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 چکیده
 ن جواناورزشکاردر های هویت، تعهد هویت و تقید به نماز روابط ساختاری سبک تعیینپژوهش حاضر، هدف 

-ورزشکاران باشگاه بیناز ساده ایورزشکار جوان مرد با استفاده از روش تصادفی خوشه 377 اساس،بود؛ براین

ا تکمیل رتقید به نماز  نامةسبک هویت و پرسش سیاهةب شدند و فرم اطالعات فردی، های شهر گرگان انتخا

 95مینان یابی معادالت ساختاری در سطح اطبا استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدلها کردند. داده

ط های هویت اطالعاتی و هنجاری روابیب همبستگی پیرسون نشان داد که سبکاضر درصد تحلیل شدند.

یابی معادالت . مدلا تعهد هویت و تقید به نماز داشتندتنابی روابط منفی بمثبت و سبک هویت سردرگم/ اج

ردرگم/ ت و سبک هویت سصورت مستقیم و مثبهای هویت اطالعاتی و هنجاری، بهساختاری نشان داد که سبک

ع های هویت درمجمو. سبکهد هویت و تقید به نماز اثرگذار بودندصورت مستقیم و منفی بر تعاجتنابی، به

 58مجموع های هویت و تعهد هویت درو نیز سبک تغییرات تعهد هویت را تبیین کنند درصد از 41 توانستند

هویت  هایبکس، مستقیم و غیرمستقیم اثرهایمجموع براساس . کردند تبییندرصد از تغییرات تقید به نماز را 

 . براساسندداشتدمطالعه را در نمونة موربر تقید به نماز بیشترین اثر ترتیب به ،، سردرگم/ اجتنابی و اطالعاتیجاریهن

واند موجب افزایش تمی اجتماعی ورزشکاران در شبکة طریق افراد مهمو ترویج باورهای دینی ازهنجارسازی ، هایافته

 .ها شودآندر تقید به نماز 

 .جوان انورزشکار ،تقید به نمازتعهد هویت، ، سبک هویت واژگان کلیدی:

 

 

                                                 
  :amirdana@iaut.ac.ir Email                                                                             مسئول نویسندة *
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 مقدمه
 10افراد ست که ا ترین جوامع دنیایکی از جوان ،سال 1/31میلیونی ایران با میانگین سنی  80 جامعة

 ،در ایران. (1395دهند )مرکز آمار ایران، تشکیل میرا جمعیت ایران  از درصد 94/13حدود سال  19تا 

پرداختن به عواملی های اجتماعی قرار دارد و معرض آسیبی دربیش از هر زمان دیگر قشر جوان جامعه

مشارکت . شودمحسوب میضرورتی انکار ناپذیر  ،داشته باشدها نقش این آسیبدر پیشگیری از  بتواندکه 

، )ایمیدارد جوانان  مثبت روانی و اجتماعی بسیاری برآثار  هایی است کهاز جمله فعالیت در ورزش

باشد )هدائیان  ثرمؤهای اجتماعی در پیشگیری از آسیبتواند میو  (2013، 1نپیو  یانگ، هاروی، چارتی

و  هاگزند انحرافاز  ویژه ورزشکارانورزش کشور، به جامعةامروزه وجود این مزایا، با .(1394و دادخواه، 

 بندییپا ،زمینهدرایناحتمالی  ل بازدارندةیکی از عوامنمانده است. های اخالقی و اجتماعی در امان آسیب

باورهای دینی )جعفری و صدری، د که ندهمطالعات نشان میدینی است. باورها و اعتقادات  ورزشکاران به

و  هستندارتباط در سالمت روان  ( با1393، دیمرا، میرآقایی، قاضی و )صفریتقید به نماز ( و 1389

اعتقادی، عواطف دینی، پیامدی و مناسکی و تعهد به این  باورهای باورهای مذهبی و ابعاد آن شامل

( که 1394یسی، )مهدیزادگان و رئ هستندارتباط در با نشانگان افسردگی صورت معکوس به ،باورها

براین، عالوه .کید دارندتأشناختی زیستی روانباورهای مذهبی در به نقش سازندةتمامی این شواهد بر 

الهی و ملکی فضلدارند. نگرش مثبت و تبعیت از این باورها نسبت به باورهای دینی  ورزشکاران عمدة

التزام ، کل به خداوندتودر سطوح مختلف رقابتی ورزشکاران دریافتند که سنجی ( در یک نگرش1393)

به نیل  و در کاهش اضطراب را اعتقاد به امدادهای الهی وونیاز راز ،عملی به دین ازجمله نمازخواندن

نیاز پایبندی به این باورها در ورزشکاران و پیشالزمه  .دانندثر میخود مؤتحقق اهداف ورزشی  موفقیت و

و با  هستند فرد ی از هویــتبخش مهمدین و مذهب قوی است. هویت دینی  گیری یکشکل ،جوان

بخشد  ا و مفهـومبـه زنـدگی خـود معنتا د نکنچهارچوب و مبانی ارزشی به فرد کمک می کردنفراهم

 (.1384 قربانی، ازنقل ، به 1377 )عالمه جعفری،

 نظریة در هویت علمی مطالعة. رودشمار مینوجوانی به تحول بنیادین وجه هویت گیریشکل ،شکبدون

دیدگاه، الگوی تحول در زندگی این ( ریشه دارد. براساس 1968، 1950) 2اریکسون اجتماعی روانی

ها و اهداف آن طریق چگونگی حل چالشاز هر مرحله از گذشتنشامل هشت مرحله است و کیفیت 

برابر سردرگمی هویت در –تحولی پنجم  ، حل تعارض مرحلةشود. طبق این دیدگاهمرحله مشخص می

                                                 
1. Eime, Young, Harvey, Charity & Payne 

2. Erikson 
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برابر سردرگمی هویت هویت درشود. حل چالش تحولی بزرگسالی محقق می در نوجوانی و آغاز دورة –

فردی احساس باثباتی  یافتةها و باورهای سازماناهداف، ارزش براساس مجموعة فردمنوط بر آن است که 

( در ردیف 1966) 2(. مارسیا2012، 1نقل از بوسچ و کاردبه  ،1968، 1950اریکسون، از خود شکل دهد )

اریکسون را  هویت دربرابر سردرگمی هویت نظریةرحلة تجربی م که مطالعة است نخستین پژوهشگرانی

اکتشاف بر است.  4و تعهد 3عملیاتی کرد. طبق دیدگاه وی، دو وجه اصلی تحول هویت شامل اکتشاف

های زندگی جایگزین داللت دارد. تعهد ها، باورها و سبکارزش وجوگری فعال اطالعات دربارةجست

کدام امکانات با شخصیت فرد هماهنگی مناسبی  ن است کهارة ایگیری دربمشتمل بر تالش برای تصمیم

