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  چکيده
گـري  هـاي خـودتعیین  توانند سبکهاي هویت میهدف این پژوهش پاسخ به این سؤال است که آیا سبک

سال)  21تا  18دانشگاهی (آموز دورة پیشدانش 346بینی کنند؟ نمونه مورد مطالعه، تعداد مذهبی را پیش
اي انتخاب شدند. ابزارهاي پژوهش شـامل  گیري خوشهشهرستان زاهدان بود که با استفاده از روش نمونه

بود. براي تجزیه ) (ISI-6G هاي هویتنامه سبکپرسشو  (SRQ-R)گري مذهبی نامه خودتعیینپرسش
هاي گام استفاده شد. نتایج نشان داد سبکبه ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون گام و تحلیل داده

فکنـی شـده را   گـري مـذهبی درون  توانند سبک خودتعیینمی هویت هنجاري و هویت سردرگم/ اجتنابی
ـبک خـودتعیین   هاي هویت هنجاري و هویت اطالعاتی مـی بینی کنند. همچنین سبکپیش گـري  تواننـد س

  بینی کنند.مذهبی خودپذیر را پیش
ـبک        واژهکلید ـبک هویـت سـردرگم/ اجتنـابی، س ها: سبک هویت هنجاري، سبک هویـت اطالعـاتی، س

  گري مذهبی خودپذیر.شده، سبک خودتعیینفکنیگري مذهبی درونخودتعیین
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  مقدمه
شناسانه، که رفتار و تجربه دینی را ایجـاد، تقویـت   هاي روانشناسی دین همواره به بررسی وضعیتروان

عنـوان  گـري مـذهبی بـه   گیري مذهبی و یا خودتعیینپردازد. در این میان، جهتکند میو یا تضعیف می
شناختی دینداري مورد توجه محققان بوده است. اسـالم همـواره   اي تبیین تفاوت در نتایج روانعاملی بر

دوري از تنبیـه و   به قصـد اگر اعمال مذهبی و  .کندمعرفی میو اساس اعمال  پایه عنواننیت اعمال را به
شـود  ن مترتب نمـی داند، ثواب الهی بر آارزشمند نمی، انجام گیردغیر خداوند از طرف رسیدن به پاداش 

که ایمان شکل نگرفته باشد. حتـی افـرادي    گیردشکل میی زمانریا در واقع . گیردبه خود میریا و رنگ 
و ما یومن اکثرهم بـاهللا اال و  «فرماید: شان درونی شده است نیز داراي مراتبی هستند؛ خداوند میکه ایمان

  کند:این آیه بیان می ). علّامه طباطبائی در تفسیر106(یوسف: » هم مشرکون
طـور صـحیح   شود که ایمان بـه هنگامی ایجاد میریا شان آمیخته به شرك است، و افرادي هستند که ایمان

ـیدن بـه پـاداش الهـی     شکل نگرفته باشد. کسانی که اعمال مذهبی شان براساس ترس از خداوند و یا رس
شـود و از دریافـت حقیقـت و تعـالی     است، به خواسته خود خواهند رسید، اما خودخواهی محسوب می

  ).376، ص 11محروم خواهند ماند (همان، ج 
برونی را براي بررسی کاربرد دیـن در زنـدگی افـراد مطـرح      - گیري مذهبی درونیمفهوم جهت آلپورت

کند و معنی زنـدگی و هـدف   اش زندگی میگیري مذهبی درونی دارد، با مذهبکرد. شخصی که جهت
یابد. در دین درونی، ایمان یک ارزش غـایی و عـالی اسـت کـه بـه سـمت       ب میاصلی خود را در مذه

شناختی است. شخصـی  یافتگی روانوحدت هستی جهت دارد. این نوع دینداري، باالترین سطح سازش
اش اسـتفاده  خود بـراي رسـیدن بـه اهـداف خودخواهانـه      گیري مذهبی برونی دارد، از مذهبکه جهت

طلبانه در جهت دسـتیابی فـرد بـه امنیـت، پایگـاه اجتمـاعی،       صورت کامالً منفعتکند، دین برونی، بهمی
نوعی ایمان نابالغانه است که سطــوح باالتــري   «آرامش و تأییدي بر سبک زندگی انتخاب شده است و 

هـاي  ). در پـژوهش 1377(قربـانی،  » کنـد بینی مـی طور نسبی پیششناختی ناسالم را بهوري رواناز کنش
آلپـورت  گیري مذهبی استفاده گردیده، اما انتقاداتی نیز از مقیاس جهت راسو  آلپورتاز مقیاس  بسیاري

برونـی   - انگارانۀ درونیکنند که چارچوب سادهبیان می هودو  کرك پاتریکشده است. از جمله  راس - 
گـري  ینمفهـوم خـودتعی   .)341، ص 1386تـري را یافـت (ولـف،    را باید وانهاد و رویکردهـاي پیچیـده  

صورت پیوستـاري مطــرح گردیـده   هاي مذهبی است که بهاي جدیدتـر در بررسی انگیزهمذهبی نظـریه
هـاي  هـاي انجـام کـنش   سازي باورهاي دینی دارد که بر این اسـاس آن، انگیـزه  و اشاره به میـزان درونی

