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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 (descriptive-

correlational). 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 

 دهیچک
 یری  گ و جهت یشناخت استحقاق روان ۀرابط نییپژوهش حاضر با هدف تع

س ممت   یا و نق ش واس ط    انیدانشجو یزندگ تیبا رضا یرونیب یمذهب
انجام گرفت. روش پژوهش حاضر، از  یدرون یمذهب یریگ و جهت یجانیه

دخت ر   انیپژوهش، دانش جو  ۀ( بود. جامعیهمبستگ-یفی)توص یادینوع بن
 یلیرحمان رامسر در سال تحص یآموزش عال ۀ( مؤسس268( و پسر )482)

نفر بودند ک  درمجموع با اس تفاد  از   750 یبیتقر تیبا جمع 1399-1398
 یپسر( برا 79دختر و  185نفر ) 264 ،یا خوش  یتصادف یریروش نمونهگ

 انیدانش جو  تیرض ا  یچندبع د  اسینمون  انتخاب شدند. ابزار پژوهش مق
(MSLSS)یشناخت روان اقاستحق اسی، مق (PES)و س ممت  یس ت ی، بهز  
 یم ذهب  یری  و آزمون جهتگ (WEMWBS) کیوارو -نبورگیاد یجانیه
(ROS) ل ریمس   لیتحل ،یآمار لیبود. روش تحل(  و  7/8 زرلیSPSS18 )

 ۀرابط یجانیبا سممت ه یشناخت استحقاق روان دهد ینشان م ها افت یبود. 
ب  ا  یش  ناخت روان . اس  تحقاق دارد( r= 33/0دار ) و معن  ا میمثب  ت، مس  تق

 تیدار با رضا و معنا میرمستقیارتباط مثبت، غ یجانیسممت ه یگر یانجیم
 میمثبت، مس تق  ۀرابط یاز زندگ تیبا رضا یجانیه دارد. سممت  یاز زندگ
 یاز زن دگ  تیمذهب با رض ا  یرونیب یریگ ( دارد. جهتr= 36/0دار ) و معنا
مذهب ب ا   یدرون یریگ ( و جهتr= -17/0) ارد و معنا میمستق ،یمنف ۀرابط
. دهد ی( نشان مr= 36/0دار ) و معنا میمثبت، مستق ۀرابط یاز زندگ تیرضا

و  میمثب ت، مس تق   ۀرابط   یدرون یریگ مذهب با جهت یرونیب یریگ جهت
ب ا   یاز زن دگ  تیمذهب با رضا یرونیب یریگ ( دارد. جهتr= 42/0دار ) معنا

 میرمستقیمثبت، غ ۀمذهب، رابط یدرون یریگ جهت یانجیتوج  ب  نقش م
 یش ناخت  اس تحقاق روان  ش ود  یم   یری  گ ج ی( دارد. نتr= 34/0دار ) و معنا

از  تیب  بهبود رضا یجانیه سممت  قیکارآمد از طر ۀبهعنوان سبک مقابل
ب اور و   ،ینید فاتیانجام تشر امدیو اگر پ شود یمنجر م انیدانشجو یزندگ

 یاز زن دگ  تیبا آحاد جامع  باشد، رضا یو همفکر یاریب  خدا و هم مانیا
و  یزن  دگ یه  ا مه  ارت یه  ا کارگ  ا  ش  ود یم   ش  نهادیدارد. پ یرا در پ  
 یشناخت روان یستیبا هدف بهبود بهز انیدانشجو ۀژیو یمذهب یریگ جهت

 برگزار شوند.
س ممت   ،یم ذهب  یریگ جهت ،یشناخت استحقاق روان :یدیکل یها واژه

 .یاز زندگ تیرضا ،یجانیه
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 مقدمه
(. 2017 ومار،)اوجها و ک است 3یفرد یستیو بهز 2یخوشبخت یزانم یابیارز یبرا یاریمع 1زندگی از رضایت
 ۀو از دو مؤلف است خوشبختی برای چندوجهی رویکرد یک شامل ی،از زندگ رضایت تعاریف بیشتر(. 2017

. (2010 هابنر،شد  است ) تشکیل( مثبت تأثیر) هیجانی ۀمؤلف یک و( جهانی زندگی از رضایت) شناختی
 خود زندگی کیفیت از شخص ارزیابی ب  شناختی ۀمؤلف ک  دادند توضیح( 2014) یلمنو گ یدالس یلز،ه هابنر،

 شادی، قبیل از زمان طول در مکرر مثبت احساسات بروز ب  هیجانی ۀمؤلف ک درحالی دارد؛ اشار  کل یک ب 
 خانوادگی، روابط کیفیت مانند فردی،بین روابط(. 2014 همکاران، و هابنر) کند میاشار   اشتیاق و عمق 

 هابنر،) دارد دانشجویان خوشبختی مطلوب سطح بررا  تأثیرات ترینقوی رسدمی نظر ب  معلمان و همساالن
 زندگی یک ب است ک   یاز زندگ یتبر رضا مؤثرعوامل  یگرد از سالم هاینگرش و عادات(. انواع 2010
 زندگی از جوانان رضایت برای زندگی، محیط و زندگی یعوقا همچنین. شود می منجر پذیرتحقق و موفق
 یرامونپ زندگی از رضایت( 2010) هابنر یۀنظر براساس(. 2009 ی،و مالب لینلی)پراکتور،  ندهست مهم بسیار
 یادگیرند  قضاوتو  یجاناته ها، نگرشو  شود می مطالع  محیط و خود مدرس ، دوستان، خانواد ، یطۀپنج ح

 های ی نظر یرسا از بودنجامع دلیلب  نظری  این .است زندگی از او رضایت کنندۀ یینتع ها، یط ح ینا بارۀدر
 میزاناز  هاآن درک دربارۀ نوجوانان ب  بینش ارائۀشد  است.  گرفت  درنظر پژوهش این در زندگی از رضایت
 ارتقا جوانان میان در را مثبت رشد تا کند کمک والدین و مدارس مربیان ب  تواندمی خود زندگی از رضایت
 هابنر، و گیلمن) کنند حمایت و شناسایی هستند، رفتاری یا عاطفی پریشانی دچار ک  را آموزانی دانش و دهند
 هایتفاوت ،متفاوت است یط پنج ح ینک  در ا فردی های ویژگی و شخصی زندگی تجارب برعمو (. 2006

 از رضایت ک  مطالعاتی مثال، برای دهد؛ شکل را خود زندگی از جوانان ارزیابی ۀنحو است ممکن فرهنگی
 سطوح غربی کشورهای در نوجوانان دهدمی نشان کند،می مقایس  هافرهنگ میان در را نوجوانان زندگی
 (.2005 هابنر، و پارک) کنندمی گزارش آسیا شرق کشورهای با مقایس  در را زندگی از رضایت از باالتری

 یو احساس خوشبخت یاز زندگ یتبر رضا تواند می ک  است یاز عوامل یکی 4شناختی روان استحقاق
بعد  دو شناختیروان استحقاق( 2004) بوشمن و شلتون ایکسمین، بوناکی، کمپبل، دیدگا  از. دباش گذاراثر

 احساس فراگیر و پایدار احساس منزلۀ  و ب شود میرا شامل  بودنمستحق ۀاحساس استحقاق و تجرب
ک  با رفتار خودخواهان  ادغام  دارد اشار  دیگران با مقایس  در خدمات و پاداش دریافت دربارۀ سزاوارتربودن
 یا تمش تأثیر تحت و دارد تداوم زندگی شرایط از بسیاریدر  است، جهانیو  کلی احساس اینشد  است. 

