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 گیري مذهبی در ساختار هویت فردينقش جهت
سیما پورشهریاريمه/  **زهره خسروي/  *زهرا برجعلی*** 

  چكيده
ـ جدي جوامع امروزي اسـت. در   هايسئله تکوین هویت فردي از چالشم ن میـان، نقـش مـذهب در    ای

مـذهبی و   گیـري جهـت ساختار هویت هر فرد انکارناپذیر است. این پژوهش، با هدف بررسی رابطه بین 
نفـر   381بینی هویت پایدار انجام گرفت. نمونۀ آماري شامل ن عامل در پیشایهویت فردي و تعیین نقش 

گیـري  ی شهر تهران با استفاده از روش نمونهدولت هايدانشگاه انیدانشجو نیبدختر)، از  248پسر و  133(
ـ گانـدازه . ابزار دیگردانتخاب  ايمرحلهچند ايتصادفی خوشه خودشناسـی   نامـه پرسـش ي، گـزارش  ری

ـ  هايافتهی بود. یشخص تیهونامه و پرسش مذهبی اسالمی گیريجهتبراساس  ی از ایـن  حـاک ژوهش پ
). برطبـق  P>0005معنادار و مثبت وجود دارد ( ايي، رابطهفرد تیهومذهبی با  گیريجهتاست که بین 

اي کـه  گونهاست. به نییتبمذهبی قابل  گیريجهتي، براساس فرد تیهودرصد  9/23پژوهش،  نای جینتا
ـین هویـت   هـاي معنـی  نندهکبینیمقیاس اخالق و هم زیر مقیاس عقاید و مناسک پیشهم زیر داري در تعی

مـذهبی و هویـت    گیـري جهتآیند. عالوه بر این، نتایج حاصل تفاوت معناداري را در شمار میفردي به
 گیـري جهـت فردي بین دختران و پسران نشان داد؛ دختران نمرات باالتري را نسبت به پسران در مقیـاس  

  تري را نشان دادند.یافتهسران هویت فردي شکلمذهبی داشتند. همچنین، دختران در مقایسه با پ
 مذهبی، اخالق، عقاید و مناسک. گیريجهتي، فرد تیهوها: واژهدیکل
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  مقدمه
گیري آن، از جمله نیازهاي ضروري جامعـه کنـونی ماسـت.    طرح مبحث هویت و عوامل مؤثر در شکل

ایـن، هنجارهـاي   انگیز شده است. پـیش از  برثبات بسیار چالشایجاد هویتی پایا و بادر جوامع غربی نیز 
شـد، امـا اکنـون نـوع     عنوان مرجع و راهنما براي پیشرفت افراد در نظر گرفته مـی فرهنگی و اجتماعی به

  ).Luyckx & et al, 2007, p. 149(دیگري از زندگی جایگزین شده است 
عقاید مـذهبی، بـا معرفـی     پذیرد.این یک واقعیت است که ساختار هویتی هر فرد از مذهب تأثیر می

کنـد.  ایفـا مـی  هدف نهایی آفرینش و پاسخ به سؤاالت وجودي فرد، نقش چشمگیري در تشکیل هویت 
طور نزدیکـی بـا هویـت پیونـد     اند که معنویت و مذهب بهاین موضوع صحه گذاشته محققان بسیاري بر

؛ Maclean & et al, 2004, p. 429-437؛ Markstrom-Adams, & et al, 1994, p. 453-469انـد ( یافتـه 
Griffith & Griggs, 2001, p. 14-25 ؛Watson & Morris, 2005, p. 371-379.(  

در دورة نوجوانی همزمان با سایر تغییر و تحوالت بدنی و روانی، رشد و تحـول مـذهبی و معنـوي    
تـازه از باورهـا یـا    این رشد و تحول ممکن است شامل تجارب دینی جدید، درکی گیرد. نیز صورت می

تر از نقش خداونـد در  داري بیشتر در زندگی یا آگاهی افزونتجارب مذهبی قبلی، احساس معنا و هدف
هـاي مـذهبی در تشـکیل شخصـیت     ). تماس بـا ارزش 28 ، ص1385زندگی روزمره شود (آذربایجانی، 

جزء و تابعی از جهان بزرگ بداننـد  منزله کند که وجود خود را بهتأثیر بسیاري دارد و جوانان را وادار می
ایـن  دهـد و  بینی، هنجارهاي اجتماعی و ارتباطات را ارائـه مـی  ). مذهب؛ جهان61، ص 1375(احمدي، 

