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چکیده:
مقدمه :پژوهش حاضر با هدف پیشبینی میزان هویتگرایی ملی و دینی برر اارا
هویتی در قومیتهای ایرانی انجام شد.
روش :جامعهی پژوهش را کلیه دانشجویان در حال تحصیل دانشراا کردارتان تشر یل دادنرد.
نمونهی پژوهش شامل  400نفر از دانشجویان با قومیرتهرای مختلر ارار ک کرردک ری و لرر
دانشاا کرداتان بود .ااراد مورد پژوهش مقیا های هویتگرایی ملی و دینی (لط بادیک )1383
و اک های هویت (برزونس یک  )1989را ت میل نمودند.
یافتهها :یااتهها نشان داد اک های هویتی اطالعاتی و هنجاری و تعهد با هویت ملی همکستای
مثکت معنادار دارند و اک اردرگمی همکستای منفی معناداری با هویتگرایری ملری دارد .ارک
هویتی اطالعاتی همکستای منفی معناداری با هویت دینی دارد و اک هویت هنجاری همکستای
مثکت معناداری با هویت دینی دارد رابطه بین اک های اردرگمی و تعهد معنادار نشد نتایج تحلیل
واریانس دوراهه نشان داد تفاوت بین قومیتها ازلحاظ میزان هویتگرایی ملی معنادار اات اما بین
قومیتهای مختل ایرانی ازلحاظ هویت دینی تفاوت معناداری وجود نداشت.
نتیجهگیری :با توجه به این ه یااتهها حاکی از تفاوت میزان هویتگرایی قومیتهای ایرانی داردک
میتوان از یااتهها برای تدوین برنامههایی جهت اازایش هویتگرایی ملی ااتفاد کرد
واژههای کلیدی :هویتگرایی ملیک هویت دینیک اک های هویتیک قومیت.
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Predicting the Level of National and Religious Identity,
Based on an Identity Styles
Yaghoubi, A.; Mohammadzadeh, S.

Abstract:
Introduction: The outline of this paper was Predicting the level of
national and religious identity, based on an identity styles in Iranian
ethnicities.
Method: The study population included of all students studying at the
University of Kurdistan. The sample consisted of 400 students from
different ethnicities Persian, Kurdish, Azari and Lor from university of
Kurdistan. Subjects completed Lotfabadi of national, and religious
identity scale (1385) and Berzonsky Identity styles(1989).
Results: results showed there is significant positive relationship between
informational and normative identity styles and commitment with
national identity. Confusion/ avoidant style had negative relationship
with national identity. Informational style had a significant negative
correlation with religious identity and normative identity style had a
significant positive correlation with religious identity. Confusion style
had not significant relationship with commitment. Two-way ANOVA
results showed the difference between ethnicities in terms of national
identity is significant On the other hand between the various Iranian
ethnic groups there is not statistically different in terms of religious
identity.
Conclusion: According to the findings of the difference in identity
styles, in Iranian ethnicities, the findings can be used to develop
programs to enhance national identity.
Keywords: national identity, religious identity, identity styles, ethnicity.

