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 چكيده
یت (هویت شخصی، هویت ارتبـاطی، هویـت اجتمـاعی و    هو ۀبین ابعاد چهارگان ۀن پژوهش، رابطیدر ا

ـ یرونی) بررسی شده است. روش تحقیـق،  گیري مذهبی (درونی و بهویت جمعی) با جهت و از  یفیتوص
ـ 16سنی ۀ نفر از نوجوانان پسر و دختر با دامن 150بوده است. تعداد همبستگی  نوع سـال در مقطـع    18 ـ

هـاي هویـت   جنبـه ۀ نامچهارم پرسشۀ تخاب و  توسط نسختحصیلی دبیرستان به روش تصادفی ساده ان
)AIQ- IVـتگی   . ازشـدند ) ارزیـابی  1950(آلپـورت و راس،   گیري مذهبیجهتۀ نام) و پرسش و همبس

ـ گت بر جهتیر ابعاد هویثأرها و تیارتباطات متغ یمنظور بررسبهتحلیل رگرسیون،  ـ یب یمـذهب  يری و  یرون
  استفاده شد. یدرون

ه ابعاد هویت فردي، هویت جمعـی و هویـت   کدهد رگرسیون بر روي هر دو جنس نشان می نتایج تحلیل
میـان ابعـاد   ) و از R ،01/0 <P = 568/0( گیري مـذهبی درونـی اسـت   جهتة نندکبینی ، پیشیاجتماع

  ). R ،05/0 <P=273/0( گیري مذهبی بیرونی استکنندة جهتبینیپیشهویت، تنها هویت فردي، 
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  مقدمه
کننـد، چنـان زیـاد اسـت کـه      اي کـه نوجوانـان تجربـه مـی    شناختی و اجتماعیتغییرات جسمانی، روان

). Erikson, 1968داننـد( یابی میاي بحرانی براي رشد خود و هویتشناسان معموالً نوجوانی را دورهروان
عتقد است که نوجوانی، دورة تعارض روانی ـ اجتماعی اسـت و تکلیـف فـرد در ایـن دوره،     اریکسون م
در ایـن  » مـن کیسـتم؟  «است. اشتغال فکري فرد، بـا سـؤال   »هویت در برابر سردرگمی نقش«حل بحران 

آید در این دیدگاه، رشد بهنجار نوجوانی، از دستیابی به هویت منسـجم و پاسـخ بـه ایـن     دوران پدید می
  شود.سش حاصل میپر

یافتۀ نوجوانان و افزایش عزت نفس آنها، شالودة شناختی را بـراي پـرورش   هاي سازمانخودتوصیفی
کند. پژوهشگران با استفاده از روش مصاحبۀ بالینی، نوجوانان را به چهـار طبقـه تقسـیم    هویت فراهم می

. کسب هویـت: ایـن   Marcia, 1980 :(1دهد(کنند که پیشرفت آنها را در تشکیل هویت پخته نشان میمی
، دانـ ها و اهدافی که خودشان آنهـا را برگزیـده  اند و به یک رشته ارزشها را بررسی کردهافراد قبالً گزینه

. 3انـد؛  اند و هنوز تعهدات قطعی براي خود ایجاد نکرده. وقفه: این افراد سرگرم فرایند کاوش2پایبندند؛ 
هـا و اهـدافی   هاي دیگر را بررسی کرده باشند، خود را به ارزشنکه گزینهضبط هویت: این افراد بدون ای

هـا و اهـداف خاصـی پایبنـد     انـد و بـه ارزش  . پراکندگی هویت: این افراد فاقد جهت4اند؛ متعهد ساخته
). افزون بـر ایـن نظریـه، نظریـۀ     65، ص 2، ج 1386، كگیرد(بربه این صورت، هویت شکل می نیستند.

) مطرح شـده اسـت کـه بـر اسـاس آن،      Turner, 1985, p. 77 121م نظریۀ هویت اجتماعی(دیگري به نا
ــاعی اســت(بارون و هم     ــد فــردي و اجتم ــت داراي دو بع ــهوی ). تاجفــل و 252، ص 1388اران، ک

هاي فردي، و هویت اجتمـاعی  دهندة تفاوت) هویت فردي را نشانTajfel, & Turner, 1986, p. 11ترنر(
داننـد. در ایـن دیـدگاه، هویـت     هاي فردي (شامل خودپنداره و عـزت نفـس) مـی   باهتدهندة شرا نشان

تـوان در  اجتماعی شامل دانش افراد از تعلق به گروه اجتماعی خاص است. نمودهاي این هویـت را مـی  
اجتماعی مطـرح  ـ  تعلقات قومی، مذهبی و نژادي مشاهده کرد. بر همین اساس، پیوستار هویت شخصی

دهـد کـه یـک    تواند از خود ادراك متفاوتی داشته باشد و این پیوستار نشان میگردد. یک شخص میمی
عنـوان یـک   شخص در زمان معین در کجا قرار دارد. در انتهاي هویت شخصی، اندیشیدن دربارة خود به

عنـوان عضـوي از یـک    ود بـه فرد وجود دارد؛ و در انتهاي دیگر در هویت اجتماعی، اندیشیدن دربارة خ
  ).1). (مراجعه به شکل 252، ص 1388اران، کگروه وجود دارد(بارون و هم
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  یاجتماعـ  يت فردیوستار هوی: پ1لکش
هاي موجـود، مقیاسـی را بـراي ارزیـابی ابعـاد      ) با اقتباس از نظریهCheek, Et al, 1994چیک و دیگران،(

