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مقدمه
دین با کارکردهای فراوان خوود ماننود مشوروعیتبخشوی  ،)1نظوم ،)3 ،2
تقویت ارزشها  )7آرامش  )6 ،5همواره در همه جوامع وجود داشته است .)8 ،4

دیگری نیز اشاره دارد که اگر کشوری توسعه یابود دینوداری در آن جامعوه حالوت
نزولی پیدا میکند .)21

را متاثر سازد .بدین معنی که فرد دیندار هم خوود را ملتوزم بوه رعایوت فورامین و

خصوصا در بعد از انقالب اسالمی ،نگرانی کمرنگ شدن جایگاه دین در بین مردم

توصیههای دینی میداند و هم رفتارهای دینی او را از دیگران متفاوت موینمایانود

همچنان مشاهده میشود  .)18در ایون رابطوه طالبوان و رفیعوی بهابوادی اشواره

 .)10 ،9در کشور ایران بهعنوان یک جامعه دیندار  ،)11-17دین با زندگی موردم

میکنند که بیشتر شاخصهای دینداری در ایران از سال  1353توا  1388کواهش

گره خورده و بر همه جوانب زندگی آنوان اثور گذاشوته اسوت  )15-14 ،8و حتوی

یافته است  .)18کالنتوری و کالنتوری  )22نیوز براسواس پوووهش خوود نشوان

از

میدهند که نسل کنونی از نسل قبلی دینداری کمتوری دارنود .فرجوی و کواظمی

انقالب نیز به دین و امور دینی توجه بیشتری شوده  )19 ،18و در کشوور توالش

 )23هم در پووهش خود با بررسی پیمایشهای انجام شده در سه دهه گذشته ،به

شد که همه نهادها ،اسالمی شده و دینداری مردم هم افزایش یابد .)18

روند نزولی مناسک جمعی دینداری اشاره کردهاند .گزارش سفیری و نعمت اللهوی

منشا تحوالت مهمی همچون انقوالب اسوالمی سوال 1354بووده اسوت .پو

با توجه به نقش مهم دین در جامعه ،گزارشهوا نشوان مویدهود کوه میوزان
دینداری در همه کشورها در حال کاهش است بهطووری کوه بور اسواس تحقیقوی

 ) 27و تقوی و صادقی  )25نیز نشان مویدهود کوه هور موه میوزان اسوتفاده از
اینترنت و ماهواره بیشتر شود ،دینداری نیز کاهش مییابد.

 )20برای اولین بار در تاریخ نروژ و بریتانیا اکنون تعداد ملحودان و الاددریگرایوان

در رابطه با دینداری در بین دانشجویان نیز ،تحقیق توسولی و مرشودی )17

بیشتر از مؤمنان به خداوند است و تعداد جوامع سکوالر از جوامع دیندار بیشتر شده

میزان پایبندی دانشجویان به اعمال جمعی دینی را کم گزارش داده است .قنبوری

اسوت ،و حتوی در  13کشوور اسوالمی کوه الحواد مجوازات مورد دارد ،همچنوان

 )26نیز معتقد است که دینداری با مدرن بودن در تضاد است و ایون بودان معنوی

نشانههای متعددی مبنی بر دین گریزی و سوکوالر شودن وجوود دارد .اندیشومند

است که هر مه جامعه مدرنتر شود دین کمرنگتور مویشوود .از آنجوایی کوه در
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در کشور ما نیز با وجود تالش دستاندرکاران امور دینوی در گسوترش دیون
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رابطه پنج بعد شخصیتی با میزان دينداری /سید مهدی متولیان و همکاران

راستای مدرن شدن ،دانشجویان گورایش بیشوتری بوه مودرن شودن دارنود ،)24

با جهتگیری دینی نشان داد .اما بین بعد روان آزردگی و جهتگیری دینی رابطوه

پیشبینی میشود که میزان دینداری آنان نیز کاهش یابد .همچنین بر اساس نظور

معناداری مشاهده نشد .)39

 )28 Durkheimکه معتقد است دینداری در جواموع در حوال گوذار دسوتخوش

کشاورز و همکاران  )71در تحقیق خود در بین  129نفر از دانشجویان پسور

تغییر میشود میتوان گفت که سطح دینداری مردم در ایران نیز تغییر میکنود .بوا

و دختر و با استفاده از مقیاس سنجش شخصیتی  McCraeو  )70 Costaنشان

وجود این نگرانیهوا در موورد میوزان دینوداری در جامعوه و در بوین دانشوجویان،

دادند که بین ابعاد شخصیتی خوشایندی و وظیفهشناسی با دینداری رابطه معنیدار

تحقیق دهستانی و همکاران  )29نشان میدهد که دینداری در بوین دانشوجویان

و مثبت وجود دارد اما بین ابعاد شخصیت روان رنجورخویی و گشودگی با دینداری

در حد متوسط است .عالوه بر این ،برخی از صاحبنظران معتقدند که فرق مندانی

رابطه معنیدار و منفی وجود دارد .در پووهش دیگر که از مقیواس شخصویتی پونج

بین دینداری نسل جدید با نسلهای قبل وجود ندارد و آنچه را که برخوی کواهش

بعوودی  )70بهووره بردنوود نشووان دادنوود کووه ابعوواد بوورونگرایووی ،خوشووایندی و

