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  ابعاد دینداري هاي هویت مذهبی،رابطه سبک
  شناختی دانشجویانبا بهزیستی روان

  
 vahedi117@ yahoo.com  شناسی تربیتی دانشگاه تبریزدانشیار روان/ رام واحدي شه
 دانشگاه تبریز شناسی تربیتیدانشجوي کارشناسی ارشد روان/  ریحانه احمدیان  

  24/03/1392 :پذیرش - 08/11/1391: دریافت

  چکيده
شـناختی دینـداري بـا بهزیسـتی روان هاي هویت مذهبی و ابعادهدف اصلی این پژوهش، بررسی روابط ساختاري سبک

دختر) از چهار دانشکده علوم انسـانی، فنـی مهندسـی، علـوم پزشـکی و  370پسر و 297دانشجو ( 667دانشجویان است. 
هاي هویت مـذهبی بـل، نامهپرسشکه ها خواسته شد در این پژوهش شرکت کردند. از آزمودنیدانشگاه تبریز کشاورزي 

آمـده از طریـق دسـتهاي بـهشناختی ریف را تکمیل کنند. دادهاستارك و مقیاس بهزیستی روانابعاد دینداري گالك و 
) مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بـین SEMیابی معادالت ساختاري (آزمون تحلیل واریانس چند متغیره و مدل

کـه مـدل  همچنـین نتـایج نشـان داد. )<p/01/0( ردداري وجـود دادانشجویان دختر و پسر، در تمام متغیرها تفاوت معنی
عنـوان متغیرهـاي هاي هویت مذهبی به). ابعاد دینداري و سبک<05/0Pاست ( برازش قابل قبولی برخوردار پیشنهادي از

مسـتقیم صورت مستقیم و غیرشود. ابعاد دینداري بهشناختی جوانان محسوب میداري براي بهزیستی روانبین معنیپیش
  شناختی رابطه دارد.یستی روانبا بهز

  .شناختی، دانشجویانهویت مذهبی، ابعاد دینداري، بهزیستی روان ها:واژهکلید

Ravanshenasi-va ـ Din ___________________________________________ Vol.7. No.4, Winter, 2015   

۹۲    ،۱۳۹۳زمستان  ، سال هفتم، شماره چهارم 

  مقدمه
گـاه، بشـر کـه هـیچطوريهاست، ب جامعه بشري هايدترین نهاترین و مهماساسی از و مذهب یکی دین

بـه صـحنه گیتـی نظـري بیفکنـیم،  گرا. ن بر نکشیده استآ از دامن و خارج از این پدیده، زیست نکرده
هـیچ جـایی را ست، نـه علـم و نـه دولـت، امـا ا باديآنجا نه آبسیاري از اماکن را خواهیم یافت که در 

خلقـت،  فلسفه ةدربار پروردگار، تفکر عظمت مورد در خدا، اندیشیدن یاد .که خدا نباشدتوان یافت نمی
کـه در طـوريبه. است روان و جان آرامش موجب اهنعمت همه برابر در شکرگزاري و ذات حق تسبیح

 هجـوم در انسان درونی حالت به مجید قرآن .»أَال بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ«فرماید: می رعد ةسور 28 ۀآی
، جیمـز ه تعبیـر. بـداردبرمـی پرده خدا پیشگاه در طلب و حالت دعا از و کندمی اشاره روزمره فشارهاي

 مشـکالت و هاناآرامی موجب که استی بزرگ نقص و عیب یک او وجود در که کندمی حساسا انسان
 از را خـود تـوانیمکنیم، میبرقرار  ارتباط خود مافوق قدرتی با هرگاه که کنیممی حس همچنین و ماست
  .)1385یوسفی، نوابخش و پور( دهیم نجات هاناراحتی و هاناآرامی

را کشور ما توان گفت: با توجه به اینکه بیشتر گروه سنی جمعیت ، میدر مورد ضرورت این پژوهش
فـراوان  از اهمیـتجوانان  شناختیروانو  یآموزشدهد، بررسی و شناسایی مشکالت جوانان تشکیل می

 ست به مسائل و مشکالت مهمی که به نحوي به پیشـرفت تحصـیلیاالزم  ،در این میان برخوردار است.
هاي متنـوع تحصیلی به فعالیت هايآموزي که در عرصهدانش. توجه الزم مبذول گردد ،زندلطمه میآنان 

افتـد و افـزون هـویتی بـه چـالش مـیشک با فشارهاي روزآموزشی و مهارت آموزي مشغول است، بی
هـاي ند فعالیـتایرفممکن است ، جمله هویت مذهبیاز و ات هویتیضچگونگی مواجه وي با این تعار

کـه  (هویت شخصی، دینی، اجتماعی و مذهبی)، هاک از هویتیهر ثیر قرار دهد.أا تحت تتحصیلی او ر
هاي زندگی نجات دهد و او را از سرگردانی برهاند تـا او در وجـودش اخـتالل بتواند انسان را از بحران

اسـت، که مورد تأییـد اندیشـمندان  ترین هویتیمه، مروایناز .بهترین هویت است، حساس نکنداهویت 
ترین بـاالداراي کنـد کـه اي متصل میزیرا که هویت دینی، انسان را به منبع و پشتوانه ؛هویت دینی است

هاي رسـیدن دهد و راهاي زیبا به او میبه جاودانه بودن انسان اشاره دارد، جلوه ،نایعالوه بر  .ثبات است
دهد کـه التـزام عملـی بـه نتیجه را به دست میمطالعه منابع اسالمی این  .ندکبه کمال را براي او بیان می

  .)1388است (عابدي،  هاي روانیعامل بازدارنده بسیاري از بیماري، اعتقادات مذهبی
بهداشت روانـى افـراد  نیز حاکى از وجود تأثیر مثبت دین بر سازگارى و گوناگونهاي نتایج پژوهش

 ،پنـدلتون و پالومـا؛ 1987 پارگامنـت و مـاتون؛ 1991 و همکاران گارتنرهاي پژوهشنمونه، است. براي 
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  ۹۳ شناختي دانشجويانبعاد دينداري با بهزيستي روانهاي هويت مذهبي، ارابطه سبک

و آشفتگى را گـزارش داده و از  تأثیر مثبت دین بر سالمت روانى، کاهش عالیم بیمارى، کاهش ناراحتى
  .)1381فرد، منشجاعیان و زمانی( کردند وجود یک رابطه مثبت بین دین و بهداشت روانى حمایت