. براساس ابعاد اکتشاف و شوندکار گرفته میبه هاوسیعی از موقعیت ها در گسترةدارند و این تصمیم

)اکتشاف   6)اکتشاف و تعهد باال(، دیررس 5شوند: موفقتعهد، چهار وضعیت هویتی از یکدیگر متمایز می

 9)اکتشاف و تعهد پایین(. برزونسکی 8)اکتشاف پایین و تعهد باال( و سردرگم 7زودرسباال و تعهد پایین(، 

های ای وضعیت هویت مارسیا، الگوی فرایندی سبکطریق بسط الگوی مقوله( از2008، 1992، 1989)

اجتماعی اشاره دارد  و شناختی 11به راهبردهای 10«سبک هویت». اصطالح کردسازی هویت را مفهوم

به ساخت و تداوم احساس هویت معمول هنگام رویایی یا اجتناب از تکالیف مربوط طور هکه افراد ب

، هویت 12سبک هویت اطالعاتیمتشکل از  هویت سبک سه هویت، اکتشاف فرایند در. کننداستفاده می

 فقدان دالیل( کیفی و )اکتشاف نبود یا کّمی )وجود ازلحاظ 14و هویت سردرگم/ اجتنابی 13هنجاری

 این در. دارد اکتشافی تأکید هایتالش وجود بر اطالعاتی هویت سبک. با یکدیگر تفاوت دارند )اکتشاف

 کنندمیوجو جست فعال طوربه ،منابع از وسیعی گسترة را ازطریق هویت به مربوط اطالعات افراد سبک،

ترین سبک هویت است که سبک اطالعاتی سازگارانه .دهندمی گشودگی نشان جدید به تجارب نسبت و

 ازطریق فقدان هنجاری هویت سبکدهد. انه را ارائه میزهای روموقعیت سازوکار کنارآمدن برای ادارة

                                                 
1. Bosch & Card 

2. Marcia 

3. Exploration 

4. Commitment 

5. Achieved 

6. Moratorium 

7. Foreclosed 

8. Diffuse 

9. Berzonsky 

10. Identity Style 

11. Strategies 

12. Information Style 

13. Normative Style 

14. Diffuse/ Avoidant Style 
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سایر  موشکافانة دقیق و بررسی بدون فرد هویتی، سبک این در. شودمی اکتشافی مشخص هایتالش

ی براساس تقلید رسبک هنجاواقع، در. پذیردمی را مهم افراد هویتیتعهدات  و هاارزش اهداف، ،هاانتخاب

نی، تعهد غیرمنعطف و ذه و شامل یک دیدگاه بستة شودمیو تبعیت از افراد مهم در زندگی فرد بنا 

 هنجاری سبک اجتنابی مانند سردرگم/ هویت سبک. استکننده اکتشاف ثابت و سرکوب یک خودپندارة

 سردرگم/ اجتنابی سبک دارای افراد که تفاوت این با شود؛می اکتشافی مشخص هایتالش فقدان ازطریق

 اجتناب هویت دربارة اکتشاف از هاآن. پذیرندرا نمی مهم افراد توسط شدهتوصیف هویتی معیارهای

 هاآن هویتی هایتصمیم فوری مدتکوتاه نیازهای و موقعیتی مطالبات که دهندمی و ترجیح کنندمی

هستند.  اتفاقی هاییتالش چنین اما ؛کنندمی اکتشاف تاحدی سردرگم/ اجتنابی افراد .کند رهبری را

متمرکز  در مشکالت است و یک نوع راهبرد آمیز و مسامحهبرخورد طفره سبک سردرگم/ اجتنابی نماد

، 1همراه است )شوارتزثباتی خودپنداره بینیز نفس و اعتمادبهو  که با سطح پایینی از تعهداست بر هیجان 

 (.2008 برزونسکی،؛ 2001

فراد مهم باشد )سبک ناشی از تقلید و تبعیت از اپایبندی به باورهای دینی و تقید به نماز ممکن است 

کردن، موفق، نیازمند فرایند شک یابیهویتو  رسیدن به نگرش دینی عمیق اما هویت هنجاری(؛

پردازد، ری میگ. فردی که به پرسشاطالعاتی( تسبک هوی) است جوگریوگـری و جـستپرسش

پذیرد. چنین فردی های قالبی و آماده را نمیآزماید و پاسخها و اصول دینی خود را از نزدیک میشاخص

تا زمان رسیدن  هاگریها و پرسشاین شک .شودجو، باعث بسط معرفت دینی خود میوبا تالش و جست

 3پارکر (.2001، 2هانشرگر، پرات و پنس)شوند در فرد میهایی ترسفشارها و اسباعث ایجاد به پاسخ، 

 مذهبی اشتغال شدید، هویتی بحران یک تجربة از پس طور معمولافراد به کـه اسـت معتقد( 1985)

 باورهای تحول اصلی کنندةتعیین هویت، اکتشاف یندافر در تعارض کردنتجربه و کنندمی بـاالیی پیدا

های هویت با رشد ایمان ( در بررسی ارتباط بین سبک2009) 4گبلت، تامپسون و میلی. است مذهبی

ایمان و اکتشاف معنویت سطح با طور مثبت به در دانشجویان دریافتند که سبک هویت اطالعاتی

در این ها و گشودگی به تغییر( در ارتباط است. دهی به شکارزش )خواست برای پرسشگری باورها،

 در صورت منفیبه مورد مذهبشک دراما با  ؛نیز با ایمان ارتباط مثبت داشتسبک هنجاری مطالعه، 

 در باورها در ارتباط بود. ری باورها و انتظار تغییر آیندهگتنها با پرسش سبک سردرگم و نیز بودارتباط 

                                                 
1. Schwartz 

2. Hunsherger, Pratt & Pance 

3. Parker  

4. Gebelt, Thompson & Miele 



 98                                                                           ... دیو تق تيتعهد هو ت،يهو هایسبک یمدل ساختار

 

گیری باورهای مذهبی در نوجوانان و جوانان شکل در مطالعة (2011) 1سیرلی و شوانولتبراین، عالوه

های هویت اطالعاتی و هنجاری در ارتباط مثبت و سبک سردرگم/ سال دریافتند که سبک 18تا  14

پس که  ندهای بیشتر نشان دادگیری باورهای مذهبی قرار دارند. تحلیلاجتنابی در ارتباط منفی با شکل

گیری باورهای مذهبی، سبک هویت اطالعاتی، بینی شکلکنترل نقش قومیت، سن و جنسیت در پیشاز 

گیری باورهای مذهبی در نوجوانان وجوانان هستند. شکلهای مهم کنندهتعهد و تعصب مذهبی تعیین

های هویت دانشجویان دانشگاه شیراز دریافتند که سبک با مطالعة (2016) 2االسالمی و عمرانیانشیخ

