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                      چکیده
بیني کننده هاي هویت به عنوان متغیرهاي شخصیتي پیشسبک

-هدف پژوهش حاضر بررسي نقش واسطه .روندبهزیستي  به شمار مي

رابطه با سبک هاي هویت با  رعهد و پذیرش هویت دیني داي ت
زن 151مرد و  119)نفر  113در این مطالعه، . بهزیستي رواني بوده است

لف دانشگاه تهران هاي مختاز دانشجویان دانشکده( بدون پاسخنفر  1و 
نسخه چهارم . ي انتخاب شدنداي چند مرحلهابه صورت خوشه

، سنجش ISI-4 فیلیپس و پیتمن هاي سبک هاي هویتپرسشنامه
با  .نژاد و احمدي و مقیاس بهزیستي کیز استفاده شدهویت دیني رحیمي

نتایج نشان . هاي پژوهش حاضر آزمون شدندروش تحلیل مسیر، مدل
اي تعهد و داد هر دو سبک هویت اطالعاتي و هنجاري با نقش واسطه

در مجموع . ارندپذیرش هویت دیني با هر سه بهزیستي مدنظر رابطه د
تعهد نسبت به ( سبک اطالعاتي) که در مدل اولدرحالي ،توان گفتمي

در مدل دوم  ،اي نیرومندتري داردپذیرش هویت دیني نقش واسطه
. اي نیرومندتري داردپذیرش هویت دیني نقش واسطه( سبک هنجاري)

ي تعهد، بیشترین ضریب هر دو سبک اطالعاتي و هنجاري به واسطه
ي پذیرش واسطههو ب شناختي روانمستقیم را بر بهزیستي غیر تاثیر

مستقیم را بر بهزیستي اجتماعي ویت دیني بیشترین ضریب تاثیر غیره
     .دارند

 هاي هویت، بهزیستي، تعهد، هویت دینيسبک :های كلیدیواژه

 

 

Abstract 
The identity styles are considered as one of  the 
important factors of predicting well-being. The aim 

of this research was to study the relation of identity 
styles and psychological, social and emotional 
well-being and the role of commitment and 
accepting religious identity. The numbers of 320 

(125 male, 193 female and 2 person without 
answer) students from different faculties of 
University of Tehran were randomly selected in 

multistage cluster sampling procedure. The fourth 
version of Identity Style Inventory (ISI-4) and 
Religious Identity of Rahiminezhad and Ahmadi 
and Keyes well-being questionnaires were used. 

Both models were analyzed With Path analysis. 
The results showed: a) the commitment and 
religious identity had mediating role between 
informational identity and four kinds of well-

beings; b) the commitment and religious identity 
also showed mediating role between normative 
identity and four kinds of well-beings. As a 

conclusion, in the first model (informative style) 
commitment showed more predicting role for well-
being than religious identity. And in the second 
model (normative style) the role of mediators were 

reversed. In both models the commitment as 
mediating factor showed more indirect relation to 
psychological well-being and accepting religious 
identity as mediating factors showed more indirect 

relation to social well-being. 
Keywords: Identity styles, well-being, 
commitment, religious identity 
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                    مقدمه

ي شود، موضوع بهزیستي، نگراني عمدهمي هاي فالسفه یونان مشاهدههمانطور که در بسیاري از نوشته
میالدي زماني که تمایل به ایجاد زندگي بهتر  93خالل دهه  ي باستان بوده است و درمتفکران از دوره

کیز، )موضوع تحقیقي مهمي شد  ،واسطه نظریه روح زمان و متعاقب جنگ جهاني دوم تسهیل گردیدهب
بر این بود که مردم باید از نظر رواني  شناختي روانا سالمت در گذشته تمرکز تحقیقات مرتبط ب (.1336

 شناختي روانمنفي را نداشته باشند، اما امروزه سالمت  شناختي روانیک از نشانگان سالم باشند و هیچ
هاي مثبت عملکرد مانند عاطفه ، بلکه وجود جنبهشودهاي رواني در نظر گرفته نميتنها فقدان آسیب
طبق تعریف سازمان بهداشت  (.1331کیز،)ندگي و همکاري اجتماعي مدنظر است مثبت، هدف در ز

سالمت، یک حالت بهزیستي کامل بدني، رواني و اجتماعي است و صرفا به نبود عالئم ( 1331)جهاني 
با توجه به . موضوع بهزیستي کامل به ارتقاء سالمت توجه دارد ،با این تعریف. شودبیماري اطالق نمي

ي بهزیستي رواني انجام گرفته است که غالبا از دو سنت رایج اي در حوزهتحقیقات گسترده ید،این تاک
(. 1331رایان و دسي، )گیرند؛ بهزیستي لذت گرایانه و بهزیستي فضیلت طلبانه سرچشمه مي شناختي روان

فردي دارد و ي داند و شامل لذتي است که بیشتر جنبهمي 1سنت اول، بهزیستي را معادل لذت گرایي
،کالرک و  واتسون)اش احساس خوبي داشته باشد ي زندگيمبتني بر این است که یک فرد چقدر درباره

کیز، )اي طوالني دارد برابر دانستن بهزیستي با خوشي لذت گرایانه یا شادکامي پیشینه(. 1511تلگان، 
ود هدف در زندگي، تجربه حداکثر آریستیپوس فیلسوف یوناني قرن چهار قبل از میالد، معتقد ب(. 1336

