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  نقش تصور از خدا و هویت مذهبی در معناي زندگی
  ***زادهفاطمه شهابی/  **بنابر غباريقبا/  *فاطمه خاکشور

  چکيده
هدف این پژوهش ارائۀ مدل معناي زندگی در ارتباط با تصور از خدا با توجه به اکتشاف و تعهد مـذهبی  

هـاي آزاد و دولتـی   اي از بین دانشـجویان دانشـگاه  مرحلهاي چندصورت خوشهدانشجو به 581باشد. می
، تصور از خدا و معناي زندگی را تکمیل نمودند. براي تحلیل نتـایج  هاي هویت مذهبینامهبیرجند، پرسش
شـده  زودرس و کسبیابی معادالت ساختاري بهره گرفته شد. نتایج نشان داد هویت مذهبی از روش مدل

ـین هویـت مـذهبی    گري میپذیري و حضور معنا در زندگی را میانجیارتباط بین تصور تعلق کند، همچن
باشد، مـدل نیـز نشـان داد بعـد کنتـرل اثـر       گر بین بعد کنترل و حضور معنا در زندگی میآشفته، میانجی

معنـا دارد و بعـد مهربـانی تنهـا اثـر       وجويپذیري اثر مستقیم مثبتی بر جستمستقیم منفی و تصور تعلق
ـین نشـان داد پایگـاه    هـاي هویـت مـذهبی تنهـا     مستقیم مثبت بر حضور معناي زندگی دارد. نتایج همچن

هـاي هویـت افـراد    بینی پایگـاه باشند، و مهربانی نقشی در پیشکننده حضور معنا در زندگی میبینیپیش
  ندارند.
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  مقدمه
ها، پرسش در مورد معناي زندگی است. پرسش از زندگی، چیستی آن و یکی از دشوارترین پرسش

ایـن  فرجام آن از آغاز تاکنون، ذهن بشر را به خود مشـغول سـاخته اسـت و تـا زمـانی کـه بـراي        
است، زندگی کـرد. افـراد    که شایستۀ بشرتوان چنانکننده یافت نشود، نمیهاي قانعها، پاسخپرسش

واقع، تالش کنند. دروجو میدر پی یافتن معناي زندگی هستند، اما معنا را با درجات متفاوتی جست
هـاي غرایـز   در یافتن معناي زندگی، خود نیرویی اصیل و بنیادي است، و نه توجهی ثانویه از کشش

و قـادر اسـت بـه آن تحقـق بخشـد       این معنی، منحصر به فرد و یکتاست و فقط اوست که بایداو. 
تنهـا تجلـی واقعـی انسـانیت انسـان اسـت. بلکـه        جویی نه). بنابراین، معنی28، ص 1388(فرانکل، 

رود شـمار مـی  ثابت کرده، معیاري مطمئن براي سـالمت روان نیـز بـه    تئودور کوچنطور که همان
  ).145، ص 1389(فرانکل، 
داننـد؛ یعنـی   آینده می از پیوستگی حال به گذشته و و همکاران، معناي زندگی را نمادي استجر

کـه  دهـد؛ چـرا  آینده پیوند می زندگی چنان منسجم است که حال را به گذشته و امیال و آرزوهاي ما را به
). بنـابراین،  27، ص 1389دهـد (احمـدي،   این را در بافتی یکپارچه قـرار مـی   برگرفته وتجربیات ما را در

اي است که در آن، افراد مفاهیم معنـاداري را در زنـدگی خـود بـه حـدي درك،      ودهمعنا در زندگی محد
شود خود را هدفمند و یا حتی داراي هدفی بـزرگ در زنـدگی   کنند که موجب میاحساس و مشاهده می

وجوي معنا مورد بررسـی قـرار گرفتـه شـده     ارزیابی کنند. معناي زندگی از دو بعد حضور معنا و جست
. حضور معنا در زندگی: ادراك افراد از Steger & et al, 2006, p. 80-93; 2008, p. 199-228( .1( است

؛ )Steger & Dik, 2009, p. 303-320(شـود  شان به بعد تجربی آنان مربوط مـی حضور معنا در زندگی
درك  د کـه خـود و دنیایشـان را   نکنو همکاران، افراد زمانی حضور معنا را تجربه می استجرعقیدة به

کنند، جایگاه منحصر به فرد خود را در جهان و آنچه را کـه سـعی در انجـام آن در زنـدگی دارنـد،      
اینکه افراد چقدر (میزانی کـه افـراد) معنـا در زنـدگی را     وجوي معنا در زندگی: . جست2بشناسند. 