د. در ایـن مقیـاس، هویـت فـردي گویـاي نقـش هنجارهـا،        هویت فردي، اجتماعی و جمعی تهیه کردن
اي گیري هویت وي اسـت. هویـت اجتمـاعی، معـادل خـود وابسـته      ها و باورهاي فردي در شکلارزش

اند و ارتباطات فـرد  ) عنوان کرده.Markus & Kitayama,1991, p.224- 253(کیتایاماو  مارکوساست که 
اسـت و   ترنـر و  تاجفـل ت جمعی نیز معـادل هویـت اجتمـاعی    کند. هوییابی وي تبیین میرا در هویت

رسـاند و فـرد خـود را بـر مبنـاي تعلقـات گروهـی، از جملـه         تشابهات فردي با اعضـاي گـروه را مـی   
کند. هویت جمعی، بخش شاخصی از هویـت اجتمـاعی   هاي نژادي، مذهبی و ملی توصیف میوابستگی

کند به اینکه آنها (اعضاي یـک  یت جمعی اشاره میاست که از نظر چیک، به مذهب اختصاص دارد. هو
شـان را بـا نمادهـایی    د؟ مردم هویت جمعیانچه کسانیـ   ایمگویند ما به هم وابستهگروه) ـ آنجا که می 

هـا، اعتقـادات، احساسـات، رفتارهـا، زبـان و یـا       هـا، نگـرش  کنند. این نمادهـا و نشـانه  فرهنگی ابراز می
دهندة بیرونـی، از جملـه تاریخچـه و    کنند. این هویت، به نیروهاي شکلیهاي اعضا را منعکس مگویش

عنوان هویت اجتمـاعی نامیـده   اند. در حقیقت، هویت جمعی و اجتماعی، در ابتدا بهساختار گروه، وابسته
هـا در هویـت اجتمـاعی، نشـانگر مقولـۀ      سنجی نشان دادند که برخـی از مقولـه  هاي روانشد؛ اما تحلیل

ت کـه نماینـدة عضـویت گـروه خـاص اسـت. ایـن مقولـه را هویـت جمعـی یـا اشـتراکی             سومی اسـ 
توان گفت: هویت جمعی، به احساس حاصل از تعلق گروهـی  ). بنابراین میCheek, et al, 1985نامیدند(

که در هویت اجتماعی، گـروه مطـرح نیسـت،    شود (مثالً عضوي از یک فامیل بودن)؛ درحالیاطالق می
که فرد در ارتباط با آنها قرار دارد، مبنایی براي تعریف خـود هسـتند. بـر همـین اسـاس، در      بلکه دیگران 

کند و احساس تعلـق گروهـی بـر    هاي گروهی معرفی میهویت جمعی، فرد خود را بر اساس وابستگی
کـه در هویـت اجتمـاعی، ارتباطـات بـا دیگـران، تعریـف فـرد از خـود را          هویت مؤثر اسـت؛ درحـالی  

  ).DeVos, 1995(آفریندمی
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در ارتباطـات   گـذاري بـراي پـذیرا بـودن و صـداقت     گیري ارتباطی را کوشش کـردن و ارزش جهت
)، هویت Sluss & Ashforth, 2007, p. 31(آزفورث). اسالس و Reis & Patrick, 1996اند(نزدیک دانسته

رپرسـت، و ارتباطـات   سـ    دانند (براي مثـال، ارتباطـات زیردسـت   ارتباطی را ماهیت ارتباط ـ نقش می 
دهد که یک نقش چگونـه خـود را در ارتباطـات    همکار ـ همکار). آنها معتقدند هویت ارتباطی نشان می 

اي که یک فرد در ارتبـاط وابسـته بـه نقـش قـرار      گذارد. این هویت، به حوزهبا افراد دیگر به نمایش می
  شود.گیرد، تعریف میمی

نظـر از هویـت   سطوح مختلفی از هویت را مشاهده کرد و صـرف توان مینیز  خمینیدر گفتار امام 
. در کـالم ایشـان،   شوددیده می ایشانهاي گروهی، قومی، ملی و فراملی در آثار اشاراتی به هویت، فردي

). این واژه با توجـه بـه   291ص  ،11، ج 1379 (ره)، ینیاز واژة خود یا انسان استفاده شده است(امام خم
ایشـان در بیانـات    )، ناظر به هویت فردي است.252، ص 1388اران، ک(بارون و همتعریف هویت فردي

، 1379، ینـ ی(امـام خم بردکرد، لر، ترك و بلـوچ را نـام مـی   همچون  ،صریحاً اقوام مختلف ایران، خویش
شناسی مطرح است؛ به ویژه اهمیـت  ). بنابراین، هویت از جمله مباحث مهمی است که در روان290ص 

). از سویی، یکـی از متغیرهـاي مـرتبط بـا     61، ص 1386، كران نوجوانی بسیار بیشتر است(برآن در دو
گیـري  هاي مذهبی، بر جهت). نگرش1389، حقرو رضایی فرح آبادي گیري مذهبی است(هویت، جهت

ویـژه در حـوزة سـالمت    هاي مذهبی، بـه ها به اهمیت نگرشمذهبی تأثیرگذار است. امروزه در پژوهش
 .Abu-Rayya, & HAbu-Rayya, 2009, 33, p(آبورایـا و  آبورایابسیار توجه شده است (براي مثال، روان، 

و  تبرائـی )، 1380(سـاکی و دار گلـه )، 1380و همکـاران(  بیرشـک )، 1373(مشـعوف بهرامـی )؛ 329 ,325
گیـري  به بیان اهمیت جهـت  فلرو  لوریکاز جمله،  ))1389احقر(و  آباديرضایی فرح)؛ 1387همکاران(

