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نقش تعهد مذهبي و هوش فرهنگي در شكل گيري ابعاد هويت 

 اول متوسطه آموزان دورهدانش

  2مسعود مرادي و 1بهمن زاهدي

 
  چكيده
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  مقدمه

در  .بشري است كه نياز به مطالعه داردفردي و اجتماعي هاي يكي از پيچيدگي1هويت عرصه
ي خانوادگي تنها در حوزهترين مباحثي بوده كه نه تاريخ موضوع هويت يكي از پرتنش طول

هاي مختلف مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. تمدن لكه در محيط حاكميتي و سياسيافراد، ب
اين واژه با تمام شئون زندگي فردي و اجتماعي انسان گره خورده است. از هويت خانوادگي و 

هاي  ها و تشّكلي انتخاب دين و گرايش به فرقهتعّلق داشتن به يك نسل مشخّص گرفته تا عرصه
  باشند. و همه موضوع مورد بحث هويت ميمه سياسي، ه

مـورد توجـه قـرار     »اريكسـون هـامبورگر   اريـك «سـي توسـط   شناروانهويت براي اولين بار در 
ي جنـگ مانـده ي هويت را براي توصيف سـربازان بـاقي  اريكسون واژه). «1388(ميكائيلي،  گرفت
دانسـتند چـه  هدفي شده بـود و نمـي  پوچي و بي شان تبديل بهدوم بكار برد، كه تمام زندگي جهاني

يـا تغييـر   2تغيير خـود  احساس«كند كه: ). اريكسون بيان مي1388كسي و در كجا هستند (ميكائيلي، 
، 3(پاوليكنـد و روزنويـگ   شـود جهت شناخت و رفتار به سمت اجتماع در سنين نوجواني آغاز مـي 

. ايـن  دهـد مـي  نـد، هويـت خـودش را شـكل    كمي حركت زمان طول در كه چنان. انسان هم)1998
منيت محصول سپري كردن زمان در بستر محيط زندگي است و با توجه به عوامل بسياري از جملـه  

ي مقابـل هويـت،   . نقطـه شـود مـي گيـرد و عّلـت رفتارهـاي بعـدي     تاريخ و جغرافياي فرد شكل مي
ي، منيـت، تفّكـر و وجـداني از    گيـر پوچي) است كه درآن فرد هيچ جهت -(دگرگوني  »4استحاله«

كنـد و بنـابراين هويـت    خود ندارد. بنابراين فرد با كسب هويت، مسير زنـدگي خـود را ترسـيم مـي    
  ). 1373، پورافكاري( شودي رفتارهاي آتي فرد ميكنندهبينيپيش

 ناحساس جدا بودن از ديگرااز نياز به است اعتقاد دارد كه هويت عبارت  گالسرويليام

                                                                                                                            
1. identity 
2. changing sense of the self 
3. Pawlikand & Rozenzweig 
4. permutation 
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 كودكي تجربيات محصول بزرگسالي هايسان معتقدند كه تفاوتشناروان ).1390 ،ميرك(نيازي
 را خود براي مخصوص هويت كس هر و كنندكسب مي مختلفي تجربيات كودكي در افراد است؛
 .ستآنها هاي عظيم دوران كودكي افراد ناشي از تفاوتهاي فرهنگيتفاوت جهت درهمين. دارد

هاي و فعاليت جامعه پذيريهاي سياسي كشورها، تأثيري عجيب در ود در ايدئولوژيتفاوت موج
چنين هويت متفاوت افراد در دوران كودكي عالوه بر تأثيرات  فرهنگي كودكان دارد. هم

 از نقطه نظر .)1998، 1روزنويگ و دهد (پاوليكندمي شناختي، اخالق را نيز تحت تأثير خود قرار
اجتماعي، هويت هاي مختلفي پيدا  - افراد در قالب فرايندهاي شناختي )0820( 2برزونسكي

با توجه به اين كه دوره نوجواني دوره ورود  .)1391 ،يمحمد ي وزاده محمد ،ي(دهستان كنندمي
گيري مفاهيم هويت جمعي و ملي ابتداي شكل انتزاعي است؛ بنابراين فرد در اين دوره در به تفكر

 شناسي مردم و جامعه شناسي نگاه از هويت ).1392 ،يديباجو  مساح كاظمي، ي،(قربان قرار دارد
پورافكاري، ( دهيم انتقال يمتوانمي و آموزيممي كرده، كسب معين جامعه از كه آنچه هر يعني

هاي هويت عبارت است از مجموعه خصوصيات فردي و اجتماعي، احساسات و انديشه ).1373
آورد و در مي دستبهطريق توانايي كنش متقابل و يافتن تصوراتي از خود  فردي كه فرد آنها را از

  . )1388زاهد،  ي وزيعز ،يكالنتر( شودميارائه » من كيستم؟«جواب سوال 
از مقياسي براي سنجش ابعاد هويت استفاده كردند كه ) 1992( 3چيك، تراپ، چن و آندروود