ی به فعالیت وجوي معنا در زندگ، جست)Ibid(شود اي مربوط میکنند، به بعد انگیزهوجو میجست
  .)Kiang & Fuligni, 2009, p. 1253-1262(اکتشافی براي رسیدن یک حس معنا در زندگی اشاره دارد 

  ایـن نکتـه  هاي دینی در باب معنـاي زنـدگی عبـارت اسـت از: تأکیـد بـر       جوهر اساسی نظریه
). در 1386که بدون وجود خداوند و فناناپذیري، زندگی معنایی نخواهد داشت (مهـدوي آزادبنـی،    
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» گردیـد نمـی سـوي مـا بـاز   ایم و بـه کنید ما شما را عبث آفریدهآیا گمان می«قرآن اشاره شده است: 
دهد و انسان را بـه سـمت کمـال در    ). اسالم به هدف و غایت در زندگی اهمیت می115(مؤمنون: 

عملکـرد  تـرین  ). از نظـر بسـیاري از افـراد، برجسـته    1388دانـد (کرمـانی و جلـوانی،    حرکت مـی 
 ؛)Martos & et al, 2010, p. 863-868(شناختی مذهب، ارائه حس معنا و هدف در زندگی است روان

دهـد  شـان قـرار مـی   هایی را در اختیار افراد براي کشف هدف یا معنا در زندگیزیرا مذهب فرصت
)Steger & Frazier, 2005, p. 574-582( بی، بـدون  هیجانی مـذه  - . همچنین براساس نظریۀ شناختی

کـه باورهـاي مـذهبی    حالیتوانند معناي زندگی را دریابند. درها نمیباورهاي اساسی، مذهب انسان
  .)Rajaei, 2010, p. 81-87(توانند موجب احساس امیدواري، هدفمندي و آرامش در افراد شوند می

ا یـک الگـوي   تصـور از خـد   ریزاتو،اعتقاد هاي مهم معنویت تصور از خداست. بهیکی از مؤلفه
واقع یـک فراینـد ترکیـب محفوظـات و     شناختی از تصورات فرد در مورد خداست. دردرونی روان

. )Lawrence, 1997, p. 214-226(باشـد  تنظیم انبوه خاطراتی از منابع مختلف و در ارتباط با خدا، می
عنـوان منبعـی   ا بـه نشان داد افراد اغلب عقاید و تجربیات معنوي و مـذهبی ر  بیکرو  اسچنلمطالعۀ 

. بـه عـالوه،   )Schnell & Becker, 2006, p. 117-129(گیرنـد  شـان در نظـر مـی   براي معنا در زنـدگی 
ــرنچ و جــوزف،   ــه ف ــوهلمن2006؛ ســوننس و هوتســبات، 1999تحقیقــات بســیاري (از جمل   ؛ پ

رتبـاط  ) نشان داند که بین مذهب و معناي زنـدگی ا 2010؛ مارتوس و همکاران، 2006و همکاران،  
  و اســتاندارد بیــان کردنــد کــه ارتبــاط مثبتــی بــین معنــا در زنــدگی و  هــریسمثبتــی وجــود دارد. 

. )Steger, in press, 2001(بهزیستی معنوي و اهمیت معنویـت در دانشـجویان دانشـگاه وجـود دارد     
سـت  حاکی از ارتباط مثبت بین معنـا در زنـدگی و یکتاپرسـتی ا    استومپیگو  مولکارهمچنین نتایج 

)Steger & et al, 2010, p. 206-227( ،این نتیجـه دسـت   در تحقیقات خود به  شالون. در همین راستا
دهنـد و احتمـاالً بیشـتر    هایی که بیشتر معنوي هستند، بیشتر نماز یا عبادت انجام مییافت که جوان

، گارمنــتپار . مطالعــۀ)Shaalon, 2007, p. 80(کننــد هدفمنــدي و معنــا در زنــدگی مــیاحسـاس  
در تحقیقات خود بیان کردند که افراد مـذهبی ممکـن اسـت معنـاي      موري سوانگ،و  ماگیارروسل

خصوص زمانی که مذهبشان به سـمت مقدسـات گـرایش دارد و    بیشتري در زندگی تجربه کنند، به
هاي فوق به بررسـی  چند در پژوهش. هر)Martos & et al, 2010, p. 863-868(نقص) است کامل (بی
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مذهب و معناي زندگی پرداخته شده، اما بـه ارتبـاط مـذهب بـا ابعـاد معنـاي زنـدگی (حضـور و         
آیا معنویت (تصور از خدا) موجب حضور معنـا یـا    نکهای وجوي معنا) توجهی نشده است وجست
و همکاران به نتـایج مشـابهی دسـت یافتنـد. بـه       مارتوسشود؟ در این زمینه وجوي معنا میجست

ا گزارش کردند که بین برتر دانستن خداوند و حضور معنا در زندگی، و برداشت نمـادین  عالوه، آنه
. اما مطالعۀ مذکور به بررسـی  )Ibid(وجوي معنا در زندگی ارتباط مثبتی وجود دارد از خدا با جست

