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  چكيده
له هويت ديني و ملي جوانان، با توجه به نقش سازنده آنـان در سرنوشـت آينـده                  ئمس

 از سـوي  از طرف ديگـر پـذيرش هويـت ملـي و دينـي              . كشور، اهميتي دو چندان دارد    
چنين وجـود الگوهـاي اثـربخش در جامعـه         جوانان در گرو الگوگيري مؤثر آنان و هم       

. سـت الگوگيري جوانان از عوامل مؤثر در اين زمينه ا        منظور    هاي مرجع به    است، گروه 
هاي مرجع    هدف اين مقاله بررسي سطح هويت ديني و ملي و رابطه آن با متغير گروه              

دربـاره   مـرتن  و  هـيمن  در بين نوجوانان و جوانان است كـه در ايـن بـاره از تئـوري               
 پيمـايش و    هاي اين تحقيـق بـا روش        داده. هاي مرجع استفاده شده است      گزينش گروه 

 در سطح شهر تهران با حجم نمونه        1389گيري از تكنيك پرسشنامه، در دي ماه          بهره
  .آوري شده است  سال جمع30 تا 15هاي سني   نفر از جوانان گروه811

شده نشان داد كه هويت ديني در بين زنـان بـر هويـت ملـي                  نتايج نمونه استخراج  
در رابطه بـا هويـت   . ردان برعكس استكه اين وضعيت در بين م       برتري دارد؛ درحالي  

ــان   ــدگاه روحاني ــه دي ــر اهميــت دادن ب ــي، متغي ــدان)113/0(، معلمــان )092/0(مل  ، ثروتمن
و در رابطه با هويت دينـي ميـزان   ) 043/0(و رزمندگان ) 05/0(، نويسندگان  )-090/0(

ــدگاه روحانيــان   ــدان )070/0(هــا  ، بــسيجي)204/0(اهميــت بــه دي  ،)-098/0(، ثروتمن
  . استتعيين شده) 081/0(و رزمندگان ) 064/0(، قضات دادگستري )-059/0(نويسندگان 

 

  .هاي مرجع هويت ديني، هويت ملي، جوانان، گروه :ها كليدواژه

                                                           
وانـان و جوانـان     دينـي نوج  / ثر بر هويت ملـي    ؤبررسي عوامل اجتماعي م   «نامه دكتري با عنوان      برگرفته از پايان   .1

 »شهر تهران
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  مهدقم
هايي از قبيـل قابليـت مهاجرپـذيري،          شهر اگرچه داراي ويژگي     عنوان يك كالن   تهران به 

هـاي   گروه  درآمد، ميانگين باالي تحصيلي، خرده تراكم باالي جمعيت، توزيع نسبتاً باالي     
رسد بروز اين وضعيت در اين شـهر          متعدد و عدم تجانس ارزشي است، ولي به نظر مي         

نتيجه رشدي غيرطبيعي است و بيـشتر ايـن مـوارد ضـمن اقتبـاس فرهنگـي يعنـي بـا                     
عنصر تأخر  توان    اند؛ به طوري كه مي      هاي ديگر ميسر شده     گيري از ابزار كار فرهنگ      بهره

در . فرهنگي را به معني شكاف بين روابط ساختاري و ارزشي اين جامعه مـشاهده كـرد               
 ميليـون نفـري آن   10شهر تركيب سـني جمعيـت    هاي اين كالن هر حال يكي از ويژگي   

 سال قرار دارد، 30 تا 15 درصد از آن، جمعيتي است كه در رده سني 30 تا   25است كه   
 گروه سني كه اعضاي آن بنـا بـه    .وان نسل جوان ياد شده است     عن و در اين متن از آن به      

كم و كيف سازمان رواني كه از آن برخوردارند، اساساً بنا بـه مقتـضيات سـني خـويش                   
 هاي سني باالتر از نظر شخصيتي اصوالً از پايداري كمتـري برخوردارنـد              نسبت به گروه  

  .)227: 1388ستوده، (
تي در كنار ديگر عوامـل از قبيـل توسـعه نـسبي             در هر حال پيامد اين ساختار جمعي      

اقتصادي، توسعه نسبي فناوري ارتباطات و توسعه نسبي عناصر شهري ديگر كه در پرتو 
گستردگي اقتباس فرهنگي در ابعاد مختلف جامعه رخ داده و فضاي ارزشـي خاصـي را               

اين گـروه  در اين شهر به وجود آورده است، بالطبع در متن اين وضعيت اجتماعي براي       
كند كه با توجه به وضعيت رواني كه اين گروه سـني از آن                سني تقاضاهايي را طرح مي    

هايي باشد؛ بنابراين، اين افـراد ماننـد          تواند داراي جاذبه    برخوردار است، براي ايشان مي    
هاي ديگر در زمينه اقناع روانـي خـويش و پاسـخ بـه نيازهـاي                  اعضاي بسياري از گروه   

دهنـد كـه بـه نـوعي بـا            هايي تمايل نشان مـي      د به عضويت در گروه    گذران زندگي خو  
ها دارند عضويت در      هايشان سازگاري دارد و با توجه به كاركردي كه اين گروه            خواسته

هـا و     تواننـد بـه ارزش      هـا مـي     كـه ايـن گـروه       آنها براي ايشان ارضاكننده است؛ درحالي     
امعه هجوم آورند يـا در جهـت        هاي ملي و ديني ج      خصوص ارزش   هاي جامعه به    هنجار

  .ها حركت كنند تثبيت اين ارزش
له اين تحقيق آن است كه هويت، تحت عملكرد چـه عـواملي اصـوالً               ئرو مس   اين از

تـوان آن     در عين حال، موضوعي كه مي     . كند و تغييرات آن چگونه است       سازمان پيدا مي  
  .كرد، به شرح زير استعنوان سؤال اساسي اين تحقيق در قالب جمالت زير طرح  را به
هـاي شـهري آن و تعـدد فزاينـده            با توجه به پيچيدگي ساختار شهر تهران و جاذبه        «
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 با  )1373 تا   1357هاي    يعني متولدان سال  (تركيبات پايدار اجتماعي در متن آن، نسل جوان         
: هايي از قبيل    هاي رواني كه از آن برخوردار است و با توجه به شاخص             توجه به ويژگي  

 تحصيالت، پايگاه اقتصادي و اجتماعي و محل سكونت، چه به صورت مـشاركتي              سن،
يا غيرمشاركتي، آيا بيشتر گرايش به تركيباتي اجتماعي به عنوان گروه مرجع دارنـد كـه                

  »ي مرجع مدرن؟ها گيرند يا گروه ي مرجع سنتي قرار ميها در قالب گروه
  

  چهارچوب مفهومي
مفهومي نزديك بـه مفهـوم      تقريباً  هويت  جتماعي،  شناسي ا   هاي روان   براساس تئوري 

كه امروزه بـراي پاسـخگويي بـه          طوري  به. شخصيت است، البته با پيچيدگي نسبي بيشتر      
دو بـه   بايـد   به ايـن منظـور      . شود  از اين مفهوم استفاده مي    » من كيستم؟ «پرسش اساسي   

حوزه شـناخت،   هويت اگر چه موضوعي در      ه  ك اول اين . كردنكته قبل از هر چيز توجه       
 اجتماعي است كه شخص در مـتن  اوضاع ي ازولي بازتاب؛ احساس و كنش انساني است 

كـه    اسـت   اجتماعي  به اوضاعي  هويت وابسته و پيوسته    كه كند و ديگر آن     آن زندگي مي  
تـوان ادعـا      مـي بنابراين  ؛  )240-236: 1375برگر و لوكمان،    (ت  در متن آن شكل گرفته اس     

هاي گونـاگوني     يابي افراد نهاد   گيري هويت يا هويت     ي براي شكل  ا  كرد كه در هر جامعه    
تـوان بـه خـانواده، مدرسـه، گـروه دوسـتان، اجتمـاع و                 وجود دارد كه از آن جمله مـي       

دهـد كـه      طور جـدي امكـان مـي      ه  اما آنچه ب  . تركيبات اجتماعي مشابه ديگر اشاره كرد     
هـاي مختلـف      در عرصه  است كه فرد     اي  شخص هويت خويش را انتخاب كند، ارزيابي      

  .)240-236: 1375برگر و لوكمان، ( گذارد وجودي از خود به منصه ظهور مي
گيري و    بلكه در جريان تصميم   ،  كند  عمل نمي   كه انسان در خأل    واقعيت امر آن است   

گيرد كه در جامعه نقش       دادن به كنش خود تحت تأثير عوامل ديگري هم قرار مي           شكل
 يعنـي در ارتبـاط بـا عوامـل     زمينـه در ايـن  . كننـد   را متأثر مـي    و عمل او   ه دارند آفرينند
هايي اشاره كرد كه مبنا و معيـار عملـي    توان به افراد يا گروه     شخصي يا خارجي مي    برون