شده، بـه  هاي مذهبی ادراكگیري مذهبی درونی و پاداشاند که جهتمذهبی درونی پرداخته و نشان داده
هـاي مـذهبی   ). یکـی از پـادش  Lavric & Flere, 2011, p. 217, 222بعدي گرایش دارنـد( یک سازة یک

یی در زنـدگی  هـاي خـدا  شده در این پژوهش، انتظار زندگی جاودانه در بهشـت یـا ادراك کمـک   ادراك
گیـري مـذهبی و   روزمره بوده است. ایـن پـژوهش بـا روش آمـاري نشـان داده اسـت کـه بـین جهـت         

هایی کـه بـین ایـن    پوشیشده، ارتباطی نزدیک وجود دارد. بنابراین، به علت همهاي مذهبی ادراكپاداش
انـد  ه و پیشـنهاد داده دو سازه وجود دارد، محققان در این پژوهش، این دو سازه را مستقل از هـم ندانسـت  

هـاي  عنوان شـاخص تمایـل بـه آمـوزه    بعدي تلقی شود. یکی از موضوعات مذهبی که بهاي یککه سازه
اسـت. در   گیـري مـذهبی  ها مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته، شاخص جهـت دینی در پیشینۀ پژوهش
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بـه دو صـورت درونـی و    گیري مـذهبی را  ، نخستین بار جهت1950در سال آلپورتشناسی، حوزة روان
شود که به امور مذهبی اساساً بـه دلیـل   گیري مذهبی درونی در کسانی دیده میبیرونی مطرح کرد. جهت

کسب لذت و رضایت درونی و بر مبناي ارتباطی کامالً شناختی و خصوصی با خداوند گـرایش دارنـد.   
تر بـه دسـتاوردهاي اجتمـاعی و    شـود کـه بیشـ   میگیري مذهبی بیرونی، در افرادي دیده همچنین، جهت

  ).Tiliopoulos et al, 1967, p. 1609شخصی گرایش دارند(
نیـز نامیـده    گیري مذهبی درونی و بیرونی را نظریۀ نیـت درونـی  ، جهتآلپورتاز سوي دیگر، 

گیري درونی با نیـت مـذهبی رابطـه دارد و بـه شـکل انگیـزة غالـب و        است. در این نظریه، جهت
گیـري بیرونـی، مـذهب را    کنـد. امـا افـراد داراي جهـت    بک زندگی فرد عمل میراهنمایی براي س

). هویـت  Ting Toomey, et al, 2000,p. 47, 79داننـد( اي بـراي اهـداف شخصـی خـود مـی     وسیله
دیگر، هویت دینی پس از تحکیم ارتباط آدمی بـا  عبارتمذهبی، جزئی از هویت اجتماعی است. به

آید. بنابراین، هویت دینی انسان از درون انسـان و  ان و جامعه پدید میخداوند متعال، در وجود انس
رو، پـس  گیرد و چیزي بجز حس مذهبی یا حس خداجویی نیست. از اینآفرینش او سرچشمه می

هـا و اهـداف   از تثبیت هویت دینی، رفتارهاي فردي و اجتماعی (هویت اجتماعی) بر اساس آرمان
  ).23، ص 1380گیرد(نگارش، دین شکل می

دهنـدة  طور تجربی و نظري، عنصر تشکیلاند که بهشده در زمینۀ هویت نشان دادههاي انجامپژوهش
در هر دو، احترام به خود اسـت. بـر    هویت اجتماعی، متمایز از هویت فردي است و یکی از عناصر مهم

. 1کنـد:  تبیـین مـی   ، هویت دینی، هویت اجتمـاعی را در سـه حیطـه   ترنرشناسانی چون طبق نظر جامعه
. 3) مؤلفۀ ارزشی: ارزشی که فرد بـراي عضـویت گروهـی قائـل اسـت؛      2مؤلفۀ معرفتی: شناخت خود؛ 

مولفۀ عاطفی: میزان احساسات فرد نسبت به گروهی که عضو آن است و افراد دیگـري کـه بـا آن گـروه     
هـاي  ان، یـک فـرد بایـد در مولفـه    شناس). بنابراین، از نظر جامعهTurner, 1985, p. 77-121اند(در ارتباط

  هاي دینی را براي رسیدن به هویت اجتماعی لحاظ کند.، مالكمعرفتی، ارزشی و عاطفی
نـونی، مـذهب همچنـان در تمـام     کبا توجه به شدت یافتن فرایندهاي توسعه و نوسازي در جوامـع  

ۀ کنــونی بــه کــار منبعــی مهــم بــراي هویــت و معنابخشــی در جهــان متجــدد و آشــفت، بــه مثابــۀ ابعــاد
هـا،  ت در پـژوهش یـ و هو یمـذهب  يریـ گیـت جهـت  با توجه به اهمبنابراین،  .)1386(اخترشهر، رودمی

شـده اسـت و بـر     گیـري مـذهبی انجـام   بین ابعاد هویت و جهتۀ منظور بررسی رابطپژوهش حاضر به
  شود:میر ارائه یز يالگواساس آنچه گفته شد، 
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  هشپژو یمفهوم يالگو: 2لکش
) ارائه شده است، در این پژوهش، اهـداف زیـر بررسـی    2آنچه در الگوي مفهومی (شکل بر اساس 

  شوند:می
گیري مـذهبی  تعیین رابطۀ بین ابعاد چهارگانۀ هویت (فردي، اجتماعی، جمعی و ارتباطی) و جهت

  درونی؛
گیري مـذهبی  جهتتعیین رابطۀ بین ابعاد چهارگانۀ هویت (فردي، اجتماعی، جمعی و ارتباطی) و 

  بیرونی. 
  اند از:  هاي مورد بررسی عبارترو، فرضیهازاین

گیري مذهبی درونی، رابطۀ بین ابعاد چهارگانۀ هویت (فردي، اجتماعی، جمعی و ارتباطی) و جهت
  معناداري وجود دارد؛

 گیـري مـذهبی بیرونـی،   بین ابعاد چهارگانۀ هویت (فردي، اجتماعی، جمعی و ارتبـاطی) و جهـت  
  رابطۀ معناداري وجود دارد.