، با افسردگی رابطه منفی دارد ،ت در مراسم مذهبیکه میزان شرکدهد همچنین تحقیقات نشان می
، تقریباً نصف میزان کنندشرکت میگونه مراسم این درکه میزان افسردگی در بین کسانی که ايگونهبه

 کـه دریافتنـد همکاران نیز و کاپالن). 1388، زادهغنیو  (واحدي روندافرادي است که به آنجا نمی
سـت اهبیماري و مشکالت و مسائل از بسیاري مقابل در ایمن سپري، فرایض دینی انجام و عبادت

یـد أینیز اثر مثبت مـذهب بـر سـالمت روانـی را ت )Harrison ()2001( یسوناره ).1378، صادقی(
نمازگزاران  %100نشان داد که تقریباً  ،)1380( روحى عزیزىو  روحى عزیزىاند. نتایج پژوهش کرده

ها و سختى ؛رسندم این فریضه الهى به حالت سکون و آرامش روحى مىانجا معتقد بودند که پس از
کرده و نیروى مبارزه با مشکالت، امیـد و ایمـان در آنهـا تقویـت  تحمل ترراحت شداید زندگى را

 پهلوانی و زهروىبراي مثال،  .اندننموده این حال، برخی از تحقیقات نتایج فوق را تأیید با .گرددمى
بـین  دارى در سـالمت روانـى گـزارش نمودنـد کـهرسی نقش مراسم عبـادى روزهدر بر ،)1380(

 تردیـدیبـ .)1388، زادهغنـیو  دارى وجود ندارد (واحديدارى و سالمت روانى ارتباط معنىروزه
 فرد هر ارزش. سازدمی آمادهو  نیرومند ناامیدي و اضطراب، تردید هجوم مقابل در را مذهب، انسان

 از اصولی شناخت که زمانی تا بستگی دارد، و وي دانایی و بصیرت و آگاهی رشد انمیز به، مذهبی
 باشـد داشـته فـرد رشـد روبـه زندگی در ايکنندهتعیین نقش تواندباشد، نمی نگرفته شکل مذهب

واقع اتکاي گیرد که درهویت مذهبی در او شکل می ،صورت این در). 1385یوسفی، و پور نوابخش(
گذارد. ثیر میأهاي مختلف تگیري فرد در زمینهاعتقادي است که بر جهت ظام یا پایگاهفرد به یک ن

اهمیت این هویت د. دهزندگی و حیات یک فرد را تشکیل می ۀهویت مذهبی فلسف، دیگرعبارت به
یعنی گرایش به دین و ؛ جویی برخوردار استن جهت است که انسان از فطرت و سرشت خداایاز 

انسان در ، اگر این گرایش در مسیر خود با موانعی مواجه نشود ها وجود دارد.امی انسانمذهب در تم
هویت مذهبی باثباتی را براي خود شکل خواهـد  و جهت شناخت صحیح دین حرکت خواهد کرد

بـه انحـراف و  را با شناخت کافی شکل نگیرد، فـرد و درستی به ،ولی اگر این شکل از هویت داد.
 ثیرأهاي روزمره زندگی مثل سالمت روانی و تحصیل تبر روند فعالیت و کشاندن میبحرا انحطاط و

یعنی  درونی مذهبى گیرىجهت داراي افرادکه  و همکاران در پژوهشی نشان دادند برگین. گذاردمی
 مقایسـه بـا آمـده، درصورت یک هویـت درنها ریشه دارد و بهآ ذات در مذهب معتقدند که افرادي

۹۴    ،۱۳۹۳زمستان  ، سال هفتم، شماره چهارم 

 دیگـر چیزهـاي بـه دسـتیابیۀ وسـیل مـذهب را دارند، یعنی بیرونی مذهبى گیرىجهت هک افرادي
  ).Bergin(، 1991( برگین( دارند تريمثبت دانند، سالمت روانیمی

در میـان  میزان آثار و عالئـمِ شـاخصِ مشـکلِ روانـى که عالوه بر این، برخی تحقیقات نشان دادند
سـایر کمتـر از ، کسانى که تدین درونى دارنـد . امااستیر افراد سابیش از ، کسانى که تدین بیرونى است
 از، به هر نسبت که ایمـان قـوى و محکـم داشـته باشـند ،پس افراد متدینافراد مشکالت روانی داشتند. 

تحقیقات بـه بررسـی رابطـه بـین برخی  .)1388، زادهغنیو (واحدي  تر هستندهاى روانى مصونبیمارى
هویـت دریافـت کـه  لوسـتون، نمونـهمذهبی پرداختند، بـراي  هايدر فعالیت هویت مذهبی و مشارکت

نیـز  )Ellison ()1991( الیسون. متقابل بالقوه و پویا دارند مذهبی رابطه هايمذهبی و مشارکت در فعالیت
ماننـد دعـا کـردن و  ،التزام عملی داشتن به اعتقادات مذهبیو  هاي مذهبیکه فعالیتبه این نتیجه رسید 

 Nooney( وودرام و نـونیتحقیـق . اسـت رامش بیشتري در افراد همراهآقرائت کتاب مقدس با احساس 

& Woodrum ()2002( ثر بـر ؤاز عوامـل مـ ،الزام رفتن به کلیسـا و انجـام مراسـم دعـا که نیز نشان داد
ذهب بـا مـورد نقـش مـاما تحقیقات متضـادي نیـز در . ن رابطه مثبت دارندآند و با هستسالمت روانی 
در بررسی خـود بـه ایـن نتیجـه دسـت یافتنـد کـه  و همکاران، باتز. آمده است دسته ب سالمت روانی

معنویت شخصی با نشانگان پایین افسردگی رابطه مستقیم دارد، اما تعداد دفعات دعا بـا میـزان نشـانگان 
  .)1388و همکاران،  ییرجا( افسردگی رابطه معناداري ندارد

کـه رفـتن بـه کلیسـا بـا احسـاس نشـان دادنـد  ،)2001( و همکاران الیسونش نتایج پژوههمچنین 
بهزیستی رابطه مثبت و با درماندگی رابطه منفی دارد و تعداد انجام مراسم دعا با بهزیستی رابطـه ضـعیف 

