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 چکیده:
 یهراارک برر اارا   ینیو د یمل ییگراتیهو زانیم ینیبشیپپژوهش حاضر با هدف  :مقدمه

 شد. انجام یانریا یهاتیقومدر  یتیهو

دادنرد.  یلتشر  کردارتاندانشراا   لیحال تحص در یاندانشجو هیپژوهش را کل یجامعه :روش

و لرر  یمختلر  ارار ک کرردک   ر یهرایرتقوم با انینفر از دانشجو 400 شاملپژوهش  ینمونه
( 1383 کی بادلط ) ینیو د یمل ییگراتیهوی هاا یمق پژوهش مورد ااراد. بودکرداتان  دانشاا 

 نمودند. لی( را ت م1989 کیبرزونس ) تیهو یهااک و 

 یهمکستا یمل تیو تعهد با هو یو هنجار یاطالعات یتیهو یهااک نشان داد  هاااتهی :هاافتهی

دارد. ارک   یملر یریگراتیهوبا  یمعنادار یمنف یهمکستا یو اک  اردرگم دارندمثکت معنادار 
 یهمکستا یهنجار تیدارد و اک  هو ییند تیبا هو یدارمعنا یمنف یهمکستا یاطالعات یتیهو

 لیتحل یجنشد نتا ارتعهد معناد و یاردرگم یهااک  نیدارد رابطه ب ییند تیبا هو یدارمعنامثکت 
 نیب امااات  دارمعنا یمل ییگراتیهو زانیم ازلحاظ هاتیقوم نینشان داد تفاوت ب دوراهه یانسوار
 وجود نداشت. یتفاوت معنادار ییند تیهو زلحاظا یرانیمختل  ا یهاتیقوم

داردک  یرانیا یهاتیقوم ییگراتیهو زانیاز تفاوت م یحاک هاااتهی ن هیاتوجه به  با :یریگجهینت

 ااتفاد  کرد یمل ییگراتیهو شیجهت اازا ییهابرنامه نیتدو یبرا هایااته از توانیم

 .یتقوم کیتیهو یهااک  کییند تیهو کیمل ییگراتیهو :یدیکلی هاواژه
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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

. اات «ستمیک من»پراش  یمطمئن برا یجواب کردن دایپ نوجوانان یاصل دغدغه کینوجوان در
نرام دارد و  تیرکه هو یارید برابر درخود  یو معرا ییشنااا یبرا ی گاهانهک مستمر و دائم یتالش

پور  د جعفرزا) ااتپراش  ینپااخ ا یااتن درگرو ارد یو اجتماع ییلتحص یکشغل ند ی  یزیربرنامه
عد  .اتا یپراش اااا نیخود به دنکال پااخ ا اردمنحصربه(. هر کس به روش 1393 کییدرو ح

کردن بره  نیانا اک  باو  کنندیم ی ورجمعخود اطالعات  یاحتمال یهاانتخابابتدا راجع به  یا
را  اررانیواط دت شد هیتوص ایامتحان  یهارا  دهندیم یحترج یزن ارید یاعد  کپردازندیمانتخاب 

 (.2008 ک1هومه) اورندیب نییرا پا ش ست وخطا  هرگونهو احتمال  یرندبا یشدر پ

                                                           
1 Hume 
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 تیرهو بحرران زیر متیرمواق حرل با تیهو یریگش ل  سونیار یاجتماع -یروان یهینظر در
نظر  در مختل  یان مراحل در هاتعارض از یامجموعه عنوانبه را رشد یندارا  سونیار. اات همرا 

(. ش سرت و 2005 ک1وبوارما ولرورا ) اارت یاررد رشد و طیمح نیب تعامل یجهینت که ردیگیم

 یرتهو  سرونیار ازنظرر. کنردیم ینیبشیپ یرا در مراحل بعد اردعمل رد  کمرحله هردر  تیمواق
 .دهدیمجهت  و معناارد  یو به زندگ کندیم جادیا چارچوب و مرجع عمل تکیکل شخص یبرا

 صرمیمیت رشد احسرا  یعنی االیبزرگ ت لی  اولین موجب هویتک به  میزیتمواق یابیدات
. شرودمی منجرر گذاریااصرلهیرا  صرمیمیت عردم بره هویتک به داتیابی در ناکامی .شودمی حقیقی
 را اررد هویرت اارت مم رن کره هاییموقعیتو  مردم از گراتن ااصله برای  مادگی به گذاریااصله
 مهرم اررد ارالمت بررای تنهانه هویت مکاحث  میزمواقیت حل بنابراینک .شودمی اطالق کندک نقض
واقعی را  و اصیل صمیمیت اری سونک .بین اردی نیز حائز اهمیت زیادی اات برای روابط بل ه ااتک
 برای صمیمیت اول گام و الزم شرط خودک از مفهومی داشتن .داندمی هویت گیریش ل ینتیجه تنها

 ایرن بره برودن دوجانکه .شودمینمایان  ااراد دیار با دوجانکه روابط داشتن واناییِت صورتبه که اات
 ت امرل قررار دهرد. مورد توجرهک اا ار و احسااات طرف مقابل را نیازهاشخص  هر که اات مفهوم
 تجربری کرردن در عملیاتی اری سونک هایگیرینتیجه و نظری تفسیرهای از هویتپس رشد یمطالعه
 ( که دامز وکوته کورتینسک واترمنک گروتوانتک )برزونس یک جایازین ینظریه شش تینهادرو  مارایا

 (.2001 ک2شوارتزاات ) ردیابی قابل شد ک معرای بعد به 198۷ از

 در را تیهو یریگش ل یدربار  خود یهایاازمفهوم محققان اکثر گذشتهک یدهه اه خالل در

 تیکردن مفهوم هو یاتیعمل یرا برا یتهو اا ی( پا1966) ایمارا. اندکرد  عنوان 3ایمارا مدل قالب

 یمعرار تیهو یریگش ل یاااا عامل دورا  5و تعهد 4پژوهش کرد و بحران یاتوارد ادب ی سونار

 یو در دور  دهدیمقرار  اؤالو انتظارات را مورد  یدعقا کها رمانارد  کبحران یخالل دور  در کرد.
 ایربر ااا  حضرور  ایمارا .شودیممتعهد  خصکمش ییها رمانه اهداف و ب یجهت خاص در کتعهد

 کرد. یمعوق و مغشوش را معرا رر کیمواقک د ییتهو اا یچهار پا عامل دو یناقدان ا
 یبررا اارتفاد  مورد یندهایراهکردها و ارا یکبرزونس  تیهو یاجتماع یپردازش شناخت یالاو

و چرارچوب  یااختارشرناخت تکیرهو یردگا کد نیرا مطابق. کندیمرا مطالعه  تیااخت و اصالح هو
. اارت یزندگ یمعنا و جهت برا یااتنتجارب و اطالعات مربوط به خود و  ریتفس یارد برا یارجاع

را   نیر. اگرر ترالش اررد در اپردازندیم یزندگ تیخود و واقع یدربار  تف رااراد اعاالنه به ااخت 

 یریگجهت اه .(1993 ک6یبرزونس ) .ردیگیمصورت  تیختار هواا ینیاصالح و بازب کنامواق باشد