  روش پژوهش
گیـري مـذهبی بیرونـی و    منظور بررسی ارتباط بین ابعاد هویـت و جهـت  به: جامعۀ آماري و حجم نمونه

نفر با دامنۀ سنی شـانزده تـا    150آموزان دبیرستانی هر سه مقطع شهر اصفهان، تعداد درونی، از بین دانش
گویـاي  ، آمـاري و کفایـت حجـم نمونـه     توان نتخاب شدند.) اSRSهجده سال، به روش تصادفی ساده(

). Power Observation 0.8بود و بنابراین، کفایـت حجـم نمونـه، احـراز شـد (     نمونه  ةمناسب بودن انداز
هـاي هویـت (چهـارمین فـرم تجدیدنظرشـدة      نامـۀ جنبـه  به تکمیل پرسش کنندگان در پژوهش،شرکت



   ۷۵ گيري مذهبي دروني و بيرونيبررسي رابطة ابعاد چهارگانة هويت و جهت

هـاي انتخـابی،   گیري مذهبی اقدام کردند. از بین نمونهجهت نامۀ) و پرسشAIQ- IVهاي هویت، گرایش
منظـور رعایـت اصـول    پسـر) بازگشـت داده شـد. بـه     59دختـر و   57نامه (پرسش 116در نهایت تعداد 

و  یضـ یکننـدگان، عـدالت و برابـري در پژوهش(عر   ویژه اصل احترام به شـرکت اخالقی در پژوهش، به
منظـور تحلیـل   کنندگان ارائه گردیـد. بـه  ستورالعمل واحد به شرکتسان و د)، شرایط یک1388، یفراهان
منظـور بررسـی شـاخص گـرایش     استفاده شد. در بخش آمار توصیفی، بـه   SPSS-19ها، از نرم افزارداده

مرکزي، میانگین، و براي بررسـی شـاخص پراکنـدگی، انحـراف معیـار گـزارش شـد. در قسـمت آمـار          
ی تأثیرگـذاري متغیرهـاي پـیش    یت پیشاستنباطی نیز، براي بررسی قابل بـین، از تحلیـل   بینی و میزان کمـ

ی گـزارش شـده در تحلیـل رگرسـیون،       بهرگرسیون گام گام استفاده شد. در پایان، با توجه به میـزان کمـ
  معادلۀ رگرسیونی پژوهش ارائه گردید.

  ابزار پژوهش
ي هویتی به این معناست که افراد هنگـام  هاگرایش :)AIQ- IV(نسخة چهارم  - نامة ابعاد هويت. پرسش١

). تهیۀ Cheek, 1989, p. 275- 285دهند(هاي مختلفی را به خود نسبت میمعرفی خودشان، چه مشخصه
هـاي هویـت سمپسـون انجـام شـده      هاي هویت، با انتخاب موادي از فهرسـت ویژگـی  نامۀ جنبهپرسش
ها بازنویسی و برخی دیگر حذف شـدند  ماده ). سپس برخی ازSampson, 1978, 46, p. 552- 568است(

 ,Hogan, & Cheek, 1983هاي جدیدي تهیه شد(نامه، مادهو براي اصالح پایایی و اعتبار محتواي پرسش

p.339-357هایی که در هویت اجتمـاعی قـرار گرفتـه    سنجی نشان داد، برخی از مقولههاي روان). تحلیل
دن)، نشانگر عامل سومی بـود کـه آن، هویـت اشـتراکی یـا جمعـی       بود (براي نمونه، عضوي از فامیل بو

) و در حال حاضـر توسـعه   Cheek, et al 1985است و به این صورت، مقیاس سوم براي این قلمرو تهیه(
). نه مقیاس اجتماعی و نه مقیاس جمعـی یـا اشـتراکی در برگیرنـده     Cheek, et al,1994داده شده است(

، بنابراین، مقیاس چهـارمی بـا گـرایش هویـت ارتبـاطی      نبودهرابطه با همسر روابط با دوستان صمیمی یا 
نامـۀ  کنم)، به نسخۀ چهارم پرسـش (یک دوست خوب بودن براي کسانی که واقعاً به آنان ابراز عالقه می

). بنـا بـر آنچـه گفتـه شـد، ایـن       Cheek. et al, 2002) افـزوده شـد(  AIQ-IVهاي مختلف هویـت ( جنبه
سنجد: گرایش هویت فردي؛ گرایش هویت ارتباطی؛ گـرایش هویـت   ر نوع هویت را مینامه چهاپرسش

شـرح زیـر دارد: ده مـاده، گـرایش هویـت       ماده به 45نامه اجتماعی و گرایش هویت جمعی. این پرسش
شخصی؛ ده ماده، گرایش هویت ارتباطی؛ هفت ماده، گرایش هویت اجتمـاعی؛ و هشـت مـاده گـرایش     