اهداف)،  ها وارزش باورها و هيجانات، ملشا( يا شخصي شامل موارد زير است: هويت فردي
هويت و  عضوگروه بودن) و هويت جمعي (معادل نظريه هويت اجتماعي)( هويت اجتماعي

د در ابتدا افر). اكنمارتباطي (يك دوست خوب بودن براي كساني كه واقعاً به آنان ابراز عالقه مي
، د و پس از آننروتباطي پيش ميد و سپس به سمت هويت ارنيابهويت فردي دست مي به مفهوم

  ).1392، قرباني و همكاران( دنآورمي دستبههويت جمعي را 
                                                                                                                            
1. Pawlikand & Rozenzweig 
2. Berzonesky 
3. Cheek, Tropp, Chen   & Underwood 
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مذهبي  از متغيرهايي كه اين پژوهش در صدد بررسي رابطه آن با ابعاد هويت هست، تعهد 
ته قرار نگرف انجامتعهد مذهبي با ابعاد هويت به طور مستقيم  رابطهاست. تحقيقات چنداني در مورد 

ها داللت اين پژوهش. انجام گرفته است آن هاي نزديك و همسويي در راستاياست؛ اما پژوهش
فشاري كنند و تا پايان عمر بر آن پابر آن دارند كه هويتي كه افراد در دوران كودكي كسب مي

ي هابهي اين جنجمله دهد. ازشان را تحت تأثير قرار ميهاي مختلف شئون زندگيكنند، جنبهمي
مذهب طيفي است كه ازيك سو  تعهد مذهبي اشاره نمود.ه توان بمي تاثيرگذار بر هويت افراد

انگيزه اصلي  معنا و معنايابي است كه خود براي افراد معنايي ابزاري دارد و از سوي ديگر نوعي
د و به جنبه انگيزشي دار ارزش دروني دارد. مذهب دروني به خودي خود براي فرد زندگي است و

  ).1386(جان بزرگي،  نيازي ندارد هامحركديگر 
، كنندمي ريتعب يبا عنوان سالمت معنوي و اعمال مذهب را افراد آن يو مذهب كه گاه تيمعنو

 آنها، قيدهند كه از طر يم هيرا ارا ييهاكه هر دو چارچوب بيترت نيبه ا دارند،ي با هم همپوشان
به مثابه  تيمعنو. خود را درك كند يزندگ يمتعال هايهدف و ارزش ،يد معنتوانميانسان 
 اياز وحدت  يقياحساس عم و استي هاي مادي زندگفراتر از جنبه رويين اي ياز هست يآگاه

 ليتما مناسك روزمره مثل نماز و روزه قيتشو آورد. مذهب بهيبه وجود م را ناتيبا كا ونديپ
كند. اكثر افراد معنوي، يام عملكردها را، جستجو موراي تم ،يمعن ديسطوح جد تيدارد، اما معنو

دهندة عوامل مهم شكل از تيمعنوبه عبارتي ديگر،  .ستيعكس آن صادق ن يول هستند،ي مذهب
  ).1394ي، عباس وعطادخت ، ، پرزوريمانينر( رفتارهاي فرد در اجتماع و خانواده هستند

 جاديو آرامش ا ياي فردي احساس راحتاست بر ممكن با توجه به متفاوت بودن افراد، آن چه 
 اي ،يهاي روحخواندن كتاب ش،ياين ن،ينداشته باشد. بنابرا ييكارا گرييد كند، ممكن است براي

با برخورداري از آنها  يافراد مذهب يهستند كه بعض ياز جمله منابع يمذهب مراسم حضور در
 ،يليكائيم ،پرزور( ي متحمل شوندكمتر بيآس ،يزاي زندگتنش ند در مواجهه با حوادثتوانمي

 يكرد: تعهد مذهب ميتقس رشاخهيرا به دو ز يتعهد مذهب توانمي). 1394، يميابراه و يمعاضد
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 گذاري فردي بهدرون فردي شامل ارزش يفردي. تعهد مذهب انيم يمذهب تعهد درون فردي و
 ليبه تما فردي انيم يذهبتعهد م كهيو وفاداري به مقدسات است، درحال بندييو پا يمذهب ديعقا

زاده، قاسميان و عربي، حسن(شفيعي اشاره دارد يي مذهبهافعاليترفتاري براي شركت در 
  ).1392شبستاني منفرد، 

هوش فرهنگي كه يكي ديگر از متغيرهاي مورد مطالعه در اين پژوهش است، محصول محيط 
هوش فرهنگي او نيز  گيرد، شكل مي باشد، يعني همزمان كه هويت فرد در اجتماعزندگي فرد مي

دهد كه الگوهاي رفتاري مخاطبان خود را گردد. هوش فرهنگي اين قابليت را به افراد ميتكميل مي
 »1فرهنگيمديريت بين»درك كنند و در نتيجه موانع ارتباطي بين فردي را كاهش داده  و قدرت 

