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ان یت در دانشجویهويهات و سبکی، بحران هویمذهبيباورها

2شیرضا بخشای، عل*1يعشریندا اثن

nedaesnaashari@yahoo.comیشناسارشد روانیکارشناسيدانشجو1
زدی، دانشگاه ینیبالیشناسگروه روانیئت علمیعضو ه2

دهیچک
يرابطه باورهایپژوهش حاضر با هدف بررس. اشاره کردیمذهبيتوان به نقش مثبت باورهایزان تعهد به آن، میت و میهويریگاز عوامل مؤثر بر شکل

- زد بود که به صورت نمونهیان دانشگاه ینفر از دانشجو240شامل ینمونه مورد بررس.ان انجام شدیر دانشجوت دیهويهات و سبکیبا بحران هویمذهب
در افراد یمذهبيت با باورهایبحران هو. ل نمودندیت را تکمیهويهات، و سبکی، بحران هویمذهبيباورهايهاانتخاب شدند و پرسشنامهياخوشهيریگ

يان پسر از باورهاین نتایج نشان داد دانشجویهمچن. داشته استيت ارتباط معناداریهويهابا سبکیمذهبيان داد و باورهانشيمعناداریرابطه منف
در بروز و ين استنباط کرد که هرچند عوامل متعددیتوان چنین مطالعه میج ایاز نتایبه طور کل. ان دختر برخوردار بودندینسبت به دانشجويتريقویمذهب
.ت دارندیاز بحران هويریشگیدر پيرینقش انکارناپذیمذهبيت نقش دارند، اما باورهایبحران هويریگلشک
انیدانشجو؛تیهويهاسبک؛ تیبحران هو؛یمذهبيباورها:هاد واژهیکل

مقدمه
- یر به فطرت میمختص انسان که تعبیاتذيهااز آموزهیبه عبارت. به خدا داردیش باطنیل و گرایانسان فطرتاً خداجو خلق شده است و م

اهللا وجود دارد که یقرب الییو تواناییل به خداگرایو میابیب در انسان حس خدایبه ترتیو توانشیشی، گرایو شناختیشود در سه بعد معرفت
).1387، ياکبر(عه گذاشته شده است یبه ودیدر نهاد آدم

ت یاصطالح هو. شودیشتر روشن میدر جامعه است، بیانسجام اجتماعيصر الزم برااز عنایکیجا که ت از آنیت مسئله هویاهم
)identity (ده یپاشیش از نوجوانیپيهاآن در ساليریگاست که بذر شکلیاجتماع-یک ساختار روانیت یهو. استج شدهیرا1950از دهه

ها، ت، انتخاب ارزشیهویاصليهااز مشخصه. شودیشروع میاز نوجوانیابیتیل به هویشناسان معتقدند، تماگر روانیکسون و دیار. استشده 
توان روشن کرد یمینیت را در حوزه تجربه دیدهد رشد هویها نشان مافتهی). 1390مقدم، ییش و رضایبخشا(است یزندگيهاباورها و هدف

يمعنا. یرونیدارد و هم جلوه بیو ذهنيه معنویاست که هم توجیملت یهويدیکليهااز جمله مؤلفهینیمناسک د). 2012سات و پرات، یال(
افت که از نظر قدمت، یتوان یرا مياکمتر مراسم و برنامه. کندیز میمتمايگریک قوم را از دیت ی، هوینیمناسک دیرونیش بیو نمایدرون

.سدبرینیمناسک و عبادات ديبه پایرونیبیبودن و هماهنگیحضور دل، همگان
یشناسدر حوزه جامعه. استیمذهبياز جمله ضعف باورهایاز عوامل گوناگونیشود که ناشیت مطرح میگر مسئله بحران هویديدر سو

،یشرف(کنند یفرد جستجو میو روانيشه آن را در امور فردیریشناسو در حوزه روانیفرهنگيت را در جامعه و ساختارهایشه بحران هویر
ن یرا در این دوران دارد، زیت ایاشاره به حساسیبه بزرگسالیانتقال از نوجوانيبرا) identity crisis(ت یبحران هوهانتخاب واژ). 80: 1387

