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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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چکیده
مهم ترین مسئله در نیل به تمدن اسالمی تربیت جوانان مومن انقالبی است .هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت و مقایسه هویت
دینی دانش آموزان متوسطه دوم ،در جهت سنجش میزان تربیت ایمانی و دینی آنهاست .مرحلهی اول پژوهش ،استخراج
ارزشهای انقالب اسالمی از بیانات مقام معظم رهبری بوده است؛ این مرحله از پژوهش از نوع تحلیل محتوا است .مرحلهی دوم با
روش پیمایشی از نوع همبستگی انجام شده است و ابزار آن ،پرسشنامه برگرفته از پژوهش غریبزاده و حسینپور بوده و با
تغییرات ی که بر اساس ارزش های استخراج شده از بیانات مقام معظم رهبری صورت گرفته ،مورد استفاده قرار گرفته است .جامعهی
آماری در این پژوهش دانشآموزان دوره متوسطه دومی است که در کشور جمهوری اسالمی ایران در سال  7991-7991در تمامی
رشته های نظری و رشته فنی حرفه ای ،مشغول به تحصیل بودهاند .حجم نمونه اولیه در این پژوهش ،متشکل از 7971نفر است که
از پنج کالنشهر تهران ،مشهد ،تبریز ،اصفهان و شیراز اخذ شده اند .برای نمونهگیری در مرحلهی اول از روش نمونهگیری در
دسترس هدفمند استفاده شده است .مرحله دوم نمونهگیری به صورت خوشهای تصادفی (در شهر تهران منطقه ،6در مشهد ناحیه،1
در شیراز ناحیه ،9در اصفهان ناحیه 4و در تبریز ناحیه ،)4انجام شده است .بین هویت دینی دانشآموزان بر حسب جنسیت تفاوت
معنادار وجود دارد؛ اما برای سایر موارد (شهر ،رشته و درآمد) این تفاوت معنادار نیست .میانگین هویت دینی و گرایشهای آن در
گروه جنسیت در دانشآموزان پسر بیشتر از دانشآموزان دختر است .اختالف میانگین میان دو شهر تهران و اصفهان و دو رشته
علوم انسانی و فنی در هویت دینی از بقیه موارد بیشتر است .در رابطه با درآمد ،باالترین اختالف میانگین در هویت دینی ،مربوط به
اختالف میان دو درآمد کمتر از2میلیون و 4تا 6میلیون است.

