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 چكيده
 و سـاخت  در مختلفـي  عوامـل  و عناصـر  و اسـت  متكثـر  و چندبعـدي  پيچيده، اي مسئله هويت
 شـناخت : شـود  مي انجام عمل دو فردي هويت گيري شكل فرايند در. دارند نقش آن به دهي شكل
 و گـذاري  تفـاوت  ديگـران،  از فـرد  تمـايز  باعـث  عمل دو اين ديگران؛ به خود شناساندن و خود

 جايگـاه  و نقش بررسي پژوهش اين هدف و است دين عناصر اين از يكي. شود مي سازي دگرگونه
 بـاالي  افراد شامل آماري جامعه و پيمايش روش تحقيق روش. است ايرانيان فردي هويت در دين
 روش بـا  كـه  اسـت  نمونـه  1300 بـا  برابـر  نمونـه  حجـم . اسـت  كشـور  استاني مراكز سال 16

 تهـران،  هـاي  اسـتان  مراكـز  از سيسـتماتيك  تصـادفي  صـورت  بـه  و اي چندمرحلـه  گيري نمونه
 هـاي  يافته. اند شده انتخاب رضوي خراسان و كردستان فارس، گيالن، خوزستان، شرقي، آذربايجان

 در فـردي  بـه  منحصر و مهم جايگاه مختلف عوامل كنار در دين كه دهد مي نشان آمده دست به
 نقـش  مسـتقيم  صـورت  بـه  خـود  اينكـه  بر  افزون عنصر اين طوري به. دارد ايرانيان فردي هويت

 يعنـي  فـردي  هويـت  مركزي هسته بر چرخه دو طريق از دارد فردي هويت ساخت در محوري
 صـورت  بـه  ملـي  بعـد  از تأثيرپـذيري  بـا  دينـي  بعد اول چرخه در. گذارد مي تأثير تمايزيافتگي

 از كـه  دوم چرخـه  در. گـذارد  مـي  تـأثير  تمايزيافتگي بر قومي بعد با تعامل طريق از و مستقيم
 دينـي  بعد بر جمعي هاي رسانه نقش تحول و تغيير با متغير اين شود، مي آغاز مجازي فضاي متغير
 قـومي  بعد با تعامل در غيرمستقيم صورت به و مستقيم طور به ديني بعد ادامه در. گذارد مي تأثير

 .  دهد مي قرار تأثير تحت را آن و گذاشته اثر فردي تمايزيافتگي بر
  .فردي هويت تمايزيافتگي، دين، :كليدي واژگان
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  مسئله انیمقدمه و ب

. دانند یم یشخص و یفرد یامر نخست درجه در را تیهو ت،یشخص پردازان هیشناسان و نظر روان
 احسـاس و یشخصـ تـداوم احسـاس ،یشخصـ زیتمـا احسـاس« از عبارت تیهو دگاهید نیا از

 یپارچگیکت، به انسجام و یبه هو یابی). دست٩، ص١٩٩٨، 1(جاکوبسن است »یشخص استقالل
و  یختگـیر ، درهمیت، بـه آشـفتگیـبـه هو یابیمقابـل، عـدم دسـت یانجامـد و در سـو یم» من«

انسـان اثـر  یو اجتمـاع یفـرد یرفتارهـا یبـر تمـام ین سـردرگمیانجامد. ا یت میهو یسردرگم
به اهـداف  یرکتعهد فعدم )، یرو جاد ارتباط با همساالن، بازگشت (واپسیدر ا یرد. ناتواناگذ یم

هـا، فقـدان  به نظام باورهـا و ارزش یابیدستنبود خاص،  کل به مذهب و مسلیتمانداشتن خاص، 
ــدگ یاســتراتژ ــ، القیو هــدف در زن ــار،  یدی ــددر رفت کی ــ تأ ــر زن انه یگرا یو نســب یا لحظــه یگدب
ت در حال کنده، حریآ یبرا یطرح یدر گذشته و ب یگ هیپا یت از امور، بی)، تابع١٩٨٧، 2نتالی(اسپر

فـرد  یـکاز اوصـاف  یا و... پـاره یاجتمـاع یریپذ بین آسی، روابط مختل با والدیرارادیبه نحو غ
  شان نقش است. یسردرگم و پر

که فـرد بـه منزلـه  یا منظومه مانند است؛ آن بودن هیچندال تیهو یها یژگیو نیتر مهم از یکی
 نـدیفرا در و گـرانید بـا ارتبـاط در تیهو. هستند آن یمدارها چون تیهو یها هیمرکز منظومه و ال

 دارنـد نقـش آن یریگ شـکل و سـاخت در یادیـز عوامـل و شـود یمـ ساخته افراد شدن یاجتماع
 نقطـه کوشـند مـی شــوند مــی آشـنا یکـدیگر بـا بـار نخسـتین کـه مردمــی). ٢٠١۴ ،3نزی(جنک

 با دلیل این به افراد که است این معنای به واقع در( باشد دیگران از آنها تمایز وجه که بیابند مشترکی
 داشته تمایزاتی خود از خارج دیگران با که گیرد می شکل جمعی مای یک و شوند می جمع یکدیگر
داشته باشند. در سطح باالتر  یا جداگانه یها از افراد، نقش هریکشود  یم موجب کار نیا. )باشند
 ،4سی(ه برسند انسجام ینوع به قیطر نیتوانند از ا یکنند م یم کشف را مشترک تیمردم هو یوقت

  ).١٢٧، ص١٣٨٨ همکاران، و یکالنتر از نقل؛ ١٩٩٨
در سطح اجتماعـات اسـت  یاجتماع یو همبستگ یننده همگنکجادین عناصر ایتر ن از مهمید
 یـریگ و شکل یجاددر ا یمهم یارافراد جامعه، نقش بس ینتعلق خاطر در ب یجادبا ا یندیفرا یکه ط
 یـدئولوژیکی،ا ی،تابع شناخت اساساً  یندارد. د یزبخشیو تما یساز تشابه یاتو عمل یجمع تیهو

  ).٢٠٠۴ یگران،دهد (فورو و د یبه دست م یتهو یرا برا یو معنو یشناخت جامعه
کـه  دهـد ینشان م یلنسک یاز سو ینید یتها و هو به عمل آمده در رابطه با ارزش های بررسی

                                                           
1. Jakobson 

2. Sprinthall 

3. Jenkinz 

4. Heise 
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 ســازد یم متـأثرو عمـل فـرد را در جوامـع مـدرن  یشـهاسـت کـه اند یمـؤثرعامـل  ینـید یـتهو
 یبرخ یریگ باعث شکل یارزش متعال عنوان به ینکه د است یهی). بد۴١، ص١٣٨۴ زند، ی(شجاع
 ی،(قربـان یسـتن یدهکس پوشـ یچافراد است که بر ه یاجتماع یدر زندگ ییو عملکردها یاتروح

 خـود معتقدان برای مشخص هویت وجودآورنده به عامل کنون تا گذشته از دین). ١٠٧، ص١٣٩٧
هـدف  یبـا معرفـ ینـید یـداند. عقا نداشته آن به اعتقادی که است بوده دیگرانی و آنها میان تمایز و
 یونـدو پ کنـد یم یفـاا یتدر هو یریگ چشمفرد نقش  یوجودهای پرسشو پاسخ به  ینشآفر یینها
رشـد و تحـول  ی،و روان یو تحوالت بدن ییرتغ یربا سا زمان هم یدارد. دو دوره نوجوانآن با  یکینزد
 یدرک ید،جد ینیرشد و تحول ممکن است شامل تجارب د ین. اگیرد یصورت م یزن یو معنو ینید

گاه یا یدر زندگ یشترب یدار احساس معنا و هدف ی،قبل یتجارب مذهب یاتازه از باورها  تر  افزون یآ
بـا ارائـه  یـند یگر). از طرف د۶١، ص١٣٨۵ یجانی،روزمره شود (آذربا یاز نقش خداوند در زندگ

داشـته و  یـادینقش ز یمفهوم خود شخص یلو ارتباطات در تشک یاجتماع یهنجارها ینی،ب جهان
  ).٢٠٣، ص٢٠٠٣ ،گین(ک دهد یقرار م تأثیرآن را تحت 
 هـای هآموختـ ی،خـانوادگ یـتدر ترب یشهو ر یو اعمال شخص حالت به ناظر مفهومی هویت،

. دده می تشکیل را جامعه یک یا شخص یک فردیت و تشخص و دارد اجتماعی باورهای و فرهنگی
 در حتی یا شده دگرگون مانده، باقی تبلور از پس و گیرد می شکل اجتماعی فرایندهای اثر در هویت
کـه  یمهم یها دهیاز پد یکی). ٢٣۶، ص١٣٧۵، 1(برگر گیرد می شکل نو از اجتماعی روابط نتیجه

هرچنـد اسـت.  نیـدور داشته است د یها از گذشته یجوامع انسان یستیز اتیدر ح ینقش پررنگ
 یولـ ؛از فرهنـگ اسـت یا و... شـاخه یها، نگـرش بـه زنـدگ مانند آداب و رسوم، اسطوره یزن یند
). ٣١، ص١٣٨٣(منصـورنژاد، بـه شـمار آوردجامعـه  یک بخشی یتمنابع هو ینرا اول یند توان یم
 یمدر ترسـ یو اساس ینقش محور ی،و معنو یانسان یها ارزش براساس یا جامعه ریزی یهبا پا یند

اسـت کـه  یا جامعه ریزی یبه دنبال پ یو مذهب در حوزه اجتماع یندارد. د یاجتماع یهاساختار
خانواده تا سطح  یعنیواحد اجتماع  ینتر افراد از کوچک یها و اصول در روابط اجتماع در آن ارزش

تـالش شـده حاضـر اسـاس در پـژوهش  نیبر ا). ١٠۴، ص١٣٩٧ ی،(قربانیابدکالن جامعه تبلور 
 یجنس ،یسن یها گروه نیب ایآ نکهیا ؛شود یبررس انیرانیا یفرد تیدر هو نید گاهیجااست نقش و 

جدیـد   یارتباط یها یتکنولوژ دارد؟ وجود یفرد تیهو در نید نقش خصوص در یتفاوت یقوم و
داشـته  یفـرد تیـآن در هو تیـنقـش و اهم نیبر ا یتأثیرچه  یمجاز یاجتماع یها شبکه ویژه به