                                                           
1 Vleioras & Bosma 
2 Schwartz 
3 Marcia 
4 Crisis 
5 Commitment 
6 Berzonsky 
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 .اارت یهنجرار و یاطالعرات اردرگمک/یاجتناب شامل یبرزونس  یهنظر در تیهو پردازش اک  ای

 هرایموقعیت یادار  بررای  مدن کنار اازوکار و اات اک  تریناازگارانه ظاهراً ،اطالعاتی اک 

 و اطالعرات بره جسرتجوی  گاهانره و اعرال صورتبه العاتیکاط هویت اک  با ااراد .اات روزانه
 هویرت گیریجهرت دهندمی قرار ااتفاد  مورد را منااب اطالعات اپس و پردازندمی ها ن ارزیابی

 احسرا  منطقریک معراتری اک  مدارکمسئله ایمقابله هایتالش خودک یدربار  تعمق با اطالعاتی
موارق  هویرت و پرذیرش کشنااریوظیفه هدامندک گیریتصمیم شناختیک پیچیدگی به شناختک نیاز

 (.2000 ک1و کوک یبرزونس دهد )می نشان مثکت یرابطه

 یر  و شرامل اات شد  بنا ارد زندگی در مهم ااراد از پیروی و تقلید یهیپا بر هنجاری اک 
 نزدیر  سریارروش ب این .اات اکتشاف یکنند ارکوب و ثابت خودپنداری و  هنی یبسته دیدگا 

 موضروعات بره هنجراریک نسرکت هویرت اک  با نوجوانان .اات مارایا اختیار تفویض وضعیت به
. پردازندمی مرجع هایگرو  و ااراد مهم داتورات و انتظارات با نواییهم به هاگیریتصمیم و هویتی

 تحمرل ؛کننردمی درونری و پذیرندمی  گاهانه ارزیابیِ بدون را عقاید و هاارزش خودکارک طوربه ها ن
 ااختار داشتنناه بسته برای باالیی نیاز و مکهم دارند و جدید هایموقعیت با شدنمواجه برای کمی
. نمایران اارت مشر الت در  میرزطفر  اجتنرابی برخرورد ارردرگم  در ارک . دهندمی نشان خود

خودپنرداری  ثکراتیبی نیرز و نفساعتمادبره و تعهرد از پایینی اطح با هیجان بر راهکردهای متمرکز
 در ارعی حد مم رن تا و کنندمی درنگ و تعلّل اجتنابیک اردرگم هویت اک  با ااراد .اات همرا 

 حسرا  یهراتیموقعدارنرد. ایرن اارراد در  گیریتصمیم و هویت موضوعات به پرداختن از اجتناب
 کگیریتصرمیم از پریش معمروالً دارنردک خرود شرناختی توانرایی به که کمی اطمینان کگیریتصمیم
 نامناارب گیریتصرمیم راهکردهای از معموالً گیریتصمیم در و دارند نیز اضطراب و تر  احسا 

 (.1385 حجازی و ارتاشککنند )می ااتفاد  تراشیدلیل و  وردن بهانه کردنک اجتناب مانند
 یکاررد یتهو هرچند. ردیپذیمتحقق  ارانیدارد و از خالل تعامل با د یاجتماع ییمکنا تیهو

یمرارد متحرول  رشدبا تحول و  یممفاه یناما ا کردیگیبرم دررا  شتنیاز خو یو انتزاع یکل میمفاه
 ک. همارام برا رشردابندییم یتسر کندیم یکه ارد در  ن زندگ یبزرگ اجتماع یگستر  بهو  شوند

و  رنردکه در  ن قرار دا یتررگبز یجامعه یو هنجارها هاارزشانتخاب  یاات که ااراد دربار  ازین
 .یرنردبا یمتصم ؛دانندیم ییهاارزشو متعلق و واادار به چه  یدر اطح کالن خود را چه کس ن هیا

 ایر یمل کیقوم) یاجتماع تیرشد هو یبه معنا ییرتغ نی(. ا1393 یک؛ به نقل از محسن19۷۷ ک2اژ یپ)

تیرهواارت.  یاجتمراع یهاگرو ارد به و معنا نسکت به تعلق  جانیهدانشک  یریگش ل و( ییند
 یدربرار  هراپرژوهش نیترریمیقداز  ی ی. اازندیمادراک خود را  یمتعددند و مکان یاجتماع یها
از  یپژوهش  گراه نیا مطابقانجام داد  اات.  اژ یرا پ هنیمهمو  یخارج اردو مفهوم  یمل تیهو

                                                           
1 Kulk 
2 Piaget 
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 نسرکتاًو  د یرتندرهم یو عاطف یشناخت یهاجنکه یملت دارا  یو تعلق داشتن به  یمل یهایبستا
ارد صورت  یزندگ یخچهو تار اناز  یروند خاص و مراحل مشخص طکقتحول  نیا ؛اات رر ید

 (.1393 یک؛ به نقل از محسن19۷۷ ک1اژ یپ) .ردیپذیم

مجموعره اا رار و  برهانتسراب  احسرا » ای یمل تیهوارد   ی یاجتماع یهاتیهو یانم در
بره  ک1996 نفلردکی)گر «هاارتنیترمهماز  اازندیمرا  یمل تیهو یرچوب مفهومکه چا یاحسااات

 (.1393 یکنقل از محسن
 وارتاریکره  ن را پ دهستن یواتارپ  ی یاو دو یو اجتماع یشخص تیمعتقدند که هو یاعد 

 تیبرجسته باشد هو یارد یهایژگیو ی(. وقت198۷ کترنر ک1981 تاجفلک) نامندیم یاجتماع-یارد
 یاجتمراع یرتهو کشروندیمر ترربرجسرتهکه به  ن متعلق ااتک  یگروه یهایژگیو یو وقت یارد

از  یر اارت و اارراد هر تیرقوم یغنا یدارا یکشور رانی. اابدییم تی( اهم... کییند یکمل کیقوم)
گرا  متفراوت برا  و منحصرر ییو هنجارهرا هراارزش یدارا یرانیعالو  بر ارهنگ غالب ا هاتیقوم

 .باشندیمغالب  یمل ارهنگ
 بره( 13۷۷) یصرریق. انردااتهی یمثکت معنادار یرابطه یمل یتهو و تیقوم نیب یادیز یهاپژوهش

 یمل رپرژوهش  جینترااارت.  یقرو اریبسر یملر ییگراتیهو یرانکه در اعراب جنوب ا یدرا یجهنت ینا
 احمردلووجود دارد.  هامنترکدر  یمل تیو هو یقوم یتهو نیب 0 ۷1 یهمکستا بی( نشان داد ضر1386)
وجرود  میرابطره مسرتق ییزتکر اندر جوان یمل ییگراتیهو و یقوم یتهو ینب یدرا یجهنت ین( به ا1381)

 .ابدییم یشاازا زین یمل یتبه هو یشگرا زانیباشد م ترپررنگ یقوم یتدارد و هرچه هو
 تیهو و یمل تیهو انزیم انجش بر عالو  تا اات نمود  تالش یپژوهش در ک(138۷) یانیحاج