). بـه اعتقـاد   king, 2003, p. 203(دهـد  امر تشکیل مفهوم خود شخصی جوانان را تحت تـأثیر قـرار مـی   
هاي ارزشـی، بـه دو سـؤال    گونگی حل تعارضبرخی پژوهشگران، مذهب با تأثیر بر سبک زندگی و چ

بزرگـی،  دهـد (جـان  ها و اسـتعدادهاي او پاسـخ مـی   اساسی انسان دربارة هدف زندگی و معناي فعالیت
وجـوي  شـود کـه آنهـا در جسـت    ). مسلماً پیشرفت در عملکرد شـناختی نوجوانـان موجـب مـی    1386

وع تفکر عملیاتی قراردادي، نوجوانان توانـایی  ایجاد معنا و چیزهاي دیگر باشند. با شرهایی براي فرصت
هـاي پرمعنـایی را بـراي آنهـا فـراهم      کنند. دین و معنویت فرصـت فکر کردن و استدالل انتزاعی پیدا می

کنند تا قدرت عقالنی جدیدشان را آزمایش نمایند و منتقدانه و مـردد در مـورد عقایـدي کـه از قبـل      می
  ).Markstrom-Adams, 1999, p. 217اند، دلیل بیاورند (داشته
اجتماعی و پرهیـز از   ـ تواند سبب اعتدال، بهبود رفتارهاي عاطفی عقیدة برخی محققان، مذهب میبه

). 1387نـاعمی،  ر. ك: خواننـد ( مـی طور مداوم او را براي آزمایشگري فرارفتارهاي پرخطري شود که به
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اجتمـاعی افـراد همچـون امیـدواري،      ـ رشد روانی  هاي دینی براین، ثابت شده است که فعالیتعالوه بر
). از سـویی  Markstrom-Adams, 1999, p. 217پندارة مثبت مؤثر اسـت ( هدفمندي، تعهد، عشق و خود

هـاي  ها و کشـمکش خواهد در بحرانمعتقد است که نوجوان با گرایش به مذهب، می هالاستانلی دیگر، 
  ).127ص ، 1387ایجاد کند (ناعمی، روانی خود تخفیفی 

گرفته در قلمرو مذهب و هویـت در برخـی مـوارد داراي نتـایج متناقضـی اسـت؛ در       مطالعات انجام
) با تمرکز بر عامل معنویت مدل هویت فردي انجام داد، نشان داده شـد کـه   2000( پدرسون اي کهمطالعه

ت بـاالي عامـل معنویـت    گیري درونی مذهبی (تمایل به زندگی بر طبق عقاید مذهبی) و نمرابین جهت
گیـري  ایـن عامـل و جهـت   این در حالی است کـه بـین   اي بسیار معنادار وجود دارد. هویت فردي رابطه

وجـود داشـت و بـین    بیرونی مذهبی (تمایل به استفاده از مذهب براي اهداف دیگر) رابطه معنادار کمـی  
  .برقرار بودمعنادار کمی وجوگرانه نیز رابطه گیري جستعامل معنویت هویت فردي و جهت

ـان تعهـد مـذهبی و    ) حاکی از آن بود کـه هـیچ رابطـه   1986و دیگران ( هودهاي این، یافتهافزون بر  اي می
) نیـز دریافتنـد کـه هویـت سـردرگم (آشـفته)       1999( الفـورس و  فوسترهویت فردي وجود ندارد. همچنین، 

  هبی نسبت به هویت اکتشافی و متعهدانه دارد.گیري درونی و بیرونی مذداري باالیی با دو جهتمعنی
گیري مذهبی را نشان در عین حال، مطالعات بسیاري، رابطه مثبت و معنادار میان احراز هویت و جهت

 ,Watson & et al, 1998, p. 149- 164; Watson & Morris, 2005, p. 371-379; Griffith & Griggsاند (داده

2001, p. 14-25; Maclean & et al, 2004, p. 429-437(. واتسون   ) بیـان نمودنـد کـه    1989و دیگـران (
 گیري تعهد درونی باشد.آمد براي شکلعنوان یک پیشتواند بهوجوگرایانه تعاملی میگیري جستجهت

وجوگرانه، انعکاسی از تالش براي یافتن پاسخ به موضوعات هـویتی اسـت.   گیري جستاین نوع جهت
وجوي معنـا در  گیري مذهبی، هویت و جست) به رابطه میان جهت1998و دیگران ( سونواتپس از آن، 

گیري مذهبی درونی دارد و پرداختند. آنها نشان دادند که هویت متعهدانه همبستگی مثبت با جهتاخالق 
  گیري بیرونی مذهبی دارد.وجوگري و جهتهمبستگی معکوس با جست