، هنگي داراي چهار بعد است: شناختيهوش فر ).1392 خاني،و  خود را افزايش دهند (غّفاري
ي اقوام و ملل بعد شناختي صرفاً مربوط به دانش فرد درباره  فراشناختي است. و  انگيزشي ، رفتاري

بعد انگيزش به رغبت و  باشد.ديگر است و به نوعي فرد در اين مرحله يك فرهنگ لغت فرهنگي مي
  هايهاي غيرخودي اشاره دارد. بعد رفتاري به قابلِيتنگميل فرد براي برقراري ارتباط و تعامل با فره

ي درباره فرد دانش به نيز فراشناختي بعد. دارد اشاره ارتباط برقراري حين در افراد حركتي و كالمي
هاي فرد و زيركي فرد در اين بعد است. ي جوانب خود در حين تعامل و رابطه اشاره دارد. نقشههمه

شايستگي بين «توان به جاي هوش فرهنگي استفاده كرد يكي مي كه ديگري هاياز جمله نام
 هوش .)1388 دالرام، و مرتضوي ،نيااست (رحيم »3هاي جهانيشايستگي«و ديگر  »2فرهنگي
 كند. اينفرهنگي را مشخص مي بين از تجارب فرد حس يك چگونگي كه است راهبردي فرهنگي

 دهد مي زماني رخ آن. باشدميفرهنگي  دانش درك و كسب داستفاده افرا فرآيندهاي دهنده نشان
 استراتژي هايي از  شامل اين. كنندميديگران قضاوت  و خود فكري فرايندهاي مورد در مردم كه
 كه ذهني هاي نقشه تنظيم و برخورد، يك طول در فرضيات كردن چك فرهنگي، بين برخورد قبل

                                                                                                                            
1. inter cultural management 
2. inter cultural competence 
3. global competence 



   Journal of school psychology, Spring  2017                                     1396شناسي مدرسه، تابستان رواني مجله     
                  

 Vol.6, No.1/64-82                                                                             64-2/82ي ، شماره6ي دوره       

69 

 عنوانبه فرهنگي امروزه هوش .)2006 ،1ر دارد (انك و كوهدر ب متفاوت انتظارات از واقعي تجربيات
 ،2(ارلي و پيترسون شودميجهاني تلقي  مديريت براي فرهنگي آموزش ميان جديد رويكرد يك

هاي فرهنگي جديد كه آميز با محيطموفقيت »سازگاري«هوش فرهنگي توانايي فرد در ). 2003
، طوالبي و كريمي؛ به نقل از 2003، ارلي و آنگ( تمعموالً با بافت فرهنگي خود فرد نا آشناس

 يهاافراد در مواجهه موثر با جنبه ييكه نشان دهنده توانا ي استهوش ي،). هوش فرهنگ1391
 ،يگريو د يمشبك( شوديم يريگاندازه يهوش فرهنگ يهاتست لهيو به وس باشديم طيمح يفرهنگ
 ييهاييو همه جانبه از توانا يكل ياه به مجموعهرها از فرهنگ است و اشار يفرهنگ هوش. )1385
شكاف موجود در  كنند،يم دايتقاطع فرهنگها تنزل پ نقطه هوش كه از گريبرخالف اشكال د. دارد

، و 2007آنگ و همكاران، ( دارديبرم انياز م را گريبه فرهنگ د فرهنگ كيرا از  ميانتقال مفاه
گيري هويت تواند در شكلبرداشتي از هوش فرهنگي مي. كه چنين )1391زاده، و عباس خجستهيبر

د مختلف آن، امروزه يكي توان گفت كه مسئله هويت و ابعابنابراين مي افراد نقش بسزايي ايفا كند.
اي ترين مسائل پيش روي جوانان است كه بايد به آن پاسخ داده شود. در اين راستا مسئلهاز اساسي

 در فرهنگي هوش و مذهبي تعهد عبارتست از نقش باشدمين كه اين پژوهش در صدد بررسي آ
بدنبال پيدا كردن  تحقيقپژوهشگر در اين  .متوسطه اول يدوره انآموزدانش هويت ابعاد گيريشكل

هويت رابطه وجود دارد. ابعاد ) بين تعهد مذهبي و 1شواهدي جهت رد يا تأييد فرضيات زير است: (
  .هويت رابطه وجود داردعاد اب) بين هوش فرهنگي و 2(

  روش

پژوهش حاضر از لحاظ هدف كاربردي و از لحاظ شيوه گردآوري اطالعات از نوع تحقيقـات  
  . باشدميتوصيفي(همبستگي) 

                                                                                                                            
1. Ang, Van Dyne & Koh 
2. Earley & Peterson 
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ان پسـر مـدارس   آمـوز دانـش جامعـه مـورد نظـر را     ي:گيـر نمونـه جامعه، نمونـه و روش  
نفر بـود كـه بـا     180دهد. تعداد نمونه تحقيق يك شهر اردبيل تشكيل مي ناحيه اول متوسطهي دوره