 و 6خودبرتری ،5لیاقت احساس ب  شناختیروان(. استحقاق 2014 رز، و آناستازیو) گیردنمی قرار فرد عملکرد

                                                 
1. life satisfaction 

2. happiness 

3. personal well-being 

4. psychological entitlement 

5. deservingness 

6. self-importance 
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 ینا دارای افراد(. 2016 یکسمین،ا و گرابزدارد ) اشار  خاص امکانات دریافت برای انتظارات آمیزبودنمبالغ 
 و( 2019 کروسیوس، و ردفورت النگ،) آمیز انتظارات مبالغ  ،1شناختی های تحریف دچارگا   یژگیو

مطالعات، استحقاق  برخی در(. 2016 چن، و برگر گرین لیزارد،) شوند می عادی مطالبات از ویژ  های معافیت
( 2017 مالتبی، پیتروسکی، پیتروسکا، ؛2017و هرالچ،  یزان)کر است خودشیفتگی ویژگی یک شناختیروان
 شوند یو مقاوم م یدارپا هایآسیب دچار یاجتماع های عدالتی یب و ها محرومیت ۀتجرب درصورت افرادک  

 بهزیستی سبب شناختی روان استحقاق اند نشان داد  مطالعات برخی درمقابل،(. 2016 یکسمین،ا و )گرابز
 و ردفورد النگ،) یتبر موقع طتسل و اعتبار پرورش مانند روان  سممت کیفیت بهبود و شناختی روان

 پیشرفت مراتبسلسل  و اجتماعی هایموقعیت با سازگار رفتاری الگوهای گیری شکل ،(2019 کروسیوس،
 (.2012 چاویینگ، و براون تامبورسکی،) شود یم

و همکاران  تنت یدگا د ازاست.  2هیجانی سممت دارد، رابط  زندگی از رضایت با ک  بعدی عامل
 پژوهشگران این. است 3بودن پرانرژیو  دیگران با مثبت روابط بینی، خوش شامل هیجانی سممت( 2007)
 را دیگران با مثبت روابط مفهوم آیند ، و جهان خود،  بارۀمثبت در یداشتن احساسات و باورها را بینیوشخ

 مسئل ،  حل یکردرو را بودنپرانرژیو  زندگی در عشق ۀو تجرب دیگرانبا  یو احساس یکداشتن روابط نزد
 بهزیستی ارزیابی برای ک  مختلفی ابزارهای میان از. کردند تعریف یدب  تجارب جد یلو تما داشتن انگیز 
 محیط در تواندمی خود سادگی و موجزبودن دلیل ب  ادینبورگ ابزار و دیدگا  اند، شد  طراحی شناختیروان

 روانی عملکرد و شناختی احساسی، -عاطفی هایجنب  و ذهنی بهزیستی سنجش برای عمل، و تحقیق
 بودن،یپرانرژ بینی،خوش یزاناست. هرچ  م رفت  کار ب در پژوهش حاضر  دلیل ینو ب  هم شود استفاد 
 ی،)لود شجاعت آوری،تاب بینی،خوش امید،(، 2017)اوجها و کامر،  فردیبین روابط و اهداف ب  یابی دست
از  ک ( یاحساس سرزندگ یادگیری،شوق ب   ی،مثبت )شاد هیجانی ۀتجرب ،(2019 یزی،مگنانو و پاتر ی،بورچ
 باشد، بیشتر تحصیلی پیشرفت و تحصیلی های موفقیت از بعدهستند،  دانشجویان هیجانی  سممت یها مؤلف 
 (.2017 یگل،ک) یابد می افزایش یاندانشجو یاز زندگ یترضا

 یباورها یک  رو یقاتیاست. در تحق 4مذهبی گیری جهت دارد، ارتباط یاز زندگ رضایت با ک  سوم عامل
 از رضایت و داریدین بین مثبت ۀاگرچ  رابط ،است گرفت  انجام زندگیاز  یتسممت روان و رضا ی،مذهب

اما  ،(2020 سامانی،و  کاظمی خیر، باقرنژاد،؛ 2019 یم،و ل یو ؛2020و کرکماز،  یتن)آ است شد  تأیید زندگی
 افراد زندگی از رضایت در یاز باورها و ابعاد مذهب یک کدام ک  است باقی اساسی سؤال یک ب  پاسخهنوز 
( 1963) آلپورت دیدگا  از(. 2018 هاتچینسون، و دونالد حبیب، ؛2017 وال، و کاستر کیت،دارند ) نقش
 یمذهب یفاترفتار و تشر یض،ب  فرا یرونیب یریگ دارد. جهت یو درون یرونیدو بعد ب یمذهب یریگ جهت

                                                 
1. cognitive distortions 

2. emotional health 

3. energic 

4. religious orientation 



 ... یشناخت استحقاق روان ۀرابط                                                                                                                  384

و هدف است.  یتغا یزشیانگ یها ب  خدا و مؤلف  یمانبعد ا درونی، گیری تاشار  دارد و منظور از جه
 ید،و فر یگرگر ی)بدر معنوی سممت و جسمانی سممت روانی،  سممت بر درونی مذهبی گیری جهت
 همکاران، و باقرنژاد؛ 2019 یم،و ل یو ؛1394 عزیزی، و غممرضایی محمدی، ؛1386 بزرگی، ؛ جان1391
 از رضایت و( 1393 ای،ید و تول زاد یتوکل ی،خداداد ی،صادق ی،)صادق شناختی روان بهزیستی و( 2020
 نشان( 2017) وال و کاستر کیت، پژوهش نتایج همچنین(. 2020و کرکماز،  یتن)آ دارد مثبت تأثیر زندگی

 2تعهد و 1انسجام حس پرورش در هاآن توانایی مذهبی، جوامعدر  زندگی از رضایت مهم مزیت یک دهد می
   یک  بستر اجتماع یزمان یمذهب یاست، باورها مهمک   ای اما نکت  است، معنایی مشترک چارچوب یک با

 آزادی و شد پذیرفت  زندگی هایو با سبک پذیرد یرا م 4گرا و کثرت 3سکوالر های جامع ، نگرش یِفرهنگ
 تأثیر زندگی از رضایت بر و شوند می رو روب  شدیدی انتقادات با مذهبی و سنتی باورهای اند، موافق شخصی
و  یندارید ینب غیرخطی ۀرابط یکمطالعات وجود  ی(. برخ2013 هاتمن، و آجتربرگ ریبرینک،) ندارند مثبت
 موچون،؛ 2018 هاتچینسون، و دونالد حبیب، ؛2017 آکارسو، و ینیاراس) اند کرد   أییدت را یاز زندگ یترضا

 (.2011 آلری، و نورتون
 دارد وجود رابط  مذهب درونی گیری جهتو  یرونیب گیری جهت ینب اند داد  نشان ها پژوهش برخی

 و کیاروکی؛ 2013 هاتمن، و آرچربر ریبرینک،؛ 2020 نوویکی، گولدینگ، یس،آل ی،کاون، گرگور یلس)ا
 مذهبی رهبران با کنند، می شرکت بیشتر مذهبی مراسم و مجالس در ک  افرادی(. 2020 میلر، ؛2005 دنک،
 یکب   ،(بیرونی گیری )جهت گیرند می کمک هاخود از آن یمهم زندگ های تصمیم در و دارند بیشتری ارتباط

 مدت برای را خود مذهبی باورهایو  معتقدند یآن بر زندگ یرتأث ومذهب(  یدرون یریگ )جهت یقدرت اله
 مذهبی، مراسم در حضور 5خصوصی نماز(. 2020 همکاران، و کاون یلس)ا کنند می حفظ تری طوالنی
و  7بینیخوش امید، کنندۀ بینی یشپ مذهبی، فرد یک منزلۀ ب  هویت داشتن و 6جماعت ب  اقتدا و پشتیبانی

 و شود همرا  مذهبی ۀفرق و خدا یک با منفی و مثبت ادراکات با ک  زمانی تنها و نیست یاز زندگ یترضا
از  یترضا و بینیخوش ید،ام سطوح کنندۀ بینی یشکند، پ یجادا یزندگ در هدف و معنا معنوی، تعهد سطح
 ب  عمل ۀنحو ی،فرد اعتقادات تشد ی،مراسم مذهب ماهیت(. 2005 دنک،و  یاروکیخواهد بود )ک یزندگ

ک  شرکت در  ی. تنها زماناست متفاوت...( و یهودیتاسمم،  یحیت،)مس مختلف مذاهب و ادیان در باورها
 یقو ارتباط عم یپندار همذات موجبات شود، همرا  زندگی در فعال نیرویی منزلۀ ب  ،ب  خدا یمانبا ا ها، مراسم

از  یکی را یمذهب گیری جهت ها پژوهش بیشتر(. 2020 یلر،)م کند می فراهم را گرایی و واقع یبا جهان هست

