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مقدمه
ترین مراحل تحول شخصیت است. از نوجوانی به دوره جوانی یکی از حساسگذار

دانــد، یـابی در برابــر ســردرگمی مــی لــه را هویــت) ایــن مرح1963،1968(1اریکسـون 
تـرین وظیفـه تحـول شخصـیتی نوجـوان تلقـی       یـابی مهـم  با بحران و هویترویارویی

) 1968ثیر عوامل مختلفی قرار دارند. از نظر اریکسـون ( أتیابی تحتشود. این هویتمی
اب هـاي سیاسـی و انتخـ   گیري سیاسی نسبت بـه جریـان  سه عامل انتخاب شغل، موضع
) معتقـد  1992آدامـز ( ـیابی نوجوانان دارد. مارك اشترم  مذهب نقش اساسی در هویت

یـابی کمـک کننـد، اگرچـه     توانند نوجوان را در هویـت است، مذاهب مختلف اغلب می
هـاي دینـی کمـک    جویی از آموزهبراي هویتکه دهند برخی از نوجوانان نیز ترجیح می

نگیرند.
3) هویت دینـی 2010،ناسی دین (لیمینک؛ مادن و مارلنشدر فرهنگ لغت روان2بل

دانـد  ، میکنندي آن را درك میابه خوبی معن،اندیشمندانبیشتررا به عنوان مفهومی که
با توجه به یک سنت دینی اشاره دارد.4»خودتعریف«هویت دینی به که معتقد است و 

هویـت  «در مقولـه  ،کنـد پیدا میدین و نسبتی که با آنرا بارابطه آدمی ،)1380(شرفی
دانـد کـه   او هدف ایدئولوژي را ایجاد تصویري در ذهن شخص میکند.تبیین می»دینی

بدیهی است از پیامدهاي تکـوین هویـت   .کنداحساس فردي و جمعی را در او تقویت 
برخـی  .اسـت ها و باورهاي یک مکتب احساس تعهد و مسئولیت در برابر ارزشدینی،

.کنندتلقی می»هویت دینی«بناي تعهد را به عنوان سنگظران،ناز صاحب
. عدم تصـریح تعریـف   دکرمطرح )1950(نوریکسرا ا5»منهویت«مفهوم نخست، 

همـت خـود را مصـروف ارائـه     ) 1966(6مارشـیا عملیاتی دقیق این مفهوم باعث شد تا 
) هویـت را نـه   1980(مارشـیا هـاي هویـت کنـد.   معیار براي تعریف عملیـاتی منزلـت  

داند. وي بـا مـالك قـرار    می7»ساختار خود«بلکه ،»معنا«و نه »ل مسئلهح«، نه »نگرش«
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ي،رودنبالـه یـافتگی، هویـت 3،چهار منزلت هویت2،تعهدو 1دو بعد تجربه بحراندادن 
تعریـف عملیـاتی مارشـیا منزلـت     براسـاس  . دهـد میسردرگمی را ارائه و زدگیبحران
؛تجربه بحران دارد ولی تعهد نـدارد 5،زدهبحران؛تجربه بحران و تعهد دارد4،یافتههویت
نه تجربه بحـران و نـه تعهـد   7،تجربه بحران ندارد ولی تعهد دارد و سردرگم6،رودنباله
.دارد

هـاي هویـت مارشـیا را در دو بعـد عقیـدتی و بـین       ) منزلـت 1986(8آدامزو بنیون
9یافتـه سـنجش عینـی هویـت مـن     شنامه گسترشو در پرسکردند سازي شخصی مفهوم

چهـار  دربردارنـدة هاي هویت من است که لفهؤیکی از مهویت بین شخصی،.یدندسنج
قرار انتخاب تفریح و انتخاب دوست،گیري فرد نسبت به نقش همسري،موضعموضوع

ن . با توجه به تفاوت فرهنگی بـین ایـرا  )1998(آدامز،باشدمیمالقات با جنس مخالف 
جایگزین پرسشبه تعداد هشت ،اسالمی و غرب به جاي قرار مالقات با جنس مخالف