هـاي  عنوان مؤلفـه آید که آیا تصور از خدا، بهاین سؤال پیش میتصور از خدا نپرداخته است. اکنون 
ایـن   هاي مذهبی بر معنـا در زنـدگی تـأثیر دارد و   ها و تجربهمهم مذهب و معنویت همانند فعالیت

  گیرد؟تأثیر مستقیم است یا از طریق عوامل دیگر صورت می
 دارند که با تشکیل هویت روابط با دیگران،و همکاران اظهار می استجرافزون بر نقش معنویت، 
هاي خود در دنیـا، ادراك و  هاي مثبت مربوط به آینده، و دیدگاه، دیدگاهایجاد و دنبال کردن اهداف

). بسـیاري از  31، ص 1389شـوند (احمـدي،   ایجاد معناي زندگی مـی ایجاد شده و منجر به هدف 
کننـد، اغلـب در حـال کـاوش و سـؤال دربـارة       شان تالش مینوجوانان براي یافتن معنا در زندگی

خواهند با زندگی و تحصیالتشان انجـام دهنـد،   هایشان و آنچه میانگیزه اهداف زندگی، هیجانات و
توان گفت نگرانی اصلی رشد در طی دورة نوجوانی به احساس هدف یا معنا که میطوريبه د.هستن

در  آلپـورت . در ایـن زمینـه،   )Kiang & Fuligni, 2009, p. 1253-1262(شـود  در زندگی مربـوط مـی  
تـرین  این دوره دانسته، معتقد است: اساسی ترین مشخصۀجویی را مهمویتتوصیف دوران بلوغ، ه

). از نظـر  1384جوي هویت تعریف هدف، مقصود و آرمان زندگی اسـت (شـرفی،   وبخش جست
ها، باورها و اهـدافی  یافته از خود، که از ارزشهویت عبارت است از یک مفهوم سازمان اریکسون،

 مطالعـه در زمینـۀ علمـی    .)1386شکیل شده است (خادمی و همکـاران،  که فرد بدان پایبند است، ت
هـاي گونـاگون مـذهبی، شـغلی، قـومی،      اجتماعی هویت نشان داده است کـه افـراد داراي هویـت   

باشند. مذهب زمینه را براي کشف و تعهد هویت از طریـق پیشـنهاد   اجتماعی، سیاسی و جنسی می
که نتایج نشان داده اسـت کـه   طوريکند، بهمعنوي فراهم می ایدئولوژیکی، اجتماعی و کردن مفاهیم

  .)King, 2003, p. 197-204(شده رابطۀ مثبت وجود دارد بین مذهب و هویت کسب
معناي دستیابی به یک تعریف منسجم دینی از خود است کـه انتخـاب آگاهانـه    هویت پایدار دینی، به

این معنا که فـرد بیابـد   این هویت است؛ به  شخصۀ اصلیهاي زندگی مها، باورها و هدفو آزادانه ارزش
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هـایی برگزیـده اسـت کـه در زنـدگی      آیـد و چـه راه  حساب میکیست؟ چه چیزهایی براي او ارزش به
شود و در فرایند رشد عقالنی پیوسـته  گیري هویت دینی با آغاز نوجوانی شروع میپیگیري نماید. شکل

گیرند تا فرد به هـویتی پایـدار برسـد. چنانچـه فـرد      نظر قرار میجدیدها مورد تها، باورها و هدفارزش
شـود (فیاضـی،   نتواند در فرایند رشد، به هویت صحیح و پایدار دینی برسد، دچار پـوچی و بحـران مـی   

باشد که ناشـی از درك فـرد از   شناختی میعنوان سازه روانهویت مذهبی به بل،). همچنین از نظر 1389
فرهنگـی اسـت کـه     –ت به یک نیرو یا موجود متعـالی و یـا یـک گـروه اجتمـاعی      ضمیر خودش نسب

هـاي  در خصوص هویـت و پایگـاه   مارسیاباشد. وي بر پایۀ نظرات مشخصۀ غالب آن، هدف متعالی می
 فلـین شده (یکپارچه) را مطرح کرد. هویت، چهار پایگاه هویت مذهبی آشفته، زودرس، دیررس و کسب

در حفظ حس هویـت فـردي و اجتمـاعی،     ،هاي عبادي روي زنان مذهبی سالمندتبا بررسی نقش فعالی
سـازند کـه   هاي عبـادي) هـویتی را مـی   معنا (فعالیتهاي پربیان کرد که افراد از طریق شرکت در فعالیت

در  جمالی). همچنین Dawn & Manning, 2010, p. 16-33( شودحس زندگی هدفمند و معنادار می موجب
 ۀبخـش بـودن زنـدگی رابطـ    این نتیجه دست یافت که بین نگرش مذهبی و احساس معنا به تحقیق خود

کند تا به شناخت بهتـر از هـدف   نگرش مذهبی به افراد کمک میدیگر، عبارت به .داري وجود داردمعنی
بخـش بـودن   احساس معنـا  موجبمذهب  ،. بنابراین)1، ص 1381(جمالی،  و معناي زندگی دست یابند

