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 چکیده

 دین نقش که است شده تالش دینی جامعه یک بعنوان هم ایران در. است داشته رنگی پر نقش انسانها زندگی در همواره دین سابقه و هدف:

 .نماید بررسی دانشجویان بین در دینداری با را شخصیت بعد پنج رابطه که است آن به دنبال حاضر تحقیق. باشد تررنگ پر زندگی در

  مازندران دانشگاه پسر و دختر دانشجویان نفری 704 نمونه مورگان از گیری کرجسی وبر اساس جدول نمونه هاداده :هامواد و روش

 بهره کاستا و کری مک مقیاس از شخصیتی ابعاد گیریاندازه برای و استارک و گالک مقیاس از دینداری میزان گیریاندازه برای. شد آوریجمع

 .شد برده

 نیز در ابعاد روان شخصیتی ابعاد در داشتند. باالتری نمره پیامدی و عاطفی مناسکی، دینداری ابعاد در نشان داد پاسخگویان نتایج :هايافته

 که داد نشان نتایج همچنین. نمودند تری کسبپایین شناسی نمرهوظیفه و گشودگی گرایی،برون ابعاد در باالتر و نمره خوشایندی و رنجورخویی

 و رنجورخویی روان ابعاد و دارد مثبتی و دارمعنی رابطه دانشجویان دینداری میزان با شناسیوظیفه و گشودگی گرایی،برون شخصیتی ابعاد

 کنندهبینیپیش بعنوان را گشودگی و شناسیوظیفه شخصیتی ابعاد نیز رگرسیون. دندار داریمعنی رابطه دانشجویان دینداری میزان با خوشایندی

 .داد نشان دانشجویان دینداری

 دانشجویان بین در دینداری افزایش ضمن تالش برای درمان آن، برای دانشجویان، خوییبه باال بودن میزان روان رنجور با توجه :گیرینتیجه

 شیوه انتخاب به نسبت آنان، تمایالت و آنان شخصیت نوع شناخت با ابتدا که معنی بدین. شود توجه آنان شخصیتی ابعاد تفاوت به پسر، و دختر

 .نمایند اقدام آنان بین در دینی تبلیغ

 دينداری، دانشجويان، ابعاد شخصیتشناسی، ابعاد گرايی، گشودگی، خوشايندی، وظیفهخويی، برونروان رنجور ی:کلیدگان واژه

 
 مقدمه

(، 3، 2(، نظوم  1بخشوی  دین با کارکردهای فراوان خوود ماننود مشوروعیت

(. 8، 4( همواره در همه جوامع وجود داشته است  6، 5( آرامش  7ها  تقویت ارزش

های فورد دینداری یعنی داشتن اهتمام دینی به نحوی که نگرش، گرایش و کنش

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

نمایانود دینی او را از دیگران متفاوت موی داند و هم رفتارهایهای دینی میتوصیه

موردم  یزندگ با نید(، 11-17عنوان یک جامعه دیندار  (. در کشور ایران به10، 9 

حتوی و ( 15-14، 8  اسوتگذاشوته ان اثور آنو یگره خورده و بر همه جوانب زندگ

 پو  از اسوت.بووده 1354 سوال انقوالب اسوالمی همچونالت مهمی منشا تحو

در کشوور توالش ( و 19، 18  هشود یشتریتوجه ب و امور دینی نیبه دنیز انقالب 

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

دهود کوه میوزان هوا نشوان مویبا توجه به نقش مهم دین در جامعه، گزارش

طووری کوه بور اسواس تحقیقوی اری در همه کشورها در حال کاهش است بهدیند

 انیوگرایاکنون تعداد ملحودان و الاددر( برای اولین بار در تاریخ نروژ و بریتانیا 20 

شتر شده جوامع سکوالر از جوامع دیندار بی و تعداد از مؤمنان به خداوند است شتریب

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

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

 