 و نمرود  یبررار هم را تیهو دو نیا یرابطه کیاایا و یارهنا کیاجتماع یگانهاه ابعاد در یقوم
 زانیرم کره داد نشران یقوم و یمل تیهو زانیم با رابطه در  مد داتبه جینتا .دهد قرار  زمون مورد
 نیبر در یملر تیهو و یقوم تیهو زانیم اگرچه .اات باال نسکتاً گوناگون اقوام نیب در تیهو دو هر

 اقروام نیا نیب در ییهاضع  و شدت و بود  متفاوت یاندک ترک و بلوچ کردک لرک عربک ترکمنک اقوام
 تیرهو و یملر تیرهو هرم یعنی تیهو دو هر زانیم که اات نیا دارد تیاهم  نچه یولدارد  وجود
 .اات یقو و باال یقوم یهاگرو  یهمه نیب در یقوم

اک  لحاظ از ترکمن و یکردک مازن یتاه قوم نیداد ب ( نشان1392) ینادرو  یکاظم شپژوه
ارک   یدارا شرانتیرقوماز  نظرصرف انیدانشجو اکثر ووجود ندارد  یتفاوت معنادار یتیهو یها
 هستند. یاطالعات یتیهو

 ی دور در اارراد کره هرویتی ؛اارت نیرد کتیرهو یریگش لبر  مؤثر یرهایمتغاز  ارید ی ی
در  تیرهو(. 13۷9 کیانیحاج) ردیپذیم ریتأث یو نظام اعتقاد نیاز د کنندیم کسب جوانی و نوجوانی

تعلرق بره  احسرا  یمعنا به نید (.13۷۷ قائمک منتظر) ااتمورد پژوهش بود   زی ن ن ینید یمعنا

                                                           
1 Piaget 
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 یتجوارد در جس کیو مل یارد تیهو کسب باگرو  اات. همرا    یباور و  رمان مشترک در  ی 
 یرتو هو یرند ینبر ارتکراط کراردیمنظر  بهمعنا کند.  شیرا برا یزندگ یدادهایاات تا رو ینظام

 مؤثرنارش ارد به خودش  ینحو  و تیهو یریگش لدر  ینمذهب و د همباشد.  هیدواو یارتکاط

 1نزو اروئ یرزمطالعرات دور جینتا دارند. ریتأث ینبه د یشگرا زانیدر م یتیهو یهااک هم  و اات

نیردبا ابعاد   یتئور ازلحاظ یتپردازش اطالعات مرتکط با هو ینداات که ارا  ناز  ی( حاک2006)
 صرورتبرهرا  یمرذهک یدارند محتواها لیتما یاطالعات تیاک  هو یدارا اارادمرتکط اات.  یدار
نقادانره  تصروربه یاطالعات تیهو یجوانان دارا که معنا نیبه ا کنند معناو  ریتفس یننماد و یارد

 کننرد سرهیخرود مقا یرا برا مشخصرات شخصر هرا ن تا کنندیم یمسائل مرتکط با مذهب را بررا
و  یاللفظتحت صورتبهرا  یمذهک ئلمسا یاجتناب یتیاک  هو ی(. نوجوانان دارا199۷ کیبرزونس )

وعات کردن و کن اش موضر اؤالمم ن از  یتا جا خواهندیم ن هیابه خاطر  کنندیم یرتفس قیدق
 تیهو یااراد دارا رادیمنظر  به (.199۷ کیبرزونس ) کنند یچون مذهب خوددار یاخت و شخص

 (.199۷ کیبرزونس باشند ) تریمذهک یهنجار
برزرگ ییرامهم ورود بره دن یاربس ی ت ل یت نچه گفته شد پرواضح اات که کسب هو مطابق

 ریترأث تیاز اک  هو قطعاًک ازدواج شغل رینظ یمهم زندگ مسائلاات و نارش ارد نسکت به  یاال
و  یمل یتهو رینظ تربزرگ یتیاحسا  تعلق به هو یاالبزرگمهم  ی ت ال از ارید ی ی. ردیپذیم
 یهراارهنرگخرد  یونکه از تنوع و گوناگ رانیمانند ا یکشور پهناور دربار  مسئله نیاات. ا ینید

بره  یرانریمختلر  ا یهراتیرقوم. انتساب ابدییمصدچندان  یتاهم کاات مندبهر  یتیو قوم یزبان
 دتوانریمربرودنک  تربزرگاز خانواد   یعضو ینداحسا  خوشا جادیاز ا یجدا کیرانیا تربزرگ تیهو

 قرائمک منتظرر) باشد یارز تیتمام دکنند یتهد یعامل خارج هرگونهمح م در مقابل هر  یاد دااع
13۷۷) 

 ،یمل ،ی)قوم یاجتماع یهاتیهوو  یتیهو یهاسبک ینارتباط ب یتاهم رغمیعل

 در را ینیو د یمل ییگراتیهو ،یتیهو یهاسبککه بر اساس  یتاکنون پژوهش (... و ییند

 یقبل یهاپژوهشدر  بعالوهکرده باشد انجام نشده است.  یبررس یرانیا یهاتیقوم انیم

 ییگرایمل تفاوت یافاصله، شباهت  زانیو م است نبودهغالب فارس مورد پژوهش  تیقوم

 نشده است. یفارس برس تیبا قوم هاتیقوم ریسا

 روش

هیرکل ازاارت  عکارت حاضرپژوهش  ی مار یجامعه. اات یاز نوع همکستا ییفحاضر توص پژوهش
در دانشاا  کردارتان  یلحال تحص در 95-94 یلیتحصاال  در کهو لر  ی  ر ککرد اار ک انیدانشجو ی

                                                           
1 Duriez & Soenens 
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نفرر نمونره  3۷5جدول مورگران  مطابق. ااتنفر  15000شاا  کرداتان دان یانکل دانشجو تعداد. هستند
هرر  یبررانفرر ) 400 کنمونره تعرداد زشیراحتمال ر یمحااکه با. کندیم یتپژوهش کفا نیانجام ا یبرا
 زا یی ربه  شخصخود  انتساب یزبه پژوهش ن ورود مالکنمونه انتخاب شدند.  عنوانبهنفر(  100 تیقوم

 یرزعرراق ن ریرنظ جروارهرم یکرداتان از کشورها دانشاا ) بودبودن  یرانیو ا مطالعه مورد یتقوم 4 نیا
ارک ( و 1385) ی برادلطر  یو ملر ییند یتهو انجش ا یمق دو کنندگانشرکت(. ردیپذیمدانشجو 

 خود را مشخص کردند. تیقومکرد  و  لی( را ت م1989) یبرزونس  یتیهو یها

 ابزار

( 1385) ی برادلط  تواط ا یمق نیا :یآبادلطفملي هویت دیني و  سنجش اسیمق

( ترا کرامالً 6 ازیرامت) مروااقملی رت از کرامالً  ایدرجه 6مقیا   دردارد که  هیگو 22 کشد  نیتدو
 پااخ درات و غلط وجود ندارد. ا یمقشد  اات. در این  ( طراحی1 ازیامتمخالفم )