ي تصـادفي  گيـر نمونـه ي كرجسي مورگـان بـرآورد گرديـد و از روش    گيرنمونهاستفاده از جدول 
مبـادرت بـه     پـرورش،  و ي آمـوزش اي استفاده شد. محقق در آن ابتدا از ميـان يـك منطقـه   خوشه

هـا را انتخـاب و بـا روش    پس كـالس تحصيلي كرده و سـ  انتخاب تصادفي مدرسه و پس از آن پايه
  ان نمود.آموزدانشتصادفي ساده اقدام به انتخاب 

  مشخصات نمونه  .1جدول 

  تعداد  رديف

  180  كل نمونه
  مرد  جنسيت

  سن

  نفر) 50(12
  نفر) 50(13
  نفر) 40(14
  نفر) 40(15

  

 1تـروپ  و تاسـمي  هويت چيك، ابعاد از پرسشنامه سنجش هويت: ابعاد پرسشنامه سنجش
ليكـرت در ايـن پـژوهش اسـتفاده شـده       ايدرجـه با طيف پـنج   )AIQ-IV )2002 چهارم يهنسخ

 عيامـ تجا هويـت رتبـاطي،  ا هويـت ، شخصـي  هويـت  گرايشي هامولفهسوال كه شامل  45است. 
ليكـرت تنظـيم شـده بـود. پايـايي كلـي        ايدرجـه هويت جمعـي اسـت. پرسشـنامه در طيـف پـنج      و

گزارش شـده   76/0 .)1392سيدميثم ( ي وديباج، قرباني، كاظمي، مساحوهش پرسشنامه فوق در پژ
  بدست آمد. 84/0 كرونباخ محاسبه شده در اين تحقيق آلفايبود. 

                                                                                                                            
1. Cheek, Smith & Tropp  
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) RCI-10( همكاران و 1ورتينگتون مذهبي تعهد پرسشنامه مذهبي: تعهد پرسشنامه سنجش
 اعمـال  و اعتقـادات  مـذهبي،  ارزشـهاي  بـه  پايبنـدي  درجـه  و توصيف را افراد مذهبي تعهد سطح

 پرسشنامه ده سوال، اين در ميكند. ارزيابي را افراد روزمره در زندگي آنها كارگيري به و مذهبي

درجـه  5با مقيـاس   بيروني تعهد سنجش براي سؤال چهار و تعهد دروني سنجش براي سؤال شش
 حسـن  عربـي،  يعياست. پايـايي پرسشـنامه مـذكور در پـژوهش شـف      شده گرفته نظر اي ليكرت در

پرسشـنامه در ايـن    ايـن  گزارش شده اسـت. پايـايي   85/0، )1392( منفرد شبستاني زاده، قاسميان، و
    .محاسبه گرديد 572/0 آلفاي روش به تحقيق

 فرهنگـي  هـوش  پرسشـنامه  از فرهنگـي  هوش ميزان بررسي براي فرهنگي: هوش پرسشنامه
بـود اسـتفاده   اي درجه پنج ليكرت طيف در والسئ 20 از متشكل) 2004(و همكاراندر سال   2آنگ

 هـوش  فراشـناختي،  فرهنگـي  هـوش : اصـلي  بعـد  چهار داري سوال، 20با  فرهنگي هوش گرديد.

. اين پرسشنامه در طيـف  است رفتاري فرهنگي هوش و انگيزشي فرهنگي هوش شناختي، فرهنگي
گـزارش   93/0برابـر   )1388( دالرام مرتضـوي و  نيـا،  رحيم است. در پژوهش ايدرجهليكرت پنج 

  بدست آمد.  69/0پايايي اين پرسشنامه در اين تحقيق   .گرديده است
هــاي آمــار توصــيفي (ميــانگين و انحــراف اســتاندارد)  و اســتنباطي هــا بــا اســتفاده از روشداده

  تجزيه و تحليل شد. Lisrelو  spss(پيرسون و مدل معادالت ساختاري) و با كمك نرم افزار 
 ناحيه متوسطه اول دوره مدارسبعد از هماهنگي با اداره آموزش و پرورش به : روش اجرا

ان قرار گرفت. با توضيحات الزم آموزدانشها در اختيار و پرسشنامه مراجعه شد اردبيل شهر يك
ان، اطالعات گردآوري شده و مورد تجزيه آموزدانشدرباره نحوه پاسخ داد به پرسشنامه ها توسط 

  .ار گرفتو تحليل قر

                                                                                                                            
1. Worthington 
2. Ang  
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  نتايج

ي اول متوسطه شركت داشـتند. نتـايج منـدرج    آموزان پسر دورهنفر از دانش 180در اين مطالعه 
) در r = 352/0بـا مقيـاس ارتبـاطي همبسـتگي معنـادار (      تعهد مذهبيدهد كه نشان مي 2در جدول 

) P>05طح () در سـ r = 421/0) و تعهد مذهبي با مقياس جمعي همبستگي معنـادار ( P>01سطح (
) دارد؛ امـا  P>01) در سطح (r = 382/0دارد و تعهد مذهبي با مقياس اجتماعي همبستگي معنادار (