بسـیاري از  ولـی ).1388(رجـایی و همکـاران،  معکوس و با مضطرب بودن رابطـه مثبـت انـدکی دارد
دار دارد رابطه مثبت معنـی شناختیبهزیستی روان با که اعمال و شعائر مذهبیاین دارد از  تیاها حکیافته

محیطـی،  شناختی را شامل اسـتقالل، تسـلطبهزیستی روان )Ryff ()1989( ریف .)1998، ن و چترزیلو(
 ربـهعبـارت دیگـر، تجدانند. بـهخود می پذیرش و زندگی در دیگران، هدف با مثبت فردي، روابط رشد

 خـود و ارزیـابی فردي هايحلراه براساس اجتماعی، عمل فشارهاي در برابر رویارویی استقالل، توانایی
 خـود روانـی با شرایط متناسب هاییمحیط ایجاد یا انتخاب در فرد شخصی و توانایی معیارهاي طریق از
دانشـجویان را تـأمین  ه خـدماتی کـه بهزیسـتیئـارارو، ایـن. ازسالمت روانی اسـت هاي مهمویژگی از

زیرا دانشجویان دانشگاه بخـش حیـاتی نیـروي کـار هـر کشـور اسـت.  ؛خودش ارزشمند است، کندمی
مدهاي مثبتی براي اجتمـاع در پـی خواهـد اارتقاي شرایطی که بهزیستی آنها را بهبود بخشد، پیرو، ازاین

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



  ۹۵ شناختي دانشجويانبعاد دينداري با بهزيستي روانهاي هويت مذهبي، ارابطه سبک

مدل، هویت مـذهبی و فعالیـت  یک مدل مفهومی ترکیبی است. در این تحقیق ارزیابیاین . هدف داشت
زاد) در نظر گرفتـه شناختی (متغیر وابسته درونبین در ارتباط با بهزیستی روانعنوان متغیر پیشمذهبی به

ال مطـرح اسـت کـه آیـا هویـت مـذهبی و ؤشده، اکنون ایـن سـیادهاي شده است. با توجه به پژوهش
  ثیري مثبتی دارد؟أشناختی آنان تروان هاي مذهبی دانشجویان، در بهزیستیمشارکت در فعالیت

  
  
  
  

  شناختی دانشجویانهاي هویت مذهبی و ابعاد دینداري با بهزیستی روانمدل نظري رابطه بین سبک :1شکل 

 ي پژوهش به شرح زیر است:هافرضیهسؤاالت و  ،براین اساس
ذهبی موفـق را گـزارش بیشتري دارنـد، سـطوح بـاالتري از هویـت مـابعاد دینداري دانشجویانی که  .1

  خواهند کرد.
 شـناختیکننـد، سـطوح بـاالتري از بهزیسـتی روانبیشـتري را گـزارش مـیابعاد دینداري افرادي که  .2

 .برخوردارند
 ؟دارد شناختی تأثیربهزیستی روان )، برهویت مذهبیهاي . آیا ابعاد دینداري مستقیم و غیرمستقیم (سبک3
 هویـت مـذهبی تفـاوتابعـاد دینـداري و ، شناختیروان از نظر بهزیستیدختر و پسر بین دانشجویان  .4

  وجود دارد.

  تحقيق روش
همبستگی اسـت. در مطالعـات  - نظر از نوع تحقیقات توصیفیبا توجه به ماهیت موضوع و اهداف مورد

ري شـود. جامعـه آمـاهمبستگی، عالوه بر تجزیه و تحلیل توصیفی، رابطه بین متغیرها کشف و تبیین می
ــه دانشــجویان کارشناســی دانشــگاه تبریــز در ســال تحصــیلی ایــن  ــژوهش کلی ــی 90پ داد تشــکیل م

)15000=N .(تعـداد  ،دانشگاه تبریز، با اسـتفاده از فرمـول کـوکران یمعاونت پژوهشهماهنگی با از  پس
انی، پایـه، علوم انس يهاان دانشگاه تبریز و دانشکدهیان دانشجویاي تصادفی از منفر به روش خوشه 667

هـاي هویـت مـذهبی، ابعـاد نامـهپرسـش .هـا انتخـاب شـدعنوان خوشهفنی و مهندسی و دامپزشکی به
بـراي  ،شـناختی توسـط دانشـجویان داوطلـب تکمیـل گردیـد. سـپسدینداري و مقیاس بهزیستی روان

ن متغیـر عنـواشـناختی بـهها مراجعه گردید. در ایـن پـژوهش، بهزیسـتی روانگردآوري نهایی به کالس

۹۶    ،۱۳۹۳زمستان  ، سال هفتم، شماره چهارم 

زاد در نظـر زاد و فعالیت مذهبی متغیر برونصورت متغیر مستقل درونزاد، هویت مذهبی بهوابسته درون
 گرفته شده است.

  پژوهشابزار

 ،ایـن مقیـاس .اسـتدرجـه  6 ی داراي طیـف لیکـرتالؤسـ 28 مقیاساین  :مقیاس هویت مذهبی بل. 1
کوشـی، ه، بخشنده بـودن، کمـک کـردن، سـختخورد دوستانهاي توجه و دلسوزي، ایمان، برلفهؤم

وضـعیت  چهـار سنجد. روایی محتوایی این مقیاس از طریـق مقایسـه بـینصداقت و مهربانی را می
هاي مختلف و هـدف وجـود دارد و جوي صادقانه براي یافتن راهوجست؛ (رس(دیر هویت مذهبی

مون خود در تجـارب مختلـف گذشت زمان و اتالف وقت مطرح نیست و فرد به بررسی و آز صرفاً
جوگري فعـال و انتخـاب وجسـت مشخصه آن پرهیز کردن فرد از اکتشاف یا( ؛زودرس )،پردازدمی

اي دوره ،افـراد)، موفـق (شـودوسیله خود هدایت میهوسیله دیگران و نه بمختارانه است. فرد بهخود
)و انـدایجـاد کـرده جوگري و اکتشاف فعـال را پشـت سـر گذاشـته و تعهـدات روشـنیواز جست
)) اسـت اریکسـونیـابی اصطالح پراکندگی هویت مترادف با مفهوم سردرگمی در هویت(؛ مغشوش
  برآورد گردید. 80/0 ،در این پژوهش پایایی آن آزمودنی به دست آمد. 600در بین 