ک 5ک 4ک 3ک 2ک 1) هیگو 14 ا کیمق یهیگو 22 از. شوندیم یگذارنمر  مع و  صورتبه هیگو 6
 21ک 20ک 19ک 18ک 1۷ک 16ک 14) هیرگو 8و  ی( مربوط به هویت مل15و  13ک 12ک 11ک 10ک 9ک 8ک ۷ک 6
یا  یاز  ن دو داته باالتر باشد هویت مل یدر ی  اردنمر   هرچهاات.  یدین هویت( مربوط به 22 و

 (.1385 کی بادلط ) ااتنیرومندتر  ارد یدین

گیری هویرت منظور برراری جهرتبه ISI یپراشنامه: (ISI) تیسبک هو یپرسشنامه

مورد تجدیدنظر قرار گرات. ایرن  1992ااخته شد و در اال  1989ااراد تواط برزونس ی در اال 
زیرمقیا  تشر یل یااتره اارت کره شرامل  4عکارتی اات که از  40 زمون ی  ابزار خودگزارشی 

 ن  ییباشد. رواگیری اردرگم اجتنابی و تعهد میگیری هنجاریک جهتجهت گیری اطالعاتیکجهت
( تأیید شد  اات. نترایج 1986) 1از طریق ارزیابی همکستای با مقیا  وضعیت هویت بنیون و دامز

گیری اطالعراتی و تعهرد و هویرت ترأخیری برا شد  با زیرمقیرا  جهرتنشان داد که هویت کسب
گیری ارردرگم اجتنابی گیری اطالعراتی و جهرتیری هنجاریک جهتگهای تعهدک جهتزیرمقیا 

را از طریق  لفای کرانکاخ بررای زیرمقیرا   ( نیز ضریب پایایی  ن1383) یغضنفر .همکستای دارد
گیری اطالعراتی ک جهت0 82گیری اردرگم اجتنابی ک جهت0 ۷2گیری هنجاری ک جهت0 ۷5تعهد 

هر زیرمقیا  باید امتیاز مربوط  یرای به دات  وردن نمر گزارش کرد. ب 0 83 و مقیا  کل 0 ۷6
 .شروندگرذاری میصرورت منفری نمر هرا بهبه هر زیرمقیا  با هرم جمرع شروند. برخری از عکارت

 .شودگذاری میصورت مع و  نمر به 20و  14-11-9 یهاعکارت

                                                           
1 Benion & Adamz 
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 هاافتهی

 یرارو انحرراف مع نیانایرم .اال بود 32تا  18 کنندگانشرکت یان یپژوهش حاضر دامنه در
 ارائه شد  اات. 1در جدول  کنندگانشرکت یو مذهک یمل تیو هو یتیهو یهااک  ینمر 

 یمذهب یمل تیو هو یتیهو یهاسبک اریمع انحراف و نیانگیم -1 جدول

گرایی هویت

 دینی

گرایی هویت

 ملی
 سبک تعهد

سبک 

 سردرگمی

سبک 

 هنجاری

سبک 

 اطالعاتی

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

54/7 52/26 65/14 64 33/5 96/32 22/6 59/25 20/6 88/30 80/6 48/37 

 تیرهو یهراارک نمررات در  نیانایرم دهردیمرنشران  1 شمار جدول  جیکه نتا گونههمان
تیهو باالتر از اریبس یمل ییگراتیهو یاات و نمر  هااتاک  یهیبقباالتر از  تعهدو  یاطالعات

 اات. ینید ییگرا

 پژوهش ییرهامتغ نیب یهمبستگ -2 جدول

  اطالعاتی هنجاری سردرگمی تعهد ملی دینی قومیت

 اطالعاتی 1 **443/0 **151/0 **281/0 **138/0 **-162/0 **158/0

 هنجاری **443/0 1 **140/0 **417/0 **201/0 **231/0 **143/0

 سردرگمی **511/0 **140/0 1 **-264/0 **-210/0 061/0 -039/0

 تعهد **281/0 **417/0 **-264/0 1 **268/0 094/0 041/0

 ملی **138/0 **201/0 **-210/0 **268/0 1 **216/0 010/0

 دینی **-162/0 **231/0 061/0 094/0 **216/0 1 -046/0

 قومیت **158/0 **143/0 -039/0 041/0 010/0 -046/0 1

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

 یهنجرارو  یاطالعرات یرتاک  هو نیب دهدیمنشان  2 شمار جدول  جیکه نتا گونههمان
 یریگراتیهو و یاطالعات ک(0 281) تعهدو  یاطالعات(ک 0 151) یاردرگمو  ی(ک اطالعات0 443)
وجود  یهمکستا ک(0 158) تیقومو  ی(ک اطالعات-0 162) ینید تیو هو ی(ک اطالعات0 138) یمل

 دارد.
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 یریگراتیرهوو  یهنجار ک(0 41۷) تعهدو  ی(ک هنجار0 140) یاردرگمو  یاک  هنجار نیب
دارد.  جرودو معنادار یهمکستا( 0 143) تیقومو  یهنجار ک(0 231) ینیدو  ی(ک هنجار0 201) یمل
 (ک-0 210) یملرر یرریگراتیررهوو  ی(ک اررردرگم-0 264) تعهرردو  یاررردرگم ییتاررک  هررو نیبرر

معنرادار وجرود دارد.  یهمکسرتا(ک 0 268) یملر یریگراتیرهوتعهرد و  نیبروجود دارد.  یهمکستا
 تیر(ک تعهرد و هو-0 039) تیرقومو  ی(ک اردرگم0 061) ینید تیو هو یاردرگم نیب یهمکستا

 تیرقومو  یینرد یرتهو ک(0 010) تیرقومو  یملر تیر(ک هو0 041) تیقوم(ک تعهد و 0 094) ینید
 نشد. ر( معنادا-0 046)

 یمل ییگراتیهو زانیم بر یتقوم یرمتغ اثر یبررس -3 جدول

توان 

 آماری

Eta 
 sig F مجذور

میانگین 

 مجذورات
D.F 

ی خالصه

 مجذورات
 منبع

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

 قومیت 193/15422 3 731/5140 415/29 000/0 183/0 000/1

 خطا 042/68857 394 764/174    

 کل 000/1732796 402     

 شدهکل تصحیح 990/85947 401     

برر  تیقوم ریمتغی اصل اثری برا F  زمون دهدیم نشان 3 شمار  جدولدر  مندرج یجنتا چنان ه
 نیب یدارمعناتفاوت  دیارعکارتبه (=F 29/415 ؛p < 0 01)اات  دارمعنا یمل ییگراتیهو یزانم

نمررات کرل  %18 یعنریاارت  %18 ریترأث ینا زانیم دارد. وجود هاتیقوم یمل ییگراتیهونمرات 
 به وجود  مد  اات. یتیقوم یهاتفاوتدر اثر  یمل ییگراتیهو

 ینید ییگراتیهو یزانم بر یتقوم ریاثر متغ یبررس -4 جدول

 توان

 یآمار

Eta 
 مجذور

sig F 
میانگین 

 مجذورات
D.F 

 یخالصه

 مجذورات
 منبع

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

 تیقوم 790/249 3 263/83 591/1 191/0 012/0 418/0

 خطا 699/20616 394 327/52    

 کل 000/305522 402     
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 شدهحیتصح کل 199/22634 401     

 ینرید یریگراتیرهو زانیربر م تیقوم ریتأث کدهدیم نشان 4 شمار جدول  جیکه نتا طورهمان
مختلر   هرایقومیتدینی  گراییهویتبین نمرات  دیارعکارتبه .(=F 1 6 ؛p <0 01) نشد معنادار

 تفاوت معناداری وجود ندارد.