بين مقياس شخصي با تعهد مذهبي  همبستگي معنادار وجود ندارد. بين  تعهد مذهبي و ابعاد هويـت  
  ها رابطه معناردار بوده و تأييد شد. به تفكيك زيرمقياس

با مقياس ارتباطي همبستگي معنادار  هوش فرهنگيدهد كه نشان مي 2ر جدول نتايج مندرج د
)562/0 = r) در سطح (01<P) 364/0) و هوش فرهنگي با مقياس جمعي همبستگي معنادار= r (

) در r =582/0) دارد و هوش فرهنگي با مقياس اجتماعي همبستگي معنادار (P>05در سطح (
) در سطح r =438/0ا مقياس شخصي همبستگي معنادار () دارد؛ هوش فرهنگي بP>01سطح (

)01<Pدارد ( .  
  ضريب همبستگي  تعهد مذهبي و هوش فرهنگي با ابعاد هويت    .2جدول 

58 :n    01/0؛<P**  

58 :n    05/0؛<P**  

ي گردآوري شده، با روش بيشينه هادادهآزمون الگوي نظري پژوهش و برازش آن با 

    4  3  2 1  ابعاد هويت       
          -   مقياس شخصي - 1
        -   211/0  مقياس ارتباطي - 2
      -  083/0  182/0  مقياس اجتماعي - 3

    -  25/0  89/0  097/0            مقياس جمعي      - 4

  421/0*  382/0**  322/0**  089/0  متغير تعهد مذهبي - 5
  364/0*  582/0**  562/0**  438/0**  متغيرهوش فرهنگي - 6
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الگوي آزمون شده پژوهش حاضر  2در نمودار  Lisrel 8.8ا استفاده از نرم افزار احتمال و ب
 .ارائه شده است

  
  الگوي آزمون شده پژوهش .2نمودار 

) رابطه مثبت و معنادار در 56/0، بين تعهد مذهبي و مقياس جمعي (2طبق اطالعات نمودار 
و  001/0) در سطح 42/0جتماعي (چنين بين تعهد مذهبي و مقياس ا وجود دارد. هم 001/0سطح 

 رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. اما 001/0) در سطح 38/0بين تعهد مذهبي و مقياس ارتباطي (
چنين بين هوش فرهنگي و  ندارد. هم وجود معنادار همبستگي شخصي بعد با  مذهبي تعهد بين

) در سطح 36/0تماعي (، بين هوش فرهنگي و مقياس اج001/0) در سطح 49/0مقياس جمعي (
و بين هوش فرهنگي و  001/0) در سطح 51/0، بين هوش فرهنگي و مقياس ارتباطي (001/0

  رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.  001/0) در سطح 50/0مقياس شخصي (
  

  پژوهش شده آزمون الگوي برازش يهاشاخص .3جدول 

X2/d.f.  GFI  CFI  AGFI  PNFI RMSEA  
53/4  98/0  95/0  88/0  72/0  05/0  

 كالين توسط شده معرفي هاياز شاخص شده آزمون مدل برازش ميزان بررسي براي

 هستند، قابل پذيرش 9 از كمتر كه مقادير X2/d.fشامل  هاشاخص شد. اين استفاده )2011(

نشانگر  9/0) كه مقادير بيشتر از CFIتطبيقي ( )، شاخص برازشGFIبرازش ( نيكويي شاخص
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 8/0از  بيشتر مقادير ) كهAGFIيافته ( تعديل برازش نيكويي شاخص هستند، الگو برازش مناسب
 مناسب نشانگر برازش 6/0از  بيشتر مقادير ) كهPNFIايجاز ( شاخص برازش هستند، قبول قابل

 08/0از  كمتر مقادير ) كهRMSEAتقريب ( مربعات خطاي ميانگين مجذور و هستند الگوي
 گزارش شده آزمون الگوي هاي برازششاخص 3 جدول هستند. در الگو مناسب نشانگر برازش

 يهادادهبا  مناسبي برازش شده آزمون الگوي شده، مطرح به معيارهاي توجه با كه اندشده
  .دارد شده گردآوري

  تحقيق هاي فرضيه بررسي نتايج .4جدول 

  نتيجه  t P  ضريب مسير  فرضيه

  تائيد شد  01/0  71/5  48/0  وجود دارد. بين تعهد مذهبي و مقياس جمعي هويت رابطه
  تائيد شد  02/0  66/6  54/0 هويت رابطه وجود دارد. بين تعهد مذهبي و مقياس اجتماعي
  تائيد شد  02/0  52/7  46/0 هويت رابطه وجود دارد. بين تعهد مذهبي و مقياس ارتباطي

  تائيد شد  000/0  89/4  58/0 هويت رابطه وجود دارد. بين هوش فرهنگي و مقياس جمعي
  تائيد شد  03/0  56/6  39/0 هويت رابطه وجود دارد. بين هوش فرهنگي و مقياس اجتماعي
  تائيد شد  01/0  25/8  42/0 هويت رابطه وجود دارد. بين هوش فرهنگي و مقياس ارتباطي

  تائيد شد  01/0  03/6  61/0 بين هوش فرهنگي و مقياس شخصي رابطه وجود دارد.