دیگری نیز اشاره دارد که اگر کشوری توسعه یابود دینوداری در آن جامعوه حالوت 

 (.21کند  نزولی پیدا می

 نیودر گسوترش د ینویدامور اندرکاران تالش دست در کشور ما نیز با وجود

رنگ شدن جایگاه دین در بین مردم کم ی، نگرانیبعد از انقالب اسالم ردوصا خص

 ی اشواره بهابواد یعویرف(. در ایون رابطوه طالبوان و 18  شودهمچنان مشاهده می

کواهش  1388توا  1353های دینداری در ایران از سال کنند که بیشتر شاخصمی

 س پوووهش خوود نشوان ( نیوز براسوا22کالنتوری و کالنتوری   .(18یافته است  

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

های انجام شده در سه دهه گذشته، به در پووهش خود با بررسی پیمایش( هم 23 

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

دهود کوه هور موه میوزان اسوتفاده از نشان موی ( نیز25تقوی و صادقی  ( و  27 

  یابد.اینترنت و ماهواره بیشتر شود، دینداری نیز کاهش می

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

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

ان معنوی ینداری با مدرن بودن در تضاد است و ایون بودز معتقد است که د( نی26 

شوود. از آنجوایی کوه در تور مویرنگتر شود دین کماست که هر مه جامعه مدرن
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 .انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

 ،دانشکده الهیات و معارف اسالمی، دانشگاه مازندران. 2

 .، ایرانبابلسر

 .، ایرانانآشتی ،اسالمی دانشگاه آزاد، واحد آشتیان .3

 
 سید مهدی متولیان :نويسنده مسئول*

 ،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ،زندراندانشگاه ما ،بابلسر

 .اشتغال زنانگروه پووهشی آموزش و 

 

 +89 35372125   تلفن: 

 +89 35372176 فاکس:

Email: m.motevaliyan@umz.ac.ir 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ia

hj
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             1 / 10

mailto:m.motevaliyan@umz.ac.ir
https://iahj.ir/article-1-173-fa.html


  16-07، صفحه: 89تابستان بهار و ، اول، شماره چهارمنشريه اسالم و سالمت، دوره 

 و همکاران سید مهدی متولیان/ یزان دينداریرابطه پنج بعد شخصیتی با م

62 

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

شود که میزان دینداری آنان نیز کاهش یابد. همچنین بر اساس نظور میبینی پیش

Durkheim  28ه معتقد است دینداری در جواموع در حوال گوذار دسوتخوش ( ک

بوا  کنود.گفت که سطح دینداری مردم در ایران نیز تغییر می توانشود میتغییر می

هوا در موورد میوزان دینوداری در جامعوه و در بوین دانشوجویان، وجود این نگرانی

در بوین دانشوجویان  دهد که دیندارینشان می (29  و همکاران دهستانیتحقیق 

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

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

 (.30دانند  میدانند در اصل عبور از سبک سنتی دینداری می

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

آید، و با توجه به تغییراتوی کوه دهند و جامعه ایران جوان به حساب میتشکیل می

و همچنین با توجه به نقش جوانان در  (31است  های جوانان بوجود آمده در ارزش

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

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

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

 دینداری بهره برد.