ـ بـه امـر  ایـن   .شـود مـی  االت نوجوان در مورد هدف و معناي زندگیؤنوعی پاسخ به سو به زندگی  ۀنوب
چه معناي زنـدگی در رابطـه بـا متغیرهـایی ماننـد بهزیسـتی،       . اگرگذاردثیر میأبر هویت نوجوان ت ،خود

خـدا و   مذهب، فرهنگ و... بررسی شده است، اما تـاکنون تحقیقـاتی در مـورد تـأثیر تعـاملی تصـور از      
انجـام نشـده اسـت. در ایـن     بینی معناي زنـدگی بخصـوص در جامعـۀ اسـالمی     هویت مذهبی در پیش

 شود.پژوهش، جهت مدلی براي معناي زندگی نقش همزمان تصور از خدا و هویت مذهبی بررسی می

  تحقيق روش
ري در متغییاي از معادالت رگرسیون چندباشد که مجموعهپژوهش حاضر از نوع همبستگی می

گونـۀ همزمـان مـورد ارزیـابی قـرار گرفـت. بـراي بررسـی         یابی معـادالت سـاختاري بـه   مدل
گري هویت مذهبی، در ارتباط بین تصور از خـدا و معنـاي زنـدگی از تحلیـل عـاملی      میانجی

یابی معادالت ساختاري از طریق لیزرل اسـتفاده شـد. جامعـۀ آمـاري     اکتشافی و تأییدي و مدل
دانشـجو   581باشـند کـه   هاي آزاد و دولتی بیرجند میمجرد و متأهل دانشگاهکلیه دانشجویان 
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 343نمونـه دانشـجو،    581هـا را تکمیـل نمودنـد. در بـین     نامهاي پرسشمرحلهصورت چندبه
  دانشجوي مرد شرکت داشتند. 237دانشجوي زن و 

منظـور ارزیـابی   بـه اي را در ارتبـاط بـا تصـور از خـدا     نامهپرسش الرنس مقیاس تصور از خدا:
باشد. وي سه ناحیه تعلق داشـتن،  گویه می 73احساسات افراد نسبت به خدا ساخت که شامل 

این سـه بعـد، بـه دو قسـمت     یک از خوب بودن (مهربانی) و کنترل داشتن در نظر گرفت. هر
پذیر و مشیت این مقیاس شامل حضور، چالش، پذیرش، خیرخواهی، تأثیرتقسیم شده است که 

، 86/0، 94/0ترتیب یک از عوامل فوق، بهالهی است. ضریب همسانی درونی سؤاالت براي هر
باشـد. در ایـن مطالعـه،    ) مـی 4) تا کامالً موافقم (1از کامالً مخالفم ( 92/0، 92/0، 91/0، 90/0

ترتیب در تعلق داشتن، خـوب بـودن (مهربـانی) و کنتـرل     ضریب همبستگی آلفاي کرونباخ به
هـاي  باشـد. تحلیـل مؤلفـه   دست آمد که حاکی از پایایی مقیاس می 76/0، 52/0، 62/0داشتن، 

عاملی تعلق، مهربانی و کنترل را نیز نشان داد کـه بـه    3اصلی با چرخش ابلیمین ساختار ساده 
درصد) از واریانس تصور از خـدا را   29/44درصد (و در مجموع  21/6و  56/8، 5/29ترتیب 

  تبیین نمودند.
گویه براي  5باشد. گویه می 28) تدوین شده است شامل 2009( بلتوسط  ن هویت مذهبی:آزمو

نامه، در این پرسشباشد. گویه مربوط به هر پایگاه هویت کلی می 2هر پایگاه هویت مذهبی و 
) تـدوین شـده اسـت. ضـریب     1) تا کامالً مخـالف ( 6اي از کامالً موافق (درجه 6یک مقیاس 

، 80/0ترتیـب  شـده، بـه  براي هویت مذهبی آشفته، زودرس، دیـررس و کسـب  آلفاي کرونباخ 
دست آمده است. در این مطالعه، هماهنگی درونی در ضریب همبستگی به 77/0و  84/0، 79/0

، 59/0، 61/0ترتیـب  شـده بـه  کرونباخ براي هر پایگاه هویت آشفته، زودرس، دیررس و کسب
هـاي اصـلی، بـا    باشـد. تحلیـل مؤلفـه   یایی مقیاس مـی دست آمد که حاکی از پابه 64/0، 51/0

هـاي آشـفته، زودرس، دیـررس و    عاملی را نشان داد که عامل 4ساختار ساده  ابلیمینچرخش 
درصـد) هویـت    47درصـد (و در مجمـوع    27/6، 39/9، 06/13، 75/18شده به ترتیـب  کسب