  گيريبحث و نتيجه

 هــويت  ابــعاد  بـر  فرهنگـي  هـوش  و مذهبي تعهد نقش كردن با هدف مشخّص حاضر پژوهش
من كه «موضوع هويت بحث و تالش براي پاسخگويي به پرسش انجام پذيرفته است.  انآموزدانش
 و فرد كيستيِ وهويت به معناي تشخيص است . )1390، احمديو  شمشيري است (نوشادي،» هستم

عناصر محيطي در شكل گيري هويـت افـراد نقـش     ).1373 پورافكاري،كند (مي مشخّص را قوم يا
مهمي دارند. ظاهر معماري يكي از عناصر مهم هويت هستند. هويت محيطي يكـي از ابعـاد هويـت    

ي فـرد تشـكيل دهنـده تجـارب     هـا فعاليتجمعي محلي است. مرور روزانه حوزه عمل فردي، انواع 
ي روزانـه در كارخانـه يـا جنگـل و     هـا فعاليـت ه مدرسه يا محل كار، فردي است. راه رفتن از خانه ب



   Journal of school psychology, Spring  2017                                     1396شناسي مدرسه، تابستان رواني مجله     
                  

 Vol.6, No.1/64-82                                                                             64-2/82ي ، شماره6ي دوره       

75 

ساير فعاليتهاي ديگر تشكيل دهنده تجـارب و عناصـر هويـت مجلـي اسـت. خـاطرات تجربـه شـده         
زندگي شخصي را براي فرد حاصل مي كنـد. مبـادالت كالمـي و غيـر      دارمعنيعميق، درك وقايع 

. تجـارب  شـود مـي ند كه بواسطه هويت جمعي حاصل ايجاد مي ك» ما«كالمي تجارب، حسي را از 
، 1مشابه به اشتراك گذاشته شده و آگاهي هاي اشتراكي، تشكيل دهنده هويت افراد هستند (هابـك 

با مقياس ارتباطي، مقياس جمعي  و مقياس اجتماعي  تعهد مذهبي نتايج تحليل نشان داد كه ).2005
 بي  با بعد شخصـي همبسـتگي معنـادار وجـود نـدارد. هـم      همبستگي معنادار دارد. اما بين تعهد مذه

 كـه بـين تعهـد مـذهبي و مقيـاس جمعـي،       داد سـاختاري نشـان   معادالت چنين نتايج تحليل در مدل
ي هـر دو  هايافتهطور كه  رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همان مقياس اجتماعي و مقياس ارتباطي

ان ارتبـاط مثبـت و   آموزدانشعهد مذهبي و ابعاد هويت  شكل تحليل در اين تحقيق نشان داد ميان ت
ي پـژوهش برجعلـي و همكـاران    هـا يافتـه معنادار وجود دارد. در اين راستا نتايج پژوهش حاضـر بـا   

و  يخسـرو  ،يبرجعلـ  قيـ تحق يهـا يافتـه . باشـد مـي )  همسـو  1391) و دهستاني و همكاران (1392(
اي معنادار و مثبت ري مذهبي با هويت فردي، رابطهگي) نشان داد كه بين جهت1392(ي اريپورشهر

گيري مذهبي قابـل  درصد هويت فردي، براساس جهت 9/23اين پژوهش،  وجود دارد. برطبق نتايج
ــه  ــت. ب ــين اس ــهتبي ــر  گون ــم زي ــه ه ــك     اي ك ــد و مناس ــاس عقاي ــر مقي ــم زي ــالق و ه ــاس اخ مقي

آيند. عالوه بر ايـن، نتـايج حاصـل    ار ميشمداري در تعيين هويت فردي بهمعني هايكنندهبينيپيش
گيري مذهبي و هويت فردي بين دختران و پسـران نشـان داد؛ دختـران    تفاوت معناداري را در جهت

گيـري مـذهبي داشـتند. همچنـين، دختـران در      نمرات باالتري را نسبت به پسـران در مقيـاس جهـت   
  تري را نشان دادند.يافتهمقايسه با پسران هويت فردي شكل

هـاي هـويتي افـراد و    ) دينـداري بـا سـبك   1391ي دهستاني، زاده محمدي و محمدي، (هايافتهبرطبق 
) 2003( 2نحوه پردازش شناختي آنان ارتباط تنگاتنگي دارد. نتايج پژوهشـي كـه بـر پايـه نظريـه ولـف      

                                                                                                                            
1. habeck, j. o 
2. Wulff . DM 
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تـر  ميق) انجام شده، حاكي از اين بود كه افرادي كه داراي باورهاي مذهبي ع1997( 1توسط هاتسبوت
باشـند. (دهسـتاني و   هستند بر مبناي مقيـاس تحـول مـن داراي مـن منسـجمتر و قدرتمنـدتري نيـز مـي        

