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Abstract 

The most important issue in achieving Islamic civilization is the education of 

the revolutionary faithful youth. The purpose of this study is to investigate the 

situation and compare the religious identity of high school students in order to 

assess their religious education. Using content analysis   method, the first stage 

of the research included extracting the values of the Islamic Revolution derived 

from the Supreme Leader’s statements. The second stage has been done through 

correlational survey method, applying a questionnaire taken from Gharibzadeh 

and Hosseinpour’s research customized based on the values extracted from the 

Supreme Leader’s statements. The statistical population in this study included 

the high school students who were studying in the Islamic Republic of Iran 

during the -  educational year. The sample size consisted of  

people. The purposive available sampling method was used for sampling at the 

first stage. Then, in the second stage, the random cluster sampling method was 

used. The analysis showed that there is a significant difference between 

students' religious identities in terms of gender; But in other studied terms, i.e. 

city, field and monthly salary, this difference is not significant. The average of 

religious identity and its tendencies in the gender terms is higher in male than 

female students. The results of the post hoc test also showed that the average 

difference between the two cities of Tehran and Isfahan and the two fields of 

humanities and technology is greater than the other cases. In terms of income, 

the highest average difference in religious identity is related to the difference 

between the two incomes categories of less than  million and  to  million 

IRR. 
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آموزانِ متوسطه مقایسه گرایش های شناختی، رفتاری و عاطفیِ هویت دینی دانش 

 ژگی های دموگرافی مختلف مبتنی بر ارزش های تمدن اسالمیدوم با وی
 

 1*ی منصور ینآرم

  2** خشاب یمانیسل یعباسعل

 چکیده
مهم ترین مسئله در نیل به تمدن اسالمی تربیت جوانان مومن انقالبی است. هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت و مقایسه هویت 

 استخراج پژوهش، اول یمرحلههاست. آندینی ن تربیت ایمانی و دینی دانش آموزان متوسطه دوم، در جهت سنجش میزا

 با دوم یمرحله. است محتوا لیتحل نوع از پژوهش از مرحله نیا ؛است بوده یرهبر معظم مقام اناتیب از یاسالم انقالب یهاارزش

 باو  بوده پورنیحس و زادهبیرغ پژوهشاز  برگرفته نامهپرسش آن، ابزار و است شده انجام یهمبستگ نوع از یشیمایپ روش

 یجامعه .است گرفته قرار استفاده مورد ی که بر اساس ارزش های استخراج شده از بیانات مقام معظم رهبری صورت گرفته،راتییتغ

در تمامی  7991-7991 سال در رانیا یاسالم یجمهور کشور در که است یدوم آموزان دوره متوسطهپژوهش دانش نیدر ا یآمار

که  است نفر 7971از متشکل پژوهش، نیا در هیاول نمونه حجم. اندبوده لیتحص به مشغول رشته های نظری و رشته فنی حرفه ای،

 در یریگنمونه روش از اول یمرحله در یریگنمونه یبرا از پنج کالنشهر تهران، مشهد، تبریز، اصفهان و شیراز اخذ شده اند.

، 1، در مشهد ناحیه6ی )در شهر تهران منطقهتصادف یاخوشه صورت به یریگنمونه دوم مرحله .است شده استفاده هدفمند دسترس

آموزان بر حسب جنسیت تفاوت بین هویت دینی دانش .است شده انجام (،4و در تبریز ناحیه 4، در اصفهان ناحیه9در شیراز ناحیه

در  های آناین تفاوت معنادار نیست. میانگین هویت دینی و گرایش معنادار وجود دارد؛ اما برای سایر موارد )شهر، رشته و درآمد(

اختالف میانگین میان دو شهر تهران و اصفهان و دو رشته آموزان دختر است. آموزان پسر بیشتر از دانشگروه جنسیت در دانش

ین اختالف میانگین در هویت دینی، مربوط به علوم انسانی و فنی در هویت دینی از بقیه موارد بیشتر است. در رابطه با درآمد، باالتر

 میلیون است. 6تا4میلیون و 2اختالف میان دو درآمد کمتر از
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 مقدمه

نقالب در فرایند تحقق اهداف انقالب اسالمی )که بر اساس بیانات مقام معظم رهبری از ا

اسالمی آغاز می شود و به ترتیب با نظام اسالمی، دولت اسالمی و جامعه اسالمی ادامه می 

((؛ یکی از عمده ترین 7919مقام معظم رهبری، یابد؛ تا اینکه به تمدن نوین اسالمی برسد )

اهداف و نیز یکی از عمده ترین راه کارها برای تسهیل و تسریع در نیل به تمدن اسالمی، 

ش و هویت دهی نسل های آتی است. تربیت جوانان مومن انقالبی و به عبارت دیگر پرور

انسان سازی، هم هدف انقالب اسالمی و هم ابزاری برای حرکت انقالب به سمت 

اهدافش توسط نیروی انسانی مومن و انقالبی است. در این راستا شناسایی ارزش های 

مدن نوین اسالمی مورد تاکید مقام معظم ایرانی و به عبارت دیگر ارزش های ت-اسالمی

رهبری و تربیت آینده سازان کشور بر اساس آن ها، بالشک تنها راه تربیت جوانان مومن 

 انقالبی و در نتیجه نیل به تمدن اسالمی است.

رو نهضت آنان است؛ نیز ی حرکت انبیا و دنبالهایران ثمرهاین مطلب که انقالب اسالمی 

حضرت امام برای پرورش نسل آتی بر دوش انقالب نهاده است.  مسئولیت مهمی را

شما اگر »نمایند: های خود به این نکته، این طور اشاره می)ره( در یکی از سخنرانی خمینی

بتوانید این بچه ها را تربیت کنید به طوری که از اول بار بیایند به اینکه خداخواه باشند، 

ر عبودیت اهلل را و پیوند با خدا را به این بچه ها تزریق توجه به خدا داشته باشند، شما اگ

ها و تربیت الهی را و کنند امر را. اگر عبودیت خدا را به اینکنید، این بچه ها زود قبول می

ها بپذیرند، خدمت کردید به این ها القا کنید و آنآن که هر چه هست از اوست، به این

ند خواهد شد و اگر خدای نخواسته برخالف این های شما ارزشمجامعه، بعدها دسترنج

باشد به این امانت خدای نخواسته هر کس که کرده باشد، خیانت کرده است و این غیر از 

. )امام خمینی، «هاست. خیانت به انسان است، خیانت به عبودیت و به اهلل استهمه خیانت

7919)  

جمهوری اسالمی ایران می  مقام معظم رهبری درباره اهداف آموزش و پرورش     



 

… اب دوم متوسطه آموزانِدانش ینید یتهو یِو عاطف یرفتار ی،شناخت یها یشگرا یسهمقا   

 

 

799 

 
 

هایی دارد، دنبال آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت عمومی کشور هدف»فرمایند: 

های نظام اسالمی ها عیناً همان هدفها چیست؟ این هدفگردد، این هدفهایی میهدف

است؛ این ]اهداف[ باید در آموزش و پرورش وجود داشته باشد؛ مورد توجّه باشد. ما 

کنیم با یک هدفی، به سمت یک آرمانی؛ این هدف آموز، محصّل، تربیت میدانش دانشجو،

وجود آمد. نظام اسالمی، جهان و  عبارت است از همان هدفی که نظام اسالمی برای آن به

های متعالی، متدیّن، پایبند به شرایع الهی، با خواهد بسازد پیشرو، با ارزشای را میجامعه

ی اسالمی و نظام اسالمی زندگی افق دید. نگاه انسانی که در جامعهانتهای ی بیگستره

فقط در جهات معنوی، ]بلکه[  کند، برای آینده هیچ محدودیّتی ندارد، در هیچ جهتی؛ نهمی

در جهات مادّی و در جهات علمی، هیچ محدودیّتی وجود ندارد؛ افق دید، بسیار جلوتر و 

بلندهمّتان عالم، مثالً فرض کنید که برای مسائل علمی پیشتر و فراتر از آن چیزی است که 

آموز باید در طول دانشی بیشتری دارد. رهی اسالمی، افقِ دید خیلی گستقائلند؛ در جامعه

ی این دوازده سال، جایگاه خود را در این کاروان عظیمی که به سمت پیشرفت در جامعه

ی عظیم، در این حرکت در این مجموعه کند، پیدا کند؛ باید بداند کهاسالمی حرکت می

کاره است؟ جایگاهش کجا است؟ شأنش چیست؟ برای خودش نقش تعریف عظیم او چه

 (7991ای، )امام خامنه. «...جور فرزندانمان را تربیت بکنیمبکند؛ ما باید این

 بنابراین تربیت و شکل دهی هویت دینی و انقالبی دانش آموزان مبتنی بر مبانی     

آورد انقالب اعتقادی و عملی اسالم راستین؛ همواره عمده ترین دغدغه و ره-فلسفی

اسالمی در جهت نیل به تمدن اسالمی بوده است. بر این اساس ارزیابی دائمی وضعیت 

هویت دانش آموزان در جهت سنجش میزان تحقق هویت ایمانی و انقالبی آن ها مسئله ای 

یه آن ضمن اطالع از کیفیت و کمیت دستیابی به این مهم، بسیار اساسی است؛ چراکه در سا

 می توان ضعف های احتمالی موجود را شناسایی و در جهت رفع آن ها گام برداشت. 