تیهو ینیبشیپبرای  گامبهگام یرگرسیون چندگانه یمعادله ضرایبشماره  جدول -5 جدول

 یمل ییگرا

 R 2R یدارمعنا سطح t نسبت بتا ضرایب معادله ضرایب گام

1 
 ثابت مقدار

 تعهد
727/39 

737/0 
= 

268/0 
999/8 

571/5 
000/0 

000/0 
 

268/0 
 

070/0 

2 

 

 ثابت مقدار

 تعهد

 یسردرگم

261/52 

629/0 

351/0- 

- 

229/0 

149/0- 

667/8 

632/4 

017/3- 

000/0 

000/0 

003/0 

 

304/0 
 

088/0 

3 

 

 ثابت مقدار

 تعهد

 یسردرگم

 یهنجار

162/50 

406/0 

456/0- 

393/0 

- 

148/0 

194/0- 

166/0 

352/8 

660/3 

799/3- 

075/3 

000/0 

008/0 

000/0 

002/0 

 

337/0 
 

107/0 

 

4 

 

 ثابت مقدار

 تعهد

 یسردرگم

 یهنجار

 یاطالعات

505/44 

420/0 

501/0- 

428/0 

236/0 

- 

153/0 

213/0- 

182/0 

110/0 

971/6 

770/2 

153/4- 

353/3 

991/1 

000/0 

006/0 

000/0 

001/0 

047/0 

 

369/0 
 

125/0 

 رییرتغوزن بتا  زانیم هااک از   یبا اازود  شدن هر دهندیمبتا نشان  بیکه ضرا گونههمان
و  یهنجرار تکیرتعهرد هو بیرترت کشررکت داشرتند هراارک کرد  اات. در گام  خر که همه  دایپ

 بیبا ضرر یاردرگم یتیدارند و اک  هو یمل ییگراتیهو ینیبشیپ ررا د ریتأث نیشتریب یاطالعات
  مرد دارتبهکه ضرایب  دهدیمنشان  tاات.  زمون  رهمسویغ یمل ییگراتیهو با -0 213 یبتا

برا  0 268 یرتتعهرد هو یونگرام اول رگرار در (.P ≤ 0 05) هستند دارمعنابرای معادله رگرایون 
یم نییرا تک یمل ییگراتیهو انسیدرصد از وار ۷اات و  یهمکستا بیضر یدارا یمل ییگراتیهو
 چندگانره یهمکسرتا یبضر شیاازود  شد که موجب اازا یاردرگم یتی. در گام دوم اک  هوکند
 نیریرا تک یمل ییگراتیهو یانسدرصد از وار 8 8دو عامل توانستند  ینگام ا نیشد و در ا 0 304به 



 96، تابستان 26ی ، شماره7ی شناسی اجتماعی، دورهانهای روپژوهش

89 

 چندگانره یهمکسرتا یبضر شیاازود  شد که موجب اازا یهنجار ییتکنند. در گام اوم اک  هو
را  یمل ییگراتیهو یانسدرصد از وار 10 ۷اه عامل توانستند باهم  ینگام ا نیشد و در ا 0 33۷به 
 .دیدرصد را 12 5 بهشد  تواط همه عوامل  یینتک یانسکنند. درگام چهارم مقدار وار نییتک

تیهو زانیاوق م یگانهاه یهاگام یبرا توانیم 5در جدول   مد داتبه بیبه ضرا توجه با
 کرد: ینیبشیپ ریز یرا با ااتفاد  از معادله یمل ییگرا

 یمل ییگراتیهو=  تعهد× (0 420+)یهنجار ×( 0 428+ )یاطالعات×( 0 236+)یاردرگم×( -0 501(+ )44 505)

 ینید ییگراتیهو ینیبشیپبرای  گامبهگام یرگرسیون چندگانه یمعادله ضرایب -6 جدول

 R 2R یدارامعن سطح t نسبت بتا ضرایب معادله ضرایب گام

1 
 ثابت مقدار

 یهنجار

436/10 

139320/0 

- 

265/0 

766/4 

619/5 

000/0 

003/0 

 

358/0 

 

130/0 

2 

 ثابت مقدار

 یهنجار

 یاطالعات

744/18 

457/0 

299/0- 

- 

377/0 

271/0- 

056/7 

470/7 

196/5- 

000/0 

000/0 

000/0 

 

429/0 

 

184/0 

 ییرروزن بتا تغ زانیم هااک از   ی  شدن هربا اازود دهندیمبتا نشان  بیکه ضرا گونههمان
را در  ریترأث نیشرتریب یهنجار یتوارد شدند اک  هو یرهاکرد  اات. در گام  خر که همه متغ یداپ
 ینرید ییگراتیهوبا  -0 2۷1 یبتا بیبا ضر یاطالعات یتیدارد. اک  هو ینید ییگراتیهو زانیم
 دارمعنرارگراریون  یبررای معادلره  مد داتبهکه ضرایب  دهدیمنشان  tاات.  زمون  رهمسویغ

 0 358چندگانره بره  یهمکسرتا بیضر یدارا یهنجار ییتاول اک  هو گام(. P ≤ 0 05) هستند
 در .کنردیمر نییتک یهنجار تیرا هو ینید ییگراتیهو یانسوار ازدرصد  13معنا که  نیاات. به ا

شرد   یرینتک انسیرو وار 0 429بره  یاوارد شد ضرب همکست یاطالعات ییتگام دوم که اک  هو
 یبررا تروانیم ۷در جدول   مد داتبه بیبه ضرا توجه با. دیدرصد را 18 5تواط کل عوامل به 

 کرد: ینیبشیپ ریز یرا با ااتفاد  از معادله ینید ییگراتیهو زانیاوق م یدوگانه یهاگام

 گرایی دینیهنجاری = هویت × (0 45۷اطالعاتی+) ×( -0 299( + )18 5)

 یریگجهینتو  بحث

در  یتیهرو یهااک بر ااا   ینیو د یمل ییگراتیهو زانیم ینیبشیپ پژوهش حاضر هدف
 نظرصرف انیدانشجو یتیگرو  قوم 4پژوهش نشان داد که در هر  یهاااتهیبود.  یرانیا یهاتیقوم

 ییونسرادک  یباد نکیزر یعکد یاهااتهی اب یااته نیادارند.  یاطالعات ییتاک  هو شتریب تکیاز قوم
نشان دادند اکثر نوجوانان و جوانان  ( که1392) ینادرو  ی( کاظم1389) یرامیب ک(1389) یعس رو 
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 گاهانره و اعاالنره در  کیاطالعات یتیهو اک  با ااراددارد.  یهمخوان ددارن یاطالعات یتیاک  هو
یمر یریگمیتصمبه انتخاب و  قیقاطالعات هستند و پس از کسب اطالعات درات و د یجستجو
 انجوانران و نوجوانر عتراًیطکدانشاا  و هجوم اطالعرات متنروع  یا ر ی. در مواجهه با اضاپردازند

