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 آموزان دختر نوجوانبررسی ارتباط بین هویت های دینی و ملی با کیفیت زندگی دانش

in studying the relationship between religious and national identities with life quality of 

pre-university exam female teens . 

 3و رویا هزاری 2، نسیم بقائی1الله صنوبر

 چکیده 

 بود. آموزان دختر نوجوان پشت کنکورپژوهش حاضر بررسی ارتباط بین هویت های دینی و ملی با کیفیت زندگی دانشهدف از 

تحلیلی) همبستگی( بود. پژوهشگر برای جمع آوری داده های پژوهش به مرکز آموزشی قلم -روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی

آموزان نوجوان دختر که پشت کنکور بودند را انتخاب و نفر از دانش 111چی رجوع نمود و با شیوه نمونه گیری در دسترس 

پرسشنامه های هویت دینی و ملی و کیفیت زندگی را در اختیار نمونه های پژوهش قرار داده و از آن ها خواسته شد که پرسشنامه 

کیفیت زندگی سازمان جهانی شنامه ( و پرس1331ها را تکمیل کنند. در این بررسی از پرسشنامه های هویت دینی و ملی احدی)

ها با استفاده از آزمون  آماری همبستگی پیرسون مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد، که بین داده ( استفاده شد.1111بهداشت)

هویت های دینی وملی با تمام ابعاد کیفیت زندگی)سالمت جسمانی، سالمت روانی، سالمت اجتماعی، سالمت محیط 

این آموزان نوجوان دختر همبستگی معنادار وجود دارد. اما بین هویت دینی با سالمت اجتماعی ارتباط معناداری یافت نشد. (دانش

 آموزان در مدرسه مطرح می نماید.   مطالعه تلویحاتی را برای آموزش و تقویت هویت دینی و ملی دانش

 آموزهویت دینی، هویت ملی، کیفیت زندگی، دانش :هاکلیدواژه
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 مقدمه 

سال قبل از میالد مسیح باز می گردد. در آن دوران ارسطو  333به دوران ارسطو در  1تاریخچه پیدایش مفهوم کیفیت زندگی

تا قرن  "کیفیت زندگی"را به معنای شادی بودن در نظر گرفته است. ولی اصطالح  "خوب انجام دادن کارها"یا  "زندگی خوب"

نگرفته بود. به مرور زمان محققین متوجه شدند که کیفیت زندگی می تواند یکی از پیامدهای پراهمیت در  بیستم مورد استفاده قرار

(. بنا 2111ارزیابی های سالمت باشد، چنانچه تعریف سازمان بهداشت جهانی از سالمت نیز به این نکته تأکید دارد)فایرز و ماچین،

رک افراد از موقعیت خود در زندگی از نظر فرهنگ، سیستم ارزشی که در آن به تعریف سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی، د

زندگی می کنند، اهداف، انتظارات، استانداردها و اولویت هایشان است. پس موضوعی کامال ذهنی بوده و توسط دیگران قابل 

(. بهبود کیفیت زندگی در هر 2111مشاهده نیست و بر درک افراد از جنبه های مختلف زندگی استوار است)بونومی و همکاران،

(. عوامل زیادی می تواند در کیفیت 1333جامعه ای، یکی از مهمترین اهداف سیاست های عمومی آن جامعه شده است)لطفی،

زندگی افراد نقش داشته باشد از جمله پژوهش ها نشان داده است که هویت مذهبی و باورهای مذهبی می تواند با کیفیت زندگی 

( در بررسی خود نشان دادند که بین هویت 1331(. موسوی و همکاران)1311ارتباط داشته باشد)خواجه نوری و همکاران،جوانان 

(. امروزه مسائل هویت، انواع 1331دینی و ملی با بهزیستی روانشناختی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد)موسوی و همکاران،

نگی شکل گیری آن، ثابت بودن یا تغییرپذیر بودن آن و مسایلی از این گونه در آن)فردی، جمعی، ملی، جنسیتی،مذهبی( چگو

سطح جهان و در ایران در کانون توجه اندیشمندان علوم اجتماعی قرار گرفته و نظریه های متفاوت و گاهی متناقض در این باره 

ر می داند که از طریق گذر از بحران کسب می هویت را محصولی بی نظی 2(. اریکسون1311ارائه شده است)حقیقتیان و همکاران،