 تهیـه و ركسـتااو  گالكبراساس مدل  را نامهاین پرسش) 2009( زادهسراج نامه ابعاد دینداري:. پرسش2
بعـد  5سـؤال اسـت و  28نامه شـامل ایـن پرسـش اسـت.ویژه اسالم شیعی تطبیق داده هب ،با اسالم

بعـد عواطـف  .2بعد اعتقـادي یـا باورهـاي دینـی،  .1سنجد که به ترتیب عبارتند از: دینداري را می
کلیـه عبـارات  تی.بعـد شـناخ. 5، بعد مناسکی یا اعمـال دینـی. 4بعد پیامدي یا آثار دینی، . 3دینی، 
گـذاري لیکرت ارزشطیف  قسمتی از نوع 6نامه، سؤاالت نگرشی بوده و در طول یک طیف پرسش

اي قـوي وجود رابطه اند.عد عملی دین، سؤاالت مربوط به رفتار واقعیاند. فقط عبارات معرف بُشده
 و گـالكی که بر طبق مـدل تا متوسط بین ارزیابی افراد از میزان دینداري خود و نمره آنان در مقیاس

، اعتبـار شـریفیتوان نشان روایی مقیاس دینداري دانست. در تحقیـق ساخته شده بود را می ستاركا
 خـدایاري فـردسـنج مـذهبی این آزمون از طریق همبسته کردن نمرات این آزمون با آزمون نگـرش

دار معنـیP <01/0طح کـه در سـ 45/0شده برابر بـوده اسـت بـا محاسبه شد. ضریب اعتبار محاسبه
نوسـان  92/0تـا  87/0ضرایب آلفاي استاندارد چهار مقیاس مربوط به چهار بُعد دینداري بین  است.

منظـور بررسـی ، بـهزادهسـراجبود.  56/0داشتند، به استثناي بُعد عواطف دینی، که ضریب آلفاي آن 
ــایی پرســش ــدماتی پای ــایمق ــاخ و روش بازآزم ــاي کرونب ــه ،ینامه از روش آلف ــر روي نمون اي از ب
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  ۹۷ شناختي دانشجويانبعاد دينداري با بهزيستي روانهاي هويت مذهبي، ارابطه سبک

و ضریب همبستگی نمـرات نوبـت اول  63/0آموزان استفاده کرد. ضریب آلفاي استاندارد شده دانش
 83/0تـا  72/0نامه، آلفاي ابعاد مختلف دینداري بین بوده است. در اجراي نهایی پرسش 80/0و دوم 

گویان در چهـار بعـد فرعـی اسخدست آمد. همچنین آلفاي سنجه کلی دینداري، که براساس نمره پهب
محاسبه آلفـاي کرانبـاخ، در  قبود. ضریب اعتبار ابعاد این آزمون، از طری 83/0دینداري محاسبه شد، 

)، بُعـد پیامـدي α= 56/0)، بُعد عـاطفی (α= 62/0به ترتیب زیر است: بُعد اعتقادي ( شریفیپژوهش 
)66/0 =α) بُعد مناسکی ،(79/0=α) 78/0) و اعتبار کل= α( )1377فرد و همکاران، خدایاري.(  

ن آطراحی شده است که نسخه اصـلی  )1989( ریفاین مقیاس توسط  شناختی:. مقیاس بهزیستی روان3
 شـامل ریـفشـناختی باشد. ابعاد بهزیستی روانگویه می 20 بعد و هریک از ابعاد آن داراي 6شامل 
مثبـت، هـدف در زنـدگی و پـذیرش خـود هاي استقالل، تسلط محیطی، رشد فردي، روابط مقیاس

و  شـکريشود. موافق مشخص می مخالف تا کامالً گزینه از کامالً 6با  ،باشد. پاسخ به هر پرسشمی
 35/0تـا  21/0الی را ؤهـاي سـه سـ، ضریب الفـاي کرونبـاخ بـراي مقیـاس1387همکاران در سال 

، 52/0، 68/0ر آلفـا را بـه ترتیـب نیـز مقـدا )Van Dierendonck ()2005( وندیرنـداكگزارش کردند. 
مقـدار پایـایی بـه روش  ،زادهغنـیو  واحـديبرآورد کـرد. در پـژوهش  53/0و  17/0، 58/0، 64/0

  ).1388زاده، (واحدي و غنی/. محاسبه گردید 71/. و70دونیمه کردن و آلفاي کرونباخ به ترتیب

  هاي آماريتحليل
کـه آنجااستفاده شد. از Amos 18و  PASW18 يافزارهااز نرم یانه،را به آنها و ورود هاداده آوريجمع از پس
 يهـالیتوانـد حسـاس باشـد، تحلیرنرمـال میغ يرهـایع متغیـ) به توزSEM(يمعادله ساختار یابیمدل
د. یـپرت اجـرا گرد يهاو داده يورود يها، خطاهانرمال بودن داده یبررس يره برایمتغره و چندیمتغتک
/. و 143/. تـا04ب از یـبه ترت یت مذهبیهو يهامؤلفه ینشان داد که کجره یمتغل تکیتحل یابیج ارزینتا

بـه  ی،شـناختروان یستیر بهزیمتغ يبرا یدگیو کش ین کجچنیر بود. همی/. متغ328تا  - /.08از  یدگیکش
تـا  - ./08ن یز بـیـن ينـداریابعـاد د يرهـایمتغ یدگیو کش یکج ،نیا بود. عالوه بر - /.09/. و 06ب یترت

 (کالیـننبودنـد  1شـتر از نقطـه بـرش یب ،رهـایمتغاز ک یـچیه یدگیو کشـ یکج /. در نوسان بود.937
)Kline(، 1998(تیـباشـد. در نهایره مـیـمتغرنرمال بودن تکیدر مورد غ ی، که نشانگر نداشتن مشکالت، 

شـد. براسـاس  یبررسـ ایـدره نرمال شده ماریچندمتغ یدگیکش ره با استفاده از مقداریمتغنرمال بودن چند
ن، یـا نبود. عـالوه بـر 3بزرگتر از  ،ن مطالعهیا در ایمقدار مارد ،)Bentler & Wu( )1995( ووو  بنتلرنظر 