 خواهند پرداخت. یریگمیتصماطالعات و اپس انتخاب و  یودانشجو  گاهانه به جستج
تیرهونمرر   نیشرتریببود.  یرانیمختل  ا یهاتیقوم یانم در یمل ییگراتیهو ارید یااتهی
 یریگراتیرهو ینمر  نیانایمو  شتنددا کردهااز  ن  بعدو  ی  ر اپساار ک  تیرا قوم یمل ییگرا

. کررد نیریرا تع یمل ییگراتیهونمرات  یانسوار %18 تیقوم بود. کمتر یارد تیقوم 3لرها از  یمل
داشته باشند. ن ته یترشیب یمل ییگراتیهو هاتیقوم یاار  نسکت به باق یتقوم کهاات  یعیطک
 یمل ییگراتیهو زانیدر م هااار و  های  رنمر   نیانایم تفاوتپژوهش  ن بود که  نیجالب ا ی
همخروان اارت  (1392) محمردزاد احمدلو و  یهاااتهیپژوهش حاضر با  یهاااتهیبود.  یزناچ اریبس

 شتریب یهای  ر یلم تی ک اما هوو کرد باال بود ی  ر یدر دو گرو  قوم یمل تیکه نشان دادندک هو
 جعفررزاد و  نرد ی(ک پا1381) ااروغ و احمدلو(ک 1390) یلهرااکو  یکیهزارجر قیتحقاز کردها اات. 

 تیبر قوم دیتأک زانیم ههرچ ایمثکت وجود دارد  یرابطه یمل یتو هو یتقوم نی( نشان داد ب1389)
و  مقرد  امرا ؛یستنددر تضاد ن هم دو با نیقل احدا ایاات  یشترب زین یمل ییگراتیهو کباشد یشترب
 نیر( بره ا138۷) یانیرحاجدارد.  تیرارجح یملر یتهو بر یقوم تی( نشان دادند هو138۷) یدریح
 یریگرایملررا برر  تیراات و کردها و اعراب قوم ترمهم یمل تیهو های  ردر لرها و  یدرا یجهنت

تناقضرات را  نیرا توانیم ااتندیدات  یمشابه جینتا ( به1388) ی مواو  ی. ا وهدهندیم حیترج
 تیر ن و هو ی سروی یشناختروان یتیاات که اک  هو ییواتارپ یتکرد که هو نییتک گونهنیا

باارت مرورد  ن رهیاقررار دارنرد. بسرته بره  یواتارپ ینا ارینقاط د ( دریو مل ییند کی)قوم یاجتماع
در  یوارتارپ نیراز ا یبخش چهکه  کنندیمنتخاب کرد  باشد ااراد ا ترپررنگرا  یاجنکهپژوهش چه 

کره  یطیدر شررا یریگرایملرو  یرتقوم نیارتکراط بر مسئله یتباشد. اهم یتخاص در اولو یتموقع
یمر روزاازون شوندیم یقتشو یا یدتهد یهبه تجز انهیدر خاورم ژ یوبه یتنوع قوم یدارا یکشورها

 (.138۷ نوربخشک) شود
شیپررا در  ریتأث نیشتریب یو اطالعات یهنجار یتکتعهد هو یبترت به تیهو یهااک  ینب از

برود.  رهمسرویغ یمل ییگراتیهو با یاردرگم اجتناب یتیداشتند و اک  هو یمل ییگراتیهو ینیب
 یمختلر  زنردگ یهرانرهیزمدر  یقاطع میکه تصم رادیم یتیارد به تعهد هو یگفت زمان توانیم

خراص اتخرا  کررد  باشرد و  یااریا یدتیرعق یهرادگا یردبره  یکنردیخود مانند شغلک ازدواجک پا
و  انی قامحمرد) باشرددربر گراتره  یزندگ یرمس نییو تع یاهداف شخص یرا برا یخاص یراهکردها

 یهراخواارتهو  یشخصر ییازهران ینبه ارد کمر  کنرد بر دتوانیم(. داشتن تعهد 1389 کیینحس
 یمشرخص تمرکرز کنرد. از ارو ییدر امت و او اهنهیزم یتعادل برقرار کند و در همه یاجتماع

 تیهو و میریبا نظر در واتاریپ  ی( یو چه اجتماع یرا )چه ارد تیگفته شد که اگر هو قکالً ارید
 یهراارزشبره  الترزام یمعنا به مشخصک یارد تیهو کسب میرا از هم جدا ن ن یو اجتماع یارد



 96، تابستان 26ی ، شماره7ی شناسی اجتماعی، دورهانهای روپژوهش

91 

کره  یهنجرار تیرهو ارک  یااراد دارا تکیهو. بعد از تعهد اات ییگرایمل رینظ یاجتماع یواال
دارنرد و در  یشرتریب ییگرایمل یزانم کاجتماع دارد دییتأمورد  یهاارزشبا  یشتریب ییهمنوا زانیم

و کسب اطالعات الزم به جرگره تیهو یینهدر زم وشپس از کا یاطالعات یتیگام اوم اک  هو
 ارک  و را  و روش خرود را دارنرد. یررا  تفاار نیرو در ا وندندیپیم یمل یها رمانمتعهدان به  ی

 یمیکه هنوز نتوانسته تصم یاات ارد یعیاات. طک رهمسویغ یمل ییگراتیهو با یاردرگم اجتناب
 هاارتانتخراب قیتعلل و تعو یبرا یو دنکال ارصت ردیخود با یارد یزندگ ریمس یقاطعانه دربار 

پور جعفرزاد ) داشتنخواهد  یموضع روشن یمل تیچون هو یتربزرگ یهاارزشمسائل و  یدربار 
 (1393 کییدرو ح

 انیم ازبود.  ییتهو اک بر ااا   ینید ییگراتیهو ینیبشیپ ییمربوط به توانا ارید یااتهی
 را داشرت. یینرد یرتهو زانیدر م ینیبشیپتوان  نیشتریب یهنجار تیاک  هو یتیهو یهااک 

از دارتورات اارراد مهرم در مواقرع  ییرروو پ ظاراتبا انت ییهمنواچون  ییهایژگیوبا  ینید تیهو
به ااختار و تحمل کم در  یادز ازیو ن ها ن ییاببدون ارز دیو عقا هاارزشکردن  یدرون کیریگمیتصم

نیردکه  یدندرا یجهنت نیا ( به1388) یو شهر را ییالرواای گ مغانلوک. شودیم مشخصبرابر ابهام 
 یمنف یرابطه یتناب  اجیمثکت و با اردرگم یرابطه یو هنجار یاطالعات یتیهو اک  دوبا  یدار

برا  یدارنیردمثکررت بیررشتر متغیرهرای  ارتکرراطگفت که  توانیمدر پژوهش حاضر  هرچنددارد؛ 
نشرانار تعلرق ایررن  کیاطالعراتبا ارک  هویرت  ها نو ارتکراط مع و   هنجراری تیهوارک  