 هواانسان بین در موجود هایتفاوت به که دارد شخصیتی فرد هر آنجاییکه از

 عنصور و یوک ،(32  کندمی اشاره فردی هایویوگی گیریاندازه و شناسایی مانند

 آنوان رفتواری هوایتفواوت ساز زمینه و ،(33  انسان رفتار نوع بر ارذگتاثیر و مهم

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

رفتوار  خوود شخصیت نوع به توجه با فرد که باشد معنی این به تواندمی ینا ،(35 

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

 .باشد تاثیرگذار افراد

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

 در موجود هایتفاوت به شخصیتی صفات (32اندیشمندان  کنند. از نظر برخی می

کند. می اشاره فرد شخصیتی هایویوگی گیریاندازه و شناسایی مانند اهانسان بین

ی بودن او و به طور کلی آنچه هموواره بوا شیوهشخصیت را عنصر ثابت رفتار فرد، 

صاحب نظرانی موون  (.36دانند  میشود، او هست و موجب تمایز او از دیگران می

Schultz DP  وSchultz SE ای از د: مجموعوهگوینودر تعریف شخصیت موی

هوای دارد در پاسخ به موقعیت های بادوام و منحصر به فرد است که امکانویوگی

همتوا و نبسوتا های بویبه عبارت دیگر، شخصیت به جنبه (.35کند  مختلف، تغییر 

های مختلف بور رفتوار فورد تواثیر پایدار درونی و بیرونی منش فرد، که در موقعیت

گوذارد، رفتوار انسوان تواثیر مویاز آنجاییکه شخصیت بور  (.34باشد  میگذارد، می

توانود تواثیر ری انسان بعنوان یک رفتوار نیوز مویبنابراین شخصیت بر میزان دیندا

 همکوارانعیسی زادگوان و اند. منانچه بگذارد. این تاثیر را محققان نیز اشاره کرده

شناسی دانشگاه دانشجوی پسر و دختر مقطع کار 787در تحقیق خود در بین  (38 

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

  مذهبی رابطه معناداری وجود دارد.

 گیوووری در تحقیقوووی بوووه بررسوووی جهوووت (39همکووواران  زره پووووش و 

آوری های شخصیتی دانشوجویان پرداختنود. ابوزار جموعاسالمی و ویوگی-مذهبی

و پرسشونامه  (Costa  70و  McCraeملی شخصویت پرسشنامه پنج عوا ،هاداده

ای بوود. نتوایج رابطوه مثبوت و گیری مذهبی اسالمی آذربایجانی هفتاد مادهجهت

شناسی گرایی، گشودگی، خوشایندی و وظیفهمعناداری را بین ابعاد شخصیتی برون

 گیری دینی رابطوه. اما بین بعد روان آزردگی و جهتگیری دینی نشان دادبا جهت

 (.39 داری مشاهده نشد معنا

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

 شان( نCosta  70و  McCraeو دختر و با استفاده از مقیاس سنجش شخصیتی 

دار شناسی با دینداری رابطه معنیدادند که بین ابعاد شخصیتی خوشایندی و وظیفه

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

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

 گرایووی، خوشووایندی و هووره بردنوود نشووان دادنوود کووه ابعوواد بوورونب (70 بعوودی 

   (.72دارد  شناسی بطور مثبت و معناداری با دینداری رابطه وظیفه

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

شناسوی بوا دینوداری رابطوه مثبوت و گرایی، خوشوایندی، و وظیفوهدادند که برون

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

هوای خوود، رابطوه معنواداری را بوین در در بررسوی (77همکاران   شیبانی و

گیری مذهبی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد و پیام نوور فات شخصیتی و جهتص

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

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

دار و مثبوت ودن رابطوه معنویشناسی و گشودگی با موذهبی بوگرایی، وظیفهبرون

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

های پیام نور تهوران بوا در تحقیق خود در بین دانشجویان دانشگاه (75دهستانی  

بورداری از و همچنوین بوا الگووگیری پنج عاملی شخصیت استفاده از مقیاس اندازه

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

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

 دینداری دانشجویان رابطه داشت. 

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

 اشواره  (76تحقیوق  بطوه، گوزارش یوک اند. در ایون راو دینداری را گزارش کرده

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

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

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

ابطه معنادار مستقیم دارد ولی با بعد خوشایندی رابطه شناسی روظیفه خوشایندی و

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

   (.78کرد  شخصیتی و دینداری را تایید 

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

 همکواران و صوادقی و (77همکواران   وسازگاری ندارند. مثال تحقیقوات شویبانی 

کنند که بین بعد شخصیتی گشوودگی و دینوداری رابطوه معنواداری اره می( اش73 

دهود کوه بوین ایون دو نشان می (39همکاران   وجود ندارد اما تحقیق زره پوش و

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

بطه معنوادار و منفوی را گوزارش ( را75 ی دهستانو  (72  همکاران وداوری  (،71 

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

 قرار گیرد. 

دنبال بررسی عوامل مووثر بور دینوداری در بوین هبنابراین در تحقیق حاضر ب

هوای کوه پدیودهم. از آنجواییدانشجویان دختر و پسور دانشوگاه مازنودران هسوتی

زمان هموه عوامول و شناخت هم (11  مند عاملی هستند ،ینداریداجتماعی مانند 

هوا بوه عنووان پذیر نیست، و با توجه به اینکه شخصیت انساندر یک زمان امکان
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هوای سواز تفواوتو زمینوه (،33نوان  آگزار بور نووع رفتوار یک عنصر مهم و تاثیر

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

شوود کوه رابطوه نووع شخصویت و شود، در تحقیق حاضر تالش مویمحسوب می

زندران مورد بررسوی قورار دینداری در میان دختران و پسران دانشجوی دانشگاه ما

 اشد:بمیدنبال یافتن پاسخ برای این سواالت هبنابر این تحقیق حاضر بگیرد. 

