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Abstract
This study aimed to evaluate the model of the relationship
between psychological entitlement and external religious
orientation with students' life satisfaction: the mediating role
of emotional health and internal religious orientation. The
present research method was fundamental (descriptivecorrelational). The community consisted of male and female
students of different educational levels of Rahman Ramsar
institute of higher education who were studying in the
academic year 2018-2019 with a population of approximately
750 people (female 482, mail 268). In total, 264 subjects
(female 185, male 79) were selected using cluster random
sampling. research instruments were the multidimensional
student satisfaction scale (MSLSS), the psychological welfare
scale (PES), The Edinburgh-Warwick Welfare and emotional
health scale (WEMWBS). The method of statistical analysis
was path analysis. findings showed that psychological
entitlement has a positive, direct, and significant relationship
with emotional health (R = 0.33). psychological entitlement
has a positive, indirect, and meaningful relationship with life
Satisfaction through emotional health. emotional health
showed a positive, direct, and significant relationship with life
satisfaction (R = 0.36). The external orientation of religion
with life satisfaction shows a negative, Direct and significant
relationship (R = -0.17) and the internal orientation of religion
with life satisfaction shows a positive, direct, and significant
relationship (36/36). 0 = R). the external orientation of religion
has a positive, direct, and significant relationship with the
internal orientation of religion (R = 0.42). the external
orientation of religion has a positive, indirect, and significant
relationship with life satisfaction, considering the mediating
role of the internal orientation of religion (R = 0.34). it is
concluded that psychological competence as an effective
coping style through emotional health leads to increased
satisfaction with students' lives and if the result of religious
rituals, belief in God, leads to life satisfaction. it is
recommended that life skills and religious orientation
workshops for students to improve psychological well-being.
Keywords: Psychological Entitlement, Religious Orientation,
Emotional Health, Life Satisfaction

چکیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطۀ استحقاق روانشناختی و جهتگی ری
مذهبی بیرونی با رضایت زندگی دانشجویان و نق ش واس ط ای س ممت
 از، روش پژوهش حاضر.هیجانی و جهتگیری مذهبی درونی انجام گرفت
 دانش جویان دخت ر، جامعۀ پژوهش.همبستگی) بود-نوع بنیادی (توصیفی
) مؤسسۀ آموزش عالی رحمان رامسر در سال تحصیلی268( ) و پسر482(
 نفر بودند ک درمجموع با اس تفاد از750  با جمعیت تقریبی1398-1399
 پسر) برای79  دختر و185(  نفر264 ،روش نمونهگیری تصادفی خوش ای
 ابزار پژوهش مقیاس چندبع دی رض ایت دانش جویان.نمون انتخاب شدند
 بهزیس تی و س ممت،)PES(  مقیاس استحقاق روانشناختی،)MSLSS(
) و آزمون جهتگی ری م ذهبیWEMWBS(  وارویک-هیجانی ادینبورگ
)SPSS18  و8/7  تحلیل مس یر (لی زرل، روش تحلیل آماری.) بودROS(
 یافت ها نشان میدهد استحقاق روانشناختی با سممت هیجانی رابطۀ.بود
 اس تحقاق روانش ناختی ب ا.) داردr= 0/33(  مس تقیم و معن ادار،مثب ت
 غیرمستقیم و معنادار با رضایت،میانجیگری سممت هیجانی ارتباط مثبت
 مس تقیم، سممت هیجانی با رضایت از زندگی رابطۀ مثبت.از زندگی دارد
 جهتگیری بیرونی مذهب با رض ایت از زن دگی.) داردr= 0/36( و معنادار
) و جهتگیری درونی مذهب ب اr= -0/17(  مستقیم و معنادار،رابطۀ منفی
.) نشان میدهدr= 0/36(  مستقیم و معنادار،رضایت از زندگی رابطۀ مثبت
 مس تقیم و،جهتگیری بیرونی مذهب با جهتگیری درونی رابط ۀ مثب ت
 جهتگیری بیرونی مذهب با رضایت از زن دگی ب ا.) داردr= 0/42( معنادار
 غیرمستقیم، رابطۀ مثبت،توج ب نقش میانجی جهتگیری درونی مذهب
 نتیج گی ری م یش ود اس تحقاق روانش ناختی.) داردr= 0/34( و معنادار
بهعنوان سبک مقابلۀ کارآمد از طریق سممت هیجانی ب بهبود رضایت از
 ب اور و،زندگی دانشجویان منجر میشود و اگر پیامد انجام تشریفات دینی
 رضایت از زن دگی،ایمان ب خدا و همیاری و همفکری با آحاد جامع باشد
 پیش نهاد م یش ود کارگ ا ه ای مه ارته ای زن دگی و.را در پ ی دارد
جهتگیری مذهبی ویژۀ دانشجویان با هدف بهبود بهزیستی روانشناختی
.برگزار شوند
 س ممت، جهتگیری م ذهبی، استحقاق روانشناختی:واژههای کلیدی
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مقدمه
1