ن که یا ایاو هماهنگ استیط اجتماعیو محيط فردیشود که با شرایمناسب و قابل قبول از خود میفیا موفق به تعریدوران است که فرد 
انتخاب واژه بحران همان . در تضاد خواهد بودیاجتماعيارهایف او از خودش با معیدر رنج خواهد بود و تعريشده و از نظر فردیچار سردرگمد

Contemporary Psychologyمعاصریروانشناس
,(.Suppl)13912013,7، 7، )نامهژهیو(،28-24 24-28
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د ی، اضطراب و شک و تردیافسردگيهات با نشانهیدر کل بحران هو.ا اغتشاش استییکپارچگیت، یو کسب هوین سردرگمیبيت مرزیوضع
).2011و مبرت، یروس(است ف شده یتعر

خود بگردد تا از درهم يدئولوژیا ایدار در فرهنگ، مذهب یمثبت و پايهاافتن ارزشیبه یستین بحران بایخروج از اين اوصاف فرد برایبا ا
ها و اهداف با هم ارزشت و داشتن یند کسب هوینشان داده شد که فرآیابد، در پژوهشیش را بازیل خویت اصیده شود و هویت رهانیهویختگیر

ين باورهایافتند که بیجوانان انجام دادند دريبر رو) 1388(و همکاران ییکه رجایقیدر تحق). 2012ز و همکاران، یدور(روابط متقابل دارند 
يزان باورهاین گفت هر چه متوایافته مین یر ای، در تفس)r=- 307/0(معنادار وجود دارد یت در جوانان ارتباط منفیبا بحران هویمذهبیاساس
ن ینشان داد که ب) 1384(يریج پژوهش دهشین نتایهمچن. ت در آنان کمتر خواهد بودیزان بحران هویتر باشد ميدر جوانان باالتر و قویمذهب

يگر هرچه باورهایوجود دارد، به عبارت ديت رابطه معکوس و معناداریو بحران هویلیشرفت تحصین پیز بیت و نیو بحران هويدارنید
.افتییش میافزایلیشرفت تحصیزان پیت کمتر بود میشد و به تبع هرچه بحران هویت کمتر مشاهده میزان بحران هویتر بودند ميقویمذهب

توا سه سبک ند، ابعاد و محیل فرآیت از قبیگوناگون هويهاق جنبهیت است که با تلفیهويریگند شکلیپردازان فرآهیاز نظریکییبرزونسک
سبک يریگت که پس از شکلیو تعهد هوی، سبک اطالعاتیاجتناب- ت سردرگمی، سبک هويت هنجاریسبک هو. آن در نظر گرفتيبرا
یابیارزيبرایت است و به کمک تعهد است که چارچوبیدر ساختار هویک عنصر اساسیتعهد یبه نظر برزونسک. د وجود داشته باشدیت بایهو

يهاو سبکیمذهبيدر خصوص رابطه باورهایمتأسفانه هنوز پژوهش. شودیشود و به رفتار هدف و جهت داده میار فراهم مم رفتیو تنظ
رابطه یت دارد، هدف پژوهش حاضر بررسیدر بحران هويان کنندهییار تعینقش بسیمذهبياز آنجا که باورها. ت صورت نگرفته استیهو

. بود1391ـ1392زد در سال تحصیلی یان دانشگاه یت در دانشجویهويهاو سبکت یبا بحران هویمذهبيباورها

روش
شرکت کنندگان و طرح پژوهش

یزد در سال تحصیلیان دانشگاه یجامعه آماري این پژوهش را کلیه دانشجو. همبستگی است-تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی
ی، فنیعلوم انسانيهابوده که در دانشکده) 121= و دختر119= پسر(نفر240شامل نمونه آماري پژوهش. اندتشکیل داده1391ـ1392
.اي انتخاب شدندگیري خوشهل بودند و به روش نمونهیه مشغول به تحصیو علوم پایمهندس