نماینده این سنت بهزیستي فاعلي  .است بخش فردلذت است و اینکه خوشبختي، مجموع لحظات لذت
دینر یکي از صاحب (. 1331رایان و دسي،)سطح کلي لذت در زندگي فردي تاکید دارد  باشد که برمي

ولي مرتبط با هم تشکیل شده است  ،جدا نظران اصلي این بحث معتقد است بهزیستي فاعلي از سه مولفه
؛ به 1555دینر و لوکاس، )مندي از زندگي، عاطفه مثبت و عدم وجود عاطفه منفي رضایت :که عبارتند از

 ، پژوهش در مورد بهزیستي مترادف با بهزیستي لذت گرایانه بود1513تا اواخر (. 1331نقل از واترمن، 
سفه، بسیاري از فال ،با وجود رواج دیدگاه لذت گرایي(. 1336کیز، ؛ به نقل از 1555کانمن و همکاران، )

نفسه به عنوان مالک اصلي بهزیستي زیر از شرق و غرب، شادي را في کارشناسان مذهبي و متفکران
ي گیرد که ساختهبراي مثال ارسطو شادي لذت گرایانه را به عنوان آرمان پستي در نظر مي. اندسوال برده

در عوض او شادي واقعي را در تجلي فضیلت و . وار به دنبال امیالشان هستنداست که بندههایي انسان
 (.                                        1331رایان و دسي،)داند تقوا و انجام آنچه ارزش انجام دادن را دارد، مي

                                                           

1. hedonism 
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وري بهینه، مانند محقق ي کنشهاکند که برخي از جنبهمي بیانبا الهام از ارسطو چنین  (1515)ریف 
مندي و تالش بسیار است و این امر حتي ممکن است در تعارض هاي فرد، متضمن قانونساختن هدف

او معتقد است بهزیستي را نباید معادل با تجربه بیشتر لذت در مقابل . کامل با شادکامي کوتاه مدت باشد
ریف و . مال و تحقق نیروهاي بالقوه فرد استدرد دانست؛ بلکه بهزیستي در برگیرنده تالش براي ک

، بر تجارب فرد و شناختي رواندر توسعه ساختار بهزیستي  (1551؛ ریف و سینگر، 1515ریف،)همکاران 
، تسلط بر 1پیرويمرتبط با شکوفایي متمرکز شدند که شامل خود شناختي روانشش جنبه از عملکرد 

 .باشدمي 6و پذیرش خود 9مندي در زندگي، هدف4، روابط مثبت با دیگران1فردي، رشد 1محیط

بیشتر نشان  شناختي روانکند که بهزیستي چنین استدالل مي (1551) کیز :مدل جامع سالمت روان

باشد، در حالي که عملکرد مثبت شامل ي معیارهاي فردي و خصوصي براي ارزیابي عملکرد ميدهنده
و ابعاد انسجام دین ترتیب بهزیستي اجتماعي را مطرح کرد باشد و بها و تکالیف اجتماعي نیز ميچالش

را براي آن  11و مشارکت اجتماعي13، پذیرش اجتماعي5پارچگي اجتماعي، یک1، تحقق اجتماعي1اجتماعي
اساس ارزیابي از بهزیستي لذت گرایانه یا بهزیستي  مدل جامع سالمت روان خود را بر آن برشمرد و

هاي قرار داد که مولفه( و بهزیستي اجتماعي شناختي روانبهزیستي ) هیجاني و بهزیستي فضیلت طلبانه
ي یاس شامل رضایت از زندگي و عاطفهمق 11و با ( 1336کیز، )دهند بهزیستي فاعلي او را تشکیل مي

کیز، فردریکسون و )شود و پنج بعد بهزیستي اجتماعي ارزیابي مي شناختي روانمثبت، شش بعد بهزیستي 
 .باشدمي 14و پژمردگي 11، سالمت روان نسبي11پیوستار سالمت روان کیز شامل شکوفایي (.1311پارک،
پرداز نظریه( 1593)و از سوي دیگر اریکسون  ،کندهاي شخصیتي تاکید ميبر رشد ویژگي( 1515)ریف 

د دانوي تحول بهنجار را در هویت یافتگي مي .داندگیري هویت ميشخصیت، دوره نوجواني را آغاز شکل
افراد سردرگم نسبت به افراد هویت یافته در ( 1561)از نظر اریکسون . که نقطه مقابل سردرگمي است

به تشریح به این موضوع پرداخته است ( 1551)واترمن . تري قرار دارندپایین شناختي روانسطح عملکرد 

                                                           

1.autonomy 
2.mastery 
3. personal growth 
4. Positive relatedness 
5.life purpose 
6.self acceptance 
7.coherence  
8.actualization  
9.integration  
10.acceptance 
11.contribution 
12. flourishing  
13. moderate mental health  
14. languishing  
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از جمله عواملي  .شناختي همراه استکه یک حس روشن از هویت فردي چگونه با عملکرد بهینه روان
هر فرد  .باشدهاي هویت و تعهد هویت ميکه ارتباط آن با بهزیستي بررسي شده است هویت، سبک

ي ساختار معنادار و ثابت هویت دارد که او را قادر به حفظ براي تنظیم و کنترل زندگي خود نیاز به توسعه
گیري و حل مساله، اي تصمیمند و یک چهارچوب مرجع برکحس پیوستگي در طول زمان و مکان مي

