
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


  
  1شدن و هویت دینی دانشجویان نگرش به جهانی

 
 
 
  

  عزیزاهللا تاجیک اسماعیلی، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی 
  )قیامدشت(، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق سمیه تاجیک اسماعیلی

  s.t.esmaeili@gmail.com        دار مکاتباتعهده
  

  
  
  
 

 چکیده
ها دچار  ناشدن است که در سایه آن بسیاري از ابعاد زندگی فردي و اجتماعی انس ترین رخدادهاي عصر جدید، جهانی یکی از مهم

پژوهش . ترین ابعادي که تحت تأثیر این پدیده جهان گستر قرار گرفته، هویت دینی است یکی از مهم .تحوالت اساسی شده است
بدین منظور از میان کلیه . شدن و رابطه آن با هویت دینی آنان است حاضر با هدف بررسی نگرش دانشجویان به پدیده جهانی

عنوان نمونه  نفر به 384هاي دانشگاه آزاد اسالمی شهر تهران تعداد  دانشجویان دختر و پسر مشغول به تحصیل در کلیه مقاطع و رشته
 60.3ها نشان داد که نمره میانگین هویت دینی دانشجویاننتایج حاصل از بررسی داده. آماري انتخاب شده و مورد آزمون قرار گرفتند

معنی که دانشجویان از احساس هویت دینی چندان این مقدار به معنی وجود احساس هویت نسبتاً مثبت اما ضعیف است، به این . است
باالترین نمره مربوط به هویت اعتقادي است که نمره دانشجویان . قوي برخوردار نیستند هر چند این احساس در آنان منفی هم نیست

 62.2ه نمره میانگین آن ترین نمره مربوط به هویت اخالقی است ک در نقطه مقابل پایین. یعنی بین دو حد قوي و بسیار قوي است19.5
توان گفت افرادي  به بیان دیگر می). ≥p 0.000(شدن با هویت دینی، مثبت و معنی دار است  رابطه کلی بین نگرش به جهانی. می باشد

  . شدن نیز هستند که هویت دینی مثبت دارند داراي نگرش مثبت به جهانی
  
  

  واژگان کلیدي
  .نگرششدن، هویت دینی، دانشجویان،  جهانی

   

                                                        
است که به سفارش دانشگاه آزاد  "شدن بر هویت ملی و دینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی شهر تهران تأثیر جهانی"این دومین مقاله از طرح پژوهشی  .1

  .اجرا شده است) قیامدشت(اسالمی واحد تهران شرق 
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  مقدمه
از نیازهاي فطري هر انسانی، گرایش به عشق و پرستش است 
به این معنا که فرد مستقل از هرگونه یادگیري در درونش 

تجلی . کند تمایل به عبادت و بندگی خدا را احساس می
چنین احساس و تمایلی، در اعمال و رفتار دینی آشکار 

کند در  ابطه آدمی و دین و نسبتی که با آن پیدا میر. شود می
هویت ) 1388،2حسین زاده،( .مقوله هویت قابل توضیح است

اي از عالئم، آثار مادي، زیستی، فرهنگی و روانی  مجموعه
است که موجب شناسایی فرد از فرد، گروه از گروه یا 

) 1380،6شیخاوندي، . (شود فرهنگی از فرهنگ دیگر می
هویت را بنا به تقدم تاریخی به هویت خونی، هویت خاکی و 

هویت دینی بخشی از کنیم، که  هویت فرهنگی تقسیم می
  ) 1386،2افشار پور، . (هویت فرهنگی است

با ورود اسالم به ایران، کشور ما جانی تازه و پر نیرو گرفت و 
عنوان بخشی جدایی ناپذیر از هویت ایرانی  هویت دینی ما به

اسالمی، ژرف و استوار کارکردهاي مؤثري در ابعاد  –
  . گوناگون زندگی ما ایرانیان داشته است

امروزه، در عصر اطالعات و ارتباطات، کثرت و چندگانگی 
هاي نهادینه شده زیست  ها و شاخص فرهنگی یکی از مؤلفه

دهد، و در سایه  جهان انسانی را در شرایط فعلی تشکیل می
هاي دینی نیز مانند دیگر  ، هویت...فرهنگ و تبادل اطالعات،

. ندشو هایی می ها و دگرگونی ابعاد هویتی دچار چالش
اي نیست که بدون دست نخورده باقی  شدن پدیده جهانی