واژگان کلیدی :دانشآموزان ،تمدن اسالمی ،هویت دینی ،جنسیت ،درآمد ،رشته ،شهر.
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مقدمه
در فرایند تحقق اهداف انقالب اسالمی (که بر اساس بیانات مقام معظم رهبری از انقالب
اسالمی آغاز می شود و به ترتیب با نظام اسالمی ،دولت اسالمی و جامعه اسالمی ادامه می
یابد؛ تا اینکه به تمدن نوین اسالمی برسد (مقام معظم رهبری))7919 ،؛ یکی از عمده ترین
اهداف و نیز یکی از عمده ترین راه کارها برای تسهیل و تسریع در نیل به تمدن اسالمی،
پرور ش و هویت دهی نسل های آتی است .تربیت جوانان مومن انقالبی و به عبارت دیگر
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
اسالمی-ایرانی و به عبارت دیگر ارزش های تمدن نوین اسالمی مورد تاکید مقام معظم
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.
این مطلب که انقالب اسالمی ایران ثمرهی حرکت انبیا و دنبالهرو نهضت آنان است؛ نیز
مسئولیت مهمی را برای پرورش نسل آتی بر دوش انقالب نهاده است .حضرت امام
خمینی (ره) در یکی از سخنرانیهای خود به این نکته ،این طور اشاره مینمایند« :شما اگر
بتوانید این بچه ها را تربیت کنید به طوری که از اول بار بیایند به اینکه خداخواه باشند،
توجه به خدا داشته باشند ،شما اگر عبودیت اهلل را و پیوند با خدا را به این بچه ها تزریق
کنید ،این بچه ها زود قبول میکنند امر را .اگر عبودیت خدا را به اینها و تربیت الهی را و
آن که هر چه هست از اوست ،به اینها القا کنید و آنها بپذیرند ،خدمت کردید به این
جامعه ،بعدها دسترنجهای شما ارزشمند خواهد شد و اگر خدای نخواسته برخالف این
باشد به این امانت خدای نخواسته هر کس که کرده باشد ،خیانت کرده است و این غیر از
همه خیانتهاست .خیانت به انسان است ،خیانت به عبودیت و به اهلل است»( .امام خمینی،
)7919
مقام معظم رهبری درباره اهداف آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران می
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فرمایند « :آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت عمومی کشور هدفهایی دارد ،دنبال
هدفهایی میگردد ،این هدفها چیست؟ این هدفها عیناً همان هدفهای نظام اسالمی
است؛ این [اهداف] باید در آموزش و پرورش وجود داشته باشد؛ مورد توجّه باشد .ما
دانشجو ،دانشآموز ،محصّل ،تربیت می کنیم با یک هدفی ،به سمت یک آرمانی؛ این هدف
عبارت است از همان هدفی که نظام اسالمی برای آن به وجود آمد .نظام اسالمی ،جهان و
جامعهای را میخواهد بسازد پیشرو ،با ارزشهای متعالی ،متدیّن ،پایبند به شرایع الهی ،با
گسترهی بیانتهای افق دید .نگاه انسانی که در جامعهی اسالمی و نظام اسالمی زندگی
می کند ،برای آینده هیچ محدودیّتی ندارد ،در هیچ جهتی؛ نه فقط در جهات معنوی[ ،بلکه]
در جهات مادّی و در جهات علمی ،هیچ محدودیّتی وجود ندارد؛ افق دید ،بسیار جلوتر و
پیشتر و فراتر از آن چیزی است که بلندهمّتان عالم ،مثالً فرض کنید که برای مسائل علمی
قائلند؛ در جامعهی اسالمی ،افقِ دید خیلی گسترهی بیشتری دارد .دانشآموز باید در طول
این دوازده سال ،جایگاه خود را در این کاروان عظیمی که به سمت پیشرفت در جامعهی
اسالمی حرکت میکند ،پیدا کند؛ باید بداند که در این مجموعهی عظیم ،در این حرکت
عظیم او چه کاره است؟ جایگاهش کجا است؟ شأنش چیست؟ برای خودش نقش تعریف
بکند؛ ما باید اینجور فرزندانمان را تربیت بکنیم( .»...امام خامنهای)7991 ،
بنابراین تربیت و شکل دهی هویت دینی و انقالبی دانش آموزان مبتنی بر مبانی
فلسفی-اعتقادی و عملی اسالم راستین؛ همواره عمده ترین دغدغه و رهآورد انقالب
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
بسیار اساسی است؛ چراکه در سایه آن ضمن اطالع از کیفیت و کمیت دستیابی به این مهم،
می توان ضعف های احتمالی موجود را شناسایی و در جهت رفع آن ها گام برداشت.
از طرف دیگر برنامهریزی یکسان برای هویت دهی و تربیت و پرورش دانشآموزان
تمام نقاط کشور بدون در نظر گرفتن شرایط فرهنگی ،اقلیمی و قومی ،جنسیتی ،رشته
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تحصیلی و طبقه ی درآمد ،نگاهی غیرمتخصصانه است .لذا در پژوهش حاضر سعی بر آن
بوده است؛ مقایسهای میان پنج کالنشهر کشور در موقعیت های جغرافیایی مختلف صورت
گیرد؛ تا وضعیت دانش آموزان این پنج کالنشهر در گروه های جنسیتی ،رشته تحصیلی و
درآمد خانواد گی در ارتباط با یکدیگر مشخص گردد .در پژوهش حاضر فقط هویت دینی
دانش آموزان مورد نظر قرار گرفته و در معرض سنجش قرار گرفته است .بنابراین این
پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سوال اصلی است که «تا چه اندازه میان هویت دینی
دانشآموزان دوره متوسطه دوم مبتنی بر ارزشهای تمدن اسالمی با توجه شهر محل
تحصیل ،جنسیت ،رشته و میزان درآمد خانواده تفاوت دیده میشود؟» .اطالع و تحلیل
عمیق از اثرگذاری این عناصر در هویت دانش آموزان در نهایت می تواند؛ منجر به برنامه
ریزی دقیق برای تربیت جوانان مومن انقالبی و در نهایت کمکی شایان به تسریع تحقق
تمدن نوین اسالمی باشد.
 .1مبانی نظری
برای هویت تعاریف مختلفی ارائه شده است؛ هویت در معنای لغوی ،یعنی ،حقیقت و
ماهیت چیزی؛ یا هویت پاسخ به سؤال چه کسی بودن و چگونه بودن است .در تعریف
فلسفی ،هویت همان حقیقت جزئیه است؛ «الحقیقه تسمی هویه ،یعنی هرگاه ماهیت با
تشخص لحاظ و اعتبار شود هویت گویند»؛ لذا میتوان گفت هویت تشخص ماهیت در
خارج است (نیکروی .)7992 ،هویت دینی نیز نشان دهنده ی احساس تعلّق و تعهد به
دین و جامعه ی دینی است.؛ به تعبیر بهتر ،با پذیرش دین به عنوان اصل اعتقادی در
زندگی ،تغییرات و نتایج مهمی برای فرد مؤمن ،در وجوه مختلف حیات او ،حاصل می
شود (چیت ساز قمی.)7919 ،
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
و تعالی انسان به سوی اهدا ف متعالی می داند .وی با طرح موضوع انسان کامل ،در بیشتر
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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
دارد .البته وی وجود جهان بینی و ایدئولوژی را برای انسان ،برای هویت یابی دینی الزم
می داند (مطهری 7961 ،به نقل از قربانی.)7919 ،
نظریه های مختلفی نیز در جهان غرب برای هویت ذکر شده است؛ رابرت کیگان 7شکل-
گیری هویت را به عنوان فرایندهای دائمی تکامل معنیسازی میکرد .او هویت را به عنوان
یک فرایند کلی میداند که شناخت و عاطفه را با هم در بر میگیرد .شکلگیری هویت
درباره این موضوع است که چگونه آنچه که به عنوان خود ساخته میشود؛ از بین رفته و
دوباره شکل میگیرد .به عبارت دیگر تشکیل هویت فرایندی است؛ مداوم ،که در آن
مرزهای بین خود و دیگران ساخته میشود ،از بین می رود و اصالح میشود (کروگر،
 ،7996به نقل از ترابی :7911 ،ص .)21اریک اریکسون 2در سال  7991نظریه رشد من را
برای تشریح تعامل بین عوامل روانشناختی ،تاریخی و رشدی در شکلگیری شخصیت
مطرح کرد .شاید هیچ نظریهپرداز دیگری بیش از او بر درک ما از رشد شخصیت در
نوجوانی اثر نگذاشته باشد .در خالل دوره نوجوانی ،اریکسون برای فرد فرصت حل
تعارضات خود را از ترکیب همسانسازی های قبلی در سطح باالتر جهت رسیدن به یک
محل جدید ،فراهم میبیند .این تالیف بر اساس کیفیتی متفاوت از آنچه که در دورههای
قبل وجود داشت؛ استوار است (ترابی :7911 ،ص.)21
خودکودکی از طریق همانندسازی قابل مالحظه با افراد مهم ایجاد میشود؛ اما در دوره
نوجوانی خود از طریق چیزی فراتر از این عملکردها به دست میآید .در نوجوانی دیگران
برای خود مهمتر میشوند؛ نه فقط به عنوان منابع بالقوه برای همانندسازی بلکه به عنوان
.................................................................................................................................................................
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افرادی که به عنوان فرد مستقل ،به سازماندهی من واقعی آنها کمک میکنند (کروگر،
 .)7996اریکسون معتقد است؛ در سنین نوجوانی فرد نسبت به هویت خود آگاهی به دست
می آورد و خود با وحدت بزرگتر از گذشته در ارتباط با گروه شغل ،جنس فرهنگ و
مذهب در نوجوانی شکل میگیرد .تعارض روانی این دوره مربوط به شکلگیری احساس
هویت و پراکندگی اجزای مختلف آن است؛ وظیفه حیاتی دوره نوجوانی آن است که این