دورایز و  برزونسکي و سیسیوک،) کندطالعات مربوط به خود را فراهم ميحل، تفسیر و تجارب و ا
کند اجتماعي را مطرح مي -مدل شناختي ،گیري هویتدر فرایند شکل( 1553) برزونسکي(. 1311سواننز،

-هیف ساخت، نگهداري و یا بازسازي هویت بو بر اساس تدبیري که هر فرد براي تعهد یا اجتناب از تکال
غالب . دهدسردرگم را ارائه مي /سه سبک پردازش هویت اطالعاتي، هنجاري و اجتنابي ،گیردکار مي

؛ طاهري، 1335؛ بیومنت، 1339الي،) ي ارتباط مثبت بین هویت اطالعاتيتحقیقات نشان دهنده
نژاد، رستمي، ؛ رحیمي1339وسما،ولیوراس و ب) و هویت هنجاري (1151یاریاري، صرامي، ادیب منش،

و ارتباط ( 1151طاهري و همکاران، )شناختي و شادکامي با بهزیستي روان( 1151اکبري، سیاهپوش،
؛ ولیوراس و 1335؛ بیومنت، 1339الي، ) دنباشاجتنابي با ابعاد بهزیستي مي/ منفي سبک هویت سردرگم

نفر  5333در یک مطالعه روي نمونه با حجم حدود ( 1313)ن همچنین شوارتز و همکارا(. 1339بوسما، 
سالگي شهروندان آمریکایي رابطه مثبت بین هویت یافتگي و بهزیستي رواني و  69تا  11در دامنه سني 

دیگري که ارتباط  متغیر .رضایت از زندگي و رابطه منفي بین سردرگمي هویت با بهزیستي را نشان داد
نظر الکایند هویت دیني عبارت است از برداشت  از. جه قرار گرفته، دینداري استآن با بهزیستي مورد تو

-ها و صفتاي که کودکان به رگهو تصوري که هر فرد در مورد مسائل دیني دارد و معاني خودانگیخته

دیزاتر، ) دهدهاي متفاوتي را نشان ميیافتهي پژوهش پیشینه (.1115علي مددي، ) دهندهاي مذهبي مي
نشان داد افراد ( 1313)بعضي مطالعات از جمله پژوهش گرین و الیوت  .(1336سوئننز و هاتسبوت، 

نشان دادند دین ( 1314)وونک و مارسین کاوسکي . دهنددیندار، سالمتي و شادي بیشتري را گزارش مي
مطالعات  کهحاليدر  ،شودمي شناختي رواندادن و ایجاد امید در زندگي موجب بهزیستي از طریق معنا

؛ الرسن و 1551گارتنر، الرسن و آلن، )ي منفي میان دین و بهزیستي هستند ي رابطهدهندهنشان
معتقدند این ناهمساني در نتایج به ( 1331)برخي محققان از جمله هاکني و ساندرز (. 1551همکاران، 

. سنجندنگرش دیني را ميچون بعضي تحقیقات، اعمال دیني و برخي  .گیري استعلت تفاوت در اندازه
در قالب مدل جامع  شناختي روانهاي هویت و بهزیستي فاعلي، اجتماعي و در پژوهش حاضر رابطه سبک

مزیت . گیرداي پذیرش هویت دیني و تعهد مورد بررسي قرار ميسالمت روان کیز با نقش واسطه
با سه نوع بهزیستي عاطفي، هاي هویت هاي گذشته بررسي رابطه سبکپژوهش حاضر نسبت به پژوهش

به طور همزمان و بررسي نقش ( که سومي کمتر مورد توجه قرار گرفته است) و اجتماعي شناختي روان
موضوع ( 1553)با توجه به اینکه برزونسکي . باشداي پذیرش هویت دیني و تعهد در این رابطه ميواسطه
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گرفتن اینکه پذیرش هویت دیني نیز نوعي  هاي هویت را از تعهد تفکیک کرده است و با در نظرسبک
مستقیم تعهد و هویت ي یا غیراحاضر بررسي نقش واسطهرود، مسئله پژوهش تعهد دیني به شمار مي

بر اساس پیشینه پژوهش و گویي به مسئله حاضر براي پاسخ. بیني انواع بهزیستي استدیني در پیش
شکل )در این دو الگو . لگوي نظري طراحي شده استدو ا( 1553)رزونسکي بو ( 1561)نظریه اریکسون 

هاي هویت اطالعاتي و هنجاري بر متغیرهاي زاي سبکبین برونتاثیر متغیر پیشن ، تعیین میزا(1و 1
اي تعهد و پذیرش هویت دیني و اجتماعي با نقش واسطه شناختي روانزاي بهزیستي فاعلي، مالک درون

 .   در نظر گرفته شده است

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 
 

 

 ی تعهد و پذیرش هویت دینیااطالعاتی با بهزیستی با نقش واسطه مدل نظری رابطه سبک -1شکل 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ای تعهد و پذیرش هویت دینیهنجاری با بهزیستی با نقش واسطه مدل نظری رابطه سبک -2شکل 
 

 سبک اطالعاتي

 رضایت از زندگي

 عواطف مثبت

 بهزیستي اجتماعي

یرش هویت پذ

 دیني 

 تعهد

 بهزیستي
 شناختي روان

 هنجاري سبک

 رضایت از زندگي

 عواطف مثبت

 بهزیستي اجتماعي

 يدین پذیرش هویت

 

 تعهد

 شناختي روانبهزیستي 
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 :هاي پژوهش به شرح زیرندهفرضی ،بر این اساس
و  شناختي روانواسطه تعهد و پذیرش هویت دیني با بهزیستي فاعلي، هسبک هویت اطالعاتي ب -1