  ).1384گیرد (البرزي و جوکار، مذهبی شکل می
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)، مفهوم نظریـه  1985هایدر (» درك منبع علیت«با نظر داشتن نظریه میالدي  80در دهه  ریانو  دسی
از  ).Deci & Ryan, 1985, p. 7شناختی است ( - گري را مطرح کردند که نوعی نظریه انگیزشیخودتعیین

ریـزي و کنتـرل اهـداف در    معناي کنترل فراشناختی فرایند برنامهگري به)، خودتعیین2002( زیمرمننظر 
و  دسـی ). 235ص  ،1387شـود (ریـو،   محسـوب مـی  هاي فرد است که نوعی خودتنظیمیجهت انگیزه

گري شـامل تجربـه انتخـاب بـا منبـع      گري را بررسی کردند: خودتعیینبه تفصیل مفهوم خودتعیین ریان،
). خودمختاري، شایستگی و ارتباط، نیازهـاي اساسـی   Deci & Ryan, 1985, p. 111علیت درونی است (

کنـد. از سـوي دیگـر، احسـاس     گري جهت ارضاي آنهـا تـالش مـی   تی هستند که خودتعیینشناخروان
گـردد. از نکـات مهـم نظریـۀ     تـر مـی  هایی درونیخودمختاري، شایستگی، و ارتباط موجب ایجاد انگیزه

در  ریـان و  دسـی شـود. براسـاس نظـر    هاي بیرونی قائل میگري، اهمیتی است که براي انگیزهخودتعیین
هـاي  انگیـزه «شـود،  هاي بیرونی آن یکپارچه مـی هاي درونی رفتار با برخی انگیزهگري، انگیزهنخودتعیی

). Deci & Ryan, 2000, p. 236» (انـد الزم هاي بیرونـی نیـز حتمـاً   درونی بسیار مناسب هستند، اما انگیزه
ن تعارضـات  تجـارب فـردي، میـزا    سـازي و خـودتنظیمی  معتقدند عامل اساسی در درونی دسیو  ریان

محیط بیرونی با تمایالت درونی است؛ هرچه تعارض بین محیط بیرون و درون فرد بیشـتر باشـد، رفتـار    
آن کمتر است. در نتیجه، احسـاس رضـایت   شود و خودتنظیمیسازي میدر سطوح اولیه پیوستار درونی

). انتخـاب  Ibid, p. 238گیرد (تر صورت میسازي راحتشود و هرچه تعارض کمتر باشد، درونیکم می
، سالمت ذهـن و  کنند، موجب رشد شخصیهایی که خودمختاري، شایستگی و ارتباط را ارضا میهدف

و  ریـان . )163، ص 1387(ریـو،  انگیـزد  هایی با ثبات بیشتر را برمـی شود و تالشسالمت هیجانی می
 گـري معرفـی کردنـد:   عیینتهاي خوداي از سبکصورت پیوستار شش مرحلهرا به» سازيدرونی« دسی،

سـبک   - سبک تنظـیم خودپـذیر   - شدهفکنیسبک تنظیم درون - سبک تنظیم بیرونی - سبک بدون تنظیم
 سبک تنظیم درونی. - تنظیم آمیخته

گـري  گري مذهبی فقط از دو سبک خودتعییناز سوي دیگر، طبق این نظریه براي بررسی خودتعیین
گري قـرار دارد، اسـتفاده   هاي خودتعیین، که در پیوستار سبکگري خودپذیرشده و خودتعیینفکنیدرون

  ).1384شود (البرزي و جوکار، می
شده: در این سبک، دالیل افراد ظاهراً درونـی اسـت، امـا    فکنیگري مذهبی درون. سبک خودتعیین1

رفتارهـاي  کنـد ( واقع فشارِ احساس گناه، تهدید و یا پاداش، فرد را وادار به کنش خـاص مـذهبی مـی   در
  انتخاب خودشان نیست).شان براساس مذهبی
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هـاي بیرونـی در ســامانه   گـري مــذهبی خودپـذیر: در ایـن ســبک، ارزش   . سـبک خـودتعیین  2
شود و دالیل افراد براي انجام رفتارهاي مذهبی به علت اهمیتی است که هاي فرد، درونی میارزش

  این رفتارها براي وي دارند (همان).
را بـا بهزیسـتی روانـی، رضـایت از      مـذهبی خودپـذیر  گري ارتباط خودتعیین یدر تحقیق باندز

زندگی، سالمتی روانی و سازگاري دانشجویی بررسی کرد. نتایج این تحقیـق نشـان داد کـه سـبک     
گري مذهبی خودپذیر با بهزیستی روانی، رضایت از زندگی، سالمت روانی و سـازگاري  خودتعیین

شـده و متغیرهـاي   فکنـی گـري مـذهبی درون  اما ارتباط بین خـودتعیین  روانی ارتباط مستقیم دارد.
  ).Bounds, 2008, p. 115- 116دار نبود (شده معنیذکر