تعارض را حل کند و یک هویت واحد و منسجم برای خویش ایجاد نماید؛ این کار وقتی
مقدور است که او بر جوانب منفی این تعارض و بحران غالب شود و هماهنگی درونی و
مداوم در ایفای وظایف مختلف خود به دست آورد .رشد هویت جوانب مختلفی دارد؛
جنبه روانی آن خود درونی نوجوان را شکل می دهد .او باید بتواند زندگی گذشته و
هویت دورههای قبلی زندگی خویش را با وضع و حال جدیدش پیوند مناسبی بزند (ترابی،
:7911ص .)94-99
مارسیا7با بسط و تحلیل نظریه اریکسون ،هویت را ساختار من و ساختار درونی و خود
سازماندهنده و پویایی آرزوها ،اهداف ،مهارتها و باورها و تاریخچه فردی میداند.
براساس مطالعاتی که با دانشجویان دانشگاه انجام داد؛ به دلیل پیچیدگی مفهوم هویت آن را
از چند بعد و زاویه مورد بررسی قرار داد .مارسیا بر اساس دو متغیر فرایندی اکتشاف و
تعهد ،چهار نوع وضعیت هویتی را مفهومسازی کرد .اکتشاف به معنی تحقیق بیشتر برای
یافتن حد کامل خود است .در این طبقهبندی چهار نوع هویت برای نوجوانان مشخص
میشود -7 :پراکندگی هویت :این گروه از نوجوانان ،هنوز به مسائل هویت خود فکر
نمیکنند و اگر هم به این موضوع فکر کرده باشند؛ نتوانستهاند؛ خود را به یک جهتگیری
آیندهنگر برسانند -2 .تسلیم طلبی :نوجوانان این گروه افرادی هستند که بدون تجربه هیچ
گونه بحرانی ،برای تصمیمگیری در میانه هویت خودشان ،خود را تسلیم نظر والدین کرده-
اند؛ بیآنکه به ارزیابی نظر آنان بپردازند -9 .تأخیر :این خصوصیت بیانگر وضعیت
.................................................................................................................................................................
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نوجوانی است که با بحران هویت درگیر هستند؛ اگر چه فعاالنه در تالش برای کشف
ارزشها و عالیق و بینشها و حرفه مورد نظر خود هستند؛ اما هنوز نتوانستهاند؛ تصمیم
روشنی در این مسائل اتخاد کنند -4 .پیشرفت هویت :نوجوانانی که هویت خود را شکل
دادهاند؛ کسانی هستند؛ که به یک تعهد شخصی درباره حرفه یا بینش مورد نظر خود -
یاهر دو مورد  -به مرحله ثبات و استحکام رسیدهاند (ترابی،7911 ،صص.)91-99
برزونسکی هویت را یک نظریه راجع به خویشتن میداند و معتقد است؛ افراد با
سبکها و شیوههای مختلف به نظریهپردازی راجع به خود میپردازند (برزونسکی،7
 .)2559برزونسکی مدلی ارائه کرده است که روی تفاوتهای فردی در زمینه پیدایش
شناختی اجتماعی نوجوانان در رویارویی یا اجتناب از سازماندهی یا سازماندهی مجدد
مسائل مربوط به هویت تاکید میکند .در این راستا وی سه جهتگیری متفاوت فرایندی با
سه سبک پردازش هویت را مشخص کرده است :سبک اطالعاتی ،سبک هنجاری و سبک
سردرگم اجتماعی (ترابی .)99-45، 7911 ،مسلم است؛ مسائل و مقوله های بسیاری در
شکل گیری هویت دینی و تربیت دینی نوجوانان اثر مستقیم و غیر مستقیم دارند .مسائل
قومیتی ،فضای فرهنگی ،دینی و اعتقادی محل زندگی ،شرایطهای گوناگون اقتصادی
خانوادگی ،محیط تحصیل ،رشته تحصیلی و ...از جمله مسائلی هستند که تاثیر آن ها در
هویت یابی نسل های آینده کشور ،غیر قابل کتمان است .در صورتی که ارزیابیها بر
اساس برخی فاکتورهای اساسی موثر در هویت یابی صورت بگیرد؛ کمک شایانی به برنامه
ریزان و سیاست گذاران تعلیم و تربیت کشور خواهد کرد؛ تا با لحاظ تفاوتها در این
فاکتورهای موثر ،گامی جدی در جهت هویت دهی دینی نوجوانان برداشته شود.
 .2پیشینه پژوهش
زرودی و برزویی ( ،)7999در مقالهای با موضوع «تاثیرات و پیامدهای تربیتی فضای
.................................................................................................................................................................
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مجازی در تحقق تمدن نوین اسالمی» ،ابتدا مدلی برای شناسایی تاثیرات و پیامدهای فضای
مجازی در تحقق تمدن نوین اسالمی ارائه داده و سپس مبتنی بر آن مدل هشت تاثیر و
پیامد مثبت تربیتی ،نه تاثیر و پیامد منفی تربیتی و چهار تاثیر و پیامد دوگانه تربیتی
شناسایی کرده اند.
رجبی ( ،)7991در مقاله « بررسی الگوی تربیتی مبتنی بر جهاد در زمینه سازی تمدن
نوین اسالمی»  ،به استنتاج و تحلیل چگونگی تاثیرگذاری و تاثیرپذیری یبن انسان و تمدن
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
و منش جهادی برای تحقق تمدن نوین اسالمی کمک کند.
غریب زاده و حسین پور ( ،)7991در پژوهش خود با عنوان «ارزیابی هویت دانشجویان
مبتنی بر ارزش های انقالب اسالمی» ،به دنبال ارزیابی هویت دینی ،ملی و انقالبی دانش
آموزان بوده اند .نتایجی به این شرح در این پژوهش به دست آمده است؛ میانگین مولفه
های هویت دینی ،ملی و انقالبی در دانشجویان به جز در یک مورد (گرایش عاطفی از
هویت دینی) باالتر از حد متوسط ( )9است .بین هویت دینی ،ملی و انقالبی دانشجویان بر
حسب جنسیت و نوع دانشگاه تفاوت معنادار وجود ندارد؛ اما این تفاوت بر حسب رشته
تحصیلی ،مقطع تحص یلی و میزان درآمد خانواده معنادار است .به عبارتی هویت دینی ،ملی
و انقالبی دانشجویان رشته های مختلف ،مقاطع تحصیلی مختلف و با میزان درآمد مختلف
یکسان نیستند.
امینی و همکاران ( ،)7996پژوهشی با عنوان «بررسی وضعیت ابعاد هویت دینی و ملی
دانشجویان (مورد مطالعه :دانشگاه کاشان)» انجام داده اند .این پژوهشگران دریافته اند؛
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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هویت دینی و ملی بر اساس مقطع تحصیلی مشاهده نمی شود .میان هویت دینی و ملی بر
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.
ولی نژاد ( ،)7996در پژوهش خود با عنوان «واکاوی رابطه هویت ملی و میزان دین
داری در مناطق در حال گذار (مورد مطالعه :دانشجویان دانشگاه یاسوج)» ،به این نتایج
دست یافته است؛ هویت دینی دانشجویان با عضویت آن ها در شبکه های اجتماعی کاهش
می یابد و رابطه ی معناداری بین سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه یاسوج و هویت آنان
وجود دارد .هرچه سرمایه ی اجتماعی دانشجویان ،قوی تر باشد ،هویت دینی آن ها نیز
قویتر خواهد بود؛ و بالعکس هرچه سرمایه ی اجتماعی دانشجویان ،ضعیفتر باشد،؛ هویت
دینی آن ها نیز ضعیف تر خواهد بود .همچنین نتایج نشان می دهد؛ میزان هویت زنان
دانشجو از مردان دانشجو در حد قابل توجهی بیشتر است .بین هویت دینی دانشجویان
دانشگاه یاسوج ،با توجه به قومیت آن ها و نیز با توجه به مقطع تحصیلی آن ها تفاوت
معناداری وجود نداشته است .وی به این نتیجه رسیده است؛ بین هویت دینی دانشجویان
دانشگاه یاسوج ،با توجه به گروه تحصیلی آن ها تفاوت معناداری وجود داشته است و فقط
میان هویت دینی دا نشجویان فنی و مهندسی با دیگر گروه ها تفاوت دیده می شود.
همچنین نتایج گویای آن است که میزان هویت دینی ساکنان روستایی در حد قابل توجهی
از ساکنان شهری بیشتر است.
حیدری و رمضانی باصری ( ،)7994در مقالهای با موضوع «بررسی رابطۀ جهت گیری
ارزشی مدرن با هویت دینی و مقایسه جنسیتی آن (مورد مطالعه :دانشآموزان متوسطه
شهر مرودشت)» ،به این نتیجه رسیدهاند؛ وضعیت هویت دینی پاسخگویان در سطح
متوسطی قرار دارد .همچنین میانگین شاخص هویت دینی کل( 2/91از  )1نیز بیانگر آن
است که هویت دینی دانشآموزان متوسطه شهر مرودشت در سطح متوسطی است .در میان
ابعاد هویت دینی ،بعد اعتقادی دارای بیشترین میانگین( 9/79از  )1و بعد عملی دارای
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کمترین میانگین( 2/12از  )1بوده است .همچنین تفاوت معناداری بین دانشآموزان دختر و
پسر از نظر تمامی ابعاد هویت دینی وجود دارد.
نتایج پژوهش امینی و همکاران ( ،)7999با عنوان «تحلیل و ارزیابی هویت ملّی و دینی
دانشجویان دانشگاه کاشان و علوم پزشکی کاشان» نشان داد؛ میانگین هویت دینی و مؤلفه
های هویت ملّی در دانشجویان دانشگاه باالتر از حد متوسط است .بین هویت دینی و ملّی
دانشجویان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .بین هویت دینی و ملّی دانشجویان بر حسب
جنسیت ،مقطع تحصیلی و معدل ،تفاوت معناداری وجود ندارد .بر اساس یافتهها می توان
این نکته را پذیرفت که هویت ملّی و دینی به عنوان دو عرصه مهم از مقوله هویت ،نقشی