  د.یگمشده استفاده گرد يهاداده ين برایانگیم ینیگزیاز روش جا

۹۸    ،۱۳۹۳زمستان  ، سال هفتم، شماره چهارم 

SEM اده قـرار مـورد اسـتف يدییـتأ یعـامل يهـالیدر مرحله اول، ابتـدا تحل :در دو مرحله اجرا شد
 يریگانـدازه يهاش در مـدلیهاله شـاخصیر نهفتـه کـه بـه وسـیک از پنج متغیکه هر یزانیگرفت تا م

ل یـرفته شـد، تحلیپذ يریگمدل اندازه یشود. در مرحله دوم، وقت یابیارز ،شودیم ییما بازنما يشنهادیپ
  کار گرفته شد انجام شد.به يآزمون مدل ساختار ير برایمس

 بررسـی بـراي دیگـر هايشـاخص برخـی از و بـرآورد الگـو براي احتمال بیشترین وشر از SEM در

)، χ2 خـی دو مدل برازش مطلق (آمـاره برازش يآمار يهان شاخصیترجیشد. را الگو استفاده برازندگی
 بـرازش )، شـاخصRMSEAا یتقریب  خطاي واریانس برآورد دوم (ریشه يجازیح ایتصح يهاشاخص
 الگـو مناسب برازندگی نباشد، بر داریمعن آماري لحاظ از کاي مجذور اند: اگرشدهی ابی) ارزCFIتطبیقی (

 مناسـبی شـاخص رو،ایـناز .اسـت داریمعن معموالً بزرگتر هاينمونه در شاخص این اما. کندمی داللت

کـاي بـه حجـم  ت شـاخص مجـذوریکاهش حساسـ ين، برایگردد. بنابرانمی تلقی الگو برازندگی براي
کـاران، م(ویتون و هباشد یدال برازش مطلوب م 5ر کمتر از یم که مقادیبهره برد χ2/dfنمونه، ما از مقدار 

 ي/. بـرا05 يا مسـاویـتر کوچـک مقـدار و TLI ،IFI ، CFIهايشاخص ک برايی ک بهیمقدار نزد .)1997
  .)Harrington(، 2009( (هارینگتوندارند  داللت مطلوب و مناسب برازندگی بر RMSEA هايشاخص

 يها بـران شاخصیاز چن يمندم. بهرهیجاد کردیدر مدل ا یراتییاصالح، تغ يهابا استفاده از شاخص
جـاد یکـه در مـدل ا یراتـییفقط تغ )،Loehlin(، 1992ن ((لوهلی اط انجام شودیبا احت یستید مدل بایتجد
بسـته  يهـامانـدهیاز باق یردن برخاصالح نشان داد که با همبسته ک يهامفهوم است. شاخص يدارا ،شد

طـور بـرازش مـدل بـه يهـار، شـاخصیـهر متغ يمدل، حداکثر دو مورد برا يهااسیسؤاالت درون مق
کند که در مدل قرار نگرفتـه یم ییرا بازنما یراتیها تأثماندهیافت. ازآنجاکه باقیبهبود خواهند  یتوجهقابل

(بـروس و رنـد یر قـرار گیوه مشابه تحـت تـأثیمل به شک عایدرون  يهاهیاست که گو یرفتنیاست، پذ
  .)Bruce & Stevens(، 2001( استونس

  ي تحقيقهايافته
درصـد) دانشـجویان پسـر بودنـد. بـا  9/40نفر ( 273درصد) دختر و  5/58کنندگان (نفر از شرکت 390

تر از میـانگین کلـی در متغیر هویت مذهبی باال ،، میانگین کلی نمرات دانشجویان دختر1توجه به جدول 
شـناختی و نمرات دانشجویان پسر در همان متغیر بود. میانگین نمرات هویـت مـذهبی و بهزیسـتی روان

شـناختی ابعاد دینداري دانشـجویان دختـر بـاالتر از میـانگین نمـرات هویـت مـذهبی و بهزیسـتی روان
  باشد.دانشجویان پسر می
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  ۹۹ شناختي دانشجويانبعاد دينداري با بهزيستي روانهاي هويت مذهبي، ارابطه سبک

 شناختی بر حسب جنسیتدینداري و بهزیستی روان هاي توصیفی هویت مذهبی، ابعادشاخص :1 جدول

 متغیرها جنسیت تعداد میانگین انحراف معیار

  دختر 384  62/99 12/9

 هویت مذهبی پسر 270  00/1 15/11

  کل 658 74/99 17/10

  دختر 385 30/1 87/22

 ابعاد دینداري پسر 270 15/1 66/28

  کل 656 23/15 86/26

 شناختیروان زیستیبه  دختر  385  44/1  16

    پسر  270  43/1  08/18
    کل  659  44/1  80/17

اعتقادي، تجربـی، مناسـک فـردي (نشان داد که ضریب همبستگی بین ابعاد دینداري  ،2نتایج جدول 
بـه ایـن  ؛)>01/0p(شناختی همبستگی مثبت وجـود دارد و جمعی، پیامدي و شناختی) و بهزیستی روان

  شناختی نیز افزایش یافت.عاد، بهزیستی روانمعنی که با افزایش این اب
  ) =502Nشناختی (رابطه همبستگی ابعاد دینداري با بهزیستی روان :2جدول 

  شناختی  پیامدي  مناسک جمعی   مناسک فردي  تجربی  اعتقادي    متغیروابسته 
  20/0  12/0  11/0 16/0  16/0  09/0  ضریب همبستگی  شناختیبهزیستی روان

  001/0  008/0  012/0  001/0  001/0  02/0  داريسطح معنی

بـا  ،در مورد رابطه بین ابعاد هویت مذهبی (هویت پراکنده، تعلیقی، زودرس و موفق) 3جدول نتایج 
بـا  یذهبی زودرس و موفق رابطـه مثبـت، ولـمشناختی نشان داد که بین همه ابعاد هویت بهزیستی روان

 به این معنی که با افـزایش نمـرات ؛).>p/01وجود دارد ( داريو معنی یهویت پراکنده، تعلیقی رابطه منف
یابـد. بعکـس، شناختی آنـان نیـز افـزایش مـیزودرس در دانشجویان، بهزیستی روان یهویت موفق، حت

  ن بود.ییهویت پراکنده و تعلیقی پا يان داراین دانشجویشناختی در ببهزیستی روان
  )N=495شناختی (هزیستی روانرابطه همبستگی سطوح هویت مذهبی با ب :3جدول 