بـر   دو كـاركرد عمـده را   هـا  اين افراد يا گروه. گيرند قضاوت و ارزيابي شخص قرار مي  
 ند و ثانياً  كن  ا و باورهايي را به ديگران القا مي       ه  ها، ارزش   ها، رويه   اوالً هنجار . عهده دارند 
هـاي    ها و نگـرش     دهند كه كنش    ها و معيارهايي را در اختيار كنشگران قرار مي          استاندارد

هويـت در مـتن      « معتقدنـد  1وايـت  و   واندر همين رابطه    . زنند ميخود را با آنها محك      

                                                           
1. Wyn & White 
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ت تحـت تـأثير     گيـرد كـه سـخ       اي از تجربيات مربوط بـه زنـدگي شـكل مـي             مجموعه
هاي گروهي، مدرسه و      اي از مسائل محيطي مانند محل زندگي، خانواده، رسانه          مجموعه

كه از همه آنها با توجه به تأثيري » استموارد مشابهي از اين قبيل        ي همساالن و    ها  گروه
و  وايت(ي مرجع ياد كرد  ها  توان به عنوان گروه     د، مي نكه روي سازمان رواني شخص دار     

  .)92-81: 1997واين، 
عنـوان معيـار،     بهخود را با آنها     ر فرد    كه ه  يي هستند ها  گروه مرجع آن دسته از گروه     

كند،   مي، دانش و رفتار خويش از آنها تبعيت           ها  نگرشبه  دهي     و در شكل   كند  ميمقايسه  
هـاي شـخص      پذير است كه گروه از نظر ساختاري با آرمان          در صورتي امكان   لهئ مس اين

افراد  كه موقعيت يا منزلت اجتماعي فرد از طريق موقعيت نسبي با  آنجا  از.سازگار باشد 
 گـروه  بنابراين تصور فرد از مقـام و منزلـت خـود بـه    ؛  شود  ديگر تعريف و توصيف مي    

به عبـارت روشـن،     ؛  دكن   كه وي خود را با آن مقايسه مي         بستگي دارد  ي از افراد  اي  ويژه
چنين بـراي چگـونگي عملكردهـاي     ايد خود و همباورها و عق دادن به افراد براي شكل 
د كـه   نكن  يي متشكل از افرادي مقايسه مي     ها  با گروه  خود را ،  هاي مختلف   خود در عرصه  

هـاي آنهـا سـازگاري        با آرمـان  هايشان    و آرمان پندارند    عقايد و عملكرد آنها را نمونه مي      
  .ندكن  ترسيم مي رادارد و از اين طريق هويت خود

كه الگوهايي را براي داوري و ارزيابي فـرد ارائـه           از اين نظر     مرجع روه يا گ  ها  گروه
 و  دنداشـته باشـ    زيـادي يابي هويت افراد، اهميـت        د در سازمان  نتوان  مي، احتماالً   دنكن  مي
ها و    عنوان الگو براي آنكه رفتار، استعداد، ظواهر بدني، ارزش         هفه بر اين حتي افراد ب     ضاا

  خود را بيازمايند و ارزيابي كنند، به معيارهايي نياز دارند كه     هاي  ويژگيديگر از    بسياري
رو اسـت كـه مـا هميـشه در            ايـن  ؛ از گيـرد   مي در اختيارشان قرار   مرجع گروه از طريق 

تصوري هاي خود از افراد و با         چنين ارزيابي  عملكرد خويش درباره محيط خويش و هم      
  .مواجه هستيم كنيم،  دريافت مي قضاوت ديگران در مورد خودازكه 

هاي مرجـع از    معتقد است اساساً چهار عامل در گزينش گروه      1در همين رابطه مرتن   
سوي افراد نقش مؤثري دارند كه از ميان آنها بـا توجـه بـه وضـعيت محـيط مطالعـه و                      

هـاي مـؤثر در كـار     جمعيت مورد توجه اين تحقيق، به دو فقره از آنها به مثابه شـاخص  
تأمين منزلت اجتماعي شخص كه اصـوالً از        : ين دو فقره عبارتند از    ا. ايم  خود نگاه كرده  

، نوع شـغل و     نظر افراد مختلف، يعني سطح تحصيالت، برخوردار از انسجام خانوادگي         
                                                           
1. Merten 
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توانـد در ذهـن    هاي ناشناخته ديگري مي محل سكونت متفاوت و احتماالً عملكرد متغير  
بودن ساختار جامعه اسـت كـه امكـان         وم باز   خص د شا.  داشته باشد  يافراد تعبير متفاوت  

هاي مرجع حق انتخاب بيـشتري داشـته باشـند؛ زيـرا در               دهد افراد در گزينش گروه      مي
هـايي متمـايز      هايي گوناگون با ويژگي      و فعاليت  هجوامعي كه ساختار اجتماعي باز دارند     

پـذيري فرهنگـي بـا شـدت بيـشتري صـورت              در متن آنها وجود دارد، فراينـد اقتبـاس        
هـاي غيرعـضويتي و عـضويتي     توان گفت انتخاب گـروه  پذيرد و بر همين اساس مي    مي

عنوان مرجع براي رفتار افراد در اين اجتماعات بيـشتر محتمـل اسـت و در                 گوناگون به 
چنين  هم. ها بيشتر است    ها و نگرش    نتيجه امكان تحرك اجتماعي و بروز تغيير در ارزش        

هاي جامعه سازگاري بيشتري داشته باشـد          هنجار ها با   هر چه روابط ساختاري اين گروه     
هـاي    تري بـا هنجـار      كنند، رفتار سازگار    تري برقرار     ها ارتباط نزديك    و افراد با اين گروه    

  .دهند جامعه خود نشان مي
با توجه به آنچه گذشت، شايد جايگاه تجربـي ايـن نكتـه در ايـن نظـام نظـري بـه                      

هاي مرجع چه در قالب       گيري هويت، گروه    كلاي روشن شده باشد كه در فرايند ش         گونه
هاي   گروه« معتقد است    نيوكامعضويتي و چه در قالب غيرعضويتي نقشي كليدي دارند؛          

به اعتقاد او انگيـزه فـرد بـراي كـسب           . گيري هويت دارند    مرجع نقشي اساسي در شكل    
ش تعلق يا عضويت در يك گروه بيش از عضويت واقعـي او در آن گـروه در رفتارهـاي                  

  .)167-149: 1381سروستاني،  :به نقل از(»تأثيرگذار است
اين است كه شخص رفتاري را كه از خود در مـتن جامعـه بـه                موضوع  به هر حال،    
هايي است كه براي ايشان نقش مرجـع را   گذارد، رفتاري سازگار با گروه  منصه ظهور مي  

 اعضاي خود نقـش مرجـع   ها كه براي   دارند؛ بنابراين اگر بين روابط ساختاري اين گروه       
كنند با ساختار جامعه سازگاري الزم وجود نداشته باشد، در چنين وضـعيتي               را بازي مي  

ها با اهداف جامعه، رشـد هـر چـه بيـشتر نابـساماني                بروز تناقض بين اهداف اين گروه     
عنـوان زمينـه بـروز انـواع         تـوان بـه     ي كه از آن مـي     وضعيتشود،    اجتماعي را موجب مي   

هاي رواني و معضالت اجتماعي در جامعه ياد كرد، فضايي      ها و بروز ناراحتي     نابهنجاري
  .)432: 1385ارشاد، (كه جامعه را احتماالً با مشكالت خاص خويش مواجه خواهد كرد 

  
  هاي تحقيق فرضيه

 عنـوان آنها را به در طور مشاركتي يا غيرمشاركتي عضويت    هايي كه شخص به     بين گروه  -1
 . وجود دارد شود، رابطه اميده ميذيرد، با آنچه اصطالحاً هويت ديني نپ گروه مرجع مي
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آنهـا را  در طور مشاركتي يا غيرمـشاركتي عـضويت     هايي كه شخص به     بين گروه  -2
  شـود، رابطـه     اميـده مـي   پذيرد، با آنچه اصطالحاً هويت دينـي ن         عنوان گروه مرجع مي    به

 .وجود دارد
ع شـغل، محـل سـكونت و پايگـاه اقتـصادي و             ، نـو    متغيرهايي مانند تحصيالت   -3

كننـده    هـايي تعيـين     اجتماعي همه از جمله عواملي هستند كه به نوعي در انتخاب گـروه            
ها و    كند؛ بنابراين بين اين متغير      عنوان مرجع به آنها اظهار تمايل مي       هستند كه شخص به   

 . داردانان شهر تهران رابطه وجودهاي مرجع نوجوانان و جو گرايش به گروه
كننـده   ي تعيينها ي مرجع و متعاقباً عملكرد مؤلفهها با توجه به نوع انتخاب گروه  -4

هويت، گرايش غالب نوجوانان و جوانان شهر تهران درباره تكوين هويت ملي و دينـي               
  .ي مرجع مدرنها ي مرجع سنتي بوده است تا گروهها به سمت گروه

 
  الگوي نظري تحقيق

  

  

  

  

  

  

  
  
  