از نظر اریکسون تنظیم شد.در نظر گرفته و تنظیم رابطه فرد با جنس مخالف با محتواي 
است که پس از ایجاد بحران »من«آن جنبه از شود،نامیده می»من«آنچه هویت )1968(

ودکی به بزرگسالی به بررسی، انتخـاب و وحـدت بخشـیدن    اجتماعی گذار از کـ روانی
. البتـه هویـت   پردازنـد با توجه به فضاي عقیدتی خاص دوره جوانی می10تصاویر خود

.  شودمیگرفته کننده منزلت فرد در جامعه در نظرمن در دیدگاه اریکسون تعیین
ـ ترین نهاد اجتماعی است که دردین قدیمی،)1968از نظر اریکسون ( مین أخدمت ت

جذب نوجوانـان  در نگاه کارکردگرایانه به مذهب،. وي باشدمیاحساس اعتماد در بشر 
سـپري در برابـر از خـود    ماننـد گیري آنها در زندگی وجهتموجببه امور مذهبی را 

هاي اخالقی درون فرهنـگ و  اریکسون به ارزش،اساساینبرکند.بیگانگی معرفی می
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به نقل ؛2003(مارشیا. داندو آن را در حل بحران هویت مهم میدهد مذهب اهمیت می
فرهنگـی و  ی) نیز براي مذهب به عنـوان یـک حـوزه مهـم و عـامل     1383فر،از سلطانی

نقش مهمی قائل است و معتقـد اسـت   در کاهش بحران هویت جوامع مذهبی،اي،زمینه
مـذهب بـه   زیـرا ،تهاي هویتی شدیدتر اسـ در جوامعی که مذهب حاکم نیست بحران

چه کسی هستم؟روم؟به کجا میام؟از کجا آمده«یعنی ؛نوجوانانهايپرسشترین مهم
دهد.پاسخ می»چرا زندگی ارزش دارد؟هدفم در زندگی چیست؟

یابی و گیري شخصیت در دوره نوجوانی و جوانی همزمان در دو حوزه هویتشکل
ثیر متغیرهـاي مختلـف   أتو دینداري تحتگیرد. رابطه تحول هویتدینداري صورت می

ــی   ــرار م ــورها ق ــی کش ــرایط فرهنگ ــه ش ــتر (از جمل ــرد. بامیس ــل از ؛1986گی ــه نق ب
گیري هویـت  نقش جوامع مختلف در شکلبه ) 2008،کونتوري و هاريـ سولومونتوس

افـراد  بیشـتر مـدرن در جوامع پـیش که ) معتقدند 2002ه است. کوته و لوین (کردکید أت
زدگـی غالـب   رو هستند و در جوامع مدرن سـردرگمی و بحـران  در منزلت دنبالهجامعه 

هاي بزرگ بر هویت افراد انجـام  ثیرگذاري موقعیتأهاي اندکی براي تاست. البته تالش
شده است.

ده کـر کیـد  تأثیر فرهنگ بـر هویـت شخصـی    أضرورت بررسی تبه ) 2005شوارتز (
هنگ و جوامـع مختلـف بـر هویـت شخصـی و      ثیر فرأاست. مطالعات اندکی در زمینه ت

هاي انجام شده در ایـن زمینـه  گرفته است. در ادامه به مرور پژوهشانجام هویت دینی 
) حـاکی  1994(1، هافسترا و دوقـر آدامزـنتیجه پژوهش مارك اشتروم.شودمیپرداخته 

ي رویـافتگی و دنبالـه  از وجود همبستگی مثبت بین شرکت در مراسـم کلیسـا و هویـت   
رابطـه مثبـت   دهنـدة  سـو نشـان  از یـک هـا  نیـز یافتـه  )1997(2در پژوهش فولتناست.
گیـري  رابطـه منفـی جهـت   از سوي دیگر،یافتگی وگیري درونی مذهبی و هویتجهت

266) روي 2009لیـک ( و سـردرگمی هویـت اسـت.   زدگـی درونی مذهبی بـا بحـران  
د. در ایـن پـژوهش رابطـه تحـول     دانشجوي آمریکایی معتقد به خدا پژوهشی انجـام دا 