2

3

رضایت از زندگی معیاری برای ارزیابی میزان خوشبختی و بهزیستی فردی است (اوجها و کومار.)2017 ،
 .)2017بیشتر تعاریف رضایت از زندگی ،شامل یک رویکرد چندوجهی برای خوشبختی است و از دو مؤلفۀ
شناختی (رضایت از زندگی جهانی) و یک مؤلفۀ هیجانی (تأثیر مثبت) تشکیل شد است (هابنر.)2010 ،
هابنر ،هیلز ،سیدال و گیلمن ( )2014توضیح دادند ک مؤلفۀ شناختی ب ارزیابی شخص از کیفیت زندگی خود
ب یک کل اشار دارد؛ درحالیک مؤلفۀ هیجانی ب بروز احساسات مثبت مکرر در طول زمان از قبیل شادی،
عمق و اشتیاق اشار میکند (هابنر و همکاران .)2014 ،روابط بینفردی ،مانند کیفیت روابط خانوادگی،
همساالن و معلمان ب نظر میرسد قویترین تأثیرات را بر سطح مطلوب خوشبختی دانشجویان دارد (هابنر،
 .)2010انواع عادات و نگرشهای سالم از دیگر عوامل مؤثر بر رضایت از زندگی است ک ب یک زندگی
موفق و تحققپذیر منجر میشود .همچنین وقایع زندگی و محیط زندگی ،برای رضایت جوانان از زندگی
بسیار مهم هستند (پراکتور ،لینلی و مالبی .)2009 ،براساس نظریۀ هابنر ( )2010رضایت از زندگی پیرامون
پنج حیطۀ خانواد  ،دوستان ،مدرس  ،خود و محیط مطالع میشود و نگرشها ،هیجانات و قضاوت یادگیرند
دربارۀ این حیط ها ،تعیینکنندۀ رضایت او از زندگی است .این نظری ب دلیل جامعبودن از سایر نظری های
رضایت از زندگی در این پژوهش درنظر گرفت شد است .ارائۀ بینش ب نوجوانان دربارۀ درک آنها از میزان
رضایت از زندگی خود میتواند ب مربیان مدارس و والدین کمک کند تا رشد مثبت را در میان جوانان ارتقا
دهند و دانشآموزانی را ک دچار پریشانی عاطفی یا رفتاری هستند ،شناسایی و حمایت کنند (گیلمن و هابنر،
 .)2006عمو بر تجارب زندگی شخصی و ویژگیهای فردی ک در این پنج حیط متفاوت است ،تفاوتهای
فرهنگی ممکن است نحوۀ ارزیابی جوانان از زندگی خود را شکل دهد؛ برای مثال ،مطالعاتی ک رضایت از
زندگی نوجوانان را در میان فرهنگها مقایس میکند ،نشان میدهد نوجوانان در کشورهای غربی سطوح
باالتری از رضایت از زندگی را در مقایس با کشورهای شرق آسیا گزارش میکنند (پارک و هابنر.)2005 ،
استحقاق روانشناختی 4یکی از عواملی است ک میتواند بر رضایت از زندگی و احساس خوشبختی
اثرگذار باشد .از دیدگا کمپبل ،بوناکی ،ایکسمین ،شلتون و بوشمن ( )2004استحقاق روانشناختی دو بعد
احساس استحقاق و تجربۀ مستحقبودن را شامل میشود و ب منزلۀ احساس پایدار و فراگیر احساس
سزاوارتربودن دربارۀ دریافت پاداش و خدمات در مقایس با دیگران اشار دارد ک با رفتار خودخواهان ادغام
شد است .این احساس کلی و جهانی است ،در بسیاری از شرایط زندگی تداوم دارد و تحت تأثیر تمش یا
عملکرد فرد قرار نمیگیرد (آناستازیو و رز .)2014 ،استحقاق روانشناختی ب احساس لیاقت ،5خودبرتری 6و
1. life satisfaction
2. happiness
3. personal well-being
4. psychological entitlement
5. deservingness
6. self-importance
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مبالغ آمیزبودن انتظارات برای دریافت امکانات خاص اشار دارد (گرابز و ایکسمین .)2016 ،افراد دارای این
ویژگی گا دچار تحریفهای شناختی ،1انتظارات مبالغ آمیز (النگ ،ردفورت و کروسیوس )2019 ،و
معافیتهای ویژ از مطالبات عادی میشوند (لیزارد ،گرین برگر و چن .)2016 ،در برخی مطالعات ،استحقاق
روانشناختی یک ویژگی خودشیفتگی است (کریزان و هرالچ2017 ،؛ پیتروسکا ،پیتروسکی ،مالتبی)2017 ،
ک افراد درصورت تجربۀ محرومیتها و بیعدالتیهای اجتماعی دچار آسیبهای پایدار و مقاوم میشوند
(گرابز و ایکسمین .)2016 ،درمقابل ،برخی مطالعات نشان داد اند استحقاق روانشناختی سبب بهزیستی
روانشناختی و بهبود کیفیت سممت روان مانند پرورش اعتبار و تسلط بر موقعیت (النگ ،ردفورد و
کروسیوس ،)2019 ،شکلگیری الگوهای رفتاری سازگار با موقعیتهای اجتماعی و سلسل مراتب پیشرفت
میشود (تامبورسکی ،براون و چاویینگ.)2012 ،
2
عامل بعدی ک با رضایت از زندگی رابط دارد ،سممت هیجانی است .از دیدگا تنت و همکاران
( )2007سممت هیجانی شامل خوشبینی ،روابط مثبت با دیگران و پرانرژی بودن 3است .این پژوهشگران
خوشبینی را داشتن احساسات و باورهای مثبت دربارۀ خود ،جهان و آیند  ،مفهوم روابط مثبت با دیگران را
داشتن روابط نزدیک و احساسی با دیگران و تجربۀ عشق در زندگی و پرانرژیبودن را رویکرد حل مسئل ،
انگیز داشتن و تمایل ب تجارب جدید تعریف کردند .از میان ابزارهای مختلفی ک برای ارزیابی بهزیستی
روانشناختی طراحی شد اند ،دیدگا و ابزار ادینبورگ ب دلیل موجزبودن و سادگی خود میتواند در محیط
تحقیق و عمل ،برای سنجش بهزیستی ذهنی و جنب های عاطفی -احساسی ،شناختی و عملکرد روانی
استفاد شود و ب همین دلیل در پژوهش حاضر ب کار رفت است .هرچ میزان خوشبینی ،پرانرژیبودن،
دستیابی ب اهداف و روابط بینفردی (اوجها و کامر ،)2017 ،امید ،خوشبینی ،تابآوری ،شجاعت (لودی،
بورچی ،مگنانو و پاتریزی ،)2019 ،تجربۀ هیجانی مثبت (شادی ،شوق ب یادگیری ،احساس سرزندگی) ک از
مؤلف های سممت هیجانی دانشجویان هستند ،بعد از موفقیتهای تحصیلی و پیشرفت تحصیلی بیشتر باشد،
رضایت از زندگی دانشجویان افزایش مییابد (کیگل.)2017 ،
4
عامل سوم ک با رضایت از زندگی ارتباط دارد ،جهتگیری مذهبی است .در تحقیقاتی ک روی باورهای
مذهبی ،سممت روان و رضایت از زندگی انجام گرفت است ،اگرچ رابطۀ مثبت بین دینداری و رضایت از
زندگی تأیید شد است (آیتن و کرکماز2020 ،؛ یو و لیم2019 ،؛ باقرنژاد ،خیر ،کاظمی و سامانی ،)2020 ،اما
هنوز پاسخ ب یک سؤال اساسی باقی است ک کدام یک از باورها و ابعاد مذهبی در رضایت از زندگی افراد
نقش دارند (کیت ،کاستر و وال2017 ،؛ حبیب ،دونالد و هاتچینسون .)2018 ،از دیدگا آلپورت ()1963
جهتگیری مذهبی دو بعد بیرونی و درونی دارد .جهتگیری بیرونی ب فرایض ،رفتار و تشریفات مذهبی
1. cognitive distortions
2. emotional health
3. energic
4. religious orientation
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اشار دارد و منظور از جهتگیری درونی ،بعد ایمان ب خدا و مؤلف های انگیزشی غایت و هدف است.
جهتگیری مذهبی درونی بر سممت روانی ،سممت جسمانی و سممت معنوی (بدری گرگری و فرید،
1391؛ جانبزرگی1386 ،؛ محمدی ،غممرضایی و عزیزی1394 ،؛ یو و لیم2019 ،؛ باقرنژاد و همکاران،
 )2020و بهزیستی روانشناختی (صادقی ،صادقی ،خدادادی ،توکلیزاد و تولید ای )1393 ،و رضایت از
زندگی تأثیر مثبت دارد (آیتن و کرکماز .)2020 ،همچنین نتایج پژوهش کیت ،کاستر و وال ( )2017نشان
2
میدهد یک مزیت مهم رضایت از زندگی در جوامع مذهبی ،توانایی آنها در پرورش حس انسجام 1و تعهد
با یک چارچوب مشترک معنایی است ،اما نکت ای ک مهم است ،باورهای مذهبی زمانی ک بستر اجتماعی
فرهنگیِ جامع  ،نگرشهای سکوالر 3و کثرتگرا 4را میپذیرد و با سبکهای زندگی پذیرفت شد و آزادی
شخصی موافقاند ،باورهای سنتی و مذهبی با انتقادات شدیدی روب رو میشوند و بر رضایت از زندگی تأثیر
مثبت ندارند (ریبرینک ،آجتربرگ و هاتمن .)2013 ،برخی مطالعات وجود یک رابطۀ غیرخطی بین دینداری و
رضایت از زندگی را تأیید کرد اند (ینیاراس و آکارسو2017 ،؛ حبیب ،دونالد و هاتچینسون2018 ،؛ موچون،
نورتون و آلری.)2011 ،
برخی پژوهشها نشان داد اند بین جهتگیری بیرونی و جهتگیری درونی مذهب رابط وجود دارد
(ایلس کاون ،گرگوری ،آلیس ،گولدینگ ،نوویکی2020 ،؛ ریبرینک ،آرچربر و هاتمن2013 ،؛ کیاروکی و
دنک2005 ،؛ میلر .)2020 ،افرادی ک در مجالس و مراسم مذهبی بیشتر شرکت میکنند ،با رهبران مذهبی
ارتباط بیشتری دارند و در تصمیمهای مهم زندگی خود از آنها کمک میگیرند (جهتگیری بیرونی) ،ب یک
قدرت الهی (جهتگیری درونی مذهب) و تأثیر آن بر زندگی معتقدند و باورهای مذهبی خود را برای مدت
طوالنیتری حفظ میکنند (ایلس کاون و همکاران .)2020 ،نماز خصوصی 5حضور در مراسم مذهبی،
پشتیبانی و اقتدا ب جماعت 6و داشتن هویت ب منزلۀ یک فرد مذهبی ،پیشبینیکنندۀ امید ،خوشبینی 7و
رضایت از زندگی نیست و تنها زمانی ک با ادراکات مثبت و منفی با یک خدا و فرقۀ مذهبی همرا شود و
سطح تعهد معنوی ،معنا و هدف در زندگی ایجاد کند ،پیشبینیکنندۀ سطوح امید ،خوشبینی و رضایت از
زندگی خواهد بود (کیاروکی و دنک .)2005 ،ماهیت مراسم مذهبی ،شدت اعتقادات فردی ،نحوۀ عمل ب
باورها در ادیان و مذاهب مختلف (مسیحیت ،اسمم ،یهودیت و )...متفاوت است .تنها زمانی ک شرکت در
مراسمها ،با ایمان ب خدا ،ب منزلۀ نیرویی فعال در زندگی همرا شود ،موجبات همذاتپنداری و ارتباط عمیق
با جهان هستی و واقعگرایی را فراهم میکند (میلر .)2020 ،بیشتر پژوهشها جهتگیری مذهبی را یکی از