مهم و برجسته در ایجاد ،احیا و رشد متوازن فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی جوامع مختلف
از جمله جامعهی ایران ایفا میکند.
جعفری و مهرداد ( ،)7997در مقالهای تحت عنوان «بررسی رابطه بین ترجیحات نظام
ارزشی و هویت اجتماعی دانشجویان» در یکی از نتایج خود به میانگین نمرههای
آزمودنیها بر حسب هویت اجتماعی و ترجیحات نظام ارزشی به شرح زیر دست یافته اند:
در بین ابعاد هویت اجتماعی در مجموع ،هویت ملی میانگین  ،21/74مذهبی ،29/66
خانوادگی ،22/19شخصی  ،25/21قومی 79/91را به خود اختصاص داده اند و در بین
ترجیحات نظام ارزشی ،ارزش ملی میانگین ،11خانوادگی ،19اجتماعی ،12دینی،15
علمی ،49اقتصادی ،46فردی ،41هنری ،42سیاسی 91و جهانی 95را کسب کردهاند.
سفیری و معماریانی ( ،)7995در مقاله «بررسی هویت دینی و ملّی دختران و پسران
مقطع متوسطه ،با تأکید بر پایگاه اقتصادی و اجتماعی (مطالعه ی موردی مناطق دو و یازده
تهران)» ،به این نتیجه رسیدند؛ هویت دینی دختران ،قوی تر از پسران است؛ و هویت
دینی دانش آموزان پایین شهری ،باالتر از دانش آموزان باالشهری است .ولی در بعد ملّی،
تفاوت قابل مالحظه ای بین دختران و پسران ،یا دانش آموزان پایین شهری و باالشهری
وجود نداشت .همچنین ،نتایج نشان داد؛ دانش آموزانی که با اهداف مثبت پژوهشی از
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اینترنت استفاده میکردند؛ نسبت به دانش آموزانی که با دیگر اهداف ،از آن استفاده می
کنند؛ هویت دینی و ملّی قوی تری داشتند (ولی نژاد.)7994 ،
کالنتری و همکاران ( ،)7911در مقاله ای با عنوان «هویت دینی و جوانان (نمونه ی
آماری جوانان شهر شیراز)» نتایج این تحقیق ،نشان داد؛  11درصد دانش آموزان ،دارای
هویت دینی قوی؛ و تنها  4درصد ،درهویت دینی ،دارای مشکل یا بحران بودند
لطف آبادی و نوروزی ( ،)7919در مقالهای با عنوان «بررسی چگونگی نگرش
دانشآموزان دبیرستانی و پیشدانشگاهی ایران به جهانی شدن و تاثیر آن بر ارزشها و
هویت دینی و ملی آنان» ،به این نتیجه رسیدهاند؛ اکثر نوجوانان و جوانان ایران از نظر
اعتقادات دینی و ایران دوستی ،وضعیت مثبتی دارند؛ ولی در رفتارهای عملی هویت دینی
و ملّی دچار ضعفهای جدی از جمله سردرگمی ،توقف و تعلیق هویت هستند.
خادمی و آزاد ارمکی ( ،)7912در مقالهای به نام «ترجیحات ارزشی دانشآموزان
تهرانی» در تحقیق خود به نتایجی رسیدهاند که بخشی از آنها که به موضوع مورد نظر ما
مربوط میشود؛ به این صورت است که در کل ،نزدیک  95درصد دانشآموزان موافق
رعایت هنجارهای مورد اقبال جامعه بودند؛ که حاکی از باال بردن توافق جمعی بر
هنجارهای اجتماعی در میان دانش آموزان است .البته رابطه دختر و پسر از موارد استثنا به
شمار میرود.
پژوهش هایی خارجی نیز در رابطه با هویت دینی صورت گرفته اند؛ اما به صورت
مستقیم در رابطه با موضوع پژوهش حاضر تحقیق قابل توجهی در جست و جوهای انجام
گرفته یافت نشده است .از جمله ادگار 7و روندا ،)2551( 2به نقل از ولی نژاد ( ،)7994به
این نتیجه رسیده اند که تحکیم دین داری در جوانان ثروتمند بسیار بیشتر از جوانان دین
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دار فقیر بوده است.
لیم 7و پاتنام ،)2575( 2پژوهشی با عنوان « دین  ،شبکه های اجتماعی و رضایت از
زندگی» ترتیب داده اند .یافته های آن ها حاکی از آن است که افراد مذهبی از زندگی خود
رضایت بیشتری دارند؛ زیرا به طور منظم در مجالس مذهبی شرکت می کنند و شبکه های
اجتماعی در میان خود ایجاد می کنند .تأثیر دوستی درون جماعتی منوط به وجود یک
هویت مذهبی قوی است.
دوسانیک ،)2579( 9در پژوهشی با موضوع «هویت دینی جوانان در جمهوری اسالمی
سرپسکا :اهمیت ،درک و اندازه گیری» دریافتند؛ اکثر جوانان (17درصد) مذهبی هستند؛ اما
فعالیتهای خاص مذهبی کمتر از آن ها بروز می کند 92 .درصد پاسخ دهندگان نیز هویت
مذهبی را مهم عنوان کرده اند.
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،
جنسیت ،درآمد خانواده در نسبت و در مقایسه با یکدیگر صورت نگرفته است .به صورت
خالصه نوآوری پژوهش حاضر در نسبت با پژوهش های قبلی را در چند مورد زیر می
توان بیان نمود:
 -7جامعه آماری پژوهش حاضر برخالف پژوهش های صورت گرفته که جامعه آماری
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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 -2به دل یل توجه به نقاط مختلف جغرافیایی کشور ،نمونه هایی با فرهنگ های بومی
متفاوت در اختیار پژوهشگران قرار گرفته است که باعث شده اطالعات دقیق تری
مبتنی بر فضای زیستی بومی هر منطقه به دست دهد.
 -9وضعیت هر کدام از ابعاد هویت دینی و نیز کل هویت دینی در هر یک از ویژگی های
دموگرافی با هم مقایسه شده اند .نتیجه این مقایسه ها می تواند؛ داده های مفیدی را در
اختیار سیاست گذاران قرار دهد؛ تا بر اساس آن ها حداقل برنامهریزی هایی متناسب با
وضعیت هر شهر و استان ،هر رشته تحصیلی و نیز جنسیت ترتیب دهند.
 .3روش
از آنجا که در این تحقیق دو مرحله کار صورت گرفته است؛ مرحله اول تحلیل محتوای
ارزشهای انقالب اسالمی از بیانات امام خامنهای (مدظله العالی) و در مرحله دوم ارزیابی
هویت دانشآموزان بر اساس این ارزشها ،لذا تحقیق در مرحله اول از نوع تحلیل محتوا و
در مرحله دوم به روش پیمایشی از نوع همبستگی بوده است .در مرحله اول برای این
تحلیل محتوا ،تمامی سخنرانی های مقام معظم رهبری از ابتدای زعامت ،تا سال 7991که در
رابطه با ارزش های انقالب اسالمی بوده است؛ بررسی شده و ارزش ها استخراج شده اند.
با توجه به بیانات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) ارزش های انقالب اسالمی بر
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
فرمایند «:انقالب برای دستیابی به آن ارزشها بود .و اما این ارزشها چیست؟ ....البته اگر
بخواهیم این ارزشها را در یککلمه بیان کنیم ،من عرض میکنم اسالم؛ اما اسالم یک
کلمهی مجمل است و تفاصیل گوناگونی از آن میشود .ملت ما به دنبال ارزشهایی بود که
همهاش در داخل اسالم هست» (مقام معظم رهبری .)7919 ،در بیانات دیگری این مسئله
را چنین مطرح می کنند« :البته ارزشهای انقالبی از ارزشهای اسالمی بههیچوجه تفکیکپذیر
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نیست؛ اینها باهم یکی است .کسی نمیتواند بگوید من مسلمانم؛ اما انقالب را قبول
ندارم ،و یا بگوید من انقالبی هستم؛ اما اسالم را قبول ندارم! امروز زندهترین تپشهای
انقالبی در اینجاست؛ بسیجکنندهترین نیروهای مردمی ،این انقالب است؛ در حالی که
سرتاسر دنیا ،انباشته از انقالب های گوناگون است .پس انقالبی غیر اسالمی و اسالمی غیر
انقالبی نداریم .ارزشهای انقالبی ،همان ارزشهای اسالمی است» (مقام معظم رهبری،
.)7961
با تتبع در بیانات دیگر ایشان مشخص می شود؛ منظور از ارزش های انقالب اسالمی
همان ارزش های اسالمی -ایرانی است که در بیانات مختلفی آن را شرح داده اند؛ از جمله
در بیاناتی می فرمایند« :آنچه مهم است ،حفظ هویت جمعیِ یک ملت یا یک مجموعهی
انسانی است ،زیر هر نامی .هویت ایرانی  -اسالمی مردم ما و ملت ما ،به برکت انقالب
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
امروز که حرکتهای اسالمی در دنیای اسالم آغاز شده است ،ملت ایران میتواند نقش ایفاء
کند» (مقام معظم رهبری « .)7995 ،جمهوری اسالمی ،جهت را صد و هشتاد درجه تغییر
داد .ملت ایران احساس هویت میکند؛ هویت اسالمی که هویت ایرانی هم نشأتگرفتهی از
همین هویت اسالمی است .احساس میکند که ایران اسالمی همان هویت گمشدهای است
که بایستی این ملت دوباره آن را به دست بیاورد و بر اساس او ،آرمانهای خود را معین و
برنامه ریزی کند و تالش و مجاهدت خود را شکل دهد .این کاری است که ملت ما بخوبی
انجام داده است و دارد انجام می دهد» (مقام معظم رهبری .)7911 ،با اندک دقتی؛ آشکار
می گردد که ارزش هایی که تمدن اسالمی باید بر اساس آن ها شکل بگیرد و جوانان و
نوجوانان تمدن ساز بر اساس آن ارزش ها هویت پیدا کنند و این ارزشها ،نام ارزشهای
تمدن اسالمی به خود بگیرند؛ همان ارزش های اسالمی-ایرانی هستند که بارها توسط مقام
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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:
جدول .1ارزشهای مستخرج از تحلیل محتوای بیانات امام خامنهای (مدظله العالی)
ارزشهای کلی