افـراد  کـه هویت و تحول ایمان و تعهد دینی سنجیده شد. نتایج ایـن مطالعـه نشـان داد   
بودنـد. افـراد   3وهـا بیشـتر دنبـال تحـول تعهـد دینـی      رها و دنبالهسردرگماز زدهبحران

1. Markstrom. -Adams, C., Hofstra, G., & Dougher

2. Fulton, A. S.

3. religious commitment
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د. در با یکدیگر تفـاوتی نداشـتن  1رو و سردرگم از لحاظ تحول ایمانیدنباله،یافتههویت
کونتوري و ـ پژوهش سولومونتوسمقایسه سطح دینداري نوجوانان یونانی و آمریکایی

نشـین قبـرس نسـبت بـه همسـاالن      نوجوانان بخش یونـانی که) نشان داد2008هاري (
آمریکایی خود از هویت سیاسی و مذهبی باالتري برخوردارند.

دهـد.  مختلفـی را نشـان مـی   هـاي  هاي انجام شده در ایران اسالمی نیز یافتهپژوهش
در تحقیق براي بررسی رابطه دینداري بـا بحـران هویـت بـا اسـتفاده از      )1382(نجفی

بحـران هویـت   پرسشنامه عمل به باورهاي دینی به این نتیجه رسید که در افراد دینـدار، 
با تردید زده و منزلت بحرانبا دینداري رابطه کمی داردیافتههویتمنزلت کمتر است و 

بـا  رومنزلـت دنبالـه  دینی ضعیف همـراه اسـت.   دینی و بنیاددینی بیشتر و فقدان تعهد
و زدهبحـران سـبک هویـت   انجام تعهدات دینی و عمل به باورهاي دینی همراه اسـت. 

سردرگم با تردید دینی باال و عدم تعهد دینی و عدم عمل به باورهاي دینی و اجتناب از 
ا رد اعتقادات همراه است.یید یأمنابع اطالعاتی براي ت

مارشـیا هویـت هايمنزلتمیانارتباطبررسیبرايايمطالعهدر) 1383(فریسلطان
گیـري اندازهاسالمدینبرتکیهبامذهبیگیريجهتمقیاسباکهمذهبیگیريجهتو

جهـت بـا رودنبالـه وزدهبحرانیافته،هویتمنزلتسهکهرسیدنتیجهاینبهبود،شده
گیـري جهـت باسردرگمهویتمنزلتبینکهدرحالیدارند،مثبتارتباطمذهبیگیري

عنـوان بـا پژوهشـی ) 1384(فـالح آزادومظاهريیاره،تقی. نشددیدهارتباطیمذهبی
دانشـجویان، درمـذهبی گیريجهتوخدابهدلبستگیمن،تحولسطحارتباطبررسی

بـه اجتنـابی دلبسـتگی ومـن تحولسطحبینمنفیهرابطدهندةنشاننتایجودادانجام
. بوددرونیمذهبیگیريجهتومنتحولسطحبینمثبتارتباطخدا،

بـا عقیـدتی هویـت رابطـه غربـی کشـورهاي درشـده انجامهايپژوهشبیشتردر
مطالعـه مورددینداريباشخصیبینهویتمنزلترابطهکمتروشدهسنجیدهدینداري

مقولـه تـا استشدهتالشرابطهاینمطالعهضمنحاضرپژوهشدر. استهگرفتقرار
بررسـی دانشـجویان دردینـی هویـت نفـی ودینیهویتپذیرشجنبهدوازدینداري

منزلـت چهـار بـین ايرابطهچهکهاستاینحاضرپژوهشاولمسئلهرو،ایناز. شود
نیـز دوممسـئله . داردوجـود جـنس دودردینـی هویـت پذیرشباشخصیبینهویت

1. faith development
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بـا . استجنسدودردینیهویتنفیباشخصیبینهویتمنزلتچهاررابطهبررسی
میـزان شـناخت جوانـان اجتمـاعی روابـط تنظـیم درشخصـی بینهویتتأثیربهتوجه

دینـی هویـت نفـی یاوپذیرشازشخصیبینچهارگانههویتهايمنزلتتأثیرپذیري
ریـزي برنامـه بـه تواندمیزمینهایندرپژوهشهايیافته. رسدیمنظربهضروريکامالً
دینـداري تقویـت بـا شخصـی بـین هویـت گیريشکلدرمداخالتییاوآموزشیهاي