و اخالقیات( دارند؛  های دینیفریضههای لفهروابط مثبتی با باورهای دینی )مؤ اطالعاتی و هنجاری

گرژالز و . استصورت منفی با باورهای دینی در ارتباط که سبک هویت سردرگم/ اجتنابی بهدرحالی

های هویت، تعهد روابط بین سبک یابی معادالت ساختاری به مطالعةبا استفاده از مدل (2016) 3سامرز

اثر مستقیم بر سبک هویت اطالعاتی های این پژوهش، تعصبات مذهبی پرداختند. براساس یافتهو 

تعصبات مذهبی اثر غیرمستقیم دارند از مسیر تعهد بر  ،و هر سه نوع سبک هویت تعصبات مذهبی دارد

، سوئننز دوریزنتایج مطالعات مقطعی و طولی براین، افزونکنند. درصد از تغییرات آن را تبیین می 24و 

دهد که نشان می( 2008) 6، اسمیتس و گوسنز( و دوریز2006) 5دوریز و سوئننز(، 2004) 4بییرزو 

سبک هویت اطالعاتی بین های هویت با تعصبات مذهبی در ارتباط هستند. براساس این شواهد، سبک

و هنجاری با تعصبات مذهبی روابط مثبت و بین سبک هویت سردرگم/ اجتنابی و تعصبات مذهبی روابط 

با باورهای های هویت وضعیتدهند که هـای مطالعاتی دیگر نیز نشان مییافتـهمنفی برقرار است. 

بحـران که بین ط هستند؛ درحالی( در ارتبا1383فر، لطانیس) دینداری( و 1378شران، عاثنیمذهبی )

درصد از تغییرات بحران هویت را تبیین  11داری حدود نارتباط منفی وجود دارد و دی دینـداریو  هویت

مجموع های جنسیتی هستند؛ اما درتابع تفاوت های هویتسبکهمچنین،  (.1382ی، نجفکند )می

(. 1389آبادی و احقر، دارد )رضایی فرحهای هویت ارتباط وجود های مذهبی و سبکگیریبین جهت

 که اندشده انجام( 1980) یامارس نظریة هویت هایوضعیت برپایة مطالعاتکه بیشتر شایان ذکر است 

دلیل به ،حال؛ بااین(1999 ،7است )برزونسکی و آدامز تأیید شده بیـشتر مطالعات در آن اییپای و روایی

کلی، طوربه (.1999 ،8ت )وان هـوفاس شدهنیز  انتقاداز آن و پیامدی این الگو به هویت، نگاه ایستا 

                                                 
5. Searle & Schvaneveldt 

1. Sheikholeslami & Omranian 

2. Grajales & Sommers 

3. Duriez, Soenens & Beyers 

4. Duriez & Soenens 

5. Duriez, Smits, & Goossens 

6. Berzonsky & Adams 

7. Van Hoof 
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دلیل ، بهیتهای هوسبکهای هویت و چه براساس گیری هویت، چه براساس وضعیتشکل پژوهش در

های هویت با وضعیتبراساس شواهد موجود، ضرورت دارد. شناختی زیستی رواندر رشد و به نقش آن

های هویت سبک. همچنین، (2005 ،1بوسما ولیوراس و) هستندشناختی در ارتباط بهزیستی روان

های قبال شاخصاجتنابی کارکرد منفی در هویت سردرگم/ اطالعاتی و هنجاری کارکرد مثبت و سبک

این، ازگذشته (.1394یسی، زادگان و رئمهدی؛ 1391لو، بهادری و علی) شناختی دارندزیستی روانبه

ی گیری عوامل انگیزشهای هویت در شکلآمده از بررسی ورزشکاران بیانگر نقش سبکدستبه هاییافته

، روحانی، صالحیان، کندی، اسدی و درستکار مقدمو احساس موفقیت در ورزشکاران هستند )برقی

، 2)اندرسون رفتار تمرینیگیری هویت در ورزشکاران نقش مهمی در شکل ، سازةکهتراین. بیش(2012

دارد که همگی ( 1997، 4های اجتماعی )مارتین( و رشد مهارت2008، 3دریک) (، تعهد ورزشی2007

 د.نگیری هویت در ورزشکاران داللت داربر اهمیت پرداختن به شکل

نقش مهمی ها باورهای دینی و تقید به آن کرد که توان چنین بیانمی ،براساس آنچه گذشتکلی طوربه

بر پیامدهای ز ورزشکاران نی وکنند می ایفازیستی روانی های اجتماعی و بهبود بهپیشگیری از آسیبدر 

 مندنیازدینی  هایباورها و گرایشظهور . (1393، الهی و ملکیفضل) مثبت این باورها اذعان دارند

ز مسیر اهای هویت و تعهد هویت ممکن است رو، سبکقوی در افراد است؛ ازاین دینیگیری هویت شکل

در  ،اساساینبر ؛ها نقش داشته باشندبروز باورهای دینی و پایبندی به آندر دهی هویت دینی شکل

عنوان یک شاخص به)تقید به نماز  ، تعهد هویت وهای هویتروابط ساختاری سبکپژوهش حاضر، 

 .مطالعه شدند در ورزشکاران جوان (دینی باورهایاز  یرفتار

 

 پژوهش شناسیروش
 ةجامعو مقطعی بود.  یابی معادالت ساختاری(مطالعات همبستگی )مدلنوع حاضر ازکمّی پژوهش 

 1395در سال شهرستان گرگان سال  25تا  18سنی  در دامنة جوانمرد ورزشکاران  همةآماری 

نفر ازطریق  384نمونه به تعداد حجم پژوهش، مورد بودن آمار جامعةکه با توجه به نامشخص بودند

 ساده ایخوشهگیری از روش تصادفی برای نمونهتعیین شد.  نامحدود فرمول کوکران، برای جامعة

براساس فهرست نظر گرفته شد و عنوان یک خوشه درهر باشگاه ورزشی بهروش که  استفاده شد. بدین

 بینازفی )براساس جدول اعداد تصادفی( صورت تصادهباشگاه ب 40، جوانان شهر گرگانوادارة ورزش

                                                 
1. Vleioras & Bosma 

2. Anderson 

3. Derick 

4. Martin 
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های مختلف رشتهکه ها از ورزشکاران عضو باشگاه ،و سپس شدندانتخاب ورزشی این شهر  باشگاه 285

ووشو، جودو، تکواندو، کاراته، )کشتی، فوتسال( و انفرادی فوتبال و تیمی )بسکتبال، هندبال، والیبال، 

. گردآوری ورزشکار انتخاب شدند 10صورت تصادفی بهبودند، ( اندامپرورش نوردی و صخرهبدمینتون، 

ها با کنندهاطالعات فردی شرکتنامه انجام شد. به روش میدانی و با استفاده از ابزار پرسش اطالعات

 سابقةورزشی،  رشتةبرای تعیین سن،  السؤ چهارمتشکل از  استفاده از یک فرم پژوهشگرساختة