دینداری میدانند در اصل عبور از سبک سنتی میدانند .)30

وظیفهشناسی بطور مثبت و معناداری با دینداری رابطه دارد .)72

بنابراین ،با توجه به اینکوه بویش از پنجواه درصود از افوراد کشوور را جوانوان

صادقی و همکاران در پووهش خود با استفاده از مقیاس پنج عواملی گوزارش

تشکیل میدهند و جامعه ایران جوان به حساب میآید ،و با توجه به تغییراتوی کوه

دادند که برونگرایی ،خوشوایندی ،و وظیفوهشناسوی بوا دینوداری رابطوه مثبوت و

در ارزشهای جوانان بوجود آمده است  )31و همچنین با توجه به نقش جوانان در

معناداری دارد و روان رنجورخویی رابطه معنادار و منفی دارد .)73

آینده کشور ،توجه و بررسی دینداری در بین جوانان کشوور اهمیوت دارد .بنوابراین

شیبانی و همکاران  )77در در بررسویهوای خوود ،رابطوه معنواداری را بوین

نیاز است تا عواملی که با دینداری جوانان رابطه دارند مورد شناسایی و بررسی قرار

صفات شخصیتی و جهتگیری مذهبی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد و پیام نوور

گیرد تا با کمک آن بتوان میوزان دینوداری جوانوان را تقویوت نموود و از مزایوای

دامغان گزارش دادند .پووهش آنان که بین  250دانشجو پسر و دختور بوود نشوان

دینداری بهره برد.

داد ،بین بعد روان رنجورخویی و مذهبی بودن رابطه معنادار و منفوی ،و بوین ابعواد

از آنجاییکه هر فرد شخصیتی دارد که به تفاوتهای موجود در بین انسانهوا

برونگرایی ،وظیفهشناسی و گشودگی با موذهبی بوودن رابطوه معنویدار و مثبوت

مانند شناسایی و اندازهگیری ویوگیهای فردی اشاره میکند  ،)32و یوک عنصور

وجود دارد .ولی بین بعد خوشایندی و مذهبی بودن رابطه معناداری گوزارش نشود.

مهم و تاثیرگذار بر نوع رفتار انسان  ،)33و زمینه ساز تفواوتهوای رفتواری آنوان

دهستانی  )75در تحقیق خود در بین دانشجویان دانشگاههای پیام نور تهوران بوا

 ،)37و بعنوان یکی از فاکتورهای مهم بر نوع رفتار وکنش و واکنش افوراد اسوت

استفاده از مقیاس اندازهگیری پنج عاملی شخصیت و همچنوین بوا الگووبورداری از

 ،)35این میتواند به این معنی باشد که فرد با توجه به نوع شخصیت خوود رفتوار

مقیاس دینداری گالک واستارک به بررسی رابطه دینداری و شخصویت پرداخوت.

خاصی از شیوه دینداری را در پیش بگیرد .لذا شخصیت میتواند بر میزان دینداری

نتایج او نشان داد که بین ابعاد شخصویتی وظیفوهشناسوی و گشوودگی بوا میوزان

افراد تاثیرگذار باشد.

دینداری دانشجویان رابطه داشت.

در تعریف شخصیت توافق وجود ندارد و صاحبنطران تعاریف مختلفی را بیوان

در خارج از کشور نیز تحقیقات زیادی وجود رابطه معنادار بین نوع شخصویت

میکنند .از نظر برخی اندیشمندان  )32صفات شخصیتی به تفاوتهای موجود در

و دینداری را گزارش کردهاند .در ایون رابطوه ،گوزارش یوک تحقیوق  )76اشواره

بین انسانها مانند شناسایی و اندازهگیری ویوگیهای شخصیتی فرد اشاره میکند.