.  کندکمک

روش   
غیرآزمایشی و بـا توجـه بـه موضـوع و هـدف آن، از نمونـه       طرح پژوهش حاضر،

انشـجویان مقطـع کارشناسـی    جامعه آماري ایـن پـژوهش، د  هاي همبستگی است.طرح
مهندسی دانشگاه تهـران در نیمسـال اول سـال    ـ هاي تحصیلی علوم انسانی و فنیگروه

3830دانشــجوي دختــر و 5023شــامل نفــر،8853تعــداد (بــه1388-89تحصــیلی 
و بـه ازاي هـر متغیـر    بـا توجـه بـه تعـداد متغیرهـا     حجم نمونه،است.دانشجوي پسر)

نفـر بـراي هـر    150تعـداد  نهایـت در)،1387فراهانی و عریضـی، نفر (کم پانزدهدست
بـا توجـه بـه توزیـع نامتقـارن      نفـر در نظـر گرفتـه شـد.    سیصـد جنس و در کل تعداد 

گیـري  با نظر به شـیوه نمونـه  همچنینهاي تحصیلی و دانشجویان دختر و پسر در گروه
براي ر گرفته شده بود،ها در نظآوري دادهاي که براي جمعاي خوشهتصادفی چندمرحله

تعـداد  نـاگزیر نفـر برسـد،  150اینکه تعداد دانشـجویان پسـر در نمونـه پژوهشـی بـه      
نفر رسید. نمونه مورد بررسی در ایـن پـژوهش شـامل    150به بیش از دانشجویان دختر

نفر پسـر و یـک نفـر کـه جنسـیت خـود را       151نفر دختر، 191؛نفر دانشجو بود343
اي اي خوشـه مونه این پژوهش بـه صـورت تصـادفی چندمرحلـه    نمشخص نکرده بود.

دو دانشـکده  از گروه تحصیلی علوم انسانی،گیري،نمونهنخستدر مرحله انتخاب شد.
مهندسـی  ـ ادبیات و علوم انسانی و الهیات و معارف اسالمی و از گروه تحصـیلی فنـی  

الزم بـه  انتخـاب شـدند.  نیز دو دانشکده مهندسی عمران و مهندسی معدن به قید قرعـه  
در ابتـدا  گیـري، ابوریحان و کیش به علت مشکالت نمونههاي قم،ذکر است که پردیس

از هر دانشکده چهار کـالس بـه تصـادف    از جامعه آماري حذف شدند. در مرحله دوم،
سعی شد که از هـر رشـته در هـر    ها،با این توضیح که در انتخاب کالسانتخاب شدند.

گیري و پس از انتخاب چهـار کـالس   نمونهپایانالس انتخاب شود. در دانشکده، یک ک
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در کـل نمونـه   کـه  يتعداد دانشـجویان پسـر  چونهاي انتخابی،از هر کدام از دانشکده
به ناچار یک کالس دیگر نیز از گروه تحصیلی فنـی ،نفر بود150کمتر از ،آورده شدند

مهندسی انتخاب شد.ـ 

ابزار
بـه آنپرسش32است. پرسش67پرسشنامه داراى این:دینیپرسشنامه هویت.1

10و دینـی نفـى هویـت   زیرمقیـاس  بـه  پرسـش 25و دینیهویت پذیرش مقیاسزیر
شـامل  دینـی  هویـت  پـذیرش  شـود. مقیـاس  سنج مربوط مىآن به مقیاس دروغپرسش

حالى و اسالم بر زندگى بهتر انسـان، احسـاس خوشـ   ویژه بهاعتقاد به نقش مثبت دین و 
افتخار از مسلمان بودن و عمل به دستورات اسالمى و یـارى مسـلمانان سـایر کشـورها     

عدم اعتقاد به نقش دین در حل مشـکالت  مشتمل بر دینیمقیاس نفى هویت زیراست.
به صورت اختیارى دینی و انجام فرایض دینیانسان، ضرورى ندانستن انجام دستورات 