ابزار
ت و پرسشنامه یسشنامه بحران هو، پریاساسیمذهبيهاي تحقیق، از پرسشنامه استاندارد باورهادر این پژوهش، به منظور آزمون فرضیه

,Basic Religious Beliefs Questionnaire(یمذهبيپرسشنامه باورها. ت استفاده شده استیسبک هو BRBQ (ه یگو50شامل
ن یايذارنمره گ. دهدیقرار میمؤلفه مورد بررس10، در قالب یرا در مورد خداوند، انسان و هستیاساسیبوده و در مجموع سه دسته باور مذهب

د یینه مورد تأین زمید و متخصصان ایآن توسط اساتییروا. باشدیم) از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم(5تا 1کرت از یف لیپرسشنامه بر اساس ط
و ییرجا(ست ن آزمون ایايباالیدرونیانگر همسانیمحاسبه شد که ب96/0نمره کل پرسشنامه يکرونباخ برايب آلفایقرار گرفته است و ضر

.باشدیم73/42ار یو انحراف مع54/176ن یانگیميدر پژوهش حاضر دارایمذهبيباورها). 1388همکاران، 
ه یت را بر اساس نظرینشانه بحران هو10سئوال است که در مجموع 50شامل ن پرسشنامهیا: )ICQ(تیپرسشنامه بحران هو

، ینی، اضطراب، غمگیاز زندگیتی، نارضایارزشی، عدم اعتماد به نفس، بيدی، ناامی، پوچیهدفیب: که شاملینیدیجانیه-یدرمان شناخت
-یم) از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم(5تا 1کرت از یف لیز بر اساس طین پرسشنامه نیايگذارنمره. سنجدیت است را میو عصبانيپرخاشگر

کرونباخ استفاده شد و برابر يمحاسبه اعتبار از روش آلفايبرا. د قرار گرفته استیینه مورد تأین زمید و متخصصان ایآن توسط اساتییباشد و روا
ن یانگیميت در مطالعه حاضر دارایبحران هو). 1388و همکاران، ییرجا(باشد ین آزمون میايانگر اعتبار باالیبه دست آمد که ب93/0با 
.باشدیم53/32ار یو انحراف مع97/167
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سئوال آن 9، یاس اطالعاتیسئوال آن مربوط به مق11است که یسئوال40اس یک مقین پرسشنامهیا: )ISI(تیامه سبک هوپرسشن
ل یتحلياس تعهد است که برایگر مربوط به مقیسئوال د10و یا اجتنابیاس سردرگم یسئوال آن مربوط به مق10، ياس هنجاریمربوط به مق

باشد که یميادرجه5کرت یف لیکنندگان به سئواالت به شکل طپاسخ شرکت. شودیمحسوب نمیتیسبک هوک یشود و یه استفاده میثانو
اس ی، مق62/0یاس اطالعاتیمقيب آلفا برایرا با ضری، اعتبار درون)1992(یبرزونسک. باشدیم5= تا کامالً موافق1= شامل کامالً مخالف

ییت از اعتبار باالیدهد که پرسشنامه سبک هوین مطالعه نشان میج اینتا. گزارش کرده است73/0یاس سردرگم اجتنابیو مق66/0يهنجار
.شتن باشدیدگاه پردازش اطالعات مربوط به خویت از دیهويریگشکلیابیارزيبرایتواند ابزار مناسبیجه میبرخوردار است و در نت

وه اجرایش
نان یج مطالعه و اطمیت نتایپژوهش، اهميح هدف از اجرایمورد نظر مراجعه شده و با توضيهايها و ورودها به رشتهپس از انتخاب خوشه

حات الزم در یتوض. ندین طرح شرکت نمایل در ایها، از شرکت کنندگان خواسته شد تا در صورت تمادادن نسبت به محرمانه ماندن پاسخ
ب یضر(یو استنباطیفیتوصيآماريهاها با استفاده از روشانه داده شد و دادهها به صورت جداگبه هر کدام از پرسشنامهییخصوص پاسخگو