بيان داشت كه، با وجود اهميت آشكار ارتبـاط هويـت و    توانمي). در تبيين اين نتايج 1391همكاران، 
 هـا پژوهشاي اين هي اندكي در ارتباط آنها صورت گرفته است. با اين حال يافتههاپژوهشدينداري، 

 گيـري هويـت و نگـرش   ند در شكلتوانميحاكي از اين است كه مذهب و دينداري و هويت مذهبي 
نـد  توانميكه اعتقادات و باورهاي مذهبي  رسدميفرد نسبت به خودش تاثيرگذار باشد. بنابراين به نظر 

داشـته باشـد. بـه تعبيـر ديگـر       دهند ارتباطبا هويتي كه افراد در دوره نوجواني و جواني خود شكل مي
مذهب و تعهد مذهبي بخش مهمي از هويت شخصي است و با در اختيار قـرار دادن چهـاچوب مبـاني    

  ارزشي فرد كمك مي كند تا به زندگي خود معنا و مفهوم ببخشد.  
در بررسـي فرضــيه دوم تحقيــق، نتـايج نشــان داد كــه متغيـر هــوش فرهنگــي بـا مقيــاس جمعــي     

معنادار دارد. بنابراين بـين    همبستگي ارتباطي اجتماعي، مقياس شخصي و مقياس همبستگي، مقياس
چنـين نتـايج تحليـل در     ها رابطه وجود دارد. همهوش فرهنگي و ابعاد هويت به تفكيك زيرمقياس

كه بين هوش فرهنگي و مقياس جمعي ، مقياس اجتماعي، مقياس  داد ساختاري نشان معادالت مدل
وجود دارد. بنابراين هر دو شكل تحليـل فـوق    صفرس شخصي رابطه مثبت و معنادار ارتباطي و مقيا

بـه غيـر از بعـد    -ان آموزدانشي  بين هوش فرهنگي با ابعاد هويت دارمعنيدهد كه ارتباط نشان مي
 تأييـد  مـورد  را انآمـوز دانـش  هويت در فرهنگي هوش نقش پژوهش اين يهايافتهدارد.  -شخصي

ي پـژوهش  هـا يافتـه نتايج پژوهش حاضر با  هد كامال مرتبطي با آن يافته پيدا نشد وليداد. شوا قرار
 كـرد يرو بـا  آن يو راهبردهـا  هـا مولفـه  ،يهوش فرهنگ يبا موضوع بررس )1391( يريوز يرگعس

ي رو يدارمعنـي مثبـت و   ريتـاث  يآن اسـت كـه هـوش فرهنگـ     انگريـ آمـده ب  دستبه جينتا ،ياسالم
   .باشدمي همسو )1391، زاده و عباس خجستهيبر( دارديمو اسال يمذهب تيهو

هوش فرهنگي را توانايي در گردآوري اّطالعات، تفسير آنها و عمل كردن بر مبناي آنها در 
                                                                                                                            
1. Hutsebaut .D 
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هوش فرهنگي بر روي توانمندي در درك اثربخش و انطباق اند. هاي چندفرهنگي دانستهموقعيت
هايي كه هويت فرد در آن رشد يكي از عرصه ).2010، 1ي فرهنگي تاكيد دارد. (ليورمورهازمينهبا 

اي با توسل به فرهنگ خود از ديگر ). هر جامعه1373 پورافكاري،بستر جامعه است ( مي كند
 ميكائيلي،( ي هويت، فرهنگ جامعه استاز عوامل رشد دهندهگردد و يكي جوامع متمايز مي

براي فهم بهتر مفهوم هوش گ جامعه است. هوش فرهنگي پديده اي مرتبط به فرهن ).1388
هاي فرهنگي هستند، از ميان ي مردماني با تفاوتفرهنگي بايد گفت مديران كالن كه مأمور اداره

ارلي و ( شوند تا بهتر بتوانند به كنترل جامعه بپردازندافرادي با هوش فرهنگي باال انتخاب مي
   .)1389، دخواستييز و وحيدا، قاسمي؛ به نقل از 2004، پيترسون

متنوع  يكار يهاطيبا مح يكينزد ارياز هوش است كه ارتباط بس يديدامنه جد يهوش فرهنگ
و چگونه  كننديچگونه فكر م گرانيدهند د صيتا تشخ دهديبه افراد اجازه م يفرهنگ هوش دارد.