 انآموزدانشریزی یکسان برای هویت دهی و تربیت و پرورش از طرف دیگر برنامه

ی، جنسیتی، رشته تمام نقاط کشور بدون در نظر گرفتن شرایط فرهنگی، اقلیمی و قوم
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ی درآمد، نگاهی غیرمتخصصانه است. لذا در پژوهش حاضر سعی بر آن تحصیلی و طبقه

ای میان پنج کالنشهر کشور در موقعیت های جغرافیایی مختلف صورت بوده است؛ مقایسه

آموزان این پنج کالنشهر در گروه های جنسیتی، رشته تحصیلی و گیرد؛ تا وضعیت دانش

گی در ارتباط با یکدیگر مشخص گردد. در پژوهش حاضر فقط هویت دینی درآمد خانواد

دانش آموزان مورد نظر قرار گرفته و در معرض سنجش قرار گرفته است. بنابراین این 

دینی هویت تا چه اندازه میان »است که  اصلی پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سوال

تمدن اسالمی با توجه شهر محل های مبتنی بر ارزش متوسطه دومدوره آموزان دانش

اطالع و تحلیل «. شود؟تحصیل، جنسیت، رشته و میزان درآمد خانواده تفاوت دیده می

عمیق از اثرگذاری این عناصر در هویت دانش آموزان در نهایت می تواند؛ منجر به برنامه 

تسریع تحقق ریزی دقیق برای تربیت جوانان مومن انقالبی و در نهایت کمکی شایان به 

 تمدن نوین اسالمی باشد.

 . مبانی نظری1

 و حقیقت یعنی، لغوی، معنای در برای هویت تعاریف مختلفی ارائه شده است؛ هویت

 تعریف است. در بودن چگونه و کسی بودن چه سؤال به پاسخ هویت یا چیزی؛ ماهیت

ه ماهیت با الحقیقه تسمی هویه، یعنی هرگا»است؛  جزئیه حقیقت همان فلسفی، هویت

توان گفت هویت تشخص ماهیت در ؛ لذا می«تشخص لحاظ و اعتبار شود هویت گویند

 به تعهد و تعلّق احساسنشان دهنده ی هویت دینی نیز (. 7992خارج است )نیکروی، 

 در اعتقادی اصل عنوان به دین پذیرش با بهتر، تعبیر است.؛ به دینی جامعه ی و دین

حاصل می  او، حیات مختلف وجوه در مؤمن، فرد برای مهمی نتایج و تغییرات زندگی،

 (.7919شود )چیت ساز قمی، 

در نگاه اسالمی هویت انسان زمانی به حد اعالی خودش رسیده است که انسان به    

نهایت کمال الیق خود برسد. شهید مطهری هویت یابی واقعی برای انسان را تنها در تکامل 

ف متعالی می داند. وی با طرح موضوع انسان کامل، در بیشتر و تعالی انسان به سوی اهدا
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مباحث خود در تالش است؛ تا ویژگی یک انسان مطلوب و کامل را از دیدگاه دین اسالم 

بیان نماید؛ به همین منظور ویژگی های انسان کامل را از نظر مکاتب دیگر نیز مورد نظر 

ا برای انسان، برای هویت یابی دینی الزم دارد. البته وی وجود جهان بینی و ایدئولوژی ر

 (.7919به نقل از قربانی،  7961می داند )مطهری، 

-شکل 7گانیک رابرتنظریه های مختلفی نیز در جهان غرب برای هویت ذکر شده است؛   

را به عنوان  تیکرد. او هویم یسازیتکامل معن یمدائ یهاندیرا به عنوان فرا تیهو یریگ

یری هویت گ. شکلردیگیکه شناخت و عاطفه را با هم در بر م داندیم یلک ندیفرا کی

رفته و  نیاز ب ؛شودیموضوع است که چگونه آنچه که به عنوان خود ساخته م نیدرباره ا

که در آن  ،مداوم ؛است یندیفرا تیهو لیتشک گری. به عبارت دردیگیدوباره شکل م

شود )کروگر، می اصالحرود و  یم نیز با ،شودساخته می گرانیخود و د نیب یمرزها

رشد من را  هینظر 7991در سال  2کسونیار کیار. (21: ص7911، به نقل از ترابی، 7996

 تیشخص یریگو رشدی در شکل یخیتار ،یشناختعوامل روان نیتعامل ب حیتشر یبرا

ر د تیاز او بر درک ما از رشد شخص شیب یگریپرداز دهینظر چیه دیمطرح کرد. شا

فرد فرصت حل  یبرا کسونیاری، اثر نگذاشته باشد. در خالل دوره نوجوان ینوجوان

 کیبه  دنیدر سطح باالتر جهت رس یقبل یها یسازهمسان بیتعارضات خود را از ترک

 یهامتفاوت از آنچه که در دوره یتیفیبر اساس ک فیتال نی. اندیبیفراهم م د،محل جدی

 . (21ص: 7911 ،یتراباستوار است ) ؛قبل وجود داشت

اما در دوره  ؛شودیم جادیقابل مالحظه با افراد مهم ا یهمانندساز قیاز طر یکودخودک

 گرانید ی. در نوجواندیآیعملکردها به دست م نیفراتر از ا یزیچ قیخود از طر ینوجوان

عنوان  بلکه به یهمانندساز یبه عنوان منابع بالقوه برا فقطنه  ؛شوندیتر مخود مهم یبرا

 .................................................................................................................................................................  
7-Kigan 

2-Ericson 
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)کروگر،  کنندیآنها کمک م یمن واقع یرد مستقل، به سازماندهفبه عنوان  که یافراد

خود آگاهی به دست  تیفرد نسبت به هو ینوجوان نیدر سن ؛معتقد است کسونیار. (7996

فرهنگ و  جنسآورد و خود با وحدت بزرگتر از گذشته در ارتباط با گروه شغل، یم

احساس  یریگدوره مربوط به شکل نیا ی. تعارض روانردیگیشکل م یمذهب در نوجوان

 نیآن است که ا یدوره نوجوان یاتیح فهیوظ ؛مختلف آن است یو پراکندگی اجزا تیهو

 یکار وقت نیا ؛دینما جادیا شیخو یواحد و منسجم برا تیهو کیتعارض را حل کند و 

و  یدرون ید و هماهنگتعارض و بحران غالب شو نیا یمقدور است که او بر جوانب منف

 ؛دارد یمختلف خود به دست آورد. رشد هویت جوانب مختلف فیوظا یفایمداوم در ا

گذشته و  یبتواند زندگ دیدهد. او با ینوجوان را شکل م یدرونآن خود  یجنبه روان

 ،یمناسبی بزند )تراب وندیپ دشیرا با وضع و حال جد شیخو یزندگ یقبل یهادوره تیهو

 .(94-99 ص:7911

و خود  یرا ساختار من و ساختار درون تیهو ،اریکسون هبا بسط و تحلیل نظری7ایمارس     

. داندیم یفرد خچهیها و باورها و تارمهارت ،آرزوها، اهداف ییایدهنده و پوسازمان

آن را  تیمفهوم هو یدگیچیپ لیبه دل ؛دانشگاه انجام داد انیکه با دانشجو یبراساس مطالعات

اکتشاف و  یندایفر ریقرار داد. مارسیا بر اساس دو متغ یمورد بررس هیعد و زاواز چند ب

 یبرا شتریب قیتحق یبه معن اکتشاف. دکر یسازمفهوم را یتیهو تیچهار نوع وضع ،تعهد

نوجوانان مشخص  یبرا تیچهار نوع هو یبندطبقه نیدر ا حد کامل خود است. افتنی

خود فکر  تیوه از نوجوانان، هنوز به مسائل هوگر نیهویت: ا یپراکندگ -7 :شودیم

 یریگجهت کیخود را به  ؛اندهنتوانست ؛موضوع فکر کرده باشند نیا به هم اگر و کنندیمن

 چیهستند که بدون تجربه ه یگروه افراد نی: نوجوانان ایلیم طلبتس -2 نگر برسانند.ندهیآ

-نظر والدین کرده میان، خود را تسلخودش تیهو انهیدر م یریگمیتصم یبرا ،یگونه بحران

 تیوضع انگریب تیصخصو نی: اریتأخ -9 نظر آنان بپردازند. یابیآنکه به ارزیب ؛اند

 .................................................................................................................................................................  
Marsia-9 
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کشف  یاگر چه فعاالنه در تالش برا ؛هستند ریدرگ تیاست که با بحران هو ینوجوان