پايگاه اقتصادي و 
 اجتماعي

 سن

 تحصيالت

هويت  گرايش به گروه مرجع
 ديني/ملي

 محل سكونت
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  روش تحقيق
  .اين تحقيق به روش پيمايشي و با استفاده از تكنيك پرسشنامه انجام شده است

  جامعه آماري و حجم نمونه
براي استخراج حجم نمونه از جمعيت تهران به تعيين حجم جمعيت نياز بود؛ بنـابراين،               

كـز  شـده از طـرف مركـز آمـار ايـران و آمـار مر                بر آن شديم كه به آثار مكتوب منتـشر        
هـاي    مطالعات شهرداري تهران مراجعه كنيم و در اين مراجعات نهايتاً با توجه به گـروه              

هاي سـني بـين    شد ـ يعني گروه   مي1373 تا 1357هاي  سني كه شامل متولدان بين سال
سـالنامه آمـاري كـشور،      ( نفري دست پيدا كـرديم       2447372 ـ به جمعيتي    سال 30 تا   15

 از فرمـول كـوكران    و در نهايت با استفاده      . )شهرداري تهران  و سايت مركز مطالعات      1388
حال براي دسترسـي    .  نفر براي اين تحقيق در نظر گرفته شد        811اي معادل     حجم نمونه 

هـاي    شـده از شـهر تهـران، تعـداد محلـه            هاي تهيـه    به هر نمونه، نياز بود براساس نقشه      
 با حجم، تعـداد محلـه   گيري متناسب مسكوني هر منطقه مشخص شود و براساس نمونه       

گيـري تـصادفي سـاده        در ادامه براساس نمونـه    منتخب در هر محله نيز مشخص شود و         
هاي منتخب بود   مرحله بعدي، انتخاب بلوكها در هر منطقه گرديد،      به تعيين محله   اقدام

هاي منتخب در مرحله قبلي شناسايي شـد و           هاي مسكوني محله    كه در اين مرحله بلوك    
مونه در هر محله نيز در مرحله قبلي مشخص شـده بـود، در ايـن مرحلـه                  چون تعداد ن  

يافتـه بـه آن، تعـداد         هاي منتخب و تعداد نمونه اختـصاص         محله  متناسب با تعداد بلوك   
گيري تصادفي ساده مشخص شدند، پـس از ايـن           ها تعيين و دوباره براساس نمونه       بلوك

 سال شناسايي شـد  30 تا 15وه سني مرحله تعداد خانوارهاي داراي جوان و نوجوان گر 
گيـري سيـستماتيك انتخـاب        و در نهايت انتخـاب نمونـه مـشخص و براسـاس نمونـه             

  .)19: 1384سرائي، (.شوندگان انجام پذيرفت پرسش
  ها سطح سنجش متغير

ترتيبي، هويت  : هويت ملي . ها بدين شرح بوده است      در اين تحقيق سطح سنجش متغير     
اسـمي،  : ترتيبي، پايگاه اقتـصادي و اجتمـاعي  : هاي مرجع  گروهترتيبي، گرايش به    : ديني

  .اي فاصله: ترتيبي، مصرف رسانه: انسجام خانواده
  .واحد تحليل در اين مطالعه فرد است :واحد تحليل
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  2 و روايي1اعتبار
اعتبار پرسشنامه از اعتبار صوري و براي سنجش        منظور سنجش     محقق در اين مطالعه به    

در اين روش ابتدا تعداد     . اده كرده است   استف 3روش تست ري تست   از  روايي پرسشنامه   
 نفر مراجعه شـد     10 روز دوباره به همان      10 پرسشنامه تكميل شد و پس از گذشت         10

هـا در دو مرحلـه و محاسـبه ضـريب        از مقايسه پاسـخ   . ها تكميل شد    و همان پرسشنامه  
  .ي شدآوري اطالعات ارزياب ار جمعروايي اسپيرمن، روايي ابز

  ضريب روايي اسپيرمن  متغير
  835/0  هويت ملي
  835/0  هويت ديني
  850/0  گروه مرجع

  
  ها تعريف عملياتي متغير

تعهـد و عـضويت     در اين مطالعه هويت ملي در سه بعد هويت فرهنگـي،             :هويت ملي 
  . بررسي شده استبعد سياسيو ) عاطفي (مليات در اجتماع) مشاركت(

  گويه  بعد  مفهوم

  فرهنگي
                 عالقه به زبان فارسي، عالقه به مفاخر ملي، عالقـه بـه فرهنـگ ايرانـي

، »موسيقي ملي، آداب و سنن، معماري ايراني، ميراث فرهنگي ايرانـي   «: مانند
  احساس تعلق به ايراني بودن، احساس افتخار به تاريخ سرزمين خويش

تعهد (اجتماعي
  )و عضويت

      يش به اسامي ايراني، توجـه بـه توسـعه          تمايل به زندگي در ايران، گرا
ت   .اند ايران، كمك به اقتصاد ملي، عالقه به كساني كه براي ايران كشته شده

هوي
لي
م

  

  سياسي

                  ،توجه به حاكميت ملي، بها دادن به امنيت ملي، توجه بـه منـافع ملـي
حمايت از قدرت سرزميني، حمايت از تماميت ارضي وطن خويش، آمادگي           

شق به پرچم، عشق به سرود ملي، دفاع از اسـتقالل           براي دفاع از سرزمين، ع    
  .مرز و بوم مادري

  .ر چهار بعد مطالعه شده استد هويت ديني :هويت ديني

                                                           
1. Validity       2. Reliability      3. Test re Test 
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  گويه  بعد  مفهوم

اعتقاد به خداوند، اعتقاد به اسالم، اعتقاد به نبوت و رسالت انبيا، اعتقاد               باورها و اعتقادها - 1
  .س از مرگقرآن، اعتقاد به جهان پبه 

ي ها پذيرش ارزش
  ديني

، )خانـه خـدا   (، شـهادت در راه خـدا، كعبـه          )رستگار شدن (رستگاري  
  ).تقوي(عاشورا، ائمه اطهار، پاكي و طهارت اخالقي 

ت در مراسم دفاع از عقايد ديني، اقامه نماز، روزه، انفاق و صدقه، شرك  رفتارهاي ديني - 2
ني  .از راهنماي ديني، تبليغ دينزيارت، پيروي  . مذهبي هاي و مناسبت

 دي
يت

هو
  

احساس تعلق بـه     -3
دين و ديني پنداشـتن     

  ) تعهد ديني(خويش 

نگراني براي تضعيف دين خود، ميزان ديني پنداشتن خـويش، دفـاع از             
عقايد ديني، اعتقاد به عدم ترويج عقايد غيرديني، رفت و آمد نكردن بـا              

  . افراد غيرديني يا داراي اديان ديگر
 29 تـا    14 تعريف جوان از نظر سني در جمهوري اسالمي ايران بـين             :يدوره جوان 

 سال تغييـر    30 تا   15سال در نظر گرفته شده است كه با كمي اغماض در اين مطالعه به               
  .شود  را شامل مي1373 تا 1357يعني متولدان سال . يافته است

  
  هاي مرجع گروه

  انواع  مفهوم

گروه 
  مرجع

هـا،    هـا، پزشـكان، ارتـشي       ها، فوتباليـست    ها، روحانيان، هنرپيشه     بازاري معلمان، اساتيد دانشگاه،  
انـد؛ اعـم از شـهدا، جانبـازان، اسـرا             ها شركت كرده    كساني كه زمان جنگ در جبهه     (رزمندگان  

هـا، نويـسندگان،      ، پليس، ثروتمندان، مسئوالن كشوري، اعضاي سپاه پاسـداران، بـسيجي          )وغيره
  .دادگستري، نمايندگان مجلسها، كارگران، قضات  خواننده

گيـري     ميزان عضويت شخص در گـروه، بـا دو شـاخص انـدازه             :عضويت گروهي 
شود كه با اين دو شاخص به منزلـه           يعني شخص زماني عضو گروه شناخته مي      . شود  مي

منظور ارضاي اهداف گروه      فعاليت به : هاي ميزان عضويت شخص آشنا باشد       كننده  تعيين
  .د در گروهشركت فر) فراواني(و 

  نحوه عضويت  مفهوم

عضويت 
  گروهي

هـاي ورزشـي، بـسيج، سـپاه          ها و گـروه     ها، انجمن  Ngoهاي داوطلبانه غيردولتي يا همان        سازمان
هـاي    هـاي خيريـه، گـروه       هاي مذهبي، انجمن    هاي وبالگي، هيئت    پاسداران انقالب اسالمي، گروه   

موسـيقي، نقاشـي،    (هـاي هنـري       ، گـروه  )غيره هاي اسالمي، جامعه اسالمي و      انجمن(دانشجويي  
هيئـت رزمنـدگان، انجمـن    (هـاي سياسـي ـ مـذهبي      هاي كارگري، گروه ، گروه)سينمايي وغيره