                                                 
1. solidarity 

2. commitment 

3. secularized 

4. pluralistic 

5. private prayer 

6. congregational support 
7. optimism 
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 و باقرنژاد؛ 2019 لیم، و یو ؛2020 کرکماز، و آیتن) اند کرد  یمعرف یاز زندگ یتبر رضا مؤثر ومهم  یرهایمتغ
 ب  بیرونی گیری جهت اگر ک  اند کرد  اشار  موضوع این ب  هایی اما اندک پژوهش ،(2020 همکاران،

آرچربر و هاتمن،  ریبرینک،) شود یم یاز زندگ یترضا سببشود،  منجر خدا ب  ایمان و درونی گیری جهت
ملک یدی،)رش یستن ثرمؤ یاز زندگ رضایت بر یا تنهاییب  بیرونی گیری جهت صورت این غیر در(. 2013

 دارد معکوس اثر یا (1391 آبادی،فتح و سنقرآبادی کمری ؛1397 یعی،و رف ی؛ مؤمن1395 یفی،و شر محمدی
 (.2011 آریچی، و نورتون موچون،؛ 2018 همکاران، و حبیب ؛2017 آکارسو، و ینیاراس)

ندارد و با احتمال  دنبال ب را  یاز زندگ یتافراد، رضا یاز سو یمذهب یفاتتشر انجام رسد می نظر ب 
( یدرون گیری )جهت خدا ب  ایمان باور با( بیرونی گیری )جهت یمذهب یفاتک  انجام تشر یزمان یشتریب

 مذهب اهمیتو  ها پژوهش درتناقض  ینوجود ا دلیلب شد.  خواهد منجر یاز زندگ یترضا ب  شود، یهمرا  م
 گیری جهت دربارۀ مذهب یدرون گیری جهت ای واسط  نقشپژوهش  ینا ایرانی، دانشجویان زندگی سبک در
 .کند می یابیارز را زندگی از رضایت و مذهب یرونیب

 پیشرفت و روانی بهزیستی کلیدی شاخصاست ک   ینموضوع ا ینو ضرورت پرداختن ب  ا اهمیت
 ؛2018 وگلدنر، شن وانگ، جونز، لومباردو،) است زندگی از رضایت یان،دانشجو یاندر م جمعی اجتماعی
و ارتباط  کند می کمک یاندانشجو زندگی از رضایت ب  شدتب  ذهنی  سممت(. 2020 هورتا، و یوئن جیانگ،

 در نامناسب یباورها همچنین(. 2020 ،)وانگ و همکاران است بیشتر قبلی ۀشدشناخت  عوامل سایر با آن
 چن، و گرینبرگر یزارد،)ل است ارتباط در اجتماعی سازمشکل رفتارهای و هانگرش از انبوهی با دانشجویان

 برای تواند می مطالعات. اندازد می خطرب  را زندگی از رضایت و روان  سممت اشتبا ، باورهای این و( 2016
 ۀتوسع برای زندگی از رضایت و مذهبی باورهای هیجانی، و ذهنی  سممت بین تعامل از ما درک تعمیق
 درمان و بیماری از پیشگیری روان، سممت یارتقا های زمین  و باشد مفید دانشجویان بهداشت های سیاست

 همکاران، و لومباردوکند ) فراهم دانشجویی جمعیت در زندگی از رضایت افزایش منظورب  را روانی اختمالت
 رضایت بر هیجانات و مذهبی باورهای شناختی،ابعاد سممت روان ارتباط ۀنحو مطالعات، این از فراتر(. 2018

 زندگی از رضایت بین روابط دربارۀ کمی تجربی شواهدو  است شد  گرفت  نادید  تقریباً یاندانشجو زندگی از
 از دارد؛وجود  مذهبی باورهای و شناختیروان ابعاد ب  مربوط متغیرهای ویژ ب  دیگر، متغیرهای مهم نتایج و
روان بهزیستیسطح  ارتقای هدف با تربیتی-یآموزش مدل یک ک است  اینپژوهش  این کلی هدف رو ینا

 گیری جهت یجانی،سممت ه های مؤلف  درنظرگرفتن با یاندانشجو یلیتحص یزندگ یفیتو بهبود ک شناختی
و  یجانیه سممت آیااست ک   ینا یز(. سؤال پژوهش ن1 شکل) کند طراحی یشناخت و استحقاق روان یمذهب
 یتبا رضا یرونیب یمذهب یریگ و جهت یشناخت استحقاق روان بین ۀدر رابط یدرون یمذهب یریگ جهت
 ن . یادارد  یا نقش واسط  یاندانشجو یزندگ
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 پژوهش یمفهوم مدل. 1 شکل

 روش
 پژوهش اجرای روش و نمونه جامعه،

( 482دختر ) دانشجویانپژوهش شامل  ۀ( بود. جامعهمبستگی-توصیفی) بنیادیپژوهش حاضر، از نوع  روش
 سال در رامسر رحمان عالی آموزش ۀمختلف مؤسس یلیتحص یها و رشت  تحصیلی مقاطع( 268) پسر و

 تصادفی نوع از گیری نمون  روش. بودند نفر 750 تقریبی جمعیت با رامسرشهر  1398-1399 تحصیلی
و مسئول  مؤسس  یمعاونت پژوهش یبا هماهنگ رحمان ۀموسس یاندانشجو تعداد فهرستبود. ابتدا  ای خوش 

رشت   هرتناسب  ب کمس  یتعداد گوناگون،مختلف در مقاطع  تحصیلی ۀرشت 13شد. سپس از  ی آموزش ته
هر کمس ب  چهار پرسشنام  پاسخ  یانانتخاب شدند و دانشجو ای خوش  تصادفی روش ب  یلی،و مقطع تحص

. دادند تشکیل را( پسر 79 و دختر 185) پژوهش ۀنفر نمون 264 درمجموعجدول مورگان،  براساسدادند. 
ارشد در د   یو کارشناس کارشناسی مقاطع دانشجویان کنندگان، شرکت یهمگ ها یورود آزمودن یها ممک
 ب  انشجویاند نداشتن تمایل ها، یخروج آزمودن یها رحمان رامسر بودند و ممک مؤسسۀ تحصیلی ۀرشت

 یمعاونت پژوهش أییدها ب  ت پرسشنام  ابتدا پژوهش، اجرای در. بود ناقص های پرسشنام  و پاسخگویی
 یعداد. قبل از توز انجام یانو دانشجو استادان باالزم با را  هماهنگی آموزش، کادرو  یدرس رحمان ۀمؤسس

 ازداد  شد ک   یحهر کمس توض دانشجویان ب  نگرانی، و ابهام عرف یب  سؤاالت برا ییپرسشنام  و پاسخگو
 ارزیابی کلی صورتب  پژوهش نتایج و بود خواهد محرمان  فرد هر اطمعات کنند، خودداری خود نام نوشتن

 مختار پژوهش از سمتدر هر ق دانشجویان. سنجند می ار شناختی روان مفاهیم برخی ها پرسشنام و  شود می
با نوشتن نام مستعار با  ،شوند مطلع پژوهش یجنتا ازبودند  مایل اگرانصراف دهند و  همکاری ۀاز ادام دبودن

 ،پرسشنام  چهارخواست  شد  دانشجویان از سپس. یرندها داد  شد  بود، تماس بگ ک  ب  آن یشمار  تلفن

 استحقاق

 یشناختروان

 یریگجهت

 یرونیب

 سالمت

 یجانیه

 یریگجهت

 یدرون

 از تیرضا

 یزندگ
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 هیجانی سممت و بهزیستی شناختی،روان استحقاق مقیاس دانشجویان، زندگی از رضایت چندبعدی یاسمق
 مسیر تحلیل آماری روش کنند. یلتکم یق دق 35 مدت ب  را یمذهب یریگو آزمون جهت وارویک -ادینبورگ

 رامسر رحمان ۀمؤسس یاندانشجو میاندو ما  در  مدت ب  حاضر پژوهش بود. 7/8ورژن  یزرلل افزارنرم و
 .شدانجام 

 پژوهش ابزارهای
 (MSLSS) 1دانشجویان رضایت چندبعدی مقیاس
 ک  دانشجویان خوشبختی میزان سنجش برای است یابزار دانشجویان زندگی از رضایت چندبعدی مقیاس
 کاممً) 1 از لیکرت نوع از ایدرج  هفت مقیاس در ک  است کرد  ی ته گوی  40 در( 1994) هابنر اسکات