مقدمه
.در نوجوانیک دغدغه اصلی نوجوانان پیدا کردن جوابی مطمئن برای پراش «من کیستم» اات
تالشی گاهانهک مستمر و دائمی برای شنااایی و معرای خود در برابر دیاری که هویرت نرام دارد و
برنامهریزی یند شغلیک تحصیلی و اجتماعی ارد درگرو یااتن پااخ این پراش اات (جعفرزاد پور
 عد. هر کس به روش منحصربهارد خود به دنکال پااخ این پراش اااای اات.)1393 و حیدریک
ای ابتدا راجع به انتخابهای احتمالی خود اطالعات جمع وری میکنند و با اک اناین کردن بره
انتخاب میپردازندک عد ای دیار نیز ترجیح میدهند را های امتحان یا توصیهشد تواط دیارران را
.)2008 ک1در پیش بایرند و احتمال هرگونه خطا و ش ست را پایین بیاورند (هومه
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در نظریهی روانی -اجتماعی اری سون ش لگیری هویت با حرل مواقیرت میرز بحرران هویرت
همرا اات .اری سون ارایند رشد را بهعنوان مجموعهای از تعارضها در مراحل انی مختل در نظر
میگیرد که نتیجهی تعامل بین محیط و رشد ارردی اارت (ولرورا وبوارما1ک  .)2005ش سرت و
مواقیت در هر مرحلهک عمل رد ارد را در مراحل بعدی پیشبینی میکنرد .ازنظرر اری سرون هویرت
برای کل شخصیتک چارچوب و مرجع عمل ایجاد میکند و به زندگی ارد معنا و جهت میدهد.
داتیابی مواقیت میز به هویتک موجب اولین ت لی بزرگاالی یعنی رشد احسرا صرمیمیت
حقیقی میشود .ناکامی در داتیابی به هویتک بره عردم صرمیمیت یرا ااصرلهگذاری منجرر میشرود.
ااصلهگذاری به مادگی برای ااصله گراتن از مردم و موقعیتهایی کره مم رن اارت هویرت اررد را
نقض کندک اطالق میشود .بنابراینک حل مواقیت میز مکاحث هویت نهتنها بررای ارالمت اررد مهرم
ااتک بل ه برای روابط بین اردی نیز حائز اهمیت زیادی اات .اری سونک صمیمیت اصیل و واقعی را
تنها نتیجهی ش لگیری هویت میداند .داشتن مفهومی از خودک شرط الزم و گام اول برای صمیمیت
اات که بهصورت تواناییِ داشتن روابط دوجانکه با دیار ااراد نمایان میشود .دوجانکه برودن بره ایرن
مفهوم اات که هر شخص نیازهاک اا ار و احسااات طرف مقابل را مورد توجره قررار دهرد .ت امرل
مطالعهی رشد هویتپس از تفسیرهای نظری و نتیجهگیریهای اری سونک در عملیاتی کرردن تجربری
مارایا و درنهایت شش نظریهی جایازین (برزونس یک گروتوانتک واترمنک کورتینسک دامز وکوته) که
از  198۷به بعد معرای شد ک قابل ردیابی اات (شوارتز2ک .)2001
در خالل اه دههی گذشتهک اکثر محققان مفهوماازیهای خود دربار ی ش لگیری هویت را در
قالب مدل مارایا 3عنوان کرد اند .مارایا ( )1966پایاا هویت را برای عملیاتی کردن مفهوم هویت
اری سون وارد ادبیات پژوهش کرد و بحران 4و تعهد 5را دو عامل اااای ش لگیری هویت معراری
کرد .در خالل دور ی بحرانک ارد رمانهاک عقاید و انتظارات را مورد اؤال قرار میدهد و در دور ی
تعهدک در جهت خاصی به اهداف و رمانهایی مشخصک متعهد میشود .مارایا بر ااا حضرور یرا
اقدان این دو عامل چهار پایاا هویتی مواقک دیرر ک معوق و مغشوش را معرای کرد.
الاوی پردازش شناختی اجتماعی هویت برزونس یک راهکردها و ارایندهای مورد اارتفاد بررای
ااخت و اصالح هویت را مطالعه میکند .مطابق ایرن دیردگا ک هویرتک ااختارشرناختی و چرارچوب
ارجاعی ارد برای تفسیر تجارب و اطالعات مربوط به خود و یااتن معنا و جهت برای زندگی اارت.
ااراد اعاالنه به ااخت تف ر دربار ی خود و واقعیت زندگی میپردازند .اگرر ترالش اررد در ایرن را
نامواق باشدک اصالح و بازبینی ااختار هویت صورت میگیرد( .برزونس ی6ک . )1993اه جهتگیری
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یا اک پردازش هویت در نظریه برزونس ی شامل اجتنابی/اردرگمک اطالعراتی و هنجراری اارت.
اک اطالعاتی ،ظاهراً اازگارانهترین اک اات و اازوکار کنار مدن بررای ادار ی موقعیتهرای
روزانه اات .ااراد با اک هویت اطالعاتیک بهصورت اعرال و گاهانره بره جسرتجوی اطالعرات و
ارزیابی نها میپردازند و اپس اطالعات منااب را مورد ااتفاد قرار میدهند جهرتگیری هویرت
اطالعاتی با تعمق دربار ی خودک تالشهای مقابلهای مسئلهمدارک اک معراتری منطقریک احسرا
نیاز به شناختک پیچیدگی شناختیک تصمیمگیری هدامندک وظیفهشنااریک پرذیرش و هویرت موارق
رابطهی مثکت نشان میدهد (برزونس ی و کوک1ک .)2000
اک هنجاری بر پایهی تقلید و پیروی از ااراد مهم در زندگی ارد بنا شد اات و شرامل یر
دیدگا بستهی هنی و خودپنداری ثابت و ارکوبکنند ی اکتشاف اات .این روش بسریار نزدیر
به وضعیت تفویض اختیار مارایا اات .نوجوانان با اک هویرت هنجراریک نسرکت بره موضروعات
هویتی و تصمیمگیریها به همنوایی با انتظارات و داتورات ااراد مهم و گرو های مرجع میپردازند.
نها بهطور خودکارک ارزشها و عقاید را بدون ارزیابیِ گاهانه میپذیرند و درونری میکننرد؛ تحمرل
کمی برای مواجهشدن با موقعیتهای جدید و مکهم دارند و نیاز باالیی برای بسته ناهداشتن ااختار
خود نشان میدهند .در ارک ارردرگم اجتنرابی برخرورد طفر میرز در مشر الت نمایران اارت.
راهکردهای متمرکز بر هیجان با اطح پایینی از تعهرد و اعتمادبرهنفس و نیرز بیثکراتی خودپنرداری
همرا اات .ااراد با اک هویت اردرگم اجتنابیک تعلّل و درنگ میکنند و تا حد مم رن ارعی در
اجتناب از پرداختن به موضوعات هویت و تصمیمگیری دارنرد .ایرن اارراد در موقعیتهرای حسرا
تصمیمگیریک اطمینان کمی که به توانرایی شرناختی خرود دارنردک معمروالً پریش از تصرمیمگیریک
احسا تر و اضطراب نیز دارند و در تصمیمگیری معموالً از راهکردهای تصرمیمگیری نامناارب
مانند اجتناب کردنک بهانه وردن و دلیلتراشی ااتفاد میکنند (حجازی و ارتاشک .)1385
هویت مکنایی اجتماعی دارد و از خالل تعامل با دیاران تحقق میپذیرد .هرچند هویت ارردیک
مفاهیم کلی و انتزاعی از خویشتن را در برمیگیردک اما این مفاهیم با تحول و رشد ارد متحرول مری
شوند و به گستر ی بزرگ اجتماعی که ارد در ن زندگی میکند تسری مییابند .همارام برا رشردک
نیاز اات که ااراد دربار ی انتخاب ارزشها و هنجارهای جامعهی بزرگتری که در ن قرار دارنرد و
این ه در اطح کالن خود را چه کسی و متعلق و واادار به چه ارزشهایی میدانند؛ تصمیم بایرنرد.
(پیاژ 2ک 19۷۷؛ به نقل از محسنیک  .)1393این تغییر به معنای رشد هویت اجتماعی (قومیک ملی یرا
دینی) و ش لگیری دانشک هیجان و معنا نسکت به تعلق ارد به گرو های اجتمراعی اارت .هویرت
های اجتماعی متعددند و مکانی ادراک خود را میاازند .ی ی از قدیمیتررین پرژوهشهرا دربرار ی
هویت ملی و مفهوم ارد خارجی و هممیهن را پیاژ انجام داد اات .مطابق این پژوهش گراهی از
Kulk
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بستایهای ملی و تعلق داشتن به ی ملت دارای جنکههای شناختی و عاطفی درهمتنیرد و نسرکت ًا
دیرر اات؛ این تحول طکق روند خاص و مراحل مشخصی از ان و تاریخچه زندگی ارد صورت
میپذیرد( .پیاژ 1ک 19۷۷؛ به نقل از محسنیک .)1393
در میان هویتهای اجتماعی ی ارد هویت ملی یا «احسرا انتسراب بره مجموعره اا رار و
احساااتی که چارچوب مفهومی هویت ملی را میاازند از مهمترینهاارت» (گرینفلردک 1996ک بره
نقل از محسنیک .)1393
عد ای معتقدند که هویت شخصی و اجتماعی دو اوی ی پیواتار هستند کره ن را پیوارتار
اردی-اجتماعی مینامند (تاجفلک 1981ک ترنرک  .)198۷وقتی ویژگیهای اردی برجسته باشد هویت
اردی و وقتی ویژگیهای گروهی که به ن متعلق ااتک برجسرتهترر مریشروندک هویرت اجتمراعی