لوازمات ارزشهای کلی

خدامحوری ،ایمان مستحکم به خدای متعال و دیانت

تهذیب نفس ،معنویت ،زهد و بی
اعتنایی نسبت به دنیا و مظاهر مادی ،کار
برای رضای خدا و اخالص ،تخلق به
اخالق فاضله و اسالمی ،تقوا و
پرهیزگاری

گرایش و اعتقاد به آرمان ها و مطالبه گری آن ها

-

داشتن بصیرت و عمق سیاسی و دینی

دشمن شناسی ،فهم درست از موقعیت کشور

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

-

پرهیز کردن از افراط و تفریط در همه ی زمینه های

-

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

-

بودن برای مفاهیم با ارزش مانند جهاد ،ایثار و شهادت
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
نظر مقاله حاضر نبوده و در این مقاله فقط ارزش های مربوط به هویت دینی اعمال شده اند .در
مرحله دوم پژوهش نیز ،ارزیابی هویت دانشآموزان بر اساس این ارزشها پیگیری شده است.
جامعهی آماری در مرحله دوم این پژوهش شامل دانشآموزان دوره متوسطه دومی است که در
کشور جمهوری اسالمی ایران در سال  7991-7991مشغول به تحصیل هستند .برای نمونهگیری
در مرحلهی اول از روش نمونهگیری در دسترس هدفمند استفاده شده است؛ به این صورت که از
بین شهرهای کل کشور ،پنج کالنشهر مهم که قابلیت دسترسی به نمونه در آنها راحتتر بوده و
نمونهگیری از آنها بتواند پوشش مطلوبی را از نظر پراکندگی و کیفیت نمونهگیری ،در نقاط
جغرافیایی مختلف کشور حاصل نماید؛ انتخاب شدند .این پنج کالنشهر عبارتاند از :تهران،
مشهد ،شیراز ،اصفهان و تبریز .در مرحله دوم نمونهگیری به صورت خوشهای تصادفی انجام شده
است؛ به این صورت که یک منطقهی آموزشی و یا یک ناحیهی آموزشی از هر شهر به صورت
تصادفی انتخاب شده و سپس در این ناحیهها چند مدرسه به صورت تصادفی انتخاب و اقدام به
پخش پرسشنامه به صورت تصادفی در کالسهای درس شده است .منطقه یا ناحیه انتخاب شده
در شهر تهران منطقه ،6در مشهد ناحیه ،1در شیراز ناحیه ،9در اصفهان ناحیه 4و در تبریز ناحیه،4
بوده است .حجم نمونه اولیه در این پژوهش ،متشکل از 7971نفر بود؛ این تعداد نمونه با استفاده
از روش مورگان ،بر اساس مجموع تعداد جامعهی دانشآموزان متوسطه دوم در هر کالنشهر به
دست آمده است .با توجه به جدول مورگان تعداد نمونهی اولیه در هر کالنشهر نزدیک به 919
نفر بوده است .بعد از نمونهگیری به دالیل مختلفی مانند عدم پاسخگویی دقیق یا کامل ،پاسخدهی
اقلیتهای دینی و ...دچار افت در نمونهگیری شده و لذا تعداد نمونهی نهایی این پنج کالنشهر
 7212نفر است؛ که همهی آنها دانشآموزان متوسطه دوم هستند.

 .4ابزار پژوهش
در این پژوهش به منظور گردآوری اطالعات در مرحله اول از منابع کتابخانهای و بیانات مقام
معظم رهبری و در مرحله دوم از پرسشنامه استفاده شده است .این پرسشنامه برگرفته از طرح
پژوهشی غریبزاده و حسینپور ( )7991بوده که بررسی کنندهی سه هویت دینی ،ملی و انقالبی
در گرایشهای شناختی ،رفتاری ،عاطفی و هیجانی دانشجویان است و با تغییراتی مورد استفاده
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قرار گرفته است .این تغییرات با استفاده از تحلیل محتوای بیانات مقام معظم رهبری (مدظله
العالی) در استخراج ارزش های انقالب اسالمی با در نظر گرفتن ویژگیهای نوجوانی و فضای
دانشآموزی ،اعمال شده

اند7.

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.
جدول .2مولفههای هویت دینی در گرایشهای شناختی ،رفتاری و عاطفی
متغیر

گویه

مولفهها

آشنایی و اعتقاد به اصول و مبانی دین اسالم
گرایش

اعتقاد به معاد

شناختی

اعتقاد به نقش مثبت دین در زندگی
اعتقاد به منجی آخرالزمان
انس با قرآن انس

هویت دینی

عمل به واجبات دینی
گرایش

عمل به امر به معروف و نهی از منکر

رفتاری

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

افتخار به مسلمان بودن

عاطفی

افتخار به داشتن پیامبر عظیمالشان اسالم
افتخار به داشتن امام معصوم

روایی صوری این پرسشنامهی تغییر یافته توسط چند نفر از اساتید دانشگاههای مختلف و
اساتید راهنما و مشاور مورد ارزیابی قرار گرفته و از نظر ظاهری و صوری تایید گردید؛
سپس بخشی از ایرادات وارده توسط آنها اصالح شد .در مرحله بعد ابزار مورد نظر به
.................................................................................................................................................................

-75تغییرات اعمال شده شامل حذف گرایش هیجانی هر سه هویت ،تلفیق گویههای گرایش هیجانی با گرایش عاطفی در برخی
موارد ،تعویض ترتیب قرار گیری انواع هویت ،حذف برخی از گویهها مانند گویه شماره  ،41 ،76 ،91 ،22 ،2تغییر در جمله بندی

برخی گویهها مانند گویه شماره  44 ،1 ،9و ،...جابهجایی برخی گویهها مانند گویه شماره  96 ،92و به خصوص گرایشهای هویت
انقالبی و اضافه کردن برخی گویهها در گرایش شناختی هویت انقالبی میباشد.
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صورت مقدماتی در اختیار تعدادی از دبیران مدارس برای بررسی قابل فهم بودن مادهها و
رفع اشکاالت احتمالی قرار گرفت؛ این پرسش نامه از  41سوال تشکیل شده است .مولفه
هویت دینی از عناصرگرایش شناختی (سوالهای  7تا  ،)4گرایش رفتاری (سوالهای  1تا
 ،)77گرایش عاطفی (سوالهای  72تا  ،)74مولفه هویت ملی از عناصر گرایش شناختی
(سوالهای  71تا  ،)71گرایش رفتاری (سوالهای  71تا  ،)25گرایش عاطفی (سوالهای
 27تا  ،)21مولفه هویت انقالبی از عناصر گرایش شناختی (سوالهای  21تا  ،)91گرایش
رفتاری (سوالهای  99تا  )44و گرایش عاطفی (سوالهای  41تا  )41تشکیل شده اند .این
پرسش نامه دارای  1درجه است که توسط درجه بندی لیکرت درجه بندی شده است.
برای پایایی این پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است که در خصوص
این پژوهش آلفای کرونباخ کل پرسشنامه  α=5/911و آلفای کرونباخ هویت دینی ،هویت
ملی و هویت انقالبی به ترتیب  α=5/921 ،α=5/941و  α=5/915به دست آمده است.
 .5یافتهها
یافتههای توصیفی پژوهش شامل فراوانی نمونه بر حسب شهر محل تحصیل (تهران،
مشهد ،شیراز ،اصفهان و تبریز) جنسیت ،رشته تحصیلی (علوم انسانی ،تجربی ،ریاضی و
فنی و حرفهای) و میزان درآمد خانواده (کمتر از 2میلیون2 ،تا4میلیون4 ،تا6میلیون و باالتر
از 6میلیون) است.
جدول .3فراوانی نمونه بر حسب شهر محل تحصیل