اده و به افراد راكاهش د يفرهنگ نيب يموانع ارتباط جهيدر نت دهند،يپاسخ م يرفتاري به الگوها
 يرقابت يايدر دن يندهايبه طور فزا يرو هوش فرهنگ ني. از ادهديم يفرهنگ تنوع تيريقدرت مد
ممكن است قادر به ارتباط با همكارانشان از  نييپا يبا هوش فرهنگ افراد است. افتهي تيامروز اهم

مشكل شوند.  در كسب و كارشان دچار جهينباشند و در نت گريد يهافرهنگ ياهمان فرهنگ 
 يساز ميو تصم يريگميرا در تصم يو شركت يالمللنيب يهافرهنگ ريكه تاث يو سرپرستان رانيمد
كه بهبود و  نيبا شكست مواجه خواهند شد، مگر ا تيفيك بهبودي در تالش برا رنديگيم دهيناد

  ). 1391، زاده عباس و خجستهيبر( توسعه را با توسعه فرهنگ همگام سازند
اي از اختالفات قومي و قبيله انآموزدانشبا باال بردن هوش فرهنگي ند توانميان فرهنگي متولي

ي د. با تعيين نوع رابطهنباش در ايجاد يكپارچگي قومي در كشور نقش فعالي داشتهو د نبكاه
بيني توان به نوعي الگو دست يافت تا در نتيجه بتوان به پيشفرهنگي و ابعادهويت ميهوش

                                                                                                                            
1. livermore  
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   هاي مختلف پرداخت.عادهويت افراد در محيطاب
امروزه افزايش ارتباطات جهاني و پديده جهاني شدن باعث ايجاد تغييرات فرهنگي بسياري در 

ها و گرايشهاي گوناگون، قرارگرفتن در معرض انديشهجوامع مختلف شده است. رواج ارزش
يت و هويت ديني بخصوص در بين هاي مختلف از جمله عوامل تهديد كننده تعلق خاطر به هو

برند اي به سر ميگيري شخصيت در اين دوره، جوانان در دورهجوانان شده است. با توجه به شكل
. در اين كنندميكه پايه و اساس تعهد تعميم يافته و احساس تعلق عاطفي به جامعه خود را كسب 

نگ پذيري، ارزشها و هنجارهاي پذيري و فرهسنين شخصيت افراد شكل گرفته و طي روند جامعه
دهند. حال اگر هاي خود را شكل ميكنند و براساس آن، رفتار و انديشهجامعه خود را دروني مي

ها و هنجارهاي ديني خللي ايجاد شود و جوانان نتوانند در اين سنين، در روند دروني كردن ارزش
دا كنند، دچار نوعي حيراني و هاي ديني خود پيپايه و اساس محكمي براي رفتار و انديشه

و  )1388، و همكاران يكالنتر( سرگشتگي در مواجهه با مسائل و پديده هاي ديني خواهند شد
براي عدم قوام كافي هويت افراد مي گردد. نتيجه و استنباط كلي از  ايزمينهاين سرگشتگي 

 نشان مذهب به يشتريب تعهد انآموزدانش كه ميزان هر به مجموع مباحث مويد اين است كه،
 توجه با .باشند مي تر يكپارچه هويتي، نظر از بوده، منعطف و قوي فرهنگي هوش نظر از و ميدهند

 و مدرسه دروس محتواي در كه شود مي پيشنهاد ان،آموزدانش بين در هويت نقش بودن مهم به
ساير مراكز  و درسهم شود؛ پيگيري تريجزئي و تردقيق حساسيت با هويت موضوع دانشگاه،

 هم و ملّي يرسانه كمك با و هاكارگاه برگزاري با و باشد اقوام انسجام براي جايگاهي تربيتي
 داليل ان،آموزدانش براي مؤّثر و مناسب دهيمشاوره شرايط و امكانات كردنفراهم ضمن چنين
 بروز از آن، شكاه جهت در مناسب راهكارهاي ارائه با و شناسايي هويتي گسستگي ايجاد

 به: باشدمي زير موارد شامل حاضر پژوهش هايمحدوديت از برخي. شود جلوگيري آن عوارض
. شود عمل محتاطانه بايد پژوهش اين از حاصل نتايج به استناد براي پرسشنامه، از استفاده دليل
 بايستي و شودمي اردبيل شهر پرورش و آموزش يك يناحيه مدارس به مربوط پژوهش اين نتايج
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 به محدود پژوهش اين به تعبيري .شود رعايت احتياط جانب هااستان و مناطق ديگر به آن تعميم در
  .نيست ديگر زمينه به تعميم قابل و است حاضر پژوهش در نظر مورد هايمؤلفه

  منابع
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The role of religious commitment and cultural intelligence in 
shaping aspects of identity of the junior high school students 

B. Zahadi1 & M. Moradi 2 
 
 

Abstract 
      The aim of this study was to determine the role of religious commitment 
and cultural intelligence in the identity of students. The population of this 
study was all the first junior high school students in Ardabil. Through 
cluster random sampling, 180 students were selected as the sample. For data 
collection, we used aspects of identity, religious commitment and cultural 
intelligence questionnaires. To analyze the data, we applied descriptive 
statistics, Pearson correlation and structural equation modeling by the help 
of SPSS and LISREL. The results showed that there was a significant 
positive relationship between religious commitment and cultural intelligence 
and aspects of identity.   

Keywords: Religious commitment, cultural intelligence, aspects of identity 
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