1. solidarity
2. commitment
3. secularized
4. pluralistic
5. private prayer
6. congregational support
7. optimism
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متغیرهای مهم و مؤثر بر رضایت از زندگی معرفی کرد اند (آیتن و کرکماز2020 ،؛ یو و لیم2019 ،؛ باقرنژاد و
همکاران ،)2020 ،اما اندک پژوهشهایی ب این موضوع اشار کرد اند ک اگر جهتگیری بیرونی ب
جهتگیری درونی و ایمان ب خدا منجر شود ،سبب رضایت از زندگی میشود (ریبرینک ،آرچربر و هاتمن،
 .)2013در غیر این صورت جهتگیری بیرونی ب تنهایی یا بر رضایت از زندگی مؤثر نیست (رشیدی ،ملک
محمدی و شریفی1395 ،؛ مؤمنی و رفیعی1397 ،؛ کمری سنقرآبادی و فتحآبادی )1391 ،یا اثر معکوس دارد
(ینیاراس و آکارسو2017 ،؛ حبیب و همکاران2018 ،؛ موچون ،نورتون و آریچی.)2011 ،
ب نظر میرسد انجام تشریفات مذهبی از سوی افراد ،رضایت از زندگی را ب دنبال ندارد و با احتمال
بیشتری زمانی ک انجام تشریفات مذهبی (جهتگیری بیرونی) با باور ایمان ب خدا (جهتگیری درونی)
همرا میشود ،ب رضایت از زندگی منجر خواهد شد .ب دلیل وجود این تناقض در پژوهشها و اهمیت مذهب
در سبک زندگی دانشجویان ایرانی ،این پژوهش نقش واسط ای جهتگیری درونی مذهب دربارۀ جهتگیری
بیرونی مذهب و رضایت از زندگی را ارزیابی میکند.
اهمیت و ضرورت پرداختن ب این موضوع این است ک شاخص کلیدی بهزیستی روانی و پیشرفت
اجتماعی جمعی در میان دانشجویان ،رضایت از زندگی است (لومباردو ،جونز ،وانگ ،شن وگلدنر2018 ،؛
جیانگ ،یوئن و هورتا .)2020 ،سممت ذهنی ب شدت ب رضایت از زندگی دانشجویان کمک میکند و ارتباط
آن با سایر عوامل شناخت شدۀ قبلی بیشتر است (وانگ و همکاران .)2020 ،همچنین باورهای نامناسب در
دانشجویان با انبوهی از نگرشها و رفتارهای مشکلساز اجتماعی در ارتباط است (لیزارد ،گرینبرگر و چن،
 )2016و این باورهای اشتبا  ،سممت روان و رضایت از زندگی را ب خطر میاندازد .مطالعات میتواند برای
تعمیق درک ما از تعامل بین سممت ذهنی و هیجانی ،باورهای مذهبی و رضایت از زندگی برای توسعۀ
سیاستهای بهداشت دانشجویان مفید باشد و زمین های ارتقای سممت روان ،پیشگیری از بیماری و درمان
اختمالت روانی را ب منظور افزایش رضایت از زندگی در جمعیت دانشجویی فراهم کند (لومباردو و همکاران،
 .)2018فراتر از این مطالعات ،نحوۀ ارتباط ابعاد سممت روانشناختی ،باورهای مذهبی و هیجانات بر رضایت
از زندگی دانشجویان تقریباً نادید گرفت شد است و شواهد تجربی کمی دربارۀ روابط بین رضایت از زندگی
و نتایج مهم متغیرهای دیگر ،ب ویژ متغیرهای مربوط ب ابعاد روانشناختی و باورهای مذهبی وجود دارد؛ از
اینرو هدف کلی این پژوهش این است ک یک مدل آموزشی-تربیتی با هدف ارتقای سطح بهزیستی روان
شناختی و بهبود کیفیت زندگی تحصیلی دانشجویان با درنظرگرفتن مؤلف های سممت هیجانی ،جهتگیری
مذهبی و استحقاق روانشناختی طراحی کند (شکل  .)1سؤال پژوهش نیز این است ک آیا سممت هیجانی و
جهتگیری مذهبی درونی در رابطۀ بین استحقاق روانشناختی و جهتگیری مذهبی بیرونی با رضایت
زندگی دانشجویان نقش واسط ای دارد یا ن .
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سالمت
هیجانی

استحقاق
روانشناختی
رضایت از

زندگی
جهتگیری
بیرونی
جهتگیری
درونی

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

روش
جامعه ،نمونه و روش اجرای پژوهش
روش پژوهش حاضر ،از نوع بنیادی (توصیفی-همبستگی) بود .جامعۀ پژوهش شامل دانشجویان دختر ()482
و پسر ( )268مقاطع تحصیلی و رشت های تحصیلی مختلف مؤسسۀ آموزش عالی رحمان رامسر در سال
تحصیلی  1398-1399شهر رامسر با جمعیت تقریبی  750نفر بودند .روش نمون گیری از نوع تصادفی
خوش ای بود .ابتدا فهرست تعداد دانشجویان موسسۀ رحمان با هماهنگی معاونت پژوهشی مؤسس و مسئول
آموزش تهی شد .سپس از  13رشتۀ تحصیلی مختلف در مقاطع گوناگون ،تعدادی کمس ب تناسب هر رشت
و مقطع تحصیلی ،ب روش تصادفی خوش ای انتخاب شدند و دانشجویان هر کمس ب چهار پرسشنام پاسخ
دادند .براساس جدول مورگان ،درمجموع  264نفر نمونۀ پژوهش ( 185دختر و  79پسر) را تشکیل دادند.
ممکهای ورود آزمودنیها همگی شرکتکنندگان ،دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در د
رشتۀ تحصیلی مؤسسۀ رحمان رامسر بودند و ممکهای خروج آزمودنیها ،تمایلنداشتن دانشجویان ب
پاسخگویی و پرسشنام های ناقص بود .در اجرای پژوهش ،ابتدا پرسشنام ها ب تأیید معاونت پژوهشی
مؤسسۀ رحمان رسید و کادر آموزش ،هماهنگی الزم با را با استادان و دانشجویان انجام داد .قبل از توزیع
پرسشنام و پاسخگویی ب سؤاالت برای رفع ابهام و نگرانی ،ب دانشجویان هر کمس توضیح داد شد ک از
نوشتن نام خود خودداری کنند ،اطمعات هر فرد محرمان خواهد بود و نتایج پژوهش ب صورت کلی ارزیابی
میشود و پرسشنام ها برخی مفاهیم روانشناختی را میسنجند .دانشجویان در هر قسمت از پژوهش مختار
بودند از ادامۀ همکاری انصراف دهند و اگر مایل بودند از نتایج پژوهش مطلع شوند ،با نوشتن نام مستعار با
شمار تلفنی ک ب آنها داد شد بود ،تماس بگیرند .سپس از دانشجویان خواست شد چهار پرسشنام ،
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مقیاس چندبعدی رضایت از زندگی دانشجویان ،مقیاس استحقاق روانشناختی ،بهزیستی و سممت هیجانی
ادینبورگ -وارویک و آزمون جهتگیری مذهبی را ب مدت  35دقیق تکمیل کنند .روش آماری تحلیل مسیر
و نرمافزار لیزرل ورژن  8/7بود .پژوهش حاضر ب مدت دو ما در میان دانشجویان مؤسسۀ رحمان رامسر
انجام شد.