رسـتانی شـهر تهـران انجـام     یآموزان دبنفر از دانش2541این  مطالعه که روي دراست. 
آلفاى کرونبـاخ  ها برحسب اعتبار زیرمقیاسضریب.شداعتبار و روایی آن بررسی ،شد
دسـت آمـد.  ه ب84/0دینی مقیاس نفى هویت زیرو در90/0دینی مقیاس هویت زیردر 

بـه عنـوان   دینی و نفى هویتدینیهویت پذیرش مقیاسزیردر بررسی روایی سازه دو
(رحیمی نـژاد  استخراج شددینیهویت نود پرسشیتحلیل عاملانجامدو عامل پس از

.)1374، و احمدي
براي سـنجش  :(EOM-EIS2)یافته سنجش عینی هویت منپرسشنامه گسترش.2

پرسشـنامه ترجمـه ازیافتـه هویـت وزدهبحرانرو،دنبالهدرگم،چهار منزلت هویتی سر
درپرسشـنامه ایـن . شـد اسـتفاده بنیـون وآدامـز منهویتعینیسنجشهیافتگسترش

32مجمـوع بـا رامذهبوزندگیفلسفهسیاست،شغل،محتوايچهارعقیدتی،بخش
انتخـاب جنسـی، نقـش حیطـه چهارنیزشخصیبینهویتبخشدر. دربرداردپرسش

. اسـت شـده تـه گرفنظردرپرسش 24مخالفجنسبامالقاتوعدهوتفریحدوست،
64پرسشـنامه کلدروپرسش 32عقیدتیبخشمانندنیزبخشاینهايپرسشتعداد

.استدهکرهنجاریابیوسازيبومیرا پرسشنامهاین) 1379(نژادرحیمی. داردالؤس
دهنـده و توضـیحات   شناختی پاسخبه همراه یک برگه مربوط به مشخصات جمعیت

به صورت گروهـی  یک مجموعه درآورده شده بود،پژوهش که براي هر فرد به صورت
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ـ  به منظور تحلیل دادهبا موافقت اساتید و در کالس درس دانشجویان اجرا شد. ه هـاي ب
مطـرح شـده در پـژوهش از روش ضـریب همبسـتگی      پرسـش دست آمده و پاسخ بـه  

.ه استپیرسون استفاده شد

ها یافته
ـ  لفـه ؤمیانگین و انحراف استاندارد م هـاي هویـت بـین    ت دینـی و منزلـت  هـاي هوی

مشخص شده است.1شخصی برحسب جنس در جدول

هاي هویت بین شخصی برحسب جنس هاي هویت دینی و منزلتمیانگین و انحراف استاندارد مؤلفه:1جدول 

دهد که میانگین نمرات کسب شده دانشجویان دختـر در  نشان می1هاي جدول ادهد
نگین نمرات دانشجویان پسر متفاوت است. میانگین نمرات پـذیرش  ها با میاهمه مقیاس

هویت دینی دانشـجویان دختـر در مقایسـه بـا دانشـجویان پسـر بیشـتر اسـت. امـا در          
زیرمقیاس نفی هویت دینـی، دانشـجویان پسـر میـانگین بیشـتري دارنـد. همچنـین در        

ی، روي هویـت بـین شخصـ   هـاي سـردرگمی هویـت بـین شخصـی، دنبالـه      زیرمقیاس
فردي، میانگین نمـرات دانشـجویان   یافتگی بینزدگی هویت بین شخصی و هویتبحران

پسر بیشتر از دانشجویان دختر است.
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هـاي هویـت دینـی    لفـه ؤهاي هویت بین شخصـی و م سؤال پژوهش: آیا بین منزلت
دانشجویان دختر و پسر رابطه وجود دارد؟

هـاي بـه دسـت آمـده     ار همبسـتگی ال اصلی الزم است به مقدؤبراي پاسخ به این س
هـاي  پذیرش هویت دینی و نفی هویت دینی در جـدول چهار منزلت هویت و دو متغیر

توجه شود.3و 2شماره 

دختردینی دردانشجویانهاي هویتلفهؤومشخصیهاي هویت بینضرایب همبستگی پیرسون بین منزلت:2جدول