تصمیم  ؛ندااما هنوز نتوانسته ؛ها و حرفه مورد نظر خود هستندنشیو ب قیها و عالارزش

خود را شکل  تیکه هو ی: نوجوانانتیهو شرفتیپ -4 .دمسائل اتخاد کنن نیدر ا یروشن

 -مورد نظر خود  نشیب ایه حرفدرباره  یتعهد شخص کیکه به  ؛هستند یکسان ؛اندداده

 .(91-99صص،7911 ،یتراباند )دهیبه مرحله ثبات و استحکام رس -اهر دو مورد ی

افراد با  ؛و معتقد است داندیم شتنیراجع به خو هینظر کی را تیهو برزونسکی     

 ،7یسکنپردازند )برزویراجع به خود م یپردازهیمختلف به نظر یهاوهیها و شسبک

 شیدایپ نهیدر زم یفرد یهاتفاوت یارائه کرده است که رو یمدل یبرزونسک .(2559

مجدد  یسازمانده ای یماندهاجتناب از ساز ای ییاروینوجوانان در رو یاجتماع یشناخت

با  یندایرفمتفاوت  یریگسه جهت یراستا و نی. در اکندیم دیتاک تیمسائل مربوط به هو

سبک و  یسبک هنجار ،ی: سبک اطالعاتترا مشخص کرده اس تیسه سبک پردازش هو

است؛ مسائل و مقوله های بسیاری در  مسلم. (99-45، 7911 ،ی)تراباجتماعی سردرگم 

هویت دینی و تربیت دینی نوجوانان اثر مستقیم و غیر مستقیم دارند. مسائل  شکل گیری

های گوناگون اقتصادی قومیتی، فضای فرهنگی، دینی و اعتقادی محل زندگی، شرایط

خانوادگی، محیط تحصیل، رشته تحصیلی و... از جمله مسائلی هستند که تاثیر آن ها در 

ها بر ابل کتمان است. در صورتی که ارزیابیهویت یابی نسل های آینده کشور، غیر ق

اساس برخی فاکتورهای اساسی موثر در هویت یابی صورت بگیرد؛ کمک شایانی به برنامه 

ها در این ریزان و سیاست گذاران تعلیم و تربیت کشور خواهد کرد؛ تا با لحاظ تفاوت

 ته شود. فاکتورهای موثر، گامی جدی در جهت هویت دهی دینی نوجوانان برداش

 . پیشینه پژوهش2

تاثیرات و پیامدهای تربیتی فضای »ای با موضوع (، در مقاله7999زرودی و برزویی )

 .................................................................................................................................................................  
7- Berzonsky 
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، ابتدا مدلی برای شناسایی تاثیرات و پیامدهای فضای «مجازی در تحقق تمدن نوین اسالمی

و مجازی در تحقق تمدن نوین اسالمی ارائه داده و سپس مبتنی بر آن مدل هشت تاثیر 

پیامد مثبت تربیتی، نه تاثیر و پیامد منفی تربیتی و چهار تاثیر و پیامد دوگانه تربیتی 

 شناسایی کرده اند.

بررسی الگوی تربیتی مبتنی بر جهاد در زمینه سازی تمدن »(، در مقاله 7991رجبی )

دن ، به استنتاج و تحلیل چگونگی تاثیرگذاری و تاثیرپذیری یبن انسان و تم«نوین اسالمی

به محوریت جهاد پرداخته است. وی دریافته است؛ موفقیت در مواجهه تمدنی به چگونگی 

تربیت انسان تمدن ساز بستگی دارد. الگوی تربیتی مبتنی بر جهاد ظرفیت وسیعی دارد؛ تا 

با تلفیق قلمروهای تربیت جهادی در عرصه فردی و اجتماعی، به شکل گیری بینش، کنش 

 قق تمدن نوین اسالمی کمک کند.و منش جهادی برای تح

ارزیابی هویت دانشجویان »(، در پژوهش خود با عنوان 7991غریب زاده و حسین پور )

، به دنبال ارزیابی هویت دینی، ملی و انقالبی دانش «مبتنی بر ارزش های انقالب اسالمی

ن مولفه میانگیآموزان بوده اند. نتایجی به این شرح در این پژوهش به دست آمده است؛ 

های هویت دینی، ملی و انقالبی در دانشجویان به جز در یک مورد )گرایش عاطفی از 

( است. بین هویت دینی، ملی و انقالبی دانشجویان بر 9هویت دینی( باالتر از حد متوسط )

حسب جنسیت و نوع دانشگاه تفاوت معنادار وجود ندارد؛ اما این تفاوت بر حسب رشته 

یلی و میزان درآمد خانواده معنادار است. به عبارتی هویت دینی، ملی تحصیلی، مقطع تحص

و انقالبی دانشجویان رشته های مختلف، مقاطع تحصیلی مختلف و با میزان درآمد مختلف 

 یکسان نیستند.

بررسی وضعیت ابعاد هویت دینی و ملی »(، پژوهشی با عنوان 7996امینی و همکاران )

انجام داده اند. این پژوهشگران دریافته اند؛ « انشگاه کاشان(دانشجویان )مورد مطالعه: د

وضعیت هویت دینی و ملی دانشجویان مطلوب است. همچنین تفاوت معنی داری میان 

هویت دینی و ملی دانشجویان دختر و پسر مشاهده نمی شود و نیز تفاوت معنی داری در 
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. میان هویت دینی و ملی بر هویت دینی و ملی بر اساس مقطع تحصیلی مشاهده نمی شود

اساس رشته تحصیلی تفاوت معنی داری رویت می شود و هر دو هویت دینی و ملی 

 دانشجویان رشته های علوم انسانی از رشته های دیگر بیشتر است.

واکاوی رابطه هویت ملی و میزان دین »(، در پژوهش خود با عنوان 7996ولی نژاد )

، به این نتایج «ورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه یاسوج(داری در مناطق در حال گذار )م

دانشجویان با عضویت آن ها در شبکه های اجتماعی کاهش  دینیدست یافته است؛ هویت 

می یابد و رابطه ی معناداری بین سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه یاسوج و هویت آنان 

 نیز آن ها دینی هویت باشد، تر قوی دانشجویان، سرمایه ی اجتماعی هرچهوجود دارد. 

 باشد،؛ هویت ضعیفتر دانشجویان، سرمایه ی اجتماعی هرچه بالعکس و بود؛ خواهد قویتر

بود. همچنین نتایج نشان می دهد؛ میزان هویت زنان  خواهد ضعیف تر نیز آن ها دینی

 اندانشجوی دینی هویت دانشجو از مردان دانشجو در حد قابل توجهی بیشتر است. بین

 تفاوت و نیز با توجه به مقطع تحصیلی آن ها آن ها قومیت به توجه با یاسوج، دانشگاه

 دانشجویان دینی هویت وی به این نتیجه رسیده است؛ بین .است وجود نداشته معناداری

است و فقط  داشته معناداری وجود تفاوت آن ها تحصیلی گروه به توجه با یاسوج، دانشگاه

نشجویان فنی و مهندسی با دیگر گروه ها تفاوت دیده می شود. میان هویت دینی دا

 توجهی قابل حد در ساکنان روستایی دینی هویت همچنین نتایج گویای آن است که میزان

 .است بیشتر شهری ساکنان از

 گیری جهت رابطۀ بررسی»ای با موضوع (، در مقاله7994باصری ) رمضانیحیدری و 

 آموزان متوسطهمطالعه: دانش آن )مورد جنسیتی مقایسه و دینی هویت با مدرن ارزشی

سطح  در پاسخگویان دینی هویت وضعیتاند؛ ، به این نتیجه رسیده«مرودشت( شهر

( نیز بیانگر آن 1از  91/2کل) دینی هویت شاخص میانگین متوسطی قرار دارد. همچنین

است. در میان  طیمتوس سطح در مرودشت شهر متوسطه آموزاندانش دینی است که هویت

دارای  عملی بعد ( و1از  79/9میانگین) بیشترین دارای اعتقادی بعد دینی، هویت ابعاد
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آموزان دختر و است. همچنین تفاوت معناداری بین دانش ( بوده1از  12/2میانگین) کمترین

 پسر از نظر تمامی ابعاد هویت دینی وجود دارد.

 دینی و ملّی هویت ارزیابی و تحلیل»با عنوان (، 7999امینی و همکاران ) پژوهشنتایج 

مؤلفه  و دینی هویت نشان داد؛ میانگین« علوم پزشکی کاشان و کاشان دانشگاه دانشجویان

 ملّی و دینی هویت متوسط است. بین حد از باالتر دانشجویان دانشگاه در ملّی هویت های

 حسب بر دانشجویان ملّی و نیهویت دی دارد. بین وجود معنادار و مثبت رابطه دانشجویان

 می توان هایافته تفاوت معناداری وجود ندارد. بر اساس معدل، و تحصیلی مقطع جنسیت،

 نقشی هویت، مقوله از مهم عرصه دو عنوان به دینی و ملّی هویت که پذیرفت را نکته این

 مختلف معجوا اقتصادی و اجتماعی فرهنگی، متوازن رشد و احیا ایجاد، در و برجسته مهم

 کند.ی ایران ایفا میجامعه جمله از

 نظام حاتیترج نیب رابطه یبررس»تحت عنوان  یادر مقاله ،(7997و مهرداد ) یجعفر

 یهانمره نیانگیم به خود جینتا از یکی در «انیدانشجو یاجتماع تیهو و یارزش

: اند افتهی تدس ریز شرح به یارزش نظام اتیحترج و یاجتماع تیهو حسب بر هایآزمودن

، 66/29 یمذهب، 74/21 نیانگیم یمل تیهو مجموع، در یاجتماع تیهو ابعاد نیب در

 نیب در و اند داده اختصاص خود به را 91/79یقوم، 21/25 یشخص، 19/22یخانوادگ

، 15ینید، 12یاجتماع، 19یخانوادگ، 11نیانگیم یمل ارزش ،یارزش نظام اتیحترج

 .اندکرده کسب را 95یجهان و 91یاسیس، 42یهنر، 41یفرد، 46یاقتصاد، 49یعلم

 پسران و دختران ملّی و دینی هویت بررسی» مقاله (، در7995معماریانی ) و سفیری     

 یازده و دو مناطق موردی )مطالعه ی اجتماعی و اقتصادی پایگاه بر تأکید با مقطع متوسطه،