گیـري سـاختار   گیري مـذهبی در شـکل  ناسایی میزان تأثیر جهترو، پژوهش حاضر با هدف شایناز
 وسیله، راهی براي فهم هرچه بیشتر ابعـاد معنـوي و مـذهبی و نقـش    هویت فردي، انجام گرفت. تا بدین

آیـا فراینـد    دهـد کـه  این سؤاالت پاسخ مـی  این ابعاد بر ساختار هویتی جوانان گشوده شود. این مقاله به
گیـري مـذهبی و هویـت    گیري مذهبی باشد، آیـا بـین جهـت   تواند متأثر از جهتگیري هویت، میشکل

بینـی هویـت   اي در پـیش کننـده گیري مذهبی، نقش تعیـین فردي رابطۀ معناداري برقرار است و آیا جهت
  پایدار دارد؟
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  روش پژوهش
س روش باشـند. نمونـه مـورد مطالعـه، براسـا     سـال مـی   25 - 18جامعه پژوهشی دانشجویان بین سنین 

هاي علـوم انسـانی،   اي از بین دانشجویان دختر و پسر دانشکدهمرحلهاي چندگیري تصادفی خوشهنمونه
هـاي  هاي دولتی شهر تهران انتخاب شد. ابتـدا از بـین دانشـگاه   علوم پایه، هنر و فنی و مهندسی دانشگاه

دانشگاه تهران و دانشگاه شـاهد  صورت تصادفی هاي فوق بودند، بهدولتی شهر تهران، که شامل دانشکده
صـورت تصـادفی انتخـاب    ها، دو رشته تحصـیلی بـه  این دانشگاهانتخاب و سپس از هر چهار دانشکدة 
صورت تصادفی انتخـاب شـد. سـعی بـرآن بـود تـا از هـر رشـته         گردید. در هر رشته نیز یک کالس به

مـرد و   133نفـر (  381ه شـامل  دانشجو در پژوهش شرکت نمایند. در نهایت، حجم نمونـ  25تحصیلی، 
  سال گردید. 22زن) با میانگین سنی  248

  ابزارهاي پژوهش

  DSM-IVهـاي تشخیصـی  ) براساس معیار1375( احمدينامه توسط این پرسش نامه هویت شخصی:پرسش
مدت، تردید در انتخـاب شـغل، نداشـتن    این معیارها عبارت از اشکال در اهداف بلندساخته شده است. 

وي مناسب براي رفاقت، نامناسب بودن رفتار جنسی، اشکال در شناخت و معرفت دینی، عدم توجـه  الگ
هاي اخالقی، رعایت نکردن تعهد گروهی، اختالل در تنظیم وقت، نداشتن الگوي مناسب بـراي  به ارزش

 باشد.تشکیل خانواده و نداشتن دید منفی نسبت به خود می
نامه نمـره منفـی   این پرسشاي است. درجه 4اراي یک مقیاس لیکرت داي گزینه 10نامه، این پرسش

دهندة عدم ثبات هویت فردي و وجود بحران هویت اسـت.  نشان 9ندارد و براساس آن، نمرات باالتر از 
آمـوزان شـهر   اي از دانشاین پرسش نامه، با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ در بین نمونهضریب پایایی 

)  1384(دهشـیري،   83/0آمـوزان شـهر یـزد    اي از دانش) و در بین نمونه1375(احمدي،  92/0اصفهان 
  دست آمد.به 73/0محاسبه شده است. در این پژوهش، ضریب پایایی آن

) با اسـتفاده  1385( آذربایجانینامه توسط این پرسش گیري مذهبی اسالمی:نامه خودشناسی براساس جهتپرسش
مقیـاس  سؤال است که دو زیر 70نامه حاوي روایی شیعه ساخته شده است. پرسش از آیات قرآن و متون

  بردارد.سؤال) را در 46سؤال) و عقاید و مناسک ( 24اخالق (
نظران علـوم دینـی و اعتبـار سـازة آن، از     نامه توسط متخصصان و صاحباین پرسش اعتبار محتواي
ان دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد تهـران (واحـد شـمال)    نفر از دانشجوی 378اي به حجم طریق گروه نمونه

و مقیـاس عقایـد و    775/0و طالب حوزة علمیه قم مورد تأیید قرار گرفته اسـت. ارزیـابی محتـوایی آن    
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گیـري مـذهبی براسـاس    و در مجمـوع، جهـت   793/0و مقیاس اخالق با آلفاي  947/0مناسک با آلفاي 
  ).1385آذربایجانی، ر. ك: ست (دست آمده ابه 936/0اسالم با آلفاي 