 .استفاده شدهای زیر نامهپرسشگیری متغیرها از گردآوری شد و برای اندازهو سطح رقابتی  ورزشی

در چهار  السؤ 40دارای که  ه استسـاختابزار را ایـن ( 1992برزونـسکی ) :1هويت سبک سیاهة

سبک هویت نامتمایز/ ، (السؤ نُههنجاری ) ، سبک هویت(السؤ 11) سبک هویـت اطالعـاتیعد ب

ای لیکرت درجههای این ابزار روی پیوستار پنج. پاسخ( استالسؤ 10تعهد ) بُعدو  (السؤ 10) اجتنابی

 شود. در نسخة اصلی این ابزار، ضرایب آلفادهی می)کامالً موافق( نمره از یک )کاماًل مخالف( تا پنج

 73/0 برابر با ، سبک سردگم/ اجتنابی66/0برابر با ، سبک هنجاری 62/0 برابر با برای سبک اطالعاتی

فارسی  براین، روایی و پایایی نسخة(. عالوه1992)بروزنسکی،  اندگزارش شده 72/0 برابر با و تعهد

اکبری و همکاران، ؛ علی1383است )غضنفری،  در مطالعات مختلف در ایران تأیید شده این ابزار

ررسی روایی سازه نشان داد که اول برای ب نتایج تحلیل عاملی تأییدی مرتبة(. در پژوهش حاضر، 1392

 , CFI ,94/0 = GFI = 92/0ها دارد )عاملی این ابزار برازش مطلوبی با دادهگیری چهارمدل اندازه

039/0 = RMSEA ,001/0 > p  ,734 =  df ,72/1526 = 2 χ همچنین، همسانی درونی ابزار با .)

، 81/0 برابر با ، سبک هنجاری73/0 برابر با برای سبک اطالعاتیاستفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

 دست آمد. به 75/0 برابر با و تعهد 68/0 برابر با گم/ اجتنابیرسبک سرد

روی  السؤ 20که متشکل از  ه استساخترا  نامهاین پرسش (1382)پناهی  :تقید به نماز نامةپرسش

 ( تا پنجبسیار کم) ای لیکرت از یکدرجهروی پیوستار پنجنامه های پرسشپاسخ. است یک عامل واحد

ونی آن با همسانی درو  حد مطلوبدر نامهاین پرسشاعتبار و روایی  د.نشودهی می( نمرهبسیار زیاد)

این ابزار  قبـولابلقبیانگر روایی و پایایی که گزارش شده است  93/0 برابر با نبـاخوآلفـای کراستفاده از 

نشان داد  روایی سازه حاضر، نتایج تحلیل عاملی تأییدی برای بررسیدر پژوهش . (1382، پنـاهیاست )

 = CFI ,98/0 = 97/0) شده داردهای گردآوریبرازش باالیی با دادهتقید به نماز  گیریمدل اندازهکه 

GFI ,280/0 = RMSEA ,001/0 > p  ,170 =  df ,7/494 = 2 χ .) همچنین، همسانی درونی

 دست آمد. به 86/0برابر با نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ پرسش

                                                 
1. Identity Style Inventory 
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 ،سپس. شد وجوانان شهر گرگان دریافتجرای پژوهش از ادارة ورزشابتدا مجوز ا ،در اجرای پژوهش

. دشگیری مرحلة اول انجام و نمونهشد دریافت  شدهراز ادارة ذکهای ورزشی فهرست باشگاه

پژوهش،  رةپس از ارائة توضیحات مقدماتی درباو  های منتخب حاضر شدندباشگاهپژوهشگران در محل 

ها برای مقاصد بودن اطالعات و استفاده از آن)محرمانهکید بر مالحظات اخالقی هدف از اجرای آن و تأ

ها کنندهتشرک. گیری کردندنمونهنیاز تعداد موردبه بین افراد داوطلب ازصورت تصادفی به ،علمی(

ها را نآو کردند ها را تکمیل نامهگویی، پرسشپاسخ پس از دریافت توضیحات الزم دربارة نحوة

های لیلنامه برای تحپرسش 377، از شدهنامة توزیعپرسش 400قرار دادند. از  دراختیار پژوهشگر

 . درصد( 25/94)نرخ بازگشت  اصلی استفاده شد

از میانگین، انحراف استاندارد،  ،هاسازی دادهو خالصهبندی پس از گردآوری اطالعات برای طبقه

برای بررسی  1اسمیرنوف -موگروفکل ها، از آزمونفراوانی، جدول و شکل استفاده شد. در تحلیل داده

از گیری، تعیین همسانی درونی ابزار اندازه ها، از ضریب آلفای کرونباخ برایبودن توزیع دادهطبیعی

بین متغیرها، از تحلیل عامل تأییدی  های دوسویةبرای تعیین همبستگیون ضریب همبستگی پیرس

از مدل معادالت ساختاری برای بررسی میزان برازش  ،نهایتگیری و درهای اندازهبرای بررسی مدل

 ریشةاز استفاده شد. در پژوهش حاضر،  تعیین روابط ساختاریشده و ی گردآوریهابا داده مبنامدل 

برای  4شاخص برازش تطبیقیو  3شاخص نیکویی برازش، 2دوم برآورد میانگین واریانس خطای تقریب

تر مقادیر کوچکمیانگین واریانس خطای تقریب  قبول برایمدل استفاده شد. دامنة مورد تعیین بزارش

 90/0مقادیر باالتر از شاخص برازش تطبیقی و شاخص نیکویی برازش و برای دو شاخص  08/0از 

آماری  بستةدرصد و با استفاده از  95ها در سطح اطمینان تمامی تحلیل. (1999، 5هو و بنتلر) هستند

 انجام شدند. 53/8 نسخة  7لیزرل و 22)اس.پی.اس.اس.( نسخة  6برای علوم اجتماعی

 

 نتایج
ورزشی  سابقةمیانگین  سال و 57/21 ± 09/2 یسنمیانگین  های پژوهش حاضر دارایکنندهشرکت

 194های تیمی و در ورزش درصد( 54/48نفر ) 183ورزشی،  ازنظر رشتة. ندسال بود 27/7 ± 73/4

                                                 
1. Kolmogorov–Smirnov (K-S) 

2. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

3. Goodness of Fit Index (GFI) 

4. Comparative Fit Index (CFI) 

5. Hu & Bentler 

6. Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 

7. LISREL  
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درصد(  83/44نفر ) 169های انفرادی مشارکت داشتند که سطح رقابتی درصد( در ورزش 46/51نفر )

 16/20نفر ) 76 های استانی،حد رقابتدرصد( در 63/32نفر ) 123های شهرستان،  حد رقابتدر

براساس . المللی بودبینهای حد رقابتدرصد( در 39/2نفر ) نُههای کشوری و  حد رقابتدرصد( در