طور فراگیر در سطح جامعه اشاعه دارد، اما بـه لحـاظ تـأثیر در زنـدگی     به دلیل اینکه مذهب به
شـناس پـیش از   طلبد. روانیهاي بیشتري مروانی و اجتماعی داراي پراکندگی زیادي است، بررسی

آنکه تعیین کند دین چگونه باید اعمال شود، چگونگی ارضاي نیازهـاي روانـی اجتمـاعی فـرد در     
اعتمـاد   اریکسون،کند. طبق نظریه میهاي دینداري فرد را مالحظه طول زندگی و تأثیر آن بر انگیزه

ی تـأثیرات مانـدگاري بـر فـرد     در دوره نوجـوان » هویـت خـود  «در روابط والدینی اولیه و پردازش 
و  آلیسن) و 1994( فلوم). برخی پژوهشگران مانند 525و  512، ص 1386خواهد گذاشت (ولف، 

)، معتقدند هویت اوایل نوجوانی مربوط به روابط بـین شخصـی و هویـت اواسـط و     2001( شولتز
اسـت  از مفـاهیمی  . هویت )1387(دلخموش، اواخر نوجوانی، به قلمرو ایدئولوژیکی ارتباط دارد 

اجتماعی دوره نوجوانی بـه تفصـیل بـه آن پرداختـه      -در بحث رشد روانی  اریکسونکه در نظریه 
شـمار  شده است. تفکر انتقادي در مورد باورها و سازماندهی، آنهـا از تکـالیف دوران نوجـوانی بـه    

بـر نظـر   ه بنـا گیـرد کـ  هاي هویت در خالل تکاپو براي انجام این تکلیف شکل مـی رود و سبکمی
هـاي هـویتی از   شامل سه سبک اطالعاتی، هنجاري و سردرگم/ اجتنابی اسـت. سـبک   برزونسکی،

  جو جهت کشف حقیقت و تعهد جهت ایمان به حقیقت شکل گرفته است.وترکیب دو بعد: جست
 گیـرد دارد که هویت در سه محور کار، روابط اجتماعی، و ایدئولوژي شکل مـی اظهار می ورتینگتون

. اگـر نوجـوان   )1377(قربانی، دهـد  اي از هویت ایدئولوژیک را تشکیل میکه هویت دینی بخش عمده
نیـز در وي شـکل    با موفقیت، تعارض هویت در برابر پراکندگی نقش را حل کند، تعهد ایمانی محکمـی 

  سازد.گیرد. این تعهد، اعتماد و توانایی پایبندي فرد به یک ایدئولوژي را مهیا میمی
مدرنیسم، ساماندهی منتقدانه نظام باورها را از تکـالیف نوجوانـان   با توجه به فضاي پست برزونسکی

هـاي فـردي در تحـول هویـت، سـه      تالش براي این ساماندهی و با در نظر گرفتن تفـاوت داند و در می
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) 2012( تـاکنون  1985از سـال   برزونسـکی ). Berzonsky, 1989, p. 272کند (سبک هویت را معرفی می
هـاي بسـیاري را   و همبسـته  هاي مختلفی به توضیح در مورد مقیاس خود پرداختهها و نوشتهدر پژوهش

)، 125، ص 2006( سـوننز و  دوریـز ) و 2005( کـوك و  برزونسـکی در ارتباط با آن مطالعه کرده اسـت.  
  کنند:گونه معرفی میرا این برزونسکیگانه هویت هاي سهسبک
عاتی: با نیاز بـه شـناخت، هشـیاري و تمرکـز بـراي حـل مسـئله و پیچیـدگی         . سبک هویت اطال1

شـده و  شناختی مشخص است. هویتی شناختی و خودکاوشگر است و بسیار نزدیک بـه هویـت کسـب   
 است. مارشیاهویت در حال اکتساب در نظریه 

هـاي  . سبک هویت هنجاري: نـوعی هویـت زودرس و مواجهـه خودکـار اسـت کـه در آن ارزش      2
 دارد. مارشیاشود. سبک هویت هنجاري گرایش به حالت هویت زودرس دیگرانِ مهم، درونی می

. سبک هویت سردرگم/ اجتنابی: در این سبک هویت، میزان تعهد به خود و دیگران پـایین اسـت،   3
ر شود؛ تصمیمات وابسته به موقعیت، ناقص و تحت تـأثیر هیجانـات قـرا   اکثراً تعلل در کارها مشاهده می
داري پـایین و کـانون کنتـرل بیرونـی اسـت و گـرایش بـه        شود؛ خویشتندارد. از حل مسئله اجتناب می

 حالت هویت سردرگم مارشیا دارد.
بنـاي هویـت در نوجـوانی    گویـد: سـنگ  در مورد هویت نوجـوانی و ایمـان مـی    اریکسونهمچنین 

رغـم وجـود تضـادهاي گریزناپـذیر در     است، به معنی توان حفظ آزادانه اعتقـادات بـه  » وفاداري و تعهد«
شـود و نـوع   و به تعبیر دیگر ایمان. وفاداري بر اثر پذیرش یا تأیید همساالن ایجاد مـی  –هاي ارزشینظام