اي از زندگی انسان، روند طبیعی خود  گذاردن بخش گسترده
ها را نیز دچار  نارا طی کند و بدون شک هویت دینی انس
حال این سئوال . تغییر و تحوالت کم و بیش خواهد کرد

ها و به ویژه نگرش  نامطرح است که آیا نگرش انس
شدن و داشتن دیدگاه مثبت، منفی یا  ان به جهانیدانشجوی

خنثی نسبت به این پدیده می تواند میزان تأثیر پذیري هویت 
  شدن نیز تحت تأثیر قرار دهد؟ دینی را از جهانی

  
  هویت دینی

در مفهوم سازي هویت اجتماعی، عنصر عمده و مشترك در 
 "احساس تعلق"مورد پایه تشکیل یک هویت جمعی را 

عنوان سطحی از سطوح  آورند و هویت دینی به می نظر در
احساس تعلق به دین مورد قبول "توان  مختلف هویتی را می

تعاریف از دین را  "الیاده". در نظر گرفت "اجتماع عام
داند که حتی در اختیار نهادن  قدر متعدد و متنوع می آن

اگر ) 1380،9طالبان،. ( ها غیر ممکن است فهرستی از آن
ها  هایی که درباره آن موجود از دین و نقص و ابهام تعاریف

اگر (یابیم که تعریف دین  صورت گرفته استقراء کنیم در می
چون اوالً دین . بسیار دشوار است) نگوییم محال است

اي پیچیده و برخوردار از ابعاد متنوع است و به هر حال  پدیده
مبناي هاي رایج در مورد دین گاه به نحو پسین و بر  تلقی

مالحظات و اطالعات انسان شناسی و جامعه شناسی و امثال 
. اند ها بسیار متنوع آن پدید آمده است این تلقی

تعاریف گوناگون دین را بر روي یک ) 1381،30تامسون،(
طیفی که یک سر آن تعاریف جوهري و . دهد طیف قرار می

گیرد و در سر دیگر آن تعاریف کارکردي و  حصرگرا جا می
لم متعالی و ما دین را با یک عا "تعاریف جوهري"گرا  لشمو

ها این است که اجازه  سازد و مزیت آن میفوق طبیعی مرتبط 
واضح  طور نسبتاً ها به دهند حدود و ثغور موضوع آن می

چه که ارتباطی با یکی از صور اشکال  روشن گردیده و هر آن
ود، ولی خطر داشته ش عالم متعالی ندارد از قلمرو دین دور نگه

تواند در  منجمد ساختن دین در یک شکل معلوم را دارد و می
 ،1377ویلم، . (توضیح و تبیین تحوالت دینی ناتوان بوده باشد

گرا هستند قابلیت  تعاریف مبتنی بر کارکرد که شمول) 172
. هاي سیاسی را شبیه دین تلقی کنند این را دارد که نظام

توان در  کارکردي دین را می از جمله تعاریف) 170پیشین، (
آراء صاحب نظرانی چون دورکیم، برگر، گیدنز و دیگران 

  )1384،15دهقان، . (جستجو کرد
از اعتقادات و اعمال  اي از نظر دورکیم، دین نظام یکپارچه

مربوط به امور مقدس مجموعه امور ممنوعه و حرمت یافته 
واحد است که به همه پیروان خود در یک اجتماع اخالقی 

  )21، 1381تامسون،. (بخشد موسوم به کلیسا وحدت می
او دین . ازجمله تعاریف جوهري دین، تعریف رابرتسون است

هایی که  و ارزش(ها  اي از اعتقادات و سمبل را مجموعه
که به تعاریف و تمایز بین ) آیند ها بدست می مستقیماً از آن

. باشد حقیقت تجربی و مافوق تجربی و متعالی مرتبط می
با فاصله گرفتن از شیوه نگرش و  "ویلم") 1377،171ویلم، (

برخوردهاي جوهري و کارکردي دین به طرح و پیشنهاد 
یک فعالیت اجتماعی منظم "عنوان  تصور جدیدي از دین به
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) مند فره(که شامل رابطه اي با یک قدرت و یا توانایی جذاب 
ه قرار زیر کند و تعریف خود از دین را ب رو می ".شود می

  :کند پیشنهاد می
دین عبارت است از یک ارتباط نمادین منظم از طریق "

گذار رهمند و جذاب  ها و اعتقادات ناشی از یک بنیان آیین
 ،1377ویلم، ( ".شود که نوعی پیوند و تسلسل را موجب می