.ل قرار گرفتندیه و تحلیمورد تجز) دو نمونه مستقليبراtرسون و آزمون یپیهمبستگ

جینتا
.ده شده استرسون استفایپیت از آزمون همبستگیهويهات و سبکیبا بحران هویمذهبين باورهایرابطه بیبه منظور بررس

يهات و سبکی، بحران هویمذهبين نمرات باورهایرابطه بیرسون به منظور بررسیپیب همبستگیضر. 1جدول
تیهو

تیتعهد هویاجتناب-ت سردرگمیهويت هنجاریهویت اطالعاتیهوتیبحران هورهایمتغ

631/0**-267/0**357/0**373/0**-198/0**یمذهبيباورها
-433/0**483/0047/0**-321/0**1تیبحران هو

**p< 01/0

ه ین فرضیبنابرا). >01/0p(ت وجود دارد یو بحران هویمذهبين باورهایبيمعناداریشود، رابطه منفیمشاهده م1همانطور که در جدول 
ي، رابطه مثبت و معناداریاجتناب-گمت سردریت به جز سبک هویهويهابا تمام سبکیمذهبيباورهایبه طور کل. شودید مییاول پژوهش تأ

.گرددید مییز تأیه دوم پژوهش نیب فرضین ترتیداشته است ، بد01/0در سطح 
ها نشان ج آزمونید، نتایاستفاده گردtان دختر و پسر از آزمون یدانشجویمذهبيبر وجود تفاوت در باورهایه سوم مبنیفرضیبررسيبرا

.دید گردییز تأیه سوم نینسبت به دختران داشتند و فرضيتريوقیمذهبيداد که پسران باورها

دختر و پسران یدانشجودر یمذهبيسه باورهایمقا. 2جدول 
دختران یدانشجوریمتغ

M(SD)

ان پسریدانشجو

M(SD)

tp

000/0***55/18957/4)267/32(24/163) 013/54(یمذهبيباورها

***p< 001/0
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بحث 
زد در سال تحصیلی یان دانشگاه یت در دانشجویهويهات و سبکیبا بحران هویمذهبيرابطه باورهایررسهدف پژوهش حاضر ب

ن یايهال دادهیج حاصل از تحلینتا. دید گردییت تأیو بحران هویمذهبين باورهایبر وجود رابطه بیه اول پژوهش مبنیفرض. بود1391ـ1392
که يگر افرادیبه عبارت د. تر استنییها پات آنیبحران هويهاافراد باالتر باشد، نمرهیمذهبيهاباوريهاپژوهش نشان داد که هرچه نمره

يت قرار دارند از باورهایط بحران هویکه در شراين حال افرادیکنند و در عیت را تجربه میدارند کمتر بحران هويتريقویمذهبيباورها
و ) 2012(ز و همکاران ی، دور)1384(يری، دهش)1388(و همکاران ییقات رجایج تحقیحاصل با نتايهاافتهی. برخوردارنديترفیضعیمذهب
. همسو و هماهنگ است) 2008(رول 

ت یبر بحران هویمیر مستقیجوانان تأثیمذهبيافتند که باورهایجوانان انجام دادند، دريبر رو) 1388(و همکاران ییکه رجایدر پژوهش
يریکه دهشیدر پژوهش. ت در آنان کمتر خواهد بودیتر باشد، احتمال ابتال به بحران هوين گروه قویدر ایمذهبيهرچه باورهادر آنان دارد و 

برخوردار يت کمتریکه از بحران هویآموزاند دانشیافت و مشخص گردیدست یج مشابهیآموزان انجام داد به نتانمونه دانشيبر رو) 1384(
دار در یمثبت و پايهاارزشيکه داراي، در پژوهش خود نشان دادند افراد)2012(ز و همکاران یدور. داشتنديشتریبیلیشرفت تحصیبودند پ

د یجه رسین نتیخود به ایدر بررس) 2008(رول . باشندیل میت اصیهويت در امان خواهند بود و دارایهویختگیمذهب خود هستند از درهم ر
ت آنان را انسجام یتوان هویآموزان مت در دانشیت در ارتباط است و با رشد و پرورش ابعاد معنویاز جمله هویگونت با عوامل گونایکه معنو