و عقاید و مناسـک   74/0(اخالق با ضریب آلفا  95/0نامه این پرسشدر این پژوهش، ضریب پایایی 
  ) محاسبه شد.96/0با ضریب آلفا 

  پژوهش هايافتهي

نشـان   1شناختی نمونه مورد مطالعه، به تفکیک جنسیت در جدول هاي جمعیتاطالعات کلی و ویژگی
) متشـکل   n=381این جدول، حاکی از این است که نمونه مورد مطالعه (است. آمار موجود در  داده شده

باشـد. نسـبت دو برابـري تعـداد دختـران بـه پسـران در        ) می%1/65دختر ( 248) و %9/34پسر ( 133از 
 هاي مورد مطالعه است و شاید تـا حـدي ناشـی از نسـبت    نمونه، ناشی از شرایط انتخاب تصادفی رشته

  ها باشد.بیشتر دختران در دانشگاه
 : توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنسیت1جدول 
  جنسیت

  متغیر
  جمع  دختر  پسر

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی
رشتۀ 

  تحصیلی
 5/21 82 4/23 58 18 24 علوم پایه

 2/30 115 5/33 83 1/24 32  علوم انسانی
 8/21 83 7/15 39 1/33 44 مهندسی - فنی

 5/26 101 4/27 68 8/24 33 هنر
 100 381 1/65 248 9/34 133  جمع

هـاي تقریبـاً مشـابهی از هـر چهـار رشـته تحصـیلی        دهد، نسبتگونه که جدول فوق نشان میهمان
هـاي متفـاوت را در   تـوان دانشـجویان رشـته   گیري شده است. بنـابراین، بـا اطمینـان بیشـتري مـی     نمونه

گیـري مـذهبی و   هاي مورد مطالعه مقایسه نمود. به منظور بررسی وجـود همبسـتگی میـان جهـت    غیرمت
ضرایب همبستگی میان هویـت فـردي    2هویت فردي از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. جدول 

  دهد.هاي آن را نشان میمقیاسگیري مذهبی و خردهو جهت
 هاي آنگیري مذهبی و زیر مقیاست فردي و جهت: ضرایب همبستگی (پیرسون) میان هوی2جدول 

  عقاید و مناسک  اخالق  گیري مذهبیجهت  متغیر
 -339/0** -461/0** -412/0**  هویت فردي

** 0005 /0 < p 

دهنـده ناپایـداري هویـت    این مطالعه، نمرات باالتر نشـان شده در کار گرفتهکه در مقیاس هویت بهآنجااز
اي صـورت رابطـه  گیري مذهبی و هویت فردي، بـه تی است، رابطه میان جهتفردي و وجود بحران هوی

ایـن اسـاس، بــین    ). بـر p ،381=n ،412/0 -=r >0005/0منفـی نمـودار شـده اسـت (آزمــون دو دامنـه،      
عبارت دیگر، گرایش بیشـتر  دار منفی وجود دارد. بهگیري مذهبی و هویت ناپایدار همبستگی معنیجهت
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هـاي  تـر و پایـدارتر همـراه اسـت. بـراي تعیـین سـهم مقیـاس        یافتهیت فردي شکلفرد به مذهب با هو
 3متغیري اسـتفاده شـد. جـدول    بینی نمرات هویت فردي، از رگرسیون چندگیري مذهبی در پیشجهت

  دهد.نتایج حاصل را نشان می
  ديبینی هویت فرگیري مذهبی در پیشهاي جهت: میزان آر و مجذور آر زیر مقیاس3جدول 

 تنظیم شده  R  R²  R²  مدل
1 493/0 243/0 239/0 

درصـد واریـانس    9/23دهد که مـدل مـورد اسـتفاده    تنظیم شده نشان می R، مقدار مجذور 3در جدول 
 4داري مدل تحلیل واریانس انجام گرفـت. جـدول   کند. براي بررسی معنینمرات هویت فردي تبیین می

  دهد.نتایج آن را نشان می
 بینی هویت فرديگیري مذهبی در پیشهاي جهتلیل واریانس زیر مقیاس: تح4جدول 

 .F Sig  میانگین مجذورات df مجموع مجذورات  مدل
 000/0 728/60 180/672 2 359/1344  رگرسیون  1

 069/11 378 945/41183  باقیمانده
  380 304/5528  کل

ضـرایب بتـاي    5). جـدول  p  ،728/60  =F >0005/0دهـد ( داري مـدل را نشـان مـی   معنـی  4جـدول  
  دهد.گیري مذهبی را نشان میهاي جهتیک از زیرمقیاساستاندارد شده براي ارزیابی سهم هر

  بینی هویت فرديگیري مذهبی در پیشهاي جهت: رگرسیون جند متغیره همزمان زیر مقیاس5جدول 
ضرایب  ضرایب غیر استاندارد  متغیر  مدل

 استاندارد
T Sig. 