178(  
که براي اولین بار اندیشه ماهیت چند  1960از ابتداي دهه 

هایی صورت گرفته  ه، تحقیقات و بحثبعدي دین مطرح شد
گران را به  توجه پژوهش 2است، آثار گالك و و استارك
طوري  داري جلب کرده، به سوي تعریف چند بعدي از دین

. ها پیوند خورده است که بحث چند بعدي بودن با نام آن
که در جزئیات بسیار  رغم آن نظر آنان همه ادیان جهانی، به به

داري در آن  هاي کلی هستند که دین ي حوزهاند، دارا متفاوت
ها را به  توان آن ها که می این حوزه. شود گر می ها جلوه حوزه

  :داري در نظر گرفت عبارت است از مثابه ابعاد اصلی دین
گیرند که  که باورهایی را در بر می  3بعد اعتقادي .1

 . ها اعتقاد داشته باشند رود پیروان آن دین بدآن انتظار می

گیرد  اعمال دینی مشخصی را در بر می 4بعد مناسکی .2
 . شود داده میکه در چارچوب زندگی دینی انجام 

در عواطف، تصورات و احساسات مربوط  5بعد تجربی .3
چون خدا که واقعیت غایی یا  به برقراري رابطه با وجودي هم

 . شود اقتدار متعالی است، ظاهر می

مورد اصول  ، اطالعات و دانش اساسی در6بعد فکري .4
ها  عقاید دینی و کتب مقدس را که انتظار می رود پیروان آن

 . شود بدانند شامل می

آمدهاي باور، عمل، تجربه و  شامل پی 7 بعد پیامدي .5
دانش دینی در زندگی روزمره فرد معتقد و روابط او با 

، دهقان، 165- 164، 1377:پترسون و دیگران( .سایرین است
1384 ،20 .( 

ینگلهارت اعتقاد به خداوند و تعهد مذهبی به معناي نظر ا به
داري خود،  میزان اهمیت دین نزد افراد و پنداشت فرد از دین

                                                        
2. Glock&Stark 
3. Ideological 
4. Ritualistic 
5. Experimental 
6. Intellectuall 
7. Conseguential 

. داري در زندگی فرد است شاخص بسیار حساس بعد دین
  )218،211،207، 1373اینگلهارت، (

  
  شدن هویت دینی و جهانی

بحث شدن در ارتباط با  فوکو یکی از منتقدان به جهانی میشل
و » حال«شدن را نوعی تمسک به  یابی است که جهانی هویت

داند که نوعی بیگانگی از گذشته را در  می» گذشته«انقطاع از 
دامن خواهد » حال«کند و به کاهش مشروعیت  فرد ایجاد می

شود که استمرار گذشته  زد؛ زیرا بشر وارد دورة جدیدي می
ید، که در عرصۀ جد. نبوده و از آن منقطع شده است

اي ندارد، ناامنی اولین و  گونه پشتوانه تاریخی و گذشته هیچ
ترین احساسی است که به انسان معاصر دست داده و آن  مهم

حاصل این فراگرد درونی و از . سازد را دچار بیگانگی می
. هویتی و بحران هویت است خود بیگانگی، نوعی بی

  )84 تا، محمدي، بی میر(

هاي زمان و مکان و فضا را،  انایی مقولهشدن تو فرآیند جهانی
یابی هستند، بسیار کاهش  که سه عضو اساسی در هویت

  . شود دهد و موجب بحران هویت می می
شود که ارتباط معقول و منطقی میان  شدن موجب می جهانی

تر بودن فضا  انتزاعی. زمان از بین برود -فضا، مکان و نیز مکان
مر دخیل است؛ چرا که فضا همه نسبت به مکان، خود در این ا

فرآیند . شود، ولی مکان معین و ثابت است جا را شامل می
شدن، که همراه با پیشرفت فناوري اطالعات است،  جهانی

تناسب فضا و مکان را، که متعلق به عصر سنت و ماقبل مدرن 
هایی  زده و هر چه بسیار فضاهایی را وارد مکان باشد، بر هم می
ها در خیال هم  ان تصویر واقعی بودن آنکند که امک می

مانند، ولی  ها ثابت می گنجد، تنها به این دلیل که مکان نمی
ترین زمان به وسیله جت، دورنگار یا  در کوتاه. تواند فضا می

از طرفی، زمان نیز از جمله عوامل . ماهواره عبور کند
گوید، اگر  طور که استوارت هال می آن. ساز است هویت