  پاسخ داده شود.ها پرسش نیتالش شده است به اتحقیق  نیاست؟ در ا
                                                           
1. Berger 
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  های تحقیق پرسش

 دارد؟ انیرانیا یفرد تیهو در یگاهیجا چه نید. ١
...) و یفـرد یافتگیـزیتما ،یقـوم ،یملـ(بعـد  یفـرد تیهو ابعاد ریسا با ینید بعد ارتباط. ٢
 است؟ چگونه
 دارد؟ یفرد تیهو در نید گاهیجا بر یریتأثچه  تیسن و قوم ت،یجنس. ٣
  دارد؟ یفرد تیهو در نید گاهیجا و تیاهم بر یریتأثچه  یمجاز یاجتماع یها شبکه. ۴
  

  پژوهش یعمل و ینظر نهیشیپ

ف خود مشتمل یتعر ین منابع براتری مهم. رندیگ یشکل م گرانیروابط متقابل با د انیدر جر تیهو
ـه فــرد را کـاســت  یو مناســبات ز روابـطیـا جامعـه و نیگروه  یک یاعضا یفرهنگ یها یژگیبر و

جامعـه، خـود را  یاعضا کق فرهنگ مشترینشگران از طرک، یانـد. از لحـاظ فرهنگـ ـردهکاحاطـه 
گــروه (درون  یر اعضـایاتشان را بـا سـاکق، اشتراین طرینند و از اکیم یبنـد مقولـه طبقـه یکدر 

 و یدریـنند (حکیم ی(برون گروه) مرزبند گرید یها گران و گروهیشـان را بـا دیها گـروه) و تفاوت
 نـدیهسـتند کـه در فرا یاجتماع یها ها و سازه شالوده مثابه بهها،  تی). هو۴٣، ص١٣٩٢ ،یشاورد
 منـابع یتمـام و یجمعـ حافظـه بـر هیتک با و ندیآ یبه وجود م یاجتماع ییگرا سازه ای یزیر شالوده
شـوند. از  یمـ ریبازتفس و فیبازتعر زمان طول در یاجتماع ینینظر گرفتن ساختار ع در با ،یمعرفت

 و نیـد جامعـه، یمـاد و ینـیع سـاختار ،یمعرفت یها دهیها، پد تیهو یریگ شکل ندیرو در فرا نیا
 ،یری(دهشـ دارنـد ییبسـزا نقـش ،یفنـاور و اقتصـاد و یاسـیس ساختار ا،یجغراف خ،یتار مذهب،
 و خیتار و یدئولوژیا مذهب، اقتصاد، از یعار ،یخیفراتار ییها دهیها، پد تی). هو۶٩، ص١٣٨٠
 یتمـام و یجمعـ حافظه بر هیبا تک یاجتماع یها سازه نیا بلکه ؛ستندین خودشان خاص یایجغراف
 زمـان طـول در و شـده فیـتعر و جـادیا ،یاجتمـاع ینینظر گرفتن ساختار ع در با و یمعرفت منابع
  شوند.  یم ریتفس دوباره

 یثابت شخص یها یژگیکه به و یدو جزء است: خود شخص یمفهوم خود دارا 1از نظر تاجفل
که از  ستین ینقش تیاز تعلق به گروه است. هو یکه ناش یدر طول زمان اشاره دارد و خود اجتماع

 و روزمـره یزنـدگ یطـ در که است یمعناساز ندیفرا تیشود؛ هو ضیطرف جامعه به شخص تفو
و در  ردیگ یرشد شکل م ندیفرا یافراد ط تی). هو١٣٨٢ ،یی(الطاشود  یآن ساخته م یها سمیمکان

) ١٩٨۶( 2تاجفـل و ترنـرشده اسـت.  ریپذ که فرد در آن جامعه کند یرشد م یمتن اجتماع و فرهنگ
                                                           
1. Tojfel 

2. Tajfel & Turner 
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 یفـرد یها شـباهت دهندۀ نشانرا  یت اجتماعیو هو یفرد یها تفاوت ۀدهند نرا نشا یت فردیهو
شـامل دانـش افـراد از  یت اجتمـاعیدگاه، هوین دیدانند. در ا ینفس) م عزت(شامل خودپنداره و 
و  ی، مـذهبیتوان در تعلقـات قـوم یت را مین هویا یخاص است. نمودها یتعلق به گروه اجتماع

 یـکگـردد.  یمطـرح م یاجتمـاع−یت شخصـیـوستار هوین اساس، پیرد. بر همکمشاهده  ینژاد
شـخص در  یکه کدهد  یوستار نشان مین پیو ا داشته باشد یمتفاوت کتواند از خود ادرا یشخص م
فـرد  یـک عنوان بـهخـود  ۀدن درباریشی، اندیت شخصیهو یجا قرار دارد. در انتهاکن در یزمان مع

 یـکاز  یعضـو عنوان بـهخود  ۀدن درباریشی، اندیت اجتماعیگر در هوید یوجود دارد؛ و در انتها
  ).٢۵٢، ص١٣٨٨اران، کو هم 1گروه وجود دارد (بارون

 بـا زهـایچ شباهت انگریب تیهو نکهیا اول: دارد خود در یانیبن و یاساس مفهوم دو تیواژه هو
تداوم و ثبات در طول زمان  ،یداریپا انگریآن ب نکهیهم بودن) است و دوم ا نیع قاً یدق نه(و  گریکدی

افـراد  نیب سهیمقا اریدو مع تیمفهوم هو نی. بنابراکند یرا فراهم م ایاش زیاست که امکان درک و تما
 تیاز شروط الزم هو 3»شناختن«فعل  گریرا خود دارد. از طرف د 2شباهت و تفاوت یعنی زهایو چ

 تیـتثب دیـبلکه مـدام با ستیثابت و مشخص ن زیچ کی تیآن را انکار کرد؛ هو توان یاست که نم
که افراد  یزیچ مثابه به تیتوجه داشت: هو زین گریبه دو نکته د دیبا تیهو فیدر تعر نیشود. بنابرا

 لهیوسـه بـ ایکه فرد آن را به خود نسبت داده  یزیچ مثابه به تیو دوم هو کند یم یبند را طبقه ایاش ای
 یدئولوژیـا کیـ ایـ یورزش یها میت دوستان،(مثل  کند یم مرتبط زیچ گرید ای گرانید به را خود آن

  ). ١٧، ص٢٠١۴ نز،ی) (جنکمشخص
 یو اجتمـاع یزیکـیف یـتدربـاره واقع یسرچشمه تفکـر بشـر ینتر را مهم یند 4یلدوتوکو یآلکس

 −باشد یتهر اندازه هم که کم اهم−را  یهر عمل انسان یشهتوان ر یم یداند. او معتقد است به دشوار یم
 یردر قبال سا یفشوظا و سرشت روح یان،آدم یگررابطه او با د یتمتصور شد. ماه ینیاز اعتقاد د یجدا

ذهـن بشـر  یذاتـ ید،ام مثل یناست د یمدع یاست. و یتبا اولوه یهمنوعان، همه متأثر از رابطه آدم
انحراف از عقل و مخـدوش کـردن  یخود را رها سازند مگر با نوع ینید یمانتوانند ا یها نم است. انسان
 یهـا از جنبـهنظر  بازگردنـد. صـرف ینـیاحساس د یبه نوع یرندخود. آنان سرانجام ناگز یسرشت واقع

رسـد نقـش  یشود، آنچه مسلم به نظر مـ یبرمال م ینکه از خالل د یروابط اجتماع یکو سمبول یارزش
جامعـه بـه صـورت  ینـید یـهروح یتا وقت یراز ؛مردم است یها و حساس در رفتار و کردار توده یاساس

دربـاره جامعـه و  ییتـوان بـه شـناخت جـامع و قابـل اتکـا ینشود نم احساسدرک و  یحدرست و صح
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3. To Identify 

4. Alexis de Tocqueville 
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اکثـر  یبـرا یو مناسـب یعوس یاربس ینهزم یاجتماع یتواقع یکعنوان  به ین. دیافتآن دست  یها ارزش
اسـت و  یرناپـذ ییشـده و از آن جـدا یـببا همه رفتارهـا ترک یند یرادهد. ز یقرار م یمطالعات اجتماع

  ).١٧١ص ،١٣٨۴نژاد،  ی(جعفر یستقابل فهم ن ینید یها فرهنگ بدون درک ارزش
 یلرفتارهـا و... تشـکشـناخت، ، کمناس ید،مثل باورها و عقا یها و ابعاد گوناگون ن از مؤلفهید

در افراد بـه شـمار آورد بـه جـا  ینتوان تبلور د یم یمظاهر و ابعاد که به نوع یناز ا یکیشده است. 
اثوند، یو غ کیارم و مذهب است (آزاد یند یک یروانپ یندر ب ینید یآوردن مناسک و بروز رفتارها

 یاسـت. بـرا یرومنـدین یاربسـ یشـناخت جامعـه یلتخ یازمندن ینمطالعه د 1یدنز). از نظر گ١٣٨١
کـه در  یمرا آشـکار کنـ یمتفـاوت یارمعنا و مفهوم باورها و مناسک بسـ یدبا ینید یکارکردها یلتحل

  ).٧۶٨، ص١٣٧٨ یدنز،(گ شوند یم یافتگوناگون  یها فرهنگ
را بیشتر به خاطر کارکرد آن در جامعه و نقشی که در تقویت انسجام اجتمـاعی  شناسان دین جامعه

دهند و وجود دین در جامعه را با توجـه بـه نقـش انسـجام بخشـی آن مفیـد  دارد مورد مطالعه قرار می
دار  کـه عهـده گیـرد یدر نظـر م ای یدهعنوان پد را به یند یشترب ین،د ییکارکردگرا های یفدانند. تعر می

 یـنا یـااسـت  یـرفراگ یینظـام معنـا یمثل انسـجام اجتمـاع یخاص یروان یاو  یاجتماع یکارکردها
در  2یـتسب یـل). دان١٠٩، ص١٣٩٧ ی،؛ به نقل از باقر١٩٧٠(رابرتسون،  شوند یم ییکارکردها شناسا

اسم و مناسک در درک مـا ها، مر ینیب ها، جهان اسطوره ینی،د یددارد که عقا اظهار می ینکارکرد د ینهزم
 گونـه طور که هست و آن آن یااز دن یمانها یساز و مفهوم یگرانما از رفتار خود و د یداز زمان و مکان، د