B  خطاي
 استاندارد

β 

 0001/0 949/13  708/1 832/23  عدد ثابت  -
 0001/0 - 995/7 - 387/0 025/0 - 200/0  اخالق 1
 0001/0 - 941/3 - 191/0 007/0 - 28/0  عقاید و مناسک  2

دار در تعیـین هویـت فـردي نقـش دارد     طـور کـامالً معنـی   گیـري مـذهبی بـه   طبق جدول فوق، جهـت 
)0005/0< pهـاي  کننـده بینیمقیاس عقاید و مناسک پیشمقیاس اخالق و هم زیراي که، هم زیرگونه). به

منظور بررسی تفاوت بین میانگین نمرات دختـران و پسـران   داري در تعیین هویت فردي هستند. بهمعنی
  مستقل استفاده شد. tکننده در پژوهش، از آزمون آماري شرکت

  هاي مورد مطالعه بر حسب جنسیتراف استاندارد متغیر، میانگین و انح t: آزمون آماري6جدول 
  .n = 248 (  t Sigدختر (   ) n = 133پسر (  متغیر

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین
 000/0 - 735/4 36/26 68/219 023/33 98/203 گیري مذهبیجهت

 002/0 - 154/3 07/7 35/73 74/7 87/70 اخالق
 000/0 - 482/4 822/22 330/146 647/29  105/133 عقاید و مناسک
 015/0 445/2 661/3 064/5 018/4 060/6 هویت فردي

مقیـاس عقایـد و   گیري مذهبی و زیربه دلیل عدم تشابه واریانس گروه دختران و پسران در مقیاس جهت
بـرد، اسـتفاده شـد. در    ها به کار میدر شرایط نابرابري واریانس spss، که برنامه tمناسک، از آزمون آماري 



   ۱۰۳ گيري مذهبي در ساختار هويت فردي نقش جهت

، آزمـون دو  t =4/73 ،p <0/0005گیري مذهبی، تفاوت معناداري بین دو گروه وجـود دارد ( مقیاس جهت
) در مقیـاس  m = 203/9) نمرات باالتري را نسبت بـه پسـران (  m = 219/6اي که دختران (گونهدامنه). به

  اند.گیري مذهبی داشتهجهت
). بـا توجـه بـه    t = 2/44 ،p = 0/01معنادار بود (آزمـون دو دامنـه،    مقیاس هویت فردي بین دو گروه

) m = 5/06دهنـدة ناپایـداري بیشـتر هویـت اسـت؛ دختـران (      اینکه نمرات باالتر در هویت فردي، نشان
  تري دارند.یافته) هویت شکلm= 6/06نسبت به پسران (

کننده در پژوهش، تحلیل واریـانس  هاي تحصیلی شرکتهاي گروهبراي بررسی تفاوت میان میانگین
هـا بـر حسـب    میانگین و انحراف استاندارد متغیر 6یک طرفه براي هر متغیر به کار گرفته شد. در جدول 

  رشته تحصیلی نشان داده شده است.
  : تحلیل واریانس، میانگین و انحراف استاندارد متغیرهاي پژوهش به تفکیک رشته تحصیلی7جدول 
  رشته تحصیلی 

  رمتغی
  

 علوم پایه
)n=82(  

 علوم انسانی
)n=115(  

 مهندسی - فنی
)n=83(  

  هنر
)n=101(  

F Sig  

گین
میان

عیار 
ف م

حرا
ان

 

گین
میان

عیار 
ف م

حرا
ان

 

گین
میان

عیار 
ف م

حرا
ان

 

گین
میان

عیار  
ف م

حرا
ان

 000/0 56/12 4/28 9/199 6/28 6/214 7/28 4/221 9/27 2/221 گیري مذهبیجهت  
 02/0 2/3 2/7 8/70 9/6 9/71 1/7 4/73 0/8 7/73 اخالق

 0001/0 51/12 0/25 0/129 1/26 6/142 9/24 0/148 9/23 5/147  عقاید و مناسک
 65/0 54/0 2/3 4/5 9/3 9/4 2/4 6/5 6/3 41/5  هویت فردي

هـاي تحصـیلی تفـاوت معنـاداري در هویـت فـردي وجـود نداشـت.         ، بـین رشـته  7بنابر نتایج جدول 
هـاي تحصـیلی تفـاوت    هـاي آن بـین رشـته   مقیـاس گیري مذهبی و خـرده قیاس جهتکه، در محالیدر