میکند که در  38پووهش انجام شوده در ایون موضووع ،وجوود رابطوه بوین نووع

شخصیت را عنصر ثابت رفتار فرد ،شیوهی بودن او و به طور کلی آنچه هموواره بوا

شخصیت و میزان دینداری مورد تایید قرار گرفتوه اسوت .همچنوین تحقیقوی کوه

او هست و موجب تمایز او از دیگران میشود ،میدانند  .)36صاحب نظرانی موون

توسط ساروقلو  )74انجام شده است نشان داد کوه دینوداری بوا ابعواد گشوودگی،

 Schultz DPو  Schultz SEدر تعریف شخصیت مویگوینود :مجموعوهای از

خوشایندی و وظیفهشناسی رابطه معنادار مستقیم دارد ولی با بعد خوشایندی رابطه

ویوگیهای بادوام و منحصر به فرد است که امکان دارد در پاسخ به موقعیتهوای

معکوس دارد .همچنین یک تحقیق در بین دانشجویان کوویتی رابطوه بوین ابعواد

مختلف ،تغییر کند  .)35به عبارت دیگر ،شخصیت به جنبههای بویهمتوا و نبسوتا

شخصیتی و دینداری را تایید کرد .)78

میگذارد ،میباشد  .)34از آنجاییکه شخصیت بور رفتوار انسوان تواثیر مویگوذارد،

سازگاری ندارند .مثال تحقیقوات شویبانی و همکواران  )77و صوادقی و همکواران

بنابراین شخصیت بر میزان دینداری انسان بعنوان یک رفتوار نیوز مویتوانود تواثیر

 )73اشاره میکنند که بین بعد شخصیتی گشوودگی و دینوداری رابطوه معنواداری

بگذارد .این تاثیر را محققان نیز اشاره کردهاند .منانچه عیسی زادگوان و همکواران

وجود ندارد اما تحقیق زره پوش و همکاران  )39نشان میدهود کوه بوین ایون دو

 )38در تحقیق خود در بین  787دانشجوی پسر و دختر مقطع کارشناسی دانشگاه

متغیر رابطه معنادار و مثبتی وجوود دارد .از طرفوی تحقیقوات کشواورز و همکواران

آزاد و پیام نور شهر نقده نشان دادند کوه بوین صوفات شخصویتی و جهوتگیوری

 ،)71داوری و همکاران  )72و دهستانی  )75رابطه معنوادار و منفوی را گوزارش

مذهبی رابطه معناداری وجود دارد.

کردند .بنابراین نیاز است رابطه بین ابعاد شخصیتی و دینداری مورد بررسی بیشوتر
قرار گیرد.

زره پووووش و همکووواران  )39در تحقیقوووی بوووه بررسوووی جهوووتگیوووری
مذهبی-اسالمی و ویوگیهای شخصیتی دانشوجویان پرداختنود .ابوزار جموعآوری

بنابراین در تحقیق حاضر بهدنبال بررسی عوامل مووثر بور دینوداری در بوین

دادهها ،پرسشنامه پنج عواملی شخصویت  McCraeو  )70 Costaو پرسشونامه

دانشجویان دختر و پسور دانشوگاه مازنودران هسوتیم .از آنجواییکوه پدیودههوای

جهتگیری مذهبی اسالمی آذربایجانی هفتاد مادهای بوود .نتوایج رابطوه مثبوت و

اجتماعی مانند دینداری ،مند عاملی هستند  )11و شناخت همزمان هموه عوامول

معناداری را بین ابعاد شخصیتی برونگرایی ،گشودگی ،خوشایندی و وظیفهشناسی

در یک زمان امکانپذیر نیست ،و با توجه به اینکه شخصیت انسانهوا بوه عنووان
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پایدار درونی و بیرونی منش فرد ،که در موقعیتهای مختلف بور رفتوار فورد تواثیر

نتایج تحقیقات اشاره شده نشان میدهد که برخی از ایون تحقیقوات بوا هوم

Islam and Health Journal. 2019; 4(1): 61-70
Relationship between five personality dimensions and religiosity/ Motevaliyan SM, et al.

یک عنصر مهم و تاثیرگزار بور نووع رفتوار آنوان  ،)33و زمینوهسواز تفواوتهوای

انتخاب  15کالس درس بعنوان خوشه این بود که میانگین تعداد دانشجویان

رفتارهای است  ،)37و با توجه به اینکه میزان دینداری و توجه به دین یک رفتوار

کالسها حدود  30نفر میباشد که با انتخاب این تعداد کالس ،تعداد نمونه 750

محسوب میشود ،در تحقیق حاضر تالش مویشوود کوه رابطوه نووع شخصویت و

نفر را پوشش میداد .برای توزیع و تکمیل پرسشنامهها ،محقق یا همکارانش با

دینداری در میان دختران و پسران دانشجوی دانشگاه مازندران مورد بررسوی قورار

حضور در هر  15کالس درس ،به بیان توضیحات الزم در مورد هدف و شیوه

گیرد .بنابر این تحقیق حاضر بهدنبال یافتن پاسخ برای این سواالت میباشد:

انجام این تحقیق پرداختند .پ

 .1میزان دینداری دانشجویان دانشگاه مازندران مقدر است ؟

پاسخ دادن سواالت پرسشنامه اقدام نمایند .پ

 .2نوع شخصیت دانشجویان پسر و دختر و میزان دینداری آنان مگونه است ؟

تکمیل و جمعآوری شد که پ

.3آیا نوع شخصیت دانشجویان دانشگاه مازندران با میوزان دینوداری آنوان رابطوه

مورد استفاده قرار گرفت.