۷۶     ۱۳۹۱، سال پنجم، شماره چهارم، زمستان  

هـاي یادشـده، از مجمـوع    گیرد. هریـک از مقیـاس  اد دیگر، امتیاز خاصی تعلق نمیهویت جمعی. به مو
)؛ 2)؛ کمی بـرایم مهـم اسـت (   1آید که شامل این مواردند: برایم مهم نیست () به دست می5- 1نمرات (

، پـرادو دل). 5العاده برایم مهم اسـت ( )؛ و فوق4)؛ برایم خیلی مهم است (3تا حدودي برایم مهم است (
پایـایی ابـزار یـاد شـده را (در چهـار       )،Del prado, et al.,2007, p. 1128(میرامـونتز و  بـک کاتیج، ورچک

- 8/0انـد: هویـت فـردي(   فرهنگ آمریکایی، استرالیایی، مکزیکی و فلیپینی) به این صورت گـزارش داده 
). 77/0- 67/0)؛ و هویـت جمعـی (  82/0- 8/0)؛ هویـت اجتمـاعی (  91/0- 82/0)، هویت ارتباطی (83/0

 ؛)81/0) در این پژوهش به روش آلفاي کرونباخ، به ایـن شـرح اسـت: هویـت فـردي (     AIQ-IVپایایی (
  ).77/0)؛ و هویت جمعی (75/0)؛ هویت اجتماعی (73/0هویت ارتباطی (

گیري مـذهبی درونـی و   ، جهتراسو  آلپورتمقیاس : راسو  آلپورتگیري مذهبی . مقیاس جهت2
مـاده اسـت. از ایـن میـان،      21)، که شامل Allport, & Ross,1967, p. 432کند(می بیرونی را بررسی قرار

پـردازد. در ایـن   گیـري درونـی مـی   گیري بیرونی و ده ماده به ارزیابی جهـت یازده ماده به ارزیابی جهت
گیـري مـذهبی بیرونـی، و بقیـه بـراي ارزیـابی       هاي یک تا دوازده بـراي ارزیـابی جهـت   آزمون، پرسش

شـود کـه دامنـۀ آن از    گـذاري مـی  روند. این مقیاس به روش لیکرت نمـره یري درونی به کار میگجهت
سـانی درونـی آن   گیـرد. هـم  تعلـق مـی   5تـا   1ها نمرة است و به پاسخ» کامالً موافقم«تا » کامالً مخالفم«

و  ،71/0)، بـه روش ضـریب آلفـاي کرونبـاخ،     1380اران، کـ و همکاران(مختـارى و هم  مختاريتوسط 
). پایـایی  1386، یبزرگـ اسـت(جان  74/0محاسبه شده و پایـایی بازآزمـایی آن    74/0، بزرگیجانتوسط 

  به دست آمده است. 71/0گیري مذهبی در این پژوهش، از روش آلفاي کرونباخ مقیاس جهت

  هاي پژوهشيافته
جتمـاعی، جمعـی و   میانگین و انحراف استاندارد متغیرهاي ابعاد هویـت (هویـت فـردي، ا   ، 1در جدول 

  گیري مذهبی (درونی و بیرونی) ارائه شده است.  ارتباطی) و جهت
  گیري مذهبیوصیفی متغیرهاي ابعاد هویت و جهتهاي ت: یافته1جدول 

  هاي آماريشاخص
  انحراف استاندارد  میانگین  متغیر

      ابعاد هویت
  6.5  40.1  هویت فردي

  4.1  27.4  هویت اجتماعی
  4.9  28.7  هویت جمعی
  5.9  36.4  هویت ارتباطی

      گیري مذهبیجهت
  5.6  40.2  گیري درونیجهت
  6.2  49.1  گیري بیرونیجهت



   ۷۷ گيري مذهبي دروني و بيرونيبررسي رابطة ابعاد چهارگانة هويت و جهت

ن متعلـق  یانگیزان مین میباالتریت، ن ابعاد هویش داده شده است، از بینما 1ه در جدول گونه کهمان
ن یانگیـ ن میبـاالتر  ینرویب یمذهب يریگجهت زین یمذهب يریگهویت فردي است. از بین انواع جهتبه 

و  يت فـرد یـ در هوی، نـدگ کزان پرایـ ن میز بـاالتر یاستاندارد نانحراف یندگکرا داراست. در شاخص پرا
  شود.یمدیده  یرونیب یمذهب يریگجهت

پیرسـون،  همبستگی  با استفاده از روشهاي پژوهش، به منظور بررسی ارتباط بین متغیر، 2در جدول 
مـذهبی و سـطح معنـاداري آنـان ارائـه شـده        گیريجهتهاي هویت و مؤلفه بین ابعادهمبستگی  مقادیر
  است.

  مذهبی گیريجهتهاي سطح معناداري ابعاد هویت و مؤلفهو همبستگی  بیضرا ی: بررس2جدول 
  ابعاد هویت

  لکت یهو  هویت ارتباطی  هویت جمعی  هویت اجتماعی  هویت فردي  گیري مذهبیجهت
  0.61**    0.42**   0.45**    0.44**   0.46**   مذهبی درونی گیريجهت
  0.37**    0.23**   0.20*   0.18*    0.27*    مذهبی بیرونی گیريجهت

  0.62**  0.41**  0.40**  0.38**  0.45**  لک یمذهب يریگجهت
05/0<P*  001/0<  P  **  

 هویـت، ابعـاد  گیـري مـذهبی درونـی و بیرونـی بـا تمـام       بین جهتنشان داده شد،  2چنانکه در جدول 
و  يت فـرد ی، هویمذهب يریگت و انواع جهتین ابعاد هویاز بمثبت و معناداري وجود دارد. همبستگی 