مدرسـه، دانـشگاه،    (هاي سياسـي، شـوراهاي اسـالمي          ، احزاب، گروه  ...)ا  ايثارگران، انصار حزب  
  ).كارگري وغيره



  1391، 4سال سيزدهم، شمارة 

  

 

140

  

  هاي تحقيق يافته
در . هاي مستقل و وابسته را بررسـي خـواهيم كـرد            غيردر اين بخش رابطه آماري بين مت      
  . هاي هويت ديني و ملي به دست آمده است اين مقطع ابتدا رابطه بين متغير

 رابطه بين هويت ملي و ديني جوانان. 1جدول شماره 

 ملي هويت
 خيلي باال باال متوسط  پايين 

  كل

  خيلي پايين
n= 3 

0 3/33 7/66 0 100 

  ينپاي
n= 26  

8/3 8/30 0/50 4/15 100 

  متوسط
n= 48  

0 8/18 9/47 3/33 100 

  باال
n= 173  

6/0 5/7 4/51 5/40 100 

ديني هويت

  خيلي باال
n= 464  

0 1/1 8/21 2/77 100 

  كل
n= 714  

6/0 3/0 0/5 9/31 7/62 

Kendall's tau-b: 0/417 sig: 0/000    
دهند كه هر چه سطح هويت دينـي          ها نشان مي    شود، يافته   گونه كه مالحظه مي     همان
كه ايـن امـر   )  درصد2/77(گيرد  رود، هويت ملي نيز در سطح باالتري قرار مي      باالتر مي 

منظور بررسي رابطه بين اين دو متغير از آمـاره     به. گوياي ارتباط بين اين دو متغير است      
معنادار بـوده    درصد   01/0كندال تاو بي استفاده شده است كه مقدار اين آماره در سطح             

اي مستقيم و مثبت اسـت؛        دهد كه رابطه ميان هويت ديني و ملي رابطه          است و نشان مي   
  .يابد طح هويت ملي نيز افزايش مييعني با افزايش سطح هويت ديني، س

 .كنـيم   به همين منظور رابطه بين هويت ملي و ديني و جنس پاسخگويان را بررسي مـي               
. اي معنـادار وجـود دارد   هاي هويت ملي و جنس، رابطـه      دهد بين متغير    ها نشان مي    يافته

چنين بين هويت ديني و جـنس،        هم.  است 028/0ضريب معناداري اين دو متغير حدود       
با عنايت به   .  است 001/0رابطه معناداري وجود دارد كه ضريب معناداري آن هم حدود           

ه با ضريب كرامـر     معناداري رابطه بين متغير جنس و هويت ملي و ديني، شدت رابطه ك            
  .سنجيده شده است، گوياي ارتباط ضعيف بين جنس، هويت ملي و ديني است



  بررسي هويت ديني و ملي نوجوانان و جوانان شهر تهران

  

 

141

منظور بررسي تفاوت اثر متغير سن بر متغير هويت ملي و ديني از آناليز واريانس                  به
دهد تفاوت معناداري ميان سن پاسخگويان و هويت  ها نشان مي يافته. استفاده شده است

كـه محـدوده سـني     رسد با توجه بـه ايـن      ود ندارد كه به نظر مي     ديني و ملي جوانان وج    
 سـال بـوده اسـت؛ بنـابراين در ايـن محـدوده سـني تفـاوت                  30 تا   15پاسخگويان بين   

  .معناداري در اين رابطه وجود ندارد
دهـد    هاي اثر متغير تحصيالت پاسخگويان بر هويـت ملـي و دينـي نـشان مـي                  يافته

و وضعيت هويـت ملـي جوانـان وجـود نـدارد؛ ولـي         تفاوت معناداري ميان تحصيالت     
منظـور    بـه . تفاوت معناداري ميان تحصيالت و وضعيت هويت ديني جوانان وجود دارد          

نشان دادن شدت ارتباط ميان هويت دينـي و تحـصيالت از ضـريب اتـا اسـتفاده شـده              
دهـد ارتبـاط       است كه نـشان مـي      186/0است، ضريب به دست آمده براي هويت ديني         

  .دار ولي در عين حال ضعيفي بين تحصيالت و هويت ديني جوانان وجود داردمعنا
هاي اثر متغير پايگاه اقتصادي خانواده بر هويـت ملـي و دينـي جوانـان نـشان                    يافته

دهد تفاوت معناداري ميان پايگاه اقتصادي خانواده و وضعيت هويـت ملـي و دينـي                  مي
اط ميان هويـت ملـي و دينـي و پايگـاه            جوانان وجود دارد، براي نشان دادن شدت ارتب       

اقتصادي خانواده از ضريب اتا استفاده شده است، ضريب به دست آمـده بـراي هويـت                 
دهد ارتباط آنها معنادار است؛ ولـي          است كه نشان مي    201/0 و هويت ديني     134/0ملي  

در رابطه با هويت ملي، شدت اين رابطه ضـعيف اسـت و در رابطـه بـا هويـت دينـي،                      
  .در حد متوسط بين پايگاه اقتصادي خانواده و هويت ديني جوانان وجود داردشدتي 
هاي اثر منطقه محل سكونت در شهر تهران بر هويت ملي و ديني نوجوانـان و                  يافته

دهد تفاوت معناداري ميان منطقه محل سكونت و وضعيت هويت ملي             جوانان نشان مي  
 منطقه محل سكونت و وضعيت هويـت    جوانان وجود ندارد؛ ولي تفاوت معناداري ميان      

ديني جوانان وجود دارد، براي نشان دادن شـدت ارتبـاط ميـان هويـت دينـي و محـل                    
ضريب بـه دسـت آمـده بـراي هويـت دينـي             . سكونت از ضريب اتا استفاده شده است      

دهد ارتباط معنادار و متوسطي بـين منطقـه محـل سـكونت و                 است كه نشان مي    335/0
  .جود داردهويت ديني جوانان و

ي مرجع بر هويت ملـي و       ها  چنين بررسي اثر متغير ميزان گرايش به ديدگاه گروه         هم
و وضعيت هويت ملـي  گرايش به گروه مرجع    دهد تفاوت معناداري ميان       ديني نشان مي  

براي نشان دادن شدت ارتباط ميان هويـت ملـي و دينـي و              . و ديني جوانان وجود دارد    
ضريب بـه دسـت آمـده بـراي         . ب اتا استفاده شده است    از ضري گرايش به گروه مرجع     
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دهد ارتباطي معنادار ولي در        است كه نشان مي    281/0 و هويت ديني     261/0هويت ملي   
  .و هويت ملي و ديني جوانان وجود داردگرايش به گروه مرجع حد متوسط بين 

دهـد كـه بـين جـنس، تحـصيالت و گـرايش بـه               ها نـشان مـي      از طرف ديگر، يافته   
به عبارت ديگر جنس و تحـصيالت      . هاي مرجع بومي و داخلي رابطه وجود ندارد         هگرو

هـاي مرجـع بـومي و         منظـور گـزينش گـروه       هاي تأثيرگذار بر پاسخگويان به      جزء متغير 
داخلي نيستند؛ ولـي منطقـه محـل سـكونت و پايگـاه اقتـصادي و اجتمـاعي از جملـه                     

  .ع بومي هستندهاي مرج هاي تأثيرگذار بر گرايش به گروه متغير
  

  رگرسيون چندمتغيري
  هويت ملي: متغير وابسته) الف

كنـيم و     ها تغييرات متغير هويت ملي جوانان را بررسـي مـي            در اين سطح از تحليل داده     
ل از روش اينتـر  در ايـن تحليـ  . كنـيم   بيني مي   اثرات انجام دادن تحليل رگرسيون را پيش      

  .استفاده شده است
  

  بيني كننده هويت ملي يين پيش ضريب تع:2جدول شماره 
 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 ٢۴٠  ٨/٠۶٠ ١/٠۵٣/٠ ۵٢۶۴١/٠ 

 درصـد از تغييـرات هويـت ملـي بـه وسـيله            6دهـد كـه حـدود         نشان مي  R2 مقدار
ربـوط  پذير است و بقيه بـه عوامـل ديگـر م            هاي مستقل وارد شده در تحليل تبيين        متغير

  .اند است كه در اين مطالعه ناشناخته باقي مانده
  

   آزمون معناداري ضريب تعيين:3جدول شماره 
 

  الگو
مجموع 
 مربعات

درجه 
 آزادي

 Fميانگين مربعات
سطح 
  معناداري

 000/0 056/7 955/1 5 776/9 رگرسيون

 1   227/0 539 363/144  باقيمانده

      544 139/159  جمع
 آمده كامالً معنادار است و اين مطلب گوياي آن است كـه حـداقل                به دست  fمقدار  

جنس، پايگاه اقتـصادي خـانواده، تحـصيالت، منطقـه محـل            (هاي مستقل     يكي از متغير  
مـؤثر  ) هويـت ملـي  (بيني متغير وابـسته   در پيش) هاي مرجع سكونت و گرايش به گروه 
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اين امر در جدول شماره     . آزمود t ها را با استفاده از آماره       پس بايد تك تك متغير    . است
  . انجام شده است4