دارد؟

از آن از دانشجویان خواسته شد که نسبت به
از انجام کار  720پرسشنامه

از کنار گذاشتن پرسشنامههای ناقص 704 ،نمونه

برای اندازیگیری میزان دینداری از مقیاس  Glockو  )53 Starkاستفاده

 .7متغیرهای مستقل انواع شخصیت ،بوه موه میزانوی متغیور وابسوته دینوداری را

شده است .مقیاس استفاده شده  26عبارت دارد که در مهار بعد اعتقادی با 4

پیشبینی میکنند؟

گویه مانند اعتقاد به وجود خدا ،بهشت و جهنم) ،عاطفی با  6گویه مانند ترس از

بووورای مهوووارموب نظوووری تحقیوووق از نظریوووه صوووفات شخصووویت

گناه ،خوابهای دینی) ،پیامدی با  6گویه مانند نگرش به بیحجابی ،غیبت

( )Personality Traits Theoryبهره برده شده است .فرض اصلی این نظریه

کردن) و مناسکی با  4گویه مانند روزه گرفتن ،نماز جمعه رفتن) ،جهت سنجش

این است که رفتارهای انسان در موقعیتهای مختلف ،به دلیل ویوگیهایی اسوت

میزان دینداری بکار رفته است .پاسخگویان نظرات خود را در یک طیف 5

که در آنها وجود دارد ،به این ویوگیها ،صفات گفته میشود .این صفات پایههوای

درجهای بیان میکنند .این مقیاس بیشترین استفاده را در اندازهگیری دینداری در

اصلی شخصیت افراد را تشکیل میدهود  )79کوه عبارتنود از :صوفات شخصویتی

تحقیقات کشور داشته است  .)57این مقیاس توسط پووهشگران ایرانی همچون

روان رنجورخویی با ویوگیهای رفتواری موون :عصوبی ،خجوالتی و کومرویوی)،

سراج زاده  ،)55آهنکوب نواد  ،)13حاجی زاده میمندی و ابراهیمی صدرآبادی

بوورونگرایووی بووا ویوگوویهووای رفتوواری مووون :احساسوواتی ،مثبووت ،اجتموواعی،

 ،)56با فرهنگ و هنجار جامعه ایرانی تطبیق و بکار برده شده و پایایی و اعتبار

با انرژی)،گشودگی با ویوگیهای رفتاری موون :قودرت تخیول ،احساسوات بواز و

آن نیز مورد تایید قرار گرفته است .میزان آلفای پرسشنامه در تحقیق حاضر نیز

اقدام گرا) ،خوشایندی با ویوگیهای رفتاری مون :قابل اعتماد ،رو راست ،خووش

 0/83بوده است.

قلب و مهربان) و وظیفه شناسی با ویوگیهوای رفتواری موون :شایسوته ،مونظم،

برای اندازهگیری ویوگیهای شخصیتی ،از فرم کوتاه مقیاس اندارهگیری

وظیفهشناس و قابل اتکا)  .)35بنابر این دیودگاه ،از آنجاییکوه انسوانهوا صوفات

ویوگیهای شخصیتی ) (NEO-FFIاستفاده شده است .این مقیاس  60گویه
که

پنج

بعد

روانرنجورخویی

(،)Neuroticism

برونگرایی

شخصیتی متفاوتی دارند در نتیجه احساس ،اندیشه و رفتار آنان نیز متفواوت اسوت

دارد

 .)50لذا انسانها رفتار متفاوتی در امور مختلف از جمله در میزان توجه به دیون و

( ،)Extraversionگشودگی ( ،)Opennessخوشایندی ()Agreeableness

دینداری از خود نشان میدهند.

و وظیفهشناسی ( )Conscientiousnessاز شخصیت را میسنجد .)54

اندیشومندانی ماننود  Schultz DPو  )35 Schultz SEو دیگوران )51

 Schultz DPو  Schultz SEمعتقدند که این پنج بعد شخصیتی در

توضیح میدهند که صفات شخصیتی بعنوان یکی از فاکتورهای مهم بر نوع رفتوار

فرهنگهای شرقی و غربی یافت شده است و ساختار مشترک انسان است که از

و کنش و واکنش انسان تاثیر دارد .این میتواند به این معنی باشد که فرد با توجوه

تفاوتهای فرهنگی فراتر میرود  .)35برای اندازهگیری هر بعد دوازده گویه در

به نوع شخصیت خود ،رفتاری در دینداری از خود نشان دهد کوه بوا شخصویت او

نظر گرفته شده است .هر گویه یک پاسخ پنج گزینهای از خیلی مخالفم تا خیلی

ارتباط دارد.

موافقم دارد  .)36گروسی فرشی  )58این مقیاس را ترجمه و در ایران هنجاریابی
کردهاند و توسط محققان نیز بکار گرفته و پایایی آن نیز تایید شده است .)59

مواد و روشها

آلفای بدست آمده در تحقیق حاضر نیز 0/41میباشد.

جامعه آماری تحقیق همبستگی حاضر ،کل دانشجویان دانشگاه مازندران

يافتهها

هستند که بر اساس گزارش دانشگاه  )1396تعداد 12000دانشجو را در خود جای
نظر گرفته شد که برای اطمینان از بازگشت پرسشنامههای مورد نیاز ،تعداد 750

روانشناسی ،مدیریت صنعتی ،شیمی ،علوم تربیتی ،مهندسی شیمی ،تربیت بدنی،

پرسشنامه برای توزیع در بین دانشجویان در نظر گرفته شد.

شهرسازی ،آمار ،علوم سیاسی ،اقتصاد ،حسابداری ،پووهشگری و مدیریت بازرگانی
هستند 93 .نفر از پاسخگویان پسر و  294نفر دختر 312 ،نفر از آنان مجرد و 48

انتخاب پاسخگویان نمونه با استفاده از شیوه نمونهگیری خوشهای
( )Clusterبود .در این شیوه جامعه آماری به خوشههای مختلف تقسیم شده در

نفر نیز متاهل و  14نفر نیز به این سوال پاسخ ندادند.