پسرهاي هویت دینی دردانشجویانو مؤلفهشخصیهاي هویت بینزلتهمبستگی پیرسون بین منضرایب:3جدول
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بـراي  ؛تایج پژوهش به شرح زیر ارائه شـده اسـت  ن3و 2جدول هايیافتهبراساس 
ال اول:ؤس

و پسـران )r=-294/0(بین سـردرگمی و پـذیرش هویـت دینـی در دختـران      )الف
)223/0-=r ( دارد.همبستگی معنادار منفی وجود

ــه)ب ــین دنبال ــران  ب ــی در دخت ــت دین ــذیرش هوی ــران)r=298/0(روي و پ و پس
)198/0=r ( وجود دارد.مثبتهمبستگی

و پسـران  )r=026/0(زدگـی و پـذیرش هویـت دینـی در دختـران       بین بحـران )ج
)090/0-=r(کدام معنادار نیست.وجود دارد که هیچهمبستگی

و پسـران  )r=-037/0دینـی در دختـران (  یافتگی و پـذیرش هویـت  بین هویت)د
))008/0-=r (.همبستگی معنادار وجود ندارد

؛تایج پژوهش به شرح زیـر ارائـه شـده اسـت    ن)3) و (2جدول (هايیافتهبراساس 
ال دوم:ؤبراي س
)r=441/0(و پسـران  )r=223/0(بین سردرگمی و نفی هویت دینی در دختـران  )ه

د دارد.همبستگی معنادار مثبت وجو
)r=-294/0(و پسران )r=-198/0(روي ونفی هویت دینی دردختران بین دنباله)و

همبستگی منفی معنادار وجود دارد.
) r=089/0(و پسران )r=125/0(زدگی و نفی هویت دینی در دختران  بین بحران)ز

کدام معنادار نیست.وجود دارد که هیچ
همبسـتگی  )r=-169/0دینـی در دختـران (  یـافتگی و نفـی هویـت   بین هویـت )ح

وجود دارد.همبستگی منفی معنادار)r=-242/0(غیرمعنادار و در پسران 

گیريبحث و نتیجه
تـک تـک رابطـه برحسـب دومواولمسـئله هـاي یافتـه براسـاس حاضـر پژوهش

درپسـران ودختـران دردینـی هویتنفیودینیهویتپذیرشباهویتهايمنزلت
: شدگیرينتیجهوبحثزیرشرحبه3و2شمارههايولجد

یدر دختران و پسران رابطـه منفـ  دینی یتهویرشو پذیتهویسردرگمینب،اوالً
مثبـت در هـر دو   یهمبسـتگ ینـی دیتهویو نفیسردرگمینبینبه دست آمد. همچن
پـذیرش نمـره سردرگمینمرهافزایشباکهدهدمینشانیافتهاینجنس به دست آمد.
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افـزایش نیزدینیهویتنفیسردرگمیافزایشباهمچنین. یابدمیکاهشدینیهویت
بـا کـاهش   بـاور یـن کـه د یکسـان ،بنابراین. بودترقويپسراندررابطهاین. استیافته

و) 1382(ینجفـ هـاي یافتـه باحاضرپژوهشهايیافته. استهمراههویتسردرگمی
یسردرگمینبايرابطه) 1383(سلطانیپژوهشدرالبتهست. ) هماهنگ ا1997فولتن (

.  یامدبه دست نینداريو د
دسـت بـه جنسدودرمثبتهمبستگیدینیهویتپذیرشورويدنبالهینب،ثانیاً

دینـی هویـت نفـی ورويدنبالـه بـین همچنـین . بودترقويدختراندررابطهاین. آمد
رابطـه بـارة  درحاضـر پـژوهش نتـایج . آمـد تدسـ بهجنسدوهردرمنفیهمبستگی

یبـا پـژوهش نجفـ   ینـی دیـت هویرشدر رابطه مثبت بـا پـذ  ینیدیتو هورويدنباله
جهـت هـم ) 1994(1دوقـر وهافسترا،آدامزـ ) مارك اشتروم1383(فری) سلطان1382(