  ).F ،005/0< p)3،377= (56/12معناداري نشان داده شد (
  ایجاد نموده است از آزمون تعقیبی شفه استفاده شد.این تفاوت معنادار را  براي بررسی گروهی که

 گیري مذهبیها در مقیاس جهتروه تحصیلی هنر با دیگر گروه: آزمون شفه مربوط به معناداري تفاوت میان گ8جدول 
 .i-j (  Sigتفاوت میانگین (   )jرشته تحصیلی(  )iرشته تحصیلی(  متغیر

  هنر  گیري مذهبیجهت
  000/0  - 3155/21  علوم پایه

  000/0  - 4854/21  علوم انسانی
  008/0  - 6618/14  مهندسی –فنی 

در  ايایجاد تفاوت معنادار بین رشـته  موجب p > 005/0نر در سطح نتایج نشان داد که رشته تحصیلی ه
هـاي تحصـیلی، در   گیري مذهبی شده است؛ بدین معنا که گروه هنر نسبت به سـایر گـروه  مقیاس جهت

  تري را کسب نموده است.گیري مذهبی نمرات پایینجهت

  يريگجهينتبحث و 
کـه،  طـوري ات دیگر در حیطۀ مذهب و هویت است. بـه این پژوهش نیز همسو با بسیاري از مطالعنتایج 
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 & Shenkel(نظیـر:  انـد  هاي بسیاري رابطه میـان تعهـد مـذهبی و هویـت فـردي را نشـان داده      پژوهش

Marcia, 1972, p. 472-482; Clair & Day, 1979, p. 317-326; Archer, 1982, p. 223-225; Greenfield, 

1998, p. 30-39; Mckinney & Mckinney, 1999, p. 279- 290; King, 2003, p. 197-204  ،همچنـین (
)، میان انگیزش مـذهبی و  Boerio, 1997, p. 71-82( وجود رابطه مثبت میان بلوغ مذهبی و هویت فردي

 ,Fulten, 1997گیري درونی مذهبی و احراز هویت () و بین جهتJunkin, 2001, p. 8-15هویت فردي (

p. 129-140گیـري مـذهبی و بحـران هویـت     ه است. همچنین رابطه معکوس میـان جهـت  ) گزارش شد
 شـانگ و  کینگ) نشان داده شده است. 1387؛ رجایی، 1385؛ نجفی و همکاران، 1385فردي (دهشیري، 

این نتیجه رسیدند که انجام مراسم مذهبی و رفتن به کلیسـا، بـا هویـت    در تحقیقات خود به  ) نیز2000(
گیري مذهبی، از سـالمت روان و ثبـات هیجـانی بیشـتر و هویـت      رد و افراد با جهتاي مستقیم دارابطه

  پایدارتري برخوردارند.
گیـري مـذهبی و احـراز    دار میـان جهـت  هاي بسیار در تأیید رابطۀ مثبت و معناعلی رغم وجود یافته

ویـت فـردي وجـود    اي میان تعهد مـذهبی و ه اند که هیچ رابطههویت پایدار، برخی مطالعات نشان داده
ایـن   ).hood, Riahinejad & White, 1986, p. 107-113; Foster & Laforce, 1999, p. 52-68نـدارد ( 

ایـن نتـایج    گیـري هویـت باشـد. همچنـین،    انـدازه  دلیل ابزار متفـاوت هاي متناقض، ممکن است بهیافته
معتقـد اسـت تنهـا زمـانی مـذهب       آلپـورت د ناشی از نوع رویکرد مذهبی افراد باشـد. چنانچـه،   توانمی
شده باشـد؛ بـدین معنـی کـه اعتقـاد بـه مسـائل        » درونی«تواند به ارتقاي سالمت روان کمک کند که می

اینکه براي کسـب موقعیـت بیرونـی یـا      معنوي و باورهاي دینی، در عمق جان انسان نفوذ کرده باشد، نه
و  واتسـون ایـن دیـدگاه،   ذهب شـود. در تأییـد   براي رفع نیازها و دستیابی به اهداف مادي متوسل بـه مـ  

گیـري مـذهبی درونـی دارد و    ) نشان دادند که هویت متعهدانه همبستگی مثبت با جهـت 1998دیگران (
گیـري  گیري بیرونـی مـذهبی دارد. رابطـۀ مثبـت جهـت     وجوگري و جهتهمبستگی معکوس با جست