(قومیک ملیک دینیک  )...اهمیت مییابد .ایران کشوری دارای غنای قومیرت اارت و اارراد هریر از
قومیتها عالو بر ارهنگ غالب ایرانی دارای ارزشهرا و هنجارهرایی منحصرر و گرا متفراوت برا
ارهنگ ملی غالب میباشند.
پژوهشهای زیادی بین قومیت و هویت ملی رابطهی مثکت معناداری یااتهانرد .قیصرری ( )13۷۷بره
این نتیجه راید که در اعراب جنوب ایران هویتگرایی ملری بسریار قروی اارت .نترایج پرژوهش مل ری
( )1386نشان داد ضریب همکستای  0 ۷1بین هویت قومی و هویت ملی در ترکمنها وجود دارد .احمردلو
( )1381به این نتیجه راید بین هویت قومی و هویتگرایی ملی در جوانان تکریزی رابطره مسرتقیم وجرود
دارد و هرچه هویت قومی پررنگتر باشد میزان گرایش به هویت ملی نیز اازایش مییابد.
حاجیانی ()138۷ک در پژوهشی تالش نمود اات تا عالو بر انجش میزان هویت ملی و هویت
قومی در ابعاد اهگانهی اجتماعیک ارهنای و ایاایک رابطهی این دو هویت را هم برراری نمرود و
مورد زمون قرار دهد .نتایج بهدات مد در رابطه با میزان هویت ملی و قومی نشران داد کره میرزان
هر دو هویت در بین اقوام گوناگون نسکتاً باال اات .اگرچه میزان هویت قومی و هویت ملری در برین
اقوام ترکمنک عربک لرک کردک بلوچ و ترک اندکی متفاوت بود و شدت و ضع هایی در بین این اقروام
وجود دارد ولی نچه اهمیت دارد این اات که میزان هر دو هویت یعنی هرم هویرت ملری و هویرت
قومی در بین همهی گرو های قومی باال و قوی اات.
پژوهش کاظمی و نادری ( )1392نشان داد بین اه قومیت کردک مازنی و ترکمن از لحاظ اک
های هویتی تفاوت معناداری وجود ندارد و اکثر دانشجویان صرفنظر از قومیرتشران دارای ارک
هویتی اطالعاتی هستند.
ی ی دیار از متغیرهای مؤثر بر ش لگیری هویرتک دیرن اارت؛ هرویتی کره اارراد در دور ی
نوجوانی و جوانی کسب میکنند از دین و نظام اعتقادی تأثیر میپذیرد (حاجیانیک  .)13۷9هویرت در
معنای دینی ن نیز مورد پژوهش بود اات (منتظر قائمک  .)13۷۷دین به معنای احسرا تعلرق بره
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ی باور و رمان مشترک در ی گرو اات .همرا با کسب هویت اردی و ملیک ارد در جستجوی
نظامی اات تا رویدادهای زندگی را برایش معنا کند .به نظر میراردک ارتکراط برین دیرن و هویرت
ارتکاطی دواویه باشد .هم مذهب و دین در ش لگیری هویت و نحو ی نارش ارد به خودش مؤثر
اات و هم اک های هویتی در میزان گرایش به دین تأثیر دارند .نتایج مطالعرات دوریرز و اروئنز1
( )2006حاکی از ن اات که ارایند پردازش اطالعات مرتکط با هویت ازلحاظ تئوری با ابعاد دیرن
داری مرتکط اات .ااراد دارای اک هویت اطالعاتی تمایل دارند محتواهای مرذهکی را برهصرورت
اردی و نمادین تفسیر و معنا کنند به این معنا که جوانان دارای هویت اطالعاتی بهصرورت نقادانره
مسائل مرتکط با مذهب را بررای میکنند تا نهرا را برا مشخصرات شخصری خرود مقایسره کننرد
(برزونس یک  .)199۷نوجوانان دارای اک هویتی اجتنابی مسائل مذهکی را بهصورت تحتاللفظی و
دقیق تفسیر میکنند به خاطر این ه میخواهند تا جای مم ن از اؤال کردن و کن اش موضروعات
اخت و شخصی چون مذهب خودداری کنند (برزونس یک  .)199۷به نظر میراد ااراد دارای هویت
هنجاری مذهکیتر باشند (برزونس یک .)199۷
مطابق نچه گفته شد پرواضح اات که کسب هویت ت لی بسیار مهم ورود بره دنیرای برزرگ
االی اات و نارش ارد نسکت به مسائل مهم زندگی نظیر شغلک ازدواج قطعاً از اک هویت ترأثیر
میپذیرد .ی ی دیار از ت الی مهم بزرگاالی احسا تعلق به هویتی بزرگتر نظیر هویت ملی و
دینی اات .این مسئله دربار کشور پهناوری مانند ایران که از تنوع و گوناگونی خرد ارهنرگهرای
زبانی و قومیتی بهر مند ااتک اهمیت صدچندان مییابد .انتساب قومیرتهرای مختلر ایرانری بره
هویت بزرگتر ایرانیک جدای از ایجاد احسا خوشایند عضوی از خانواد بزرگتر برودنک مریتوانرد
اد دااعی مح م در مقابل هر هرگونه عامل خارجی تهدیدکنند تمامیت ارزی باشد (منتظرر قرائمک
)13۷۷
علیرغم اهمیت ارتباط بین سبکهای هویتی و هویتهای اجتماعی (قومی ،ملی،
دینی و  )...تاکنون پژوهشی که بر اساس سبکهای هویتی ،هویتگرایی ملی و دینی را در
میان قومیتهای ایرانی بررسی کرده باشد انجام نشده است .بعالوه در پژوهشهای قبلی
قومیت غالب فارس مورد پژوهش نبوده است و میزان فاصله ،شباهت یا تفاوت ملیگرایی
سایر قومیتها با قومیت فارس برسی نشده است.
روش
پژوهش حاضر توصیفی از نوع همکستای اات .جامعهی ماری پژوهش حاضر عکارت اارت از کلیره
ی دانشجویان اار ک کردک ری و لر که در اال تحصیلی  95-94در حال تحصیل در دانشاا کردارتان
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هستند .تعداد کل دانشجویان دانشاا کرداتان  15000نفر اات .مطابق جدول مورگران  3۷5نفرر نمونره
برای انجام این پژوهش کفایت میکند .با محااکهی احتمال ریرزش تعرداد نمونرهک  400نفرر (بررای هرر
قومیت  100نفر) بهعنوان نمونه انتخاب شدند .مالک ورود به پژوهش نیز انتساب خود شخص به ی ری از
این  4قومیت مورد مطالعه و ایرانی بودن بود (دانشاا کرداتان از کشورهای هرمجروار نظیرر عرراق نیرز
دانشجو میپذیرد) .شرکتکنندگان دو مقیا انجش هویت دینی و ملری لطر برادی ( )1385و ارک
های هویتی برزونس ی ( )1989را ت میل کرد و قومیت خود را مشخص کردند.
ابزار
مقیاس سنجش هویت دیني و ملي لطفآبادی :این مقیا تواط لط برادی ()1385
تدوین شد ک  22گویه دارد که در مقیا  6درجهای لی رت از کرامالً مروااقم (امتیراز  )6ترا کرامالً
مخالفم (امتیاز  )1طراحی شد اات .در این مقیا پااخ درات و غلط وجود ندارد.
 6گویه بهصورت مع و نمر گذاری میشوند .از  22گویهی مقیا ک  14گویه (1ک 2ک 3ک 4ک 5ک
6ک ۷ک 8ک 9ک 10ک 11ک 12ک  13و  )15مربوط به هویت ملی و  8گویره (14ک 16ک 1۷ک 18ک 19ک 20ک 21
و  )22مربوط به هویت دینی اات .هرچه نمر ارد در ی ی از ن دو داته باالتر باشد هویت ملی یا
دینی ارد نیرومندتر اات (لط بادیک .)1385
پرسشنامهی سبک هویت ( :)ISIپراشنامهی  ISIبهمنظور برراری جهرتگیری هویرت
ااراد تواط برزونس ی در اال  1989ااخته شد و در اال  1992مورد تجدیدنظر قرار گرات .ایرن
زمون ی ابزار خودگزارشی  40عکارتی اات که از  4زیرمقیا تشر یل یااتره اارت کره شرامل
جهتگیری اطالعاتیک جهتگیری هنجاریک جهتگیری اردرگم اجتنابی و تعهد میباشد .روایی ن
از طریق ارزیابی همکستای با مقیا وضعیت هویت بنیون و دامز )1986( 1تأیید شد اات .نترایج
نشان داد که هویت کسبشد با زیرمقیرا جهرتگیری اطالعراتی و تعهرد و هویرت ترأخیری برا
زیرمقیا های تعهدک جهتگیری هنجاریک جهتگیری اطالعراتی و جهرتگیری ارردرگم اجتنابی
همکستای دارد .غضنفری ( )1383نیز ضریب پایایی ن را از طریق لفای کرانکاخ بررای زیرمقیرا
تعهد 0 ۷5ک جهتگیری هنجاری 0 ۷2ک جهتگیری اردرگم اجتنابی 0 82ک جهتگیری اطالعراتی
 0 ۷6و مقیا کل  0 83گزارش کرد .برای به دات وردن نمر ی هر زیرمقیا باید امتیاز مربوط
به هر زیرمقیا با هرم جمرع شروند .برخری از عکارتهرا بهصرورت منفری نمر گرذاری میشروند.
عکارتهای  14-11-9و  20بهصورت مع و نمر گذاری میشود.
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یافتهها
در پژوهش حاضر دامنهی انی شرکتکنندگان  18تا  32اال بود .میراناین و انحرراف معیرار
نمر ی اک های هویتی و هویت ملی و مذهکی شرکتکنندگان در جدول  1ارائه شد اات.
جدول  -1میانگین و انحراف معیار سبکهای هویتی و هویت ملی مذهبی