 هویت و است؛ پسران از وی ترق دینی دختران، هویت به این نتیجه رسیدند؛  ،«تهران(

 ملّی، بعد در ولی است.  دانش آموزان باالشهری از باالتر پایین شهری، دانش آموزان دینی

 باالشهری و پایین شهری دانش آموزان یا پسران، و دختران بین مالحظه ای قابل تفاوت

 از وهشیمثبت پژ اهداف با که دانش آموزانی داد؛ نشان نتایج نداشت. همچنین، وجود
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 می استفاده آن از اهداف، دیگر با که دانش آموزانی به نسبت میکردند؛ استفاده اینترنت

 (.7994داشتند )ولی نژاد،  قوی تری ملّی و دینی هویت کنند؛

 )نمونه ی جوانان و دینی هویت» عنوان با مقاله ای در (،7911همکاران ) و کالنتری     

 دارای درصد دانش آموزان، 11 داد؛ نشان این تحقیق، نتایج «شهر شیراز( جوانان آماری

 بودند بحران یا مشکل دارای درهویت دینی، درصد، 4 تنها و قوی؛ دینی هویت

 نگرش یچگونگ یبررس» عنوان با یامقاله در ،(7919) ینوروز و یآباد لطف 

 و هاارزش بر آن ریتاث و شدن یجهان به رانیا یدانشگاهشیپ و یرستانیدب آموزاندانش

 نظر از رانیا جوانان و نوجوانان اکثر ؛انددهیرس جهینت نیا به ،«آنان یمل و ینید تیهو

 ینید تیهو یعمل یرفتارها در یول ؛دارند یمثبت تیوضع ،یدوست رانیا و ینید اعتقادات

 .هستند تیهو قیتعل و توقف ،یسردرگم جمله از جدی هایضعف دچار یملّ و

آموزان دانش یارزش اتیحترج»به نام  یادر مقاله ،(7912) یارمکو آزاد  یخادم     

ها که به موضوع مورد نظر ما از آن یکه بخش انددهیرس یجیخود به نتا قیدر تحق «یتهران

آموزان موافق درصد دانش 95 کیصورت است که در کل، نزد نیبه ا ؛شودیمربوط م

بر  یاز باال بردن توافق جمع یحاککه  ؛مورد اقبال جامعه بودند یهنجارها تیرعا

آموزان است. البته رابطه دختر و پسر از موارد استثنا به دانش انیدر م یاجتماع یهنجارها

 .رودیشمار م

پژوهش هایی خارجی نیز در رابطه با هویت دینی صورت گرفته اند؛ اما به صورت 

جست و جوهای انجام مستقیم در رابطه با موضوع پژوهش حاضر تحقیق قابل توجهی در 

(، به 7994(، به نقل از ولی نژاد )2551) 2و روندا 7گرفته یافت نشده است. از جمله ادگار

این نتیجه رسیده اند که تحکیم دین داری در جوانان ثروتمند بسیار بیشتر از جوانان دین 

 .................................................................................................................................................................  
7- Edgar 

2- Rhonda 
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 دار فقیر بوده است. 

از  تیو رضا یاجتماع یا، شبکه ه نید »با عنوان  پژوهشی(، 2575) 2و پاتنام 7لیم

خود  یاز زندگ یاز آن است که افراد مذهب یحاک آن ها یها افتهترتیب داده اند. ی« یزندگ

 یکنند و شبکه ها یشرکت م یبه طور منظم در مجالس مذهب رایز ؛دارند یشتریب تیرضا

 کیمنوط به وجود  یدرون جماعت یدوست ریکنند. تأث یم جادیخود ا میاندر  یاجتماع

 است. یقو یمذهب تیوه

 یاسالم یجوانان در جمهور ینید تیهو»(، در پژوهشی با موضوع 2579) 9دوسانیک

 مذهبی هستند؛ اما درصد(17) اکثر جواناندریافتند؛ « یری، درک و اندازه گتیسرپسکا: اهم

 تیهودهندگان نیز  پاسخ درصد 92 کند. یبروز م از آن ها کمتر یخاص مذهب یتهافعالی

 ه اند.ا مهم عنوان کردر یمذهب

در پژوهش های صورت گرفته با وجود بررسی و ارزیابی هویت دینی دانشجویان و 

دانش آموزان، دقتی روی میزان عوامل موثر بر هویت دینی مانند شهر، رشته تحصیلی، 

به صورت جنسیت، درآمد خانواده در نسبت و در مقایسه با یکدیگر صورت نگرفته است. 

پژوهش حاضر در نسبت با پژوهش های قبلی را در چند مورد زیر می  نوآوریخالصه 

 توان بیان نمود:

جامعه آماری پژوهش حاضر برخالف پژوهش های صورت گرفته که جامعه آماری  -7

محدودی داشته اند؛ در سطح کشور است و سعی بر آن بوده که از مهم ترین و 

 حساس ترین استان های کشور نمونه گیری شود.

 .................................................................................................................................................................  
7- Lim 

2- Putnam 

9- dusanic 
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یل توجه به نقاط مختلف جغرافیایی کشور، نمونه هایی با فرهنگ های بومی به دل -2

متفاوت در اختیار پژوهشگران قرار گرفته است که باعث شده اطالعات دقیق تری 

 مبتنی بر فضای زیستی بومی هر منطقه به دست دهد.

های  وضعیت هر کدام از ابعاد هویت دینی و نیز کل هویت دینی در هر یک از ویژگی -9

دموگرافی با هم مقایسه شده اند. نتیجه این مقایسه ها می تواند؛ داده های مفیدی را در 

ریزی هایی متناسب با اختیار سیاست گذاران قرار دهد؛ تا بر اساس آن ها حداقل برنامه

 وضعیت هر شهر و استان، هر رشته تحصیلی و نیز جنسیت ترتیب دهند.

 . روش3

 یمحتوا لیدو مرحله کار صورت گرفته است؛ مرحله اول تحل قیتحق نیآنجا که در ا از

 یابی( و در مرحله دوم ارزی)مدظله العال یاامام خامنه اناتیاز ب یانقالب اسالم یهاارزش

محتوا و  لیاز نوع تحل اول در مرحله قیها، لذا تحقارزش نیآموزان بر اساس ادانش تیهو

در مرحله اول برای این بوده است.  همبستگی ی از نوعشیمایپبه روش در مرحله دوم 

که در  7991های مقام معظم رهبری از ابتدای زعامت، تا سالتحلیل محتوا، تمامی سخنرانی

 رابطه با ارزش های انقالب اسالمی بوده است؛ بررسی شده و ارزش ها استخراج شده اند. 

ای انقالب اسالمی بر به بیانات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( ارزش ه توجهبا 

اساس مبانی اسالم و مبانی فکری امام خمینی)ره( است؛ مبانی که عینا و دقیقا برخواسته از 

اسالم و به عبارت واضح تر عین اسالم ناب است. مقام معظم رهبری)مدظله العالی( می 

البته اگر انقالب برای دستیابی به آن ارزشها بود. و اما این ارزشها چیست؟....  »فرمایند:

کنم اسالم؛ اما اسالم یک کلمه بیان کنیم، من عرض میبخواهیم این ارزشها را در یک

که  بود شود. ملت ما به دنبال ارزشهاییمجمل است و تفاصیل گوناگونی از آن می یکلمه

(. در بیانات دیگری این مسئله 7919)مقام معظم رهبری، « اش در داخل اسالم هستهمه

پذیر وجه تفکیکهیچالبته ارزشهای انقالبی از ارزشهای اسالمی به»ح می کنند: را چنین مطر
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تواند بگوید من مسلمانم؛ اما انقالب را قبول ها باهم یکی است. کسی نمینیست؛ این

های ترین تپشندارم، و یا بگوید من انقالبی هستم؛ اما اسالم را قبول ندارم! امروز زنده

ترین نیروهای مردمی، این انقالب است؛ در حالی که کنندهبسیجانقالبی در اینجاست؛ 

های گوناگون است. پس انقالبی غیر اسالمی و اسالمی غیر سرتاسر دنیا، انباشته از انقالب

مقام معظم رهبری، « )انقالبی نداریم. ارزشهای انقالبی، همان ارزشهای اسالمی است

7961 .) 