  هویت موفق   هویت تعلیقی  هویت زود رس  هویت پراکنده  متغیرهاي مستقل  متغیروابسته 
  شناختیبهزیستی روان
  

  210/0 - 167/0  169/0  - 167/0  ضریب همبستگی
  001/0  001/0  001/0  001/0  سطح معنی داري

  يريگمدل اندازه

هـاي ر نهفتـه اسـت. شـاخصیـمتغ يشـده بـرامشاهده يرهایمتغ یعامل يبارهابیانگر  يریگمدل اندازه
ج یه شده اسـت. نتـائارا 5قالب جدول  ر نهفته دریسه متغ يبرا يریگاندازه يهاج مدلینیکویی برازش را

هـا بـرازش ما بـا داده يریگاندازه يهاهاي نیکویی برازش، مدلن است که شاخصایاز  یحاک ،5جدول 

۱۰۰     ،۱۳۹۳زمستان  ، سال هفتم، شماره چهارم 

ن یبـد ؛)> p/. 001دار بودنـد (ینهفته معنـ يرهایمتغ يها روشاخص یعامل يهاداشت. همه بار یمطلوب
  .شوندیان میشان بیهاله شاخصیوسبه ینهفته به خوب يهامعناست که همه سازه

  مکنون يرهایمتغ يریگاندازه يهابرازش مدل يها: شاخص5جدول 
  هاشاخص  ر نهفتهیمتغ

CMIN/DF RMSEA   CFI  IFI  NFI   TLI   
  /.905  /.960  /.964  /.964  /.111  26/8  ابعاد دینداري

  /.615 /.959 /.963 /.962  /.138  14/12  یسبک هویت مذهب
  /.938 /.963  /.986 /.985  /.031  557/1  شناختی بهزیستی روان

  يمدل ساختار

 یبررسـ يرابـ آنهـا، در الزم اصالحات برخی انجام و پژوهش هايمتغیر گیرياندازه هايمدل ییدأت ازپس 
م و یمسـتق يرهایاز تحلیل مسیر استفاده شد که شـامل مسـ ،1شده در شکل هئارا یت از مدل فرضیحما

ت یـو هو ينـداریابعـاد د يرهـایک از متغیـحاصـل از هر یشـناختروان یستیم مربوط به بهزیرمستقیغ
نه یشـیفت، بـرآورد بمورد استفاده قرار گر يشنهادیآزمون تناسب مدل پ يکه برا یباشد. روشیم یمذهب

هـاي هویـت دهد که اثر مستقیم و غیرمستقیم ابعاد دینداري و سبکنشان می 6احتمال بود. نتایج جدول 
  ).P>05/0دار است (شناختی دانشجویان معنیمذهبی بر بهزیستی روان

  کل استاندارد متغیرهاي نهفته در مدل اثر مستقیم، غیرمستقیم و اثر :6جدول 
  اثرات کل  اثرات غیرمستقیم  ستقیماثرات م  اثرها

        :از ابعاد دینداري بر
  - /.41**  -   - /.41**  هویت پراکنده
  - 44/0**  -   - 44/0**  هویت تعلیقی
  44/0**  -   44/0**  کسب هویت

  45/0**  -   45/0**  هویت زودرس
  14/0**  - 05/0*  19/0**  شناختیبهزیستی روان

      شناختی:از هویت مذهبی بر بهزیستی روان
 - /.25**  -  - /.25**  هویت پراکنده 

 - 14/0**  -  - 14/0**  ویت تعلیقیه
 /.16**  -  - /.16**  کسب هویت 
 10/0**  -  10/0**  هویت زودرس

*05/0<P    **01/0<P   

هـاي تجربـی و ایـن مـدل بـا داده .هاي نیکویی برازش براي این مدل، در سطح مطلوبی اسـتشاخص
) بـرازش 93/0برابـر بـا (  NFIص بـرازش هنجـاريشـاخکه مقدار طوريدارد؛ بهپژوهش برازش خوبی 

)، شاخص برازش افزایشـی CFI=94/0دهد. مقدار شاخص برازش تطبیقی (نسبتاً خوب مدل را نشان می
)94 =./IFI 89لویس (–)، شاخص تاکر= ./TLI و (شاخصRMSEA  ) اسـت  1) نزدیـک بـه 08/0برابر با
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  ۱۰۱ شناختي دانشجويانبعاد دينداري با بهزيستي روانهاي هويت مذهبي، ارابطه سبک

آمده براي کلیۀ مسـیرها و مقـدار خطـاي متغیرهـا دستضرایب بهو از برازش خوب مدل حکایت دارد. 
درصـد  P(. 12>/.001دار بودنـد () ارائه شده اسـت. تمـامی بارهـاي عـاملی نهفتـه معنـی1در نمودار (

  کرد.شناختی دانشجویان را تبیین میواریانس را بهزیستی روان
  

  
  
  
  
  
  

  رهایمتغ ياستاندارد مسیرها و مقدار خطا ر همراه با ضرایبیمس یلیتحل یینمودار نها :2شکل 

متغیـره تعیین تفاوت بین دانشجویان دختر و پسر از لحاظ متغیرهاي وابسته، از روش واریانس چنداي بر
ها بر متغیرهاي هویت مذهبی، ابعاد دینـداري و بهزیسـتی داري اثر گروهبهره گرفته شد. براي تعیین معنی

 306/1 و P< ،62/12) =6=Df1 01/0مقـدار آن ( .ویلکـز اسـتفاده شـد شناختی از آزمون المبـدايروان
=Df2 (Fشـناختی از دهد که بین متغیرهاي هویت مذهبی، ابعـاد دینـداري، و بهزیسـتی روان) نشان می

هـاي متغیرهـاي وابسـته در بـین داري وجود دارد. در بررسی برابري واریانستفاوت معنی ،نظر جنسیت
  ).> 01/0p(دار بود یج آزمون لون معنیهاي جنسی، نتاگروه

حاکی از آن است که دو گروه مورد مقایسه یعنی دانشجویان دختر و پسـر، از لحـاظ  ،2 نتایج جدول
رو، ). ازایـن>05/0Pداري دارنـد (ابعاد دینداري و هویت مذهبی و بهزیسـتی بـا یکـدیگر تفـاوت معنـی