ترتیب نمرات باالتری در سبک به هاکننده، شرکت(1جدول شمارة یکمتغیرها )های توصیفی آماره

های تحلیلبرای  (.درگم/ اجتنابی گزارش کردند )شکل شمارة یکهویت هنجاری، اطالعاتی و سر

 بررسی شد که نتایج حاصل اسمیرنوف -موگروفکلآزمون ها با استفاده از ابتدا توزیع داده ،استنباطی

 =396/0 - 998/0های مربوط به متغیرها از توزیع طبیعی برخوردار است )داد که توزیع دادهنشان 

Ps ,898/0–389/0 = Zs.)  براساس اطالعات پارامتر جامعه برآورد  برایگروهی تی تکنتایج آزمون

 p < 05/0) اطالعاتی های هویتسبک نمرةنشان داد که  نمونة مورد مطالعه )جدول شمارة یک(

,97/3 = t)  هنجاری و(001/0 > P ,56/13 = t) 001/0)تعهد هویت  ،و همچنین > P ,91/11  =

t) ( 01/0و تقید به نماز > P ,69/4 = t)،  که دارد؛ درحالیقرار  ()ارزش آزمون سهباالتر از سطح متوسط

 (.p  ,13/5 = t < 01/0) استتر از حد متوسط سبک هویت سردرگم/ اجتنابی پایین نمرة

سبک هویت  روابط دوسویةنشان داد که ( )جدول شمارة یکنتایج ضریب همبستگی پیرسون 

و معنادار  ،(P ,43/0 = r < 01/0)و تقید به نماز  (P ,46/0 = r < 01/0)اطالعاتی با تعهد هویت 

و تقید به نماز  (P ,49/0 = r < 01/0)تعهد هویت  باسبک هویت هنجاری طور مشابه، مثبت است. به

(001/0 > p ,66/0 = r)سبک هویت سردرگم/  ارتباط دوسویةحال، ، ارتباط معنادار و مثبت است؛ بااین

معنادار و  (P ,53/0- = r < 001/0)و تقید به نماز  (p ,52/0- = r < 001/0)هویت اجتنابی با تعهد 

معنادار، مثبت و قوی وجود  ویت و تقید به نماز ارتباط دوسویةبراین، بین تعهد هعالوه .استمنفی 

 .(P ,69/0 = r < 001/0) دارد

 ،ابتدایابی معادالت ساختاری استفاده شد. برای تعیین روابط علّی بین متغیرهای پژوهش از مدل ،در ادامه

گیری قالب مدل کلی اندازه، درصورت جداگانه و سپسگیری هریک از متغیرها بههای اندازهبرازش مدل

( نشان یابی معادالت ساختاری )جدول  شمارة دونتایج تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از مدل. بررسی شد

برای  برخوردار هستند؛ بنابراین، در طرح مدل مبنا هابرازش مطلوبی با دادهاز گیری های اندازهداد که مدل

های هویت به سبک ،در مدل مبناها استفاده شد. مرتبط با آن هایالسؤاز تمامی متغیرها و  ،یابیمدل

زاد دروننوان متغیرهای مکنون عو تعهد هویت و تقید به نماز به)مستقل(  زادبرونعنوان متغیرهای مکنون 

متغیرهای مکنون عنوان نشانگرهای ها بهمقیاسخرده هایالسؤ. همچنین، ندنظر گرفته شددر سته()واب

 ،بر تعهد هویت و تقید به نماز و همچنینهای هویت . در این مدل، اثر مستقیم سبکمربوطه لحاظ شدند

معادالت  نتایج مدل .ندنظر گرفته شددر عنوان روابط ساختاری، بهتعهد هویت بر تقید به نمازاثر مستقیم 
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دارد شده های گردآوریقبولی با دادهشده برازش قابلحرمدل طنشان داد که  ساختاری برای مدل مبنا

(91/0 = CFI ,93/0 = GFI ,058/0 = RMSEA ,001/0 > p  ,730 =  df ,34/1519 = 2 χ) . شکل

های معناداری ضرایب نتایج آزمون و جدول شمارة سه برای مدل مبنامسیر  استانداردشدةشمارة دو ضرایب 

-گیری در داخل مستطیلهای اندازهضرایب مسیر مدلدر این شکل که  دهد. گفتنی استرا نشان میمسیر 

 p<  05/0)تعهد هویت ، اثر مستقیم سبک هویت اطالعاتی بر شودمشاهده میکه طور. هماناندآمده ها

,27/0  =β)  و تقید به نماز(05/0  >p ,24/0  =β)  بر تعهد هویت و اثر مستقیم سبک هویت هنجاری

(001/0 > p ,41/0  =β)  و تقید به نماز(001/0 > p ,49/0  =β) و نیز اثر مستقیم سبک هویت سردرگم/ 

لحاظ آماری از ،(p ,34/0-  =β < 01/0)و تقید به نماز  (p ,33/0-  =β < 01/0)بر تعهد هویت  اجتنابی

 P < 001/0)لحاظ آماری معنادار است از معنادار است. همچنین، اثر مستقیم تعهد هویت بر تقید به نماز

,53/0  =β) .بر تعهد هویت و تقید به اثری مثبت های هویت اطالعاتی و هنجاری براساس این نتایج، سبک

دارند. همچنین، تعهد هویت  تعهد هویت و تقید به نمازبر اثری منفی و سبک هویت سردرگم/ اجتنابی  نماز

 41مجموع های هویت دریابی نشان داد که سبکبراین، نتایج مدلاثری مثبت بر تقید به نماز دارد. عالوه

د هویت، های هویت و تعهتقید به نماز براساس سبککنند و درصد از تغییرات تعهد هویت را تبیین می

ترتیب به ،تعهد هویت و تقید به نمازهای هویت، بیشترین اثر بر بین سبکاز. درصد قادر به تبیین است 58

بود. ( β = 49/0)و سبک هویت هنجاری ( β =  -33/0) مربوط به اثر منفی سبک هویت سردرگم/ اجتنابی

های اثر کلی سبکبر تقید به نماز و از مسیر تعهد هویت های هویت غیرمستقیم سبک هایاثر ،در ادامه

مستقیم و  مجموع اثرهایها نشان داد که یافته (.ند )جدول شمارة سهدهویت بر تقید به نماز محاسبه ش

 -52/0و  65/0، 38/0ترتیب هب ،و سردرگم/ اجتنابی ، هنجاری سبک هویت اطالعاتی( اثر کلغیرمستقیم )

یت سردرگم/ صورت مثبت، سبک هوبه که سبک هویت هنجاریگیری کرد توان چنین نتیجهمی که است

بر تقید به نماز در نمونة صورت مثبت بیشترین اثر را ورت منفی و سبک هویت اطالعاتی بهصاجتنابی به