شهر

فراوانی درصد فراوانی

تهران

294

29/41

مشهد

256

76/41

شیراز

251

76/67

اصفهان

274

71/59

تبریز

995

26/91
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کل

7212

755

جدول 9نشان میدهد؛ بیشترین میزان فراوانی در متغیر شههر محهل تحصهیل ،شههر تبریهز
است.
جدول  .4فراوانی نمونه بر حسب جنسیت

جنسیت فراوانی درصد فراوانی
مذکر

671

49/9

مونث

691

15/1

کل

7212

755

جدول 4نشان میدهد؛ میزان فراوانی در متغیر جنسیت ،بین گروه مونث  71نفهر بیشهتر از
مذکر است.
جدول  .5فراوانی نمونه بر حسب رشته تحصیلی

گروه

فراوانی درصد فراوانی

علوم انسانی

174

47/51

تجربی

995

26/91

ریاضی

291

29/1

فنی و حرفهای

775

1/11

کل

7212

755

جدول 1نشان میدهد؛ بیشترین میزان فراوانی در متغیر رشته تحصیلی ،رشته علهوم انسهانی
است.
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جدول  .6فراوانی نمونه بر حسب میزان درآمد خانواده

فراوانی درصد فراوانی

میزان درآمد
کمتر از2میلیون

496

99/6

2تا 4میلیون

992

26/1

4تا 6میلیون

771

9/2

 6میلیون و باالتر

14

6/1

بی پاسخ

221

71

کل

7212

755

جدول 6نشان میدهد؛ بیشترین میزان فراوانی در متغیر میزان درآمد خانواده ،گروه کمتر از
 2میلیون است.
جدول  .7شاخص های توصیفی

هویت دینی

سازه

مولفه

میانگین انحراف معیار چولگی کشیدگی

گرایش شناختی

71/51

4/51

-5/997

5/215

گرایش رفتاری

25/11

1/79

-5/591

-5/111

گرایش عاطفی

77/19

9/64

-7/562

5/541

در جدول 1شاخص های توصیفی هر یک از گرایشهای هویت دینی آمده است .این
جدول نشان میدهد؛ باالترین میانگین مربوط به گرایش عاطفی هویت دینی است.
همچنین باالترین انحراف معیار مختص گرایش رفتاری هویت دینی است .یافته های
استنباطی نیز شامل واریانس چند متغیره ،آزمون توکی و  Tمستقل است.
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جدول  .8مقایسه هویت دینی دانشآموزان و گرایشهای آن با توجه به شهر محل تحصیل ،جنسیت،
رشته و میزان درآمد خانواده
ویژگیهای

هویت

مجذور مربعات

df

جمعیت

میانگین

F

Sig.

مربعات

شناختی
هویت دینی

11/421

4

22/756

7/146

/7115

شناختی
شهر محل

هویت دینی

تحصیل

رفتاری

914/557

4

96/555

2/257

/5615

هویت دینی

62/411

4

71/627

7/919

/2965

هویت دینی

7271/614

4

954/617

7/999

/7595

هویت دینی

719/579

7

719/579

72/596

/5575

عاطفی

شناختی
جنسیت

هویت دینی

7214/211

7

7214/211

21/111

/5555

رفتاری
هویت دینی

757/111

7

757/111

9/567

/5595

هویت دینی

9447/979

7

9447/979

27/196

/5555

هویت دینی

19/111

2

26/194

7/119

/7145

عاطفی

شناختی
رشته

هویت دینی

241/942

2

722/917

2/179

/5655

رفتاری
هویت دینی

11/654

2

29/952

2/656

/5145

هویت دینی

922/965

2

467/715

2/926

/5145

هویت دینی

99/916

4

9/996

/6995

/1995

عاطفی

شناختی
میزان درآمد

هویت دینی

خانواده

رفتاری

91/111

4

24/919

/1195

/6925

هویت دینی

15/995

4

71/199

7/111

/7115

هویت دینی

111/199

4

791/915

/1125

/4145

عاطفی

بر اساس جدول 1تحلیل واریانس چند متغیره نشان میدهد؛ بین هویت دینی دانشآموزان
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بر حسب جنسیت تفاوت معنادار وجود دارد؛ اما برای سایر موارد این تفاوت معنادار
نیست .به عبارت دیگر هویت دینی جنسیتهای مختلف ،یکسان نیستند و در میان
گرایشهای این هویت بر حسب شهر محل تحصیل ،رشته و میزان درآمد خانواده تفاوت
معناداری مشاهده نمیشود.
در ادامه جهت مشخص شدن میزان تفاوت در میانگین و نیز مشخص شدن معناداری
در مقایسه ی هریک از متغیرها با یکدیگر بر حسب شهر ،رشته و میزان درآمد از آزمون
تعقیبی توکی و بر حسب جنسیت ،از آزمون تی مستقل بهره گرفته شده است.
جدول  .9وضعیت هویت دینی دانشآموزان و گرایشهای آن در مقایسه هریک از شهرها با یکدیگر
هویت

هویت دینی گرایش شناختی

شهر

اختالف میانگین

Sig.

تبریز و شیراز

*7/7915

/5515

تبریز و مشهد

/41265

/6545

تبریز و تهران

*

7/5519

/5515

تبریز و اصفهان

/19245-

/5975

شیراز و مشهد

/61195-

/9995

شیراز و تهران

/79515-

/9965

شیراز و اصفهان

*-7/9154

/5555

مشهد و تهران

/12415

/1465

مشهد و اصفهان

*

-7/9715

/5545

تهران و اصفهان

*-7/1991

/5555

تبریز و شیراز

/96995

/9155

تبریز و مشهد

/19915

/1195

تبریز و تهران

*7/6949

/5715

تبریز و اصفهان

*-7/1261

/5215

1

.................................................................................................................................................................

-77اعداد مثبت در جدولهایی که در ادامه آمدهاند ،نشانگر آن هستند که مقدار میانگین اولی به مقدار عدد ذکر شده

بیشتر از دومی است و اعداد منفی نیز نشان می دهند که اولی به مقدار عدد ذکر شده کمتر از دومی است؛ به عنوان
مثال اختالف میانگین هویت دینی شناختی دو شهر تبریز و اصفهان  -5/1924است .این عدد نشان میدهد که میانگین
تبریز در این گرایش به میزان  5/1924کمتر از اصفهان است.
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هویت دینی گرایش رفتاری

هویت دینی گرایش عاطفی

هویت دینی

شیراز و مشهد

/76995

/9995

شیراز و تهران

7/2615

/2715

شیراز و اصفهان

*-2/5966

/5755

مشهد و تهران

7/5917

/9655

مشهد و اصفهان

*

-2/2661

/5545

تهران و اصفهان

*-9/9676

/5555

تبریز و شیراز

/19265

/7575

تبریز و مشهد

/16215

/9245

تبریز و تهران

*7/1416

/5555

تبریز و اصفهان

/95515-

/1465

شیراز و مشهد

/76995-

/9165

شیراز و تهران

*7/5795

/5515

شیراز و اصفهان

*-7/5994

/5745

مشهد و تهران

*

7/7129

/5575

مشهد و اصفهان

/16915-

/5615

تهران و اصفهان

*-2/5464

/5555

تبریز و شیراز

2/2451

/2625

تبریز و مشهد

7/1117

/6745

تبریز و تهران

*4/9119

/5555

تبریز و اصفهان

-2/1191

/5195

شیراز و مشهد

/61195-

/9145

شیراز و تهران

2/7414

/9215

*

شیراز و اصفهان

-1/7559

/5555

مشهد و تهران

2/1521

/7525

مشهد و اصفهان

*-4/4415

/5595

تهران و اصفهان

*-1/2411

5/555

جدول 9با استفاده از آزمون تعقیبی توکی به دست آمده است .طبق این جدول به صورت کلی
در هویت دینی در مقایسه میانگین شهرهای تبریز و تهران ،شیراز و اصفهان ،مشهد و اصفهان و
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تهران و اصفهان تفاوت معنادار دیده میشود؛ اما در سایر موارد تفاوت معناداری مشاهده نمیشود.
باالترین اختالف میانگین در هویت دینی ،مربوط به اختالف میان دو شهر تهران و اصفهان به
میزان -1/2411است و کمترین میزان آن مربوط به اختالف میان دو شهر شیراز و مشهد به
میزان -5/6119است.
جدول  .11وضعیت هویت دینی دانشآموزان و گرایشهای آن در مقایسه هریک از رشتهها با یکدیگر
هویت

هویت دینی گرایش شناختی

هویت دینی گرایش رفتاری

هویت دینی گرایش عاطفی

هویت دینی

رشته

اختالف میانگین

Sig.