 .اجتماعي رابطه مثبت دارد
و  شناختي روان واسطه تعهد و پذیرش هویت دیني با بهزیستي فاعلي،هسبک هویت هنجاري ب -1

 .اجتماعي رابطه مثبت دارد
 

 روش

ز نوع غیرآزمایشي و طرح آن همبستگي است و جامعه آماري شامل دانشجویان مقطع پژوهش ا
نمونه  تعداد. است 51-51کارشناسي پردیس مرکزي و کارگر شمالي دانشگاه تهران در سال تحصیلي 

-گیري خوشهروش نمونه بودند که با( نفر با جنسیت اعالم نشده 1پسر و  119دختر،  151)دانشجو  113

ها در اختیار پس از حضور در کالس درس و توضیحات الزم، پرسشنامه. ي انتخاب شدندامرحلهاي چند 
  .                                                                                                                            آنان قرار گرفت

 ابزار 
هاي هویت، پرسشنامه هویت در مورد موضوع پژوهش سه پرسشنامه سبک آوري اطالعاتبه منظور جمع

 .بهزیستي کیز مورد استفاده قرار گرفتدیني و مقیاس 

، به نقل از 1331) این پرسشنامه توسط فیلیپس و همکاران :(ISI-4) ی سبک هویتپرسشنامه

ي هویت و تعهد هویت ساخته هابراي سنجش سبک( 1115نژاد، یزداني ورزنه، اماني و فراهاني، رحیمي
کند تا اي لیکرت از کامال در مورد من صدق ميدرجه 9گویه است که در مقیاس  11شده است و داراي 

ضرایب اعتبار این ( 1331)فیلیپس و همکاران . شودگذاري مينمره ،کنداصال در مورد من صدق نمي
و /. 11 ،/.19  ،./13اري و سردرگم به ترتیبهاي اطالعاتي، هنجمقیاس به روش بازآزمایي را براي سبک

تا /. 64از طریق روش آلفا براي عوامل مذکور در هشت نمونه از کشورهاي آمریکا، هلند و بلژیک از 
هاي ویژگي. اندگزارش نموده/. 14تا /. 11و براي تعهد هویت /. 11تا /. 19، از /.11 تا/. 69، از /.11

بررسي شد که آنها ضریب ( 1115) نژاد و همکارانان توسط رحیميسنجي این پرسشنامه در ایرروان
و تعهد هویت به  اجتنابي/ هنجاري، سردرگم هاي هویت اطالعاتي،آلفاي کرونباخ به ترتیب براي سبک

هاي ضریب آلفاي کرونباخ در پژوهش حاضر براي سبک. گزارش کردند/. 14و /. 11 ،/.61 ،/.19ترتیب 
به دست /. 14و  /.19، /.69، /.11هویت به ترتیب  اجتنابي و تعهد/ ري، سردرگمهویت اطالعاتي، هنجا

 . آمده است

و فرم ساخته شده ( 1114) نژاد و احمدياین پرسشنامه توسط رحیمي :ی هویت دینیپرسشنامه

خیلي زیاد موافق تا خیلي زیاد از )گزینه پاسخ  6سوال است و هر سوال داراي  61اصلي آن داراي 
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سوال به مقیاس نفي هویت  19سوال این پرسشنامه به مقیاس پذیرش هویت  دیني و  11 .است( لفمخا
اعتبار ضریب آلفاي کرونباخ در مقیاس پذیرش . شودسنج مربوط ميسوال آن به مقیاس دروغ 13 دیني و

لفاي براي این پرسشنامه آ. به دست آمده است/. 14و در مقیاس نفي هویت دیني /. 53هویت دیني 
سوالي مورد  14در پژوهش حاضر فرم کوتاه پرسشنامه هویت دیني . به دست آمده است/. 14کرونباخ 

 .                                                         به دست آمد/. 54اعتبار ضریب آلفاي کرونباخ پذیرش هویت دیني در این پژوهش . استفاده قرار گرفت

 در این پژوهش، مقیاس کیز که توسط جوشن لو، رستمي و نصرت آبادي: زمقیاس بهزیستی كی

 .                                                                                                             به کار برده شد ،ترجمه شده( 1119)

از شش نشانه عاطفه مثبت در قالب  مقیاس عواطف مثبت با ارائه فهرستي :مقیاس عواطف مثبت

 -4 ،خوشحالي بیش از حد -1، سرحالي و با حوصله بودن -1 ،رویيشادي و گشاده -1) شش سوال
خواهد تا با از پاسخ دهندگان مي (شور و حرارت سرزندگي و -6و  ،منديرضایت -9 ،آرامش و آسودگي

هرگز،  9کمي و  4 بعضي اوقات، 1 ثر اوقات،اک 1همیشه،  1به نحوي که  9تا  1انتخاب یکي از اعداد 
روز گذشته به چه میزان تجربه  13یک از شش نشانه فهرست شده را در طول  مشخص کنند که هر

مقدار آلفاي . را گزارش دادند/. 19براي این مقیاس ضریب آلفاي ( 1119)جوشن لو و همکاران  .اندکرده
 .                                                                                                                          باشدمي/. 16کرونباخ مقیاس عواطف مثبت در پژوهش حاضر 

خواهد تا با مندي از زندگي با یک سوال از پاسخ دهندگان ميمقیاس رضایت: رضایت از زندگی