 40 و 200 ترتیبب  مقیاس در امتیاز کمترین و بیشترین. شوندمی بندیرتب موافقم(  کاممً) 5 تامخالفم( 
و  یدالس یل،ه هابنر،. است محیط و خود مدرس ، دوستان، خانواد ، مقیاس پنج شامل اصلی فرم. است

 و کردند استفاد ( MSSS) کودکان افسردگی مقیاس از محتوایی روایی شاخص آزمون برای( 2014گلدمن )
و  70/0، 79/0، 76/0، 85/0، 74/0 ترتیبب  هامقیاسخرد  برای نیز کرونباخ آلفای. آمد دست ب  -59/0 ۀنمر

، 75/0، 81/0، 70/0، 86/0 ترتیب،ب  مقادیر شد ، انجام ییدر بازآزما همچنین. کردند گزارش 87/0در کل 
 یو آلفا 90/0 کل،کرونباخ  آلفای( 1390و مهاجر بادکوب  ) یپژوهش مظاهر دربود.  83/0و در کل  79/0

 ۀمطالع در. شد گزارش kmo 85/0شاخص  براساس ساز  روایی و 88/0 تا 76/0 از ها مقیاسکرونباخ خرد 
و در کل  641/0، 777/0، 681/0، 783/0، 864/0 ترتیبب  ها مقیاسخرد  برایکرونباخ  یآلفا یزانم حاضر
 .است 88/0

 (PES) 2شناختیروان استحقاق مقیاس
 از یا درج  هفت اسیمق در ک  داردمؤلف   1 و سؤال 9ک   اندساخت ( 2004)و همکاران  کمپبل را اسیمق نیا

 و دارد یکل ۀنمر کی اسیمق نی. اشوندیم یبندرتب موافقم(  کاممً) 5 تامخالفم(  کاممً) 1 از کرتیل نوع
آن با  ییروا و 87/0 آن کرونباخ یآلفاو  است 9 و 63 بیترتب  اسیمق در ازیامت نیکمتر و نیشتریب

 اسیمق نیا(. 2004 همکاران، و کمپبل) است شد  گزارش -834/0 فیر یشناختروان یستیبهز ۀپرسشنام
روان ۀحوز متخصصاننظر س  تن از  ریبار ز نیاول یپس برا ؛نشد  است یابیو اعتبار یابیهنجار رانیدر ا
. سپس در شد یابیارز و یسیلبرگردان انگ گرید بار و شدترجم   یب  فارس یسیانگل زبان ب  مسلط و یشناس
 درآمد.  دستب  798/0کرونباخ آن  یاجرا شد و آلفا انینفر از دانشجو 40 ی( رولوتی)پا یمقدمات یاجرا
 فیر یشناختروان یستیبهز ۀپرسشنام با آن ییروا و 836/0 کرونباخ یآلفا زانیم پژوهش، یاصل یاجرا
 بود. -789/0

                                                 
1. Multidimensional Students’ Life Satisfaction Scale (MSLSS) 
2. Psychological Entitlement Scale (PES) 
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 (WEMWBS) 1وارویک-ادینبورگ هیجانی سالمت و بهزیستی
 از ایدرج  پنج مقیاس در ک  دارد سؤال 14 مذکور مقیاس. اندساخت ( 2007) همکاران و تنت را یاسمق این
( احساسات و افکار) فرد روانی وضعیت مقیاس این. شوندمی بندیرتب ( همیش ) 5 تا( هرگز) 1 از لیکرت نوع
 باالتر نمرات. است 70 و 14 ترتیبب  مقیاس در امتیاز کمترین و بیشترین. سنجد می قبل هفت  دو طی را

 ارزیابی برای تواند می و کند می ارزیابی را روان سممت مثبت ۀجنب تنها. است بهتر روان سممت ۀدهندنشان
 هایگرو در  یاسمق ینا دهد می نشان تجربی شواهد. کند استفاد  فرد و گرو  جامع ، سطح در روان سممت
 و دیگران با مثبت روابط بینی، خوش مقیاسخرد  س  همچنیندارد.  کاربرد فرهنگی و جغرافیایی مختلف
 91/0 و 86/0 ،89/0 ترتیب( ب 2007) همکاران و تنت را کرونباخ آلفای سطح. داراست را بودنپرانرژی
آن را  نیز( 1392) ی. رجباست شد  گزارش 87/0 یف،ر شناختیروان بهزیستیآن با  ییروا واند  کرد  گزارش

آمد.  دست ب  91/0 جامع  افراد و 89/0 آموزی کرونباخ آن در سطح دانش یو آلفا کرد  یابیاعتبار یرانا در
کرونباخ  ی. آلفااست شد  گزارش 53/0 یاز زندگ یتو با رضا 79/0 شناختی،روان بهزیستی با نیزآن  روایی

 782/0 مقیاس کل ۀنمر یو برا 615/0، 643/0، 723/0 ترتیبب  مقیاسس  خرد  یدر پژوهش حاضر برا
 .است

  (ROS) 2یمذهب یریگآزمون جهت
 1 از لیکرت نوع از ایدرج  پنج مقیاس دردارد ک   سؤال 20است و  ساخت ( 1963) آلپورت راپرسشنام   این
 گیری جهتو  یرونیب یریگ جهت مقیاسخرد  دو زپرسشنام  ا ین. اشوندمی بندیرتب ( همیش ) 5 تا( هرگز)

 ک  استگزارش شد   صورتبدین( 42/0 تا 22/0سممت روان )از  با نیزآن  روایی. است شد  تشکیل درونی
 لوزانو و بلمونت  آالنت ، پژوهش درسممت روان کمتر است.  شود، می بیشتر مذهب بیرونی گیری جهت هرچ 

و سممت  بهزیستیبا  ها مقیاسخرد  روایی و 82/0 ،72/0 ترتیبب  ها مقیاسکرونباخ خرد  ی( آلفا2019)
 83/0و  74/0 آن کرونباخ آلفای و کرد  اعتباریابی یرانا در( 1386) بزرگیجان را پرسشنام . بود 29/0روان 

 آلفایشد  است.  گزارش 375/0تا  197/0با سممت روان،  یرونیو ب یدرون یریگ جهت مقیاسخرد  روایی و
 .است 822/0/ و 71 ترتیبب  مقیاسخرد  دو برای حاضر پژوهش در کرونباخ

 اطالعات تحلیل و تجزیه روش
 مسیر تحلیل و همبستگی روش دو و 7/8 لیزرلو  SPSS18افزار  از دو نرم یآمار یها داد  یلتحل برای

 ها تحلیل این در. شدند ارزیابی مسیر تحلیل و همبستگی های مفروض  و توصیفی آمار ابتدا. شد استفاد 
نرمال و بودنیاعم از خط یر،مس یلو تحل یهمبستگ های مفروض  همۀ. شدند بازبینی 3گمشد  و پرت مقادیر

                                                 
1. Warwick–Edinburgh Mental Well-Being Scale (WEMWBS) 

2. Religious Orientation Scale (ROS) 
3. missing 
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قرار دارند،  -2 و 2 ۀک  در فاصل یو چولگ یدگیکش یررسم نمودار و مقاد استروپ، بوت آزمون کمک ب  بودن
تا  734/0 محدودۀ در مقادیر ک  شد استفاد  1تحمل آمارۀ آزمون از چندگان  خطی هم آزمون برای. شدند أییدت

 .بود 86/1واتسون محاسب  شد و مقدار آن  دوربینآزمون  کمکب  نیز. استقمل خطاها ندقرار داشت 845/0

 ها یافته
 شناختیجمعیت توصیف

 79دختر و  یدانشجو 185 و مختلف های رشت  و کارشناسی مقطع از تحقیق این در کنند  شرکت دانشجویان
 است. آمد  1در جدول  شناختی یتجمع های یژگیاز و یپسر بودند. برخ یدانشجو

 نمونه شناختی جمعیت توصیف .1جدول 

 درصد فراوانی متغیر

 جنسیت
 3/64 185 دختر دانشجوی

 5/31 79 پسر دانشجوی

 تحصیلی مقطع
 45/70 186 کارشناسی

 55/29 78 ارشد کارشناسی

  264 100 

 پژوهش متغیرهای توصیف

 هاآن یها اسیمقخرده و پژوهش یرهایمتغ به مربوط یفیتوص یها افتهی. 2 جدول

 (Kurtosis) یدگیکش (Skewness) یکج استاندارد انحراف نیانگیم ریمتغ یفیتوص یها شاخص

 -317/0 -288/0 308/24 49/182 زندگی از رضایت

 -897/0 -169/0 401/10 95/41 شناختی روان استحقاق

 -291/0 -24/0 799/7 43/51 شناختیروان بهزیستی و هیجانی سممت

 -118/0 -488/0 971/6 38/33 درونی گیری جهت

 -349/0 -075/0 869/6 209/29 بیرونی گیری جهت

 .دهد می نشان را پژوهش متغیرهای های یانگینم ،2جدول  نتایج
 

 