 ؟ است قدرنشگاه مازندران م. میزان دینداری دانشجویان دا1

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

با میوزان دینوداری آنوان رابطوه  دانشگاه مازندران انیدانشجو تینوع شخص .آیا3

 دارد؟

 بسوته دینوداری را . متغیرهای مستقل انواع شخصیت، بوه موه میزانوی متغیور وا7

 کنند؟بینی میپیش

 تحقیوووق از نظریوووه صوووفات شخصووویت  یمهوووارموب نظوووربووورای 

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

هایی اسوت های مختلف، به دلیل ویوگیاین است که رفتارهای انسان در موقعیت

هوای شود. این صفات پایهفات گفته می، صهایوگیوکه در آنها وجود دارد، به این 

کوه عبارتنود از: صوفات شخصویتی  (79دهود  میاصلی شخصیت افراد را تشکیل 

رویوی(، های رفتواری موون: عصوبی، خجوالتی و کومروان رنجورخویی  با ویوگی

 احساسوواتی، مثبووت، اجتموواعی،  مووون: رفتوواری هووایویوگووی گرایووی  بووابوورون

موون: قودرت تخیول، احساسوات بواز و  رفتاری هایویوگی با انرژی(،گشودگی  با

مون: قابل اعتماد، رو راست، خووش  رفتاری هایویوگی اقدام گرا(، خوشایندی  با

موون: شایسوته، مونظم،  رفتواری هوایویوگی و وظیفه شناسی  با (قلب و مهربان

هوا صوفات این دیودگاه، از آنجاییکوه انسوان برابن(. 35  شناس و قابل اتکا(وظیفه

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

ها رفتار متفاوتی در امور مختلف از جمله در میزان توجه به دیون و ذا انسان(. ل50 

 دهند. دینداری از خود نشان می

 (51دیگوران  و  (Schultz SE  35و  Schultz DP ماننود اندیشومندانی

 رفتوار نوع بر مهم فاکتورهای از یکی بعنوان شخصیتی صفات هک دهندمی توضیح

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

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

 .ارتباط دارد

 

 هامواد و روش

انشجویان دانشگاه مازندران ر، کل دجامعه آماری تحقیق همبستگی حاض

دانشجو را در خود جای 12000( تعداد 1396که بر اساس گزارش دانشگاه   هستند

نفر در  345تعداد نمونه مورد نیاز  (52گیری  نمونهداده است. با استفاده از جدول 

 750های مورد نیاز، تعداد برای اطمینان از بازگشت پرسشنامهنظر گرفته شد که 

 سشنامه برای توزیع در بین دانشجویان در نظر گرفته شد.پر

ای گیری خوشهانتخاب پاسخگویان نمونه با استفاده از شیوه نمونه

(Cluster) های مختلف تقسیم شده   در بود. در این شیوه جامعه آماری به خوشه

ها تحقیق حاضر کالس درس خوشه در نظر گرفته شده است( و تعدادی از خوشه

شوند و سپ  همه افراد هر خوشه بعنوان نمونه ت تصادفی انتخاب میبصور

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

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

شجویان کالس درس بعنوان خوشه این بود که میانگین تعداد دان 15انتخاب 

 750تعداد نمونه  باشد که با انتخاب این تعداد کالس،نفر می 30ها حدود کالس

ها، محقق یا همکارانش با داد. برای توزیع و تکمیل پرسشنامهنفر را پوشش می

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

انشجویان خواسته شد که نسبت به انجام این تحقیق پرداختند. پ  از آن از د

پرسشنامه  720ام کار پاسخ دادن سواالت پرسشنامه اقدام نمایند. پ  از انج

نمونه  704های ناقص، آوری شد که پ  از کنار گذاشتن پرسشنامهتکمیل و جمع

 مورد استفاده قرار گرفت. 