مشخص کنند که این ( خیلي راضي هستم=  13راضي نیستم و اصال = 3) 13تا  3انتخاب یکي از اعداد 
 .                                                                                   روزها به طور کلي چقدر از وضع زندگي خود راضي هستند

نسخه بهزیستي سوالي  11، از مقیاس شناختي روانبراي بررسي بهزیستي  :شناختی روانبهزیستی 

ریف را   شناختي روانجنبه بهزیستي  6این مقیاس  (.1559ریف و کیز، ) ریف استفاده شد شناختي روان
 پذیرش خود، رشد فردي، هدف در زندگي، ارتباط مثبت با دیگران، تسلط بر: سنجد که عبارتند ازمي

 ولي من از ،هدف هستندبيمردم در طول زندگي خود  بعضي از به عنوان مثال،)محیط و خودمختاري 
-قرار مي( 1) تا کامال موافقم( 1) اي از کامال مخالفمنقطه 1سواالت بر روي یک مقیاس  .(آنها نیستم

 جوشن لو و همکاران. شودسوال، نمره کل این مقیاس در نظر گرفته مي 11 مجموع نمرات هر. گیرد
آلفاي محاسبه شده براي این . گزارش دادند/. 63 تا/. 41 هاي آن را بینمقیاسلفاي زیرضریب آ (1119)

 .             گزارش شده است/. 14 مقیاس در پژوهش حاضر

؛ به نقل از جوشن لو و 1551) سوالي بهزیستي اجتماعي کیز 19مقیاس  از: بهزیستی اجتماعی

 موافق تا کامال از کامال  1تا  1پاسخ دهندگان باید بر روي طیفي از  .شوداستفاده مي( 1119همکاران، 
جنبه بهزیستي  9این سواالت . کندها را توصیف ميسوال تا چه حد آن مخالف مشخص کنند که هر

: به عنوان مثال)پارچگي، پذیرش، تشریک مساعي و شکوفایي پیوستگي، یک :سنجداجتماعي کیز را مي
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-دست ميهمقیاس بخرده 9 نمره این مقیاس از مجموع نمرات هر(. معتقدم مردم خوب و مهربان هستند

. را گزارش دادند/. 16 تا/. 95هاي آن ضریب آلفاي براي زیر مقیاس (1119) جوشن لو و همکاران .آید
 .                     باشدمي/. 14آلفاي محاسبه شده پژوهش حاضر براي این مقیاس 

                                                                                       

 هاافتهی
 

 های توصیفی متغیرهای پژوهششاخص. 1جدول 
 

 كشیدگی كجی بیشینه كمینه دانحراف استاندار میانگین متغیرها

 -19/3 -16/3 119 49 54/19 61/11 شناختی روانبهزیستی 

 41/3 -34/3 139 11 66/14 31/61 بهزیستی اجتماعی

 -11/3 -31/3 13 6 13/4 14/11 عواطف مثبت

 -31/3 -61/3 13 3 15/1 19/6 رضایت از زندگی

 11/3 -99/3 49 11 61/6 11/11 تعهد

 -35/3 -11/3 131 11 13/11 49/16 پذیرش هویت دینی

 19/3 -91/3 19 11 66/4 61/16 سبک اطالعاتی

 -11/3 -19/3 13 4 11/1 11/11 سبک هنجاری

 11/3 11/3 11 1 91/9 51/15 سبک سردرگم

 113= تعداد نمونه                   
 

هاي کجي و کشیدگي در جدول شاخص. قابل مشاهده است 1 هاي توصیفي هر متغیر در جدولشاخص
همبستگي متقابل بین . یک از متغیرها خارج از حالت نرمال نیستدهند که توزیع هیچفوق نشان مي

نتایج به شکل ماتریس همبستگي در جدول . شد متغیرهاي پژوهش به روش گشتاوري پیرسون محاسبه
 . اندنمایش داده شده 1
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 ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش. 2جدول 
 

  9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها

بهزیستی -1

 شناختی روان

          

بهزیستی -2

 اجتماعی

**65/3          

عواطف -3

 مثبت

**46/3 **91/3         

رضایت از -4

 زندگی

**94/3 **94/3 **66/3        

 تعهد-5
**61/3 **45/3 **15/3 **43/3 **41/3 **61/3     

پذیرش -6

 هویت دینی

**43/3 **91/3 **11/3 **11/3 **11/3 **93/3 **41/3    

سبک -7

 اطالعاتی

**45/3 **14/3 **13/3 **11/3 **16/3 **49/3 **99/3 **11/3   

سبک -8

 هنجاری

31/3 **11/3 **14/3 **11/3 **16/3 **16/3 **19/3 **41/3 **11/3  

سبک -9

 سردرگم

**91/3 -**11/3 -**15/3 -**11/3 -**11/3 -**91/3 -**91/3 -35/3 -**19/3 -*14/3 -

31/3P< **        
       

-گر این بود که رابطه بین سبک هویت اطالعاتي با شاخصدر این مدل اول فرض پژوهش: مدل اول

بر این اساس، سبک هویت . گري مي شودبهزیستي توسط پذیرش هویت دیني و تعهد میانجي هاي
، و  (زاو در عین حال درون)زا، پذیرش هویت دیني و تعهد متغیرهاي میانجي اطالعاتي متغیر برون

ل زا در مد، بهزیستي اجتماعي، عواطف مثبت و رضایت از زندگي متغیرهاي درونشناختي روانبهزیستي 
ها مسیر به منظور برازش بهتر مدل با داده. اندارائه شده 1 هاي برازش مدل مسیر در جدولشاخص. بودند