نآدلیـل اسـت، انتظارمورددینیهویتپذیرشورويدنبالهبینمثبتهمبستگی. بود
جامعهبرحاکمارزشینظامرودنبالهافراد) 1966(مارشیاتعریفطبقکهاستاینهم
دررابطـه ایـن کـه دادنشـان حاضـر پـژوهش هـاي یافتهجنسیتینظراز. پذیرندمیرا

.بودترقويدانشجودختران
به دسـت  ايرابطهپسرانودختراندردینیهویتپذیرشوزدگیبحرانینب،ثالثاً

دسـت بـه ايرابطهجنسدودرنیزدینیهویتنفیوزدگیبحرانبینهمچنین. یامدن
دنبالبهکهزدهبحرانافرادکهاستاین، نشاندهندةنبودانتظارموردکهیافتهایننیامد،

تنظـیم وهمسـري نقـش یـافتن ماننـد شخصیبینهویتهايلفهؤمانتخابوبررسی
. دهنـد نمینشانراايرابطهدینیهویتنفییاپذیرشباهستندمخالفجنسبارابطه

همبسـتگی رابطـه دوهـر درکـه ) 2008(یـک ) و ل1997(فولتنهايیافتهبایافتهاین
فولتنپژوهشباحاضرنتایجمقایسه. استناهماهنگآورددستبهمتغیردوبینمنفی

کشـورهاي وایـران کشـور اجتمـاعی وفرهنگـی تفاوتدرتوانمیرالیکو) 1997(
باورهـاي شـدن سسـت زیـر بـا هویتبحراناغلبغربیکشورهايدر. دانستغربی
نفـی یاوپذیرشوزدگیبحرانمتغیردوبینرابطهاینکهیدر حال؛استهمراهدینی

درمعتقدنـد آنها. استراستاهمیندرنیز) 2002(لوینوکوتهنظر. نشددیدهدینداري
مـدرن جوامـع دروهسـتند رودنبالـه منزلـت درجامعـه افراداغلبمدرن،پیشجوامع

1. Markstrom. -Adams, C., Hofstra, G., & Dougher
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.استغالبزدگیبحرانوسردرگمی
بـه ايرابطـه پسـران ودختـران دردینـی هویتپذیرشویافتگییتهوینب،رابعاً

ویـافتگی هویـت بـین رفـت مـی انتظـار چـون ،نبودانتظارموردیافتهاین. نیامددست
صـورت ایـن بـه یافتـه ایـن تفسیر. باشدداشتهوجودمثبترابطهنیدیهویتپذیرش

قابـل همسـویی یـا وتعـارض درراخودشخصیبینیابیهویتدانشجویانکهاست
هـاي یافتـه بـا حاضـر پـژوهش هايیافته. اندندانستهخوددینیهویتپذیرشباتوجه
پـژوهش  نیـز ودینـداري ویـافتگی یـت هوینبر رابطه مثبت بی) مبن1383فر (یسلطان
ـ یـري گرابطه مثبت جهـت دهندةنشان) 1997(1فولتن یـافتگی یـت و هویمـذهب یدرون

دینـداري بـا یافتگییتبر عدم رابطه هوی) مبن1382(ینجفیافتهبا یول؛هماهنگ نبود
دیگـر توسـط کـه عقیـدتی هویـت بـا شخصـی بـین هویتمحتوايالبته. بودهمسو

حاضـر پـژوهش دیگـر یافته. داردتفاوتنیزاستگرفتهقرارعهمطالموردپژوهشگران
ــیــافتگیهویــتزمینــهدر ــود. یــتهویو نفــیشخصــینب ــین در جهــت انتظــار ب ب

یافتگی و نفی هویت دینی در دختران و پسران همبستگی مثبت معنادار به دسـت  هویت
یافتگی بین شخصی یافتگی براساس هویتالبته مقدار تبین واریانس تغییرات هویتآمد.