 

 

 

 

                                                 
1. collinearity statistics 
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 پژوهش یرهایمتغ یهمبستگ سیماتر. 3 جدول

 
 استحقاق

 یشناخت روان

 سالمت

 یجانیه

 یدرون جهت

 مذهب

 یرونیجهت ب

 مذهب

از  تیرضا

 یزندگ

     1 شناختی روان استحقاق

    1 326/0** یجانیه سممت

   1 211/0* 272/0** یدرون یریگ جهت

  1 423/0** 274/0** 233/0** یرونیب یریگ جهت

 1 377/0** 055/0 416/0** 167/0* یزندگ زا رضایت
 .است دار معنی >05/0P سطح در همبستگی **
 .است دار معنی >05/0P سطح در همبستگی* 

 ابعاد و هیجانی  سممتو  شناختی روان استحقاقبا  زندگی از رضایت دهد ینشان م 3جدول  نتایج
، =01/0P دامن ، یک آزموندارد ) دار معنا مثبت ۀرابط بیرونی گیری جهت و بودنپرانرژی بینی، خوش
264n= )شود می مشاهد جدول  در یهمبستگ یرمقاد و. 

 ریمس لیتحل

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Chi-Square=  37/9 , df=3, P-value=  02526/0 , RMSEA= 098/0  

 پژوهش در حالت استاندارد ۀشدآزمون مدل. 2 شکل

 

 استحقاق

 یشناختروان

 یریگجهت

 یرونیب

 سالمت

 یجانیه

 یریگجهت

 یدرون

 از تیرضا

 یزندگ

05/0 

37/0 

18/0- 

38/0 

34/0 

33/0 

78/0 

29/0 

86/0 

86/0 
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Chi-Square=  37/9 , df=3, P-value=  02526/0 , RMSEA= 098/0  

 یداراپژوهش در حالت معن ۀشدآزمون مدل. 3 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Chi-Square= 34/8 , df=4, P-value= 0086/0 , RMSEA= 075/0  

 پژوهش در حالت استاندارد ۀشداصالح. مدل 4 شکل

 

 یریگجهت

 یدرون

 استحقاق

 یشناختروان

 یریگجهت

 یرونیب

 از تیرضا

 یزندگ

53/0 

65/4 

18/2- 

77/4 

13/4 

01/4 

19/8 

20

/3 

19/8 

 سالمت

 یجانیه

19/8 

 استحقاق

 یشناختروان

 یریگجهت

 یرونیب

 سالمت

 یجانیه

 یریگجهت

 یدرون

 از تیرضا

 یزندگ

33/0 

17/0- 

42/0 

36/0 

36/0 

76/0 

27/0 

89/0 

82/0 
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Chi-Square= 34/8 , df=4, P-value= 0086/0 , RMSEA= 075/0  

 یدارمعناپژوهش در سطح  ۀشد اصالح. مدل 5 شکل

 

 رهایمتغ ۀشدنییتب انسیوار کل و میمستق اثرات. 4 جدول

 شدهنییتب انسیوار اثر کل میرمستقیغ اثرات میمستق اثرات ریمتغ

 34/0    یزندگ از تیرضا

  - - 05/0  یشناخت روان استحقاق

  36/0** - 36/0**  یجانیه سممت

  -17/0** - -17/0**  یرونیب یریگ جهت

  36/0** - 36/0**  یدرون یریگ جهت

 21/0    یجانیه سممت

  33/0** - 33/0**  یشناخت روان استحقاق

 28/0    یدرون یریگجهت

  42/0** - 42/0**  یرونیب یریگ جهت

 1لآزمون سوب همچنینارائ  شد  است.  یرهامتغ شدۀیینتب یانسو کل وار یماثرات مستق ،4جدول  در
 از رضایت و شناختی روان استحقاق یانم ۀدر رابط هیجانی سممت متغیر یانجیم تأثیر یداراآزمون معن یبرا

در  یدرون گیری جهت متغیر میانجی تأثیر داریمعنا آزمون برای نیز. آزمون سوبل شدمحاسب   74/2 زندگی،
تر  بزرگ value-Z . از آنجا ک  هر دو مقدارشد محاسب  87/3 زندگی، از رضایت و بیرونی گیری جهت ۀرابط
از  یانجیم یرمتغ با یرمستقیمت اثر غدش یینتع یبرا. شود می تأیید میانجی متغیر تأثیر داریابود، معن 96/1از 

                                                 
1. sobel test 

 استحقاق

 یشناختروان

 یریگجهت

 یرونیب

 سالمت

 یجانیه

 یریگجهت

 یدرون

 از تیرضا

 یزندگ

08/4 

11/2- 

53/5 

90/4 

41/4 

37/8 

10/3 

37/8 

37/8 
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 سممت گری یانجیم یرمتغ یقاز طر یرمستقیمشدت اثر غ. شود می استفاد  1واریانس شمول مب  نا یاآمار 
 گری یانجیم یرمتغ یقاز طر یرمستقیمدرصد و شدت اثر غ 27 واریانس، شمول صبا استفاد  از شاخ هیجانی
 27 ترتیبب  بنابراین ؛درصد محاسب  شد 31 واریانس، شمولبا استفاد  از شاخص  مذهب درونی گیری جهت

 و هیجانی سممت میانجی متغیردو  کمک ب  یرمستقیمغ یقاز طر یاز زندگ یترضا یانسدرصد وار 30و 
 .شود می تبیین مذهب درونی گیری جهت

 استرپ بوت جینتا. 5جدول 

 یریسوگ بوت ها داده ریمتغ
 یخطا

 استاندارد

 حد

 باال

 حد

 نییپا
 25/47 75/43 9928/0 -0045/0 5/3 5/45 یاز زندگ تیرضا یجانیسممت ه یروانشناخت استحقاق

 25/28 75/24 016/1 0641/0 5/3 5/26 یاز زندگ تیرضا یدرون یریجهتگ یرونیب یریجهتگ

 ک  است آن از حاکی( یین)حد باال و پا یناناطم های فاصل است.  5000 نمون  ۀو انداز 95 یناناطم سطح
 .هستند دار معنا ای واسط  ۀرابط هردوو  گیرد یقرار نم غیرمستقیم مسیرهای اطمینان های فاصل  در صفر

 مدل برازش یها شاخص. 6 جدول

 یها شاخص

 الگو یبرازندگ
df X2/df GFI AGFI IFI NNFI CFI NFI RMSEA 

 098/0 90/0 94/0 80/0 94/0 87/0 95/0 37/9 3 شد آزمون مدل

 075/0 92/0 95/0 90/0 95/0 90/0 97/0 34/8 4 یینها ۀشداصمح مدل

 یها و شاخص 2تطبیقی برازش های شاخص مقصد، برازش های شاخص شامل مدل، برازش های شاخص
مدل  یبرازندگ و است 0/08و  0/05 ینب 3برآورد یمربعات خطا یانگینم یشۀشاخص ربرازش مطلق است. 