شود، بحرانی که تنها در همانندسازی تازه با همساالن و عناصر خارج از خانواده کسب می شود و به این دلیل نوجوانی را آخرین 

هویت، هویت ملی  ( با توجه به نظریه اریکسون به طرح انواع هویت پرداخت. از جمله انواع1111)3مرحله کودکی می داند. مارسیا

و دینی است. هویت ملی عبارت است از پایبندی به آداب و رسوم و سنت ها و ارزش های گذشته و رایج نوین جامعه به گونه ای 

که منجر به غرور ملی می شودو در عین حال فرد از استقالل نیز برخوردار باشد. و هویت دینی عبارت است از اتکای فرد به یک 

(. دینداری و هویت 1311اعتقادی که بر جهت گیری فرد در زمینه های مختلف تأثیر می گذارد)رفیعی و همکاران، نظام یا پایگاه

دینی یکی از انواع مهم هویت های جمعی محسوب می شود. پژوهش ها نشان می دهند که دینداری بر سالمت روانی و بهبود سطح 

(، لیم و 2113)4(. ویتفورد و همکاران1311أثیر داشته است)طالبان،کیفیت زندگی افراد و نگرش آن ها نسبت به زندگی ت

( در بررسی های خود نشان دادند که بین معنویت و مذهب با کیفیت زندگی بیماران ارتباط 2111)1( و ویلدز و همکاران2111)3یی

                                                           
1 Quality of life 

3--Ericson 
4-Marcia 
5-Whitford  
6-Lim & Yi 
7-Whildes & all 
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کند و مجموعه وسیعی از آثار مثبت  مثبت وجود دارد. به نظر می رسد جهت گیری مذهبی برای افراد، نقش سپر دفاعی را بازی می

روانشناختی را ایجاد می کند. مذهب یکی از عوامل بالقوه برای سالمت روان است که می تواند به عنوان یک اصل وحدت بخش 

و یک نیروی عظیم برای سالمت روان، مفید و کمک کننده باشد. اعمال مذهبی، تعامل و حمایت اجتماعی را افزایش می دهد. 

ه بر این ارتباط و رابطه فردی با خدا، شادکامی را با کاهش استرس و بهبود راهبردهای غلبه بر استرس، ارتقاء می دهد. عالو

همچنین مذهب به زندگی شخص معنا می دهد. افراد با خلق خوش بینانه، با ایمان تر، محبوبیت بیشتر، سازگاری بهتر با تحصیل، 

( طی پژوهشی نشان دادند دانشجویانی که کیفیت زندگی و 1331معینی کیا و زاهد بابالن) (.1314شغل و ورزش دارند)خان صنمی،

تعالی معنوی باالتری دارند از سالمت عمومی بهتری برخوردارند. پژوهش ها نشان دادند که هویت قومی و ملی، سازه بهتری برای 

عبارت دیگر سطح باالتر هویت قومی و ملی با سطح باالتر  نوجوانان است و با عزت نفس و خوش بینی و افسردگی رابطه دارد. به

عزت نفس و سطح پایین تری از نشانه های افسردگی رابطه دارد. نوجوانانی که به کاوش درباره ملیت و قومیت خودشان پرداخته 

ومیت خود ندارند. یعنی با اندو معنای روشنی از آن دارند، ساگاری کلی بهتری نسبت به نوجوانانی دارند که معنای روشنی از ق

( 1333(. غضنفری و همکاران)14اجتماعی نیز افزایش یابد)-افزایش رشد هویت قومی و ملی پیش بینی می شود که سالمت روانی

( در مطالعات خود نشان دادند که کمک به نوجوان به کسب یک هویت ملی او را به تعلق بیشتر به 2111و همکاران) 1و دابو

اس همکاری و تشریک مساعی می کشاند و در نتیجه احساس سربلندی، اعتماد به نفس، خودمختاری و سالمت دیگران و احس

 روانی وی را افزایش می دهد. 