تحقیق حاضر کالس درس خوشه در نظر گرفته شده است) و تعدادی از خوشهها

نمره دینداری دانشجویان از  38تا  119بود که میانگین نمره دینداری

همه افراد هر خوشه بعنوان نمونه

دختران  85/33و پسران  42/82بود ،که این نتایج نشان میدهد دینداری دختران

انتخاب میشوند .بدین صورت که  15کالس درس از  10دانشکده بعنوان خوشه

از پسران بیشتر میباشد .میانگین نمرهی دینداری کل دانشجویان پسر و دختر)

و به صورت تصادفی انتخاب شدند تا پرسشنامهها بین آنان توزیع گردد .علت

نیز  58/11با انحراف استاندارد  12/71بود .همانگونه که جدول  1نشان میدهد

بصورت تصادفی انتخاب میشوند و سپ
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داده است .با استفاده از جدول نمونهگیری  )52تعداد نمونه مورد نیاز  345نفر در

نمونه مورد بررسی تعداد  704نفر از دانشجویان دختر و پسر از رشتههای

نشريه اسالم و سالمت ،دوره چهارم ،شماره اول ،بهار و تابستان  ،89صفحه16-07 :
رابطه پنج بعد شخصیتی با میزان دينداری /سید مهدی متولیان و همکاران

بر اساس این میانگین ،دانشجویانی که نمره میانگین و باالتر را بدست آوردهاند در

داد که  %51از پاسخگویان در گروه با برونگرایی پایین قرار گرفتند و  %56نیز در

طبقه افراد با دینداری باال به حساب آمدهاند و افرادی که نمره دینداری آنان

گروه با گشودگی پایین قرار گرفتند .همچنین بیشتر پاسخگویان  )%56در گروه با

پایینتر از میانگین بود در طبقه دینداری پایین قرار گرفتند که بر این اساس

خوشایندی باال قرار گرفتند .از جهت وظیفهشناسی نیز  %78در گروه با وظیفه

 %57/3از پاسخگویان در ردهی افراد با دینداری باال قرار گرفتند و  %75/4از آنان

شناسی باال قرار گرفتند.

نیز با میزان دینداری پایین محسوب میشوند .بنابراین بیشتر پاسخگویان دینداری

جدول  .6وضعیت دينداری پاسخگويان بر اساس نمره کل دينداری

باالیی داشتند.

وضعیت دينداری پاسخگويان

فراوانی

بر اساس جدول  2بعد اعتقادی دینداری بیشتر پاسخگویان  )%51/10پایین

دین داری پایین

)%75/4 187

بود اما بعد مناسکی دینداری بیشتر دانشجویان  )%54باال بود .همچنین بیشتر

دین داری باال

)%57/3 223

پاسخگویان از جهت بعد عاطفی دینداری در ردهی باال قرار گرفتند اما از جهت

میانگین= 85/11

انحراف استاندارد= 12/71

بعد دینداری پیامدی بیشتر پاسخگویان  )%54در رده پایین قرار گرفتند.
بر اساس جدول  3بیشتر پاسخگویان از روان رنجورخویی باال برخوردار بودند
 )%56و میانگین روان رنجورخویی نیز  39/87بیان شد .همچنین تحقیق نشان
جدول  .2وضعیت دينداری پاسخگويان بر اساس ابعاد دينداری
دينداری باال

دينداری پايین

میانگین

انحراف استادندارد

ابعاد دينداری

اعتقادی

)%78/89 199

)%51/10 208

27/34

7/59

مناسکی

)%54 232

)%73/27 146

18/99

5/88

عاطفی

)%51/35 209

)%78/67 198

22/31

7/54

پیامدی

)%73/27 146

)%54 232

19/73

3/36

جدول  .3میزان و نوع تیپ شخصیتی در بین پاسخگويان
تیپ شخصیتی

باال

پايین

میانگین

انحراف استادندارد

روان رنجورخویی

)%56 226

)%77 181

33/65

5/18

برونگرایی

)%79 198

)%51 209

39/87

7/46

گشودگی

)%77 181

)%56 226

37/57

3/61

خوشایندی

)%56 226

)%77 181

36/81

7/30

وظیفهشناسی

)%78 197

)%52 213

70/61

3/84

بر اساس جدول شماره  7نتایج تحقیق نشان میدهد که بین میزان

میزان دینداری حکایت دارد  r= 0/28و  .)p= 0/00عالوه بر آن رابطه معنا

شخصیت روان رنجورخویی و میزان دینداری رابطه معناداری وجود ندارد

داری بین میزان شخصیت خوشایندی و میزان دینداری مشاهده نشد

 r= 0/05و  .)p= 0/23اما بین میزان شخصیت برون گرایی و میزان دینداری

 r= -0/02و  ،)p= 0/54اما بین میزان شخصیت وظیفه شناسی و میزان

پاسخگویان رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد  r= 0/23و  .)p= 0/00همچنین