ا نوعی نظام بازنمایی بدانیم، زمان و فضا مختصات هویت ر
ها در فضا و زمان  همه هویت. آیند اصلی این نظام به شمار می

  )1381گل محمدي، . (گیرند نمادین قرار می
 )...و 1377، اشرفی،1382لطف آبادي، (ها  برخی پژوهش

دهد که جوانان ما دچار بحران هویت دینی و  نشان می
هاي بیشتري در  این امر لزوم انجام پژوهشاجتماعی هستند و 
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و  رسد نگرش مثبت نظر می به. شود این حوزه را یادآور می
جهت به  فعال و نگرش منفی و مخالف و نگرش خنثی و بی

پذیري ابعاد هویتی  شدن، در میزان و جهت تأثیر پدیده جهانی
ویژه هویت دینی که موضوع اصلی بحث حاضر است،  به

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر  .باشد گذار می تأثیر
شدن بر هویت دینی انجام  احتمالی نگرش به پدیده جهانی

  :شده که نتایج به شرح ذیل است
  

  وضعیت هویت دینی دانشجویان 
هاي به دست آمده از پژوهش، نمره  با توجه به تحلیل داده

 60.3عدد  1میانگین هویت دینی با توجه به جدول شماره 
ین مقدار به معنی وجود احساس هویت نسبتاً مثبت اما ا. است

ضعیف است، به این معنی که دانشجویان از احساس هویت 
دینی چندان قوي برخوردار نیستند هر چند این احساس در 

لیکن در ابعاد مختلف هویت . آنان منفی هم نیست
باالترین نمره مربوط . شود هائی در دانشجویان دیده می تفاوت

یعنی بین دو 19.5ت اعتقادي است که نمره دانشجویان به هوی
ترین نمره  در نقطه مقابل پایین. حد قوي و بسیار قوي است

 62.3مربوط به هویت اخالقی است که نمره میانگین آن 
این نمره به معناي وجود هویت اخالقی منفی ولی . باشد می

د عبارت دیگر دانشجویان دانشگاه آزاد در بع ضعیف است، به
هویت عملکرد . هاي اخالقی دینی دید منفی دارند ارزش

انگارانه دینی پس از هویت اعتقادي در  دینی و هویت سهل
ها نیز در جهت مثبت  مراتب بعدي قرار دارند و میزان آن

گیرانه  است هرچند شدت آن زیاد نیست، لیکن هویت سخت
  .)92.2( تقریباً در وضعیت خنثی قرار دارد

داري بین دو جنس  بین مردان و زنان تفاوت معنیدر مقایسه 
مشاهده نشد، بدین معنی که زنان و مردان داراي احساس 
هویت دینی تقریباً مشابهی هستند، لیکن پراکندگی این 

نمرات مربوطه در جدول . نمرات در زنان بیشتر از مردان است
 .ارائه شده است 2

 
  هاي آن میانگین نمره هویت دینی و مؤلفه:  )1(جدول 

  نمره میانگین  مؤلفه
  60.3  )کل(هویت دینی 

  19.5  هویت اعتقادي
  92.2  گیرانههویت سخت

  62.2  هویت اخالقی
  81.3  هویت عملکرد دینی

  41.3  هویت سهل انگارانه دینی
  

  هاي هویت دینی مردان و زنان مقایسه نمره:  )2( جدول
  انحراف استاندارد  میانگین  تعداد  جنس

  0.36  52.3  153  مرد
  0.503  65.3  187  زن
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  شدن با هویت دینی  رابطه بین نگرش به جهانی
شدن با هویت دینی،  کلی بین نگرش به جهانیرابطه 

شود، مثبت و  مشاهده می 3طور که در جدول شماره  همان
توان گفت  به بیان دیگر می). ≥p 0.00(معنی دار است 

افرادي که هویت دینی مثبت دارند داراي نگرش مثبت به 
لیکن باید بررسی شود بین هر یک از . شدن نیز هستند جهانی

هاي مربوط به نگرش به  هاي هویت دینی با مؤلفه هابعاد یا مؤلف
  اي وجود دارد؟ شدن چه رابطه جهانی

  
هاي  با مؤلفه »شدن پذیرش جهانی«رابطه بین مؤلفه 

  هویت دینی
با هر » شدن پذیرش جهانی«ارقام مربوط به رابطه بین مؤلف 

دیده  4هاي هویت دینی در جدول شماره  یک از مؤلفه
شدن با کلیه  شود پذیرش جهانی مشاهده میچه  چنان. شود می