ابزارهای پژوهش
مقیاس چندبعدی رضایت دانشجویان)MSLSS( 1
مقیاس چندبعدی رضایت از زندگی دانشجویان ابزاری است برای سنجش میزان خوشبختی دانشجویان ک
اسکات هابنر ( )1994در  40گوی تهی کرد است ک در مقیاس هفتدرج ای از نوع لیکرت از ( 1کاممً
مخالفم) تا ( 5کاممً موافقم) رتب بندی میشوند .بیشترین و کمترین امتیاز در مقیاس ب ترتیب  200و 40
است .فرم اصلی شامل پنج مقیاس خانواد  ،دوستان ،مدرس  ،خود و محیط است .هابنر ،هیل ،سیدال و
گلدمن ( )2014برای آزمون شاخص روایی محتوایی از مقیاس افسردگی کودکان ( )MSSSاستفاد کردند و
نمرۀ  -0/59ب دست آمد .آلفای کرونباخ نیز برای خرد مقیاسها ب ترتیب  0/70 ،0/79 ،0/76 ،0/85 ،0/74و
در کل  0/87گزارش کردند .همچنین در بازآزمایی انجامشد  ،مقادیر ب ترتیب،0/75 ،0/81 ،0/70 ،0/86 ،
 0/79و در کل  0/83بود .در پژوهش مظاهری و مهاجر بادکوب ( )1390آلفای کرونباخ کل 0/90 ،و آلفای
کرونباخ خرد مقیاسها از  0/76تا  0/88و روایی ساز براساس شاخص  0/85 kmoگزارش شد .در مطالعۀ
حاضر میزان آلفای کرونباخ برای خرد مقیاسها ب ترتیب  0/641 ،0/777 ،0/681 ،0/783 ،0/864و در کل
 0/88است.
مقیاس استحقاق روانشناختی)PES( 2
این مقیاس را کمپبل و همکاران ( )2004ساخت اند ک  9سؤال و  1مؤلف دارد ک در مقیاس هفتدرج ای از
نوع لیکرت از ( 1کاممً مخالفم) تا ( 5کاممً موافقم) رتب بندی میشوند .این مقیاس یک نمرۀ کلی دارد و
بیشترین و کمترین امتیاز در مقیاس ب ترتیب  63و  9است و آلفای کرونباخ آن  0/87و روایی آن با
پرسشنامۀ بهزیستی روانشناختی ریف  -0/834گزارش شد است (کمپبل و همکاران .)2004 ،این مقیاس
در ایران هنجاریابی و اعتباریابی نشد است؛ پس برای اولین بار زیر نظر س تن از متخصصان حوزۀ روان
شناسی و مسلط ب زبان انگلیسی ب فارسی ترجم شد و بار دیگر برگردان انگلیسی و ارزیابی شد .سپس در
اجرای مقدماتی (پایلوت) روی  40نفر از دانشجویان اجرا شد و آلفای کرونباخ آن  0/798ب دست آمد .در
اجرای اصلی پژوهش ،میزان آلفای کرونباخ  0/836و روایی آن با پرسشنامۀ بهزیستی روانشناختی ریف
 -0/789بود.
)1. Multidimensional Students’ Life Satisfaction Scale (MSLSS
)2. Psychological Entitlement Scale (PES
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بهزیستی و سالمت هیجانی ادینبورگ-وارویک)WEMWBS( 1
این مقیاس را تنت و همکاران ( )2007ساخت اند .مقیاس مذکور  14سؤال دارد ک در مقیاس پنجدرج ای از
نوع لیکرت از ( 1هرگز) تا ( 5همیش ) رتب بندی میشوند .این مقیاس وضعیت روانی فرد (افکار و احساسات)
را طی دو هفت قبل میسنجد .بیشترین و کمترین امتیاز در مقیاس ب ترتیب  14و  70است .نمرات باالتر
نشاندهندۀ سممت روان بهتر است .تنها جنبۀ مثبت سممت روان را ارزیابی میکند و میتواند برای ارزیابی
سممت روان در سطح جامع  ،گرو و فرد استفاد کند .شواهد تجربی نشان میدهد این مقیاس در گرو های
مختلف جغرافیایی و فرهنگی کاربرد دارد .همچنین س خرد مقیاس خوشبینی ،روابط مثبت با دیگران و
پرانرژیبودن را داراست .سطح آلفای کرونباخ را تنت و همکاران ( )2007ب ترتیب  0/86 ،0/89و 0/91
گزارش کرد اند و روایی آن با بهزیستی روانشناختی ریف 0/87 ،گزارش شد است .رجبی ( )1392نیز آن را
در ایران اعتباریابی کرد و آلفای کرونباخ آن در سطح دانشآموزی  0/89و افراد جامع  0/91ب دست آمد.
روایی آن نیز با بهزیستی روانشناختی 0/79 ،و با رضایت از زندگی  0/53گزارش شد است .آلفای کرونباخ
در پژوهش حاضر برای س خرد مقیاس ب ترتیب  0/615 ،0/643 ،0/723و برای نمرۀ کل مقیاس 0/782
است.
آزمون جهتگیری مذهبی)ROS( 2
این پرسشنام را آلپورت ( )1963ساخت است و  20سؤال دارد ک در مقیاس پنجدرج ای از نوع لیکرت از 1
(هرگز) تا ( 5همیش ) رتب بندی میشوند .این پرسشنام از دو خرد مقیاس جهتگیری بیرونی و جهتگیری
درونی تشکیل شد است .روایی آن نیز با سممت روان (از  0/22تا  )0/42بدینصورت گزارش شد است ک
هرچ جهتگیری بیرونی مذهب بیشتر میشود ،سممت روان کمتر است .در پژوهش آالنت  ،بلمونت و لوزانو
( )2019آلفای کرونباخ خرد مقیاسها ب ترتیب  0/82 ،0/72و روایی خرد مقیاسها با بهزیستی و سممت
روان  0/29بود .پرسشنام را جانبزرگی ( )1386در ایران اعتباریابی کرد و آلفای کرونباخ آن  0/74و 0/83
و روایی خرد مقیاس جهتگیری درونی و بیرونی با سممت روان 0/197 ،تا  0/375گزارش شد است .آلفای
کرونباخ در پژوهش حاضر برای دو خرد مقیاس ب ترتیب  /71و  0/822است.