دینداری رابطه مثبت و معنا داری مشاهده می شود  r= 0/35و .)p= 0/00

نتایج تحقیق از وجود ارتباط مثبت و معنا دار بین میزان شخصیت گشودگی و

ابعاد شخصیت

دینداری

روان رنجورخويی

برونگرايی

گشودگی

خوشايندی

وظیفهشناسی

P

r

P

r

P

r

P

r

P

r

0/23

0/05

0/00

0/23

0/00

0/28

0/54

-0/02

0/00

0/35

بر اساس جدول  5با توجه به مقدار ضریب همبستگی ( )Rکه برابر با

دانشجویان توسط این متغیرهای مستقل میباشد .به عبارت دیگر مجموعه

 0/151است نشان میدهد که بین مجموعه متغیرهای مستقل و وابسته دینداری)

متغیرهای مستقل ،نزدیک به یک ششم از واریان

متغیر دینداری را پیشبینی

همبستگی وجود دارد و از آنجاییکه ضریب تعدیل شده ) (R2برابر با 0/175

برآورد) میکنند .همچنین با توجه به معنیداری مقدار  Fکه برابر با  23/92در

میباشد ،نشان میدهد که  %17/5از کل تغییرات مربوط به دینداری در بین

سطح خطای کومکتر از  0/01میباشد ،میتوان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی
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جدول شماره .4رابطه بین ابعاد شخصیتی و میزان دينداری در بین پاسخگويان

Islam and Health Journal. 2019; 4(1): 61-70
Relationship between five personality dimensions and religiosity/ Motevaliyan SM, et al.

تحقیق مرکب از سه متغیر مستقل و یک متغیر وابسته دینداری) مدل خوبی بوده

نهاد دین در کشور است که در همه بعد از زندگی افراد جامعه خود را نشان

و مجموعه متغیرهای مستقل قادر هستند تغییرات دینداری را تبیین کنند .بنابراین

میدهد .نتایج تحقیق در باره میزان دینداری دانشجویان در ابعاد مختلف نیز نشان

با توجه به معنیدار بودن تاثیر ابعاد وظیفهشناسی و گشودگی  )P<0/05و با توجه

می دهد که بیشترین نمره دینداری به بعد اعتقادی دانشجویان با میانگین 27/34

به آماره بتا ،متغیرهای ابعاد وظیفهشناسی  )0/283و گشودگی شخصیت )0/164

تعلق گرفت .پ

از آن ابعاد عاطفی با میانگین  22/31و پیامدی با میانگین

به ترتیب بیشترین تاثیر رگرسیونی را روی متغیر دینداری داشتهاند .یعنی میتوان

 19/73و مناسکی نیز با میانگین  18/99در رتبههای بعدی قرار گرفتند .این

گفت به ازای افزایش یک واحد انحراف استاندارد در متغیر بعد وظیفهشناسی

یافتهها با نتایج تحقیقات پیشین  13و  )15که به همین ترتیب از ابعاد دینداری

شخصیت ،میزان دینداری در فرد  0/289انحراف استاندارد افزایش مییابد.

دست یافتهاند مطابقت دارد .دلیل تفاوت در میزان ابعاد دینداری را همانطور که

همچنین به ازای افزایش یک واحد انحراف استاندارد در متغیر بعد گشودگی

سراج زاده  )55اشاره داشت ،میتوان با دیدگاههای روانشناسی تبیین کرد که

شخصیت ،میزان دینداری در فرد  0/208انحراف استاندارد افزایش مییابد .بعد

معتقدند همواره بعد شناختی فرد با بعد رفتاری او مطابقت ندارد .زیرا ممکن است

برونگرایی شخصیت نیز تاثیری در پیشبینی دینداری دانشجویان ندارد

فرد رفتاری را انجام دهد اما آن را درست نداند و یا عملی را درست بداند ولی آن

.)P>0/05

را انجام ندهد .همچنین با توجه به اینکه ابعاد پیامدی و مناسکی دینداری بیشتر
جنبه عملی و ابعاد اعتقادی و تجربی بیشتر جنبه نظری دارد و مکانهایی که

جدول شماره  .5مدل رگرسیونی دينداری بر اساس

مناسک دینی برپا میشود رنگ و بوی جریانهای فکری خاصی را نشان میدهد،

متغیرهای مستقل

در نتیجه سبب حضور کمتر جریانات دیگر یا جوانان میشود .)57
همچنین نتایج نشان داد که بیشتر پاسخگویان  )%54دارای روان

Sig.

t

Beta

B

متغیرها

0/000

5/142

0/283

0/909

وظیفهشناسی

رنجورخویی باالیی بودند ،و  %51از برونگرایی پایینی برخوردار بودند .از طرفی

0/002

3/166

0/164

0/543

گشودگی

 %56از پاسخگویان از گشودگی پایینی برخوردار بودند و  %56از پاسخگویان از

0/781

0/201

0/011

0/030

برونگرایی

بعد خوشایندی باالیی برخوردار بودند؛ عالوه بر این %52 ،نیز در بعد وظیفهشناسی
از نمره باالیی برخوردار بودند .باال بودن روان رنجورخویی را در بین دانشجویان