سبک

سبک

سبک

اطالعاتی

هنجاری

سردرگمی

سبک تعهد

هویتگرایی

هویتگرایی

ملی

دینی

mean S.D mean S.D Mean S.D mean S.D mean

64 5/33 32/96 6/22 25/59 6/20 30/88 6/80 37/48

mean

S.D

S.D

7/54 26/52 14/65

همانگونه که نتایج جدول شمار  1نشران مریدهرد میراناین نمررات در ارک هرای هویرت
اطالعاتی و تعهد باالتر از بقیهی اک هاات اات و نمر ی هویتگرایی ملی بسیار باالتر از هویت
گرایی دینی اات.
جدول  -2همبستگی بین متغیرهای پژوهش

اطالعاتی هنجاری سردرگمی
اطالعاتی
هنجاری

0/443

1
0/443

**

**

1

تعهد

0/151

**

0/281

**

0/138

0/140

**

0/417

**

0/201

**

**

-0/210

سردرگمی 0/151

**

0/140

تعهد

0/281

**

0/417

**

**

-0/264

ملی

0/138

**

0/201

**

**

-0/210

دینی

**

-0/162

0/231

**

0/061

0/094

**

0/143

**

-0/039

0/041

قومیت

ملی
**

**

0/158

دینی

-0/264

1

1
0/268

**

0/268
**

**

1
0/216

0/010

**

0/143

**

0/061

-0/039

0/094

0/041

0/216
**

**

0/158

**

-0/162
0/231

قومیت

**

0/010

1

-0/046

-0/046

1

*همبستگی معنادار در سطح * 0/01همبستگی معنادار در سطح 0/05

همانگونه که نتایج جدول شمار  2نشان میدهد بین اک هویرت اطالعراتی و هنجراری
()0 443ک اطالعاتی و اردرگمی ()0 151ک اطالعاتی و تعهد ()0 281ک اطالعاتی و هویتگرایری
ملی ()0 138ک اطالعاتی و هویت دینی ()-0 162ک اطالعاتی و قومیت ()0 158ک همکستای وجود
دارد.
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بین اک هنجاری و اردرگمی ()0 140ک هنجاری و تعهد ()0 41۷ک هنجاری و هویرتگرایری
ملی ()0 201ک هنجاری و دینی ()0 231ک هنجاری و قومیت ( )0 143همکستای معنادار وجرود دارد.
ب رین اررک هررویتی اررردرگمی و تعهررد ()-0 264ک اررردرگمی و هویرتگرایرری مل ری ()-0 210ک
همکستای وجود دارد .برین تعهرد و هویرتگرایری ملری ()0 268ک همکسرتای معنرادار وجرود دارد.
همکستای بین اردرگمی و هویت دینی ()0 061ک اردرگمی و قومیرت ()-0 039ک تعهرد و هویرت
دینی ()0 094ک تعهد و قومیت ()0 041ک هویرت ملری و قومیرت ()0 010ک هویرت دینری و قومیرت
( )-0 046معنادار نشد.
جدول  -3بررسی اثر متغیر قومیت بر میزان هویتگرایی ملی