). طبق گزارش پژوهشـی،  525، ص 1386شود (ولف، بینی یا مسلک نوجوان موجب حفظ آن میجهان
یابی نوجوان توسط میزان مـذهبی بـودن آنـان    و همکاران منتشر گردید، سطوح هویت حاجلوکه توسط 

گیري مـذهبی اسـتفاده   نامه و مفهوم جهتبینی شده است. با توجه به اینکه در این مطالعه از پرسشپیش
). در 35- 34، ص 1391گردیده، امـا میـزان مـذهبی بـودن گـزارش شـده اسـت (حـاجلو و همکـاران،          

شامل دو سـازه باورهـا و    - گیري اسالمیجهت هايهاي هویت و سازهپژوهشی دیگر، همبستگی سبک
) بررسـی گردیـد. سـازه اخـالق     384، ص 1388و همکـاران (  مغانلوبررسی توسط  - مناسک، و اخالق

داري بـا سـبک   داري با سبک هویت اطالعاتی و رابطه منفـی و معنـی  داراي رابطه مثبت و معنیاسالمی 
بـا سـبک هویـت هنجـاري و     ورها و مناسک اسـالمی،  سردرگم/ اجتنابی داشت. بیشترین ارتباط سازه با

)، نوجوانـانی کـه داراي   1390( خامسان و فرمانیسپس، با سبک هویت اطالعاتی بود. براساس پژوهش 
سبک هویت هنجاري هستند و نگرش بنیادگرایی به دین دارند، گرفتن تأیید از دیگران را بیشتر از سـایر  
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شود تا اجازه نداشته باشند که بـرخالف افـراد   تأیید شدن موجب میکنند و همین عوامل مهم ارزیابی می
دینـی سـطحی   مهم و معیارهاي موجود بیاندیشند. اما نوجوانانی که داراي هویت سردرگم و نگرش بـی 

دادند و از کمترین حمایت اجتماعی برخوردار بودنـد. در ایـن زمینـه،    بودند، اهمیتی به تأیید دیگران نمی
کنند: نوجوانـان داراي سـبک هویـت    ) در گزارش تحقیقی خود بیان می132، ص 2006( سوننزو  دوریز

گیـري  هنجاري به یک باور ثابت مذهبی تعهد دارند و حساسیت آنان بـه مـذهب بیشـتر اسـت. جهـت     
مذهبی از جمله ابعاد شناختی دینداري اسـت کـه نوجـوان در دسـتیابی بـه هویـت ایـدئولوژیکی بـا آن         

اي بـر  کننـده هـاي متفـاوت هویـت، نقـش تعیـین     رسـد سـبک  بنـابراین، بـه نظـر مـی     شـود. رو میروبه
 - گري مذهبی داشته باشد. اهمیت این پـژوهش بـه ایـن دلیـل اسـت کـه تـأثیر سـازه روانـی         خودتعیین

هـا بـه بررسـی تـأثیر ابعـاد      که اکثر پژوهشحالیکند. دررا بر ابعاد مذهب بررسی می - هاي هویتسبک
اند. در تحقیقات بسـیاري اشـاره شـده اسـت کـه افـراد       هاي روانی پرداختهي بر ویژگیمذهب و دیندار

گیري مذهبی بیرونـی از سـالمت روان بیشـتر،    گیري مذهبی درونی، نسبت به افراد با جهتداراي جهت
)، و پایـداري  1391اختالالت روانی کمتر و اضطراب مرگ کمتـر برخوردارنـد (منصـورنژاد و کجبـاف،     

شناسـی  ). ایـن پـژوهش در راسـتاي مطالعـات روان    1389بزرگی، بیشتري دارند (عباسی و جانهیجانی 
شناسـی  هـاي روان گیرد که در آن موضوع اصلی مذهب است، و به این طریـق تـأثیر سـازه   دین قرار می

  نوین بر کیفیت دینداري مورد بررسی قرار گیرد.
گـري  توانـد خـودتعیین  هـاي هویـت مـی   بکسؤال اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه، آیا سـ 

  بینی کند؟مذهبی را پیش
  باشد.هاي هویتی میگري مذهبی توسط سبکبینی خودتعیینهدف این پژوهش نیز پیش

  روش
جامعه  1391-92ی زاهدان در سال تحصیل دانشگاهی شهرستانپیش آموزان دختر و پسرکلیه دانش

آموز بودنـد.  دانش 3176این اساس، جامعه آماري، تعداد بر  دهند.پژوهش را تشکیل میاین آماري 
اسـت. ایـن    21تا  18بنابر قوانین آموزش و پرورش، شرط سنی براي این پایه تحصیلی بین سنین 

گروه سنی با این هدف انتخاب شدند که هویت، (بخصـوص جنبـه ایـدئولوژي آن)، در ایـن دوره     
هجده سالگی تعداد زیادي از نوجوانان هویت نسـبتاً  ، تا قبل از کاپالنشکل گرفته است. طبق نظر 