 فادهاست (Stark  53و  Glock اسیمقاز  ینداریدمیزان  یریگیاندازبرای 

 4 ی باکه در مهار بعد اعتقاد عبارت دارد 26 مقیاس استفاده شده .شده است

 مانند ترس از  هیگو 6با  ی، عاطفعتقاد به وجود خدا، بهشت و جهنم(مانند ا  هیگو

حجابی، غیبت مانند نگرش به بی  هیگو 6با  یامدی، پهای دینی(گناه، خواب

جهت سنجش جمعه رفتن(،  گرفتن، نمازیه  مانند روزه گو 4با  یو مناسککردن( 

  5 فیط کینظرات خود را در  انیبکار رفته است. پاسخگو یندارید زانیم

گیری دینداری در این مقیاس بیشترین استفاده را در اندازه .کنندبیان می یادرجه

مقیاس توسط پووهشگران ایرانی همچون  (. این57است  تحقیقات کشور داشته 

ی صدرآباد یمیابراهی و مندیزاده م یحاج (،13  آهنکوب نواد ،(55اده  سراج ز

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

 در تحقیق حاضر نیز پرسشنامه یآلفا زانیمآن نیز مورد تایید قرار گرفته است. 

 بوده است. 83/0

گیری از فرم کوتاه مقیاس اندارههای شخصیتی، گیری ویوگیبرای اندازه

گویه  60استفاده شده است. این مقیاس  (NEO-FFI) های شخصیتیویوگی

گرایی ، برون(Neuroticism)رنجورخویی پنج بعد رواندارد که 

(Extraversion) گشودگی ،(Openness) خوشایندی ،(Agreeableness) 

 (.54سنجد  میاز شخصیت را  (Conscientiousness)شناسی و وظیفه

Schultz DP  وSchultz SE  معتقدند که این پنج بعد شخصیتی در 

شده است و ساختار مشترک انسان است که از  های شرقی و غربی یافتفرهنگ

گیری هر بعد دوازده گویه در اندازه (. برای35رود  فراتر میهای فرهنگی تفاوت

ای از خیلی مخالفم تا خیلی هنظر گرفته شده است. هر گویه یک پاسخ پنج گزین

مقیاس را ترجمه و در ایران هنجاریابی  ( این58  یفرش یگروس (.36موافقم دارد  

 (.59است  اند و توسط محققان نیز بکار گرفته و پایایی آن نیز تایید شده کرده

 باشد.یم 41/0زیحاضر ن قیبدست آمده در تحق یآلفا

 

 هايافته

 یهادختر و پسر از رشته انینفر از دانشجو 704تعداد  یمورد بررس هنمون

 ،یبدن تیترب ،یمیش یمهندس ،یتیعلوم ترب ،یمیش ،یصنعت تیریمد ،یروانشناس

 یبازرگان تیریو مد یپووهشگر ،یحسابدار اقتصاد، ،یاسیآمار، علوم س ،یشهرساز

 48نفر از آنان مجرد و  312دختر، فر ن 294نفر از پاسخگویان پسر و  93 هستند.

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

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

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

دختر(  ی دینداری کل دانشجویان  پسر وباشد. میانگین نمرهاز پسران بیشتر می

دهد نشان می 1گونه که جدول بود. همان 71/12انحراف استاندارد با  11/58نیز 
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اند در میانگین و باالتر را بدست آورده بر اساس این میانگین، دانشجویانی که نمره

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

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

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

شوند. بنابراین بیشتر پاسخگویان دینداری نیز با میزان دینداری پایین محسوب می

 باالیی داشتند.

( پایین %10/51ر پاسخگویان  بعد اعتقادی دینداری بیشت 2بر اساس جدول 

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

ی باال قرار گرفتند اما از جهت پاسخگویان از جهت بعد عاطفی دینداری در رده

 ( در رده پایین قرار گرفتند.%54بعد دینداری پیامدی بیشتر پاسخگویان  

تر پاسخگویان از روان رنجورخویی باال برخوردار بودند بیش 3بر اساس جدول 

بیان شد. همچنین تحقیق نشان  87/39خویی نیز روان رنجور( و میانگین 56%  

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

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

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

 شناسی باال قرار گرفتند.