خص می شود؛ منظور از ارزش های انقالب اسالمی در بیانات دیگر ایشان مش تتبعبا 

ایرانی است که در بیانات مختلفی آن را شرح داده اند؛ از جمله  -همان ارزش های اسالمی

ی آنچه مهم است، حفظ هویت جمعیِ یک ملت یا یک مجموعه»در بیاناتی می فرمایند: 

لت ما، به برکت انقالب اسالمی مردم ما و م -انسانی است، زیر هر نامی. هویت ایرانی 

اسالمی، به برکت حضور مردم در صحنه و دخالت و شراکت مردم در مسائل اساسی نظام، 

یک واقعیت جاافتاده است. امروز دنیا ملت ایران را به مسلمانیِ همراه با آگاهی و بصیرت 

و پیشگامی و پیشرفت در میدانهای مختلف میشناسد؛ این چیز کمی نیست. بخصوص 

که حرکتهای اسالمی در دنیای اسالم آغاز شده است، ملت ایران میتواند نقش ایفاء  امروز

جمهوری اسالمی، جهت را صد و هشتاد درجه تغییر »(. 7995)مقام معظم رهبری، « کند

ی از گرفتهداد. ملت ایران احساس هویت میکند؛ هویت اسالمی که هویت ایرانی هم نشأت

ای است س میکند که ایران اسالمی همان هویت گمشدههمین هویت اسالمی است. احسا

که بایستی این ملت دوباره آن را به دست بیاورد و بر اساس او، آرمانهای خود را معین و 

ریزی کند و تالش و مجاهدت خود را شکل دهد. این کاری است که ملت ما بخوبی برنامه

(. با اندک دقتی؛ آشکار 7911ری، )مقام معظم رهب« دهد انجام داده است و دارد انجام می

می گردد که ارزش هایی که تمدن اسالمی باید بر اساس آن ها شکل بگیرد و جوانان و 

های ها، نام ارزشنوجوانان تمدن ساز بر اساس آن ارزش ها هویت پیدا کنند و این ارزش

توسط مقام  ایرانی هستند که بارها-تمدن اسالمی به خود بگیرند؛ همان ارزش های اسالمی
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معظم رهبری مطرح شده اند. در جدول زیر ارزش هایی که از بیانات معظم له استخراج 

 شده اند؛ ذکر شده اند:
 ای )مدظله العالی(های مستخرج از تحلیل محتوای بیانات امام خامنهارزش. 1جدول

 های کلیلوازمات ارزش های کلیارزش

معنویت، زهد و بی ، تهذیب نفس و دیانتخدامحوری، ایمان مستحکم به خدای متعال 
کار  اعتنایی نسبت به دنیا و مظاهر مادی،

تخلق به  برای رضای خدا و اخالص،
تقوا و اخالق فاضله و اسالمی، 

 یپرهیزگار
 - گرایش و اعتقاد به آرمان ها و مطالبه گری آن ها

 کشور فهم درست از موقعیت، دشمن شناسی داشتن بصیرت و عمق سیاسی و دینی

 
 - ظلم ستیزی

 - اعتقاد به استقالل در همه ی زمینه ها
 - عدالت خواهی

خوش روحیه، امیدوار، با نشاط، مقاوم، با عزم و اراده و 
 با انگیزه بودن

- 

در میدان های خطر سینه سپر کردن، شجاعت و اهل 
 اقدام بودن

- 

 - دانش اندوزی و علم طلبی
ط در همه ی زمینه های پرهیز کردن از افراط و تفری

 زندگی
- 

 - اعتماد به نفس و عزت نفس داشتن
انس با قرآن و استفاده از آن در همه ی زمینه های 
 زندگی)زمینه های معنوی، سیاسی، مدیریتی و ...(

- 

برای اقامه ی دین و احیاء اسالم کار کردن ارزش قائل 
 دتبودن برای مفاهیم با ارزش مانند جهاد، ایثار و شها

- 

انگیزه و روحیه ی انقالبی داشتن و احساس مسئولیت 
 نسبت به مسائل انقالب

- 

 - فعال بودن و دارای روحیه ی خدمت بودن
 - استکبارستیزی
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به طور طبیعی برخی از ارزش های ذکر شده مربوط به هویت انقالبی و هویت ملی هستند که مد 

در رزش های مربوط به هویت دینی اعمال شده اند. فقط انظر مقاله حاضر نبوده و در این مقاله 

پیگیری شده است.  هاارزش نیآموزان بر اساس ادانش تیهو یابیارز پژوهش نیز، مرحله دوم

 در که است یدوم آموزان دوره متوسطهپژوهش شامل دانش نیا مرحله دوم در یآمار یجامعه

 یریگنمونه یبرا. هستند لیتحص به مشغول 7991-7991 سال در رانیا یاسالم یجمهور کشور

 از که صورت نیا به است؛ شده استفاده هدفمند دسترس در یریگنمونه روش از اول یمرحله در

 و بوده ترراحت هابه نمونه در آن یدسترس تیمهم که قابل شهرکالن پنج کشور، کل یشهرها نیب

 نقاط در ،یریگنمونه تیفیک و یاکندگپر نظر از را یمطلوب پوشش بتواند هاآن از یریگنمونه

 تهران،: از اندعبارت شهرکالن پنج نیا. شدند انتخاب ؛دینما حاصل کشور مختلف ییایجغراف

 شده انجام یتصادف ایخوشه صورت به یریگنمونه دوم مرحله در. زیتبر و اصفهان راز،یش مشهد،

 صورت به شهر هر از یآموزش یهیناح کی ای و یآموزش یمنطقه کی که صورت نیا به است؛

 به اقدام و انتخاب یتصادف صورت به مدرسه چند هاهیناح نیا در سپسو  شده انتخاب یتصادف

منطقه یا ناحیه انتخاب شده  .است شده درس یهاکالس در یتصادف صورت به نامهپرسش پخش

، 4و در تبریز ناحیه 4احیه، در اصفهان ن9، در شیراز ناحیه1، در مشهد ناحیه6در شهر تهران منطقه

 استفاده با نمونه تعداد نیا ؛بود نفر 7971از متشکل پژوهش، نیا در هیاول نمونه حجم بوده است.

 به شهرکالن هر در دوم متوسطه آموزاندانش یجامعه تعداد مجموع اساس بر مورگان، روش از

 919 نزدیک به شهرکالن هر در هیاول ینمونه تعداد مورگان جدول به توجه با. است آمده دست

 یدهپاسخ کامل، ای قیدق ییپاسخگو عدم مانند یمختلف لیدال به یریگنمونه از بعد. است بوده نفر

 یی این پنج کالنشهرنها یشده و لذا تعداد نمونه یریگو... دچار افت در نمونه ینید یهاتیاقل

 وم هستند. آموزان متوسطه دها دانشآن یکه همه است؛نفر  7212

 . ابزار پژوهش4
ای و بیانات مقام در مرحله اول از منابع کتابخانه اطالعات یگردآور منظور به پژوهش نیا در

 طرح از برگرفته نامهپرسش نیا. است شده استفاده نامهپرسش از معظم رهبری و در مرحله دوم

 یانقالب و یمل ،ینید تیهو سه یکننده یبررس که بوده( 7991) پورنیحس و زادهبیغر یپژوهش

 استفاده مورد یراتییتغ با و و هیجانی دانشجویان است یعاطفی، رفتار ،یشناخت یهاشیگرا در
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)مدظله  یمقام معظم رهبر اناتیب یمحتوا لیتحلاز با استفاده  راتییتغ نیا. است گرفته قرار

 یو فضا ینوجوان یهایژگیوبا در نظر گرفتن   در استخراج ارزش های انقالب اسالمی (یالعال

 7.نداعمال شده ا ،یآموزدانش

مولفه های هویت دینی که در نهایت پس از تغییرات اعمال شده در این پژوهش مورد پیمایش 

قرار گرفته اند؛ در سه گرایش شناختی، رفتاری و عاطفی بوده و شامل موارد ذکر شده در جدول 

 زیر می شوند.

 های شناختی، رفتاری و عاطفیی در گرایشهای هویت دین. مولفه2جدول
 گویه هامولفه متغیر

 
 
 
 
 
 

 هویت دینی
 
 

 
گرایش 
 شناختی

 

 آشنایی و اعتقاد به اصول و مبانی دین اسالم

 اعتقاد به معاد

 اعتقاد به نقش مثبت دین در زندگی

 اعتقاد به منجی آخرالزمان

 
 

گرایش 
 رفتاری

 

 انس با قرآن انس

 به واجبات دینیعمل 
 عمل به امر به معروف و نهی از منکر

 دفاع همیشگی از دین اسالم 

 شرکت در در نماز جماعت مسجد 

 اعتقاد و التزام به عفاف و حجاب

 شرکت در مراسم اعیاد و عزاداری 

گرایش 
 عاطفی
 

 افتخار به مسلمان بودن

 المالشان اسافتخار به داشتن پیامبر عظیم

 افتخار به داشتن امام معصوم 

و  مختلف یهادانشگاه دیاسات از نفر چند توسط افتهی رییتغ ینامهپرسش نیا یصور ییروا

 د؛یگرد دییتا یو صور یقرار گرفته و از نظر ظاهر یابیراهنما و مشاور مورد ارز دیاسات

ه عد ابزار مورد نظر بها اصالح شد. در مرحله بوارده توسط آن راداتیاز ا یسپس بخش

 .................................................................................................................................................................  
های گرایش هیجانی با گرایش عاطفی در برخی تغییرات اعمال شده شامل حذف گرایش هیجانی هر سه هویت، تلفیق گویه-57

، تغییر در جمله بندی 41، 76، 91، 22، 2ها مانند گویه شماره موارد، تعویض ترتیب قرار گیری انواع هویت، حذف برخی از گویه