برند، اما هجده تا بیست سالگی نقش بسیار مهمـی  نامشخصی دارند و در وضعیت تعلیق به سر می
 ).827، ص 1384در تشکیل هویت دارد (کاپالن، 
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ان عنـو اي بـه خوشـه گیـري  روش نمونـه آموز با استفاده از دانش 346تعداد  مورگان،براساس جدول 
دانشـگاهی  مـدارس مقطـع متوسـطه داراي کـالس پـیش     از کـل  نمونه انتخاب شدند؛ به این طریق کـه  

 7پسـرانه و   آموزشـگاه  7مدرسـه (  14پـرورش،   و دو آمـوزش و  کی یشهرستان زاهدان براساس نواح
انتخـاب   یطـور تصـادف  کـالس بـه   کیاز هر مدرسه  ،دخترانه) انتخاب شدند. در مرحله بعد آموزشگاه

  آموزان پاسخ داده شد.ها با حضور محقق و یا همکار محقق توسط دانشنامهو پرسش دیدگر
هـاي  نامـه سـبک  پرسش، و SRQ-Rگري مذهبی نامه خودتعییندر این پژوهش، از پرسش ابزار پژوهش:

  استفاده شده است.  ISI-6Gهویت
) بـراي سـنجش   1993و همکـاران (  نریانامه توسط پرسش این SRQ-R:گري مذهبی خودتعییننامه . پرسش1

شـده و خودپـذیر   فکنـی گیري مذهبی تهیه گردیده و انگیزه رفتارهاي مذهبی را در دو سبک درونجهت
اي لیکـرت دارد سـنجیده   درجـه  4گري با شـش گویـه کـه مقیـاس     کند. هر سبک خودتعیینبررسی می

جمه شده است و براي بررسـی پایـایی   ) به فارسی تر1384( جوکارو  البرزيشود. این مقیاس توسط می
و بـراي   73/0و براي سبک خودپـذیر   76/0شده فکنیآزمایی براي سبک درونآن، با استفاده از شیوه باز

از روش  SRQ-Rدست آمد. در ایـن پـژوهش، بـراي بررسـی اعتبـار       ضریب پایایی به 80/0کل مقیاس 
و بـراي سـبک    64/0شـده  فکنـی راي سبک درونهمسانی درونی (ضریب آلفاي کرونباخ) استفاده شد. ب

  به دست آمده است. 76/0خودپذیر 
 –گیـري فراینـدهاي شـناختی   ) براي اندازه1989را برزونسکی (ISI نامه پرسش :ISI-6Gنامه شپرس. 2

و  وایـت برند، ساخته اسـت.  اجتماعی که نوجوانان در برخورد با مسائل مربوط به هویت به کار می
ساختند. بر این اساس، سـه سـبک    ISI-6Gنامه با نام ) نسخه تازهاي از این پرسش1998همکاران (

شود. یازده گویه به سـبک هویـت اطالعـاتی، نـه     هویت نوجوانی از طریق چهل گویه سنجیده می
مقیـاس  گویه به سبک هویت هنجاري، ده گویه سبک هویت سردرگم/ اجتنابی و ده گویه به خـرده 

هاي ایـن  ) همسانی درونی سبک1998و همکاران ( وایت). 1383غضنفري، تعهد اختصاص دارد (
بـراي   78/0بـراي هویـت هنجـاري و     64/0بـراي هویـت اطالعـاتی،     59/0نامه را به میزان پرسش

) ترجمـه شـده   1383( نژادفارسینامه، توسط اند. این پرسشهویت سردرگم/ اجتنابی گزارش کرده
از روش همسـانی درونـی (ضـریب آلفـاي       ISI-6Gی اعتبـار است. در این پـژوهش، بـراي بررسـ   

و بـراي   50/0، براي سبک هویت هنجاري60/0کرونباخ) استفاده شد و براي سبک هویت اطالعاتی
هـاي  یـک از سـبک  به دست آمده است. میانگین و انحراف معیار هر 50/0هویت سردرگم/ اجتنابی

  آمده است. 1گري مذهبی در جدول هاي خودتعیینهویت و سبک
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 گري مذهبیهاي خودتعیینهاي هویت و سبک: میانگین و انحراف معیار سبک1جدول
 انحراف معیار میانگین تعداد سواالت زیرمقیاس متغیر
  

 هویت
 51/0 72/3 11 سبک اطالعاتی
 51/0 91/3 9 سبک هنجاري

 64/0 75/2 10 سبک سردرگم/اجتنابی
   40 کل مقیاس

  
 خودگردانی مذهبی

 59/0 57/2 6 فکنی شدهسبک درون
 48/0 59/3 6 سبک خودپذیر

   12 کل مقیاس

گیـري از  هاي آماري همبستگی پیرسون و رگرسـیون گـام بـه گـام و بـا بهـره      ها از طریق روشداده
  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. SPSS.18افزار نرم

  هاي پژوهشيافته
هاي هویت ابتدا به بررسـی  گري مذهبی، بر مبناي سبکینهاي خودتعیبینی سبکبراي بررسی پیش

هاي هویتی پرداختـه شـده اسـت و    گري مذهبی و سبکهاي خودتعیینهمبستگی متغیرهاي سبک
شده و خودپذیر براساس مدل فکنیگري مذهبی درونهاي خودتعیینبینی سبکسپس، الگوي پیش