بـرای وضـع  یطرح یا،بلکه برای دن یا،از دن ینه تنها مدل ینیب جهانو  یناست. د یباشد، اساس یدکه با
 یـدهعق یـنداند و بـر ا یم یگروه یحس همبستگ یتدین را عامل تقو یتسکند. ب یمطلوب آن ارائه م

در  یاساسـهـای پرسـشاست دین سه کارکرد اساسی در جامعه انسانی دارد که عبارتند از: پاسـخ بـه 
موجــود، دادن انضــباط  یو اجتمــاع یمــورد منشــأ و هــدف هســتی، اعتباربخشــی بــه نظــم اخالقــ

آنهـا رخ  یدر زنـدگ یرناپـذ طور اجتنـاب که بـه هایی ییدها و ناام به پیروان و تسکین رنج یشناخت روان
 یزنـدگ یطی افراد جامعـه و نقـش آن در بهبـود شـرایرپذ کمک دین به جامعه 3دهد. از نظر درسلر یم

 ی،اجتمـاع یزبـه سـت یدنشـتاب بخشـ یـاکنـد کـردن  ی،اجتماع ییرانسان معاصر، کند کردن روند تغ
و انسـجام  یهمبستگ یجادخاص در جامعه، ای و احساسات گروهی یدئولوژبه ا بخشیدنمشروعیت 

  ).  ١٠٨، ص١٣٧٣ترین کارکردهای اجتماعی دین هستند (افروغ،  و... از مهم یگروه
ه بر ابعـاد مختلـف یشتر از بقیب 4مکیدور یلام یشناس پردازان جامعه هیشمندان و نظرین اندیدر ب
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 یـتدر هو یند یگاهجا یتبرشمرده نشان از اهم یند یکه او برا ییکارکردهااست.   ردهکز کن تمرید
د و اعمال مرتبط بـا امـور یاز عقا ین را نظام منسجمید یمافراد اجتماع دارد. دورک یو اجتماع یفرد

) متحد ینیاجتماع واحد (جامعه د یکروان را در قالب یه همه پک ید و اعمالیداند؛ عقا یمقدس م
 یدر متحـد سـاختن اعضـا ینیو مراسم د یرشعا یمدورک). از نظر ۶٣، ص١٣٨٣ م، کیکند (دور یم

 یهـا نـه فقـط در عبادت ینـیو مناسـک د رئاسـت کـه شـعا یلدل یندارد. به هم یاتیگروه نقش ح
 یدر زندگ یگوناگون یها بحران یبلکه وقت شوند، یم یدهد گیرد یانجام م ینکه در مواقع مع یمتداول

بـه اجـرا  یزمثل تولد، ازدواج و مرگ ن شود یتجربه م یا عمده یگذار و تحول اجتماع یا آید یم یشپ
 تـازه فکری های مقوله و ها اندیشه پیدایش موجب هم دینی رئشعا دورکیم استدالل به بنا. آیند یدرم
از عواطـف و  یا مجموعهتنها  دین. کند می تثبیت و تحکیم نو از را موجود های ارزش هم و شود می
 ،١٣٧٨ یـدنز،(گ کنـد یم یـینرا تع یسـنت یهـا فرهنگ یبلکه طرز فکـر اعضـا یست؛ن ها یتفعال
 یگذار انسجام اجتمـاع یهکند و پا یرا متحد م یوندندپ یرا که بدان م یکساناز اینرو همه ). ٧٧٩ص
انسان جـدا  یو اجتماع یفطر یتوان آن را از زندگ یوجه نم یچه به هک طوری بهروان است ین پیدر ب
 ).١٨۵، ص١٣٨۴نژاد،  یاز جعفررد (به نقل ک

 یفرد تیهو در نید گاهیجا نیمب ت،یهو قوام در نیانجام شده درباره نقش د یمطالعات تجرب
 تیـهو و یمذهب یریگ جهت نیب رابطه یبررس در) ١٣٩٢( همکاران و یبرجعل. است یاجتماع و

 نیبـ کـه افتنـدی دسـت جـهینت نیـا بـه داریـپا تیـهو ینـیب شیپـ در عامل نیا نقش نییتع و یفرد
 پژوهش، نیا جیمعنادار و مثبت وجود دارد. برطبق نتا یا رابطه ،یفرد تیهو با یمذهب یریگ جهت
 ریـکـه هـم ز یا گونـه بهاست.  نییقابل تب یمذهب یریگ براساس جهت ،یفرد تیهو درصد٢٣٫٩

 تیـهو نیـیدر تع یدار امعنـ یها کننـده ینیب شیو مناسک پ دیعقا اسیمق ریاخالق و هم ز اسیمق
در  یپـژوهش نشـان داد کـه تفـاوت معنـادار نیـا جینتـا ن،یـا بـر افـزون . نـدیآ یبه شمار م یفرد

را  یدختـران و پسـران وجـود دارد و دختـران نمـرات بـاالتر نیب یفرد تیو هو یمذهب یریگ جهت
شـکل  یفـرد تیـبـا پسـران هو سـهیداشته و در مقا یمذهب یریگ جهت اسینسبت به پسران در مق

ت یـت (هویـهو ۀن ابعـاد چهارگانـیبـ ۀرابطـ یدر پژوهشـ زیـ) ن١٣٩١را دارند. مسـاح ( یتر افتهی
و  ی(درونـ یمـذهب یریـگ ) بـا جهـتیت جمعیو هو یت اجتماعی، هویت ارتباطی، هویشخص

ت یـو هو یت جمعـیـ، هویت فـردیـهو یرهایمتغ که داد نشان جیاند. نتا کرده ی) را بررسیرونیب
 یریدارند. مطالعه دهش یدرون یمذهب یریگ تجه ینیب شینقش را در پ نیشتریب بیبه ترت یاجتماع

 نیبـ یوس وجـود دارد؛ ولـکـمع یا ت رابطـهیو بحران هو یندارین دیدهد که ب ی) نشان م١٣٨۴(
 ینـدارید پـژوهش نیـا جینتـا براسـاس. نـدارد وجود یمعنادار تفاوت و رابطه یندارید و تیجنس
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 جهینت نی) ا١٣٨۵و همکاران ( یکند. در پژوهش نجف یم ینیب شیپ را تیهو انسیدرصد از وار٣٢
کند. آنهـا بـه  یم ینیب شیپ را تیهو بحران انسیدرصد از وار١١٫٧ یندارید ریمتغ که آمد دست به
از  یاریبسـ یگو پاسـختوانـد  یمـ کـه اسـت یمهمـ اریبسـ عامـل مـذهب کـه دندیرس جهینت نیا

 را یمنسـجم و داریـپا تیـهو و ابنـدیبتوانند خـود را در یآساننوجوانان باشد تا آنها به های  پرسش
دختران و پسران تفـاوت معنـادار وجـود  یندارین دیب پژوهش نیا جینتا براساس. کنند بنا خود یبرا

 در زیـ) ن١٣٨٨و همکـاران ( ییتر دارنـد. رجـا یقو یمذهب یدارد و دختران نسبت به پسران باورها
 بحـران با) انسان و یهست(خداوند،  یاساس یمذهب یباورها نیب که دندیرس جهینت نیا به یپژوهش

 راتییـدرصـد از تغ٩٫۴ یاساسـ یمـذهب یباورهـا و دارد وجـود معنادار ارتباط جوانان در تیهو
ه ابعـاد کـدهـد  یهر دو جنس نشان م یون بر رویل رگرسیج تحلیکند. نتا یم نییتب را تیهو بحران
و  یدرونـ یمـذهب یریـگ جهـت ۀننـدکینـیب شی، پیاجتماعت یو هو یت جمعی، هویت فردیهو
) بـا تمرکـز بـر ٢٠٠٠( 1اسـت. پدرسـون یرونیب یمذهب یریگ جهت ۀنندک ینیب شی، پیت فردیهو

 یبه زنـدگ لی(تما یمذهب یدرون یریگ جهت نیمشاهده کرد که ب یفرد تیمدل هو تیعامل معنو
 بـا. دارد وجـود معنادار یا رابطه یفرد تیهو تیمعنو عامل یباال نمرات و) یمذهب دیطبق عقا بر
و  یتعهد مـذهب انیم یا رابطه چیاز آن بود که ه ی) حاک١٩٨۶( 2گرانیهود و د یها افتهی وجود نیا

سـردرگم  تیـکـه هو افتنـدیدر زیـ) ن١٩٩٩فوستر و الفورس ( ن،یوجود ندارد. همچن یفرد تیهو
و  یاکتشـاف تیـنسـبت بـه هو یمـذهب یرونیو ب یدرون یریگ با دو جهت ییباال یدارا(آشفته) معن

مــذهب را در  یو معنــو یاجتمــاع ،یکیدئولوژیــکــه نقــش ا زیــ) ن٢٠٠٣( نــگیمتعهدانــه دارد. ک
 نقـش زیتما جادیا با مذهب یمحتوا که دیرس جهینت نیا به است کرده مطالعه نوجوانان یابی تیهو
 شـود.  یمـ نوجوانـان در تیهو احساس یارتقا باعث و دارد نوجوانان تعهد و یابی تیهو در یمهم

 که است شده انجام انسان تیهو در نید نقش خصوص در زین یمطالعات ،مطالعات نیابر  مضاف 
 نیـا بـه خود مطالعه در شانیا. کرد اشاره) ١٣٩۴( یارجمند و یلیتوان به پژوهش جل یم جمله از
را  یو فرهنگـ یاجتمـاع ،یمل ،یخانوادگ تیاز جمله هو تیابعاد هو ریسا نیاند که د دهیرس جهینت

کیدآنها بر شناخته و  تیبه رسم نقـش  یاجتمـاه تیـو هو یفـرد تیدر عرصه هو نی. دداردقرار تأ
نیـز و  یمـدار و اخالق یاجتماع تیمقبول شیمنجر به افزا نیدهمچنین دارد.  یگذارتأثیرپررنگ و 

  کند.  یم کمک انسان در نفس عزت قوام به وشود می افراد در نفس به اعتماد شیافزا
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  یشناس روش