همبسـتگی   دارنـد. در ایـن جـدول، ضـریب    را همبسـتگی   بین ضریباالتری، درون یمذهب يریگجهت
  .) p 001/0( را داراست یزان قابل توجهیه مکاست  62/0 یلکت یل و هوکدر  یمذهب يریگجهت

ـ یو ب یدرونـ  یمـذهب  يریـ گأثیر ابعاد چهارگانۀ هویت بر جهـت ت یمنظور بررسبهدر ادامه،  از ی، رون
  ارائه شده است. 4و  3گام استفاده شد. نتایج این تحلیل در جدول بهون گامیل رگرسیتحل

  عنوان متغیر مالكرونی بهمذهبی دگیري و جهتین، بشیر پیمتغعنوان به تحلیل رگرسیون مربوط به ابعاد هویت :3جدول 
  بیضر  نیبشیر پیمتغ  عنوان

  )sig(يسطح معنادار  t  )βر(یثأب تیضر  )aعدد ثابت(  )bر استاندارد(یغ
 0.001  5.53  0.46  24.178  0.398  يت فردیهو  گام اول

 0.001  3.85  0.33  18.25  0.287  يت فردیهو  گام دوم
  0.001  3.68  0.31  0.361  یت جمعیهو

  گام سوم
  0.23  يفرد تیهو

15.287  
0.27  2.99  0.003  

 0.008  2.72  0.24  0.28  یت جمعیهو
  0.036  2.19  0.19  0.27  یت اجتماعیهو

  
  كر مالیمتغعنوان ی بهرونیمذهبی ب گیريجهتن و یبشیر پیمتغعنوان به تحلیل رگرسیون مربوط به ابعاد هویت :4جدول 

  ضریب  بینمتغیر پیش  عنوان
  )sigسطح معناداري β(  t )ضریب تأثیر(  )aعدد ثابت(  )bغیر استاندارد(

  0.003  3.033  0.273  38.7  0.26  هویت فردي  گام اول

 یمـذهب  يریگبینی جهتشیشده در پییشناسا يرهایه متغکدهد یون نشان میل رگرسی، تحل3در جدول 

۷۸     ۱۳۹۱، سال پنجم، شماره چهارم، زمستان  

ـ  ـ انــد از: هوت عبــارتیـ ب اولویــترتبــهی، درون ن یــ. ایت اجتمــاعیــو هو یت جمعـ یــ، هويت فــردی
أثیر تـ  بیزان ضـر یـ ون، بـر اسـاس م  یرگرسـ  لیـ در تحل كر مالیمتغ ینیبگذاري در قابلیت پیشتیاولو

ر یـ متغعنـوان  به را يت فردیون، تنها هویل رگرسی، تحل4در جدول گردیده است. شده، مشخص گزارش
 ینـ یبشیپـ  تیـ قابلي دیگـر  رهایرده است و متغکمشخص  یرونیب یمذهب يریگجهت ینیبشیثر در پؤم

  اند.ندارند و از معادلۀ رگرسیونی حذف شدهرا  یرونیب یمذهب يریگجهت
و  یدرونـ  یمذهب يریگجهت ير را برایز يهامعادله توانیم 4و  3با توجه به جدول یب، ن ترتیبه ا

  ب استاندارد ارائه داد:یبر اساس ضرای، رونیب
  یت اجتماعیهو19/0+  یجمع تیهو24/0+  يت فردیهو27/0 = یدرون یمذهب يریگجهت

  يت فردیهو27/0 = یرونیب یمذهب يریگجهت
  اند:را گزارش داده یلکهمبستگی  بیز ضرین 6و 5جدول 

  ،نیبعنوان متغیر پیشعی و اجتماعی به، جميدر تحلیل رگرسیون مربوط به ابعاد هویت فرد یلکهمبستگی  بیضر. 5جدول 
  كر مالیمتغعنوان ی بهگیري مذهبی درونو جهت

  )sigسطح معناداري ( )R2ضریب تعیین (  )Rبستگی(ضریب هم عنوان
 0.001  0.323  0.568  گیري مذهبی درونیجهت

  
  كر مالیمتغعنوان ی بهرونیگیري مذهبی بو جهتین، بشیر پیمتغعنوان ي بهدر تحلیل رگرسیون مربوط به بعد هویت فردهمبستگی  بیضر. 6جدول 

  )sigسطح معناداري (  )R2ضریب تعیین ( )Rبستگی(ضریب هم عنوان
  0.003  0.075  0.273  گیري مذهبی بیرونیجهت

شده (شامل هویت فردي، هویـت  بین شناسایینشان داده شده است که متغیرهاي پیش 5در جدول 
گیـري مـذهبی درونـی    با جهـت  568/0همبستگی  جمعی و هویت اجتماعی) در کل داراي ضریب

گیري مذهبی درونی را دارند. جـدول  ن، به این میزان، قابلیت تبیین واریانس جهتاند و بنابرایبوده
گیري مـذهبی بیرونـی   شده (هویت فردي) با جهتبین شناساییمتغیر پیشهمبستگی  نیز ضریب 6

گیـري  رو، هویت فردي به این میزان، قابلیت تبیین متغیر جهـت گزارش داده است. ازاین 273/0را 
  را داراست.مذهبی بیرونی 

  گيريبحث و نتيجه
روز شناسـی مـذهب آغـاز شـد، روزبـه     نروا ةترین مطالعات در حوزه ابتداییکاز حدود صد سال پیش 

شـده اسـت.   بسـیار توجـه   به این مقوله هاي اخیر، ویژه در دههبه. گرددتر میمطالعات در این حوزه غنی
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 ةو مطالعـه در حـوز  ئون فـردي و اجتمـاعی،   بـر شـ  بررسی اثرات مـذهب   ةدر دو حوزها، این پژوهش
  .)1380اران، کفرد و هم(خدایاريگیرندۀ باورها و رفتارهاي مذهبی جاي میشناسی مطالعروش

گیري مذهبی افراد است که ارتباطـات آن  ترین مباحث مورد توجه، جهتدر این حوزه، از جمله مهم
از سوي دیگر، به مسئلۀ هویت نوجوانـان و عوامـل   با متغیرهاي دیگر، در کانون توجه قرار گرفته است. 