  رگرسیون گام به گام بررسی شد:
  هاي هویتگري مذهبی با سبکهاي خودتعیینستگی پیرسون براي ارتباط بین سبک: نتایج همب2جدول
  M SD 1  2  

      60/0  57/2  فکنی شدهگري درونخودتعیین1
      48/0 59/3 گري خودپذیرخودتعیین 2

  **313/0  *10/0  51/0  72/3 هویت اطالعاتی
  **403/0  **319/0  51/0  91/3 هویت هنجاري

  -013/0  **294/0  64/0  75/2 هویت سردرگم/اجتنابی
**P<0.01    *p<0.05  

هـاي  شده با سـبک فکنیگري دروننشان داده شده است، سبک خودتعیین 2گونه که در جدول همان
، هویـت اجتنـابی/ سـردرگم    )P<0.01 319/0 =r,(، هویت هنجاري )=p<0.05 10/0r,(هویت اطالعاتی 

),P<0.01 294/0 =r( گـري مـذهبی خودپـذیر بـا     تعییندارد. همچنین سبک خود ارتباط مثبت و معنادار
ارتباط مثبـت و   )P<0.01 403/0 =r,(هویت هنجاري  )،P<0.01 313/0 =r,(هاي هویت اطالعاتی سبک

  معنادار دارد و با سبک هویت اجتنابی/ سردرگم ارتباط معنادار ندارد.
  شدهفکنیگري مذهبی درونعیینبینی سبک خودت: نتایج رگرسیون گام به گام براي پیش3جدول 

 R R2  R2 change B SD Beta t  مدل
  48/7**  34/0  32/0  37/2  102/0  102/0  319/0  هویت هنجاري

  31/6**  28/0  25/0  58/1  087/0  190/0  44/0  هویت سردرگم/اجتنابی
  P<0.01**شده گري مذهبی درون فکنیتعیینمتغیر مالك: سبک خود

ام نشان داد که در مرحله اول، سبک هویت هنجاري وارد معادله رگرسـیون  نتایج رگرسیون گام به گ
شـده تبیـین کـرد. در گـام     گري درون فکنـی تعیینواریانس را براي سبگ خود %2/10گردید و به میزان 
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واریـانس را بـراي    %7/8دوم، سبک هویت سردرگم/ اجتنابی وارد معادله رگرسیون گردیـد و بـه میـزان    
شده تبیین کرد. به عبارت دیگر سبک هویت هنجاري و سـبک هویـت   فکنیگري درونتعیینسبک خود

کند. ضرایب شده را تبیین میفکنیگري درونتعیینواریانس سبک خود 19سردرگم/ اجتنابی روي هم %
بتاي استاندارد شده نشان داد که اگر سبک هویت هنجاري یـک انحـراف اسـتاندارد تغییـر کنـد، سـبک       

کند و اگر سـبک  انحراف استاندارد در همان جهت تغییر می 34/0شده فکنیگري مذهبی درونتعیینخود
شـده  فکنیگري مذهبی درونتعیینهویت سردرگم/ اجتنابی یک انحراف استاندارد تغییر کند، سبک خود

  کند.انحراف استاندارد در همان جهت تغییر می 28/0
  گري مذهبی خودپذیرتعیینبینی سبک خودپیش : نتایج رگرسیون گام به گام براي4جدول 

 R R2  R2 change B SD Beta t  مدل
  47/6 **  32/0  28/0  79/1  163/0  163/0  40/0  هویت هنجاري
  33/3**  17/0  28/0  92/0  025/0  188/0  43/0  هویت اطالعاتی

  P<0.01**گري مذهبی خودپذیر تعیینمتغیر مالك: سبک خود

نشان داده است، در مرحلـه اول هویـت    4یون گام به گام در جدول شماره طور که نتایج رگرسهمان
گـري مـذهبی خودپـذیر را    تعیـین واریانس خود %3/16هنجاري وارد معادله رگرسیون گردید و به میزان 

واریـانس را بـراي    %5/2تبیین کرد. در گام دوم، سبک هویـت اطالعـاتی وارد معادلـه شـد و بـه میـزان       
ذهبی خودپذیر تبیین کرد. به عبارت دیگـر، سـبک هویـت هنجـاري و سـبک هویـت       گري متعیینخود

کنـد. ضـرایب بتـاي    گـري خودپـذیر را تبیـین مـی    تعیینواریانس سبک خود 8/18اطالعاتی روي هم %
انحــراف اســتاندارد تغییــر کنــد، ســبک  1شــده نشــان داد کــه اگــر ســبک هویــت هنجــاري اســتاندارد

کنـد. و اگـر سـبک    انحراف استاندارد در همان جهـت تغییـر مـی    32/0ر گري مذهبی خودپذیتعیینخود
انحـراف   17/0گري مـذهبی خودپـذیر   تعیینانحراف استاندارد تغییر کند، سبک خود 1هویت اطالعاتی 