روش تجزیه و تحلیل اطالعات
برای تحلیل داد های آماری از دو نرمافزار  SPSS18و لیزرل  8/7و دو روش همبستگی و تحلیل مسیر
استفاد شد .ابتدا آمار توصیفی و مفروض های همبستگی و تحلیل مسیر ارزیابی شدند .در این تحلیلها
مقادیر پرت و گمشد  3بازبینی شدند .همۀ مفروض های همبستگی و تحلیل مسیر ،اعم از خطیبودن و نرمال
)1. Warwick–Edinburgh Mental Well-Being Scale (WEMWBS
)2. Religious Orientation Scale (ROS
3. missing
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بودن ب کمک آزمون بوت استروپ ،رسم نمودار و مقادیر کشیدگی و چولگی ک در فاصلۀ  2و  -2قرار دارند،
تأیید شدند .برای آزمون همخطی چندگان از آزمون آمارۀ تحمل 1استفاد شد ک مقادیر در محدودۀ  0/734تا
 0/845قرار داشتند .استقمل خطاها نیز ب کمک آزمون دوربین واتسون محاسب شد و مقدار آن  1/86بود.

یافتهها
توصیف جمعیتشناختی
دانشجویان شرکتکنند در این تحقیق از مقطع کارشناسی و رشت های مختلف و  185دانشجوی دختر و 79
دانشجوی پسر بودند .برخی از ویژگیهای جمعیتشناختی در جدول  1آمد است.
جدول  .1توصیف جمعیتشناختی نمونه
متغیر
دانشجوی دختر
دانشجوی پسر
کارشناسی
کارشناسی ارشد

جنسیت
مقطع تحصیلی

فراوانی

درصد

185
79
186
78
264

64/3
31/5
70/45
29/55
100

توصیف متغیرهای پژوهش
جدول  .2یافتههای توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش و خردهمقیاسهای آنها
شاخصهای توصیفی متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

کجی ()Skewness

کشیدگی ()Kurtosis

رضایت از زندگی
استحقاق روانشناختی
سممت هیجانی و بهزیستی روانشناختی
جهتگیری درونی

182/49
41/95
51/43
33/38

24/308
10/401
7/799
6/971

-0/288
-0/169
-0/24
-0/488

-0/317
-0/897
-0/291
-0/118

جهتگیری بیرونی

29/209

6/869

-0/075

-0/349

نتایج جدول  ،2میانگینهای متغیرهای پژوهش را نشان میدهد.

1. collinearity statistics
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جدول  .3ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش

استحقاق روانشناختی
سممت هیجانی
جهتگیری درونی
جهتگیری بیرونی
رضایت از زندگی

استحقاق

سالمت

جهت درونی

جهت بیرونی

رضایت از

روانشناختی
1
**0/326
**0/272
**0/233
*0/167

هیجانی

مذهب

مذهب

زندگی

1
*0/211
**0/274
**0/416

1
**0/423
0/055

1
**0/377

1

** همبستگی در سطح  P<0/05معنیدار است.
* همبستگی در سطح  P<0/05معنیدار است.

نتایج جدول  3نشان میدهد رضایت از زندگی با استحقاق روانشناختی و سممت هیجانی و ابعاد
خوشبینی ،پرانرژیبودن و جهتگیری بیرونی رابطۀ مثبت معنادار دارد (آزمون یک دامن ،P=0/01 ،
 )n=264و مقادیر همبستگی در جدول مشاهد میشود.

تحلیل مسیر

0/86

سالمت

0/37

هیجانی
0/34

استحقاق
روانشناختی
0/05

رضایت از

0/29

زندگی
-0/18

0/78

جهتگیری
بیرونی

جهتگیری

0/33

درونی

0/38

0/86

Chi-Square=9/37 , df=3, P-value=0/02526 , RMSEA=0/098
شکل  .2مدل آزمونشدۀ پژوهش در حالت استاندارد
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8/19
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سالمت
هیجانی
4/65

4/13

استحقاق
روانشناختی

0/53
رضایت از
زندگی

20
3/
-2/18

جهتگیری
بیرونی

8/19
4/01

جهتگیری
درونی

4/77

8/19

Chi-Square=9/37 , df=3, P-value=0/02526 , RMSEA=0/098
شکل  .3مدل آزمونشدۀ پژوهش در حالت معناداری

0/89

سالمت
هیجانی
0/33

0/36

استحقاق
روانشناختی

رضایت از
زندگی

0/27
-0/17

جهتگیری

0/76

بیرونی
0/36

جهتگیری

0/42

درونی
0/82

Chi-Square=8/34, df=4, P-value=0/0086, RMSEA=0/075
شکل  .4مدل اصالحشدۀ پژوهش در حالت استاندارد
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سالمت

8/37

هیجانی

4/08

4/90

استحقاق
روانشناختی

رضایت از

زندگی

3/10

8/37

-2/11

جهتگیری
بیرونی

4/41

5/53

جهتگیری
درونی

8/37

Chi-Square=8/34, df=4, P-value=0/0086, RMSEA=0/075
شکل  .5مدل اصالحشدۀ پژوهش در سطح معناداری
جدول  .4اثرات مستقیم و کل واریانس تبیینشدۀ متغیرها
متغیر
رضایت از زندگی
استحقاق روانشناختی
سممت هیجانی
جهتگیری بیرونی
جهتگیری درونی
سممت هیجانی
استحقاق روانشناختی
جهتگیری درونی
جهتگیری بیرونی

اثرات مستقیم

اثرات غیرمستقیم

اثر کل

0/05
**0/36
**-0/17
**0/36

-

**0/36
**-0/17
**0/36

**0/33

-

**0/33

**0/42

-

**0/42

واریانس تبیینشده
0/34

0/21
0/28

1

در جدول  ،4اثرات مستقیم و کل واریانس تبیینشدۀ متغیرها ارائ شد است .همچنین آزمون سوبل
برای آزمون معناداری تأثیر میانجی متغیر سممت هیجانی در رابطۀ میان استحقاق روانشناختی و رضایت از
زندگی 2/74 ،محاسب شد .آزمون سوبل نیز برای آزمون معناداری تأثیر میانجی متغیر جهتگیری درونی در
رابطۀ جهتگیری بیرونی و رضایت از زندگی 3/87 ،محاسب شد .از آنجا ک هر دو مقدار  Z-valueبزرگتر
از  1/96بود ،معناداری تأثیر متغیر میانجی تأیید میشود .برای تعیین شدت اثر غیرمستقیم با متغیر میانجی از
1. sobel test
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آمار ای ب نام شمول واریانس 1استفاد میشود .شدت اثر غیرمستقیم از طریق متغیر میانجیگری سممت
هیجانی با استفاد از شاخص شمول واریانس 27 ،درصد و شدت اثر غیرمستقیم از طریق متغیر میانجیگری
جهتگیری درونی مذهب با استفاد از شاخص شمول واریانس 31 ،درصد محاسب شد؛ بنابراین ب ترتیب 27
و  30درصد واریانس رضایت از زندگی از طریق غیرمستقیم ب کمک دو متغیر میانجی سممت هیجانی و
جهتگیری درونی مذهب تبیین میشود.
جدول  .5نتایج بوت استرپ
متغیر

دادهها

بوت

سوگیری

استحقاق روانشناختی سممت هیجانی رضایت از زندگی
جهتگیری بیرونی جهتگیری درونی رضایت از زندگی