انسانی و ریاضی

*7/9711

/5555

انسانی و تجربی

*7/5491

/5575

انسانی و فنی

*2/1719

/5555

ریاضی و تجربی

/26195-

/1755

ریاضی و فنی

*7/7992

/5215

تجربی و فنی

*7/4617

/5595

انسانی و ریاضی

*2/9196

/5555

انسانی و تجربی

*2/7961

/5555

انسانی و فنی

*9/1921

/5555

ریاضی و تجربی

/17155-

/4755

ریاضی و فنی

/19925

/6155

تجربی و فنی

7/6167

/7515

انسانی و ریاضی

*7/1617

/5555

انسانی و تجربی

*7/5141

/5555

انسانی و فنی

*7/9195

/5555

ریاضی و تجربی

/61595-

/5115

ریاضی و فنی

/27995

/9425

تجربی و فنی

/19425

/5115

انسانی و ریاضی

*6/5911

/5555

انسانی و تجربی

*4/2172

/5555

انسانی و فنی

*1/2191

/5555

ریاضی و تجربی

-7/1669

/2945

ریاضی و فنی

2/2122

/9175

تجربی و فنی

*4/5711

5/527

جدول 75که با استفاده از آزمون تعقیبی توکی به دست آمده ،نشان میدهد؛ به صورت کلی
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در هویت دینی در مقایسه میانگین رشتههای انسانی و ریاضی ،انسانی و تجربی ،انسانی و
فنی و تجربی و فنی تفاوت معنادار دیده میشود؛ اما در سایر موارد تفاوت معناداری
مشاهده نمیشود .باالترین اختالف میانگین در هویت دینی ،مربوط به اختالف میان دو
رشته انسانی و فنی به میزان 1/2191است و کمترین میزان آن مربوط به اختالف میان دو
رشته ریاضی و تجربی به میزان -7/1669است.
جدول  .11وضعیت هویت دینی دانشآموزان و گرایشهای آن در مقایسه هریک از میزان درآمدها با یکدیگر
هویت

هویت دینی گرایش شناختی

هویت دینی گرایش رفتاری

هویت دینی گرایش عاطفی

هویت دینی

رشته

اختالف میانگین

Sig.

کمتراز 2و 2تا4

/59915

/9915

کمتراز 2و 4تا6

/12965

/6175

کمتراز 2و 6به باال

/94925

/9455

2تا 4و 4تا6

/42995

/1995

2تا 4و 6به باال

/24945

/9195

4تا 6و 6به باال

/71515-

/9915

کمتراز 2و 2تا4

/61415

/6525

کمتراز 2و 4تا6

/91975

/6515

کمتراز 2و 6به باال

/19195

/1195

2تا 4و 4تا6

/95145

/9995

2تا 4و 6به باال

/22265

/9995

4تا 6و 6به باال

/51115-

7/555

کمتراز 2و 2تا4

/92795

/6655

کمتراز 2و 4تا6

*7/9576

/5525

کمتراز 2و 6به باال

7/5221

/5145

2تا 4و 4تا6

/91595

/5165

2تا 4و 6به باال

/15715

/4265

4تا 6و 6به باال

/21115-

/9115

کمتراز 2و 2تا4

7/5191

/1915

کمتراز 2و 4تا6

2/1514

/7995

کمتراز 2و 6به باال

2/2699

/1415

2تا 4و 4تا6

7/1711

/1715

2تا 4و 6به باال

7/7196

/9455

4تا 6و 6به باال

-5/1417

5/991

جدول 77با استفاده از آزمون تعقیبی توکی به دست آمده است .طبق این جدول به صورت
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کلی در هویت دینی گرایش عاطفی فقط در مقایسه میانگین درآمد کمتر از2میلیون و 4تا6
میلیون تفاوت معنادار دیده میشود؛ اما در سایر موارد تفاوت معناداری مشاهده نمیشود.
باالترین اختالف میانگین در هویت دینی ،مربوط به اختالف میان دو درآمد کمتر از2میلیون
و 4تا 6میلیون به میزان  2/1514است و کمترین میزان آن مربوط به اختالف میان دو درآمد
4تا 6میلیون و 6میلیون به باال به میزان  -5/1417است.
جدول  .12وضعیت هویت دینی دانشآموزان و گرایشهای آنها در مقایسه دو گروه مذکر و مونث با
یکدیگر