و  90/0 5 شدیلبرازش تعد یکویی، شاخص ن97/0 ،4شبراز یکویی. شاخص نشود می محسوب قبولقابل
. شود می گزارش 95/0 مقداربا  یقیبرازش تطب یها از شاخص یگرد یکی 6یشیشاخص برازش افزا

 ربنتل هنجارشدۀ برازششاخص و  95/0مقدار  یقی، شاخص برازش تطب90/0 7برازش هنجارنشد  شاخص
 .هستندبرازش مدل  بیانگر همگیاست ک   92/0 8بونت

                                                 
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) 



 ... یشناخت استحقاق روان ۀرابط                                                                                                                  394

 گیری نتیجه و بحث
 ۀدر رابط یدرون یمذهب یریگ و جهت یجانیسممت ه یا واسط  نقش تعیین ،حاضر پژوهش از هدف

نشان  ها یافت . بود یاندانشجو یاز زندگ رضایت با بیرونی مذهبی گیری جهت و شناختی روان استحقاق
 این. دارد رابط  یاز زندگ یترضا با یجانیسممت ه میانجی متغیرکمک  ب  شناختی روان استحقاق دهد می

(، 2017) هرالچ و کریزان(، 2016) چن و برگرگرین لیزارد،(، 2016) ایکسمین و گرابز یها با پژوهش یافت 
 و( ناهمخوان 2017) همکاران و پیتروسکا(، 2012) ینگبراون و چاون ی،(، تامبورسک2018) راتلیف و ردفورد

و  ینگورو یدن،(، وان ر2016) تیلور و یسموت(، پر2019) کروسیوس و ردفورت النگ، های پژوهش با
افراد مستعد  اند داد  نشان گذشت  های پژوهش گفت توان می نتایج یین( همخوان است. در تب2011کاپمن )

دارند  اجتماعی های محیط در آمیز مبالغ  و بینان غیرواقع انتظاراتباال و  خوداهمیتی شناختی،استحقاق روان
 شهروندان ب ها را  ک  آن ندهست  شناختی های تحریف دچار همچنین(. 2016 ایکسمین، و)گرابز 

 سوی ازدارند.  نامطلوب عملکرد یشناخت روان یستیو بهز فردیبین روابط در ک  کند می تبدیل ای خودشیفت 
 رو روب  افسردگی ۀو تجرب یروح یها با بحران اجتماعی قراردادهای نقض معرض در قرارگرفتن با دیگر
 آن مستحقرا ک   یازاتیو امت یگا و جا بدهکارند هاآن ب  شخصی دالیل ب  یگراند معتقدند و شوند می

 ؛(2017و هرالچ،  یزان)کر کنند می کوتاهی خود تعهدات انجام در یلدل ینب  هم دهند؛ یها نم ب  آن هستند،
 یدۀپد شناختیاستحقاق روان رسد می نظرب . دهد یمطلب را نشان م ینعکس ا پژوهش این یجنتا ک  یدرحال
است ک  سبب  یکارآمد یا سبک مقابل  بلک  نیست، شناختی های تحریف از ناشی ناکارآمد شناختیروان
احساس  یجادبا ا سبک این. شود می اجتماعیو  یادگیری های یتسازگار با موقع یرفتار یالگوها گیری شکل
 ینا و دهد می افزایش را یاندانشجو یجانیسممت ه بودن،پرانرژی و دیگران با مثبت روابط بینی، خوش

 .گذارد می اثرخود  ب و احساس  یطدر ابعاد خانواد ، دوستان، دانشگا ، مح یاز زندگ یتبر رضا ها یژگیو
 و خود انتظارات و ها خواست  یابیبا ارز تا دهد یرا م امکان این دانشجویان ب  شناختی روان استحقاق درواقع

 ها، رقابت تحصیلی، های شکستدر برابر  ی،فرهنگ -اجتماعی بسترخانواد  و در  ویژ ب  اطرافیانشان
 یامدهایپ از و کنند تعدیل را خودافکار  و یجاناتاز آن، ه یناش شدۀادراک تحقیرو  اجتماعی های تبعیض
 ،کروسیوس و ردفورت النگ،) بکاهند است، یدیو ناام یأس گاهی ک  اجتماعی های عدالتی یبو  شکست
است و متناسب با  بینان واقع انتظارات یرندۀبرگدر اختیشن استحقاق روان رسد می نظرب  ین(. همچن2019
در  یا شوند می نقض تحصیلی -اجتماعی قراردادهای ک  زمانی ویژ ب  کند؛ می عمل یادگیرندگان ییتوانا

 خود انتظار مورد تحصیلی یگا ب  جا یانو...( دانشجو تاداناس ،)همساالن درس کمس در فردیینروابط ب
 .کنند می تعدیل شناختیب  خود را با استحقاق روان 1شد  ماحساس متور رسند، نمی

 این مطالعۀ مورد ۀدر نمون رسد می نظرک  ب  باشد متوسط حد در باید شناختی روان استحقاق البت 
واکنش و افسردگی پیامدهای تواند می ازحد یشب یشناخت استحقاق روان ک چرا است؛ بود  گون اینپژوهش، 

                                                 
1. inflated sense 
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سممت  یانجینقش م یافت  تبیین ۀادام در. کند ایجاد سممتی ب  مربوط هاینگرانی و شدید عاطفی های
 ذهن در خاص وضعیت جسمسبب ت یشناخت اشار  کرد ک  استحقاق روان یزنکت  ن ینب  ا توان یم یجانیه

امکان  دانشجویان، ک  زمانی. کند می عریفآن ت برای اجتماعی هایپاداش از مراتبیسلسل  و شود می فراگیر
 ب  دسترسیو  نفوذ توانایی دارند،ذهنشان  در را( یشغل یا یلیخاص )تحص جایگا  و مطلوب یتوضع تجسم
 نتیجۀ در. کنند یم کسب دیگران با همکاری یطشرا درنتیج  وخاص  یگا ب  جا یدنرس یمختلف را برا منابع

 پیداتداوم  موفقیت ۀچرخ ینو ا یابد می یشها افزا آن پیشرفت یزۀانگ یلی،تحص های یتو موفق یهمکار ینا
موردنظر خود دست  یگا و ب  جا کنند میتجرب   را پیشرفت یزۀسطح از انگ ینا دانشجویانک   زمانی. کند می
ب   ،خود از ادراکو هم در  دارند بیشتری دوستان و کنند میبهتر عمل  فردیبین روابط در هم یابند، می

 موردنظر جایگا  ب  دستیابی(. 2016 تیلور، و یسموت)پر رسند می شایستگی احساس و مثبت ۀخودپندار
 استحقاق از ناشی یزۀ. انگدارد همساالن طرف از احترام و حمایت مانند مختلفی سازگاری و انطباقی مزایای
 ،1طلبی موقعیتاست و سبب  یضرور یلیتحص های یتبر موقع تسلط و اعتبار ب  دستیابی برای شناختیروان
 اصلی عوامل از یکی( جویییت)وضع طلبی موقعیت. شود یم یرانفراگ 2خیم خوش حسادت و سالم های رقابت
 دانشجویان تا کند می ایجاد را متنوعی رفتارهای انگیزشی، ۀمؤلف این. است استحقاق دارای افراد در انگیز 

 ،کروسیوس و ردفورت النگ،) کنند کسب شغلی و تحصیلی های موفقیت ب  دستیابی برای بیشتر استحقاق
2019.) 

(، اوجها و 2019) موهانتی و ماکیبا پژوهش  یافت  یندارد. ا رابط  زندگی از رضایت با هیجانی سممت
 گفت، توان می نتایج تبیین در. همسوست( 2017) کیگل و( 2019و همکاران ) ی(، لود2017کامر )
 ها برنام  و اهداف ماهیت شخصیتی، های ویژگی و هویت ب را  بینی خوشهستند،  بین ک  خوش یانیدانشجو

 یک  ب  معنا تحصیلی خودکارآمدی بر بینی خوش. دارند زندگیو  یشغل تحصیلی، یندۀآ ب  یدگاهشانو د
 در ک  یادگیرندگانی. گذارد یاثر م است، تحصیلی عملکرد و یادگیری های توانایی ب  یادگیرند باور  و ورتص

 تجرب  را بیشتری تحصیلی های موفقیتبرخوردارند،  باالتری خودکارآمدی ازمختلف،  یلیتحص های موقعیت
. هستند  محترمو  پذیرفت  استادان یسو از و دارند بیشتری محبوبیت خود نهمساال میاندر  کنند، می

 کنترل و موقعیت بر تسلط احساسات، و هیجانات کنترل سبب اندیشی، همرا  با مثبت ینیب خوش همچنین
 مسئل  این پیامد(. 2017)اوجها و کامر،  شود می تحصیلی های موقعیت و فردیبین روابط در ویژ ب  درونی
 افراد این کارشناسی، مقطع دانشجویان برای ک  است زندگی مهم افراد ویژ ب  یانبا اطراف مثبت روابط