با توجه به این که جوانان چرخ فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی یک جامعه را به گردش درمی آورند، اجتماع را دچار به 

انند آن را به اوج سربلندی و موفقیت برسانندو یا به انحطاط و نابودی بکشانند. بنابراین روشن است که تحول می سازند و می تو

(. 1311توجه به مسائل این قشر از جامعه و تالش در راه حل مسائل آنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است)شریفی و همکاران،

آموزان ایرانی، مهمترین وظیفه تربیتی آموزش و پرورش انسانی دانش رشد شخصیت و تحکیم هویت و نظام ارزشی ملی و دینی و

(. بنابراین پژوهش حاضر به بررسی این سؤال می پردازد که آیا بین هویت دینی و ملی با کیفیت زندگی 1333است)لطف آبادی،

 آموزان نوجوان ارتباط و همبستگی وجود دارد؟دانش

 روش 

 تحلیلی)همبستگی( بود. -ر از نوع توصیفیروش پژوهش حاض نوع و طرح پژوهش:

 

  گیری:ی آماری، نمونه و روش نمونهجامعه

به کالس های تقویتی کنکور قلم چی  1314آموزان نوجوان دختر که در پاییز سال جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانش

سال بودند. که به صورت نمونه  21تا  13ده سنی آموزان بودند که در رنفر از دانش 111شرکت کرده بودند. حجم نمونه شامل 

                                                           
8-Dubaw 
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گیری در دسترس انتخاب شدند. در این مطالعه پژوهشگران پس از اخذ مجوز شورای پژوهشی و کسب اجازه از ریاست دانشکده 

است که برای آموزان قرار داده و از آن ها خوبه مرکز آموزشی قلم چی رجوع نمود و پرسشنامه های مورد نیاز را در اختیاردانش

 جمع آوری داده ها، پرسشنامه ها را پر کنند.

 ابزار پژوهش

سؤال برای 14( تدوین شد که شامل 1333این پرسشنامه توسط احدی و همکاران) :هویت دینی و ملی احدی یپرسشنامه

در پژوهش خود یک گروه  (1331سؤال برای هویت دینی می باشد. برای ارزیابی روایی این پرسشنامه هاتف نیا) 13هویت ملی و 

ده نفره که متخصص در امر سنجش و اندازه گیری، روانشناسی و جامعه شناسی بودند انتخاب نمود و پرسشنامه را جهت بررسی به 

ید آن ها داد تا نظرات خود را پیرامون روایی پرسشنامه ارائه نمایند. پرسشنامه هویت دینی و ملی توسط اساتید از نظر روایی مورد تأئ

نفر از  21قرار گرفت. و برای به دست آوردن پایایی و اعتبار پرسش نامه از پیش آزمون استفاده کرد. وی پیش آزمون را بر روی 

( انجام داد. وی برای بدست آوردن پایایی گویه ها از آزمون آلفای کرونباخ استفاده n =11دانشجویان دختر و پسر و والدینشان)

(. در پژوهش حاضر نیز 13گزارش کرد) 332/1و برای هویت ملی برابر با  374/1ای هویت دینی برابر با کرد که نتایح آن را بر

 گزارش شد. 731/1و برای هویت دینی  731/1ضریب آلفای کرونباخ برای هویت ملی 

مان پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت توسط ساز:کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشتی پرسشنامه

سؤال است. جهت سنجش  21( به منظور سنجش کیفیت زندگی طراحی شده است. فرم کوتاه این پرسشنامه دارای 1111جهانی)

سؤال  2گویه طراحی شده است،  3گویه و سالمت محیطی  3گویه، روابط اجتماعی  1گویه، سالمت روانشناختی  7سالمت جسمی 

سؤالی آن هنجاریابی شده و روایی و پایایی آن مطلوب  21. در ایران فرم کوتاه اول نیز حیطه کلی کیفیت زندگی را می سنجند

 گزارش شد.121/1(. در پژوهش حاضر نیز ضریب آلفای کرونباخ 12گزارش شده است)

  ها:روش تجزیه و تحلیل و داده

 برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری همبستگی پیرسون استفاده شده است.

 نتایج

 سال را شامل می شدند. 21تا  13آموز نوجوان دختردر رده سنیدانش111نمونه های پژوهش 

 ( میانگین و انحراف استاندارد نمرات نمونه های پژوهش1جدول

 انحراف استاندارد میانگین متغیرها

 21/1 13/31 هویت ملی

 11/1 71/11 هویت دینی

 44/3 11/11 کیفیت سالمت جسمانی
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 33/4 43/13 روانیکیفیت سالمت 

 33/2 41/3 کیفیت سالمت اجتماعی

 23/3 73/11 کیفیت سالمت محیط

 44/13 31/11 کیفیت کل

(نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای ارتباط بین هویت های دینی و ملی با کیفیت زندگی)سالمت جسمانی، سالمت 2جدول 