  آزمون معناداري ضريب تعيين. 4جدول شماره 
 

 .B Std  متغير
Error Beta t 

ضريب 
 معناداري

 0 807/20  2801/0 794/3 ضريب تعيين

 991/0 011/0 0 046/0 0  جنس

 911/0 -211/0 -5/0 01/0 -100/1 تحصيالت

 001/0 -650/1 -570/0 400/0 -600/0 منطقه محل سكونت

520/0 -850/0 پايگاه اقتصادي و اجتماعي  701/0- 338/2- 020/0 

 0 097/5 022/0 330/0 661/0  گرايش به گروه مرجع
  

كه وارد رگرسيون شده بودند، هيچ متغيري از رگرسيون كنار گذاشته           از پنج متغيري    
  . نشده است

هـاي مرجـع      ، گرايش بـه گـروه     )000/0(ان تأثير جنس    ميز) بتا (Bبر مبناي ضرايب    
ــصادي و اجتمــاعي خــانواده  )220/0( ــه محــل ســكونت )-107/0(، پايگــاه اقت ، منطق
كه بـه ترتيـب گـرايش بـه گـروه مرجـع،        . مي باشد ) -005/0(و تحصيالت   ) -075/0(

 پايگاه اقتصادي و اجتماعي خانواده، منطقه محل سكونت و تحصيالت بيشترين سهم را            
  .اند يت ملي جوانان تهراني داشتهدر تكوين هو

دهد گرايش به گـروه مرجـع در تكـوين هويـت              بررسي تحليل رگرسيوني نشان مي    
هاي مورد بررسي در مرتبه نخست تبيين اين متغير قرار دارد؛ بنـابراين               ملي از بين متغير   

 اثرگـذار   گرايش به گروه مرجع در تكوين هويت ملي نوجوانان و جوانان شـهر تهـران              
شده در اين مطالعه كه     هاي مرجع طرح    شود كه از بين گروه      اما اين سؤال طرح مي    . است

ها   در تكوين هويت ملي نقش دارند و كدام گروه        كدام گروه ها     گروه هستند،    19حدود  
. بدين منظور از تحليل رگرسيون استفاده شده اسـت        . تأثير چنداني در تكوين آن ندارند     

  .  استفاده شده است1 روش گام به گامدر اين رابطه از

                                                           
1. Stepwise 
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  بيني كننده هويت ملي ضريب تعيين پيش. 5 ةجدول شمار
 

 R R Square Adjusted R الگو
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

5  .483 (e)  .234  .227  .4826706995694560 
  

ي هـا    درصد از تغييرات هويـت ملـي را گـروه          32دهد كه حدود      نشان مي  R2 مقدار
 ـ شهدا، جانبازان، اسرا و  رزمندگان و نويسندگانان، ثروتمند، معلمان، ناوحانير«مرجع 

  .كنند ـ تبيين مي» اند شركت كردهديگر كساني كه در جنگ 
  

   آزمون معناداري ضريب تعيين:6 ةجدول شمار
 

 Sum of الگو
Squares Df Mean 

Square F 
ضريب 
 معناداري

5 Regression 375/42 5 475/8 378/36  .000 (e) 

 Residual 084/139 597 .233   

 Total 459/181 602    
  

 به دست آمده كامالً معنادار است و اين مطلب گوياي آن است كـه حـداقل                 fمقدار  
پـس بايـد    . مؤثر اسـت  ) هويت ملي (بيني متغير وابسته      هاي مرجع در پيش     يكي از گروه  

 انجـام شـده   7 در جدول شـماره   اين امر . آزمود t ها را با استفاده از آماره       تك تك متغير  
  .است

   آزمون معناداري ضريب تعيين :7 ةجدول شمار
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients الگو 

B Std. 
Error Beta 

t 
ضريب 
 معناداري

 0 716/36  091/0 324/3 ضريب تعيين

 0 693/5 233/0 016/0 092/0 ناروحاني

 0 427/5 215/0 021/0 113/0 معلمان

 0 -390/5 -196/0 017/0 -090/0 انثروتمند

 009/0 623/2 101/0 19/0 050/0 نويسندگان

5 

 011/0 564/2 106/0 017/0 043/0 رزمندگان

  
اسـاتيد  «ي مرجع   ها  از نوزده عنوان گروه مرجع كه وارد رگرسيون شده بودند، گروه          
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مـسئوالن  ، پلـيس هـا،   ارتـشي ، پزشـكان هـا،   فوتباليـست ها،  هنرپيشه،  ها  بازاري،  دانشگاه
 »مجلسنمايندگان  ، قضات دادگستري و     كارگرانها،    خوانندهها،    بسيجيها،    سپاهي،  كشوري

  .دليل تداخل همبستگي متغيرها استاند كه اين امر به  از رگرسيون كنار گذاشته شده
 نويسندگانان،  ثروتمند،  معلمان،  ناوحانيرهاي مرجع     گروه،  )بتا (Bبر مبناي ضرايب    

ــ در   انـد   ـ شهدا، جانبازان، اسرا و ديگر كساني كه در جنگ شركت كـرده  رزمندگانو 
انـد كـه در ايـن ميـان سـهم روحانيـان و معلمـان از                   گذار بوده   تكوين هويت ملي تأثير   

تـأثيري  هـاي مرجـع سـنتي         هاي ديگر به مراتب بيشتر بوده است؛ بنـابراين گـروه            گروه
هايي مرجعي هستند كـه       اند و ثروتمندان جزء گروه      مستقيم در تكوين هويت ملي داشته     

  .ر منفي در تكوين هويت ملي دارندتأثي
  

  هويت ديني: متغير وابسته) ب
بينـي اثـرات تحليـل        در ادامه به بررسي تغييرات متغيـر هويـت دينـي جوانـان و پـيش               

  .استفاده شده است وش اينتردر اين تحليل از ر. پردازيم رگرسيون مي
  

  بيني كننده هويت ديني  ضريب تعيين پيش :8 ةجدول شمار
 

 R R Square الگو
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 . 381 (a) . 145 . 137 . 7410707650616400 

 درصـد از تغييـرات هويـت دينـي بـه وسـيله              5/14دهد حـدود      نشان مي  R2 مقدار
پذيرند و بقيه آنها بـه عوامـل ديگـر مربـوط      اي مستقل وارد شده در تحليل تبيين     ه  متغير

  .اند هستند كه در اين مطالعه ناشناخته باقي مانده
  

     آزمون معناداري ضريب تعيين:9 ةجدول شمار
  الگو

مجموع 
 مربعات

درجه 
 آزادي

ميانگين 
 مربعات

F 
سطح 
  معناداري

 (e) 000. 279/18 037/10 5 185/50 رگرسيون

  1   549/0 539 011/296  باقيمانده
    544 196/346  جمع

  
 به دست آمده كامالً معنادار است و اين مطلب گوياي آن است كـه حـداقل                 fمقدار  

جنس، پايگاه اقتـصادي خـانواده، تحـصيالت، منطقـه محـل            (هاي مستقل     يكي از متغير  
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مـؤثر  ) هويـت دينـي   (ابسته  بيني متغير و    در پيش ) هاي مرجع   سكونت و گرايش به گروه    
در جدول شماره   اين امر   . آزمود t پس بايد تك تك متغيرها را با استفاده از آماره         . است

  . انجام شده است10
   آزمون معناداري ضريب تعيين:10 ةجدول شمار

 

 B  متغير
Std. 

Error 
Beta t 

ضريب 
 معناداري

 0 14,783   275/0  795/3 ضريب تعيين

 100/0 -375/3-135/0 064/0 -216/0  جنس

 242/0 1,172--049/0 310/0 -610/0  تحصيالت

 479/0 807/0 031/0 005/0 004/0  منطقه محل سكونت

 006/0 -754/2-120/0 035/0 -096/0 پايگاه اقتصادي خانواده

 0 900/6 285/0 046/0 316/0 گرايش به گروه مرجع

  
س، تحصيالت، منطقه محـل سـكونت، پايگـاه         جن«) اي  مستقل و زمينه  (از پنج متغير    

كه وارد رگرسيون شـده بودنـد، متغيرهـاي         » اقتصادي خانواده و گرايش به گروه مرجع      
اند كـه ايـن امـر بـه           از رگرسيون كنار گذاشته شده    » تحصيالت و منطقه محل سكونت    «
  .ها است ليل تداخل همبستگي متغيرد

، پايگاه اقتـصادي و اجتمـاعي   )-135/0(، ميزان تأثير جنس )بتا (B بر مبناي ضرايب  
شود كه بـه      مشاهده مي . است) 285/0(هاي مرجع     و گرايش به گروه   ) -120/0(خانواده  

ي مرجـع، جـنس و پايگـاه اقتـصادي و اجتمـاعي خـانواده               هـا   ترتيب گرايش به گـروه    
  .ت ديني جوانان تهراني داشته استبيشترين سهم را در تكوين هوي