 و مــنظم یهــا روش از یا مجموعــه ش،یمــایپ. اســت اســتفاده شیمــایپ روش از پــژوهش نیــدر ا
 ایــ و هــا خانواده هــا، گروه افــراد، دربــاره اطالعــات یآور جمــع یبــرااز آن   کــه اســت اســتاندارد
 یآوردن اطالعـات بـه دسـت یبـرا یروشـ نیهمچن شیمایپ ؛شودمی تر استفاده بزرگ یها مجموعه
 راه از یآمـار جامعـه کی یاز اعضا یمشخصات گروه ایها، باورها، نظرات، رفتارها دگاهیدرباره د
 یهـا تیف جمعیتوص یداده برا یآور جمع ین روش برایش بهتریمایق پیتحق. است قیتحق انجام
). ۵۶٨، ص١٣٨١، ی(بب ستین سریم میمستق طور بهآنها  یها یژگیه امکان مطالعه وکاست  یبزرگ
و  اسـت هسـتند مصـاحبه شـده یکه معرف گروه مـورد بررسـ یبا افرادبه طور معمول  شیمایدر پ

  .ردیگ یقرار م میتعم یو مبنا لیتحل ،یینسبت به موضوع شناسا شانیا یها نظرات و نگرش
استفاده شده است. در مرحلـه اول تـالش شـد ابعـاد  یو کم یفیپژوهش از دو روش ک نیا در

 ژهیـو و یبـوم رصـعنالحاظ کـردن  یموجود استخراج شود. سپس برا یاز منابع نظر یفرد تیهو
 صـورت بـه ها مصـاحبه. شـود مصـاحبه حـوزه نیـا نظران صـاحب بـا تـا شد تالش یرانیا جامعه

 تیـهو دهنده تشـکیل یها همؤلفـابعـاد و  ،یفـرد تیهو فیدر چهار محور تعر 1افتهی ساخت مهین
 انجـام از بعـد. شـد انجـام یفـرد تیـهو از ریپذتأثیرو عوامل  یفرد تیبر هو مؤثرعوامل  ،یفرد

قـرار  یاستخراج شده مورد بازنگر یها شد. سپس مقوله 2یبند مقوله آمده دست به جینتا مصاحبه،
غربال شده عبارتنـد  یینها یها همؤلفادغام شدند.  ایاصالح و  ها یپوشان گرفت و موارد مشابه و هم

 نظـام ،یا منطقـه فرهنـگ جامعه، زبان، الت،یتحص ت،یقوم خانواده، تعامالت ،یاز: فلسفه زندگ
 اعتقـادات ،یارتباط یها مهارت ارتباطات، نوع ،یزندگ سبک ،یاقتصاد یاجتماع گاهیپا ،یآموزش
 بلوغ انتخاب، نوع و انتخاب ق،یعال و ها نگرش بازخوردها، ت،یموفق و شکست خچهیتار ،یمذهب
 شـغل، نـوع و شـغل ،یولـوژیزیف ک،یژنت ،یبدن یها جنبه هوش، ،یتیشخص یها یژگیو ،یشناخت
  .همساالن و دوستان

 »یـیروا« نیـیتع یشدند. بـرا نیتدو ها هیو گو هیپرسشنامه اول یاد شده  یها سپس براساس مؤلفه
 اریـشده در اخت نیصورت که پرسشنامه تدو نیاستفاده شد. بد »یاعتبار صور«از روش  ق،یابزار تحق

 یدربـاره محتـوا شـانیقـرار داده شـد و نظـرات ا یشناسـ و روان یشناس جامعه ان ده نفر از متخصص
 هیـنظـران، پرسشـنامه اول اعمال شد. بعد از اعمال نظـرات صـاحبآن اخذ و در  ها پرسشنامه و سؤال

پاسـخ دهنـد. هاخواسته شد تا به سؤال شانیو از ا عیتوز ینفر از جامعه آمار ٣٠ نیرا آماده و باج یبرا
قـرار  لیـبه دست آمده مـورد تحل یها داده ق،یابزار تحق »ییایپا« نییتع یپرسشنامه، برا لیبعد از تکم

                                                           
1. Semi-structured 

2. Categorize 
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از  ییایـپا لیـتحل یاسـتفاده شـد. بـرا »ییایپا لیتحل«و  »سؤال لیتحل«از  جینتا لیتحل یگرفت. برا
و  »زییـتم بیضر« ،»تیمقبول بیضر« یها از روش زیسؤال ن لیتحل یو برا» کرونباخ یآلفا«آزمون 

هـر  یمعنـادار زانیـقضـاوت براسـاس م یمبنـا انی. در پادیسؤاالت استفاده گرد »یدرون یهماهنگ«
حـداقل در دو روش از سـه روش ذکـر  یصورت که اگر شاخص نیسؤال در دو روش قرار داده شد؛ بد

  صورت حذف شدند. نیا ریسؤال معنادار بود انتخاب و در غ لیشده در تحل
 نیـیتع یها همؤلفـشدت و ضعف عناصر و  نییتع یشدن پرسشنامه، برا ییو نها لیاز تکم بعد

روش  قیطرتالش شد تا از  انیرانیا یفرد تینحوه قوام و ساختمان هو نییو تع رانیشده در جامعه ا
 یشهروندان بـاالهمه شامل  ی. جامعه آمارردیمورد آزمون قرار گ ها همؤلفها و  شاخص ،»شیمایپ«
 یاسـت. بـرا ١٣٩٠نفوس و مسکن سـال  یشور بر اطالعات سرشمارک یها سال مراکز استان ١۵
برابـر تعـداد  nفرمول  نیاستفاده شده است. در ا رینمونه از فرمول کوکران به شرح ز تیجمع نییتع

جامعـه  نیانگینمونه و م نیانگیتفاوت م dاست،  ١٫٩۶که مقدار آن برابر  نانیاطم بیضر zنمونه، 
و  لوتیمطالعـه پـا جیباشـد کـه از نتـا یوابسته مـ ریمتغ اریانحراف مع زین sاست و  ١٫١۶که برابر 

=  است.  ٢١٫٢٩آمده و برابر با  به دست آزمون شیپ = 1.96 ∗ 21.291.16 = 3.84 ∗ 453.261.34 = 1300 
 ریـز یاسـتان مراکز نینمونه شد که ب ١٣٠٠با توجه به محاسبات انجام شده  ییحجم نمونه نها

  :شد عیتوز شدند انتخاب ساده یتصادف صورت به که
  

  مطالعه مورد یشهرها در نمونه عی: توز١جدول 

 تعدادشهر  یفرد
٣٠٠تهران  ١
٢٠٠مشهد  ٢
٢٠٠یرازش  ٣
١۵٠رشت  ۴
١۵٠یزتبر  ۵
١۵٠سنندج  ۶
 ١۵٠ اهواز  ٧

 ١٣٠٠ جمع 
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  ها افتهی

 درصـد۴٩٫۶ و مرد انیگو پاسخدرصد از ۵٠٫۴ که دهد یم نشان انیگو پاسخمشخصات  یبررس
 درصـد٢٠٫٨سال،  ٣٠ ریز درصد٣۶٫٢ که است آن از یحاک انیگو پاسخ یزن هستند. دامنه سن

 زیـن درصد١٢٫۵سال و  ۵٩تا  ۵٠ درصد١٣٫٨سال،  ۴٩تا  ۴٠ درصد١۶٫٧سال،  ٣٩تا  ٣٠ نیب
سـال قـرار دارنـد و  ٨٢تـا  ١٨ یدر دامنه سن قیتحق نیا انیگو پاسخهمه سال سن دارند.  ۶٠ یباال
سـال،  ۶٧آنهـا  نیسـال و بـاالتر ١۶ انیگو پاسخسال است. حداقل سن  ٣٩٫۵آنان یسن نیانگیم
 انیگو پاسخ نیاست. از ب ١۴٫٠٩آن برابر با  اریسال و انحراف مع ٣٨٫٨ انیگو پاسخ یسن نیانگیم

همسر خود را بر اثر  زین درصد٣٫٢مطلقه و  درصد١٫٧هل، أمت درصد۶۵٫٩مجرد،  درصد٢٩٫٣
 درصـد١٢٫١تـرک،  درصـد١٩٫٢فـارس،  درصد۴٩٫١ انیگو پاسخ نیاند. از ب هفوت از دست داد

اقـوام هسـتند.  ریاز سـا زیـن درصد٢٫۴و  لکیگ ددرص١٠لر،  درصد٢٫۶عرب،  درصد۴٫۶کرد، 
شغل  یدارا درصد٢٢٫٧ ،یخصوص درصد٨٫١ ،یدولت شغل یدارا قیتحق انیگو پاسخاز  درصد٨

خانه دار،  درصد٣٢٫۴دانشجو،  درصد١١٫٣دانش آموز،  درصد۴٫۶بازنشسته،  درصد۶٫٧آزاد، 
 نشـان انیگو پاسـخ التیتحصـ زانیـم یسرباز هسـتند. بررسـ زین درصد٠٫١و  کاریب درصد۶٫٣

و  یکـاردان درصـد٢٩٫٢ پلم،یـد ریـز و پلمید انیگو پاسخاز  درصد۶۵٫٨ که التیدهد تحص یم
  هستند. یدکتر زین درصد٠٫٢ارشد و  یکارشناس درصد۴٫۶ ،یکارشناس
 تیـعناصـر سـازنده هو عنوان بـه ریز یرهایپژوهش، متغ نیدر ا یمورد بررس یها همؤلف نیاز ب

از  هریـکو وزن  تیتالش شد اهم یفرد تیهو یها همؤلفابعاد و  نییاحصاء شد. بعد از تع یفرد
  آمده است.  ریآن در جدول ز جیگردد که نتا نیینمرات تع نیانگیدرصد توافق و م قیابعاد از طر