  مذهبی را تبیین کرد.
وجوي معنـا در  اي دربارة حضور جستگویه 10دید این آزمون یک سنجش ج آزمون معناي زندگی:
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ایـن  . )Steger & et al, 2006, p. 80-93(و همکاران ساخته شده است  استجرزندگی است که توسط 
) تـدوین  1) تـا مطلقـاً نادرسـت (   7اي از مطلقـاً درسـت (  درجه 7نامه، در یک مقیاس پرسش

ـ  گردیده است. پنج گویه وجـوي معنـا را   نج گویـه دیگـر، جسـت   این آزمون، حضور معنا و پ
و براي حضور معنا بـین   92/0و  84/0وجوي معنا بین کند. ضریب آلفا براي جستارزیابی می

ــاخ    86/0و  81/0 ــاي کرونب ــی آلف ــژوهش، همــاهنگی درون ــن پ گــزارش شــده اســت. در ای
مقیاس  دست آمد که حاکی از پایاییبه 81/0و 71/0ترتیب وجوي معنا و حضور معنا بهجست

عـاملی را نشـان داد کـه     2سـاختار سـاده    ابلیمن،هاي اصلی با چرخش باشد. تحلیل مؤلفهمی
درصد معنا زنـدگی را   2/32درصد  31/24ترتیب وجوي معنا و حضور معنا بههاي جستعامل

  نمود.تبیین می

  هاي پژوهشيافته
عـادالت سـاختاري در مـدل مـورد     هـاي م ، مفروضـه یـابی منظور تبیین معناي زندگی بر پایۀ مدلبه

اگـر تعـداد    هـومن اي: طبـق گفتـۀ   گیري متغیرها در سـطح فاصـله  مطالعه بررسی شد. الف) اندازه
اي هاي فاصلهخطا) مانند دادهتوان با آنها (البته با کمییا بیشتر باشد، احتماالً می 5اي هاي رتبهطبقه

گونۀ کلی یکسـان  زا، بهکندگی متغیرهاي درون). ب) یکسانی پرا106، ص 1384رفتار کرد (هومن، 
سازد، بلکه آنهـا را ضـعیف   را ناروا نمی لیزرلهاي متغیري مدلهاي چندنبودن پراکندگی رگرسیون

متغیري از جمله بیشینه احتمال، نسبت به تخطـی  هاي چندهاي رگرسونکند (همان)؛ زیرا روشمی
اینکه حجـم   باشد (همان). از سوي دیگر، با توجه بهمیهاي خطا مقاوم از نرمال بودن توزیع جمله

ایـن مفروضـه اطمینـان کـرد. پ)      توان بر برقراريباشد، مینمونۀ مطالعۀ حاضر تا حدي بزرگ می
نظـران (از جملـه اشـر،    زا، بنا بر نظـر بسـیاري از صـاحب   خطی چندگانه متغیرهاي برونفقدان هم

خطـی بـودن چندگانـه اسـت     زا بیانگر همبین متغییرهاي برون 8/0هاي باالتر از )، همبستگی1983
آمده، بیانگر  1مطالعه، که در جدول (همان). نتایج حاصل از ضرایب همبستگی بین متغیرهاي مورد

کننـدگی  پذیري و کنتـرل بین تعلق 60/0تأیید مفروضه مذکور است. باالترین ضریب همبستگی نیز 
  دست آمد.به
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  ، میانگین و انحراف استاندارد متغیرهاي تصور از خدا، هویت مذهبی و معناي زندگیگیضریب همبست - 1جدول 
9 8 7 6 5 4 3 2 1   

 1 کنندگیکنترل 1        
  2 مهربانی 30/0** 1       
  3 پذیريتعلق 60/0** 50/0** 1      
  4 حضور معنا 20/0** 39/0** 31/0** 1     
  5 وجوي معناجست 21/0** - 02/0 24/0** 09/0* 1    
  6 شدههویت کسب 23/0** 32/0** 38/0** 39/0** 03/0 1   
  7 هویت زودرس 21/0** - 04/0 11/0* 03/0 05/0 14/0** 1  
  8 هویت دیررس -001/0 -14/0** - 06/0 -18/0** 21/0** - 05/0 -13/0** 1 
  9 هویت آشفته - 07/0 -26/0** -28/0** -30/0** - 02/0 -32/0** 17/0** 18/0** 1
    میانگین  89/2  97/2  34/3  23/2  44/4  26/4  68/3  48/3  43/2
    انحراف استاندارد  53/0  50/0  47/0  02/1  05/1  98/0  98/0  09/1  28/1

  01/0** معناداري در سطح  05/0* معناداري در سطح 

ی و مبـانی نظـري،   شده بر پایه تحلیل عاملبنديهاي عاملالزم به یادآوري است پس از مقایسه ماده
عنوان نشانگر در نظر گرفتـه  ماده، که داراي بیشترین بار عاملی بود، به 3 و یا 4 براي هر عامل تعداد