منبع
ثابت

خالصهی
مجذورات

D.F

میانگین
مجذورات

F

sig

Eta

توان

مجذور آماری

1 1643614/663

1/000 0/960 0/000 9404/763 1643614/663

قومیت

15422/193

3

1/000 0/183 0/000

خطا

68857/042

174/764 394

کل

402 1732796/000

کل تصحیحشده 85947/990

5140/731

29/415

401

چنان ه نتایج مندرج در جدول شمار  3نشان میدهد زمون  Fبرای اثر اصلی متغیر قومیت برر
میزان هویتگرایی ملی معنادار اات (p > 0 01؛  )F= 29/415بهعکارتدیار تفاوت معناداری بین
نمرات هویتگرایی ملی قومیتها وجود دارد .میزان این ترأثیر  %18اارت یعنری  %18نمررات کرل
هویتگرایی ملی در اثر تفاوتهای قومیتی به وجود مد اات.
جدول  -4بررسی اثر متغیر قومیت بر میزان هویتگرایی دینی

منبع

خالصهی
مجذورات

D.F

میانگین
مجذورات

F

sig

Eta

توان

مجذور آماری

ثابت

282056/101

1

1/000 0/932 0/000 5390/296 282056/101

قومیت

249/790

3

0/418 0/012 0/191

خطا

20616/699

52/327 394

کل

305522/000

402

83/263
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کل تصحیحشده 22634/199

401

همانطور که نتایج جدول شمار  4نشان میدهدک تأثیر قومیت بر میرزان هویرتگرایری دینری
معنادار نشد (p >0 01؛ . )F= 1 6بهعکارتدیار بین نمرات هویتگرایی دینی قومیتهرای مختلر
تفاوت معناداری وجود ندارد.
جدول  -5جدول شماره ضرایب معادلهی رگرسیون چندگانهی گامبهگام برای پیشبینی هویت
گرایی ملی
R2

 Rسطح معناداری نسبت  tضرایب بتا

0/268 0/070
0/304 0/088

0/337 0/107

0/369 0/125

ضرایب معادله

گام

0/000
0/000

8/999
5/571

=
0/268

39/727
0/737

مقدار ثابت
تعهد

0/000
0/000
0/003

8/667
4/632
-3/017

0/229
-0/149

52/261
0/629
-0/351

مقدار ثابت
تعهد
سردرگمی

0/000
0/008
0/000
0/002

8/352
3/660
-3/799
3/075

0/148
-0/194
0/166

50/162
0/406
-0/456
0/393

مقدار ثابت
تعهد
3
سردرگمی
هنجاری

0/000
0/006
0/000
0/001
0/047

6/971
2/770
-4/153
3/353
1/991

0/153
-0/213
0/182
0/110

44/505
0/420
-0/501
0/428
0/236

مقدار ثابت
تعهد
سردرگمی 4
هنجاری
اطالعاتی

1
2

همانگونه که ضرایب بتا نشان میدهند با اازود شدن هری از اک ها میزان وزن بتا تغییرر
پیدا کرد اات .در گام خر که همه ارک هرا شررکت داشرتندک ترتیرب تعهرد هویرتک هنجراری و
اطالعاتی بیشترین تأثیر را در پیشبینی هویتگرایی ملی دارند و اک هویتی اردرگمی با ضرریب
بتای  -0 213با هویتگرایی ملی غیرهمسو اات .زمون  tنشان میدهد که ضرایب بهدارت مرد
برای معادله رگرایون معنادار هستند ( .)P ≥ 0 05در گرام اول رگراریون تعهرد هویرت  0 268برا
هویتگرایی ملی دارای ضریب همکستای اات و  ۷درصد از واریانس هویتگرایی ملی را تکیین می
کند .در گام دوم اک هویتی اردرگمی اازود شد که موجب اازایش ضریب همکسرتای چندگانره
به  0 304شد و در این گام این دو عامل توانستند  8 8درصد از واریانس هویتگرایی ملی را تکیرین
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کنند .در گام اوم اک هویتی هنجاری اازود شد که موجب اازایش ضریب همکسرتای چندگانره
به  0 33۷شد و در این گام این اه عامل توانستند باهم  10 ۷درصد از واریانس هویتگرایی ملی را
تکیین کنند .درگام چهارم مقدار واریانس تکیین شد تواط همه عوامل به  12 5درصد راید.
با توجه به ضرایب بهدات مد در جدول  5میتوان برای گامهای اهگانهی اوق میزان هویت
گرایی ملی را با ااتفاد از معادلهی زیر پیشبینی کرد:
(× )-0 501( +)44 505اردرگمی× )0 236(+اطالعاتی × )0 428( +هنجاری ×)0 420(+تعهد = هویتگرایی ملی
جدول  -6ضرایب معادلهی رگرسیون چندگانهی گامبهگام برای پیشبینی هویتگرایی دینی
R2