45/5
26/5

3/5
3/5

-0/0045
0/0641

خطای

حد

حد

استاندارد
0/9928
1/016

باال
43/75
24/75

پایین
47/25
28/25

سطح اطمینان  95و اندازۀ نمون  5000است .فاصل های اطمینان (حد باال و پایین) حاکی از آن است ک
صفر در فاصل های اطمینان مسیرهای غیرمستقیم قرار نمیگیرد و هردو رابطۀ واسط ای معنادار هستند.
جدول  .6شاخصهای برازش مدل
شاخص های
برازندگی الگو
مدل آزمونشد
مدل اصمحشدۀ نهایی

df

X2/df

GFI

AGFI

IFI

NNFI

CFI

NFI

RMSEA

3
4

9/37
8/34

0/95
0/97

0/87
0/90

0/94
0/95

0/80
0/90

0/94
0/95

0/90
0/92

0/098
0/075

شاخصهای برازش مدل ،شامل شاخصهای برازش مقصد ،شاخصهای برازش تطبیقی 2و شاخصهای
برازش مطلق است .شاخص ریشۀ میانگین مربعات خطای برآورد 3بین  05/0و  08/0است و برازندگی مدل
قابلقبول محسوب میشود .شاخص نیکویی برازش ،0/97 ،4شاخص نیکویی برازش تعدیلشد  0/90 5و
شاخص برازش افزایشی 6یکی دیگر از شاخصهای برازش تطبیقی با مقدار  0/95گزارش میشود.
شاخص برازش هنجارنشد  ،0/90 7شاخص برازش تطبیقی مقدار  0/95و شاخص برازش هنجارشدۀ بنتلر
بونت 0/92 8است ک همگی بیانگر برازش مدل هستند.
)1. Variance Accounted for (VIF
)2. Comparative Fit Index (CFI
)3. Root Mean Square Error (RMSEA
)4. Goodness of Fit Index (GFI
)5. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI
)6. Incremental Fit Index (IFI
)7. Parsimony Normed Fit Index (NNFI
)8. Bentler-Bonnet Normalized Fit Index (NFI
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بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر ،تعیین نقش واسط ای سممت هیجانی و جهتگیری مذهبی درونی در رابطۀ
استحقاق روانشناختی و جهتگیری مذهبی بیرونی با رضایت از زندگی دانشجویان بود .یافت ها نشان
میدهد استحقاق روانشناختی ب کمک متغیر میانجی سممت هیجانی با رضایت از زندگی رابط دارد .این
یافت با پژوهشهای گرابز و ایکسمین ( ،)2016لیزارد ،گرینبرگر و چن ( ،)2016کریزان و هرالچ (،)2017
ردفورد و راتلیف ( ،)2018تامبورسکی ،براون و چاونینگ ( ،)2012پیتروسکا و همکاران ( )2017ناهمخوان و
با پژوهشهای النگ ،ردفورت و کروسیوس ( ،)2019پریسموت و تیلور ( ،)2016وان ریدن ،گوروین و
کاپمن ( )2011همخوان است .در تبیین نتایج میتوان گفت پژوهشهای گذشت نشان داد اند افراد مستعد
استحقاق روانشناختی ،خوداهمیتی باال و انتظارات غیرواقعبینان و مبالغ آمیز در محیطهای اجتماعی دارند
(گرابز و ایکسمین .)2016 ،همچنین دچار تحریفهای شناختی هستند ک آنها را ب شهروندان
خودشیفت ای تبدیل میکند ک در روابط بینفردی و بهزیستی روانشناختی عملکرد نامطلوب دارند .از سوی
دیگر با قرارگرفتن در معرض نقض قراردادهای اجتماعی با بحرانهای روحی و تجربۀ افسردگی روب رو
میشوند و معتقدند دیگران ب دالیل شخصی ب آنها بدهکارند و جایگا و امتیازاتی را ک مستحق آن
هستند ،ب آنها نمیدهند؛ ب همین دلیل در انجام تعهدات خود کوتاهی میکنند (کریزان و هرالچ)2017 ،؛
درحالیک نتایج این پژوهش عکس این مطلب را نشان میدهد .ب نظر میرسد استحقاق روانشناختی پدیدۀ
روانشناختی ناکارآمد ناشی از تحریفهای شناختی نیست ،بلک سبک مقابل ای کارآمدی است ک سبب
شکلگیری الگوهای رفتاری سازگار با موقعیتهای یادگیری و اجتماعی میشود .این سبک با ایجاد احساس
خوشبینی ،روابط مثبت با دیگران و پرانرژیبودن ،سممت هیجانی دانشجویان را افزایش میدهد و این
ویژگیها بر رضایت از زندگی در ابعاد خانواد  ،دوستان ،دانشگا  ،محیط و احساس ب خود اثر میگذارد.
درواقع استحقاق روانشناختی ب دانشجویان این امکان را میدهد تا با ارزیابی خواست ها و انتظارات خود و
اطرافیانشان ب ویژ خانواد و در بستر اجتماعی -فرهنگی ،در برابر شکستهای تحصیلی ،رقابتها،
تبعیضهای اجتماعی و تحقیر ادراکشدۀ ناشی از آن ،هیجانات و افکار خود را تعدیل کنند و از پیامدهای
شکست و بیعدالتیهای اجتماعی ک گاهی یأس و ناامیدی است ،بکاهند (النگ ،ردفورت و کروسیوس،
 .)2019همچنین ب نظر میرسد استحقاق روانشناختی دربرگیرندۀ انتظارات واقعبینان است و متناسب با
توانایی یادگیرندگان عمل میکند؛ ب ویژ زمانی ک قراردادهای اجتماعی -تحصیلی نقض میشوند یا در
روابط بینفردی در کمس درس (همساالن ،استادان و )...دانشجویان ب جایگا تحصیلی مورد انتظار خود
نمیرسند ،احساس متورم شد  1ب خود را با استحقاق روانشناختی تعدیل میکنند.
البت استحقاق روانشناختی باید در حد متوسط باشد ک ب نظر میرسد در نمونۀ مورد مطالعۀ این
پژوهش ،اینگون بود است؛ چراک استحقاق روانشناختی بیشازحد میتواند پیامدهای افسردگی و واکنش
1. inflated sense
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های عاطفی شدید و نگرانیهای مربوط ب سممتی ایجاد کند .در ادامۀ تبیین یافت نقش میانجی سممت
هیجانی میتوان ب این نکت نیز اشار کرد ک استحقاق روانشناختی سبب تجسم وضعیت خاص در ذهن
فراگیر میشود و سلسل مراتبی از پاداشهای اجتماعی برای آن تعریف میکند .زمانی ک دانشجویان ،امکان
تجسم وضعیت مطلوب و جایگا خاص (تحصیلی یا شغلی) را در ذهنشان دارند ،توانایی نفوذ و دسترسی ب
منابع مختلف را برای رسیدن ب جایگا خاص و درنتیج شرایط همکاری با دیگران کسب میکنند .در نتیجۀ
این همکاری و موفقیتهای تحصیلی ،انگیزۀ پیشرفت آنها افزایش مییابد و این چرخۀ موفقیت تداوم پیدا
میکند .زمانی ک دانشجویان این سطح از انگیزۀ پیشرفت را تجرب میکنند و ب جایگا موردنظر خود دست
مییابند ،هم در روابط بینفردی بهتر عمل میکنند و دوستان بیشتری دارند و هم در ادراک از خود ،ب
خودپندارۀ مثبت و احساس شایستگی میرسند (پریسموت و تیلور .)2016 ،دستیابی ب جایگا موردنظر
مزایای انطباقی و سازگاری مختلفی مانند حمایت و احترام از طرف همساالن دارد .انگیزۀ ناشی از استحقاق
روانشناختی برای دستیابی ب اعتبار و تسلط بر موقعیتهای تحصیلی ضروری است و سبب موقعیتطلبی،1
رقابتهای سالم و حسادت خوشخیم 2فراگیران میشود .موقعیتطلبی (وضعیتجویی) یکی از عوامل اصلی
انگیز در افراد دارای استحقاق است .این مؤلفۀ انگیزشی ،رفتارهای متنوعی را ایجاد میکند تا دانشجویان
استحقاق بیشتر برای دستیابی ب موفقیتهای تحصیلی و شغلی کسب کنند (النگ ،ردفورت و کروسیوس،
.)2019
سممت هیجانی با رضایت از زندگی رابط دارد .این یافت با پژوهش ماکی و موهانتی ( ،)2019اوجها و
کامر ( ،)2017لودی و همکاران ( )2019و کیگل ( )2017همسوست .در تبیین نتایج میتوان گفت،
دانشجویانی ک خوشبین هستند ،خوشبینی را ب هویت و ویژگیهای شخصیتی ،ماهیت اهداف و برنام ها
و دیدگاهشان ب آیندۀ تحصیلی ،شغلی و زندگی دارند .خوشبینی بر خودکارآمدی تحصیلی ک ب معنای
تصور و باور یادگیرند ب تواناییهای یادگیری و عملکرد تحصیلی است ،اثر میگذارد .یادگیرندگانی ک در
موقعیتهای تحصیلی مختلف ،از خودکارآمدی باالتری برخوردارند ،موفقیتهای تحصیلی بیشتری را تجرب
میکنند ،در میان همساالن خود محبوبیت بیشتری دارند و از سوی استادان پذیرفت و محترم هستند.