 .موردمطالعه دارند
 

 گروهی و ضريب همبستگی پیرسونتک تی هایهای توصیفی متغیرها و نتايج آزمونآماره -1جدول 

 متغیرها
انحراف معیار 

 میانگین ±
 5 4 3 2 1 تی

     - 97/3* 69/3±25/1 هویت اطالعاتی -1

    - 29/0* 56/13*** 34/4±79/0 هویت هنجاری -2

هویت سردرگم/  -3

 اجتنابی
84/0±97/1 **13/5 **45/0- ***61/0- -   

  - -52/0*** 49/0** 46/0** 91/11*** 18/4±98/0 تعهد هویت -4
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 - 69/0*** -53/0*** 66/0*** 43/0** 69/4** 74/3±03/1 نمازه بتقید  -5

*p < 05/0  , **p < 01/0  , ***p < 001/0  

 

 

 
  (377)تعداد =  میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش -1شکل 

 

 گیری و ساختاریهای اندازههای برازش برای مدلشاخص -2جدول 

 کای دو هاتحلیل
درجه 
 آزادی

کای 
بر دو 

درجه 
 آزادی

میانگین 
واريانس 
خطای 
 تقريب

شاخص 
نیکويی 
 برازش

شاخص 
برازش 
 تطبیقی

       گیریهای اندازهمدل
 95/0 96/0 029/0 59/2 44 96/113*** سبک هویت اطالعاتی
 95/0 95/0 034/0 01/3 27 27/81*** سبک هویت هنجاری

 91/0 92/0 042/0 99/1 35 65/69*** سبک هویت سردرگم/ اجتنابی
 92/0 92/0 051/0 96/2 35 6/103*** تعهد هویت
 90/0 91/0 068/0 89/2 170 3/491*** تقید به نماز
 93/0 93/0 053/0 41/1 1700 1/2397*** مدل کلی

 91/0 92/0 057/0 73/1 1646 6/2847*** مدل ساختاری
***p < 0/001 

3/69

4/34

1/97

4/18

3/74

1

2

3

4

5

هویت اطالعاتی هویت هنجاری هویت 

اجتنابی/سردرگم

تعهد هویت تقید به نماز

ره
نم

متغیرها
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 ساختاری مدل های معناداری ضرايب مسیرنتايج آزمون -3دول ج

 تی ضريب استاندارد شده مسیر

   اثر مستقیم

 29/3* 27/0 تعهد هویت  ←سبک هویت اطالعاتی 

 86/2* 24/0 تقید به نماز  ←سبک هویت اطالعاتی 

 25/6*** 41/0 تعهد هویت  ←سبک هویت هنجاری 

 59/7*** 49/0 تقید به نماز  ←سبک هویت هنجاری 

 68/5** -33/0 تعهد هویت  ←سبک هویت سردرگم  

 72/5** -34/0 تقید به نماز  ←سبک هویت سردرگم  

 58/11*** 53/0 تقید به نماز  ←تعهد هویت 

   مستقیماثر غیر

 -  27/0 53/0=  14/0 تقید به نماز  ←سبک هویت اطالعاتی 

 -  31/0 53/0=  16/0 تقید به نماز  ←سبک هویت هنجاری 

 - - 33/0 53/0=  -18/0 تقید به نماز  ←سبک هویت سردرگم  

   اثر کل

 - 24/0+  14/0=  38/0 تقید به نماز  ←سبک هویت اطالعاتی 

 - 49/0+  16/0=  65/0 تقید به نماز  ←سبک هویت هنجاری 

 - -34/0 -18/0=  -52/0 تقید به نماز  ←سبک هویت سردرگم  

*p < 0/05 , **p < 0/01 , ***p < 0/001 
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 گیریبحث و نتیجه
های هویت، تعهد هویت و تقید به نماز در تعیین روابط ساختاری سبک ،پژوهش حاضرهدف 

حی پژوهش نشان داد که تقید به نماز در ورزشکاران جوان در سطهای یافتهدر ابتدا، ان جوان بود. ورزشکار

های هویت هنجاری و اطالعاتی بیشتر از سبک از سبکترتیب بهو این قشر  باالتر از حد متوسط قرار دارد

که تعهد هویتی در آنان در سطحی باالتر از حد متوسط گیرند؛ درحالیمی هویت سردرگم/ اجتنابی بهره

درستی ها را بهنامهپرسش هایسؤالهای پژوهش حاضر کنندهفرض که شرکتبا این پیش قرار دارد.

کرد که نمونة  توان بیانمیصورت ، درایناندها پاسخ دادهدقت به آنباصادقانه و و  اندکردهدرک 

روابط  ،گیرند. در ادامههای هویت سازگار بهره میسبکاز مطالعه از سطح تقید به نماز مطلوب و مورد

هویت اطالعاتی های ها نشان داد که سبکیافته. ساده و دوسویة بین متغیرهای پژوهش بررسی شدند

با تعهد هویت و تقید به نماز منفی  یو سبک هویت سردرگم/ اجتنابی روابطمثبت  یو هنجاری روابط

و تقید ست که سبک هویت اطالعاتی و هنجاری باالتر با تعهد هویت ا معنیها بدیناین یافته ند.دار

تقید به التر با تعهد هویت و که سبک هویت سردرگم/ اجتنابی بابه نماز باالتر همراه است؛ درحالی

های هویت دالت ساختاری نشان داد که سبکایابی معنتایج مدل ،در ادامهتر همراه است. نماز پایین

صورت مستقیم و و سبک هویت سردرگم/ اجتنابی به صورت مستقیم و مثبتهنجاری بهاطالعاتی و 

درصد  41 ندمجموع قادر بودهای هویت در. سبکهد هویت و تقید به نماز اثرگذار هستندمنفی بر تع

درصد از تغییرات تقید به  58مجموع های هویت و تعهد هویت درو نیز سبکتغییرات تعهد هویت  از

ورت صبت، سبک هویت سردرگم/ اجتنابی بهصورت مثسبک هویت هنجاری بهکل، . درن کنندتبیینماز را 

 .اثر را بر تقید به نماز در نمونة موردمطالعه داشتند بیشترینصورت مثبت منفی و سبک هویت اطالعاتی به

 نداشتنشکهای زندگی، ثبات و ارزشافراد مهم و تبعیت از نظیر  نشانگرهاییهنجاری با سبک هویت 

اتی شامل شود. مصادیق سبک هویت اطالعمشخص می های زندگیو ارزش ینید داتعتقاا رةبادر

ینی و سیاسی، تالش برای اعتقادات د ر و مسائل زندگی، مطالعه دربارةامو مواردی نظیر تفکر دربارة

آوری و جمع هابارة تصمیمپذیری، تفکر درافراد، نظرخواهی از متخصصان، چالش درک نظرهای

نظیر فقدان تفکر،  با مصادیقیسبک هویت سردرگم/ اجتنابی همچنین،  .اطالعات مرتبط با آن هستند