  در مرحلـه  ،گـري هویـت مـذهبی   جهـت بررسـی نقـش میـانجی     کنـی، و  بـارون طبـق نظـر   . شد
ر معنـاي زنـدگی   گر هویت مذهبی بزاي ادراك تصور از خدا و متغیر میانجیاول، نقش متغیر برون 

گر، در مدلی جداگانه نقش مستقیم متغیر در مرحله دوم، جهت تبیین نقش میانجی .بررسی شد
گر هویت مذهبی بر معناي زندگی بررسی شد زا تصور از خدا بدون حضور متغیر میانجیبرون

)Tokar & et al, 2003, p. 77-102( .ا در مدل که مسیري که در مدل مذکور معنادار است، امچنان
بـین دوم حکـم   مرحله اول با حضور متغیر سوم معناداري خود را از دست بدهد، متغیـر پـیش  

هاي همکاران، در دستورالعمل مربوط به گزارش شاخصهوپر و طبق پیشنهاد  .گر داردمیانجی
مناسب برازندگی الگو، مجذور خی به همراه درجه آزادي، ریشه دوم واریانس خطاي تقریب و 

ایـن،   . افزون بر)Hooper & et al, 2008, p. 53-60(برازندگی تطبیقی در نظر گرفته شد شاخص 
بر خالف شاخص برازندگی تطبیقی براي حجم نمونـه جریمـه    برازندگی نرمالچون شاخص 

نظر قرار گرفت. شاخص روایـی  )، در بررسی مدل حاضر مد239، ص 1384دهد (هومن، نمی
هاي رقیـب  هاي مختلف، جهت مقایسه مدل با مدلب نسبی براي مدلایجاد ترتی متقاطع نیز با

. بـه  )همـان (ترین مقدار آن، بیانگر برازندگی بیشتر مدل است دیگر در نظر گرفته شد که پایین
کـه  هر حال، ریشه دوم واریانس خطاي تقریب و شاخص روایی متقاطع مناسب هسـتند؛ چـرا  

زم نیست مدلی با استقالل کامل متغیرهاي مکنون بیـان  مستلزم مقایسه با مدل صفر نیستند و ال
  ).همان(شود 
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کـه  آنجـایی از. نشـان داده شـده اسـت    1 گـري هویـت مـذهبی در شـکل    نمودار مسیر میـانجی 
 اسـت  89/0و  97/0ترتیـب برابـر   بـه  برازنـدگی نرمـال  برازندگی تطبیقی و شـاخص   هايشاخص

و  79/0شاخص روایی متقاطع نیـز   ها برازش خوبی دارد.توان استنباط نمود مدل با دادهمی، )همان(
که بیانگر تقریب معقـولی   بود و در فاصله اطمینان قرار گرفت) 04/1(ه شدکمتر از مقدار مدل اشباع

شـد کـه    36/1برابـر  ) 229( به درجه آزادي) 22/315( نسبت مجذور کاي. )هماندر جامعه است (
ـ  افزون بـر  .را نشان داد 2 عدد کمتر از ،)همان( ي پیشنهادي بایرنهامطابق با مالك ن، ریشـۀ دوم  ای

بیانگر برازش مناسب مدل اسـت. در ایـن مـدل، مقـدار      RMSEA (026/0واریانس خطاي تقریب (
  درصد به دست آمد. 35و  22ترتیب وجو و حضور معنا بهمجذور همبستگی چندگانه جست
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  معنادار است.

پـذیري  شدة ارتباط بین تصور تعلقدهد، هویت زودرس و کسبنشان می 1طور که شکل همان
پذیري به خـدا و حضـور   ارتباط بین کنترل و هویت مذهبی آشفته،به خدا و حضور معنا در زندگی 

  بینـی  کنند. همچنین نتایج نشان داد کـه مهربـانی تنهـا اثـر مسـتقیم بـر پـیش       گري میمعنا را میانجی
بینـی  پـذیري سـهم مثبـت در پـیش    پـذیري سـهم منفـی و تصـور تعلـق     حضور معنا دارد و کنترل

کننـدة حضـور معنـا    یبینهاي هویت مذهبی تنها پیشطور مستقیم دارند. پایگاهوجوي معنا بهجست
، مـدل  کنـی  و بـارون گري هویت مذهبی، طبق نظر تر نقش میانجیباشند. به منظور درك روشنمی

 گر بررسی نمـود اي نقش مستقیم تصور از خدا بر معناي زندگی بدون حضور متغیر میانجینهجداگا
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)Tokar & et al, 2003, p. 77-102(00/1ترتیب ی نرمال، بههاي برازندگی تطبیقی و برازندگ. شاخص 
دست ) به00/0و  0/1(فاصله اطمینان؛  041/0و ریشه دوم واریانس خطاي تقریب نیز برابر  99/0و 