همچنین خوشبینی همرا با مثبتاندیشی ،سبب کنترل هیجانات و احساسات ،تسلط بر موقعیت و کنترل
درونی ب ویژ در روابط بینفردی و موقعیتهای تحصیلی میشود (اوجها و کامر .)2017 ،پیامد این مسئل
روابط مثبت با اطرافیان ب ویژ افراد مهم زندگی است ک برای دانشجویان مقطع کارشناسی ،این افراد
دوستان و همساالنشان هستند .خوشبینی سبب جذابیت و کشش در روابط بینفردی شد و عملکرد
اجتماعی مطلوب را ب دنبال دارد .داشتن افکار و هیجانات مثبت در محیط خان و دانشگا  ،تأثیر مطلوبی بر
مهارتهای ارتباطی ،عزتنفس ،اعتمادب نفس و سبک زندگی یادگیرندگان دارد .هرچ این مهارتها در
یادگیرندگان با کیفیت باالتری باشد ،رضایت از زندگی بیشتر است .سممت هیجانی بر کنترل هیجانات،
1. status-seeking
2. benign envy
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تصمیمگیری و برنام ریزی فردی اثر مطلوبی میگذارد و یادگیرند  ،نگرشهای مثبت و خودپندارۀ مثبتی
دربارۀ خود ،اهداف و برنام های زندگیاش کسب میکند .نگرش مثبت ب خود ،یکی از مؤلف های رضایت از
زندگی است .یادگیرندگانی ک پرانرژی هستند ،تمایل زیادی برای رویارویی با تجارب جدید دارند .همچنین
از خودتنظیمی ک یک مهارت کنترل رفتار ،احساسات و افکار است ،برای پیشگیری از رفتارهای تحصیلی
نامطلوب ،افزایش رفتارهای تحصیلی مطلوب و دستیابی ب اهداف تحصیلی استفاد میکنند .خودتنظیمی
میتواند مهارتی ارتباطی ب ویژ در روابط بینفردی و حضور در اجتماع ،سازگاری و انطباق با موقعیتهای
جدید ،استفادۀ بهین از رویکرد حل مسئل  ،دیدن فرصتهای جدید در چالشهای پیش رو و رضایت از
زندگی مؤثر واقع شود (لودی و همکاران2019 ،؛ کیگل.)2017 ،
یافت ها نشان میدهد جهتگیری بیرونی مذهب با رضایت از زندگی رابطۀ منفی دارد و جهتگیری
درونی مذهب با رضایت از زندگی رابطۀ مثبت دارد .این یافت ها با پژوهشهای بدری گرگری و فرید
( ،)1391جانبزرگی ( ،)1386محمدی ،غممرضایی و عزیزی ( ،)1394صادقی و همکاران ( ،)1393آیتن و
کرکماز ( ،)2020کیت ،کاستر و وال ( )2017یو و لیم ( ،)2019باقرنژاد و همکاران ( ،)2020ینیاراس و آکارسو
( )2017همخوان است .از سوی دیگر با نتایج پژوهش رشیدی ،ملکمحمدی و شریفی ( ،)1395مؤمنی و
رفیعی ( ،)1397کمری سنقرآبادی و فتحآبادی ( )1391ناهمخوان است .در تبیین نتایج میتوان گفت،
یادگیرندگانی ک گرایش بیرونی مذهب دارند ،دیدگا ابزاری ب دین دارند و آن را وسیل ای برای رسیدن ب
خواست ها ،تمایمت شخصی و رفع نیازمندیهای خود میدانند .برای اینگون یادگیرندگان ،باورهای دینی و
اعتقاد ب خدا درونی نشد است .همچین آنها خود را ب آموز های دینی نمیسپارند و تنها ب انجام فرایض
و تشریفات دینی بدون آنک حق انتخاب و آگاهی کافی داشت باشند ،اکتفا میکنند .از سوی دیگر انجام این
تشریفات را وسیل ای برای جلب رضایت و حمایت اطرافیان و با هدف رسیدن ب منافع شخصی از قبیل حفظ
امنیت جانی و مالی ،حفظ و بهبود روابط اجتماعی و مناسبتهای کاری ،مقبولیت اجتماعی ،خودخواهی و
سرگرمی و حفظ و نگهداشت منافع شخصی میدانند .این دست از یادگیرندگان ،رویکردی منفعتطلبان دارند
و دین را منبع معناداری از منزلت اجتماعی میدانند .زمانی ک با این دیدگا در موقعیتهای اجتماعی قرار
میگیرند ،چون منفعتطلب هستند و ب دلیل منافع خود مجبور ب تظاهر و تناقضگویی میشوند ،این منش
در روابط بینفردی در میان اعضای خانواد  ،دوستان ،محیط زندگی و دانشگا اثرات سوئی دارد و ب
طردشدن فرد و انزوای اجتماعی او منجر خواهد شد .این دانشجویان با قرارگرفتن در معرض رویدادهای
فشارزا ،انتظار منفعمن برای کنترل اوضاع از طرف خدا دارند و موقعیتها و عوامل استرسزا را مجازاتی از
جانب خدا یا عمل شیطان میپندارند و ب عشق و رحمت خدا شک میکنند (کیت و همکاران.)2017 ،
تبعات دیگر جهتگیری بیرونی مذهب ،احساس گنا  ،شک و تردید ب خود و دنیای اطراف ،اضطراب و
افسردگی با خودانتقادی ،ترس از مرگ و دنیای پس از مرگ و تردید ب ماهیت زندگی و هدف از زیستن
است .این روند سبب میشود فرد در درازمدت معنای زندگی ،حس یکپارچگی و انسجام درونی و ارتباط با
دنیای اطراف را از دست بدهد و رضایت از زندگی کاهش یابد .یادگیرندگانی ک جهتگیری درونی مذهب
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دارند ،دینداری برایشان باالترین انگیز و هدف در زندگی است و اعتقاد ب خدا و باور ب برابری ،برادری،
صلح ،تابآوری 1و قدردانی اساس اعمال ،رفتار و اندیش های آنهاست .آنها با سپاسگزاری و شکرگزاری از
خدا ،میل رسیدن و نزدیکشدن ب خالق را دارند (ینیاراس و آکارسو .)2017 ،درواقع ایمان ب خدا ،انگیزۀ
بهتر شدن زندگی ،کمک ب همنوع و حفظ ارزشهای انسانی و اخمقی است .دانشجویان با جهتگیری
درونی مذهب ،نیازهای سکوالر و آزادمنشان را در اولویت برنام های زندگی خود قرار میدهند .درواقع
باورهای آزادمنشان برگرفت از جهتگیری درونی مذهب سبب میشود ،یادگیرند ب دید برابری و دور از
تبعیضهای قومیتی ،نژادی ،مذهبی و جنسیتی و بدون قضاوتها و پیشداوریهای اجتماعی با آحاد جامع
تعامل کند و این اندیش در روابط بینفردی موجب پذیرش در گرو های اجتماعی ،استفاد از حمایتهای
اجتماعی دیگر دانشجویان ،ارتقای سممت روان و رضایت از زندگی میشود (کیت و همکاران2017 ،؛ آیتن و
کرکماز.)2020 ،
جهتگیری بیرونی با جهتگیری درونی مذهب رابط دارد .این یافت با پژوهشهای ایلس کاون و
همکاران ( ،)2020ریبرینک و همکاران ( ،)2013کیاروکی و دنک ( )2005و میلر ( )2020همسوست.
همچنین جهتگیری بیرونی مذهب از طریق جهتگیری درونی مذهب با رضایت از زندگی رابط دارد .این
یافت با نتایج یو و لیم ( ،)2019ینیاراس و آکارسو ( ،)2017ویمنی سورگنت  ،ایانلو و آنتونیت ()2019
همسوست .در تبیین نتایج میتوان گفت زمانی ک انجام فرایض دینی و تشریفات مذهبی ب باور و ایمان ب
خدا منجر شود ،میتواند ،پشتیبانی روانی  -اجتماعی و حمایتهای فکری اطرافیان را ب همرا داشت باشد
ک این روند ،سممت و بهزیستی روانشناختی فراگیران را ارتقا میبخشد .عضویت در گرو های مذهبی ،اگر
ب قصد استفاد از مذهب برای رسیدن ب اهداف و منافع شخصی نباشد (دیدگا ابزاری) و هدف آن نزدیک
شدن ب معبود و ایجاد یک پایگا امن باشد ،انسجام و یکپارچگی اجتماعی ،احساس تعلق ب یک گرو
مراقب ،تداوم روابط با دوستان و خانواد و سایر گرو های حمایتی را فراهم میکند .حمایت اجتماعی میتواند
با تسهیل پایبندی ب برنام های ارتقای سممت ،بهبود مشارکت و تعامل در شرایط استرس ،سبب کاهش
رنج و اندو  ،کاهش اضطراب و هیجانات مؤثر بر سممتی شود .سیستمهای اعتقادی 2چارچوب شناختی
فراهم میکنند .همچنین ب فراگیران امکان تجدیدنظر و بازسازی باورها و فرایندهای شناختی را میدهند و
بر نحوۀ مقابلۀ آنها با استرس ،چالشها و مشکمت تحصیلی و زندگی شخصی تأثیر میگذارند .اعتقادات و
باورهای مذهبی میتوانند با افزایش پذیرش و تعهد ،3استقامت و پایداری 4و انعطافپذیری 5بر سممت و
بهزیستی روانشناختی و رضایت از زندگی اثر بگذارند .ایمان ب خدا میتواند سبب ایجاد صلح و دوستی،