های نگرفتن زندگی و فرار از موقعیتنگری، جدیرد امور زندگی، فقدان آیندهنگرانی و اطمینان درمو

راستا همشده در مطالعات پیشین گزارشهای پژوهش حاضر با نتایج افتهی .شودمشخص می دشوار

های هویت با بین سبکرا معناداری ( ارتباط 2009تامپسون و میلی )د. نکنحمایت میو از آن  است

با سطح ایمان و  و هنجاری سبک هویت اطالعاتی که در آن گزارش کردندرشد ایمان در دانشجویان 

منی در پژوهش حاضر نیز تکرار طور ضها بهکه این یافتهدر ارتباط بودند طور مثبت اکتشاف معنویت به
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رسشگری باورها و انتظار تغییر سبک سردرگم تنها با پدریافتند که این پژوهشگران  ،همچنین. شدند

که با  ی موردمطالعه به باورهای دینی استهانمونه نداشتنتعهدگر است که بیاندر باورها در ارتباط  آتی

دریافتند که سبک ، این پژوهشگران براینخوانی دارد. عالوهشده در پژوهش حاضر هممشاهدهاثر منفی 

به  گر تعهد زیادبیاناین مطلب بود که کوس در ارتباط طور معبا شک درمورد مذهب بههویت هنجاری 

رند که این بگیری هویت فردی از سبک هویت هنجاری بهره میمذهب در افرادی است که در شکل

خوان شده سبک هویت هنجاری بر تقید به نماز در پژوهش حاضر هممطلب با اثر مثبت و قوی مشاهده

گیری باورهای مذهبی در نوجوانان و شکل مطالعة با( 2011سیرلی و شوانولت )دیگر،  در مطالعةاست. 

های هویت اطالعاتی و هنجاری در ارتباط مثبت و سبک سال دریافتند که سبک 18تا  14جوانان 

های بیشتر نشان گیری باورهای مذهبی قرار دارند. تحلیلسردرگم/ اجتنابی در ارتباط منفی با شکل

گیری باورهای مذهبی، سبک بینی شکلاز کنترل نقش قومیت، سن و جنسیت در پیشکه پس  ندداد

گیری باورهای مذهبی در نوجوانان های مهم شکلکنندههویت اطالعاتی، تعهد و تعصب مذهبی تعیین

االسالمی و شیخهمچنین، . های پژوهش حاضر مطابقت داردبا یافتهاین مطلب که  جوانان هستند و

های هویت اطالعاتی و هنجاری دانشجویان دریافتند که سبکای از نمونه در مطالعة( 2016عمرانیان )

که سبک هویت های دینی و اخالقیات( دارند؛ درحالیهای فریضهلفهی مثبت با باورهای دینی )مؤروابط

آمده از دستاین نتایج با شواهد به اط است کهی با باورهای دینی در ارتبصورت منفسردرگم/ اجتنابی به

تعهد به های هویت و سبک شده درزمینةدر بیشتر مطالعات انجام وهش حاضر در توافق کامل است.پژ

 دربارةهای رگرسیون اکتفا شده است و ویژه در ایران، به گزارش ضرایب همبستگی و نتایج مدلمذهب به

حال، در یک وجهی در ادبیات پژوهشی وجود ندارند؛ بااینتقابلهای یابی گزارشتحلیل مسیر و مدل

روابط بین  یابی معادالت ساختاری به مطالعة( با استفاده از مدل2016گرژالز و سامرز )اخیر،  مطالعة

، سبک هویت گرانهای این پژوهشهای هویت، تعهد و تعصبات مذهبی پرداختند. براساس یافتهسبک

های هویت هنجاری و سردرگم/ اجتنابی از بکاما س ؛عصبات مذهبی داردمستقیم بر ت یثراطالعاتی ا

 یهای هویت اطالعاتی و هنجاری اثرسبک کهطوری؛ بهاثرگذارندبر تعصبات مذهبی هویت تعهد  مسیر

های و سبک ذهبی دارندتعصبات ممنفی بر تعهد هویت و  یو سبک هویت سردرگم/ اجتنابی اثر مثبت

شده دربارة ماهیت رهای پژوهش ذکیافتهکنند. درصد از تغییرات آن را تبیین می 24مجموع هویت در

که درزمینة نبود ؛ درحالیخوان استهای هویت با پژوهش حاضر همبودن اثر سبکمثبت و منفی

خوان است. ناهم ،های هویت هنجاری و سردرگم/ اجتنابی بر تعصبات مذهبیمعناداری اثر مستقیم سبک

تعهد رفتاری  دهندةای که نشانعنوان سازهاید متذکر شد که تقید به نماز بهخوانی باین ناهمدر توضیح 
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-نوع تعهد بی که تعصب مذهبی یکد؛ درحالیباشاست مطرح میهای دینی افراد به مناسک و فریضه

سوی وگیری هویت به سمتنتیجه، افرادی که در فرایند شکلمذهب است؛ درکورانه به شرط و کوروقید

های هویت هنجاری و اجتنابی گرایش دارند، درصورتی به تعصبات مذهبی روی خواهند آورد که سبک

-های مذهبی در بستر ادیان و فرهنگدیگر، تعالیم و آموزههویت باالیی برخوردار باشند. ازسوی از تعهد

های و فرهنگهایی با ادیان نمونهحاصل از نتایج  مقایسةو این موضوع  ت هستندی مختلف متفاوها

نیز ( 2008، 2006، 2004مطالعات مقطعی و طولی دوریز و همکاران )نتایج  .کندمیرا محدود مختلف 

های هویت و با بررسی ارتباط سبکد. این پژوهشگران پژوهش حاضر در یک راستا قرار داربا نتایج 

روابط مثبت و سبک  ،با تعصبات مذهبیسبک هویت اطالعاتی و هنجاری تعصبات مذهبی دریافتند که 

سایر استفاده از با هـای مطالعاتی . یافتـهدارندتعصبات مذهبی روابط منفی  باهویت سردرگم/ اجتنابی 

( با گزارش 1378عشران )اثنیخوانی دارند. به طور ضمنی با شواهد پژوهش حاضر هم نیز رویکردها

های ( با گزارش ارتباط بین وضعیت1383فر )سلطانی، باورهای مذهبی وهای هویت وضعیتبین ارتباط 

-جهتهای هویت و ( با گزارش ارتباط بین سبک1389آبادی و احقر )رضایی فرحو  دینداریو هویت 

 اند. از آن جملههای مذهبی گیری

شواهدی فراهم آورد که از  ،یابیمدلتحلیل عاملی و های پژوهش حاضر با استفاده از تکنیک