) قـرار گرفـت. طبـق    057/0و  078/0و در فاصله اطمینـان (  069/0آمد. شاخص روایی متقاطع نیز 
وجـوي معنـا و   دگی با جسـت کنننتایج در مدل مستقیم تصور از خدا بر معناي زندگی، مسیر کنترل

طور منفـی معنـادار شـد. همچنـین در     وجوي معنا بهطور مثبت و با جستمهربانی با حضور معنا به
وجـوي و حضـور معنـا    پـذیري بـا جسـت   گر، مسیر تعلقمدل اثرات مستقیم بدون حضور میانجی

گـر را در رابطـه بـین    هاي هویت مذهبی نقش میـانجی معنادار شد. بنابراین، با توجه به شکل پایگاه
کننـدگی و  کـه کنتـرل  طوريپذیري با احساس حضور معنا در زندگی دارند. بهکنندگی و تعلقکنترل
هاي هویت مذهب (افزایش تعهد و اکتشاف مـذهبی) احسـاس حضـور    پذیري از طریق پایگاهتعلق

 دهد.معنا در زندگی را افزایش می

  گيريبحث و نتيجه
  صوص رابطه بین تصور از خـدا بـر معنـاي زنـدگی، بیـانگر معنـادار بـودن        نتایج مدل حاضر در خ

تـوان گفـت: تصـور از خـدا     باشـد. در نتیجـه، مـی   نقش مستقیم تصور از خدا بر معناي زندگی می
وجـوي  کنندة معناي زندگی (حضور معنـا و جسـت  بینیعنوان مؤلفه معنوي از جمله عوامل پیشبه

  شـناختی مـذهب، ارائـه حـس     تـرین عملکـرد روان  ي از افراد، برجسـته باشد. از نظر بسیارمعنا) می
؛ زیـرا مـذهب و معنویـت    )Martos & et al, 2010, p. 863-868(معنـا و هـدف در زنـدگی اسـت     

دهنـد  شـان قـرار مـی   وجوي هدف و یا معنا در زنـدگی هایی را در اختیار افراد براي جستفرصت
)Steger & Frazier, 2005, p. 574-582(    نشـان داد افـراد    بیکـر و  اسـچنل . در همـین زمینـه، مطالعـۀ  

گیرنـد  عنوان منبعی براي معنا در زندگی در نظـر مـی  اغلب عقاید و تجربیات معنوي و مذهبی را به
)Schnell & Becker, 2006, p. 117-129(رسد افرادي کـه تصـور مثبتـی از خـدا     . بنابراین، به نظر می

کننـد، احسـاس هدفمنـدي و    ده، مهربان، مراقب و قادر و توانا تصور میکنندارند و خدا را حمایت
  معنا در زندگی بیشتري دارند.

چه مدل مستقیم تصور از خدا و معناي زندگی معنـادار شـد، امـا بـا حضـور متغیـر هویـت        اگر
معنـادار  پذیري به خدا و حضور معنا در زنـدگی غیـر  )، مسیر تصور تعلق1مذهبی طبق مدل (شکل 

گر رابطه بین شده میانجیگونه بیان کرد که هویت مذهبی زودرس و کسباینتوان . بنابراین، میشد
  همخـوان اسـت، بـه اعتقـاد      اریکسـون باشـد. یافتـۀ فـوق بـا نظریـۀ      پذیري و حضور معنا میتعلق
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شـود  ایجـاد مـی  وي احساس هدف و معنا در زندگی، از تحلیل بحران هـویتی در دوران نوجـوانی   
)Kiang & Fuligni, 2009, p. 1253-1262(توان گفت: در نتیجۀ تصور خداي . در تبیین نتایج فوق می

وجـوي محـیط و   کننده، که در همۀ شرایط حضور دارد (پناهگاه مطمـئن)، فـرد بـه جسـت    حمایت
 . بنـابراین، فـرد در  )Lawrence, 1997, p. 214-226(پـردازد  ایمنی) میاکتشاف مذهبی (پایه و اساس 

کنـد،  خاطر خود، نه فقط دیگران انتخـاب مـی  پردازد و بهمورد عقاید مذهبی به بررسی و چالش می
ایجـاد  اینکه چه کسی است و چگونگی تعریف خودش، تا یک سیستم اعتقادي خاصی را در مورد 

نظـر  رو، بهاینشود. ازو پس از کاوش و بررسی، نسبت به انتخاب خود متعهد می )Bell, 2009(کند 
شود. از سوي دیگر، ممکـن اسـت   پذیري موجب افزایش تعهد و اکتشاف مذهبی میرسد، تعلقمی

پذیري به خداوند، اعتماد به حضور و حمایـت خداونـد موجـب شـود کـه فـرد بـه        احساس تعلق
اکتشاف نپردازد (نیاز به اکتشاف احساس نکنـد) و در مسـیر هویـت مـذهبی زودرس قـرار گیـرد.       