  کند.استاندارد در همان جهت تغییر می

  گيريبحث و نتيجه

گـري مـذهبی را   هاي خودتعیینند سبکتواآیا هویت می«هدف این پژوهش، پاسخ به این سؤال بود که 
گـري مـذهبی   نتایج نشان داد سبک هویت اطالعـاتی بـا هـر دو نـوع سـبک خـودتعیین      ». بینی کندپیش

گري مـذهبی همبسـتگی دارد و   همبستگی دارد. سبک هویت هنجاري نیز با هر دو نوع سبک خودتعیین
شـده همبسـتگی مثبـت دارد.    کنـی فگـري مـذهبی درون  سبک هویت سردرگم/ اجتنابی، بـا خـودتعیین  

شده را بـه ترتیـب سـبک    فکنیگري مذهبی درونهمچنین نتایج رگرسیون نشان داد که سبک خودتعیین
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گـري مـذهبی   انـد و سـبک خـودتعیین   بینی کردههویت هنجاري و سبک هویت سردرگم/ اجتنابی پیش
  اند.نی کردهبیخودپذیر را به ترتیب سبک هویت هنجاري، سبک هویت اطالعاتی پیش

کننـده بهتـري بـراي هـر دو سـبک      بینیهاي هویت پیشسبک هویت هنجاري، نسبت به سایر سبک
گري مذهبی بود و بیشترین همبستگی را با آنها داشت. در سبک هویـت هنجـاري، پیـروي از    خودتعیین

نِ مهـم،  هـاي دیگـرا  کـه ارزش طـوري هاي موجود، اهمیـت زیـادي دارد؛ بـه   هاي دیگران و ارزشارزش
گیرنـد  ). افراد در این سبک تأیید دیگران را مـی Berzonsky & Kuk, 2005, p.243شود (سازي میدرونی

که در اسالم آنچه موجب امنیـت و کـاهش اضـطراب    حالیهستند. در و داراي اجتناب و اضطراب کمی
اي هویت هنجـاري هسـتند   گري مذهبی دارخداوند است. وقتی افراد داراي خودتعیین شود، ارتباط بامی

توانـد  آورد، با تعالیم اسالم همخوانی ندارد. دلیل عـدم همخـوانی مـی   و تأیید دیگران برایشان آرامش می
برنـد و یـا اینکـه جامعـه داراي معیارهـاي مـذهبی       سن گروه نمونه باشد که در دوره نوجوانی به سر می

معیارهـاي مـذهبی بـوده اسـت. بنـابراین، در ایـن        عنوان تأیید افراد مذهبی و بـا است و تأیید دیگران به
گـري خودپـذیر بـود، براسـاس     کننده بـراي خـودتعیین  بینیپژوهش، سبک هویت هنجاري بهترین پیش

) احسـاس خودمختـاري، احسـاس شایسـتگی و احسـاس      2004( ریـان و  دسـی گري نظریه خودتعیین
شود. شاید بتـوان گفـت: تأییـد و    تر مینیگري دروموفقیت در ارتباط با دیگران موجب ایجاد خودتعیین

شـود کـه اضـطراب    کنند، موجـب مـی  تقویتی که افراد داراي هویت هنجاري از دیگران ِمهم دریافت می
صـورت واقعـی یـا    متوجه آنان شود و در نتیجه، احساس خودمختاري، شایستگی و ارتبـاط را بـه   کمی

هـاي جامعـه   به باورهـاي مـذهبی (اگـر جـزء ارزش     غیرواقعی تجربه کنند. افراد داراي این سبک هویت
بـا مطـرح    الکاینـد هاي هویت اسـت.  باشد)، تعهد دارند و حساسیت آنان به مذهب بیشتر از سایر سبک

هاي دوره نوجوانی، معتقد اسـت: نوجوانـان بیشـتر    عنوان یکی از ویژگیبه» تماشاگر خیالی«کردن پدیده 
). همچنین بایـد  827، ص 1384به نظر دیگران توجه دارند (کاپالن، از اینکه به نظر خودشان توجه کنند 

تـوان مـذهبی   رسـد و نمـی  هایی است که از دیگران به افـراد مـی  در نظر داشت که مذهب از نوع ارزش
بودن را از هنجاري بودن جدا کرد. بنـابراین، پدیـدة تماشـاگر خیـالی و هنجـاري بـودن مـذهب نیـز از         

گري مـذهبی شـده اسـت.    هاي خودتعیینتباط سبک هویت هنجاري و سبکعواملی است که موجب ار
هـا و فرهنـگ   توان گفت: اکثـر نوجوانـان مـا پایبنـد بـه ارزش     عنوان یکی از نتایج مهم این تحقیق، میبه

شـود، در حـدي   هـاي قبلـی مشـاهده مـی    جامعه هستند و تغییراتی که در رفتار نوجوانان نسبت به نسل
  را براي آن برگزینیم.» ازخودبیگانگی فرهنگی«و یا » فی ارزشن«نیست که اصطالح 
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، ص 1388و همکـاران ( مغـانلو  ها، با این نتیجه همخوان هستند. مـثالً،  نتایج برخی از پژوهش
بـا سـبک هویـت    ) در بررسی خود دریافتند که بیشترین ارتباط سازه باورها و مناسک اسالمی 383