  یفرد تیهو ابعاد به نسبت انیگو توافق پاسخ زانی: م٢جدول

  درصد توافق  تعدادهاعامل 
  ٣٧٫٨۵  ١٢٩٧ یقومنیسرزمتیاهم  ١
  ٣۵٫١٣  ١٢٩٧ ییگراکمال  ٢
  ٣۵٫٠٩  ١٢٩۵ یسنتیهاارزشتیاهم  ٣
  ٣٢٫٧٠  ١٣٠٩ یبعد ارتباطات جمع  ۴
  ٣١٫٩٠  ١٢٩٢ ییگرایمل  ۵
  ٣٠٫٨۵  ١٢٨٠ یقومجامعهتیاهم  ۶
  ٢٧٫١۶  ١٢٨٨ یملمناسکتیاهم  ٧
  ٢۴٫٩٨  ١٢٩٠ ینیبعد د  ٨
  ٢٣٫٢۴  ١٢٩۴ یعاطفیافتگیزیتما  ٩
  ٢٢٫۵۴  ١٢۶١ یمجاز ینقش فضا  ١٠
  ٢١٫٢۵  ١٣٠١ یقومفرهنگتیاهم  ١١
  ٢٠٫۵٠  ١٣٠٢ یفردیافتگیزیتما  ١٢
  ٢٠٫٢٧  ١٢٨۵ ییگرارانیا  ١٣



                        ١٣٩٩بهار و تابستان / ٢٣ش/ ١٢س/ علوم اجتماعی اسالم و   ۴۴

 

 یهـا ارزش تیـو اهم ییگرا کمـال ،یقوم نیسرزم تیبه دست آمده عوامل اهم جینتا براساس
 ،یـیگرا یملـ ،یهستند و عوامـل اسـتفاده از ارتباطـات جمعـ نیانگیمقدار م نیشتریب یدارا یسنت
 ،یمجـاز ینقـش فضـا ،یعـاطف یافتگیـزیتما ن،یـد ،یمناسک مل تیاهم ،یجامعه قوم تیاهم
 ٢۴٫٩٨برابر با  یزن ینیبعد د نیانگیقرار دارند. م یبعد یها در رتبه ییگرا رانیو ا یفرد یافتگیزیتما

  است.  ١٧٫۴٧آن برابر با  یارو انحراف مع
 یـت،قوم یت،بعد با توجه به جنسـ ینکه ا دهد ینشان م یفرد یتدر هو ینینقش بعد د یبررس

بعد  نیانگیم یبررس. کند یم ییرتغ یمجاز یاجتماع یها در شبکه یتعضو عدم یا یتسن و عضو
و در  ٢۵٫۶۶آن در مـردان برابـر بـا  نیانگیکه م دهد ینشان م تیجنس برحسب یفرد تیهو ینید

و در مـردان  ١۶٫٧٨زنان برابر بـا  یفرد تیهو ینیبعد د اریاست. انحراف مع ٢۴٫٣١زنان برابر با 
 یفـرد تیـه هوکلدر شـا ینیبعد د نیانگیکه اگرچه م دهد ینشان م افتهی نیاست. ا ١٨٫١۴برابر با 

در زنـان شـکل  ینـیکـه بعـد د دهـد ینشان م اریمقدار انحراف مع یول ؛مردان باالتر از زنان است
  نسبت مردان دارد.  یتر تر و متجانس منسجم

  
  یجنس یها گروه یندر ب یفرد یتهو ینیبعد د یانگین: م٣جدول

 استاندارد یخطا نیانگیم  اریانحراف مع نیانگیم تعداد تیجنس
  ٠٫۶۵٧٧٧  ١۶٫٧٨٢٨١ ۶۵١٢۴٫٣١٧۶  زن
  ٠٫٧١٧۶٨  ١٨٫١۴١٧٢ ٢۵٫۶۶۵١ ۶٣٩  مرد

  <٠٫٠۵p =T-١٫٣٨  Tآزمون 
  >٠٫٠۵p =٧٫۴٨F  آزمون لون

  
آزمون لون  جیها استفاده شد. نتا نیانگیاز آزمون اختالف م ها نیانگیتفاوت م یمعنادار یبررس

)٠٫٠۵p< دهـد  یم نشان زین ها نیانگیم سهیدو گروه برابر است. آزمون مقا یانس) نشان داد که وار
و  یسـت) ن=t -١٫٣٨؛  <٠٫٠۵pدو گـروه مـردان و زنـان معنـادار ( نیدر بـ نیانگیـکه اختالف م

مـرد و زن  یندر بـ یگـربه عبـارت د یست؛ن یفرد تیهو ینیدر بعد د یا کننده نییعامل تع تیجنس
 وجود ندارد. یفرد یتهو ینیبعد د یثاز ح یتفاوت
که  دهد ینشان م تیقوم براساس یفرد تیدر هو نید گاهیبه دست آمده در خصوص جا جینتا
، قوم لـر ٢٧٫۵٧ نیانگیبه قوم کرد اختصاص دارد. قوم ترک با م ٢٩٫٧٩با مقدار  نیانگیم نیباالتر
و قـوم عـرب بـا  ٢٢٫۶٩ نیانگیـ، قوم فارس بـا م٢۶٫۵۶ نیانگیم لکی، قوم گ٢٧٫۵٠ نیانگیبا م
  قرار دارند. یبعد یها در رتبه ٢٠٫٣٣ نیانگیم
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  اقوام یندر ب یفرد یتهو ینیبعد د یانگین: م۴جدول

انحراف   اریانحراف مع  نیانگیم  تعداد 
  استاندارد

 یبرا نانیدرصد فاصله اطم٩۵
  نیانگیم

  حد باال نییحد پا
  ٣٢٫٩۶۵٧ ٢۶٫۶٢۴  ١٫۶٠۴۶۶ ١٩٫۶۵٣٠١ ٢٩٫٧٩۴٩ ١۵٠ کرد
  ٢٩٫۶٨٢٧ ٢۵٫۴٧٢١  ١٫٠۶٨٧۴ ١۶٫۵٩١٣۵ ٢٧٫۵٧٧۴ ٢۴١  ترک
  ٣٣٫٣٣٣١ ٢١٫۶٧٨۵  ٢٫٨۶٠٨٢ ١۶٫۴٣۴١٩ ٢٧٫۵٠۵٨ ٣٣  لر
  ٢٩٫٣۵۶۶ ٢٣٫٧۶٨۴  ١٫۴١١٩٨ ١۵٫٩٧۴٧٣ ٢۶٫۵۶٢۵ ١٢٨  یلکگ

  ٢۴٫٠٨٠٣ ٢١٫٣٠٠۵  ٠٫٧٠٧٧۵ ١٧٫۵٨٠١١ ٢٢٫۶٩٠۴ ۶١٧  فارس
  ٢٣٫۴٧٠۴ ١٧٫٢٠٧۶  ١٫۵۶۴٣۵ ١٢٫٠١۶ ٢٠٫٣٣٩ ۵٩  عرب
  ٢٢٫۵۵٢٨ ١٣٫١٧٩٢  ٢٫٢٩۴٨٩ ١٢٫٧٧٧۴٣ ١٧٫٨۶۶٠ ٣١  ریسا
  ٢۵٫٩٣٩۶ ٢۴٫٠٣٠۶  ۴٨۶۵۵. ١٧٫۴٧۵٣٨ ١٢٩٠٢۴٫٩٨۵١  کل

آزمون 
ANOVA  ۶٫٨۶٨F=  ٠٫٠۵p<  

 >٠٫٠۵p =۴٫١١٨F  آزمون لون

  
 معنـادار اقـوام نیدهـد کـه تفـاوت مشـاهده شـده در بـ یمـ نشـان زیـن انسیـوار لیتحل جینتا

)٠٫٠۵p<.قوم فـارس بـا قـوم  یانگینکه فقط اختالف م دهد یم یزآزمون شفه نشان ن یجنتا ) است
  وجود ندارد.  یتفاوت معنادار یثح یناقوام از ا یرسا ینتفاوت دارد و ب )>٠٫٠۵p(کرد 

کـه  دهـد ینشـان مـ یسـن یهـا گروه براسـاس یفـرد تیـهو ینیبعد د نیانگیم جینتا یبررس
بعـد  نیانگیدارا هستند. م یسه گروه نسل نیرا در ب یفرد تیهو ینیبعد د زانیم نیشتریبزرگساالن ب

است. جوانان با  ١٧٫۴٢آن برابر  اریو انحراف مع ٢۶٫۴۶در بزرگساالن برابر با  یفرد تیهو ینید
  قرار دارند. یدر رتبه بعد ٢٣٫٩٠ نیانگیبا م انساالنیو م ٢۵٫٢٨ نیانگیم

  
  یسن یها گروه یندر ب یفرد یتهو ینیبعد د یانگین: م۵جدول

  انحراف استاندارد  اریانحراف مع نیانگیم تعداد  
    جوانان

  ٠٫٧٧١٢۶  ١٧٫٢٢٨۶٧ ٢٣٫٩٠٩۴ ۴٩٩ انساالنیم
  ٠٫٩٨۴٩٧  ١٧٫۴٢۵٩۴ ٢۶٫۴۶٨۴ ٣١٣ بزرگساالن

  ٠٫۴٨٧٧٢  ١٧٫۴۴٢٣١ ٢۵٫٠٣٧۶ ١٢٧٩  کل
 =٠٫١١٧Sig =ANOVA٢٫١۴٨Fآزمون 

  
 یسـن یهـا با توجـه بـه گرو ینیبعد د یانگینکه اختالف م دهد یانس نشان میل واریتحل یجنتا
 یگرفت اختالف مشاهده شده در جامعه اتفـاق یجهتوان نت یم ینبنابرا. یست) ن <٠٫٠۵p(  معنادار

 وجود ندارد. یفرد یتهو ینیبعد د یزاندر م ینسل یها گروه ینب یبوده و تفاوت
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 یاجتمـاع یها در شـبکه رعضـویافراد عضو و غ نیدر ب یفرد تیهو ینیبعد د نیانگیم یبررس
و افـراد  ٢۵٫۶۶برابر با  رعضویافراد غ یفرد تیهو ینیبعد د نیانگیکه م دهد ینشان م زین یمجاز

  است.  ٢۴٫٣١عضو  برابر با 
  یمجاز یاجتماع یها شبکه در تیعضو به توجه با یفرد تیهو ینید بعد نیانگی: م۶جدول

 یخطا  نیانگیم  تعداد
  استاندارد

 یخطا نیانگیم
 استاندارد

  ٠٫۶۵٧٧٧  ١۶٫٧٨٢٨١ ۶۵١٢۵٫۶۶۵١ رعضویافراد غ
  ٠٫٧١٧۶٨  ١٨٫١۴١٧٢ ٢۴٫٣١٧۶ ۶٣٩ یاجتماعیهاشبکه افراد عضو