  دانشجویان دختر باالتر از دانشجویان پسر است.  توان نتیجه گرفت که میزان تمام متغیرها درمی
 هاي مورد مقایسه بر متغیرهاي وابستهتحلیل واریانس تک متغیره براي مقایسه اثرات گروه :2جدول 

  سطح معناداري  F  میانگین مجذورات  درجه آزادي  مجموع مجذورات  متغیر وابسته
  001/0  09/3  470/317988  1  470/317988  هویت مذهبی 

  001/0  96/642  540/425428  1  540/425428  عاد دیندارياب
  001/0  99/1  815/620443  1  815/620443  بهزیستی 

  گيريو نتيجه بحث
از نظـر هویـت مـذهبی و بهزیسـتی  ،نتایج این پژوهش بیانگر این است که بین دانشجویان دختر و پسر

۱۰۲     ،۱۳۹۳زمستان  ، سال هفتم، شماره چهارم 

بـین دو گـروه تفـاوت  ،اد دینـداريداري وجـود ندارنـد. امـا بـه لحـاظ ابعـشناختی تفاوت معنـیروان
هـاي مـذهبی بیشـتر از که میزان شرکت دانشـجویان دختـر در فعالیـتطوريبه .داري مشاهده شدمعنی

 و همکـاران زنوزیـانهـاي دانشجویان پسر است. نتایج این تحقیـق در زمینـه هویـت مـذهبی بـا یافتـه
هــاي ، همســو و بــا نتــایج یافتــه)1382( فتحیــانو  نــژادصــفایی، )1387( و همکــاران احــدي، )1375(

آمده بـا دسـتباشد. دلیل ناهمسـو بـودن نتـایج به) ناهمسو می1377( فردخدایاري) و 1378( شیرشاهی
شود. افزون بر این، نتیجـه دیگـر آموزان مربوط میسایر تحقیقات، به نمونه مورد بررسی آنها یعنی دانش

هـاي ر دانشجویان دختر بیشتر از پسران بـود، بـا نتـایج پژوهشاین تحقیق مبنی بر اینکه ابعاد دینداري د
بود. با توجه به متفـاوت بـودن  ) ناهمسو1377( طالبان) همسو و با یافته 1383( گنجی) و 1379( علوي

یافته و همچنین همگن بودن گروه نمونه در مطالعـه حاضـر هاي انجامهاي پژوهشبا نمونه ،نمونه حاضر
 روشـنگیري هویت و برخـورداري از سـاختارهاي اجتمـاعی تقریبـاً یکسـان، شکلو طی کردن فرایند 

هـاي شـناختی تفـاوتاست کـه بـین دو گـروه از لحـاظ متغیرهـاي هویـت مـذهبی و بهزیسـتی روان
  چشمگیري مشاهده شود.

این، نتیجه این پژوهش، نشان داد که بین ابعاد دینداري دانشجویان و هویت مـذهبی موفـق  افزون بر
 آقایـانی چاوشـی) و 1381( یزديعظیمیدار وجود دارد. این یافته با نتایج پژوهش نها رابطه مثبت معنیآ

هاي مذهبی، با هویت آنـان رابطـه مثبـت دارد، همسـو )، مبنی بر اینکه رفتن به محیط1387و همکاران (
زیـرا دیـن و  ؛شـود هررود که در جوانان مـذهبی الگـوي هویـت موفـق را ظـااست. بنابراین، انتظار می

ب احسـاس موجـگیري سبک هویتی جوانـان بـه عهـده دارد. مـذهب پذیرش آن، نقش مهمی در شکل
شـود کـه االت جوانان در مورد هدف و معناي زندگی میؤبخش بودن زندگی و به نوعی پاسخ به سمعنا

ی و نگـرش مـذهبی، بخشـی زنـدگگذارد. پس با افزایش معنـاثیر میأبر هویت جوان ت ،این به نوبه خود
انگر میزان معناجویی و اعتقادات مـذهبی در بیاین امر  .یابدهویت یافتگی و سالمت روان نیز افزایش می

  حفظ و بهداشت روانی افراد جامعه است.

شـناختی همبسـتگی مثبـت این است که تمام ابعاد دینداري با بهزیستی روان ،از دیگر نتایج پژوهش
 بزرگیجـانو  عباسـیجملـه دسـت آمـد: ازهاي زیـادي بهایـن فرضـیه، یافتـهید یأداري دارد. در تمعنی

ــرز)، 1389( ــارتو  می ــانفرد)، 1990( اینگله ــرگلزایی)، 1384( هادی ــاران ( س ــد)، 1380و همک  جلیلون
) 1382( پنـاهی)، 1385( کرمـی)، 1384( مظـاهريو  صادقی)، 1381( زمانی منفردو  شجاعیان)، 1380(
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  ۱۰۳ شناختي دانشجويانبعاد دينداري با بهزيستي روانهاي هويت مذهبي، ارابطه سبک

هـاي مـذهبی و از این است کـه حضـور در مکـان ها، حاکی). نتایج همۀ این پژوهش1383( زهرا کارو 
هاي مذهبی، حتی اگر فرد، اعتقادات محکم و ثـابتی نداشـته باشـد و مـذهب بـرایش شرکت در فعالیت

  شناختی او دارد.ثیر زیادي در بهزیستی روانأدرونی نشده باشد، باز هم ت
بـا بهزیسـتی  ،ابعـاد هویـت مـذهبی همـۀاز ایـن دارد کـه  آمـده حکایـتدسـتهمچنین نتایج بـه

ل مسـیر نیـز مشـخص کـرد کـه از بـین یـداري دارنـد. نتـایج تحلشناختی دانشجویان رابطه معنـیروان
 ) اثـر21/0) و ابعـاد دینـداري (24/0)، هویـت موفـق (0- /38بین، متغیر هویت پراکنـده (متغیرهاي پیش

یعنی با افـزایش هویـت موفـق و ابعـاد دینـداري، بهزیسـتی  ؛دارند شناختیداري بر بهزیستی روانمعنی
شناختی متفـاوت ک از آنها بر بهزیستی روانیگذاري هرثیرأیابد. ولی درجه تشناختی نیز افزایش میروان

شـناختی دانشـجویان دارد. پـس از روانثیر را بر افزایش میـزان بهزیسـتی أاست. هویت موفق بیشترین ت
هویت زودرس در درجه دوم اهمیت قرار دارد. در این میان، ابعاد دینـداري نیـز در درجـه هویت موفق، 