قابل ذکر است که تنها مسیرهایي آزاد . کوواریانس خطاي برخي از متغیرها به پیشنهاد نرم افزار آزاد شد
X)مربع کاي . پذیر بودندشدند که به لحاظ نظري و آماري توجیه

نسبت مربع کاي به درجه آزادي ، (2
(X

2
/df) شاخص برازش تطبیقي ،(CFI) شاخص برازندگي ،(GFI) شاخص تعدیل یافته برازندگي ،

(AGFI ) و ریشه دوم برآورد تغییرات خطاي تقریب(RMSEA )بر اساس این . در حد مطلوب است
 (.1111هومن، )دارد ها توان نتیجه گرفت که مدل اول برازش بسیار خوبي با دادهها ميشاخص
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 های برازش مدل اولشاخص .3جدول 
 

RMSEA AGFI GFI CFI X2/df Df P X2 
39/3 56/3 55/3 1 11/1 1 39/3P> 41/1 

      
مستقیم و کل مدل اول به همراه ضریب تبیین مربوط به ضرایب استاندارد شده مستقیم، غیر 4در جدول 

 . هر متغیر نمایش داده شده است
 

 مستقیم و كل مدل اول و ضرایب تبیینضرایب استاندارد مستقیم، غیر. 4ل جدو
 

 ضریب تبیین اثر كل اثر غیر مستقیم اثر مستقیم مسیرها

 44/3    :از شناختی روانبر روی بهزیستی 

  11/3**-  11/3** پذیرش هویت دینی

  41/3**-  41/3** تعهد

  46/3** 13/3** 16/3* سبک اطالعاتی

 16/3    :ی بهزیستی اجتماعی ازبر رو

 11/3**-  11/3** پذیرش هویت دینی

 14/3**-  14/3** تعهد

  15/3** 15/3**-  سبک اطالعاتی

 11/3    :بر روی عواطف مثبت از

 11/3*-  11/3* پذیرش هویت دینی

 14/3**-  14/3** تعهد

  11/3** 11/3**-  سبک اطالعاتی

 13/3    :ی ازبر روی رضایت از زندگ

 11/3**-  11/3** پذیرش هویت دینی

 16/3**-  16/3** تعهد

 11/3** 15/3** 11/3* سبک اطالعاتی

 31/3    :بر روی پذیرش هویت دینی از

  11/3**-  11/3** سبک اطالعاتی

 13/3    :بر روی تعهد از

  99/3**-  99/3** سبک اطالعاتی

31/3P<   :  ** ،39/3P<  :*                        

      

44/3R) شناختي روانزا  شامل بهزیستي شود متغیرهاي درونگونه که مشاهده ميهمان
2
، بهزیستي (=

16/3R)اجتماعي 
2
11/3R)، عواطف مثبت (=

2
13/3R)، رضایت از زندگي (=

2
13/3R)، تعهد (=

2
و  (=

31/3R)پذیرش هویت دیني 
2
وسط متغیرهاي درون مدل تبیین هر یک به میزان قابل توجهي ت (=

توان مشاهده کرد که اثرات مستقیم تعهد و پذیرش هویت دیني بر هر یک از در جدول مي. شدند
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نمودار مسیر مدل برازش یافته اول با ضرایب  1شکل . هاي بهزیستي مثبت و معنادار هستندشاخص
 .روي متغیرها ضریب تییین هستند بضرای ضرایب روي خط، ضریب اثر و. دهدشده را نشان مياستاندارد

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی تعهد و ارابطه سبک هویت اطالعاتی با بهزیستی با نقش واسطه نمودار مسیر مدل اول :3شکل 

 پذیرش هویت دینی

 

اسطه تعهد و پذیرش تواند با ودر این مدل فرض بر این بود که سبک هویت هنجاري مي :مدل دوم

. ، بهزیستي اجتماعي، عواطف مثبت و رضایت از زندگي اثر بگذاردشناختي روانهویت دیني بر بهزیستي 
قابل  9هاي برازش مدل دوم در جدول شاخص. این مدل مفهومي با استفاده از تحلیل مسیر آزموده شد

 .ها دارددهها مدل دوم برازش مطلوبي با دابر اساس این شاخص. مشاهده است
 

 

 

 عواطف مثبت

 بهزیستي اجتماعي

 رضایت از زندگي
 پذیرش هویت دیني

 تعهد

 سبک اطالعاتي

70/7 

07/7 

70/7 

63/7 
45/7 

00/7 

73/7 

76/7 

50/7 

65/7 

65/7 

03/7 

70/7 

63/7 76/7 

73/7 

بهزیستي 

 شناختي روان

55/7 67/7 
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 های برازش مدل دومشاخص. 5جدول 
 

RMSEA AGFI GFI CFI X2/df Df P X2 
31/3 51/3 55/3 55/3 11/1 1 39/3P> 19/1 

 
مستقیم و کل مدل دوم به همراه ضریب تبیین مربوط به ضرایب استاندارد شده مستقیم، غیر 6در جدول 

44/3R) شناختي رواندوم بهزیستي  در مدل. زا نمایش داده شده استهر متغیر درون
2
، بهزیستي (=