بخرررش مهمررری از هویرررت شررخص  مرررذهباات.  یدارنیدمتغیرهرا به ی  اازة مشترک 
بره زنردگی خررود  کندیمچهرارچوب و مکرانی ارزشی به ارد کم   دادن قرار اریاخت دراارت و برا 

(. از اروی دیاررک 1384از قربررانیک  نقررل برره ک13۷۷ جعفرریکمعنرا و مفهروم بکخرشد )عالمره 
که دین در مراحل گونراگون زنردگیک متناارب بررا  کنندیمروی ردهای تحولی بر این ن ته تأکیرد 

از   ربایجرانیک  نقرلک بره 13۷4)داداتان و هم رارانک  شودیمشناختی درک  -طرراز تحرول روانی
داد  اات اارراد دارای ارک  هویرت اطالعرراتی و  ( نشان199۷برزونرس ی ) یهاپژوهش .1382

دارنردک برره بیرران  یتریقو  اجتنرابی تعهدات گماردرهنجاری نسکت به ااراد دارای اک  هویت 
تعهردک نشرانار  ؛دهردیمرگوناگونک عمل رد شخص را تحت تأثیر قررار  یهاو یشدیارر تعهرد بره 

واضرح در  معیارهایو  هاهدفقدرت و روشنی معیارهرا و باورهرای مربروط بره خرود اات. تعهد به 
ثر اارت. اارراد ااقررد دیرردگا  ثابررت و روشررن دربررار  راتار ارد مرؤ یبخشنظممرورد خرودک در 

 پندارنردیمر نشرد ینریبشیپرپر شروب و  یمجموعهیر   صورتبهخرود و دنیرای خرودک دنیرا را 
مرررشخص و  یهاهدفو دارای  شنا فهیوظدارای هویرت اطالعراتیک  ااراد .(2003 ک)برزونرس ی

از اروی دیاررررک  (2005و  2000زونسرر ی و کروکک ؛ بر199۷روشرررن هرررستند )برزونرررس یک 
 یزهرایتجوو  هراتجربرههمنروایی بررا  یلهیوابهااررادی که اک  هویرت هنجراری دارنردک نیرز 

و باورهرای دیارران را برردون  هراارزشخودکرار  طروربره شانیزندگمرجع و ااراد مهم  یهاگرو 
ااراد دارای اک  هویت  کهیدرحال کشوندیممتعهرد  ها نو به  کنندیم اازیارزیرابی  گاهانه درون
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 یپرایینی دارنرد و راتارشران برر پایرره دهری  اجتنابی بر خرالف دو اک  دیارک خودنظم اردرگم
 .شودیمتعیین  طلکیعوامل موقعیتی و لذت

بره  را مسرئله یرنبتوان ا دیبود. شا هاتیقوم هیاز بق ترنییپاکرد  تیدر قوم ییند تیهو ینمر 
 ینمر  یانسوار %2 حدود اقط تیکرد. قوم نییکشور تک یکرد با مذهب رام تیتفاوت مذهب قوم

 یرانوجره مشرترک م رانیا ییتبتوان گفت در کشور چند قوم دیکرد. شا نییرا تع ینید ییگراتیهو
 تیروو ه هراتیرقوم ینارتکاط ب کهنشان داد  یانسوار یلتحل جینتاباشد.  ینینظام د هاتیقومهمه 

کره  اارت( 1393) اصرل یو بهجت یدریح موحدک یهاااتهی یدر رااتا ااتهی نیمعنادار نشد. ا ییند
 وجود نداشت. یمعنادار یرابطه یدارنیدو  یقوم یتهو نیب

اارراد اارت.  نفرسعرزتدر  یتیهو یهااک  ریتأث شتهموار  در نظر دا دیمهم که با یان ته
و  میمسرتق یرابطه نفسعزتبا  یو هنجار یاطالعات یتیهو یاهاک که  اندداد نشان  هاپژوهش

و ارپا  زاد نیحسر) دارد نفسعزتبا  یمنف یارابطه یاردرگم  اجتناب ییتمعنادار دارند و اک  هو
و  یشرد  باشرد ناررش شرناخت یرتکسب هو  یکه ارد مواق به انجام ت ل یزمان (.1390 منصورک

 تیرمانند هو یتربزرگنارش ارد نسکت به مسائل  قطعاً. کندیم یداپ خود نسکت به یمثکت یعاطف
 .ردیپذیم ریتأث اشیعاطفو  یشناخت یهانارش زا ینیو د یمل

و   را براکره برا ورود بره دانشراا   یدادند. کسان یلتش  انیپژوهش حاضر را دانشجو یجامعه
 یبررا یارصت منااک دتوانیم یتنوع و گوناگون نی. اشوندیممختل  مواجه  یهاتیقومو  هادگا ید

پژوهش نشان داد کره  یجنتا درکلباشد  یاندانشجو در ینیو د یمل ییگراتیهو یریگش ل لیتسه
 ینو ورانره یدارند. جنکره ییزانقش بس ییند و یمل ییگراتیهو یزانم ییندر تع تیهو یهااک 

 غالرب اارت. ینرید و یملر یریگراتیرهو زانیدر م یتیهو یهااک  قشن یپژوهش حاضر بررا
 ارریو د یتیهرو یهراارک  ینارتکاط ب یجادبه دنکال ا ای شنااانهجامعه شتریگذشته ب یهاپژوهش

 .اندبود ااراد  یشناختروان یهایژگیو

 منابع

( رابطه هویت ملی و هویت قومی در برین جوانران تکریرز. 1381) عماد؛ ااروغک حکیب؛ احمد لوک
 .144-109 . ص13اصلنامه مطالعات ملی ش 

ک بررای میرزان هویرت ملری در میران اقروام ایرانری: 1392احمدلوک حکیب و ااطمه محمدزاد ک 
های   ریک همایش قومیت و ارهنگ ایران اارالمیک تکریرزک دانشر د  علروم مطالعه کردها و ترک

 شناای.تربیتی و روان
 جوانران تکریرزک بین رد قومی هویت و ملی هویت میزان یرابطه بررای (1381) حکیب احمدلوک

 .مدر  تربیت دانشاا  انسانیک علوم یارشدک دانش د  کارشناای ینامهپایان
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ر   بر ااالم. چرا  یگیری مذهکی با ت ( تهیه و ااخت  زمون جهت1382  ربایجانیک مرسعود )
 .اول: قم. پژوهش د  حوز  و دانشاا 

اای بلوغ و نوجروانی. مشرهد انتشرارات (. روانشن1384 قامحمدیانک حمیدرضا. حسینیک مهران )
 دانشاا  اردوای مشهد.