مؤثر بر آن نیز پرداخته شده است. در این پژوهش، همچنین به بررسی ارتباط ابعـاد چهارگانـه هویـت و    
بـین  همبسـتگی   گیري مذهبی درونی و بیرونی پرداخته شد. به این منظور، ابتدا به بررسی ضرایبجهت
بستگی، حـاکی از ارتباطـات   ابعاد هویت پرداخته شد. ضرایب همگیري مذهبی درونی و بیرونی و جهت

و  آبـادي رضـایی فـرح  گیـري مـذهبی درونـی و بیرونـی اسـت.      معنادار بین چهار بعد هویتی و جهـت 
دسـت آوردنـد. نتـایج ایـن     هاي هویتی بهگیري مذهبی و سبک)، ارتباط معناداري بین جهت1389(احقر

باشـد. ایـن نتـایج،    ضور ارتباطات معنادار بین متغیرهاي یاد شده مـی پژوهش نیز مهر تأیید دیگري بر ح
به اهمیت توجـه بـه هویـت در     ویژهکند؛ بهگیري مذهبی و هویت را تأیید میلزوم توجه به نقش جهت

دهنـد.  اند که ذهنیت افراد را شکل مـی ها معانی کلیديکند. هویتگیري مذهبی اشاره میارتباط با جهت
گویـد کـه چـه کسـی     تر از همه، به خود مـی گوید که چه کسی هستند و مهمیگران مییک شخص به د

یـابی در دوران نوجـوانی اهمیتـی دوچنـدان     ویژه مسـئلۀ هویـت  ). به226، ص 1381محمدي، است(گل
یـابی در نوجوانـان و از سـوي    ). بر همین اساس، با توجه به اهمیت هویـت 64، ص 1386، كیابد(برمی

هـاي مـذهبی، بررسـی ارتبـاط ایـن دو سـازة موضـوعی مهـم         گیريو کیفیت انواع جهتدیگر، ماهیت 
 & Lavricگیـري درونـی(  گیري مذهبی درونـی، بـا توجـه بـه اهمیـت جهـت      نماید. در حوزة جهتمی

Flere,2011, p. 217, 229لحاظ مفهومی، با انگیزش درونی بررسی کـرد.  توان ارتباط این متغیر را به)، می
، انگیزش بر سه اصل ثواب، عقاب و محبت استوار اسـت و اسـاس ایمـان در ایـن سـه اصـل       در اسالم

داننـد.  عشق را سـه قسـم مـی    ). حضرت علی177، ص 1372سندگان، یاز نو یشود(جمعخالصه می
ـ ، برخـ ترس از جهنمه دلیل بکنند: برخی گروه تقسیم میسه به کنندگان را عبادت، در روایتیایشان  ه ی ب

گـروه  خـود را از  . آن حضـرت،  نماینـد عبادت می ،عشق به خداوندگروهی نیز به علت و ، تشوق بهش
هـاي مـادي، تلفیقـی    توانند انگیزهها می). بنابراین، انگیزه257، ص 1ق، ج 1421(مازندرانی، داندسوم می

  ).1383اران، کروز و همیو معنوي و الهی باشند(ر ك: آقا پ
کنند؛ این، عبادت تاجران است؛ گروهـی از روي  به پاداش عبادت میخاطر رغبت بهگروهی خدا را 

کنند که عبادتشان، عبادت بندگان است؛ و گروهی نیـز بـراي شـکر و سـپاس از     ترس خدا را عبادت می
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). 273، ح1376کنند که عبادت آنها، عبادت آزادگان است(شریف الرضی الموسـی،  خدا او را عبادت می
پذیري، سه چیز است: تمایـل بـه تشـویق؛ تـرس از     روي محرکۀ رفتار و اطاعتبر اساس این حدیث، نی

تنبیه؛ و شکر و سپاس(عشق و محبت). بر همین اساس است که مفهوم انگیزش درونی از دیدگاه اسـالم  
دانند. بر همین اساس است کـه  را ناظر به عشق و محبت، ارادت قلبی به حق تعالی، و شکر و سپاس می

ها، از روي شناخت و رضـایت درونـی بـه    گیري درونی مذهبی، بدون توجه به پاداشجهتافراد داراي 
). این نوع عالقه، بسیار داراي اهمیـت اسـت.   Tiliopoulos et al,1967, p. 1609سوي خدا گرایش دارند(

 گیـري مـذهبی را  با توجه به این امر، این نکته بسیار مهم است که چه متغیرهـایی قابلیـت تبیـین جهـت    
گیـري مـذهبی   گام، براي بررسی تاثیر ابعـاد هویـت بـر جهـت    بهرو، از تحلیل رگرسیون گامدارند. ازاین

کننـدة  بینیدرونی و بیرونی استفاده شد. نتایج نشان دادند که ابعاد هویت فردي، جمعی و اجتماعی، پیش
گیـري  کنندة جهـت بینیپیشاند و از میان تمام ابعاد هویت، تنها هویت فردي، گیري مذهبی درونیجهت