 عملکردو  شد  فردی ینب روابط درو کشش  یتسبب جذاب بینی خوشدوستان و همساالنشان هستند. 
بر  یمطلوب تأثیر دانشگا ، و خان  محیط در مثبت هیجانات و افکار داشتن. دارد دنبالب  را مطلوب اجتماعی
ها در  مهارت یندارد. هرچ  ا یادگیرندگان ینفس و سبک زندگ اعتمادب  نفس، عزت ی،ارتباط یها مهارت

 هیجانات، کنترل بر هیجانی سممتاست.  یشترب یاز زندگ یتباشد، رضا یباالتر یفیتبا ک یادگیرندگان

                                                 
1. status-seeking 

2. benign envy 
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 مثبتی ۀخودپندار ومثبت  های نگرش یادگیرند ،و  گذارد می یاثر مطلوب یفرد ریزی برنام  و گیری تصمیم
 از رضایت های مؤلف  از یکی خود، ب  مثبت نگرش. کند می کسب اش یزندگ یها اهداف و برنام  خود، دربارۀ
 همچنین. دارند جدید تجارب با رویارویی برای زیادی تمایل هستند، پرانرژی ک  یادگیرندگانی. است زندگی

 یلیتحص یاز رفتارها یشگیریپ یبرا ،مهارت کنترل رفتار، احساسات و افکار است یکک   یمیاز خودتنظ
 خودتنظیمی. کنند یاستفاد  م یلیب  اهداف تحص یابی مطلوب و دست یلیتحص یرفتارها افزایشنامطلوب، 

 های یتاق با موقعو انطب یو حضور در اجتماع، سازگار فردیبین روابط در ویژ ب  یارتباط مهارتی تواند می
 از رضایت و رو پیش های چالش در جدید های فرصت دیدن مسئل ، حل رویکرد از بهین  ۀاستفاد ید،جد

 (.2017 یگل،؛ ک2019و همکاران،  ی)لود شود واقع مؤثر زندگی
 گیری جهت و دارد منفی ۀرابط یاز زندگ یتبا رضا مذهب بیرونی گیری جهت دهد مینشان  ها یافت 
 یدو فر یگرگر بدری های با پژوهش ها یافت  این. دارد مثبت رابطۀ زندگی از رضایت با مذهب درونی

 و آیتن(، 1393) همکاران و صادقی(، 1394) عزیزی و غممرضایی ی،(، محمد1386) بزرگی(، جان1391)
و آکارسو  ینیاراس(، 2020) همکاران و باقرنژاد(، 2019) یمو ل یو( 2017) وال و کاستر یت،(، ک2020) کرکماز

و  ی(، مؤمن1395) یفیو شر محمدیملک رشیدی،پژوهش  یجبا نتا دیگر سوی از. است( همخوان 2017)
گفت،  توان یم یجنتا یینتب دراست.  ناهمخوان( 1391) آبادیو فتح یسنقرآباد ی(، کمر1397) یعیرف

ب   یدنرس یبرا ای وسیل  را آن ودارند  ینب  د یابزار یدگا د دارند، مذهب بیرونی گرایش ک  یادگیرندگانی
و  ینید یباورها یادگیرندگان، گون این برای. دانند میخود  های یازمندیو رفع ن یشخص یمتتما ها، خواست 

 یضو تنها ب  انجام فرا سپارند نمی دینی های آموز  ب  را خود ها آن یننشد  است. همچ یاعتقاد ب  خدا درون
 ینانجام ا دیگر سوی از. کنند می اکتفا باشند، داشت  کافی آگاهی و انتخاب حق آنک  بدون ینید یفاتو تشر
 حفظ یلقب از یب  منافع شخص یدنبا هدف رس و اطرافیان حمایت و رضایت جلب برای ای وسیل را  یفاتتشر

 و خودخواهی اجتماعی، مقبولیت کاری، های مناسبت و اجتماعی روابط بهبود و حفظ مالی، و جانی امنیت
 دارند طلبان منفعت رویکردی یادگیرندگان، از دست  این. دانند یم شخصی منافع نگهداشت وحفظ  و سرگرمی

قرار  اجتماعی های یتدر موقع یدگا د این باک   ی. زماندانندمی اجتماعی منزلت از داریمعنا منبع را دین و
منش  ینا شوند، می گویی تناقض و رمنافع خود مجبور ب  تظاه دلیل ب  و هستند طلبمنفعت چون گیرند، یم

 ب دارد و  یاثرات سوئ دانشگا  و زندگی یطدوستان، مح خانواد ، یاعضا میاندر  فردییندر روابط ب
 رویدادهای معرض در گرفتنبا قرار دانشجویان اینشد.  خواهد منجراو  یاجتماع یفرد و انزوا طردشدن
 از مجازاتی را زا استرس عوامل و ها موقعیت و دارند خدا طرف از اوضاع کنترل برای منفعمن  انتظار فشارزا،
 (.2017و همکاران،  یت)ک کنند یم شک خدا رحمت و عشقب   و پندارند می شیطان عمل یا خدا جانب

 و اضطراب اطراف، دنیای و خود ب  یدترد و شک گنا ، احساس مذهب، بیرونی گیری جهت دیگر تبعات
 یستنو هدف از ز یزندگ یتب  ماه یدو ترد مرگ از پس دنیای و مرگ از ترس خودانتقادی، با افسردگی

و ارتباط با  درونیو انسجام  یکپارچگی حس ی،زندگ معنای درازمدت در فرد شود می سببروند  ین. ااست
 مذهب درونی گیریک  جهت یادگیرندگانی. یابدکاهش  یاز زندگ یتو رضا بدهداز دست  رااطراف  یایدن
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 ی،برادر ی،و باور ب  برابر خدا ب  اعتقاد و است یو هدف در زندگ انگیز  باالترین برایشان دینداری دارند،
 از زاریو شکرگ سپاسگزاری باها  . آنهاستآن هایاندیش  و رفتار اعمال، اساس قدردانی و 1آوری تابصلح، 
 یزۀب  خدا، انگ یمانا درواقع(. 2017و آکارسو،  ینیاراسدارند ) را خالق ب  شدننزدیک و رسیدن میل خدا،
 یریگ با جهت دانشجویاناست.  یو اخمق یانسان های ارزش حفظ و نوعهم ب  کمک زندگی،شدن  بهتر

 درواقع. دهند یخود قرار م یزندگ یها برنام  یتاولو درو آزادمنشان  را  سکوالر نیازهای مذهب، درونی
و دور از  یبرابر دیدب   یادگیرند  شود، یسبب م مذهب درونی گیری برگرفت  از جهت زادمنشان آ یباورها

 جامع  آحادبا  یاجتماع های داوری یشها و پ و بدون قضاوت یتیو جنس یمذهب ی،نژاد یتی،قوم های یضتبع
 های حمایت از استفاد  اجتماعی، های گرو  در پذیرش موجب فردیینب روابطدر  یش اند ینتعامل کند و ا

 و آیتن ؛2017 ،و همکاران یت)ک شود می یاز زندگ یتسممت روان و رضا یارتقا دانشجویان، دیگر اجتماعی
 (.2020 کرکماز،

 و کاون ایلس یها با پژوهش یافت  ینمذهب رابط  دارد. ا درونی یریگ با جهت یرونیب گیری جهت
. همسوست( 2020) یلرم و( 2005) دنک و کیاروکی(، 2013و همکاران ) یبرینک(، ر2020) همکاران
 یندارد. ا رابط  یاز زندگ یترضا بامذهب  یدرون گیری جهت طریق از مذهب بیرونی گیری جهت همچنین

( 2019) آنتونیت و ایانلو سورگنت ، یمنیو ،(2017و آکارسو ) ینیاراس(، 2019) لیم و یو یجبا نتا یافت 
 ب  ایمان و باور ب  یمذهب یفاتو تشر ینید یضک  انجام فرا زمانی گفت توان می نتایج تبیین در. همسوست

 باشد داشت  همرا  ب  را اطرافیان فکری های یتو حما اجتماعی - روانی پشتیبانی تواند، می شود، منجرخدا 
اگر  ی،مذهب های گرو  در عضویت. بخشد می ارتقا را فراگیران شناختیروان یستیو بهز سممتروند،  ینا ک 

نزدیک آنهدف  و( یابزار یدگا نباشد )د یب  اهداف و منافع شخص یدنرس یب  قصد استفاد  از مذهب برا
 گرو  یک ب  تعلق احساس اجتماعی، یکپارچگی و انسجامباشد،  امن پایگا  یک ایجادب  معبود و  شدن