 های هویت در سه بعدسازی سبک. مفهومحمایت شد (1992برزونـسکی )هویت  سازی سبکمفهوم

شده از ورزشکاران جوان برازش مطلوب های گردآوریاطالعاتی، هنجاری و سردرگم/ اجتنابی با داده

 هایتالش وجود بر اطالعاتی هویت سبک(، 2008، 1992، 1989برزونسکی ) . براساس دیدگاهداشت

 ،منابع از وسیعی گسترة را ازطریق هویت به مربوط اطالعات افراد سبک، این در. دارد اکتشافی تأکید

سبک اطالعاتی  .دهندمی گشودگی نشان جدید به تجارب نسبت و کنندوجو میجست فعال طوربه

دهد. انه را ارائه میزهای روموقعیت ادارةترین سبک هویت است که سازوکار کنارآمدن برای سازگارانه

 هایتالش ازطریق فقدان هنجاری هویت سبکگرایی در سبک هویت اطالعاتی، مقابل اکتشاف در نقطة

 دیگر، هایانتخاب موشکافانة دقیق و بررسی بدون فرد هویتی، سبک این در. شودمی اکتشافی مشخص

ی براساس تقلید و تبعیت رسبک هنجاواقع، در. پذیردمی را مهم افراد تعهدات هویتی و هاارزش اهداف،

نی، تعهد غیرمنعطف و یک ذه نا شده است و شامل یک دیدگاه بستةاز افراد مهم در زندگی فرد ب

این دو  (. با مقایسة2008 برزونسکی،؛ 2001)شوارتز،  اکتشاف است کنندةثابت و سرکوب خودپندارة

مذهبی  هایممکن است با گرایشچنین استنباط کرد که سبک هویت اطالعاتی توان سبک هویت می

های پژوهش حاضر تری در مقایسه با سبک هویت هنجاری همراه باشد. این استنباط در یافتهمعتدل

توضیح است بر تقید به نماز از خود نشان داد؛ البته الزم تری و سبک هویت هنجاری اثر قوی تأیید شد
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تأثیر خصوص بیاینه در پژوهش حاضر نیز ممکن است درمطالعهای موردنمونه هایکه ویژگیداده شود 

دارند و ورزشکاران مربیان نفوذ اجتماعی مثبت باالیی در ورزشکاران ورزش،  ند. درزمینةنبوده باش

ورزشکاران براین، شوند. افزوناجتماعی خود تربیت می افراد مهم در شبکةای با فرهنگ تبعیت از گونهبه

مثال، قریب به عنوانجویند؛ بهالگوهای نقش بهره میبرای نیل به اهداف ورزشی و کسب موفقیت از 

 ،روای برخوردار هستند؛ ازاینمشاهدههای معنوی و مذهبی قابلآوران از گرایشاتفاق قهرمانان و مدال

مندی از الگوی نقش اتخاذ کنند. در بهرهرا  هاگرایشگونه از انتظار نیست که ورزشکاران ایندور 

 اجتنابی ازطریق سردرگم/ هویت سبک (،2008، 1992، 1989برزونسکی )براساس دیدگاه دیگر، ازسوی

 مهم افراد وسیلةبه شدهتوصیف هویتی معیارهای نپذیرفتن، هویت دربارة اکتشافی هایتالش اجتناب از

 تاحدی سردرگم/ اجتنابی افراد. شودفوری مشخص می مدتکوتاه نیازهای و موقعیتی مطالبات و ترجیح

آمیز برخورد طفره سبک سردرگم/ اجتنابی نمادهستند.  اتفاقی هاییتالش چنین ؛ اماکنندمی اکتشاف

با سطح پایینی از تعهد و  کهاست متمرکز بر هیجان  راهبردو مسامحه در مشکالت است و یک نوع 

های ویژگی (.2008 برزونسکی،؛ 2001ثباتی خودپنداره همراه است )شوارتز، بینفس و اعتمادبه

در پژوهش . نددهای پژوهش حاضر تکرار شهویت سردرگم/ اجتنابی در مشاهده شده برای سبکتوصیف

هویتی سبک این که معنیی منفی بر تعهد هویت داشت؛ بدینحاضر، سبک هویت سردرگم/ اجتنابی اثر

  همراه است. تعهد هویتیبا فقدان 

 ها،کنندهگویی صادقانه و دقیق شرکتپاسخفرض با پیش که ندکلی، شواهد پژوهش حاضر نشان دادطوربه

های از سبکترتیب بهو این قشر  حی باالتر از حد متوسط قرار دارددر سطورزشکاران جوان تقید به نماز در 

که تعهد هویتی گیرند؛ درحالیمی و اطالعاتی بیشتر از سبک هویت سردرگم/ اجتنابی بهره هویت هنجاری

سبک هویت هنجاری در آنان در سطحی باالتر از حد متوسط قرار دارد. تقید به نماز در جوانان ورزشکار از 

عیت از افراد مهم، تباساس، با توجه به آمادگی این قشر به فت کرد؛ براینبیشترین تأثیر مثبت را دریا

مندی ورزشکاران جوان از پیامدهای مثبت بهرهتوانند برای شناختی، مربیان و والدین میمشاوران روان

. اقدام کنندطریق افراد مهم برای این قشر لگوسازی و ترویج باورهای دینی، از، از اهای دینیتعالیم و آموزه

-های روانپیامدگیری هویت ورزشی و هویت در شکلهای با تمرکز بر نقش سبک های آیندهپژوهش

توانند به می( انگیزش ورزشی، رضایت ورزشی و غیره دخیل در عملکرد ورزشی )تعهد ورزشی،شناختی 

 فزایند.زمینة پژوهشی بیدانش موجود در این 
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Abstract 
The purpose of this study was to determine the structural relationships of identity 
styles, identity commitment and adherence to prayer among young athletes. To 
this end, 377 young athletes were selected using a simple random cluster sampling 
method from the Gorgan city’s club athletes and completed personal information 
form, identity style inventory and adherence to prayer questionnaire. Data were 
analyzed using Pearson correlation coefficient and structural equation modeling 
at 95 percent confidence level. Pearson correlation coefficients showed that 
information and normative identity styles had positive relationships and 
diffuse/avoidant identity style had negative relationships with identity 
commitment and adherence to prayer. Structural equation modeling indicated that 
information and normative identity styles impacted directly and positively on 
identity commitment and adherence to prayer, whereas diffuse/avoidant identity 
style impacted negatively. Overall, identity styles were able to explain 41% of 
variance in identity commitment and also identity styles and identity commitment 
explained a total of 58% of variance in adherence to prayer. Based on the total 
direct and indirect effects, normative, diffuse/avoidant and information identity 
styles had the greatest effect on adherence to prayer in the sample. On the basis of 
findings, normalization and promotion of religious beliefs through important 
individuals in athletes’ social network can increase their adherence to prayer. 
 

Keywords: Identity Style, Identity Commitment, Adherence to Prayer, Youth 
Athletes. 
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