) نیـز نشـان داده   2004و دیگـران (  مکلـین و  )1999( پدرسـون درونی مذهبی با احراز هویت در مطالعه 
هـاي  ) دریافتند که توجهـات مـذهبی، بـا وضـعیت     1994و دیگران (  مارك استرمشده است. همچنین، 
که، فقدان هویتی با درجات فراوانی کمتـري از  حالییافته و پیشرس مرتبط است. درتعهدي هویت دست

  توجهات مذهبی در ارتباط بود.
انـد.  طور نزدیکی با هویت پیونـد یافتـه  ) معتقدند که معنویت و مذهب به2001( گریجسو  گریفیث

 این یک واقعیـت اسـت؛ زیـرا سـاختار هـویتی چیـزي اسـت کـه از طریـق آن، فـرد مـذهب و دیگـر            
عبـارت دیگـر، هویـت فـردي نیازمنـد      . به)Watson & Morris, 2005, p. 374(پذیرد ها را میایدئولوژي
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)، دین جایگاه متمایزي را براي کشـف هویـت   2003( کینکمذهبی است. به اعتقاد  هاي فلسفی وآرمان
  کند.ایدئولوژي، اجتماعی و معنوي فراهم میو تعهد از طریق ارائه مفاهیم 

ایفـا  اي در دستیابی بـه هـویتی منسـجم و پایـدار     تواند نقش برجستهگیري مذهبی میبنابراین، جهت
دهد و در مواضع مبهم، نیـاز انسـان را   هایی معنادار قرار میرا در موقعیتگیري مذهبی فرد نماید. جهت

  نماید.به دانستن فراهم می
درصد از واریـانس هویـت فـردي     9/23گیري مذهبی، نتایج جدول سه حاکی از این است که جهت

هـاي  کننـده بینیشمقیاس عقاید و مناسک پیمقیاس اخالق و هم زیرکه هم زیرايگونهکند. بهرا تبیین می
تـوان بیـان نمـود کـه     ها، مـی این یافتهآید. بنابراین، بر طبق شمار میداري در تعیین هویت فردي بهمعنی

هـاي اخالقـی   اي کـه ارزش گونـه دار در تعیین هویت او نقش دارد. بهاي معنیگونهنگرش مذهبی فرد به
  هویت پایدار باشد.گیري کنندة مناسبی در شکلبینیتواند پیشمذهبی می

درصـد از واریـانس بحـران     7/11)، متغیـر دینـداري   1385و همکـاران (  نجفـی چنانچه در پژوهش 
توانـد پاسـخگوي   است که مـی کنند که مذهب عامل بسیار مهمیکند. آنها بیان میبینی میهویت را پیش

را بند و هویت پایـدار و منسـجمی   آسانی بتوانند خود را دریابسیاري از سؤاالت نوجوانان باشد تا آنها به
درصـد از واریـانس هویـت را     32) دینـداري،  1385( دهشـیري براي خود بنا کنند. همچنین در مطالعـۀ  

) نیز نشان داده شد که باورهـاي مـذهبی اساسـی    1387و همکاران ( رجاییدر پژوهش  کند.بینی میپیش
  کند.درصد از تغییرات بحران هویت را تبیین می 5/9

هاي تحصیلی مختلـف  کننده در رشتهاین پژوهش، تفاوت معناداري در هویت فردي افراد شرکت در
هاي تحصیلی تفاوت معنـاداري را نشـان داد.   گیري مذهبی در بین رشتهکه، جهتحالیوجود نداشت. در

ایـن تفـاوت   ایجـاد  موجب  p>005/0آزمون تعقیبی شفه مشخص نمود که رشته تحصیلی هنر در سطح 
گیري هاي تحصیلی، در جهتاي شده است. بدین معنا که گروه هنر نسبت به سایر گروهرشتهمعنادار بین

ایـن نتیجـه   ) هـم  1383( تاشـک و  بهرامـی تري را کسب نموده است. در پـژوهش  مذهبی نمرات پایین
عنـاداري در  گیري مذهبی دانشجویان دانشکدة هنر و الهیـات تفـاوت م  شود. آنان میان جهتمشاهده می

  گیري مذهبی دانشجویان دانشکدة الهیات بیشتر بود.که جهتايگونهگزارش نمودند، به 05/0سطح 
ـاي تحصـیلی دیگـر مـی    گیري مذهبی دانشجویان هنر با سایر دانشجویان رشتهتفاوت میان جهت توانـد  ه

ـاوت    ا هاي خاص ابتدایی آنان در انتخاب رشته تحصیلی هنر باشد و یناشی از گرایش ـاه متف اینکه ناشـی از نگ
ـان اسـت، خـرده     7گونه که در جـدول  آنان به مذهب باالخص افعال مذهبی باشد؛ زیرا همان ـاس  نیـز نمای مقی