دهد گرايش به گـروه مرجـع در تكـوين هويـت              ني نشان مي  بررسي تحليل رگرسيو  
هاي مورد بررسي در مرتبه نخست تبيين اين متغير قرار دارد؛ بنابراين              ديني از بين متغير   

 نوجوانان و جوانان شـهر تهـران اثرگـذار    يگرايش به گروه مرجع در تكوين هويت دين    
شده در اين مطالعه كه  ع طرحهاي مرج شود كه از بين گروه    است؛ اما اين سؤال طرح مي     

هـا    گروه هستند، چند گروه در تكوين هويت ديني نقش دارند و كـدام گـروه   19حدود  
 بدين منظور از تحليل رگرسيون و روش گام به گـام          . تأثير چنداني در تكوين آن ندارند     

  .كليات اين روش در تحليل رگرسيون هويت ملي طرح شده است. استفاده شده است
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    بيني كننده هويت ديني  ضريب تعيين پيش:11 ةارجدول شم
 R R Square Adjusted R Square Std. Error of the الگو

Estimate 
6  .565 (f)  .320  .313  .6514153589026150   

هاي مرجع     درصد از تغييرات هويت ديني را گروه       32دهد حدود     نشان مي  R2 مقدار
ان، اسـرا و ديگـر كـساني كـه در جنـگ شـركت        ـ شهدا، جانبـاز  رزمندگان، ناحانيرو«

  .كنند تبيين مي» قضات دادگستري و ها بسيجيان، ثروتمنداند ـ  كرده
  

   آزمون معناداري ضريب تعيين:12 ةجدول شمار
 

 Sum of  الگو
Squares df Mean 

Square F 
ضريب 
 معناداري

Regression 118,803 6 19,801 46,662 ٠٠٠/٠)f( 

Residual 252,908 596 424/0   
گام 
  ششم

Total 371,711 602    
  

 به دست آمده كامالً معنادار است و اين مطلب گوياي آن است كه حداقل يكي               fمقدار  
تك  تكپس بايد . مؤثر است) هويت ديني(بيني متغير وابسته  هاي مرجع در پيش   از گروه 
  . انجام شده است13شماره اين امر در جدول . آزمود t ها را با استفاده از آماره متغير
  

   آزمون معناداري ضريب تعيين:13 ةجدول شمار
 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients گو

ال
 

 
B Std. Error Beta 

t  
ضريب 
معناداري

  0 425/30   108/0 273/2  ضريب تعيين
 0 840/8 360/0 023/0 204/0 ناروحاني

 001/0 251/3 141/0 025/0 081/0 زمندگانر

 0 -233/4 -148/0 023/0 -098/0 انثروتمند

 022/0 296/2 108/0 031/0 070/0 ها بسيجي

 019/0 358/2 106/0 027/0 064/0 قضات دادگستري

شم
م ش

گا
  

 022/0 -302/2 -083/0 026/0 -059/0 نويسندگان
  

ي مرجـع   هـا   ن شـده بودنـد، گـروه      از نوزده عنوان گروه مرجعي كـه وارد رگرسـيو         
، پليسها،    ارتشي،  پزشكانها،    فوتباليست،  ها  هنرپيشهها،    بازاري،  اساتيد دانشگاه معلمان،  «
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از رگرسيون كنار   » نمايندگان مجلس  و   كارگرانها،    خواننده،  ها  سپاهي،  مسئوالن كشوري 
  . ت بوده اسها اند كه اين امر به دليل تداخل همبستگي متغير گذاشته شده

 ـ شـهدا، جانبـازان،    رزمنـدگان ، ناروحانيي مرجع ها ، گروه)بتا (Bبر مبناي ضرايب 
قـضات  هـا،   بـسيجي ان، ثروتمنـد انـد ـ    اسرا و ديگر كساني كه در جنگ شـركت كـرده  

 كه در اين ميان سـهم       اند   در تكوين هويت ديني تأثيرگذار بوده      نويسندگان و   دادگستري
درباره هويـت دينـي     .  به مراتب بيشتر بوده است     ها  روهروحانيان و رزمندگان از ديگر گ     

ي مرجع سـنتي تـأثيري مـستقيم در تكـوين هويـت ملـي               ها  توان ادعا كرد گروه     نيز مي 
يي مرجعي هستند كه تـأثيري منفـي در   ها اند و ثروتمندان و نويسندگان جزء گروه      داشته

  . تكوين هويت ملي دارند
  

  الگوي تجربي تحقيق
  
  
  
  

 اجتماعي ـقتصادي پايگاه ا
 خانواده

 تحصيالت فرد

 جنس

هاي  الگو
  هويتي

 )يمل/ ديني(

  سن

گرايش به گروه
 مرجع

-0/037 -0/055 

-0/132 

-0/061

0/179 

0/101 

0/103 

0/028 

0/236 
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هاي تحليل چندمتغيره زيادي وجـود        طالعات اجتماعي و اقتصادي، روش    ر حوزه م  د
هـا    ايـن روش  . كننـد     هاي مورد مطالعه را بررسي مـي        دارند كه اثرات و روابط بين متغير      

كنند؛ اما تكنيك تحليـل مـسير از          ها را بر همديگر بررسي مي       بيشتر اثرات مستقيم متغير   
هاي مستقل بر     ر سنجش اثرات مستقيم متغير    هاي تحليلي است كه عالوه ب       جمله تكنيك 

دهنده  جدول زير نشان. كند ها را نيز بررسي مي  متغير وابسته، اثرات غيرمستقيم اين متغير     
  .ها بر متغير وابسته است م متغيراثرات مستقيم و غيرمستقي

اثرات   متغير مستقل
  غيرمستقيم

اثرات 
  مستقيم

مجموع تأثيرات مستقيم و 
  تغيرغيرمستقيم هر م

  147/0  103/0  044/0  سن
  128/0  179/0  -051/0  جنس

  -0673/0  028/0  -0953/0  تحصيالت
  -045/0  -037/0  -0082/0  پايگاه اقتصادي و اجتماعي خانواده

  -172/0  -061/0  -111/0  هاي مرجع گرايش به گروه
  

 تحقيـق  عالوه بر اين، معموالً شناسايي كليه عوامل تأثيرگذار بر متغير وابسته در يك           
تواننـد فقـط      هاي تحليل مسير همـواره مـي        پذير نيست؛ بنابراين متغير     براي محقق امكان  

بخشي از واريانس متغير وابسته را تحليل كنند كه در اين مطالعه نيز كميت خطا معـادل                 
 79 به دسـت آمـده حـدود         عليتوان گفت الگو      رو مي    محاسبه شده است؛ ازاين    793/0

مطالعـه حـدود     در ايـن     R2در نتيجـه    . كند  ر وابسته را تبيين نمي    درصد از واريانس متغي   
  . است21/0

  
  هاي تحقيق بررسي فرضيه

طور مشاركتي يا غيرمشاركتي عضويت آنها را بـه مثابـه        هايي كه شخص به     بين گروه  -1
 وجـود    شود، رابطـه    اميده مي ديني ن /پذيرد، با آنچه اصطالحاً هويت ملي       گروه مرجع مي  

بـر اسـاس آزمـون      ) ديني /ملي(دهد بين گروه مرجع و هويت         ها نشان مي    بررسي .دارد
به بيان ديگر هر چه تمايل .  رابطه وجود دارد(P=0/220 , sig=0/000)همبستگي پيرسون 

هاي مرجع    ها و رفتار گروه     هاي مرجع عضويتي و اهميت به ديدگاه        به عضويت در گروه   
تري   بروز و ظهور قوي   ) ديني/ملي(هويت  هاي مرجع غيرعضويتي بيشتر شود،        در گروه 

  .خواهد داشت
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، نـوع شـغل، محـل سـكونت و پايگـاه اقتـصادي و                 متغيرهايي مانند تحصيالت   -2
هـايي كـه شـخص        اجتماعي همه از جمله عواملي هستند كه به نوعي در انتخاب گـروه            

براين بـين ايـن     اي دارد؛ بنـا     كننده  كند، نقش تعيين    عنوان مرجع به آنها اظهار تمايل مي       به
 .انان شهر تهران رابطه وجود داردهاي مرجع نوجوانان و جو ها و گرايش به گروه متغير

 نـوع گـروه مرجـع       )X2   ، 277/0=P= 18/1(دهد    نتايج آزمون كاي اسكوئر نشان مي     
به عبارت ديگر بـين     . نوجوانان و جوانان شهر تهران از جنس پاسخگويان مستقل است         

چنـين نتـايج آزمـون       هـم . ع و جنس تفاوتي معنادار وجود ندارد      نوع انتخاب گروه مرج   
نـوع گـروه مرجـع نوجوانـان و         ) X2   ، 618/0=P= 249/0(دهـد   كاي اسكوئر نشان مـي    

به عبارت ديگر بين نـوع انتخـاب        . جوانان شهر تهران از سطح تحصيالت مستقل است       
ابطـه نتـايج    در همـين ر   . گروه مرجع و سطح تحصيالت تفاوتي معنـادار وجـود نـدارد           