16/3R)اجتماعي 
2
11/3R)، عواطف مثبت (=

2
15/3R)و رضایت از زندگي  (=

2
تعهد . اندتبیین شده (=

 . تبیین شدند 11/3و  36/3و پذیرش هویت دیني نیز به ترتیب به میزان 
 

 رایب تبیینمستقیم و كل مدل دوم و ضضرایب استاندارد مستقیم، غیر.  6جدول 
 

 ضریب تبیین اثر كل اثر غیر مستقیم اثر مستقیم مسیرها

 44/3    :از شناختی روانبر روی بهزیستی 

  14/3-  14/3 پذیرش هویت دینی

  91/3-  91/3 تعهد

  31/3 14/3- 16/3 سبک هنجاری

 16/3    :بر روی بهزیستی اجتماعی از

 11/3-  11/3 پذیرش هویت دینی

 14/3-  14/3 تعهد

  14/3 14/3-  سبک هنجاری

 11/3    :بر روی عواطف مثبت از

 11/3-  11/3 پذیرش هویت دینی

 14/3-  14/3 تعهد

  14/3 14/3-  سبک هنجاری

 15/3    :بر روی رضایت از زندگی از

 15/3-  15/3 پذیرش هویت دینی

 11/3-  11/3 تعهد

 16/3 16/3-  سبک هنجاری

 11/3    :پذیرش هویت دینی از بر روی

  41/3-  41/3 سبک هنجاری

 36/3    :بر روی تعهد از

  19/3-  19/3 سبک هنجاری

31/3P<    ** ،39/3P< *                   
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در این مدل ضرایب . دهدنمودار مسیر مدل برازش یافته دوم با ضرایب استانداردشده را نشان مي 4کل ش
 .زا به ترتیب ضریب اثر و ضریب تبیین هستندروي متغیرهاي درونروي خطوط مسیر و 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

ی تعهد و ارابطه سبک هویت هنجاری با بهزیستی با نقش واسطه نمودار مسیر مدل دوم: 4شکل 

 پذیرش هویت دینی

 
 بحث و نتیجه گیری

؛ 1311؛ بوش و کارد، 1331همسو با پژوهش برزونسکي، )اتي بر تعهد دهد سبک اطالعنتایج نشان مي
؛ 1331همسو با پژوهش برزونسکي،) شناختي روانو تعهد بر بهزیستي ( 1115رضائیان و سرندي، 
که شادکامي 1151همسو با پژوهش طاهري و همکاران، )؛ بهزیستي عاطفي (1115رضائیان و سرندي، 

 ،بنابراین. باشدو بهزیستي اجتماعي داراي ضریب تاثیر مستقیم و معنادار مي( را مورد مطالعه قرار دادند
 .                                      گیرداي تعهد در رابطه بین سبک هویت اطالعاتي و متغیرهاي بهزیستي مورد تایید قرار مينقش واسطه

 عواطف مثبت

بهزیستي 

 اجتماعي

 پذیرش هویت دیني ضایت از زندگير

 تعهد

 سبک هنجاري

70/7 71/7 

70/7 

63/7 
05/7 

57/7 

73/7- 

40/7 

65/7 

65/7 

66/7 

05/7 

63/7 

76/7 

71/7 

بهزیستي 

 شناختي روان

73/7 

 

55/7 
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؛ 1151؛ طاهري و همکاران، 1115 همسو با پژوهش رضائیان و سرندي،)سبک هنجاري نیز بر تعهد 
همسو با پژوهش طاهري ) شناختي روانو تعهد بر بهزیستي ( 1339؛ ولیوراس و بوسما، 1331برزونسکي، 
؛ الیکس، شوارتز، گوسنز و 1151و همکاران،  نژاد  رحیمي؛ 1115؛ رضائیان و سرندي، 1151و همکاران، 

و بهزیستي اجتماعي ( 1151اهري و همکاران، همسو با پژوهش ط) ، بهزیستي عاطفي(1331سوئننز،
در این رابطه مورد تایید قرار اي تعهد نقش واسطه ،بنابراین. داراي ضریب تاثیر مستقیم و معنادار است

 .گیردمي
شود فرد در شرایط مختلف داراي تعهد موجب مي ،کندبیان مي( 1331) همانطور که برزونسکي      

که رفتار  شود؛ چارچوبيمند ميدار و هدفوجب ایجاد یک چارچوب مرجع جهتتعهد م. ثبات رفتار باشد
چه  توان گفت هرمي ،بنابراین. شوندو بازخوردهاي آن در درون آن چارچوب بازبیني، ارزیابي و تنظیم مي

 .سالمت رواني آنها نیز بیشتر است ،میزان تعهد در افراد بیشتر باشد
؛ مغانلو، 1335همسو با پژوهش جبلت، تامسون و مایلي، ) ویت دینيسبک اطالعاتي بر پذیرش ه     

همسو با پژوهش ) شناختي روانو پذیرش هویت دیني بر بهزیستي ( 1111وفایي و شهرآراي،  -آگیالر
 ؛(1335؛ هاي وارد و الیوت، 1153؛ مداحي، صمدزاده و کیخاي فرزانه، 1111واحدي و غني زاده، 

؛ 1311؛ استاوروا، فاتچن هائر، اسچالسر، 1313پژوهش گرین و الیوت، همسو با )بهزیستي عاطفي 
 ،و بهزیستي اجتماعي داراي ضریب تاثیر مستقیم و معنادار است( 1314وونک و مارسین کاوسکي، 