های هویت و به خصوص گرایش 96، 92ها مانند گویه شماره جایی برخی گویهو...، جابه 44، 1، 9یه شماره ها مانند گوبرخی گویه

 باشد.ها در گرایش شناختی هویت انقالبی میانقالبی و اضافه کردن برخی گویه
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و  هاقابل فهم بودن ماده یبررس یمدارس برا رانیاز دب یتعداد اریدر اخت یصورت مقدمات

 مولفهشده است.  لیسوال تشک 41پرسش نامه از  نیا ؛قرار گرفت یرفع اشکاالت احتمال

 تا 1 یها)سوال یرفتار شی(، گرا4تا  7 یها)سوال یشناخت شیاز عناصرگرا ینید تیهو

 یشناخت شیاز عناصر گرا یمل تیهو مولفه ،(74 تا 72 یها)سوال یعاطف شیگرا ،(77

 یها)سوال یعاطف شیگرا ،(25 تا 71 یها)سوال یرفتار شی(، گرا71تا  71 یها)سوال

 شیگرا(، 91تا  21 یها)سوال یشناخت شیاز عناصر گرا یانقالب تیهو مولفه ،(21 تا 27

 نیا. اند شده لیتشک( 41 تا 41 یها)سوال یعاطف شیگرا و( 44 تا 99 یها)سوال یرفتار

 شده است. یدرجه بند کرتیل یدرجه است که توسط درجه بند 1 یدارا نامه پرسش

که در خصوص  است هکرونباخ استفاده شد ینامه از آزمون آلفاپرسش نیا ییایپا یبرا     

 تیهو ،ینید تیهوکرونباخ  یفاآل و α=911/5نامه کرونباخ کل پرسش یپژوهش آلفا نیا

 .است آمده دست به  α=915/5 و α، 921/5=α=941/5 بیبه ترت یانقالب تیو هو یمل

 ها. یافته5

)تهران،  لیتحص محل شهر حسب بر نمونه یفراوان شامل پژوهش یفیتوص یهاافتهی     

 و یاضیر ،یتجرب ،یانسان)علوم  یلیتحص رشته ت،یجنس( زیتبر و اصفهان راز،یش مشهد،

 باالتر و ونیلیم6تا4 ون،یلیم4تا2 ون،یلیم2 از)کمتر  خانواده درآمد زانیم و( یاحرفه و یفن

 .است( ونیلیم6 از
 لیتحص محل شهرنمونه بر حسب  ی. فراوان3جدول

 یفراوان درصد یفراوان شهر

 41/29 294 تهران

 41/76 256 مشهد

 67/76 251 رازیش

 59/71 274 اصفهان

 91/26 995 زیتبر
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 755 7212 کل

 زیه تبر شههر  ل،یتحصه  محهل  شههر  ریمتغ در یفراوان زانیم نیشتریب ؛دهدیم نشان  9جدول

 .است
 تینمونه بر حسب جنس ی. فراوان4 جدول

 یفراوان درصد یفراوان تیجنس

 9/49 671 مذکر

 1/15 691 مونث

 755 7212 کل

از  شهتر ینفهر ب  71 مونثگروه  نیب ت،یجنس ریدر متغ یفراوان زانیم ؛دهدینشان م  4جدول

 .استمذکر 
 یلیتحص رشتهنمونه بر حسب  ی. فراوان5 جدول

 یفراوان درصد یفراوان گروه

 51/47 174 یانسان علوم

 91/26 995  یتجرب

 1/29 291 یاضیر

 11/1 775 یاحرفه و یفن

 755 7212 کل

 یانسهان  علهوم  رشته ،یلیتحص رشته ریتغم در یفراوان زانیم نیشتریب ؛دهدیم نشان 1جدول

 .است
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 خانواده درآمد زانیمنمونه بر حسب  ی. فراوان6 جدول

 یفراوان درصد یفراوان درآمد زانیم

 6/99 496 ونیلیم2از کمتر

 1/26 992 ونیلیم 4تا2

 2/9 771 ونیلیم 6تا4

 1/6 14 باالتر و ونیلیم 6

 71 221 پاسخ یب

 755 7212 کل

 از کمتر گروه خانواده، درآمد زانیم ریمتغ در یفراوان زانیم نیشتریب ؛دهدیم ننشا 6جدول

 .است ونیلیم 2
  یفیتوص ی. شاخص ها7 جدول

 یدگیکش یچولگ اریمع انحراف نیانگیم مولفه سازه

هو
ی

 ت
دینی

 

 215/5 -997/5 51/4 51/71 یشناخت شیگرا

 -111/5 -591/5 79/1 11/25 یرفتار شیگرا

 541/5 -562/7 64/9 19/77 یعاطف شیگرا

 نیآمده است. ا ینید تیهو یهاشیگرا از کی هر یفیتوص یها شاخص 1جدول در

 .است ینید تیهو یعاطف شیگرا به مربوط نیانگیم نیباالتر ؛دهدیم نشان جدول

یافته های  همچنین باالترین انحراف معیار مختص گرایش رفتاری هویت دینی است.

 مستقل است. Tشامل واریانس چند متغیره، آزمون توکی و استنباطی نیز 
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با توجه به شهر محل تحصیل، جنسیت،  های آنآموزان و گرایش. مقایسه هویت دینی دانش8جدول 

 رشته و میزان درآمد خانواده
های ویژگی

جمعیت 

 شناختی

میانگین  df مجذور مربعات هویت

 مربعات

F Sig. 

هویت دینی  

 شناختی

11/421 4 22/756 7/146 5/711 

شهر محل 

 تحصیل

هویت دینی 

 رفتاری

914/557 4 96/555 2/257 5/561 

هویت دینی  

 عاطفی

62/411 4 71/627 7/919 5/296 

 5/759 7/999 954/617 4 7271/614 هویت دینی 

 

 

 جنسیت

 

هویت دینی 

 شناختی

719/579 7 719/579 72/596 5/557 

هویت دینی 

 رفتاری

7214/211 7 7214/211 21/111 5/555 

هویت دینی 

 عاطفی

757/111 7 757/111 9/567 5/559 

 5/555 27/196 9447/979 7 9447/979 هویت دینی

 

 

 رشته

 

هویت دینی 

 شناختی

19/111 2 26/194 7/119 5/714 

هویت دینی 

 رفتاری

241/942 2 722/917 2/179 5/565 

هویت دینی 

 عاطفی

11/654 2 29/952 2/656 5/514 

 5/514 2/926 467/715 2 922/965 هویت دینی

 

 

میزان درآمد 

 خانواده

 

هویت دینی 

 شناختی

99/916 4 9/996 5/699 5/199 

هویت دینی 

 رفتاری

91/111 4 24/919 5/119 5/692 

هویت دینی 

 عاطفی

15/995 4 71/199 7/111 5/711 

 5/414 5/112 791/915 4 111/199 هویت دینی

آموزان دهد؛ بین هویت دینی دانشتحلیل واریانس چند متغیره نشان می 1بر اساس جدول
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بر حسب جنسیت تفاوت معنادار وجود دارد؛ اما برای سایر موارد این تفاوت معنادار 

های مختلف، یکسان نیستند و در میان نیست. به عبارت دیگر هویت دینی جنسیت

تفاوت  ، رشته و میزان درآمد خانوادهمحل تحصیلهای این هویت بر حسب شهر گرایش

 شود. معناداری مشاهده نمی

در ادامه جهت مشخص شدن میزان تفاوت در میانگین و نیز مشخص شدن معناداری 

 ی هریک از متغیرها با یکدیگر بر حسب شهر، رشته و میزان درآمد از آزموندر مقایسه

 ی مستقل بهره گرفته شده است.تعقیبی توکی و بر حسب جنسیت، از آزمون ت
 1در مقایسه هریک از شهرها با یکدیگر های آنآموزان و گرایش. وضعیت هویت دینی دانش9جدول 

 .Sig اختالف میانگین شهر هویت

 

 

 

 

 هویت دینی گرایش شناختی

 5/551 7/7915* تبریز و شیراز

 5/654 5/4126 تبریز و مشهد

 5/551 7/5519* تبریز و تهران

 5/597 5/1924- تبریز و اصفهان

 5/999 5/6119- شیراز و مشهد

 5/996 5/7951- شیراز و تهران

 5/555 -7/9154* شیراز و اصفهان 

 5/146 5/1241 مشهد و تهران 

 5/554 -7/9715* مشهد و اصفهان 

 5/555 -7/1991* تهران و اصفهان 

 

 

 

 

 5/915 5/9699 زتبریز و شیرا

 5/119 5/1991 تبریز و مشهد

 5/571 7/6949* تبریز و تهران

 5/521 -7/1261* تبریز و اصفهان

 .................................................................................................................................................................  
به مقدار عدد ذکر شده گر آن هستند که مقدار میانگین اولی اند، نشانهایی که در ادامه آمدهاعداد مثبت در جدول-77

دهند که اولی به مقدار عدد ذکر شده کمتر از دومی است؛ به عنوان بیشتر از دومی است و اعداد منفی نیز نشان می

دهد که میانگین است. این عدد نشان می -1924/5مثال اختالف میانگین هویت دینی شناختی دو شهر تبریز و اصفهان 