این رابطه با دو مؤلفه . دار دارد هاي دینی رابطه معنی مؤلفه

صورت  به» هویت سخت گیرانه دینی«و » هویت اعتقادي«
» هویت عملکرد دینی« ، »هویت اخالقی«منفی و با سه مؤلفه 

  .مثبت است» انگارانه دینی هویت سهل«و 
  

هاي  و مؤلفه» شدن با جهانیمقابله «رابطه مؤلفه 
  هویت دینی
هاي مختلف  با مؤلفه» شدن مقابله با جهانی«ارتباط مؤلفه 

  . ارائه شده است 5هویت دینی در جدول شماره 
گیرانه  هویت اعتقادي و هویت سخت(این ارتباط با دو مؤلفه 

هویت عملکرد دینی و (منفی است و با دو مؤلفه دیگر ) دینی
چه مالحظه  چنان. مثبت است) انگارانه دینی هویت سهل

شدن رابطه  شود بین مؤلفه هویت اخالقی و مقابله با جهانی می
  . معنا داري وجود ندارد

  

 شدن با هویت دینی رابطه بین جهانی:  3 جدول

  هویت دینی  شدن نگرش به جهانی  متغییر
  0.414  1  شدن جهانینگرش به 

  1  0.414  هویت دینی
    340  فراوانی

    0.000  ضریب معنی داري
  

  هاي هویت دینی شدن با مؤلفه رابطه پذیرش جهانی:  4جدول 
  داري سطح معنا  بستگی ضریب هم  تعداد  مولفه هویت دینی

  0.000  - 0.355  340  هویت اعتقادي
  0.000  - 0.271  334  سخت گیرانه دینیهویت 

  0.000  0.449  339  هویت اخالقی
  0.05  0.150  340  هویت عملکرد دینی

  0.000  0.633  339  هویت سهل انگارانه دینی
  

  هاي هویت دینی با مؤلفهشدن  رابطه پذیرش جهانی : 5 جدول
  داري سطح معنا  بستگی ضریب هم  تعداد  مولفه هویت دینی

  0.000  - 0.543  337  هویت اعتقادي
  0.000  - 0.609  333  هویت سخت گیرانه دینی

  0.529  0.035  337  هویت اخالقی
  0.006  0.149  337  هویت عملکرد دینی

  0.000  0.459  337  هویت سهل انگارانه دینی
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  گیري بحث و نتیجه
» شدن نگرش به جهانی«هاي پژوهش نشان داد بین دو متغیر  یافته

. وجود دارد) 000/0(اي نسبتا قوي  رابطه» هویت دینی« و 
مشاهده شد، تنها در  5و  4طور که در جداول شماره  همان

نگرش انفعالی (شدن  جهانیارتباط بین هویت اخالقی و پذیرش 
دار وجود ندارد و ارتباط بین کلیه  رابطه معنی) شدن به جهانی

هاي  با توجه به جدول. باشند هاي این دو متغیر معنادار می مؤلفه
هویت «شود روابط بین دو مؤلفه  مالحظه می 6و  5شماره 
شدن  هاي جهانی با مؤلفه» گیرانه دینی هویت سخت«و » اعتقادي
که هویت عملکرد دینی و هویت  است، در حالیمنفی 

شدن رابطه  انگارانه دینی با مؤلفه نگرش فعال به جهانی سهل
مثبت دارند و رابطه سه مؤلفه هویت اخالقی، هویت عملکرد 

نگرش (شدن  انگارانه دینی با پذیرش جهانی دینی و هویت سهل
  . نیز مثبت است) انفعالی

از این ) 1386(نتایج پژوهش مرتضوي هاي مذکور با  انطباق یافته
جهت قابل توجه است که در پژوهش مذکور نشان داده شد 

این تأثیر . شدن بر هویت دینی دانشجویان اثر منفی دارد جهانی
گیرانه دینی پژوهش  منفی در هویت اعتقادي و هویت سخت

 )1373( شود و اگر مطابق نظر اینگلهارت حاضر نیز دیده می
داري را اعتقاد دینی بدانیم، نتایج این دو پژوهش با  دینهسته 

هاي پژوهش حاضر با  مقایسه یافته. خوانی دارند هم یکدیگر
نیز از جهاتی قابل توجه ) 1385(نتایج مطالعه حاجیان پاشاکالئی 