  ایجاد نموده است. > p 0005/0گیري مذهبی، تفاوت معنادارتري را در سطح عقاید و مناسک جهت
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بینـی هویـت بـه عهـده دارد.     بیشـتري را در پـیش  این پژوهش مشاهده شد، اخالق سهم گونه که در همان
ـارکت     گیري ساختار منسجمی هاي مذهبی، در شکلتوان گفت: ارزشمی از هویت نقـش بسـزایی دارنـد. مش

ـارت       هاي مذهبی سبب شـکل جوانان در تهیه برنامه ـا، کسـب مه ـادگیري الگوه ـاي  گیـري هویـت مثبـت، ی ه
  ).135، ص 1387گردد (ناعمی، اطات مثبت و پایدار میتحصیلی و شغلی، کاهش استرس و برقراري ارتب

ـامی   بنابراین، مذهب با ارائه تعریف روشنی از هدف زندگی، ـا و تجربـه  فعالیـت ایجاد معنا براي تم ـاي  ه ه
ـازي بـر         روزانه، چگونگی کاربرد راهبردهاي مقابله ـاي مناسـب بـراي همانندس ـا ارائـه الگوه اي و سـرانجام، ب

ها و عقایـد مـذهبی   جوي یافتن هویت فردي؛ اخالقیات، ارزشوگذارد. در جستاثر می ساختار هویت فردي
ـاي جدیـدي را   آورد و شـناخت وجود مـی اي از معنا و هدف را بهشوند. عقاید مذهبی درك تازهگر میجلوه ه

ـان هسـتی   دهد و اخالق به ارتباط سازنده فرد در ارتباط با خود، دیگـرا از خود و جهان هستی ارائه می ن و جه
هاي فـردي از هویـت شخصـی، بـه     کند بسیاري از دریافت) بیان می2005( وبسترگونه که کند. همانکمک می

  شوند.ایجاد می هااین ارزش هاي او براي داشتنهاي فرد و استداللواسطه ارزش
عنـوان  بـه داند. حتی وجودي مستقل گیري هویت مهم و اصیل مینقش مذهب را در شکل اریکسون

تواند به نوجوانـان در  هاي دینی یا خانواده، میگیرد. مذهب از طریق نهادهویت دینی براي آن در نظر می
هاي اساسی آنان باشد (نجفـی و  گوي پرسشدست آوردن هویت فردي و جمعی یاري رساند و پاسخبه

هـاي  مستلزم پاسخ به خواستهیافتگی انسان با مسایل زندگی، معتقد است سازش لوین). 1385همکاران، 
). مـذهب بسـتر مناسـبی بـراي     1386گویی به آنهاست (جان بزرگـی،  است که انسان در پی پاسخمهمی 

تـوان بـه مشـکل    هـا، مـی  ها و نیازاین خواستهکند. از جمله ها و مواضع مبهم فراهم میپاسخ به خواسته
اجتمـاعی مانـدن، الگـوي دلبسـتگی و جـدایی،      شـدن و  انسان در رابطه با زمان و جاودانگی، اجتمـاعی 
هـا  ها، عقل، جایگاه فرد در جهان، غلبه و معنادهی به رنـج تشویق و تنبیه (مجازات)، معنادهی به فعالیت

ایجاد چـارچوبی از   و زندگی ۀدستیابی به فلسفعبارت دیگر، هاي اساسی زندگی اشاره کرد. بهو تعارض
هاي مختلف هویت فرد یکپارچه و منسجم گردد. بنابراین، وجـود  هشود جنبتعهدات مذهبی، موجب می

  کننده باشد.تواند در رسیدن به هویتی مثبت و موثق بسیار کمکهاي مذهبی میگرایش
هـاي  ریـزي این پژوهش، نیاز بـه برنامـه  گیري هویت فردي در سرانجام، سهم عمدة مذهب در شکل

رنگ نمـودن نقـش مـذهب در زنـدگی در سـطح      ی و پرمناسب فرهنگی جهت تربیت رفتارهاي اخالق
تـري را در  این پژوهش، بعد اخالقی مذهب نقش مهـم  سازد. با توجه به اینکه درها را مطرح میدانشگاه

هاي اخالقـی نسـبت بـه بعـد مناسـک      رسد تکیه بیشتر بر ارزشساختار هویتی فرد نشان داد، به نظر می
  و دستیابی آنها به هویت پایدار و مثبت بسیار مددرسان باشد. تواند در پرورش جوانانمذهبی، می
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