R

سطح معناداری نسبت  tضرایب بتا ضرایب معادله

0/358 0/130
0/429 0/184

گام

0/000

4/766

-

10/436

مقدار ثابت

0/003

5/619

0/265

0/139320

هنجاری

0/000

7/056

-

18/744

مقدار ثابت

0/000

7/470

0/377

0/457

هنجاری

0/000

-5/196

-0/271

-0/299

اطالعاتی

1

2

همانگونه که ضرایب بتا نشان میدهند با اازود شدن هری از اک ها میزان وزن بتا تغییرر
پیدا کرد اات .در گام خر که همه متغیرها وارد شدند اک هویت هنجاری بیشرترین ترأثیر را در
میزان هویتگرایی دینی دارد .اک هویتی اطالعاتی با ضریب بتای  -0 2۷1با هویتگرایی دینری
غیرهمسو اات .زمون  tنشان میدهد که ضرایب بهدات مد بررای معادلرهی رگراریون معنرادار
هستند ( .)P ≥ 0 05گام اول اک هویتی هنجاری دارای ضریب همکسرتای چندگانره بره 0 358
اات .به این معنا که  13درصد از واریانس هویتگرایی دینی را هویت هنجاری تکیین مریکنرد .در
گام دوم که اک هویتی اطالعاتی وارد شد ضرب همکستای بره  0 429و واریرانس تکیرین شرد
تواط کل عوامل به  18 5درصد راید .با توجه به ضرایب بهدات مد در جدول  ۷میتروان بررای
گامهای دوگانهی اوق میزان هویتگرایی دینی را با ااتفاد از معادلهی زیر پیشبینی کرد:
( × )-0 299( + )18 5اطالعاتی ×)0 45۷(+هنجاری = هویتگرایی دینی
بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر پیشبینی میزان هویتگرایی ملی و دینی بر ااا اک های هرویتی در
قومیتهای ایرانی بود .یااتههای پژوهش نشان داد که در هر  4گرو قومیتی دانشجویان صرفنظر
از قومیتک بیشتر اک هویتی اطالعاتی دارند .این یااته با یااتههای عکدی زرینک ادیب رادک یونسی
و عس ری ()1389ک بیرامی ( )1389کاظمی و نادری ( )1392که نشان دادند اکثر نوجوانان و جوانان
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اک هویتی اطالعاتی دارند همخوانی دارد .ااراد با اک هویتی اطالعاتیک گاهانره و اعاالنره در
جستجوی اطالعات هستند و پس از کسب اطالعات درات و دقیق به انتخاب و تصمیمگیری مری
پردازند .در مواجهه با اضای ا ری دانشاا و هجوم اطالعرات متنروع طکیعتراً جوانران و نوجوانران
دانشجو گاهانه به جستجوی اطالعات و اپس انتخاب و تصمیمگیری خواهند پرداخت.
یااتهی دیار هویتگرایی ملی در میان قومیتهای مختل ایرانی بود .بیشرترین نمرر هویرت
گرایی ملی را قومیت اار ک اپس ری و بعد از ن کردها داشتند و میاناین نمر ی هویرتگرایری
ملی لرها از  3قومیت دیار کمتر بود .قومیت  %18واریانس نمرات هویتگرایی ملی را تعیرین کررد.
طکیعی اات که قومیت اار نسکت به باقی قومیتها هویتگرایی ملی بیشتری داشته باشند .ن ته
ی جالب این پژوهش ن بود که تفاوت میاناین نمر ریها و اار ها در میزان هویتگرایی ملی
بسیار ناچیز بود .یااتههای پژوهش حاضر با یااتههای احمدلو و محمردزاد ( )1392همخروان اارت
که نشان دادندک هویت ملی در دو گرو قومی ری و کرد باال بود ک اما هویت ملی ریهای بیشتر
از کردها اات .تحقیق هزارجریکی و لهرااکی ()1390ک احمدلو و ااروغ ()1381ک پاینرد و جعفررزاد
( )1389نشان داد بین قومیت و هویت ملی رابطهی مثکت وجود دارد یا هرچه میزان تأکید بر قومیت
بیشتر باشدک هویتگرایی ملی نیز بیشتر اات یا حداقل این دو با هم در تضاد نیستند؛ امرا مقرد و
حیدری ( )138۷نشان دادند هویت قومی بر هویت ملری ارجحیرت دارد .حاجیرانی ( )138۷بره ایرن
نتیجه راید در لرها و ریها هویت ملی مهمتر اات و کردها و اعراب قومیرت را برر ملریگرایری
ترجیح میدهند .ا وهی و موای ( )1388به نتایج مشابهی دات یااتند میتوان ایرن تناقضرات را
اینگونه تکیین کرد که هویت پیواتاری اات که اک هویتی روانشناختی ی سروی ن و هویرت
اجتماعی (قومیک دینی و ملی) در نقاط دیار این پیواتار قررار دارنرد .بسرته بره این ره باارت مرورد
پژوهش چه جنکهای را پررنگتر کرد باشد ااراد انتخاب میکنند که چه بخشی از ایرن پیوارتار در
موقعیت خاص در اولویت باشد .اهمیت مسئله ارتکراط برین قومیرت و ملریگرایری در شررایطی کره
کشورهای دارای تنوع قومی بهویژ در خاورمیانه به تجزیه تهدید یا تشویق میشوند روزاازون مری
شود (نوربخشک .)138۷
از بین اک های هویت به ترتیب تعهد هویتک هنجاری و اطالعاتی بیشترین تأثیر را در پریش
بینی هویتگرایی ملی داشتند و اک هویتی اردرگم اجتنابی با هویتگرایی ملی غیرهمسرو برود.
میتوان گفت زمانی ارد به تعهد هویتی میراد که تصمیم قاطعی در زمینرههرای مختلر زنردگی
خود مانند شغلک ازدواجک پایکنردی بره دیردگا هرای عقیردتی ایااری خراص اتخرا کررد باشرد و
راهکردهای خاصی را برای اهداف شخصی و تعیین مسیر زندگی دربر گراتره باشرد ( قامحمردیان و
حسینیک  .)1389داشتن تعهد میتواند به ارد کمر کنرد برین نیازهرای شخصری و خواارتههرای
اجتماعی تعادل برقرار کند و در همهی زمینهها در امت و اویی مشرخص تمرکرز کنرد .از اروی
دیار قکالً گفته شد که اگر هویت را (چه اردی و چه اجتماعی) ی پیواتار در نظر بایریم و هویت
اردی و اجتماعی را از هم جدا ن نیم کسب هویت اردی مشخصک به معنای الترزام بره ارزشهرای
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واالی اجتماعی نظیر ملیگرایی اات .بعد از تعهد هویتک ااراد دارای ارک هویرت هنجراری کره
میزان همنوایی بیشتری با ارزشهای مورد تأیید اجتماع داردک میزان ملیگرایی بیشرتری دارنرد و در
گام اوم اک هویتی اطالعاتی پس از کاوش در زمینهی هویت و کسب اطالعات الزم به جرگره
ی متعهدان به رمانهای ملی میپیوندند و در ایرن را تفااریر و را و روش خرود را دارنرد .ارک