1. tolerance
2. belief systems
3. acceptance
4. endurance
5. resilience
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اعتمادب نفس ،ایجاد هدف در زندگی ،بخشش 1از شکستهای خود ،خودبخششی ،2تصویر مثبت از خود،3
منبع کنترل درونی 4و سبک مقابل ای کارآمد در برابر چالشهای زندگی شود (ایلسکاون و همکاران.)2020 ،
البت باور بیشازحد ب قدرت مذهب و باورهای دینی ،گا شخصیت فرد را سخت و انعطافناپذیر میکند ک
حتی از پذیرش قوانین اجتماعی و درمان بیماریها سر باز میزند .در این صورت آموزشِ آگاهی از وجود خدا،
پذیرش لطف و عشق ب خدا ،پذیرش مسئولیتهای اجتماعی ،ایمان و اعتماد ،دخالت در دین سازمانیافت ،
معاشرت و مشارکت ،5کاربرد اخمق ،تحمل و تابآوری و گشودگی ب تجارب جدید و پذیرش دیگر آحاد
جامع با وجود تمام تفاوتهای مذهبی میتواند راهگشا باشد (ینیاراس و آکارسو.)2017 ،
نتیج اینک استحقاق روانشناختی ن یک ویژگی شخصیتی خودشیفت یا پدیدۀ روانشناختی ناکارآمد،
بلک یک سبک مقابلۀ کارآمد برای دانشجویان محسوب میشود و این امکان را ب آنها میدهد تا ب کمک
واقعبینی ،از پیامدهای شکست و بیعدالتیهای اجتماعی بکاهند و با خوشبینی ب آیند و آرمانهای خود
بنگرند .پیامد این نوع اندیش  ،سممت هیجانی و متعاقب آن ،بهبود رضایت از زندگی دانشجویان است.
همچنین اگر پیامد انجام تشریفات دینی و شرکت در مجالس مذهبی (جهتگیری بیرونی مذهب) ،نزدیکی ب
پروردگار و ایمان قلبی ب خدا ،همیاری ،همفکری و مشارکت با آحاد جامع از طبقات اجتماعی -فرهنگی
مختلف ،پذیرش گرو های مذهبی ،جنسیتی ،قومی و نژادی و احترام ب تفاوتهای فردی ب دور از هر نوع
پیشداوری ،قضاوت و جانبداری باشد (جهتگیری درونی مذهب) ،رضایت از زندگی را در پی دارد؛ در غیر
این صورت انجام فرایض مذهبی بدون باور قلبی ب خدا برای عاممن آن ،زمین ها و بسترهای استفادۀ
ابزاری ،فرصتطلبی و آسیب ب دیگران را ب منظور رفع نیازها ب ویژ پاسخ ب نیاز قدرت و دستیابی ب
خواست های فردی فراهم میکند.
یکی از محدودیتهای پژوهش حاضر این است ک در بستر خاص فرهنگی و دربارۀ دانشجویان مؤسسۀ
رحمان رامسر انجام شد است .ب عبارت دیگر ،تحت شرایط خاص فرهنگی و موقعیت تحصیلی انجام گرفت
است و شاید قابلیت تعمیم ب سایر دانشجویان دانشگا ها و شرایط فرهنگی را نداشت باشد .همچنین نتایج
این پژوهش قابلیت تعمیم ب سنین بزرگسالی و سالمندی را ندارد؛ از اینرو پیشنهاد پژوهشی این است ک
مدل اصمحشدۀ پژوهش در شرایط بحران کرونا ،در دانشگا ها و مؤسسات آموزشی دیگر و دربارۀ گرو
بزرگسال و سالمند انجام شود .پیشنهادهای کاربردی این است ک متخصصان تعلیم و تربیت با برگزاری
کارگا هایی با محتوای سبکهای مقابل ای ،هوش معنوی ،هوش اخمقی و جهتگیری مذهبی زمینۀ رشد
جهتگیری درونی مذهب و رضایت از زندگی دانشجویان را فراهم کنند.

1. forgiveness
2. self-giving
3. positive self-image
4. locus of control
5. calloboration
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