 بر اساس نمره کل دينداری انيپاسخگو ینداريد تیوضع .6جدول 

 فراوانی وضعیت دينداری پاسخگويان

 (%4/75  187 نییپادین داری 

 (%3/57  223 باالدین داری 

 71/12انحراف استاندارد=  11/85انگین= می

 

 

 بر اساس ابعاد دينداری انيپاسخگو ینداريد تیوضع .2جدول 

 انحراف استادندارد میانگین دينداری پايین دينداری باال ابعاد دينداری

 59/7 34/27 (%10/51  208 (%89/78  199 اعتقادی

 88/5 99/18 (%27/73  146 (%54  232 مناسکی

 54/7 31/22 (%67/78  198 (%35/51  209 عاطفی

 36/3 73/19 (%54  232 (%27/73  146 پیامدی

 

 میزان و نوع تیپ شخصیتی در بین پاسخگويان .3جدول 

 انحراف استادندارد میانگین پايین باال تیپ شخصیتی

 18/5 65/33 (%77  181 (%56  226 خوییروان رنجور

 46/7 87/39 (%51  209 (%79  198 ییگرابرون

 61/3 57/37 (%56  226 (%77  181 گشودگی

 30/7 81/36 (%77  181 (%56  226 خوشایندی

 84/3 61/70 (%52  213 (%78  197 شناسیوظیفه

 
دهد که بین میزان نتایج تحقیق نشان می 7اساس جدول شماره بر 

 دارد شخصیت روان رنجورخویی و میزان دینداری رابطه معناداری وجود ن

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

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

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

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

 داری بین میزان شخصیت خوشایندی و میزان دینداری مشاهده نشد 

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

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

 

 ن دينداری در بین پاسخگويانرابطه بین ابعاد شخصیتی و میزا .4جدول شماره

 شناسیوظیفه خوشايندی گشودگی يیگرابرون خويیروان رنجور تیابعاد شخص

 یندارید
P r P r P r P r P r 

23/0 05/0 00/0 23/0 00/0 28/0 54/0 02/0- 00/0 35/0 

 

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

دهد که بین مجموعه متغیرهای مستقل و وابسته  دینداری( است نشان می 151/0

  175/0برابر با  (R2)همبستگی وجود دارد و از آنجاییکه ضریب تعدیل شده 

از کل تغییرات مربوط به دینداری در بین  %5/17دهد که نشان می ،باشدمی

باشد. به عبارت دیگر مجموعه دانشجویان توسط این متغیرهای مستقل می

بینی یرهای مستقل، نزدیک به یک ششم از واریان  متغیر دینداری را پیشمتغ

در  92/23که برابر با  Fداری مقدار کنند. همچنین با توجه به معنی برآورد( می

توان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی باشد، میمی 01/0سطح خطای کومکتر از 
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 دینداری( مدل خوبی بوده تحقیق مرکب از سه متغیر مستقل و یک متغیر وابسته 

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

( و با توجه >05/0Pشناسی و گشودگی  دار بودن تاثیر ابعاد وظیفهبا توجه به معنی

( 164/0  تیشخصی گشودگ( و 283/0شناسی  وظیفهابعاد آماره بتا، متغیرهای  به

توان اند. یعنی میبیشترین تاثیر رگرسیونی را روی متغیر دینداری داشته به ترتیب

شناسی وظیفهبعد گفت به ازای افزایش یک واحد انحراف استاندارد در متغیر 

یابد. انحراف استاندارد افزایش می 289/0، میزان دینداری در فرد تیشخص

ی گشودگبعد  ریتغواحد انحراف استاندارد در م کی شیافزا یبه ازاهمچنین 

بعد  .ابدییم شیانحراف استاندارد افزا 208/0در فرد  یندارید زانیم ،شخصیت

بینی دینداری دانشجویان ندارد یی شخصیت نیز تاثیری در پیشگرابرون

 05/0P>.) 