  >٠٫٠۵p =٧٫۴٨٩F آزمون لون
  <٠٫٠۵p =١٫٣٨۵-T Tآزمون

آزمـون  ی) ولـ>p ٠٫٠۵( کنـد یم دأییدو گروه را ت نیدر ب انسیوار یفرض برابر نیآزمون لو جینتا
 رعضویدو گروه افراد غ نیدر ب نیانگیدهد که اختالف م یم نشان فرض نیا به توجه با ها نیانگیم سهیمقا

 نیگفـت بـ تـوان یمـ نی. بنابراستی) ن<p ٠٫٠۵معنادار ( یمجاز یاجتماع یها و افراد عضو در شبکه
تفاوت معنادار وجود ندارد  یمجاز یاجتماع یها در شبکه تیافراد و عضو یفرد تیهو ینیبعد د زانیم

  .کند ینم جادیافراد ا یفرد تیهو ینیدر بعد د یتفاوت یاجتماع یها در شبکه تیو عضو
 گریکـدی با یفرد تیهو سازنده ابعاد که دهد یم نشان یفرد تیهو مختلف ابعاد نیرابطه ب یبررس

 گریکـدیبا را آنهـا تعامل زانیم و یفرد تیهو ابعاد رابطه ریز مدل. دارند تعامل گریکدی با و داشته رابطه
  دهد.  یم نشان

  
  یفرد تی: عوامل سازنده هو١شکل 
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 یمناسـب بـرازش از آمـده دسـت به مدل که دهد یم نشان زیبرازش مدل ن یها شاخص یبررس
  .است شده ارائه ٧ جدول در آن جینتا که است برخوردار

  
  ییبرازش مدل نها یها : شاخص٧جدول

  جهینت  دامنه مورد قبول  مقدار  شاخص
2 ١٫٣١۴ ٢<2 مدلتأیید  

P.value٠٫١١٠ ۵/٠>P.value تأیید مدل  
CMIN۴٢٫٠۵تأیید مدل - ٣  

RMSEA٠٫٠١۵ ١/٠<RMSEA تأیید مدل  
PCLOSE٩/٠ ١٫٠٠٠>PCLOSE مدلتأیید  

NFI ٩/٠ ٠٫٩٩٠>NFI تأیید مدل  
CFI  ٩/٠ ٠٫٩٩٨>CFI تأیید مدل  
TLI ٠٫٩٩۴ ٩/٠>TLI تأیید مدل  
RFI ٠٫٩٧۶ ٩/٠>RFI تأیید مدل  
GFI ٠٫٩٩۵ ٩/٠>GFI تأیید مدل  

  
است.  یفرد یزیافتگیتما یفرد یتهو یمرکز یرمتغ شود یمشاهده م ١در شکل که   گونه همان

دو چرخـه  یـقاز طر ینـیاسـت. بعـد د ینـیمـدل بعـد د یـندر ا یانجیمهم و م یرهایاز متغ یکی
بـر  تـأثیر یـانجیم یجمعـ یها و چرخـه رسـانه یچرخـه ابعـاد اجتمـاع یعنی) ٣و  ٢ یها (شکل
 بـه صـورتهم  یاز بعد مل یریپذتأثیربا  یفرد تیهو ینیدر چرخه اول بعد د است. یزیافتگیتما

  .گذارد یم تأثیر یافتگیزیبر تما یبعد قوم قیو از طر میرمستقیغ به صورتو هم  میمستق

 
  یفرد تیهو ی: چرخه ابعاد اجتماع٢شکل 
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شده است  جادیا یا چرخه یو بعد قوم یبعد مل ،ینیبعد د نیب یدر چرخه تعامل ابعاد اجتماع
 یو بعـد قـوم ینیبعد د نی. البته بگذارد یاثر م یافتگیزیگرفته و بر تما تأثیر یاز بعد مل ینیکه بعد د
 متـأثرو هـم از آن  گـذارد یاثر م یهم بر بعد قوم ینیبعد د که یطور وجود دارد به هیدوسو یا رابطه

  آمده است.٨در جدول  ادشدهیدر چرخه  ریکدگیبر  رهایمتغ نیا تأثیراست. مقدار 
  

  مدل در رهایمتغ می: روابط مستق٨جدول

مقدار  رها در مدلیم متغیروابط مستق
برآورد

مقدار
 استاندارد

 یخطا
سطح   tمقدار  استاندارد

  یدار  امعن
  >٠٫٠١P ٣٫١٧١  ١٫۴٠۴ ١ ۴٫۴۵٣ ینیبا بعد دیرابطه بعد مل
  >٠٫٠١P ١١٫٣١٨  ٠٫٠٧٧ ١ ٠٫٨۶٨یبا بعد قومینیرابطه بعد د

  >٠٫٠١P -٣٫٠١٩  ٢٫٣٨٩ -١ -٧٫٢١١ینیبا بعد دیرابطه بعد قوم
  >٠٫٠١P ٣٫٢٧۴  ٠٫٠٣٧ ٠٫٢١١ ٠٫١٢٢ یزیافتگیبا تماینیرابطه بعد د

  >٠٫٠۵P ٠٫٨٢٢  ٠٫١١٧ ٠٫٠٩٣ ٠٫٠٩٧ یزیافتگیبا تمایرابطه بعد قوم
  >٠٫٠١P ۵٫٢٠۶  ٠٫١۴۵ ٠٫٧٧۵ ٠٫٧۵۶ یزیافتگیبا تمایرابطه بعد مل

  
بعـد  نیبـ ،یافتگیـزیو تما ینیبا بعد د یبعد مل نیشود ب یمشاهده م ٨گونه که در جدول  همان

دار وجـود  معنـا یرابطه فـرد یافتگیزیو تما ینیبا د یبعد قوم نیب ،یافتگیزیو تما یبا بعد قوم ینید
قـرار  تأثیر) و سپس تحت = ١β؛ >٠٫٠١p( یمل بعد از یریپذتأثیربا  ینیچرخه بعد د نیدارد. در ا

 نیهمچنـ ینیگذارد. بعد د یم تأثیر) = ٠٫٢١١β؛ >٠٫٠١p( یفرد یافتگیزیبر تما یدادن بعد قوم
 میرمسـتقیغ صـورت بـه ،یقـوم بعد زانی) و کاهش م= β-١؛ >٠٫٠١p( یبر بعد قوم یبا اثرگذار
 بـر عالوه رهـایمتغ نیـشـود. ا یافراد م ) در= ٠٫٢١١β؛ >٠٫٠١p( یفرد ییزگرایتما شیافزا باعث

اثـر  ریـمتغ نیـبـر ا زیـن میمسـتقریدارند به صـورت غ تأثیر یافتگیزیبر تما میبه صورت مستق نکهیا
ارائـه  یافتگیـزیبر تما رهایمتغ نیا میرمستقیغ تأثیر زانیم ٩اند. در جدول  داده رییگذاشته و آن را تغ

  شده است.
  

  مدل در رهایمتغ میرمستقی: روابط غ٩جدول

مقدار  رها در مدلیم متغیروابط مستق
برآورد

مقدار
 استاندارد

 یخطا
سطح   tمقدار  استاندارد

  یدار  امعن
  >٠٫٠١P  -٢٫۵۴٠  ٠٫٠٣٧ -٠٫١۶٢ -٠٫٠٩۴ یزیافتگیبا تماینیرابطه بعد د

  >٠٫٠۵P  -٠٫٩٢٣  ٠٫١١٧ -٠٫١٩۶ -٠٫١٠٨ یزیافتگیبا تمایرابطه بعد قوم
  >٠٫٠۵P ٠٫٨۶٢  ٠٫١۴۵ ٠٫١٢٨ ٠٫١٢۵ یزیافتگیبا تمایرابطه بعد مل
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 بعد که دهد یم نشان یافتگیزیتما بر یاجتماع ابعاد چرخه چرخه در میرمستقیروابط غ یبررس
 یفـرد یافتگیـزی) بر تما= β -٠٫١٩۶؛ >٠٫٠۵p( ی) و بعد قوم= β -٠٫١۶٢؛ >٠٫٠١p( ینید

باعـث کـاهش  ،یبعد قـوم زانیو کاهش م یبر بعد قوم یبا اثرگذار نیهمچن ینیدارند. بعد د تأثیر
 ١١ جـدول در شـده ادی چرخه در یبررس مورد یرهایمتغ یشود. روابط کل یم یفرد یافتگیزگریتما
  .است آمده

  
  مدل در رهایمتغ ی: روابط کل١٠جدول

مقدار  
برآورد

مقدار
 استاندارد

 یخطا
سطح   tمقدار  استاندارد

  یدار  امعن
   >٠٫٠۵P ٠٫۴٧۴  ١٫۴٠۴ ٠٫٣٩۴ ٠٫۶۶۶ ینیبا بعد دیرابطه بعد مل
   >٠٫٠۵P ١٫۵۵٨  ٠٫٠٧٧ ٠٫٢١۶ ٠٫١٢٠یبا بعد قومینیرابطه بعد د

   >٠٫٠۵P -٠٫۴١۵  ٢٫٣٨٩ -٠٫۵۵١ -٠٫٩٩٣ینیبا بعد دیرابطه بعد قوم
   >٠٫٠۵P ٠٫٧۵۶  ٠٫٠٣٧ ٠٫٠۴٩ ٠٫٠٢٨ یزیافتگیبا تماینیرابطه بعد د

   >٠٫٠۵P -٠٫٩٢٣  ٠٫١١٧ -٠٫١٠٣ -٠٫١٠٨ یزیافتگیبا تمایرابطه بعد قوم
   >٠٫٠١P ۶٫٠٧۵  ٠٫١۴۵ ٠٫٩٠٣ ٠٫٨٨١ یزیافتگیبا تمایرابطه بعد مل

  
 معنـادار زیـن گریکـدی بـا رهـایمتغ نیا یکل روابط دهد یم نشان ١٠ جدول جیکه نتا گونه همان