 تواندمی اجتماعی حمایت. کند می فراهم را حمایتی هایگرو  سایر و خانواد  و دوستان با روابط تداوم مراقب،
 کاهش سبب استرس، شرایط درو تعامل  مشارکت بهبود سممت، ارتقای هایبرنام  ب  پایبندی تسهیل با

 شناختی چارچوب 2اعتقادی هایسیستمشود.  سممتی بر مؤثر هیجانات و اضطراب کاهش اندو ، و رنج
و  دهند یرا م شناختی فرایندهای و باورها یو بازساز یدنظرامکان تجد فراگیرانب   همچنین. کنند یفراهم م

و  اعتقادات. گذارندمی تأثیر شخصی زندگی و تحصیلی مشکمت و ها چالش استرس، باها  آن ۀمقابل ۀنحو بر
بر سممت و  5پذیریانعطاف و 4یداریو پا استقامت ،3دو تعه پذیرش افزایش با توانندمی مذهبی یباورها
 دوستی، و صلح ایجاد سبب تواند میب  خدا  ایمان. بگذارند اثر زندگی از رضایت و شناختیروان یستیبهز

                                                 
1. tolerance 

2. belief systems 

3. acceptance 

4. endurance  

5. resilience 
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 ،3خود از مثبت تصویر ،2خودبخششی خود، هایشکست از 1بخشش ی،در زندگ هدف یجادا ،نفس اعتمادب 
(. 2020 همکاران، و کاون یلس)ا دشو یزندگ یها کارآمد در برابر چالش یا و سبک مقابل  4یمنبع کنترل درون

 ک  کند می ناپذیر انعطافو  سخت را فرد شخصیت گا  دینی، باورهای و مذهبب  قدرت  ازحد یشب باور البت 
 خدا، وجود از آگاهی آموزشِ صورت این در. زند می باز سر ها بیماری درمان و اجتماعی قوانین پذیرش از حتی

 یافت ،سازمان دین در دخالت اعتماد، و ایمان اجتماعی، های مسئولیت پذیرش خدا، ب  عشق و لطف پذیرش
 آحاد دیگر پذیرش و جدید تجارب ب  گشودگی و آوری تاب و تحمل اخمق، کاربرد ،5و مشارکت معاشرت
 (.2017و آکارسو،  ینیاراسراهگشا باشد ) تواند یم یمذهب های با وجود تمام تفاوت جامع 

ناکارآمد،  شناختی روان یدۀپد یا یفت خودش یتیشخص یژگیو یکن   شناختی روان  استحقاق ینک ا نتیج 
 کمک ب  تا دهد میها  آن ب امکان را  اینو  شود یمحسوب م یاندانشجو یبرا کارآمد ۀسبک مقابل یکبلک  
خود  های آرمان و آیند  ب  ینیب بکاهند و با خوش یاجتماع های عدالتی یشکست و ب یامدهایاز پ بینی،واقع

. است یاندانشجو زندگی از رضایت بهبودمتعاقب آن،  و هیجانی  سممت یش ،نوع اند ینا یامدبنگرند. پ
 ب  نزدیکی ،مذهب( بیرونی گیری )جهت مذهبی مجالس در شرکت و دینی تشریفات انجام پیامد اگر همچنین
 فرهنگی -یمشارکت با آحاد جامع  از طبقات اجتماع و همفکری همیاری،خدا،  ب  قلبی ایمانو  پروردگار
ب  دور از هر نوع  یفرد یها و احترام ب  تفاوت نژادی و قومی جنسیتی، ی،مذهب های گرو  پذیرش ،مختلف

 یردر غ ؛دارد یرا در پ زندگی از رضایت ،مذهب( درونی گیری )جهت باشد یدار جانب و قضاوت داوری، یشپ
 ۀاستفاد بسترهای و ها زمین  ،عاممن آن یبرا خدا ب  قلبیبدون باور  یمذهب یضانجام فرا صورت ینا

 ب  یابی دستقدرت و  یازپاسخ ب  ن ویژ ب  نیازها رفع منظور ب را  یگرانب  د یبو آس طلبی فرصت ابزاری،
 .کند یم فراهم فردی های خواست 
 ۀمؤسس دانشجویان دربارۀ و فرهنگی خاص بستر دراست ک   ینا حاضر پژوهش های محدودیت از یکی
انجام گرفت   یلیتحص یتو موقع یفرهنگ خاص شرایط تحت دیگر، عبارت ب . است شد رامسر انجام  رحمان
 نتایج همچنینرا نداشت  باشد.  یفرهنگ یطها و شرا دانشگا  یاندانشجو یرب  سا یمتعم یتقابل شاید و است
است ک   ینا یپژوهش پیشنهاد رو این از ندارد؛ را سالمندی و بزرگسالی سنین ب  تعمیم قابلیت پژوهش این

 گرو  دربارۀو  یگرد یآموزش مؤسسات و ها دانشگا در  کرونا، بحران یطدر شرا پژوهش ۀشدمدل اصمح
 یبرگزار با تربیت و تعلیم متخصصاناست ک   ینا یکاربرد پیشنهادهای. شود انجامو سالمند  بزرگسال
 رشد ینۀزم یمذهب گیری و جهت اخمقی هوش معنوی، هوش ی،ا مقابل  های سبک یبا محتوا ییها کارگا 
 را فراهم کنند. یاندانشجو یاز زندگ یتو رضا مذهب درونی گیری جهت

                                                 
1. forgiveness 

2. self-giving 

3. positive self-image 

4. locus of control 

5. calloboration 
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 منابع
و نق ش   یو معن و  یروان ی،سممت جسم یو رفتارها یدرون یمذهب یریگ جهت ینب ۀ(. رابط1391ا. ) ید،ر.، و فر ی،رگرگ یبدر

 .67-82(، 20)5راهبرد فرهنگ.  یپژوهش-یعلم ۀفصلنام. نبود یزبرانگ چالش یابیارز یا واسط 

 .345-350(، 4)31. پزشکی در پژوهش. روان سممت و مذهبی گیری جهت(. 1386. )م بزرگی، جان
 یپژوهش  -یعلم   ۀفص لنام . یس رطان  م اران یب در یذهن   یس ت یبهز اسی  مق یفارس   ۀنس خ  اعتبار و ییروا(. 1392. )غ ،یرجب

 .30-41(، 4)1. سممت یشناس روان
. یزن دگ  تی  فیک و یش ادکام  ب ا  یم ذهب  یریگجهت نیب ۀرابط یبررس(. 1395س. ) ،یفیف.، و شر ،یمحمد ع.، ملک ،یدیرش

 .143-154(، 1)9. نیو د یشناس روان
. یزن دگ  از تیرضا زانیم در یزندگ ب  دیام و یمذهب یریگ جهت نقش یبررس(. 1391. )ج ،یآباد فتح و ،.س ،یسنقرآباد یکمر

 .169-182 ،(28)7(. زیتبر دانشگا  یشناس روان) یشناخت روان نینو یها پژوهش
 یشناختروان یستیبهز با یمذهب یریگجهت ۀ(. رابط1393ح. ) ،یاد یج.، و تول زاد ،یز.، توکل ،یا.، خداداد ،یس.، صادق ،یصادق

 .57-63 ،(4)1اسمم و سممت.  ۀینشر .1390-1391 یلیگناباد در سال تحص یدانشگا  علوم پزشک انیدر دانشجو
با سممت روان پرستاران زن ش اغل   یمذهب یریگ جهت ینب ۀرابط ی(. بررس1394ا. ) یزی،عز وس.،  یی،ج.، غممرضا ،یمحمد

 .1080-1086(، 6)22. رسبزوا یدانشگا  علوم پزشک یپژوهش-یعلم ۀمجل. 1393در سال  یزتبر یدولت های یمارستاندر ب
 ۀمجل .آموزان دانش یاز زندگ تیرضا یچندبعد اسیمق ۀپرسشنام یسنجروان یژگی(. و1390م. ) ،مهاجر بادکوب  وم.،  ،یمظاهر

 .81-100(، 14)8. یتیترب یشناسمطالعات روان
(، 1)13. س المند . سالمندان در یزندگ از تیرضا با یمذهب یریگ جهت و یاجتماع تیحما ۀرابط(. 1397. )ز ،یعیرف و.، خ ،یمؤمن

60-50. 
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