نتایج

میانگین میانگین

هویت ها

مذکر

مونث

گرایش شناختی هویت

9/95

9/69

F

6/949

T

4/646

P

5/555

دینی
گرایش رفتاری هویت

9/71

2/1

9/121

1/644

5/555

دینی
گرایش عاطفی هویت

4/77

9/11

26/695

4/111

5/555

دینی
هویت دینی

9/19

9/25

72/611

1/795

5/555

جدول 72که با استفاده از آزمون  Tمستقل به دست آمده نشان میدهد؛ میانگین هویت
دینی و گرایشهای آن در دانشآموزان پسر بیشتر از دانشآموزان دختر است و تفاوت
معناداری در این هویت و گرایشهای آن میان دانشآموزان پسر و دختر مشاهده میشود.
بیشترین میزان میانگین هویت مربوط به گرایش عاطفی هویت دینی گروه مذکر با مقدار
 4/77است.
نتیجه گیری
نتایج به دست آمده در بررسی واریانس چند متغیره نشان میدهد؛ هویت دینی متاثر از
جنسیت است و در دختران و پسران متفاوت بوده و این تفاوت معنادار است .اما هویت
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دینی متاثر از شهر محل تحصیل ،رشته و میزان درآمد نیست .میتوان علت این تفاوت را
در تمایز فضای تربیتی دانش آموزان دختر و پسر و نیز تمایز در روحیات و فضای روانی
زیستی د و جنس مذکر و مونث ،دانست .متاسفانه فضای محتوایی و پرورشی دینی دانش
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
معناداری تفاوت هویت دینی دو جنس مذکر و مونث با نتایج پژوهش حیدری و رمضانی
باصری ( ،)7994ولی نژاد ( )7994و سفیری و معماریانی ( )7995همسو است .همچنین
این نتیجه به دست آمده با نتایج حاصل از پژوهش غریب زاده و حسین پور ( ،)7991امینی
و همکاران ( )7999و امینی و همکاران ( )7996ناهمسوست .غریب زاده و حسین پور و
امینی و همکاران به این نتیجه رسیدهاند؛ بین هویت دینی دانشجویان بر حسب جنسیت
تفاوت معناداری وجود ندارد .پژوهش های ذکر شده جامعه آماری محدودی در سطح یک
شهرستان یا یک دانشگاه را پوشش دادهاند و در نتیجه نتایج حاصله قابلیت تعمیم به
سطوح گستردهتر را ندارند .در حالی که پژوهش حاضر تمامی کالن شهرهای مهم و
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
ریزی های نظام تعلیم و تربیت کشور در راستای تربیت آینده سازان مومن انقالبی مورد
توجه قرار گیرد.
نتایج به دست آمده از آزمونهای تعقیبی و  Tمستقل نشان می دهند؛ میانگین هویت
دینی به ترتیب در اصفهان بیشتر از تبریز ،در تبریز بیشتر از مشهد ،در مشهد بیشتر از شیراز
و در شیراز بیشتر از تهران است .به صورت کلی در هویت دینی در مقایسه میانگین
شهرهای تبریز و تهران ،شیراز و اصفهان ،مشهد و اصفهان و تهران و اصفهان تفاوت
معنادار دیده میشود؛ اما در سایر موارد تفاوت معناداری مشاهده نمیشود .میانگین هویت
دینی به ترتیب در رشته انسانی بیشتر از تجربی ،در تجربی بیشتر از ریاضی و در ریاضی
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بیشتر از فنی است .به صورت کلی در هویت دینی در مقایسه میانگین رشته انسانی با سایر
رشته ها (ریاضی ،تجربی و فنی) تفاوت معنادار دیده میشود؛ اما در سایر موارد تفاوت
معناداری مشاهده نمیشود .میانگین هویت دینی به ترتیب از باالترین مقدار تا پایین ترین
مقدار عبارت است از :کمتر از2میلیون2 ،تا4میلیون6 ،میلیون به باال و 4تا 6میلیون .به
صورت کلی در هویت دینی گرایش عاطفی فقط در مقایسه میانگین درآمد کمتر از2میلیون
و 4تا 6میلیون تفاوت معنادار دیده میشود؛ اما در سایر موارد تفاوت معناداری مشاهده
نمیشود .همچنین میانگین هویت دینی و تمامی گرایشهای آن در گروه مذکر بیشتر از
مونث به دست آمده است.
نتایج به دست آمده در این قسمت در مقایسه دانشآموزان پنج کالن شهر کشور،
گویای آن است که در مناطقی که کمتر دچار مهاجرت هستند و مردم آنها اغلب به
صورت سنتی زندگی میکنند؛ مانند شهر اصفهان و تبریز ،مردم اصالت خود را در مسائل
دینی بیشتر از سایر مناطقی که دچار امتزاج قومیتی هستند؛ حفظ میکنند .همچنین در
صورتی که نگاهی گذرا به فعالیتهای ضد فرهنگی دشمن شود؛ به صورت آشکار مشاهده
می شود؛ سرمایهگذاری دشمن جهت جنگ با نظامهای سیاسی در پایتخت هر کشور
بیشتر از سایر مناطق است .همچنانکه نتایج به دست آمده این ادعا را تصریح میکنند و
نشان می دهند؛ در کالن شهرهای غیر از تهران مثل اصفهان و تبریز میزان هویت دینی بیشتر
از تهران است .شهر مقدس مشهد نیز با وجود اینکه یکی از شهرهای مذهبی اصلی کشور
است؛ اما در مقایسه با اصفهان و تبریز در سطح پایین تری از هویت دینی قرار دارد.
نتایج به دست آمده در بررسی وضعیت دو گروه مذکر و مونث بیان میکند؛ هویت
دینی و گرایشهای آن در دختران کمتر از پسران است و این تفاوت معنادار است .نتایج
حاصله این واقعیت را نشان میدهند که دشمن تمرکز بسیار بیشتری روی جنس مونث به
عنوان مادران تربیت کننده نسل های آتی داشته است .از آنجایی که دختران این مرز و بوم
در آینده وظیفهی مهم و اساسی تربیت فرزند بر اساس ارزشهای دینی برای دستیابی این
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انقالب به اهداف بلندش  -در صدر آن تشکیل تمدن نوین اسالمی -را دارند؛ دشمن به
شدت در راستای استحاله تربیت دختران بر اساس ارزشها فعالیت میکند .از طرف دیگر
در صورتی فساد در جامعه اشاعه پیدا خواهد کرد که زنان آن جامعه به سمت فساد سوق
داده شوند .لذا نتایج به دست آمده زنگ خطری است؛ برای بیداری مسئولین در جهت
اقدام و عکس العمل فوری در برابر تربیت ناصحیح مادران آینده این سرزمین .شاید بتوان
گفت یکی از مهم ترین نتایج این پژوهش همین مسئله باشد .البته دوباره تاکید میشود؛
میزان نتایج هویتهای پسران و دختران در اینکه باالتر از میانگین باشند؛ یا پایینتر از آن
یکسانند؛ اما این مقدار از اختالف در طوالنی مدت بسیار خطرناک است .نتایج ذکر شده
با نتایج پژوهش حیدری و رمضانی باصری ( ،)7994ولی نژاد ( )7994و سفیری و
معماریانی ( ،)7995کامال متضاد است .این محققان به این نتیجه رسیده اند که میزان
میانگین هویت دینی در دختران باالتر از پسران است.
تحلیل نتایج به دست آمده بر حسب رشتههای تحصیلی ،باال بودن میزان هویت دینی و
گرایشهایش در دانشآموزان رشتهی علوم انسانی از سایر رشتهها را نشان میدهد .در این
خصوص میتوان چنین اظهار نظر کرد؛ اول آنکه ،دانشآموزان رشتهی تجربی ،ریاضی و
فنی و نیز دبیران آنها معموال با این دیدگاه که "بحثهای فکری اندیشهای و دینی مربوط
به آنها نیست و آنها باید فقط به دنبال علوم تجربی و به احتمال ریاضیاتی باشند" به
صورت عمیق به مسائل فکری و اندیشهای نمیپردازند .لذا هم از این جهت هویت آسیب-
پذیرتری دارند و هم شکلگیری هویت آنها بر اساس ارزشها و اندیشههای دینی در
سطح پایین تری است .دوم ،از این بُعد نیز می توان مسئله را بررسی نمود که چون دانش-
آموزان رشتههای تجربی به طور معمول به لحاظ استعداد هوشی و درسی قویتر از دانش-
آموزان علوم انسانی هستند؛ این مسئله غفلت آنها در رابطه با مسائل مربوط به دین و ای-
بسا طغیان آنها به جهت رذیلهی اخالقی عجب و تکبر به توانایی خود را تقویت نموده و
در نتیجه دوری از ارزشهای خدایی و دینی را افزون میکند؛ مطالعهی میدانی در جامعه
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نیز این مطلب را به وضوح نمایان میکند .البته باید توجه نمود خود علوم انسانی تدریس
شده در مدارس نه تنها مسموم نیست؛ بلکه تقویتکنندهی ارزشهاست .لکن در صورتی
که دانشجویان علوم انسانی به عنوان جامعهی نمونه بررسی شود؛ به علت مباحثی که در
علوم انسانی دانشگاهها وجود دارد؛ بعید نیست که نتیجهی عکس در جامعهی نمونهی
دانشگاهی حاصل آید .پایین بودن میزان میانگین هویت دینی دانشآموزان رشته فنی و
حرفهای نیز با توجه به جو نامساعد مدارس فنی کامال قابل پیشبینی است .بنابراین می
توان این ادعا را نمود؛ مفاد درسی و نحوه مواجهه معلمان علوم انسانی نسبت به محتوای
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.
نتایج به دست آمده در رابطه با میزان هویت دینی و گرایشهای آن با در نظر گرفتن
درآمد خانوادهها نشان میدهد؛ با افزایش درآمد پایبندی عاطفی افراد به ارزشهای دینی و
انقالبی کاهش یافته است .این نتیجه با نتیجه به دست آمده از پژوهش سفیری و معماریانی
( ،)7995همسوست .با توجه به آیهی «کال إنَّ االنسَانَ لَیَطغَی أن رَّءاهُ استَغنَی» (علق،)1-6/
به هر میزان رفاه مادی و دنیوی انسانها بیشتر شود؛ در بیشتر افراد طغیان به وجود آمده و
توجه به دنیا و مظاهر دنیوی جای توجه به آخرت و ارزشها را می گیرد .به همین دلیل
است که خداوند در قرآن کریم همواره زندگی دنیایی مذموم را در مقابل آخرت و زندگی
دینی و الهی قرار داده است.
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