 روانی، سالمت اجتماعی، سالمت محیط و کیفیت زندگی کل(

 

 متغیرها

 

 سالمت جسمانی

 

سالمت 

 روانی

 

 

 سالمت

 اجتماعی

 

 سالمت

 محیط

 

 کیفیت کل

 

                

 ضریب همبستگی 

 هویت ملی
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 نیهویت دی
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11/1 

آموزان نوجوان دختر مشاهده می شود بین هویت های دینی و ملی با ابعاد کیفیت زندگی دانش 2همان طوری که در جدول شماره 

 ین هویت دینی با کیفیت سالمت محیط ارتباط معناداری یافت نشد.همبستگی معنادار وجود دارد. اما ب

 گیری بحث و نتیجه
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کیفیت زندگی مفهومی بسیار گسترده است که به صورت پدیده ای ذهنی و عینی یا فردی و اجتماعی است. که ابعاد مختلفی از 

رد و...را شامل می شود. در نتیجه می تواند زندگی فرد را دربرمی گیرد، به طوری که سالمت جسمی، روانی و محیط زندگی ف

تحت تأثیر عوامل بسیار گوناگون اجتماعی، روانی، اقتصادی و...قرار گیرد. بنابراین بررسی حاضر به بررسی ارتباط بین هویت های 

داری بین هویت دینی آموزان نوجوان دختر پرداخت. بر اساس نتایج مطالعه حاضر، ارتباط معناقومی و دینی با کیفیت زندگی دانش

( و ویلدز 2111(، لیم و یی )2113آموزان وجود دارد. این یافته تحقیق با نتایج تحقیق ویتفورد و همکاران )با کیفیت زندگی دانش

( در پژوهش 1313( همخوانی دارد. احمدی و همکاران)1313(، صنمی و همکاران)1311(، شریفی و همکاران)2111و همکاران )

( و لیم و 2111)1دند که بین هویت دینی و کیفیت زندگی دانشجویان همبستگی معنادار وجود دارد. احمد عبدالخالدخود نشان دا

( در بررسی های خود نشان دادند که بین دینداری و  کیفیت زندگی ارتباط مثبتی وجود دارد.  نتیجه بررسی حاضر با 2111)2پاتنام

د و  لیم و پاتنام همسو می باشد. هویت دینی از مهمترین عناصر ایجادکننده همگنی و نتایج بررسی احمدی و همکاران، عبدالخال

همبستگی اجتماعی در سطح جوامع است. که طی فرایندی با ایجاد تعلق خاطر به دین و مذهب در بین افراد جامعه، نقش بسیار 

اساس نتایج مطالعه حاضر، ارتباط معناداری بین  (. بر1333مهمی در ایجاد و شکل گیری هویت جمعی دارد)کالنتری و همکاران،

( و دابو و 1333آموزان نیز وجود دارد. این یافته تحقیق با نتایج بررسی غضنفری و همکاران)هویت ملی با کیفیت زندگی دانش

ی با سالمت ( در بررسی خود نشان دادند که هویت های دینی و مل 1311( همسو می باشد. شریفی و همکاران )2111همکاران)

روان دانشجویان ارتباط معناداری دارد. هویت ملی به عنوان یکی از انواع هویت، عامل نیرومند و اثرگذار بر رفتار، هیجانات، افکار 

و عواطف می باشد. این نوع هویت اغلب در خارج از محیط خانواده و در جامعه و مدرسه و همچنین تحت تأثیر رسانه ها شکل می 

قومی و ملی از عناصر اجتماعی تشکیل دهنده هویت هستند و هویت یکی از جنبه های مهم خویشتن است. به عبارت  گیرد. هویت

( هویت هر فرد شامل تمامیت 1111)3دیگر هویت ملی و هویت قومی اجزای اجتماعی هویت خویشتن هستند. به تعبیر دوکس

همترین تکالیف زندگی، یکپارچه کردن این قطعات پراکنده در وجود اوست که ترکیبی از جنبه های مختلف است و یکی از م

(. حجم نمونه پایین و  نمونه گیری غیرتصادفی، قابلیت تعمیم یافته های این 1311یک تصویر واقعی است)شریفی و همکاران

ین در تعمیم نتایج پژوهش را کاهش می دهد. بهتر است در تحقیقات بعدی حجم نمونه وسیع تری مورد بررسی قرار گیرد. همچن

تحقیق مذکور به اقشار دیگر جامعه باید احتیاط کرد. انجام مطالعات کیفی جهت بررسی بیشتر ارتباط هویت های دینی و ملی با 

 کیفیت زندگی توصیه می شود.

