنها 4 درصد دانش آموزان در بحران به سر می برند و نتوانسته اند اعتقادات دینی 
محکمی برای خود كسب كرده و فاقد دیدگاه های مذهبی قوی هستند. 

از ميان متغيرهای مستقل، متغيرهای احساس تعلق به جامعه، رویکرد مثبت به غرب، 
فردگرایی و شکاف ارزشی رابطه معنی داری با هویت دینی دانش آموزان دارد و فرضيات مربوط 

به آنها تأیيد می شود. 
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