 کمتر از اصفهان است. 1924/5تبریز در این گرایش به میزان 
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 هویت دینی گرایش رفتاری

 5/999 5/7699 شیراز و مشهد

 5/271 7/2615 شیراز و تهران

 5/575 -2/5966* شیراز و اصفهان 

 5/965 7/5917 مشهد و تهران 

 5/554 -2/2661* مشهد و اصفهان 

 5/555 -9/9676* هران و اصفهانت 

 

 

 

 هویت دینی گرایش عاطفی

 

 5/757 5/1926 تبریز و شیراز

 5/924 5/1621 تبریز و مشهد

 5/555 7/1416* تبریز و تهران

 5/146 5/9551- تبریز و اصفهان

 5/916 5/7699- شیراز و مشهد

 5/551 7/5795* شیراز و تهران

 5/574 -7/5994* شیراز و اصفهان 

 5/557 7/7129* مشهد و تهران 

 5/561 5/1691- مشهد و اصفهان 

 5/555 -2/5464* تهران و اصفهان 

 

 

 

 

 هویت دینی

 5/262 2/2451 تبریز و شیراز

 5/674 7/1117 تبریز و مشهد

 5/555 4/9119* تبریز و تهران

 5/519 2/1191- تبریز و اصفهان

 5/914 5/6119- شیراز و مشهد

 5/921 2/7414 شیراز و تهران

 5/555 -1/7559* شیراز و اصفهان 

 5/752 2/1521 مشهد و تهران 

 5/559 -4/4415* مشهد و اصفهان 

 5555/ -1/2411* تهران و اصفهان 

با استفاده از آزمون تعقیبی توکی به دست آمده است. طبق این جدول به صورت کلی  9جدول

شیراز و اصفهان، مشهد و اصفهان و ه میانگین شهرهای تبریز و تهران، در هویت دینی در مقایس
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شود. شود؛ اما در سایر موارد تفاوت معناداری مشاهده نمیتهران و اصفهان تفاوت معنادار دیده می

باالترین اختالف میانگین در هویت دینی، مربوط به اختالف میان دو شهر تهران و اصفهان به 

و کمترین میزان آن مربوط به اختالف میان دو شهر شیراز و مشهد به است  -2411/1میزان

 است. -6119/5میزان

 ها با یکدیگردر مقایسه هریک از رشته های آنآموزان و گرایش. وضعیت هویت دینی دانش11جدول 
 .Sig اختالف میانگین رشته هویت

 

 

 هویت دینی گرایش شناختی

 

 5/555 7/9711* انسانی و ریاضی

 5/557 7/5491* انسانی و تجربی

 5/555 2/1719* انسانی و فنی

 5/175 5/2619- ریاضی و تجربی

 5/521 7/7992* ریاضی و فنی

 5/559 7/4617* تجربی و فنی

 

 

 هویت دینی گرایش رفتاری

 5/555 2/9196* انسانی و ریاضی

 5/555 2/7961* انسانی و تجربی

 5/555 9/1921* انسانی و فنی

 5/475 5/1715- ریاضی و تجربی

 5/615 5/1992 ریاضی و فنی

 5/751 7/6167 تجربی و فنی

 

 

 

 هویت دینی گرایش عاطفی

 

 5/555 7/1617* انسانی و ریاضی

 5/555 7/5141* انسانی و تجربی

 5/555 7/9195* انسانی و فنی

 5/511 5/6159- ریاضی و تجربی

 5/942 5/2799 ریاضی و فنی

 5/511 5/1942 تجربی و فنی

 

 

 

 هویت دینی

 5/555 6/5911* انسانی و ریاضی

 5/555 4/2172* انسانی و تجربی

 5/555 1/2191* انسانی و فنی

 5/294 7/1669- ریاضی و تجربی

 5/917 2/2122 ریاضی و فنی

 5275/ 4/5711* تجربی و فنی

دهد؛ به صورت کلی ی توکی به دست آمده، نشان میکه با استفاده از آزمون تعقیب 75جدول
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های انسانی و ریاضی، انسانی و تجربی، انسانی و در هویت دینی در مقایسه میانگین رشته

شود؛ اما در سایر موارد تفاوت معناداری تفاوت معنادار دیده میفنی و تجربی و فنی 

، مربوط به اختالف میان دو شود. باالترین اختالف میانگین در هویت دینیمشاهده نمی

است و کمترین میزان آن مربوط به اختالف میان دو  2191/1رشته انسانی و فنی به میزان

 است. -1669/7رشته ریاضی و تجربی به میزان
 در مقایسه هریک از میزان درآمدها با یکدیگر های آنآموزان و گرایش. وضعیت هویت دینی دانش11جدول 

 .Sig میانگین اختالف رشته هویت

 

 

 هویت دینی گرایش شناختی

 

 5/991 5/5991 4تا2و  2کمتراز

 5/617 5/1296 6تا4و  2کمتراز

 5/945 5/9492 به باال6و  2کمتراز

 5/199 5/4299 6تا4و  4تا2

 5/919 5/2494 به باال6و  4تا2

 5/991 5/7151- به باال6و  6تا4

 

 

 هویت دینی گرایش رفتاری

 5/652 5/6141 4تا2و  2کمتراز

 5/651 5/9197 6تا4و  2کمتراز

 5/119 5/1919 به باال6و  2کمتراز

 5/999 5/9514 6تا4و  4تا2

 5/999 5/2226 به باال6و  4تا2

 7/555 5/5111- به باال6و  6تا4

 

 

 

 هویت دینی گرایش عاطفی

 

 5/665 5/9279 4تا2و  2کمتراز

 5/552 7/9576* 6تا4و  2کمتراز

 5/514 7/5221 به باال6و  2کمتراز

 5/516 5/9159 6تا4و  4تا2

 5/426 5/1571 به باال6و  4تا2

 5/911 5/2111- به باال6و  6تا4

 

 

 هویت دینی

 5/191 7/5191 4تا2و  2کمتراز

 5/799 2/1514 6تا4و  2کمتراز

 5/141 2/2699 به باال6و  2کمتراز

 5/171 7/1711 6تا4و  4تا2

 5/945 7/7196 به باال6و  4تا2

 9915/ -1417/5 به باال6و  6تا4

با استفاده از آزمون تعقیبی توکی به دست آمده است. طبق این جدول به صورت  77جدول
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 6تا4میلیون و 2کلی در هویت دینی گرایش عاطفی فقط در مقایسه میانگین درآمد کمتر از

. شودد؛ اما در سایر موارد تفاوت معناداری مشاهده نمیشوتفاوت معنادار دیده میمیلیون 

میلیون 2باالترین اختالف میانگین در هویت دینی، مربوط به اختالف میان دو درآمد کمتر از

است و کمترین میزان آن مربوط به اختالف میان دو درآمد  1514/2میلیون به میزان  6تا4و 

 است. -1417/5میلیون به باال به میزان 6میلیون و  6تا4
ها در مقایسه دو گروه مذکر و مونث با های آنآموزان و گرایشوضعیت هویت دینی دانش. 12جدول 

 یکدیگر

 نتایج                     
 هویت ها

میانگین 
 مذکر

میانگین 
 مونث

F T P 

گرایش شناختی هویت 
 دینی

95/9 69/9 949/6 646/4 555/5 

گرایش رفتاری هویت 
 دینی

71/9 1/2 121/9 644/1 555/5 

گرایش عاطفی هویت 
 دینی

77/4 11/9 695/26 111/4 555/5 

 555/5 795/1 611/72 25/9 19/9 هویت دینی

میانگین هویت  دهد؛نشان می مستقل به دست آمده Tکه با استفاده از آزمون  72جدول

تر است و تفاوت آموزان دخآموزان پسر بیشتر از دانشدر دانش های آندینی و گرایش

شود. آموزان پسر و دختر مشاهده میمیان دانش های آنمعناداری در این هویت و گرایش

بیشترین میزان میانگین هویت مربوط به گرایش عاطفی هویت دینی گروه مذکر با مقدار 

 است. 77/4

 نتیجه گیری

دینی متاثر از  دهد؛ هویتنتایج به دست آمده در بررسی واریانس چند متغیره نشان می

جنسیت است و در دختران و پسران متفاوت بوده و این تفاوت معنادار است. اما هویت 
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توان علت این تفاوت را دینی متاثر از شهر محل تحصیل، رشته و میزان درآمد نیست. می

آموزان دختر و پسر و نیز تمایز در روحیات و فضای روانی در تمایز فضای تربیتی دانش

و جنس مذکر و مونث، دانست. متاسفانه فضای محتوایی و پرورشی دینی دانش زیستی د

آموزان دختر و پسر در عین تمامی تمایزهای میان آن ها، به صورت یکسان تعریف شده 

است و نتیجه طبیعی این مسئله، تفاوت هویت دینی این دو جنس است. نتایج ذکر شده در 

حیدری و رمضانی ر و مونث با نتایج پژوهش معناداری تفاوت هویت دینی دو جنس مذک

همچنین  همسو است. (7995معماریانی ) و سفیری ( و7994(، ولی نژاد )7994باصری )

(، امینی 7991این نتیجه به دست آمده با نتایج حاصل از پژوهش غریب زاده و حسین پور )

حسین پور و  ( ناهمسوست. غریب زاده و7996( و امینی و همکاران )7999و همکاران )

 جنسیت حسب بر دانشجویان هویت دینی اند؛ بینامینی و همکاران به این نتیجه رسیده

تفاوت معناداری وجود ندارد. پژوهش های ذکر شده جامعه آماری محدودی در سطح یک 

اند و در نتیجه نتایج حاصله قابلیت تعمیم به شهرستان یا یک دانشگاه را پوشش داده

را ندارند. در حالی که پژوهش حاضر تمامی کالن شهرهای مهم و تر سطوح گسترده

تاثیرگذار کشور را مورد توجه قرار داده است و حاصل این نوع نگاه می تواند؛ تعمیم نسبی 

نتایج به دست آمده به کل کشور باشد. در نهایت این نتایج در سیاست گذاری ها و برنامه 

راستای تربیت آینده سازان مومن انقالبی مورد  ریزی های نظام تعلیم و تربیت کشور در

 توجه قرار گیرد.