 یافتگیـزی) و تما= ٠٫٣٩۴β؛ >٠٫٠۵p( ینـید بعـد بـا یملـ بعـد رابطـه ها، رابطـه نیا از. است
)٠٫٠١p< ٠٫٩٠٣؛β =٠٫٠۵( یقـوم بعـد بـا ینـی)، بعـد دp< ٠٫٢١۶؛ β =یافتگیـزی) و تما 
)٠٫٠۵p< ٠٫٠۴٩؛ β =٠٫٠۵( ینیبا بعد د یرابطه بعد قوم ی) مثبت است ولp< ٠٫۵۵١؛- β 
گرفـت ابعـاد  جـهینت تـوان یمـ نیاست. بنابرا ی) منف= β -٠٫١٠٣؛ >٠٫٠۵p( یافتگیزی) و تما=
بعـد  یولـ شـود یم یفرد یها و برجسته شدن تفاوت یفرد یافتگیزیتما شیباعث افزا یو مل ینید

 یجمعـ ی»ما« یریگ شده و به شکل یفرد یها مشابهت شیباعث افزا یافتگیزیبا کاهش تما یقوم
  . کند یکمک م

 ریـاسـت کـه از متغ یا شـده اسـت چرخـه لیتشـک نید تیکه در مدل با محور یگریچرخه د
بـر  یو قـوم ینیو تعامل بعد د ینیبر بعد د یجمع یها رسانه قیطرشروع شده و از  یمجاز یفضا
 . گذارد یم تأثیر یافتگیزیتما
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  یفرد تیدر هو یاجتماع یها : چرخه رسانه٣شکل

 از یجمعـ یهـا رسـانه یگریانجیم با یمجاز یفضا شود یمشاهده م ٣که در شکل  گونه همان
 بـر یقـوم بعـد و نیـد از فرد قرائت رییتغ با و گذاشته اثر یفرد تیهو یقوم بعد بربعد دینی  قیطر
 تیـهو ینـید بعـد بر میمستق صورت به یمجاز یفضا اگرچه واقع در. دارد اثر یفرد یافتگیزیتما
گـذارد.  یمـ تأثیر ینیبر بعد د یجمع یها رسانه قیطر از میرمستقیغ صورت به یول ندارد اثر یفرد
  .است آمده ١١ جدول در چرخه نیا سازنده یرهایمتغ میمستق روابط جینتا

  
  مدل در رهایمتغ می: روابط مستق١١جدول

مقدار  
برآورد

مقدار
 استاندارد

 یخطا
سطح   tمقدار  استاندارد

  یدار  امعن
  >٠٫٠١P  ٢١٫۴۶٢  ٠٫٠٢٨ ٠٫۶۴١ ٠٫۶١٠ یجمعیهاو رسانهیمجاز  یرابطه فضا

  >٠٫٠١P ٨٫۴۶٢  ٠٫٠٩٠ ٠٫۶٨۶ ٠٫٧۵٩ینیبا بعد دیجمعیها رابطه رسانه
  >٠٫٠١P  ١١٫٣١٨  ٠٫٠٧٧ ١ ٠٫٨۶٨یبا بعد قومینیرابطه بعد د

  >٠٫٠١P  -٣٫٠١٩  ٢٫٣٨٩ -١ -٧٫٢١١ینیبا بعد دیرابطه بعد قوم
  >٠٫٠١P ٣٫٢٧۴  ٠٫٠٣٧ ٠٫٢١١ ٠٫١٢٢ یزیافتگیبا تماینیرابطه بعد د

  >٠٫٠۵P ٠٫٨٢٢  ٠٫١١٧ ٠٫٠٩٣ ٠٫٠٩٧ یزیافتگیبا تمایرابطه بعد قوم

  
 بـا یمجـاز یفضا ریمتغرابطه  ندیفرا نیدهد که در ا می نشان چرخه نیا میروابط مستق یبررس
 ینـیبعـد د ریـبـا متغ یجمعـ یها رابطـه رسـانه )،= ٠٫۶۴١β؛ >٠٫٠١p( یاجتمـاع یها رسـانه

)٠٫٠١p< ٠٫۶٨۶؛β =(یبــا بعـد قــوم ینـی، رابطـه بعــد د )٠٫٠١p< ١؛ β = (یافتگیــزیو تما 
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)٠٫٠١p< ٠٫٢١١؛β =( ینـیبـا بعـد د یو رابطه بعـد قـوم )٠٫٠١p< ١؛- β = (یافتگیـزیو تما 
)٠٫٠۵p< ٠٫٠٩٣؛β = (و  یکه منف یو بعد قوم ینیبعد د نیروابط جز رابطه ب نیمعنادار است. ا

  است.  میمثبت و مستق ریمتغ ریسا نیمعکوس است روابط ب
  

  مدل در رهایمتغ میرمستقی: روابط غ١٢جدول

مقدار  
برآورد

مقدار
 استاندارد

 یخطا
سطح   tمقدار  استاندارد

  یدار  امعن
  >٠٫٠١P  -٢٫۵۴٠  ٠٫٠٣٧ -٠٫١۶٢ -٠٫٠٩۴ یزیافتگیبا تماینیرابطه بعد د

  >٠٫٠۵P  -٠٫٩٢٣  ٠٫١١٧ -٠٫١٩۶ ٠٫١٠٨ یزیافتگیبا تمایرابطه بعد قوم
  >٠٫٠۵P  -١٫٩١١  ٠٫٠۴۵ -٠٫٣٩١ -٠٫٠٨۶ینیبا بعد دیجمعیها رابطه رسانه

  
کـه رابطـه  دهـد ینشـان مـ یجمعـ یها چرخه رسـانه یرهایمتغ نیب میرمستقیروابط غ یبررس

؛ >٠٫٠۵p( ی) و بعــد قــوم= β -٠٫١۶٢؛ >٠٫٠١p( یافتگیــزیتما بــا ینــیبعــد د میرمســتقیغ
٠٫١٩۶- β =٠٫٠۵( ینـید بعـد با یجمع یها رسانه رابطه نیهمچن و یفرد یافتگیزی) با تماp< ؛
٠٫٣٩١- β = .است معکوس و یمنف شده ذکر یرهایمتغ همه میرمستقیرابطه غ) معنادار است.  

  
  مدل در رهایمتغ ی: روابط کل١٣جدول

مقدار  
برآورد

مقدار
 استاندارد

 یخطا
سطح   tمقدار  استاندارد

  یدار  امعن
  >٠٫٠١P  ٢١٫٧٨۵  ٠٫٠٢٨ ٠٫۶۴١ ٠٫۶١٠ یجمعیهاو رسانهیمجاز  یرابطه فضا

  >٠٫٠۵P ٠٫١۵۵  ٠٫٠۴۵ ٠٫٠٢٧ ٠٫٠٠۶ینیبا بعد دیجمعیها رابطه رسانه
  >٠٫٠۵P ١٫۵۵٨  ٠٫٠٧٧ ٠٫٢١۶ ٠٫١٢٠یبا بعد قومینیرابطه بعد د
  >٠٫٠۵P ٠٫٧۵۶  ٠٫٠٣٧ ٠٫٠۴٩ ٠٫٠٢٨ یزیافتگیبا تماینیرابطه بعد د

  >٠٫٠۵P  -٠٫۴١۵  ٢٫٣٨٩ -٠٫۵۵١ -٠٫٩٩٣ینیبا بعد دیرابطه بعد قوم
  >٠٫٠۵P  -٠٫٩٢٣  ٠٫١١٧ -٠٫١٠٣ -٠٫١٠٨ یزیافتگیبا تمایرابطه بعد قوم

  
 زیـن یاجتمـاع یها چرخـه رسـانه یرهـایمتغ یکه روابط کل دهد یبه دست آمده نشان م جینتا

)، =٠٫۶۴١β؛ >٠٫٠١p( یجمع یها با رسانه یمجاز یها، رابطه فضا رابطه نیمعنادار است. از ا
 یقـوم بعـد بـا ینـی)، رابطـه بعـد د=٠٫٠٢٨β؛ >٠٫٠۵p( ینـیبا بعد د یجمع یها رابطه رسانه

)٠٫٠۵p< ٠٫٢١۶؛β=٠٫٠۵( یافتگیزی) و تماp< ٠٫٠۴٩؛ β=یولـ ؛اسـت می) مثبت و مستق 
 -٠٫١٠٣؛ >٠٫٠۵p( یافتگیزی) و تما=β -٠٫۵۵١؛ >٠٫٠۵p( ینید بعد با یقوم بعد نیب رابطه
β=یمجـاز یفضا در تیفعال یرهایمتغ که گرفت جهینت توان یم نیو معکوس است. بنابرا ی) منف، 
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 تیـهو شـدن برجسـته در و شـده یفـرد یافتگیزیتما شیافزا باعث ینید بعد و یجمع یها رسانه
 کمـک یجمعـ ی»ما« یریگ شکل به یفرد یافتگیزیتما کاهش با یقوم بعد یول ؛دارند نقش یفرد
  .کند یم

  
  یریگ جهیبحث و نت

در  یبـوده و عناصـر مختلفـ دهیـچیو پ هیـچندال انیـرانیا یفـرد تیپژوهش نشان داد که هو جینتا
اسـتفاده از  ،یسـنت یها ارزش تیاهم ،ییگرا کمال ،یقوم نیسرزم تیساخت آن نقش دارند. اهم

 یافتگیـزیتما ن،یـد ،یملـ مناسـک تیـاهم ،یجامعـه قـوم تیاهم ،ییگرا یمل ،یارتباطات جمع
 تیـعوامـل سـازنده هو نیتر مهم از ییگرا رانیا و یفرد یافتگیزیتما ،یمجاز یفضا نقش ،یعاطف
 یفـرد تیـاز عناصـر سـازنده هو یکـی نیـکـه د دهد یپژوهش نشان م جیاست. نتا انیرانیا یفرد
 یفـرد تیـهو یبر هسـته مرکـز میرمستقیو به صورت غ میاست که به هم به صورت مستق انیرانیا
 یفـرد تیهو در نید گاهیجا خصوص در پژوهش نیا یها افتهیدارد.  تأثیر یفرد یافتگیزیتما یعنی
) ١٣٨٨و همکـاران ( یی) و رجا١٣٨۵و همکاران ( ی)، نجف١٣٨۴( یریدهش یها پژوهش جینتا با

کیدمورد  تیو بحران هو یفرد تیدر هو نید گاهیکه بر جا دارد هرچند در  یاند همخوان قرار داده تأ
هـا   اسیـمق و ابـزار جـهیتواند نت یم زیتفاوت دارد که آن ن یها کم پژوهش در تیاهم شدت و زانیم