) نیـز نوجوانـان داراي سـبک هویـت     1390( خامسـان و  یفرمـان هنجاري بود. براسـاس پـژوهش   
هنجاري نگرش بنیادگرایی به دین دارند و گرفتن تأیید از دیگـران را بیشـتر از سـایر عوامـل مهـم      

) نشان دادند که نوجوانان داراي سبک هویت 2006( سوننزو  دوریزکنند. عالوه بر این، ارزیابی می
  است.شان به مذهب بیشتر هنجاري، حساسیت

شـده  فکنـی گري درونعنوان دومین متغیر توانسته است خودتعیینسبک هویت سردرگم/ اجتنابی به
کننـد: احسـاس خودمختـاري، شایسـتگی و     ) بیان می1390( پورقاسمی) و 1387( ریوبینی کند. را پیش

 مظفـري ، واديجـ ، مقدمبرقیگونه که شود. همانتر میگري درونیموفقیت در روابط، موجب خودتعیین
  ) نشان دادند افراد با هویت سردرگم/ اجتنابی داراي احساس عدم شایستگی هستند.1388( گروسیو 

کننـده، سـبک   بینـی عنـوان دومـین پـیش   براساس نتایج این پـژوهش، سـبک هویـت اطالعـاتی بـه     
)، 244 ، ص2005( کـوك و  برزونسـکی هاي بینی کرده است. طبق یافتهگري خودپذیر را پیشخودتعیین

طـور کـه   افراد داراي هویت اطالعاتی نیاز به شناخت، هشیاري و تمرکز براي حل مسـئله دارنـد. همـان   
طـور مثبـت بـا    اند سبک هویت اطالعاتی بـه ) مطرح کرده2011( سوننزو  دوریز، شوبسی، برزونسکی

راي خودمختـاري و  پردازش منطقی و مستقیم مسائل، رابطه دارد. افراد داراي سبک هویت اطالعـاتی، دا 
هاي هویت هستند. اما از نظر احساس شایسـتگی، هماننـد هویـت    استقالل بیشتري نسبت به سایر سبک

گري هنجاري هستند. هویت اطالعاتی، برخالف هویت هنجاري توانسته است فقط یک سبک خودتعیین
شده را از فکنیذهبی درونگري مخوبی وجه افتراق خودتعیینبینی کند. بدین صورت که بهمذهبی را پیش

  گري مذهبی خودپذیر تشخیص داده است و این گویاي پردازش منطقی آن است.خودتعیین
سـازيِ کامـل   وجوي باالیی است، به درونیتر، که داراي تعهد و جستبنابراین، سبک هویت متکامل

گـري  تنـی بـر خـودتعیین   آن را مب دسـی و  ریـان شود که کند و منجر به رفتار مذهبی میایمان کمک می
گیـري در اعمـال مـذهبی فرمـوده     پیرامون نیت و جهـت  اند. امام علیگذاري کردهمذهبی خودپذیر نام

پیشگان اسـت، و گروهـى او   تجارتعبادت  پرستند، اینهمانا گروهى خدا را به انگیزه پاداش مى«است: 
گـزارى  او را بـراى آنکـه او را سـپاس   کـه  صفتان است، و گروهى بردهعبادت  پرستند، اینرا از ترس مى

  ).229، ح 1379البالغه، (نهج» تاسعبادت آزادگان  پرستند، اینمى ،کرده باشند
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شناسان و اولیاي تعلیم و تربیت اي، روانگردد مراکز مشاورهبا توجه به نتایج این پژوهش، پیشنهاد می
هـاي  طـور خـاص، انگیـزه   هاي رفتـار و بـه  زهتر شدن انگیچه درونیجهت فراهم نمودن شرایط براي هر

هاي رقابت در تحصیل، هاي زندگی در کودکان و نوجوانان و کاهش زمینهمذهبی، با افزایش دادن مهارت
رقابت در اشتغال و رقابت شدید در دریافت امتیـازات مـادي و اجتمـاعی، ایجـاد فضـاي صـمیمیت در       

گویی مورد قبول یب تفکر انتزاعی و تبادل نظر با هدف پاسخخانواده و تأکید بر توجه مثبت نامشروط، ترغ
یابی آنان را تسهیل کنند ها، روند هویتبه سؤاالت نوجوان و کمک به انتخاب منطقی و خودمختار ارزش

  و خودمختاري و استقالل کودکان و نوجوانان را مورد حمایت قرار دهند.
بـا   ،در جامعـه مـا   ینـ ید باورهـاي  دربـارة  جـو وپرس هاي پژوهش این است کهجمله محدودیت از
در  افتـه ی یجهت عـدم همـاهنگ   یتواند عاملیمامر  نیا .همراه است هایینگرانی احتماالً و هاتفاهمسوء

پـژوهش حاضـر درنظـر     رمحدود کـه د  نسبتاً يمتفاوت باشد. جامعه آمار يبا جامعه آمار هاییپژوهش
  داشته باشد. یمنف رأثیزمون تآ ییایتواند بر پایم ،گرفته شده است
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