اردرگم اجتنابی با هویتگرایی ملی غیرهمسو اات .طکیعی اات اردی که هنوز نتوانسته تصمیمی
قاطعانه دربار ی مسیر زندگی اردی خود بایرد و دنکال ارصتی برای تعلل و تعویق انتخرابهاارت
دربار ی مسائل و ارزشهای بزرگتری چون هویت ملی موضع روشنی نخواهد داشت (جعفرزاد پور
و حیدریک )1393
یااتهی دیار مربوط به توانایی پیشبینی هویتگرایی دینی بر ااا اک هویتی بود .از میان
اک های هویتی اک هویت هنجاری بیشترین توان پیشبینی در میزان هویرت دینری را داشرت.
هویت دینی با ویژگیهایی چون همنوایی با انتظارات و پیرروی از دارتورات اارراد مهرم در مواقرع
تصمیمگیریک درونی کردن ارزشها و عقاید بدون ارزیابی نها و نیاز زیاد به ااختار و تحمل کم در
برابر ابهام مشخص میشود .مغانلوک گیالرواایی و شهر رای ( )1388به این نتیجه رایدند که دیرن
داری با دو اک هویتی اطالعاتی و هنجاری رابطهی مثکت و با اردرگمی اجتنابی رابطهی منفی
دارد؛ هرچند در پژوهش حاضر میتوان گفت که ارتکرراط مثکررت بیررشتر متغیرهرای دیرنداری برا
ارک هویت هنجراری و ارتکراط مع و نها با ارک هویرت اطالعراتیک نشرانار تعلرق ایررن
متغیرهرا به ی اازة مشترک دینداری اات .مرررذهب بخرررش مهمررری از هویرررت شررخص
اارت و برا در اختیار قرار دادن چهرارچوب و مکرانی ارزشی به ارد کم میکند بره زنردگی خررود
معنرا و مفهروم بکخرشد (عالمره جعفرریک 13۷۷ک برره نقررل از قربررانیک  .)1384از اروی دیاررک
روی ردهای تحولی بر این ن ته تأکیرد میکنند که دین در مراحل گونراگون زنردگیک متناارب بررا
طرراز تحرول روانی -شناختی درک میشود (داداتان و هم رارانک 13۷4ک بره نقرل از ربایجرانیک
 .1382پژوهشهای برزونرس ی ( )199۷نشان داد اات اارراد دارای ارک هویرت اطالعرراتی و
هنجاری نسکت به ااراد دارای اک هویت اردرگم اجتنرابی تعهدات قویتری دارنردک برره بیرران
دیارر تعهرد بره شیو های گوناگونک عمل رد شخص را تحت تأثیر قررار مریدهرد؛ تعهردک نشرانار
قدرت و روشنی معیارهرا و باورهرای مربروط بره خرود اات .تعهد به هدفها و معیارهای واضرح در
مرورد خرودک در نظمبخشی راتار ارد مرؤثر اارت .اارراد ااقررد دیرردگا ثابررت و روشررن دربررار
خرود و دنیرای خرودک دنیرا را بهصورت یر مجموعهی پر شروب و پریشبینرینشرد مریپندارنرد
(برزونرس یک  .)2003ااراد دارای هویرت اطالعراتیک وظیفهشنا و دارای هدفهای مرررشخص و
روشرررن هرررستند (برزونرررس یک 199۷؛ برزونسر ی و کروکک  2000و  )2005از اروی دیاررررک
ااررادی که اک هویرت هنجراری دارنردک نیرز بهوایلهی همنروایی بررا تجربرههرا و تجویزهرای
گرو های مرجع و ااراد مهم زندگیشان برهطرور خودکرار ارزشهرا و باورهرای دیارران را برردون
ارزیرابی گاهانه دروناازی میکنند و به نها متعهرد میشوندک درحالیکه ااراد دارای اک هویت
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اردرگم اجتنابی بر خرالف دو اک دیارک خودنظمدهری پرایینی دارنرد و راتارشران برر پایررهی
عوامل موقعیتی و لذتطلکی تعیین میشود.
نمر ی هویت دینی در قومیت کرد پایینتر از بقیه قومیتها بود .شاید بتوان ایرن مسرئله را بره
تفاوت مذهب قومیت کرد با مذهب رامی کشور تکیین کرد .قومیت اقط حدود  %2واریانس نمر ی
هویتگرایی دینی را تعیین کرد .شاید بتوان گفت در کشور چند قومیتی ایران وجره مشرترک میران
همه قومیتها نظام دینی باشد .نتایج تحلیل واریانس نشان داد که ارتکاط بین قومیرتهرا و هویرت
دینی معنادار نشد .این یااته در رااتای یااتههای موحدک حیدری و بهجتی اصرل ( )1393اارت کره
بین هویت قومی و دینداری رابطهی معناداری وجود نداشت.
ن تهای مهم که باید هموار در نظر داشت تأثیر اک های هویتی در عرزتنفرس اارراد اارت.
پژوهشها نشان داد اند که اک های هویتی اطالعاتی و هنجاری با عزتنفس رابطهی مسرتقیم و
معنادار دارند و اک هویتی اردرگم اجتنابی رابطهای منفی با عزتنفس دارد (حسرینزاد و ارپا
منصورک  .)1390زمانی که ارد مواق به انجام ت لی کسب هویرت شرد باشرد ناررش شرناختی و
عاطفی مثکتی نسکت به خود پیدا میکند .قطعاً نارش ارد نسکت به مسائل بزرگتری مانند هویرت
ملی و دینی از نارشهای شناختی و عاطفیاش تأثیر میپذیرد.
جامعهی پژوهش حاضر را دانشجویان تش یل دادند .کسانی کره برا ورود بره دانشراا برا را و
دیدگا ها و قومیتهای مختل مواجه میشوند .این تنوع و گوناگونی میتواند ارصت منااکی بررای
تسهیل ش لگیری هویتگرایی ملی و دینی در دانشجویان باشد درکل نتایج پژوهش نشان داد کره
اک های هویت در تعیین میزان هویتگرایی ملی و دینی نقش بسزایی دارند .جنکرهی نو ورانرهی
پژوهش حاضر بررای نقش اک های هویتی در میزان هویرتگرایری ملری و دینری اارت .غالرب
پژوهشهای گذشته بیشتر جامعهشنااانه یا به دنکال ایجاد ارتکاط بین ارک هرای هرویتی و دیارر
ویژگیهای روانشناختی ااراد بود اند.
منابع
احمد لوک حکیب؛ ااروغک عماد؛ ( )1381رابطه هویت ملی و هویت قومی در برین جوانران تکریرز.
اصلنامه مطالعات ملی ش  .13ص .144-109
احمدلوک حکیب و ااطمه محمدزاد ک 1392ک بررای میرزان هویرت ملری در میران اقروام ایرانری:
مطالعه کردها و ترکهای ریک همایش قومیت و ارهنگ ایران اارالمیک تکریرزک دانشر د علروم
تربیتی و روانشناای.
احمدلوک حکیب ( )1381بررای رابطهی میزان هویت ملی و هویت قومی در بین جوانران تکریرزک
پایاننامهی کارشناای ارشدک دانش د ی علوم انسانیک دانشاا تربیت مدر .