 منابع 

با هویت دینی)مطالعه موردی  (. بررسی میزان کیفیت زندگی و ارتباط آن1313احمدی، سیروس؛ میرفردی، اصغر؛ ابتکاری، محمدحسین. )

 .231-272شهر یاسوج(. فصلنامه راهبرد اجتماعی و فرهنگی، سال چهارم، شماره سیزدهم: 

                                                           
9-Ahmed Abdelkhaled 
10-Lim & Putnam  
11-Deaux 
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آموزان مقطع متوسط (. هویت ملی و برخی عوامل مؤثر بر آن در بین دانش1311حقیقتیان، منصور؛ غضنفری، احمد؛ تکه اکبرآبادی، پروانه. )

 .72-32: 41دی، سال بیست و دوم، شماره اصفهان. جامعه شناسی کاربر

(. بررسی رابطه جهت گیری مذهبی با کیفیت زندگی 1314خان صنمی، شعبانعلی؛ عابدینی، زهرا؛ شاه سیاه، مرضیه؛ طاهری خرامه، زهرا.)

 .232-233(: 2)22دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم. مجله علوم پزشکی سبزوار، 

(. رابطه میزان دینداری با کیفیت زندگی جوانان مورد مطالعه جوانان شیراز. پژوهش 1311هرا؛ مساوات، ابراهیم.)خواجه نوری، بیژن؛ ریاحی، ز

 .127-131: 14نامه فرهنگی، سال دوازدهم، شماره 

ان گیلک. (بررسی عوامل مؤثر بر هویت جمعی) محلی، ملی و جهانی( شهروند1311رفیعی جیردهی، علی؛ حبیب زاده خطبه سرا، رامین. )

 .111-121فرهنگی، سال اول، شماره دوم:  -فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی

 .WWW.SID.IR.121-142(. یافته های نو در روانشناسی، 1311شریفی، طیبه؛ شکرکن، حسین؛ احدی، حسن؛ مظاهری، محمدمهدی.)

 .11-22: 12. فصلنامه راهبرد فرهنگ، سال سوم، شماره (. برازش تجربی مدل های مفهومی ساختاری از دینداری1311طالبان، محمدرضا. )

آموزان (. بررسی تأثیر هویت و راهبردهای مقابله ای بر سالمت روانی دانش1333غضنفری، احمد؛ آزاد، حسین؛ برجعلی، احمد؛ دالور، علی.)

 گاه عالمه طباطبایی.دبیرستانی و پیش دانشگاهی شهر اصفهان. پایان نامه دکتری تخصصی روانشناسی عمومی، دانش

-141(. هویت دینی و جوانان. فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره دوم،  شماره ششم: 1333کالنتری، عبدالحسین، فریزی، جلیل؛ زاهد، سعید. )

123. 

جغرافیای پژوهشی -(. مفهوم کیفیت زندگی شهری: تعاریف، ابعاد و سنجش آن در برنامه ریزی شهری. فصلنامه علمی1333لطفی، صدیقه)

 .13-31شهری، سال اول، شماره چهارم: 

(: 3)17(. آموزش شهروندی ملی و جهانی همراه با تحکیم هویت و نظام ارزشی. فصلنامه نوآوری های آموزشی، 1333لطف آبادی، حسین. )

21-3. 

ناختی ملی و دینی( با بهزیستی روانشناختی (. بررسی رابطه ابعاد هویت) روان ش1331موسوی، رقیه؛ روشن، رسول؛ اکبری زردخانه ای، سعید. )

 در بین دانشجویان شاهد و غیرشاهد. ارائه شده در پنجمین سمینار بهداشت روانی دانشجویان تهران: دانشگاه ایران.

شده در پنجمین  (. رابطه بین کیفیت زندگی و تعالی معنوی با سالمت عمومی دانشجویان. ارائه1331معینی کیاء، مهدی؛ زاهدبابالن، عادل. )

 سمینار بهداشت روانی دانشجویان تهران: دانشگاه ایران.

(. بررسی رابطه بین هویت دینی و ملی دانشجویان کارشنتسی دختر و پسر دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول با هویت 1331هاتف نیا، فاطمه. )
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