  .است
شدن با توجه به  پژوهش مذکور مدعی است نمره باالي جهانی 

در جهان سوم قابل تفسیر است  )شدن جهانی(تأثیرات این پدیده 
تحت تأثیر فرایند ) دانشجویان(که کشور ما در این عرصه  و این

ها محل توجه  هاي پژوهش شدن قرار دارد با توجه به یافته جهانی
ضمن پرداختن به تقابل و ) 1383( فر پژوهش ادیبی. و تأمل است

گرایی،  شدن به سه رهیافت سنت مواجهه اسالم با جهانی
بر این اساس و با . گرایی دینی پرداخته است گرایی و اصالح دبنیا

بین اغلب  که اوالً هاي پژوهش حاضر مبنی بر این توجه به یافته
شدن و هویت دینی رابطه وجود  هاي جهانی قریب به اتفاق مؤلفه

هاي هویت دینی منفی  این رابطه در دو بعد از مؤلفه دارد و ثانیاً
رویکردي از سه رویکرد دینی ذکر  توان پرسید چه است، می

شدن مناسب  شده در پژوهش ادیبی فر در مقابله با پدیده جهانی
است؟ هرچند پاسخ به این پرسش جزء اهداف پژوهش حاضر 
نیست، لیکن با توجه به پایین بودن نمرات هویت دینی و ارتباط 

مورد  شدن، بحث در این منفی در دو مؤلفه هویت دینی با جهانی

هاي  هاي پژوهش حاضر با بخشی از یافته یافته. اهمیت است حائز
مبنی بر وجود رابطه بین نگرش ) 1382(پژوهش لطف آبادي 

  . سو است شدن با هویت دینی نیز هم فعال به جهانی
که دریافت ) 1377(چنین در مقایسه با پژوهش اشرفی  هم
هویتی اجتماعی و گرایش به غرب در میان جوانان تهرانی  بی

توانیم از نتایج پژوهش حاضر نیز چنین استنباط  ارتباط دارد، می
کنیم که وجود رابطه منفی بین هویت اعتقادي و هویت 

شدن از نقطه نظر تبیین  هاي جهانی گیرانه دینی با مؤلفه سخت
متغیر  پژوهش مذکور قابل تأمل است، هرچند در پژوهش حاضر

نظر بوده  ش اشرفی مدهویتی اجتماعی به آن معنا که در پژوه بی
  . سنجیده نشده است

هاي خود اظهار  نیز درپژوهش) 1382(و کاظمی ) 1382(صیادي 
شدن عناصر فرهنگ سنتی را به چالش  کنند که جهانی می
هاي شش گانه فرهنگی  عقیده کاظمی نظام به. کشند می

ارتباطی، تولیدي، توزیعی، دفاعی،جایگزینی و نظارت (
هایی  تحول از سنت به مدرنیته با چالشدر روند ) اجتماعی

ها نقش دارد و  شدن در ایجاد این چالش جهانی. رو است هروب
هاي مذکور از  یافته. کند پژوهش صیادي به این نقش اشاره می

هاي پژوهش حاضر حائز اهمیت  این جهت نیز در تفسیر یافته
توان استنباط کرد بخش مهمی از هویت دینی در  است، چون می

  . شدن داراي یک چالش رویارویی است ابله با جهانیمق
  

  خالصه بحث
. دست داده است هاي قابل توجهی را به پژوهش در مجموع یافته

دانشـــجویان دانشـــگاه آزاد اســـالمی داراي نگـــرش قـــوي بـــه  
جز  از جهت دیگر هویت دینی دانشجویان به. شدن هستند جهانی

تـر   شدن پـایین  جهانیمؤلفه هویت اعتقادي، در مقایسه با نمرات 
شدن با هویت دینی رابطه معناداري  نگرش نسبت به جهانی. است

مثبت یا منفی  هاي مختلف بعضاً دارد و این رابطه بر اساس مؤلفه
گونه تفسـیر شـود کـه     تواند این ها در مجموع می این یافته. است

اجتماعی و ارتباطی و در مقایسه  –تحت تأثیر تحوالت فرهنگی 
شـود هویـت دینـی     هاي گذشـته مشـاهده مـی    ري پژوهشبا بسیا

دانشجویان تضعیف شده و لزوم توجه به این مسـئله بسـیار مهـم    
ن این امر مورد اهتمام قرار اندکارا بایستی توسط مسئولین و دست

     .دگیر
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