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ربایجانیک مرسعود ( )1382تهیه و ااخت زمون جهتگیری مذهکی با ت یر بر ااالم .چرا
اول :قم .پژوهش د حوز و دانشاا .
قامحمدیانک حمیدرضا .حسینیک مهران ( .)1384روانشناای بلوغ و نوجروانی .مشرهد انتشرارات
دانشاا اردوای مشهد.
بیرامیک منصور ( )1389مقایسهی اک های هویتک انواع هویرت در دانشرجویان دخترر و پسرر.
اصلنامه علمی پژوهشی روانشناای دانشاا تکریز اال پنجم شمار .20
پایند ک محکوبه؛ جعفرزاد پور اروزند ( )1389بررای رابطه میزان هویت ملی و هویرت قرومی
در بین جوانان دهدشت .مجله پژوهش جوانانک ارهنگ و جامعهک پاییز و زمستان  1389دور شرش.
شمار  .5صص 101تا 122
حاجیانیک ابراهیم .)138۷( .نسکت هویت ملی با هویت قرومی در میران اقروام ایرانریک اصرلنامه
دانش د ادبیات و علوم انسانی دانشاا خوارزمیک دور نهمک شمار  3و 4ک صص .143-164
حاجیانیک ابراهیم )13۷9( .تحلیل جامعهشناختی هویرت ملری در ایرران و طررح چنرد ارضریهک
اصلنامه مطالعات ملیک اال دومک شمار 5ک صص .193-228
حجازی الههک ارتاشک اهیال ( )1385تفاوتهای جنسیتی در اک های هویتک تعهد و کیفیرت
دواتی .اصلنامه زن در تواعه و ایاات دور 4ک شمار .3
حسینزاد ک علیاصغر .اپا منصورک مژگان ( .)1390رابطره حمایرت اجتمراعی و عرزتنفس برا
اک های هویت دانشجویان .اصلنامه پژوهشهای روانشناای اجتماعی .دور  .1شرمار  .1صرص
.88-۷4
دورانک بهزاد ( .)138۷هویت اجتماعی :روی ردها و نظریهها .تهران .جهاد دانشااهی.
رزازی ارک اعظم ( .)13۷9الاوی جامعهشناختی هویت ملی در ایرران .اصرلنامه مطالعرات ملریک
اال  .2شمار  .5صص .101-132
رضایی ارح بادیک امانه؛ احقرک قداری ( .)1389برراری رابطره برین جهرتگیری مرذهکی و
اک های هویت و مقایسه نها در دانش موزان دور متواطه شهر تهران .اصلنامه مطالعات ملری
شمار .25-43.48
شارع پور محمودک خوش ار غالمرضا ( .)1381رابطه ارمایه ارهنای با هویت اجتماعی جوانان
«مطالعه موردی شهر تهران .نامه علوم اجتماعیک پاییز و زمستان 1381ک دور 10ک شمار پیاپی .20
عکدی زرینک اهراب؛ ادیب رادک نسترن؛ یونسیک ارید جرالل؛ عسراریک علری؛ ( )1389رابطره
اک های هویت با خودکار مدپنداری دانش موزان پسر دبیراتانی ایرانی و ااغانی ااکن قم .مجلره
راا اجتماعی »زمستان  - 1389شمار  39علمی  445تا 4۷4
قربانیک جعفر ( .)1384رابطه جهتگیری دینی بررا صررفات عمررد شخررصیت در زمرون 16
عاملی کترل .پایاننامه کارشنااری ارشرد روانشناای عمرومیک دانشاا شهید بهشتی.
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قیصریک نوراهلل ( .)13۷۷قویت عرب و هویت ملی در ایران "ک اصلنامهی مطالعرات راهکرردیک
اال اولک پیششمار ی اول.49-84:
کاظمیک ااطمه .نادریک حکیباهلل ( )1392بررای رابطه اک های هویتیابی و هویت قومی در
دانشجویان گرو های قومی ترکمنک کرد و مازنی همایش قومیت و ارهنگ ایران ااالمی.
لط بادیک حسین ( " )1385موزش شهروندی ملی و جهانی همرا با تح ریم هویرت و نظرام
ارزشی دانش¬ موزان .اصلنامه نو وریهای موزشیک شمار 1۷ک اال پنجمک دور پاییزک صص -44
.11
محسنی نی چهر ()1393ک نظریهها در روانشناای رشد :شناختک شناخت اجتماعیک شرناخت و
عواط ک انتشارات جاجرمی ص .545
محمد بخشک بهمن؛ حکیک اکرم؛ قریشیک اردین ( .)1390جهانیشدن و هویت ملی دانشجویان
دانشاا تکریز .اصلنامه راا اجتماعی شمار  .43صص .56-34
مغانلوک مهناز؛ گیالروااییک مریم؛ شهر رایک مهرناز ( )1388رابطه اک های هویت و دینداری
در دانشجویان مجله روانپزش ی و روانشناای بالینی ایرران (اندیشره و راترار .دور  15شرمار .4
صص 3۷۷تا .38۷
مقد علیاصغرک حیدری اله رحم ( .)138۷رابطه هویت طایفهای و هویرت ملری برا تأکیرد برر
متغیرهای نارشی در شهر نور باد ممسنی اصلنامه مطالعات ملری .ارال نهرمک شرمار  1ص -151
.169
ا وهیک ناصر؛ موایک مجنون ( )1388هویت ملی و هویت قومی در کرداتان ایرران (مطالعره
موردی معیشت اقتصادی و تعلقهای هویتی نزد جوانان شاغل در اقتصاد غیررامی پیرانشهر) مجله
پژوهش جوانانک ارهنگ و جامعهک دور شمار 2ک از صفحه  49تا صفحه .۷5
مل یک حمید ( .)1388همکستای اجتماعی در گرو های قومی :مطالعه موردی اارتان گلسرتانک
اصلنامهی مطالعات راهکردیک اال دهمک شمار اول.
منتظر قائمک م )13۷۷( .راانههای جمعی و هویتک اصلنامه مطالعات ملیک اال دومک شرمار 4ک
صص  ۷6ر 4
موحدک مجید؛ حیدریک رمان؛ بهجتی اصلک ارید اخرالردین ( .)1393برراری رابطرهی هویرت
قومی و ملی با تأکید بر نقش دینداری :نمونه موردی دانش موزان متواطه شهر یااروج .اصرلنامه
جامعهشناای کاربردی .اال  .25شمار  .2صص .1۷1-188
موحدک مجید؛ کاووایک ارزانه ( .)1390عوامرل ارهناری  -اجتمراعی مررتکط برا هویرت ملری
نوجوانان شهر اهواز  -مطالعه موردی :دانش موزان شهر اهواز .اصلنامه مطالعات ملری .شرمار .46
صص .113-132
می ائیلی منیعک ارزانه ( .)1388رابطه اک های هویتک تعهرد هویرت و جنسریت برا ارازگاری
دانشجویان با دانشاا  .اصلنامه مطالعات روانشناختی .دور پنجم .شمار .۷4-51 .2
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. ارهنررگ و قومیررت مرردلی برررای ارتکاطررات ارهنارری در ایررران.)138۷( نرروربخش یررونس
90  تا6۷  صص.اصلنامه تحقیقات ارهنای ایران اال اول شمار چهار
) بررای رابطه ارمایه اجتمراعی برا میرزان هویرت1389( .هزار جریکیک جعفر؛ لهرااکیک اعید
.2-1 :ک شمار دوم42 جمعیک جامعهشناای کاربردیک اال بیست و دومک شمار پیاپی
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