 یافتگیـزیدر تما نیـو سـن در شـدت و ضـعف د تیقوم نیب نیباشد. در ا ینداریو د نیسنجش د
کـه  دهـد یافـراد نشـان م یو گروه نسل یتقوم یت،از نظر جنس یفرد یتاهم یبررسهستند؛  مؤثر

مـردان و  یفـرد یـته در هومؤلفـ یـناز زنـان اسـت و ا یشـترمـردان ب یفـرد یتدر هو یننقش د
قرار  تأییدمورد  یتفاوت از نظر آمار یندارد. هرچند ا یتر آنها نقش پررنگ یزیافتگیتما یریگ شکل

 افتـهیدسـت  یمشابه یجه) که با نت١٣٨۴( یریپژوهش دهش یها یافتهبا  یافته یننگرفت و رد شد. ا
کـه  دهد یآنها نشان م یتقوم براساسافراد  یفرد یتدر هو ینو نقش د یتدارد. اهم یبود همخوان
 ینفارس و کرد معنادار و متفاوت است و نقش د یقوم یها گروه ینه در بمؤلف ینا یانگیناختالف م

بـه ذهـن  توانـد یبـاره م ایـنکه در  یا نکته یناز قوم فارس است. اول یشترقوم کرد ب یفرد یتدر هو
 یرقوم کرد با سـا یانگینمعنادار مبا توجه به عدم تفاوت  یدو قوم است؛ ول یمذهب یزخطور کند تما

اعتبـار  از کـرده و یدگزاره را دچار ترد ینقوم لر، قوم عرب و قوم ترک ا یلک،قوم گ یلاز قب یعهاقوام ش
) =٠٫٠۵٢p( فـارس قوم و ترک قوم میانگین معنادار به نزدیک تفاوت دیگر سوی از. کند یساقط م

علت  ینبنابرا کند؛ یم یشتررا ب یدرباره نقش تفاوت مذهب یدهاهستند ترد یکسان یکه از نظر مذهب
 یها ترک و کرد بـا قـوم فـارس در سـال یقوم یها گروه یتضاد قوم یشدر افزا توان یرا م مسئله ینا
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در منظومه  یند یگاهجا ییرباعث تغ یقوم یکرد که تضادها گیری یجهگونه نت اینجستجو کرد و  یراخ
 ینسل یها گروه یندر ب یند یگاهجا یکرده است. بررس یجادتفاوت را ا ینافراد شده و ا یفرد یتهو
بزرگسـاالن  یندر بـ یـند یگـاهو اگرچـه جا یستمعنادار ن یعنصر از نظر آمار یننشان داد که ا یزن
 یبررسـ ین. همچنیستمعنادار ن یتفاوت از نظر آمار ینا یول ؛است یانساالناز جوانان و م یشترب

ها  شـبکه ینکه از ا یبودند و کسان یمجاز یاجتماع یها که عضو شبکه یافراد یندر ب یند یگاهجا
در  ینهرچند باال بودن نقش د یست،معنادار ن یاز آمار مسئله یننشان داد که ا یزن کنند یاستفاده نم

در حـال  مسـئله یـنکـه ا دهـد ینشـان م یستندن یاجتماع یها که عضو شبکه یافراد یفرد یتهو
   خواهد شد. یشترتفاوت ب ینا یزانم یندهآ یها به مرور در سال و احتماالً  پررنگ شدن است

 تیـهو دهنده تشـکیل یهـا همؤلفـو  رهـایمتغ ریدر تعامل با سا نیپژوهش نشان داد که د جینتا
 شیعامـل مهـم در افـزا عنوان بـهطـرف  کیـاز  نیـکنـد: د یمـ فایدو نقش مهم را ا زمان هم یفرد
بـه  یقـوم تیـدر تعامـل بـا هو دیگردارد و از طرف یفرد تیهو یهسته مرکز عنوان به یافتگیزیتما

 شیو افـزا یاجتمـاع تیدر ساخت هو ویژه به مسئله نیکند. ا یم کمک یجمع ی»ما« یریگ شکل
 عنوان بـه نیـد گـاهیدهنده جا ندارد و نشا ینقش مهم یتعلق گروه جادیافراد در گروه و ا یوندهایپ

در سـطح اجتماعـات اسـت کـه در  یاجتماع یو همبستگ یننده همگنکجادیاز عناصر مهم ا یکی
افراد، بـه  ینتعلق خاطر در ب یجادبا ا یفرد یتسازنده هو یرهایها و متغ همؤلف یرتعامل با سا یندفرا
 آمد دست به پژوهش نیا در که یگرینکته مهم دکند.  یکمک م یجمع یتهو یریگ و شکل یجادا
و  یمجـاز یاجتماع یها از شبکه یمند بهره نیب میمشاهده رابطه مستق عدمبا توجه به  که است نیا

و در  یفـرد تیهو ینیبر بعد د یجمع یها رسانه یگر یانجیه با ممؤلف نیا ،یفرد تیهو ینیبعد د
  .گذارد یم تأثیر یافتگیزیادامه بر تما
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  منابع

 

ی یـرگ و ساخت آزمـون جهـت یهی (تهیندارسنجش د یاسمق)، ١٣٨۵مسعود ( یجانی،آذربا .١
  قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. بر اسالم)، یهبا تک یمذهب

جوانـان  یندارید یتوضع یشناخت جامعه یلتحل«)، ١٣٨١( یاثونداحمد غ ی؛تق ی،ارمک آزاد .٢
 ،٣۵ش ،یو علـوم انسـان یـاتپژوهشـنامه دانشـکده ادب ،»یورز یـند یشـکل یبـ یکـردبا رو
  .١۴٨−١١٧ص

  .١١٩−١٠۴ص ،٣ش ،فصلنامه راهبرد ،»یاجتماع یو قشربند یند«)، ١٣٧٣افروغ. عماد ( .٣
 چـاپ یمـی،کر یوسـفترجمـه  ی،اجتمـاع یشناس روان)، ١٣٨٨بارون، رابرت و همکاران ( .۴

  .روان انتشارات: تهران سوم،
: ، تهـران١ج فاضـل، رضـا ترجمـه ،اجتمـاعی علـوم در تحقیق های روش ،)١٣٨١( ارل ببی، .۵

  سمت. انتشارات
در  یمـذهب یریگ جهت نقش«)، ١٣٩٢( یاریپورشهر یماس مه ی،زهرا؛ زهره خسرو ی،برجعل .۶

  .١٠٨−٩٧، ص٣، ش۶، سال ینو د یشناس فصلنامه روان ،»یفرد یتساختار هو
، مجیـدی فریبـرز ترجمـه، واقعیـت اجتمـاعی سـاخت)، ١٣٧۵توماس کوکمان ( یتر؛پ برگر، .٧

  فرهنگی. و علمی انتشارات شرکت: تهران اول، چاپ
 ،»معاصـر ینـید یشناسـ جامعـه نظریـات در تـأملی«)، ١٣٨۴( یدابوالفضـلنژاد، س یجعفر .٨

  .١٩١−١٧٢، تابستان، ص۵۶ش فصلنامه نامه فرهنگ،
 یندومـ، »انسـان یـتدر هو یـننقـش د یبررس«)، ١٣٩۴( یعباس؛ مونس ارجمند یلی،جل .٩

-https://www.civilica.com/Paper. ١٣٩۴مهر  ١۶ ،ینیتفکر و پژوهش د یالملل ینکنگره ب

CONFIR02-CONFIR02_007.html  
های اجتماعی مجازی و قومیت؛ فرصـت  شبکه«)، ١٣٩٢حیدری، حسین؛ تهمینه شاوردی ( .١٠

  .۶۴−٣٧ص ،٧۶ش ،٢٠سال های ارتباطی،  فصلنامه پژوهش، »رو ها و تهدیدهای پیش
  ترجمه باقر پرهام، تهران: نشر مرکز. ،ییند یاتح یانیصور بن)، ١٣٨٣( یل. امیمدورک .١١
دانـش آمـوزان  یندر بـ یتو بحران هو ینداریرابطه د یبررس«)، ١٣٨۴غالمرضا ( یری،دهش .١٢

  ).٨٢ یاپی(پ ١، ش٢١سال ، یتو ترب یمفصلنامه تعل، »یزدشهرستان  یرستانیدب
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سـال ، یفصلنامه مطالعات مل ،»یمل یتشدن و هو یجهان«)، ١٣٨٠محمدرضا ( یری،دهش .١٣
  .٢٧−۵، ص۴، ش٢

باورهـای مـذهبی «)، ١٣٨٨پـور ( حمیـد حبیبـی و محمدحسـین بیاضـی یرضـا؛عل یی،رجا .١۴
: شناسان ایرانی) شناسی تحولی (روان روان، »اساسی، بحران هویت و سالمت عمومی جوانان

  .١٠٧−٩٧، ص٢٢، ش ۶زمستان، دوره 
 شناسـی جامعه مجله، »یراندر ا ینداریسنجش د یبرا یمدل«)، ١٣٨۴( یرضاعل زند، شجاعی .١۵

  .۶۶−٣۴، ص١، ش۶دوره  ،ایران
  چاپ شادگان. ،، تهران: چاپ دومبحران هویت قومی در ایران )،١٣٨٢الطایی، علی ( .١۶
ــانی، .١٧ ــانرابطــه م یبررســ«)، ١٣٩٧( یرضــاعل قرب ــاندر م یاجتمــاع یهو ســرما ینــدارید ی  ی

، زمستان، ٢٠ش، ١٠ سال، اجتماعی علوم و اسالم دوفصلنامه، »دانشگاه گلستان یاندانشجو
  .١٢٣−١٠٣ص

و  ینــید یــتهو«)، ١٣٨٨( یزاهــد زاهــدان یدســع یــزی،عز یــلجل ین؛عبدالحســ ی،کالنتــر .١٨
  . ١۴١−١٢۵، تابستان، ص۶دوره دوم، ش فرهنگی، یقاتفصلنامه تحق، »جوانان

ترجمـه  یـد،در عصر جد یشخص یتتجدد و تشخص: جامعه و هو ،)١٣٧٨( یآنتون یدنز،گ .١٩
  .ین نشر :تهران یان،ناصر موفق

ی رابطۀ ابعاد چهارگانۀ هویـت و بررس«)، ١٣٩١قربانی ( یممر ی ومساح، هاجر؛ حمید کاظم .٢٠
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