تـوان بـه   درصد است. براي تفسیر این نتیجه می6درصد و براي پسران 3براي دختران 
محتواي چهارگانه هویت بین شخصی اشـاره کـرد. در دو محتـواي انتخـاب دوسـت و     
انتخاب تفریح ممکن دانشجویان ممکن است کمتـر بـه معیارهـاي دینـی توجـه داشـته       

دیگر که تنظیم رفتار در برابر جنس مخالف و نقش همسـري  باشند. البته در دو محتواي 
معیارهـاي  معیارهاي غیردینی و احیاناًثیرأتنیز ممکن است دانشجویان تا حدودي تحت

فرهنگ غربی قرار گرفته باشند.
توان گفت رابطه سردرگمی با دینداري در هـر دو جـنس   بندي کلی میدر یک جمع

درگم فاقـد باورهـا و تعـدات دینـی الزم     رکه افـراد سـ  اناي منفی است، به این معرابطه
روي و دینداري نیز در هر دو جنس حاکی از تبعیـت افـراد   همچنین رابطه دنبالههستند.

هاي دینی کشور است. درخصوص رابطه بحران هویـت کـه در آن فـرد    رو از نظامدنباله
پـژوهش حاضـر   نتیجـه ،فعاالنه بـه دنبـال تجدیـدي نظـر در باورهـاي کـودکی اسـت       

هاي غربی حاکی از رابطـه مثبـت بحـران هویـت و     دهنده عدم رابطه، ولی پژوهشنشان

1. Fulton, A. S.
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یـافتگی و  هویـت بارةال بردن دین به ویژه در جوامع غربی است. آخرین نکته درؤزیرس
هاي دیگر متفاوت بود. هاي پژوهش حاضر با پژوهشدینداري نیز یافته

به جامعه دانشجویی الزم است احتیاط کرد. براي هاي پژوهش حاضریافتهدر تعمیم
هـاي بیشـتري در ایـن زمینـه در شـهرهاي مختلـف و       تعمیم نتایج الزم است پـژوهش 

با توجه به اینکه پرسشنامه سنجش عینی منزلـت هویـت مـن    هاي دیگر انجام داد.نمونه
شـتر  که در پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفت، در حوزه هویت بـین شخصـی، بی  

رو، رابطه مثبت معنادار بـه دسـت   سنجد و نه محتواي آن را؛ از اینساختار هویت را می
یافتگی بین شخصی و نفی هویت دینی، دور از انتظار نیست.آمده بین هویت

ها  محدودیت
جامعه آماري پژوهش حاضر به دانشجویان مقطع لیسـانس چنـد گـروه تحصـیلی     ـ 

هـا و  هایی را براي تعمـیم یافتـه  به همین دلیل محدودیتشد.دانشگاه تهران محدود می
آورد.تفسیرها به وجود می

هاي همبستگی، طرح پژوهشی مطالعه حاضر به عنوان یکی از نمونه طرحـ 
هایی را در زمینه  اسنادهاي علت شناختی متغیرهاي مورد بررسی محدودیت
کند که باید در نظر گرفته شود.مطرح می

نظر این پـژوهش  ل متغیرها، همپوشی متغیرها و متغیرهاي مزاحم که مدنحوه کنترـ 
هـا بایـد   ثیرگذار باشند که به دلیل همه این محدودیتأتوانند بر نتایج تمی،قرار نگرفت

احتیاط به طور کامل رعایت شود.در تفسیر و تعمیم نتایج،

پیشنهادها
مختلـف  هاي آماري و روشمونه نهاي گروههاي مشابه با استفاده از اجراي پژوهش

توانـد  مـی همچنـین، و کنـد هاي پژوهش حاضـر را بررسـی   تواند تکرارپذیري یافتهمی
هاي مربوط به رابطه هویت دینـی و هویـت بـین شخصـی در پـژوهش حاضـر را       ابهام

هاي میـان فرهنگـی مشـابه و مقایسـه بـا پـژوهش حاضـر،       . انجام پژوهشکندبرطرف 
با توجه به اینکه هویـت دینـی و هویـت بـین     . ها مفید باشدهتر یافتهتواند در تبیین بمی

رابطـه میـان ایـن متغیرهـا در     زیـادي وابسـته بـه فرهنـگ هسـتند،     انـدازه  تا شخصی،
هاي دیگر غیراسالمی و غیرایرانی ممکن است نتایج جالبی را دربرداشته باشد.فرهنگ
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