 گـروه مرجـع نوجوانـان و        )X2   ، 528/0=P= 51/66 (دهد  آزمون كاي اسكوئر نشان مي    
به عبـارت ديگـر بـين       . جوانان شهر تهران از پايگاه اقتصادي خانواده آنان مستقل است         

چنـين   هـم . انتخاب گروه مرجع و پايگاه اقتصادي خانواده تفاوت معناداري وجود ندارد     
 گـروه مرجـع     )X2   ، 000/0=P= 416/34 (دهـد   وئر نـشان مـي    نتايج آزمـون كـاي اسـك      

بـه  . نوجوانان و جوانان شهر تهران از محل سكونت پاسـخگويان آنـان مـستقل نيـست               
  . آنها تفاوتي معنادار وجود داردعبارت ديگر بين انتخاب گروه مرجع و محل سكونت

كننـده   هاي تعيين ههاي مرجع و متعاقباً عملكرد مؤلف با توجه به نوع انتخاب گروه  -3
هويت، گرايش غالب نوجوانان و جوانان شهر تهران درباره تكوين هويت ملي و دينـي               

 .هاي مرجع مدرن بوده است تا گروههاي مرجع سنتي  به سمت گروه
هـاي    هـاي روانـي نـسل جـوان و بازتـاب            ها با پذيرش ويژگـي      نتايج بررسي آزمون  

هاي اجتماعي در اين برهه خاص از زمـان           روهاجتماعي آن و با توجه به تعدد فزاينده گ        
در شهر تهران، گرايش غالب در بين نوجوانان و جوانان شهر تهران به سـمت و سـوي                  

  .درنهاي مرجع م هاي مرجع سنتي بوده است تا گروه گروه
  
  گيري نتيجه

توان گفت گروه مرجـع بـه مثابـه نهـادي اصـلي در جامعـه                  بندي كلي مي    در يك جمع  
از  مرجع هاي گروهبه عبارت ديگر، . هاي ويژه خود را داشته باشد ت كاركردتوانسته اس
د در  نـ توان ، مـي  دنـ كن  كه الگوهـايي را بـراي داوري و ارزيـابي فـرد ارائـه مـي               اين نظر   
ـ عالوهداشته باشد و  زيادييابي هويت افراد، اهميت       سازمان  ه منزلـه  بر اين حتي افراد ب
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 هـاي   ويژگـي ديگـر از     ها و بسياري    ، ظواهر بدني، ارزش   كه رفتار، استعداد   الگو براي آن  
در  مرجـع  گـروه  از طريـق   خود را بيازمايند و ارزيابي كنند، به معيارهايي نياز دارند كه          

باورهـا و عقايـد    ، افراد براي شكل دادن بـه   تر به عبارت روشن  . گيرد  مي اختيارشان قرار 
بـا   هـاي مختلـف، خـود را        هچنين براي چگونگي عملكردهاي خود در عرص       خود و هم  

آل خـود   ايـده د كه عقايد و عملكـرد آنهـا را   نكن هايي متشكل از افرادي مقايسه مي      گروه
 د و از اين طريق هويت خـود       نهاي آنها سازگاري دار     با آرمان و در اين زمينه     پندارند    مي
 .دكنن   ترسيم ميرا

ي رواني  ها  ويژگي با پذيرش    ها  نتايج بررسي آزمون  درخصوص فرضيه كلي تحقيق،     
هاي اجتماعي در     ي اجتماعي آن و با توجه به تعدد فزاينده گروه         ها  نسل جوان و بازتاب   

اين برهه خاص از زمان در شهر تهران، گرايش غالب در بين نوجوانان و جوانـان شـهر              
  .هاي مرجع مدرن هاي مرجع سنتي بوده است تا گروه تهران به سمت و سوي گروه

هـا    ه گروه مرجع در تكوين هويت ملي و دينـي، نتـايج يافتـه             اما درخصوص جايگا  
دهد جايگاه گروه مرجع در مرتبه نخست قرار گرفته است كه از اين نظر خود                 نشان مي 

د اين امر مهم است كه نقش گروه مرجع به منزله مرجـع داوري بـراي نوجوانـان و                   ؤيم
عنوان گروه مرجع در ايـن       به اما از بين نوزده عنوان گروهي كه      . جوانان بسيار مهم است   

 در تكوين هويت سهم داشتند؛ ولي پـس از       ها  مطالعه تعريف شد، اگرچه همه اين گروه      
 و  نويـسندگان ان،  ثروتمنـد ،  معلمـان ،  ناروحانيـ «هـاي مرجـع       تحليل رگرسيوني، گـروه   

ــ در  » انـد   ـ شهدا، جانبازان، اسرا و ديگر كساني كه در جنگ شـركت كـرده   رزمندگان
 ـ شهدا، جانبـازان، اسـرا و    رزمندگان، ناروحاني«هاي مرجع  ويت ملي و گروهتكوين ه

 و  قضات دادگـستري  ها،    بسيجيان،  ثروتمندـ   اند  ديگر كساني كه در جنگ شركت كرده      
رسـد    اند كه در اين ميان به نظـر مـي           در تكوين هويت ديني تأثيرگذار بوده     » نويسندگان

اند   ويسندگان در بين دو نوع هويت مشترك بوده       هاي مرجع روحانيان، رزمندگان، ن      گروه
و در هويت ملي گروه مرجع معلمان و در تكوين هويت ديني قضات دادگستري عالوه               

امـا از ديـدگاه نوجوانـان و جوانـان          . اند  هاي مرجع نقشي تأثيرگذار داشته      بر ديگر گروه  
، هـا   فوتباليـست ،  اهـ   هنرپيـشه ،  هـا   بـازاري ،  اساتيد دانشگاه «هاي مرجع     شهر تهران گروه  

نمايندگان  و كارگران، ها خواننده، ها سپاهي، مسئوالن كشوري،  پليس،  ها  ارتشي،  پزشكان
توان   اند، هر چند نمي     در تكوين هويت اعم از ملي و ديني سهم بسزايي نداشته          » مجلس

بـه هـر   . هاي مرجع و نوع هويت يعني هويت ديني و ملي شد  منكر رابطه بين اين گروه    
ويـژه هويـت      هاي مرجع در تكوين هويـت بـه         دهد كه گروه    ها نشان مي    ايج يافته حال نت 



  1391، 4سال سيزدهم، شمارة 

  

 

152

در اين ميان نوجوانـان و جوانـان شـهر تهـران بـه              . كننده دارند   ملي و ديني نقشي تعيين    
توان   رو اين نكته را نيز مي       ازاين. هاي ديگر گرايش دارند     ها بيشتر از گروه     برخي از گروه  

اي در هم تنيده       هويت ملي و ديني در جامعه ايران به گونه         رسد  طرح كرد كه به نظر مي     
اي براي هر كـدام در نظـر گرفـت،            هاي جداگانه   توان جايگاه و مؤلفه     اند؛ يعني نمي    شده

شود، به نوعي ايرانـي بـودن نيـز در            بلكه هرگاه از اسالم و بخصوص شيعه نام برده مي         
شود، اسالم و مذهب شيعه به ذهـن          يشود و هرگاه از ايراني بودن ياد م         ذهن تداعي مي  

رسد نوجوانان و جوانان شـهر تهـران          يابد؛ بنابراين به نظر مي      كند و تجلي مي     خطور مي 
ايـن فـرض در ايـن مطالعـه         . تمايز چنداني بين هويت ملي و ديني خود قائـل نيـستند           

در گيري شده است كه شايسته است         ها نتيجه   بررسي نشده است و صرفاً بر اساس يافته       
  .مطالعات بعدي به اين موضوع توجه شود

  
  پيشنهادها

جانبـه    مطالعه اوضاع جوانان از نظر هويت در شهرهاي بزرگ با توجه به هجوم همه              -1
كـه  ترين اموري اسـت       هاي گوناگون و انتشار فضاي ارزشي نامناسب يكي از اساسي           رسانه

 تـوان   ود و بدين ترتيب مي    هاي فرهنگي رايج بايد به آن توجهي جدي ش          گذاري  در سياست 
 اي است كه از ايـن تحقيـق   اين نتيجه. اي دارند گفت كه اين دسته از مطالعات اولويت ويژه       

 .جزئيات موضوع در متن مقاله درج شده است. به نحو مشخصي حاصل شده است
شود در مطالعات آينده به آن توجه شود،          هايي كه پيشنهاد مي     يكي ديگر از متغير    -2

يا به عبارتي محل تولد خود و پـدر و مـادر            (اصلي اشخاص مورد بررسي است      زادگاه  
هاي مـالي و زمـاني        كه اين طرح به دليل محدوديت     ) اشخاص مورد بررسي اين تحقيق    

 .نتوانسته است به آن بپردازد
هاي اين تحقيق بر اين باوريم كه الگوسـازي فرهنگـي احتمـاالً               با توجه به يافته     -3