)، Koenig & Futterman ()1995( فـوترمنو  کوئنیـگبعـدي اهمیـت قـرار دارد. ایـن یافتـه بـا نتـایج 
و همکـاران  زنوزیـان )،Watson, D, & Clark ()1992( کـالركو  واتسون)، 2002( ماهونیو  پارگامنت

ــبی)، 1387( ــانگیريو  پورطهماس ــان)، 1375( کم ــرگلزایی)، 1387( بزرگیج ــاران ( س )، 1380و همک
 پنـاهی)، 1385( کرمی)، McNulty ()2004( مکنالتی)، 1381( زمانی منفردو  شجاعیان)، 1380( جلیلوند

ورد، ایـن در ایـن مـ یافتـههـاي انجامواقع، بیشـتر پژوهش)، همسویی دارد. در1383( زهراکار) و 1382(
کنند. تحقیقات متضاد در این رابطه، بیشـتر بـه ایـن مـورد اشـاره دارد کـه مـذهب در یید میأفرضیه را ت

گیري بیرونی بـوده و از دیـن شناختی دارد که فرد داراي جهتثیر را بر بهزیستی روانأصورتی کمترین ت
گیـري دینـی فـرد داراي جهـت عنوان دستاویزي براي رسیدن به اهداف خود استفاده کنـد. ولـی اگـربه

ثیر آن بـر سـالمت روانـی أیعنی مذهب در درون او شکل گرفته باشد، در این صـورت، تـ ؛درونی باشد
  جوان دو چندان خواهد بود.

ویـژه به ،شناسی مذهبمشکالتی که در بحث روان توان بهمی ،پژوهشاین هاي اصلی از محدودیت
سـازي ابزارهـاي مناسـب پژوهشـی اسـت. سازي و فراهمآزموندر ایران وجود دارد، موضوع با اهمیت 

، شناسی مـذهب وجـود داردگیري در مطالعه روانخوشبختانه اقبال چشم، رغم آنکه در جامعه ایرانعلی
  .اي در این زمینه وجود نداردشدهتوان گفت که آزمون استانداردت میئاما با جر

۱۰۴     ،۱۳۹۳زمستان  ، سال هفتم، شماره چهارم 

  منابع
، »ی رابطه بین هویت دینی و ملی دانشجویان با هویت دینی و ملی والدینشـانبررس«، 1387احدي، حسن و همکاران، 

  .3207ش ، فرینشآروزنامه 
)، 1387( علـی ،فتحـی آشـتیانیو  هاله ،آزرمی و هما ،صدقی جالل ،حمید ،طرخورانی ،داود ،طالبیان ،آقایانی چاوشی

  .156- 149، ص 2، شرفتاري مجله علوم ،»گیري مذهبی و سالمت روانبررسی رابطه نماز با جهت«
آمـوزان سـال دوم دبیرسـتان بررسى رابطه میزان تقید به نماز و سطح اضـطراب دانـش، 1382، احمدپناهى، على

مؤسسـه آموزشـى و قم، نامه کارشناسى ارشد، ، پایان81–82سال در سال تحصیلى  16شهرستان قم، مقطع سنى 
  .پژوهشى امام خمینى

  .350- 345 ، ص4، ش پژوهش در پزشکی ،»گیري مذهبی و سالمت روانجهت«، 1386سعود، م، بزرگیجان
 یالمللـنیش بین همـایاول در: ،»ینیبه معنقدات د يبندیرابطه سالمت روان و پا یبررس«، 1380ن، یاملوند، محمدیجل

  ران.یا یو خدمات درمان ی، دانشگاه علوم پزشکن در بهداشت روانینقش د
، ص 15، ش شناسـیروان، »سازي مقیاس نگرش مـذهبی دانشـجویانآماده«، 1377مکاران، ، محمد و هفردخدایاري
268 -285.  

مطالعـه  هـاي اجتمـاعیفاصله نسلی با تأکید بر وضعیت دینداري و ارزش« ،1384، نژادصفائیفتحیان و رسول ، ربانی
  .40- 21، ص 2، ش پژوهشی دانشگاه اصفهان مجله ،»موردي شهر دهدشت

شناسـی روان، »باورهاي ذهنی اساسی، بحران هویـت و سـالمت عمـومی جوانـان«، 1388و همکاران،  یعلرجایی، 
  .107- 97، ص 6ش  ،تحولی

ن اسالم بر سـالمت ین مبیاز ارکان د یکیعنوان ر نماز بهیتأث«، 1380، يزیعز ی، مهتاب و مریم روحيزیعز یروح
و  یدانشگاه علوم پزشـک ،ین در بهداشت روانینقش د یلالملنیش بین همایاول در: »نسل جوان یروان - یجسم

  ران.یا یخدمات درمان
، »بررسـی ارتبـاط سـالمت روان بـا مـذهب درونـی و بیرونـی در شـهر کاشـان« ،1387و همکاران،  سعیدهان، یزنوز

  .83- 59، ص 3، ش شناسی دانشگاه تبریزروان
  .290- 279 ص، 1 ش، شاهد شهیاند، »یروانو سالمت  ينداریرابطه د یبررس«، 1383، انوشیک ،زهراکار

از دانشجویان دانشـگاه  دارى در سالمت روانى گروهىمطالعه نقش روزه«، 1380، پهلوانىهاجر  طاهره و ،يزهرو
بهداشت روانى، تهران، دانشگاه علوم پزشـکى و خـدمات  اولین همایش نقش دین در در: »علوم پزشکى زاهدان

  .ایران ینبهداشتى درما
شناسانه کاربرد هاي روشهاي دینداري: داللتمقایسه تجربی سنجه« ،1386، پویافرو محمدرضا  سیدحسین، زادهسراج
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  ۱۰۵ شناختي دانشجويانبعاد دينداري با بهزيستي روانهاي هويت مذهبي، ارابطه سبک

  .70- 37 ص ،8، ش شناسی ایرانجامعه، »سه سنجه در یک جمعیت
مصـرف  وء، اضطراب و سـیتواند از افسردگیم یمذهب يهاتیا فعالیآ«، 1380، محمدرضا و همکاران، ییسرگلزا

، دانشـگاه علـوم ین در بهداشت روانینقش د یالمللنیش بین همایاول در: »د؟ینما يریشگیان پیدر دانشجومواد 
  ران.یا یو خدمات درمان یپزشک
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