توان گفت مذهب بخش مهمي مي. گیرداي پذیرش هویت دیني مورد تایید قرار ميبنابراین نقش واسطه
کند به زندگي اختیار قرار دادن چهارچوب و مباني ارزشي به فرد کمک مي ا دراز هویت شخص است و ب

معتقد ( 1553)برزونسکي (. 1114؛ به نقل از قرباني، 1111عالمه جعفري، )خود معنا و مفهوم ببخشد 
محتواي مذهب را به صورت عمیق و معنادار پردازش  ،است نوجواناني که سبک هویت اطالعاتي دارند

و مطابقت محتواي یک مذهب خاص را با معیارهاي شخصي خود منتقدانه مورد بررسي قرار کنند مي
کنند و به حقیقتي متعالي همچنین افرادي که مذهب را به صورت عمیق و نمادین پردازش مي. دهندمي

؛ به نقل از مغانلو و همکاران، 1333؛ هاتسبوت، 1561)اریکسون « تحول من»باور دارند، در مقیاس 
 . مندي هستندتر و قدرتداراي من منسجم( 1111

؛  1331رمن، شوارتز، کورتین و برمن،همسو با پژوهش ب) سبک هنجاري بر پذیرش هویت دیني     
 شناختي روانو پذیرش هویت دیني بر بهزیستي ( 1335؛ جبلت و همکاران، 1339و موریس،  واتسون

، (1335؛ هاي وارد والیوت، 1153حي و همکاران، ؛ مدا1111همسو با پژوهش واحدي و غني زاده، )
؛ وونک و 1311؛ ابدل خالک، 1311؛ استاوروا و همکاران، 1313گرین و الیوت، ) بهزیستي عاطفي

و بهزیستي اجتماعي ضریب تاثیر مستقیم ( که بهزیستي فاعلي را مطالعه کردند 1314مارسین کاوسکي، 
افراد با سبک  ،کهاز آنجا. شودپذیرش هویت دیني تایید مي ايابراین نقش واسطهبن ،و معنادار دارد
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دوریز و سوئننز، )کنند هاي مرجع را دروني ميداردهاي قابل توجه دیگران و گروههنجاري اهداف و استان
برزونسکي، )کنند هایي چون مذهب، خانواده و ملیت توصیف ميو خودشان را در چارچوب ویژگي( 1336
رود افراد داراي این سبک هویتي، حساسیت و تعلق خاطر بیشتري به مذهب داشته ، انتظار مي(1554
این احتمال وجود دارد که بخشي از نظام ارزشي افراد هنجاري در قالب دین قرار گیرد و اعتقادات . باشند

 ها قوي باشد، یعني آنچه که معادل پذیرش هویتها و احساس افتخار از دیندار بودن در آندیني آن
 .دیني است

؛ 1334سیالدیني و گلدستاین،)هاي هنجارهاي اجتماعي و ادبیات انطباقي بر اساس نظریه      
اي کند اگر مذهب و دینداري در جامعهکه بیان مي( 1311؛ به نقل از استاوروا و همکاران، 1331هرن،

ستي عاطفي را در جامعه توان تاثیر دینداري بر بهزیمي ،شودموجب بهزیستي فاعلي مي ،هنجار باشد
با توجه به اینکه دین منابع مختلف رواني نظیر احساس عزت نفس و تسلط را به  و ایراني تبیین کرد

الیسون و ) دهدصورت عقاید و هیجانات مثبتي نظیر معنا، بخشش، خوش بیني و قدرداني گسترش مي
است و اینکه شعارها و ایدئولوژي مذهبي پذیر توجیه شناختي روانتاثیر آن بر بهزیستي  ،(1313همکاران،

توان مي ،(1554الیسون و گئورگي،) دنکنتاکید ميپسندانه بر همبستگي و مشارکت و رفتارهاي جامعه 
 .رابطه دینداري و بهزیستي اجتماعي را تبیین کرد

هویت  تعهد نسبت به پذیرش( سبک اطالعاتي) که در مدل اولدر حالي ،توان گفتدر مجموع مي     
-پذیرش هویت دیني نقش واسطه( سبک هنجاري)در مدل دوم  ،اي نیرومندتري دارددیني نقش واسطه

ضریب تاثیر  ي تعهد بیشترینواسطهههر دو سبک اطالعاتي و هنجاري ب. اي نیرومندتري دارد
ثیر ي پذیرش هویت دیني بیشترین ضریب تاو بواسطه شناختي روانبر بهزیستي  غیرمستقیم را

 شناختي روانبر بهزیستي  فقطضمن اینکه سبک هنجاري که . مستقیم را بر بهزیستي اجتماعي دارندغیر
اي اي بر تمام متغیرهاز طریق هر دو متغیر واسطه ،مستقیم دارد رابطه( -/.16)صورت منفي هو آن هم ب

دانشجویان دانشگاه  پژوهش حاضر بر روي ،کهازآنجا. مستقیم و معنادار استغیر رابطهبهزیستي داراي 
در پژوهش حاضر  .محتاط بود هابه دیگر گروه بنابراین باید در تعمیم نتایج آن ،تهران انجام شده است

نمونه انتخاب شده از لحاظ سطح افسردگي مورد بررسي قرار نگرفت و نمرات باالي افسردگي دنشجویان 
ممکن است در  زیرا ،توان مطرح کرداین نکته را به عنوان محدودیت پژوهش حاضر مي .حذف نشدند

نمونه انتخاب شده افرادي با سطح نمره باالي افسردگي وجود داشته باشد که سطح بهزیستي باالیي 
 .نداشته باشند
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