توانـد در     يت اهميت بـسيار زيـادي دارد و ايـن سلـسله اقـدامات مـي               براي تقويت هو  
 .زدايي اجتماعي نقشي اساسي داشته باشند تنش
هـاي اجرايـي و براسـاس       توانـد در قالـب طـرح        هاي اين پژوهش مي     نتايج يافته  -4

رو توصيه  اين كار گرفته شود؛ از ريزي به  اهداف فرهنگي كشور توسط كارشناسان برنامه
اي تشكيل شـود تـا        هاي كارشناسي ويژه    هاي مختلف تخصصي، گروه      در حوزه  شود  مي

كاري و اتالف منابع توصـيه        براي پرهيز از دوباره   . هاي اجرايي الزم را تدارك ببيند       طرح
 :براي مثال. ها در چند مرحله اجرا شود شود اين اقدام مي
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يزي فرهنگي در ارتباط ر هايي كه در حوزه برنامه  تهيه فهرستي تفصيلي از طرح )الف
  .هاي هويت اجرايي باشد با گروه
هاي حاصـل   ها با يافته  تدوين سلسله مطالعات تطبيقي از طريق مقايسه اين يافته   )ب

هـاي ايـن مطالعـه و بـه      از مطالعات بعدي، به قصد تسهيل و نيز به قصد تصحيح يافتـه           
  .تواند مؤثر واقع شود ميهاي مشابه  قصد تعميم نتايج حاصل از اين مطالعه به زمينه

توانـد كمـك مـؤثري بـه اهـداف و             رسد نتايج اين مطالعه مي      در هر حال به نظر مي     
دار حفـظ فـضاي فرهنگـي ايـن      هايي كند كه به نحوي عهده عملكرد بسياري از سازمان  

هاي داخلي و فرامرزي است؛  ويژه شهر تهران كه اساساً در معرض آسيب مرز و بوم و به
له ئتواند براي نسل مورد توجـه مـا زيانبـار باشـد، ايـن مـس                 كه به نوعي مي   هايي    آسيب

هايي مانند آمـوزش و پـرورش، وزارت          درواقع تعهدي است كه جامعه به عهده سازمان       
ويـژه شـبكه تهـران،        علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت فرهنگ اسالمي، صدا و سيما به          

هـاي حقـوقي      ي و اجتماعي و حتي نهاد     هاي فرهنگ   نيروي انتظامي و امنيتي، پژوهشكده    
اجتماعي در شهر تهران مانند شهرداري، ستاد نماز جمعه و شوراي ائمه جماعات، ستاد              

  .امر به معروف و نهي از منكر وغيره گذاشته است
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 .، داود ميرمحمدي، تهرانايران
 --------) 1383( تهرانمجموعه مقاالت هويت در ايران، كتاب »هويت و قوميت در ايران«؛ ،. 
 --------) 1383( تهران، ، مؤسسه تحقيقات و توسعه علوم انسانيايران، هويت، مليت، قوميت؛. 
  فـصلنامه  ،  »فتاري پارادايم وضـع هـويتي مارسـيا        گيري هويت؛ اصالح با     موانع شكل «؛  )1378(ر  ديا. امي اي

 .مطالعات جوانان
    اجتمـاعي  دانشكده علوم   : ، تهران فصلنامه علوم اجتماعي  ،  »رهاورد تئوري در تحقيق   «؛  )1377(پاشا، ابراهيم

  .15-1 ، صص10 ش ،دانشگاه عالمه طباطبايي
    س: تهران،  نامه پژوهش ،  »هاي هويت در ايران     گيري گفتمان   شكل: كلمه نهايي «؛  )1376(تاجيك، محمدرضا 

 .64-41 ، صص7، ش 2
  3هاي فرهنگي، چ دفتر پژوهش:  تهران،، سه جلدتاريخ اجتماعي و فرهنگي؛ )1385(تكميل همايون، ناصر. 
 ـ      مؤثر عوامل: در اسالم  جوان«؛  )1385(ن  حسي،  ثنايي شناسـي ارتبـاط بـا       روشن،  ادر پرورش و تربيت جوان

  .16 ، ص30ش ، ياسم شمي: تهران، »نجوانا
    12ش: تهـران ،  لعـات ملـي   فصلنامه مطا ،  »گفتگوي بين فرهنگي و انسجام ملي     «؛  )1381(حاجياني، ابراهيم ،

 .88-75 صص
 --------) 1384(  مجموعـه مقـاالت     ،»شناختي هويت ملي در ايران و طرح چند فرضـيه           تحليل جامعه «؛

 .، تهرانفرهنگ و هويت ايراني
 --------) 1387( تهران، ، پژوهشكده تحقيقات استراتژيكمسائل اجتماعي دين در ايران؛. 
 دانـشكده   نامه دكتري   ، پايان يت جمعي و نگرش به دموكراسي در ايران       هو؛  )1386(بر، محمدعثمان     حسين ،

 .علوم اجتماعي دانشگاه عالمه طباطبايي
    اكبـر   ، كـار علـي  مجموعه مقاالت هويت و بحـران هويـت  ، »هويت و امنيت ملي   «؛  )1383(حيدري، محمد

 .عليخاني، تهران
    انديـشي  خالصه مقاالت نخستين هـم  ،»راهبردهاها و     هويت ايراني، مفاهيم، مؤلفه   «؛  )1387(خليفه، مجتبي ،

 .تهران،  مركز تحقيقات زبان و ادبيات فارسي،دانشگاه تربيت مدرس
 انتشارات دانشگاه تهران: ران ، تهنامه دهخدا لغت؛ )1354(اكبر  دهخدا، علي. 
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    ني و مطالعـات    پژوهشگاه علـوم انـسا    : ، تهران ها  هويت اجتماعي، رويكردها و نظريه    ؛  )1387(دوران، بهزاد
 .اجتماعي جهاد دانشگاهي

 --------) 1388( تهران، ، پژوهشگاه علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهيهاي هويت جمعي نظريه؛. 
  آواي نور: ، تهرانشناسي جوانان جامعه؛ )1380(رباني، رسول. 
 5ش : ، تهـران طالعات مليفصلنامه م، »شناختي هويت ملي در ايران    الگوي جامعه «؛  )1379(فر، افسر     رزازي ،

 .134-101صص 
   اكبـر   ، كـار علـي  مجموعه مقاالت هويت و بحران هويت، »هاي چندگانـه  هويت«؛ )1383(شايگان، داريوش

 .عليخاني، تهران
  نشر ني، تهرانشناسي جوانان مباني جامعه؛ )1383(شفرز، برنارد ،. 
  شيراز، ، نويد شيرازدرآمدي بر هويت ملي؛ )1387(شمشيري، بابك. 
 فـصلنامه  ، »گيري هويت ديني و نقش آن در مـشاوره بـا نوجوانـان           شكل«؛  )1385(، افسانه   جوادزاده  شهشاني

 .40، صص 2ش : تهران، معنا
    تهـران ، حوزه و دانـشگاه،      »افول دينداري و معنويت در ايران، توهم يا واقعيت        «؛  )1382(طالبان، محمدرضا :

 .52-35، صص 9 ش
    فصلنامه مطالعات ملي  ،  »شدن، آمريكايي شدن و هويت مسلمانان بريتانيا        جهاني«؛  )1381(عاملي، سعيدرضا ،

 .193، صص  11ش : تهران
 --------) 1383(  شـدن و     مجموعـه مقـاالت جهـاني     ،  »هاي همزمان   ها و آينده هويت     دو جهاني شدن  «؛

 .مؤسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني: ، تهرانهويت
  پژوهـشگاه علـوم انـساني و مطالعـات         : ، تهـران  2  چ ،هويت و بحـران هويـت     ؛  )1386(اكبر    عليخاني، علي

 .اجتماعي جهاد دانشگاهي
  8انتشارات اميركبير، چ : ، تهرانفرهنگ عميد؛ )1371(عميد، حسن. 
    نامه كارشناسي ارشد، دانشكده علوم اجتمـاعي        پايان ،شدن و هويت ديني    جهاني؛  )1383(كالهي، محمدرضا

 .دانشگاه تهران
 صـص  10ش: ، تهـران  فصلنامه مطالعات ملـي   ،  »شدن و بحران هويـت     جهاني«؛  )1380(محمدي، احمد    گل ، 

13-48. 
    دانـشكده  : ، تهـران  »هاي شهر سنندج    هويت جمعي غالب در بين دانشجويان دانشگاه      «؛  )1385(مروت، برزو

  .علوم اجتماعي دانشگاه عالمه طباطبايي
  انتشارات اميركبير: ان، تهرفرهنگ فارسي؛ )1371(معين، محمد. 
  مؤسسه مطالعات ملي، تمدن ايراني: ، تهراندين و هويت؛ )1385(منصورنژاد، محمد. 
    مجموعه مقاالت درآمـدي بـر فرهنـگ و هويـت     ، »فرهنگ سياسي و هويت ملي    «؛  )1384(نفيسي، رسول
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