 ،ناختیـن شـ  داننـد. ا مذهبی بیرونی است. هویت فردي را شناخت فرد از ماهیـت وجـودي خـود مـی    
الزمۀ شـناخت خـدا    اي که حضرت علیآید. به گونهترین مرحلۀ رشد به شمار میترین و مهماساسی

ري مذهبی درونـی و بیرونـی   گی). این بعد بر جهت32، ص 2، ج 1363دانند(مجلسی،را خودشناسی می
گیـري مـذهبی   بینی جهت، براي بعد هویت فردي در پیش4و  3هاي بسیار مؤثر است. با توجه به جدول

گیري مذهبی بیرونی، ضـریب تـأثیر   ، و در جهت01/0با سطح خطاي کمتر از  27/0درونی، ضریب تأثیر 
اهمیـت هویـت فـردي و آگـاهی و     به دست آمـده اسـت. ایـن امـر،     05/0با سطح خطاي کمتر از  27/0

ویژه در ارتباط با نوجوانان کـه در مرحلـۀ سـردرگمی    دهد؛ این نتایج، بهشناخت فرد از خود را نشان می
)، لزوم هدایت صـحیح آنهـا را بـراي پیـدا کـردن تعریفـی از خـود بیـان         61، ص 1386، كاند(برهویت

. میـزان  1سازي کـرده اسـت:   در دو مقوله مفهومکند. مارسیا در الگوي پایگاه هویت، بحران هویت را می
کاوش فردي (که همان بحران است) در مراحل شخصی یا مـوقعیتی (بـراي مثـال، کـاوش در باورهـاي      

). Marcia, 1966, p. 551(. میزان تعهد فرد به این مسائل (براي مثال، تعهد به مـذهب خـاص)  2مذهبی)؛ 
توان چنـین گفـت کـه ایـن     اند. میعهد باال داراي هویت موفقوي معتقد است که افراد با کاوش باال، و ت

اند. در ادامۀ تحلیل رگرسیون، بعـد  دست آورده افراد، آگاهی و شناخت بیشتري به آنچه بدان معتقدند، به
گیـري مـذهبی درونـی بـا ضـرایب      هاي جهتبینهویت جمعی و سپس هویت اجتماعی، به منزلۀ پیش

 نیـز ضـریب   6و 5هـاي  انـد. در جـدول  ، شناسایی شده05/0خطاي کمتر از  با سطح 19/0و  24/0تأثیر 
ابعاد هویت فردي، جمعـی و  همبستگی  دهد در کل، ضریبکلی ارائه شده است که نشان میهمبستگی 
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نیـز نشـان    6به دست آمده اسـت. در جـدول    568/0گیري مذهبی درونی، بینی جهتاجتماعی در پیش
 273/0گیـري مـذهبی بیرونـی،    بینی جهـت لی بعد هویت فردي در پیشکهمبستگی  دهد که ضریبمی

  محاسبه شده است.
دربارة هویت جمعی، به اهمیت حضور تعلق با جمعی از افراد و داشتن احساسـات مشـترك اشـاره    

هاي مرجعی براي نوجوانان اسـت کـه مـورد    ) و این حاکی از اهمیت حضور گروهOgbu, 2004شود(می
د. از سویی، هویت اجتماعی نیز در ارتبـاط بـا هویـت جمعـی اسـت و حتـی برخـی،        پذیرش آنان باشن

جاکـه نقـش خـانواده و پـس از آن     داننـد و ازآن هویت جمعی را بخش شاخصی از هویت اجتماعی می
)، این دو نهاد در امر تعلـق بـه   79، ص 1386، كآید(بریابی، بسیار اساسی به شمار میمدرسه، در هویت

، به اهمیت ترسیم هویت جدید در دانشجویان اشـاره  اخترشهرکنند. نقش اساسی ایفا میه، ژهاي ویگروه
کند و معتقد است که ترسیم هویت متناسب با نیازهاي نو، داراي اهمیت است و از جملۀ این نیازهـا،  می

 ).123 - 121، ص 1386تقویت مذهبی و دینی است که سازندة هویت اجتماعی افـراد است(اخترشـهر،   
یابی، و کسـب هویـت فـردي، جمعـی و     توان گفت: گذرِ با موفقیت از دورة بحران هویتدر نهایت می

گـذاري در  گیري مذهبی درونی تأثیرگذار است و این امر بر اهمیـت سـرمایه  اجتماعی مناسب، بر جهت
  کند.یابی نوجوانان تأکید میدوران هویت

ـ ا. ردکـ اشـاره   یت سـن یمحدود توان بهیپژوهش حاضر، م يهاتیاز جمله محدود ن پـژوهش بـا   ی
امـا بـا   ؛ اسـت برگزیده رستان یخود را از مقطع دبهاي ی، نمونهابیتیدر هو یت دوران نوجوانیلحاظ اهم

از  یسـن  يهـا شود با انتخاب گروهیشنهاد می، پیجوانةدور ةژیوگر، بهید یسن يهاتوجه به حضور گروه
ز یـ ن یمذهب يریگاخته شود. این موضوع دربارة جهتت پردیهو ياثر سن بر رو یبه بررسیگر مقاطع، د

 ،)40- 39، ص 1387، یمـ یرک(هـا ر نگـرش ییـ در تغ ییت دوران دانشـجو یـ مطرح است. با توجه بـه اهم 
افـراد   يهـا نگرشهمچون  ییرهاینند و هم به متغکهم اثر سن را لحاظ شود که پژوهشگران، میشنهاد یپ
  ند.ینما توجه شتریب
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