مستقل نشان می دهند؛ میانگین هویت  Tهای تعقیبی و نتایج به دست آمده از آزمون

دینی به ترتیب در اصفهان بیشتر از تبریز، در تبریز بیشتر از مشهد، در مشهد بیشتر از شیراز 

صورت کلی در هویت دینی در مقایسه میانگین به  و در شیراز بیشتر از تهران است.

شیراز و اصفهان، مشهد و اصفهان و تهران و اصفهان تفاوت شهرهای تبریز و تهران، 

میانگین هویت شود. شود؛ اما در سایر موارد تفاوت معناداری مشاهده نمیمعنادار دیده می

ر از ریاضی و در ریاضی دینی به ترتیب در رشته انسانی بیشتر از تجربی، در تجربی بیشت
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انسانی با سایر  به صورت کلی در هویت دینی در مقایسه میانگین رشته بیشتر از فنی است.

شود؛ اما در سایر موارد تفاوت تفاوت معنادار دیده میرشته ها )ریاضی، تجربی و فنی( 

پایین ترین  میانگین هویت دینی به ترتیب از باالترین مقدار تاشود. معناداری مشاهده نمی

به میلیون. 6تا 4میلیون به باال و 6میلیون، 4تا2میلیون، 2مقدار عبارت است از: کمتر از

میلیون 2صورت کلی در هویت دینی گرایش عاطفی فقط در مقایسه میانگین درآمد کمتر از

شود؛ اما در سایر موارد تفاوت معناداری مشاهده تفاوت معنادار دیده میمیلیون  6تا4و 

های آن در گروه مذکر بیشتر از همچنین میانگین هویت دینی و تمامی گرایش شود.نمی

 مونث به دست آمده است.

آموزان پنج کالن شهر کشور، نتایج به دست آمده در این قسمت در مقایسه دانش     

ها اغلب به گویای آن است که در مناطقی که کمتر دچار مهاجرت هستند و مردم آن

کنند؛ مانند شهر اصفهان و تبریز، مردم اصالت خود را در مسائل دگی میصورت سنتی زن

کنند. همچنین در دینی بیشتر از سایر مناطقی که دچار امتزاج قومیتی هستند؛ حفظ می

های ضد فرهنگی دشمن شود؛ به صورت آشکار مشاهده صورتی که نگاهی گذرا به فعالیت

های سیاسی در پایتخت هر کشور نظامگذاری دشمن جهت جنگ با می شود؛ سرمایه

کنند و بیشتر از سایر مناطق است. همچنانکه نتایج به دست آمده این ادعا را تصریح می

دهند؛ در کالن شهرهای غیر از تهران مثل اصفهان و تبریز میزان هویت دینی بیشتر نشان می

مذهبی اصلی کشور از تهران است. شهر مقدس مشهد نیز با وجود اینکه یکی از شهرهای 

 است؛ اما در مقایسه با اصفهان و تبریز در سطح پایین تری از هویت دینی قرار دارد. 

 کند؛ هویتنتایج به دست آمده در بررسی وضعیت دو گروه مذکر و مونث بیان می     

در دختران کمتر از پسران است و این تفاوت معنادار است. نتایج  های آندینی و گرایش

دهند که دشمن تمرکز بسیار بیشتری روی جنس مونث به ه این واقعیت را نشان میحاصل

های آتی داشته است. از آنجایی که دختران این مرز و بوم عنوان مادران تربیت کننده نسل

یابی این های دینی برای دستی مهم و اساسی تربیت فرزند بر اساس ارزشدر آینده وظیفه
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را دارند؛ دشمن به  -در صدر آن تشکیل تمدن نوین اسالمی - انقالب به اهداف بلندش

کند. از طرف دیگر ها فعالیت میشدت در راستای استحاله تربیت دختران بر اساس ارزش

در صورتی فساد در جامعه اشاعه پیدا خواهد کرد که زنان آن جامعه به سمت فساد سوق 

برای بیداری مسئولین در جهت  داده شوند. لذا نتایج به دست آمده زنگ خطری است؛

اقدام و عکس العمل فوری در برابر تربیت ناصحیح مادران آینده این سرزمین. شاید بتوان 

شود؛ ترین نتایج این پژوهش همین مسئله باشد. البته دوباره تاکید میگفت یکی از مهم

تر از آن د؛ یا پایینهای پسران و دختران در اینکه باالتر از میانگین باشنمیزان نتایج هویت

یکسانند؛ اما این مقدار از اختالف در طوالنی مدت بسیار خطرناک است. نتایج ذکر شده 

 و سفیری ( و7994(، ولی نژاد )7994حیدری و رمضانی باصری )با نتایج پژوهش 

کامال متضاد است. این محققان به این نتیجه رسیده اند که میزان   (،7995معماریانی )

 هویت دینی در دختران باالتر از پسران است. میانگین

های تحصیلی، باال بودن میزان هویت دینی و تحلیل نتایج به دست آمده بر حسب رشته     

دهد. در این ها را نشان میی علوم انسانی از سایر رشتهآموزان رشتههایش در دانشگرایش

ی تجربی، ریاضی و موزان رشتهآتوان چنین اظهار نظر کرد؛ اول آنکه، دانشخصوص می

ای و دینی مربوط های فکری اندیشهبحث"ها معموال با این دیدگاه که فنی و نیز دبیران آن

به  "ها باید فقط به دنبال علوم تجربی و به احتمال ریاضیاتی باشندها نیست و آنبه آن

-جهت هویت آسیب پردازند. لذا هم از اینای نمیصورت عمیق به مسائل فکری و اندیشه

های دینی در ها و اندیشهها بر اساس ارزشگیری هویت آنپذیرتری دارند و هم شکل

-تری است. دوم، از این بُعد نیز می توان مسئله را بررسی نمود که چون دانشسطح پایین

-تر از دانشهای تجربی به طور معمول به لحاظ استعداد هوشی و درسی قویآموزان رشته

-ها در رابطه با مسائل مربوط به دین و ایعلوم انسانی هستند؛ این مسئله غفلت آنآموزان 

ی اخالقی عجب و تکبر به توانایی خود را تقویت نموده و ها به جهت رذیلهبسا طغیان آن

ی میدانی در جامعه کند؛ مطالعههای خدایی و دینی را افزون میدر نتیجه دوری از ارزش
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کند. البته باید توجه نمود خود علوم انسانی تدریس وضوح نمایان می نیز این مطلب را به

هاست. لکن در صورتی ی ارزشکنندهشده در مدارس نه تنها مسموم نیست؛ بلکه تقویت

ی نمونه بررسی شود؛ به علت مباحثی که در که دانشجویان علوم انسانی به عنوان جامعه

ی ی نمونهی عکس در جامعهد نیست که نتیجهها وجود دارد؛ بعیعلوم انسانی دانشگاه

فنی و  آموزان رشتهدانشگاهی حاصل آید. پایین بودن میزان میانگین هویت دینی دانش

بینی است. بنابراین می ای نیز با توجه به جو نامساعد مدارس فنی کامال قابل پیشحرفه

وم انسانی نسبت به محتوای توان این ادعا را نمود؛ مفاد درسی و نحوه مواجهه معلمان عل

درسی رشته علوم انسانی، دانش آموزان علوم انسانی را بیشتر در معرض آموزه های 

 اسالمی و دینی قرار می دهد؛ اما سایر رشته ها از چنین فضایی برخوردار نیستند.

با در نظر گرفتن  های آندینی و گرایش نتایج به دست آمده در رابطه با میزان هویت

های دینی و دهد؛ با افزایش درآمد پایبندی عاطفی افراد به ارزشها نشان میمد خانوادهدرآ

معماریانی  و سفیری انقالبی کاهش یافته است. این نتیجه با نتیجه به دست آمده از پژوهش

، (1-6)علق/« کال إنَّ االنسَانَ لَیَطغَی أن رَّءاهُ استَغنَی»ی با توجه به آیه (، همسوست.7995)

ها بیشتر شود؛ در بیشتر افراد طغیان به وجود آمده و به هر میزان رفاه مادی و دنیوی انسان

ها را می گیرد. به همین دلیل توجه به دنیا و مظاهر دنیوی جای توجه به آخرت و ارزش

است که خداوند در قرآن کریم همواره زندگی دنیایی مذموم را در مقابل آخرت و زندگی 

 قرار داده است. دینی و الهی
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