شـده  طور غیرمستقیم از طریق هویت مذهبی زودرس و کسبپذیري بهفته شد، تعلقطور که گهمان
باشد. احتماالً در حضور معناي افراد داراي هویت مـذهبی زودرس و  کننده حضور معنا میبینیپیش

رسد، اساس حضور معنا در زندگی افراد زودرس بـر پایـه   شده تفاوت وجود دارد. به نظر میکسب
ایـن افـراد مـوقتی و برگرفتـه از      تشاف مذهبی است. بنابراین، وجود معنا در زندگیتعهد و عدم اک

شـده ناشـی از   که، وجود معناي زندگی در افراد داراي هویت مذهبی کسبحالیباشد. دروالدین می
تـوان گفـت:   رو، میاینباشد. در نتیجه، احساس معناي پایداري دارند. ازتعهد و اکتشاف مذهبی می

  شود ولی اکتشاف الزمۀ پایداري حضور معناست.ند که تعهد موجب احساس حضور معنا میچهر
ایجاد هویت مذهبی آشفته  این، نتایج پژوهش نشان داد بعد کنترل از طریق کاهشافزون بر 

پذیري (تأثیرپذیري، مشیت الهی) که کنترلطوريشود. بهموجب افزایش حضور معنا در زندگی می
د که فرد احساس کند که تنها نیست و عالوه بر خود، خداوند نیز در تعیین شوموجب می

نشود. در نتیجه، ؛ و دچار سردرگمی )Lawrence, 1997, p. 214-226(سرنوشت وي دخیل است 
ایجاد هویت مذهبی  یابد. بنابراین، بعد کنترل از طریق کاهشتعهد و اکتشاف مذهبی افزایش می

  شود.اکتشاف مذهبی) باعث افزایش احساس وجود معنا می آشفته (افزایش تعهد و
کننده حضور معنا در زندگی بینیطور مستقیم پیشسرانجام، مدل حاضر نشان داد مهربانی تنها به

سو، پذیرفته شدن از جانب خداوند از باشد، بنابراین، احساس ارزشمند بودن زندگی از یکمی
معنا و فرد است و نظام هستی بی اس کند که خدا حامیشود احسموجب می ،)Ibid(سوي دیگر 
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که  این یافته، با سخن حضرت علیپوچ نیست و براي هر کسی هدف و معنایی وجود دارد. 
اند تا نگذاشتهکس بیهوده آفریده نشده تا به بازي بپردازد، و او را به حال خود واهیچ«فرمایند: می

) همخوان است. همچنین نتایج 370، ح 1379، البالغهنهج» (یدارزش نماخود را سرگرم کارهاي بی
وجوي معنا بینی جستپذیري سهم مثبت در پیشپذیري سهم منفی و تصور تعلقنشان داد، کنترل

توان کنندگی خداوند (مشیت الهی)، میطور مستقیم دارند. با احساس افزایش نقش کنترلبه
اینکه فقط خدا در تعیین سرنوشت زندگی دخیل است و اس گونه بیان کرد که احتماالً احساین

وجوي معنا در شود کمتر در جستخود فرد تأثیري در سرنوشت ندارد (عدم اختیار)، موجب می
رسد نظر می، بهوجوي معناپذیري و جستزندگی باشد. همچنین با توجه به مسیر معنادار تعلق

اوست، به خداوند توکل کرده و در ط حاضر و حامی وقتی فرد احساس کند خداوند در همۀ شرای
  شود.وجوي معنا در زندگی میایمنی براي کاوش و جست نتیجه، خداوند پایۀ

طور غیرمستقیم (از طریق پذیري بهکنندگی و تعلقدر مجموع، مشخص شد که تصور کنترل
پذیري و راین، تنها تصور تعلقشوند. بنابکننده حضور معنا میبینیهاي هویت مذهبی)، پیشپایگاه
پذیري و کنترل از طریق شود، بلکه تصور تعلقکنندگی موجب احساس حضور معنا نمیکنترل

  شود.تعهد و اکتشاف موجب احساس حضور معنا در زندگی می
هاي پژوهش، باشد: یکی از محدودیتاین پژوهش تحت تأثیر چند محدودیت نیز می هايیافته
باشد؛ زیرا تنها روي باشد. محدودیت دیگر، مربوط به نمونۀ پژوهش میمی بودن آنمقطعی

هاي سنی باید با احتیاط صورت گیرد. رو، تعمیم به دیگر گروهایندانشجویان انجام شده است. از
صورت طولی انجام هاي آتی براي بررسی بیشتر، پژوهش بهشود در پژوهشبنابراین، پیشنهاد می
هاي دیگر جامعه انجام شود. همچنین بررسی نقش تاریخچۀ روي نمونه شود و پژوهش بر

  .شوددلبستگی به والدین در تصور از خدا و معناي زندگی پیشنهاد می
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