پسرر.  و دخترر دانشرجویان در هویرت انواع هویتک هایاک  یسهی( مقا1389بیرامیک منصور )
 .20 شمار  پنجم تکریز اال دانشاا  شناایروان پژوهشی علمی اصلنامه

میزان هویت ملی و هویرت قرومی بررای رابطه   (1389) پایند ک محکوبه؛ جعفرزاد  پور اروزند 
دور  شرش.  1389پاییز و زمستان  کپژوهش جوانانک ارهنگ و جامعه در بین جوانان دهدشت. مجله

  122تا 101. صص 5شمار  
یران اقروام ایرانریک اصرلنامه (. نسکت هویت ملی با هویت قرومی در م138۷حاجیانیک ابراهیم. )

 .143-164ک صص 4و  3دانش د  ادبیات و علوم انسانی دانشاا  خوارزمیک دور  نهمک شمار  
شناختی هویرت ملری در ایرران و طررح چنرد ارضریهک ل جامعهی( تحل13۷9حاجیانیک ابراهیم. )

 .193-228ک صص 5اصلنامه مطالعات ملیک اال دومک شمار  
های هویتک تعهد و کیفیرت های جنسیتی در اک ( تفاوت1385ال )یاهحجازی الههک ارتاشک 

 .3ک شمار  4دور   دواتی. اصلنامه زن در تواعه و ایاات
نفس برا (. رابطره حمایرت اجتمراعی و عرزت1390اصغر. اپا  منصورک مژگان )یزاد ک علحسین

. صرص 1. شرمار  1روانشناای اجتماعی. دور   یهاهای هویت دانشجویان. اصلنامه پژوهشاک 
۷4-88. 

 جهاد دانشااهی.ها. تهران.  ردها و نظریهی(. هویت اجتماعی: رو138۷دورانک بهزاد )
شناختی هویت ملی در ایرران. اصرلنامه مطالعرات ملریک (. الاوی جامعه13۷9رزازی ارک اعظم )

 .101-132. صص 5. شمار  2اال 
گیری مرذهکی و (. برراری رابطره برین جهرت1389) قداری احقرک امانه؛ رضایی ارح  بادیک

شهر تهران. اصلنامه مطالعات ملری دور  متواطه  موزان دانشها در های هویت و مقایسه  ناک 
 .25-43.48شمار  

(. رابطه ارمایه ارهنای با هویت اجتماعی جوانان 1381) خوش ار غالمرضاک شارع پور محمود
 .20پیاپی  شمار ک 10 دور ک 1381پاییز و زمستان ک نامه علوم اجتماعی مطالعه موردی شهر تهران.»

رابطره  (1389) علری؛ عسراریک د جرالل؛ینسیک اروی نسترن؛ ادیب رادک اهراب؛ عکدی زرینک
پسر دبیراتانی ایرانی و ااغانی ااکن قم. مجلره  موزان دانشهای هویت با خودکار  مدپنداری اک 

 4۷4 تا 445علمی  39شمار   - 1389زمستان « راا  اجتماعی

 16گیری دینی بررا صررفات عمررد  شخررصیت در  زمرون (. رابطه جهت1384قربانیک جعفر )
 .عمرومیک دانشاا  شهید بهشتی شناایرواننامه کارشنااری ارشرد عاملی کترل. پایان

http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=3464
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=3464
https://journals.ut.ac.ir/issue_1908_1909_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+4%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+3%D8%8C+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+1385.html
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/53537
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/53537
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 مطالعرات راهکرردیک یاصلنامه ک"ران یا در ملی هویت و عرب (. قویت13۷۷نوراهلل ) قیصریک

 .49-84:اول یار شمشیپ اولک اال
و هویت قومی در  یابیتیهای هورابطه اک  ی( بررا1392اهلل )بیک حکیکاظمیک ااطمه. نادر

 های قومی ترکمنک کرد و مازنی همایش قومیت و ارهنگ ایران ااالمی.دانشجویان گرو 
 موزش شهروندی ملی و جهانی همرا  با تح ریم هویرت و نظرام "( 1385ن )یک حسی بادلط 

-44یزک صص یک اال پنجمک دور  پا1۷ موزشیک شمار   یهای موزان. اصلنامه نو ور¬زشی دانشار
11. 

شناای رشد: شناختک شناخت اجتماعیک شرناخت و ها در روان(ک نظریه1393 چهر  )یمحسنی ن
 .545عواط ک انتشارات جاجرمی ص 

هویت ملی دانشجویان شدن و ی(. جهان1390) اردین قریشیک اکرم؛ حکیک بهمن؛ محمد بخشک
 .56-34. صص 43دانشاا  تکریز. اصلنامه راا  اجتماعی شمار  

داری های هویت و دین( رابطه اک 1388) مهرناز کشهر رای؛ مریم ک گیالرواایی؛ مهناز کمغانلو
. 4شرمار   15بالینی ایرران )اندیشره و راترار. دور   شناایروانپزش ی و مجله روان در دانشجویان

  .38۷تا 3۷۷صص 
د برر یرو هویرت ملری برا تأک یافهی(. رابطه هویت طا138۷اله رحم ) یدریاصغرک حیمقد  عل

-151 ص 1اصلنامه مطالعات ملری. ارال نهرمک شرمار   متغیرهای نارشی در شهر نور باد ممسنی
169. 

( هویت ملی و هویت قومی در کرداتان ایرران )مطالعره 1388) مجنون ک موای؛ ناصر کا وهی
پیرانشهر( مجله  یررامیهویتی نزد جوانان شاغل در اقتصاد غ یهاردی معیشت اقتصادی و تعلقمو

 .۷5 تا صفحه 49 از صفحهک 2 شمار  دور ک پژوهش جوانانک ارهنگ و جامعه
 کگلسرتاناارتان  موردی مطالعه: قومی های گرو در اجتماعی همکستای (.1388) حمید مل یک

 .اول شمار دهمک اال راهکردیک مطالعات یاصلنامه
ک 4جمعی و هویتک اصلنامه مطالعات ملیک اال دومک شرمار   یها( راانه13۷۷منتظر قائمک م. )

 4ر  ۷6صص 
ی هویرت رابطره ی(. بررار1393) نید اخرالردیبهجتی اصلک ار  رمان؛ حیدریک مجید؛ موحدک

متواطه شهر یااروج. اصرلنامه  موزان دانشداری: نمونه موردی قومی و ملی با تأکید بر نقش دین
 .1۷1-188. صص 2. شمار  25شناای کاربردی. اال جامعه

اجتمراعی مررتکط برا هویرت ملری  -(. عوامرل ارهناری 1390) ارزانه کاووایک مجید؛ موحدک
. 46شهر اهواز. اصلنامه مطالعات ملری. شرمار  زان  مودانشمطالعه موردی:  -نوجوانان شهر اهواز 

 .113-132صص 
های هویتک تعهرد هویرت و جنسریت برا ارازگاری (. رابطه اک 1388) ارزانه می ائیلی منیعک

 .۷4-51. 2شناختی. دور  پنجم. شمار  دانشجویان با دانشاا . اصلنامه مطالعات روان

http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=3464
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(. ارهنررگ و قومیررت مرردلی برررای ارتکاطررات ارهنارری در ایررران. 138۷) نرروربخش یررونس
 90تا  6۷ایران اال اول شمار  چهار. صص  تحقیقات ارهنای اصلنامه

رابطه ارمایه اجتمراعی برا میرزان هویرت  ی( بررا1389هزار جریکیک جعفر؛ لهرااکیک اعید. )
 .2-1ک شمار  دوم: 42ای کاربردیک اال بیست و دومک شمار  پیاپی شناجمعیک جامعه
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