متغیر وابسته :دینداری

میتوان با شرایط محیط اجتماعی جامعه تبیین کرد .شرایط اقتصادی -اجتماعی

بحث و نتیجهگیری

بهگونهای است که مشکالتی مون گرانی ،فقر ،تورم ،بیکاری و فساد و فاصله

با توجه به تاثیر دین بر ابعاد مختلف زندگی مردم ایران  ،)15در تحقیق

طبقاتی ،مردم را تحت فشار قرار داده و آنان را ناامید کند  )63و این مشکالت و

حاضر به بررسی رابطه پنج بعد شخصیتی روان رنجورخویی ،برونگرایی،

ناامیدی میتواند بعنوان شرایط محیطی تاثیرگزار بر افزایش میزان روان

گشودگی ،خوشایندی و وظیفهشناسی با دینداری دانشجویان دانشگاه مازندران

رنجورخویی دانشجویان باشد.
نتایج تحلیلی نشان میدهد که بین بعد برونگرایی شخصیت و دینداری

پرداخته شد .نتایج توصیفی نشان داد که  %22/85از دانشجویان پسر و %84/15

رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .این نتیجه با یافتههای شیبانی و همکاران

دختر بودند و از کل پاسخگویان نیز  %19/16متاهل و  %80/97مجرد بودند.
است .علت دینداری بیشتر دختران را برخی از محققین به پایین بودن سن تکلیف

 )72مطابقت دارد .در تحلیل این رابطه با توجه به نظریه شخصیت  )35میتوان

آنان ربط داده و معتقدند که مون دختران انجام دستورات دینی را از سنین پایینتر

بیان نمود که فرد برونگرا دارای ویوگیهایی مون با محبت و معاشرتی بودن

آغاز میکنند در دینداری راسختر و جدیتر هستند  .)59برخی نیز علت دینداری

می باشد و دین اسالم هم همواره افراد را به معاشرت بیشتر ،محبت و مهربانی با

بیشتر زنان را وقت بیشتر زنان برای انجام فعالیتهای دینی میدانند .)60

دیگران سفارش میکند که آیات  57سوره انعام 37 ،فصلت ،و  60الرحمن قرآن

گروهی دیگر از محققان نیز معتقدند که دین فعالیتهای بیشتری برای زنان در

کریم نمونهای از آن میباشد .بنابراین ،فرد برونگرا با توجه به ویوگیهای

نظر گرفته ،لذا زنان فعالیتهای دینی بیشتری دارند .تحقیقات دیگر اشاره به نظام

شخصیتی با محبت و معاشرتی بودن ،گرایش دارد در مسیر سفارش اسالم و قرآن

مردساالری دارد و بیان میکند که در خانوادهی مردساالر زنان ریسک گریزتر

قدم بر دارد و با حضور در فعالیتهای دینی مانند رفتن به مساجد و مراکز مذهبی

هستند و بیشتر به دینداری روی میآورند .)61

برای حضور در جمع و معاشرت با آنان ،شرکت در نمازها جماعت و جمعه) و دیدار

همچنین در تبیین دینداری بیشتر از سوی زنان ،میتوان به نظام مردساالری

با همدینان خود ،در مسیر عالقه خود که معاشرت بیشتر با افراد دیگر هست ،گام

جامعه اشاره کرد که زنان و دختران جامعه با داشتن محدودیتهای مختلف

بر دارد .به عبارت دیگر ،این فرد با حضور در این مراکز ،ضمن معاشرت با افراد

فرهنگی ،تربیتی و اجتماعی ،از حمایت اجتماعی کمتری برخوردار هستند .لذا از

دیگر ،اقدام به انجام اعمال مورد عالقه خود که همان محبت و مهربانی کردن به

آنجاییکه دین عامل آرامش است  )62با روی آوردن به قدرتهای درونی و

انسانهای دیگر است میپردازد .همچنین این فرد تالش میکند تا با دوری از

دینی تالش میکنند در مسیر آرامش خود گام بردارند.

آنچه دین نهی کرده و در نزد دینداران پذیرفته نیست ،ارتباط خود را با این جمع

همچنین پووهش نشان داد که میزان دینداری در بین پاسخگویان باال بود.

حفظ و قویتر نماید .نتیجه این رفتار ،دیندار بودن بیشتر این افراد بیان میشود.

بطوری که  %57/3دینداری باالیی داشتند .این نتیجه با تحقیقات پیشین  )17که

همچنین یافتهها نشان میدهد که بین بعد گشودگی شخصیت و دینداری رابطه

دینداری در ایران را باال میدانستند مطابقت دارد .که دلیل آن هم جایگاه و نقش

مثبت و معنیداری وجود دارد .این یافته نیز با یافتههای زره پوش و همکاران
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پووهش نشان دادکه میزان دینداری دختران از میزان دینداری پسران بیشتر

 )77و زره پوش و همکاران  ،)39صادقی و همکاران  )73و داوری و همکاران

نشريه اسالم و سالمت ،دوره چهارم ،شماره اول ،بهار و تابستان  ،89صفحه16-07 :
رابطه پنج بعد شخصیتی با میزان دينداری /سید مهدی متولیان و همکاران