يکه از سطوح باالترين مسئله هستند که افرادید کننده اییها تأافتهین یدر مجموع، ا. دارنديان کنندهیینه نقش تعین زمید و معلمان در ایبخش
.دینماید میت کمتر آنان را تهدیقرار دارند و بحران هويت بهتریت در وضعیقرار دارند، از لحاظ بحران هویمذهبياز باورها

باشد یاجتناب-ت سردرگمیسبک هوينکه فرد دارایتر باشد احتمال افیضعیمذهبيج نشان داد هرچه باورهایه دوم، نتایفرضیدر بررس
ت یسبک هويافراد دارا. ت مشاهده شده استیو تعهد هویمذهبين باورهایبیزان همبستگین میشتریالزم به ذکر است ب. شتر خواهد بودیب

ات ید هستند که با خصوصیها دچار شک و ترديریگمیشوند و در تصمیشناخته میطلبو قدرتییگراچون لذتییهابا ارزشیاجتناب-سردرگم
برخور بودند یاجتناب-ت سردرگمی،کمتر از سبک هویمذهبيباورهايافراد داراز یق نین تحقیباشد؛ در ایدر تضاد میمذهبيباورهايافراد دارا
تعهد . برخوردار بودندیفیضعیمذهبياز باورهایاجتناب- ت سردرگمیسبک هويت بودند و متقابالًً افراد داراین سبک هویايهایژگیو فاقد و

ت ین حال با بحران هویدارد و در عيارتباط مثبت معناداریمذهبيباشد با باورهاین مبه آيبندیافته و پایت شکلیهويت که به معنایهو
یمذهبيباورهايافراد دارایبه عبارت). 2011، یمبرلیجانسون و ک(شود یت کمتر میبا ثبات مفهوم خود بحران هو. دارديمعناداریارتباط منف

.دهندیرات قرار نمییآن را دستخوش تغیاند متعهدند و به راحتدهیو به آن ثبات بخشاندکسب کردهیکه با شناخت و آگاهیتینسبت به هو
نسبت به يباالتریمذهبيد و پسران از باورهاید گردییان دختر و پسر تأیدانشجویمذهبيبر وجود تفاوت در باورهایه سوم مبنیفرض

ده بودند یجه رسین نتین محققان به ایا. رت داشتیمغا) 1379(ن زاده یو خوانیاپناهج خدیپژوهش با نتايافتهین یدختران برخوردار بودند، اما ا
در دو يرید مربوط به تفاوت در ابزار به کارگیج، شایل تفاوت در نتایدل. دارنديشتریش بیگرایکه دختران نسبت به پسران به مسائل مذهب

.اجرا باشدیط متفاوت زمانیا شرایپژوهش 
نقش یمذهبيت نقش دارند، اما باورهایبحران هويریگدر بروز و شکليتوان استنباط کرد که هرچند عوامل متعددیه مج مطالعیاز نتا
از یکسب آگاهيبراینیح دیمنابع صحیدر جوانان و معرفیمذهبيهان ارزشیت ایبا تقو. ت دارندیاز بحران هويریشگیدر پيریانکارناپذ

ع ارتباطات یوسيایکه در تعامل با دنیانیتوان به دانشجویمیناب و استوار مذهبيبه باورهایابیجه دستینتو دریل قرآنیاصيهاارزش
همچون بحران یافته از خطراتیت شکلیو تعهد نسبت به هویح اسالمیت صحیهستند کمک کرد تا با پرورش هويو مجازیقیحقیاجتماع

زد انجام شده است، به پژوهشگران عالقمند یان دانشگاه یکوچک از دانشجويانمونهيپژوهش بر رون ین که ایل ایبه دل. ت مصون بمانندیهو
.ج فراهم گرددینتايریپذمیقرار دهند تا امکان تعمیتر مورد بررسعیوسيهانمونهيرها را بر روین متغیگردد تا ایشنهاد میپ
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