 ،)39و ساروقلو  )74مطابقت دارد .در تحلیل این رابطه میتوان از نظریه

بیان داشت که شخصیت وظیفهشناس دارای روحیاتی مون :با دقت بودن ،قابل

شخصیت استفاده نمود و اشاره کرد که نوع شخصیت بر رفتار افراد از جمله رفتار

اعتماد بودن ،سختکوش و منظم بودن میباشد  .)35این روحیات در متون دینی

دینی آنان تاثیر دارد و از آنجایی که فردی با بعد شخصیتی گشودگی ،ویوگیهایی

نیز سفارش شده است .مثال در آیه  15سوره نوح اشاره به نظم دارد و در آیه  39و

مون مبتکر و خالق بودن ،مستقل و شجاع بودن را دارا هست  )35و در

 70آیه نجم به تالش و کوشش اشاره میکند .در آیات  23و  27سوره احزاب نیز

آموزههای اسالمی و قرآن کریم نیز به داشتن این ویوگیها اشاره شده است که

به وفای به عهد و قابل اعتماد بودن اشاره دارد .بنابراین فردی که از بعد شخصیت

آیه  2سوره مائده اشاره به ویوگیهای شجاعت) ،آیات  14و  18سوره زمر

وظیفهشناسی نمره باالیی کسب کرده است ،با توجه به ویوگیهای شخصیتی خود

اشاره به استقالل فکری انسان) ،و آیه  149سوره اعراف و آیه  100سوره یون

تالش میکند تا دستورات دینی را که با عالیق او سازگارتر است بیشتر انجام

اشاره به خالقیت و ابتکار انسان) نمونههایی از آن میباشد .بنابراین فرد تناسب

دهد .سرانجام اینکه با توجه به باال بودن روان رنجورخویی در بین  %56از

خوبی بین عالیق شخصیتی خود و سفارشهای دینی را مشاهده کرده لذا تمایل

دانشجویان و اینکه ابعاد گشودگی و وظیفهشناسی شخصیت به ترتیب بیشترین

بیشتری به انجام دستورات دینی پیدا میکند .اما با این وجود باید گفت که با توجه

قدرت را در پیشبینی میزان دینداری دانشجویان دانشگاه مازندران داشتند ،به

به اینکه رابطه بین بعد شخصیت گشودگی و دینداری در برخی پووهشها

متولیان و مدیران دانشگاهها و مراکز آموزش عالی پیشنهاد میشود که ضمن

مشاهده نشده است  73و  ،)77و حتی در برخی تحقیقات رابطه این دو متغیر

توجه و درمان روان رنجورخویی دانشجویان ،برای افزایش دینداری در بین

منفی بوده است  71و  ،)75این موضوع به بررسی بیشتری نیازمند است.

دانشجویان دختر و پسر ،به تفاوت ابعاد شخصیتی دانشجویان توجه نمایند .بدین

عالوه بر آن ،نتایج نشان داد که بین بعد وظیفهشناسی شخصیت و دینداری

معنی که ابتدا با شناخت نوع شخصیت دانشجویان و آشنا شدن با عالیق و

رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .این نتیجه با یافتههای شیبانی ،نریمانی و

نیازمندیها و تمایالت آنان ،نسبت به انتخاب شیوه تبلیغ دینی در بین آنان اقدام

محرمی  )77و زره پوش و همکاران  ،)39داوری و همکاران  ،)72دهستانی

نمایند و همچنین به این نکته دقت نمایند که نمایش دینداری برای افراد مختلف

 ،)75صادقی و همکاران  )73و ساروقلو  )74مطابقت دارد .در تحلیل این رابطه

با روشهای مختلفی انجام میگیرد ،زیرا برخی بیشتر به بعد مناسکی دین عالقه

نیز میتوان با بهرهبرداری از نظریه شخصیت  Schultz DPو Schultz SE

بیشتری دارند و برخی به ابعاد دیگر آن مانند اعتقادی گرایش دارند.
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Abstract
Introduction: Religion has played a significant role in people's life. Iran, as a religious
country, has tried to highlight its role. The aim of this study was to evaluate the
relationship between five personality dimensions and religiosity among students of
Mazandaran University.
Methods: Data were collected from 407 male and female students of Mazandaran
University based on Krejcie and Morgan sampling table. Glock and Stark’ as well as
Costa and McCrae’s scales were applied to measure religiosity and personality
dimensions, respectively.
Findings: The results showed that respondents had higher scores on religiosity such as
ritual, emotion, and consequence. In personality dimensions, they scored higher in
neuroticism

and

pleasantness

and

lower

in

extroversion,

openness

and

conscientiousness. Moreover, the results indicated that personality dimensions of
extroversion, openness and conscientiousness had a positive and significant
relationship with religiosity of students, while neuroticism and pleasantness had no
significant relationship with religiosity. Besides, the regression demonstrated the
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conscientiousness and openness of personality dimensions as predictable factors of
students' religiosity.
Conclusion: Considering the high level of neuroticism of the students and trying to
treat it, it is necessary to pay attention to the differences in personality dimensions in
order to increase religiosity among male and female students. That is, first by
identifying their personality type and desires, the method of religious propaganda
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should be chosen among them.
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