 

 مدل رگرسیونی دينداری بر اساس  .5جدول شماره 

 متغیرهای مستقل

Sig. t Beta B متغیرها 

  شناسیوظیفه 909/0 283/0 142/5 000/0

 یگشودگ 543/0 164/0 166/3 002/0

 ییگرابرون 030/0 011/0 201/0 781/0

 متغیر وابسته: دینداری

 

 گیرینتیجه بحث و
در تحقیق  (،15ایران  با توجه به تاثیر دین بر ابعاد مختلف زندگی مردم 

، ییگراون، برییروان رنجورخوحاضر به بررسی رابطه پنج بعد شخصیتی 

ی با دینداری دانشجویان دانشگاه مازندران شناسفهیو وظ یندی، خوشایگشودگ

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

 مجرد بودند. %97/80متاهل و  %16/19و از کل پاسخگویان نیز دختر بودند 

میزان دینداری پسران بیشتر  پووهش نشان دادکه میزان دینداری دختران از

است. علت دینداری بیشتر دختران را برخی از محققین به پایین بودن سن تکلیف 

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

برخی نیز علت دینداری  (.59  هستندتر تر و جدیکنند در دینداری راسخآغاز می

 (.60  دانندمیهای دینی نان را وقت بیشتر زنان برای انجام فعالیتبیشتر ز

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

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

مردساالر زنان ریسک گریزتر  یکند که در خانوادهمردساالری دارد و بیان می

  (.61ورند  آمیو بیشتر به دینداری روی هستند 

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

های مختلف جامعه اشاره کرد که زنان و دختران جامعه با داشتن محدودیت

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

های درونی و با روی آوردن به قدرت (62است  که دین عامل آرامش آنجایی

 کنند در مسیر آرامش خود گام بردارند. دینی تالش می

اال بود. یان بهمچنین پووهش نشان داد که میزان دینداری در بین پاسخگو

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

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

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

یزان دینداری دانشجویان در ابعاد مختلف نیز نشان دهد. نتایج تحقیق در باره ممی

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

و پیامدی با میانگین  31/22تعلق گرفت. پ  از آن ابعاد عاطفی با میانگین 

ین های بعدی قرار گرفتند. ادر رتبه 99/18ناسکی نیز با میانگین و م 73/19

به همین ترتیب از ابعاد دینداری  ( که15و  13 ها با نتایج تحقیقات پیشین یافته

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

های روانشناسی تبیین کرد که توان با دیدگاهاشاره داشت، می (55 سراج زاده 

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

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

را انجام ندهد. همچنین با توجه به اینکه ابعاد پیامدی و مناسکی دینداری بیشتر 

هایی که نو مکا دی و تجربی بیشتر جنبه نظری داردجنبه عملی و ابعاد اعتقا

 ،دهدهای فکری خاصی را نشان میشود رنگ و بوی جریانمناسک دینی برپا می

  (.57شود  میدر نتیجه سبب حضور کمتر جریانات دیگر یا جوانان 

دارای روان  (%54همچنین نتایج نشان داد که بیشتر پاسخگویان  

ی از طرفبودند.  گرایی پایینی برخورداراز برون %51رنجورخویی باالیی بودند، و 

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

شناسی نیز در بعد وظیفه %52؛ عالوه بر این، بعد خوشایندی باالیی برخوردار بودند

 دانشجویان بین در را رنجورخویی روان بودن از نمره باالیی برخوردار بودند. باال

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

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

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

 روان میزان افزایش بر تاثیرگزار محیطی شرایط بعنوان تواندمی ناامیدی

  .باشد دانشجویان رنجورخویی

گرایی شخصیت و دینداری برونکه بین بعد  دهدنتایج تحلیلی نشان می

ی و همکاران بانیشهای داری وجود دارد. این نتیجه با یافتهرابطه مثبت و معنی

 همکاران ی وداورو  (73همکاران   صادقی و (،39همکاران   و زره پوش و (77 

توان می (35شخصیت  نظریه  به دارد. در تحلیل این رابطه با توجه طابقت( م72 

هایی مون با محبت و معاشرتی بودن گرا دارای ویوگیبیان نمود که فرد برون

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

الرحمن قرآن  60، و تلفص 37سوره انعام،  57کند که آیات دیگران سفارش می

های گرا با توجه به ویوگیبرون . بنابراین، فردباشدآن میای از کریم نمونه

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

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

و جمعه( و دیدار  معاشرت با آنان، شرکت در نمازها جماعتبرای حضور در جمع و 

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

عبارت دیگر، این فرد با حضور در این مراکز، ضمن معاشرت با افراد هبر دارد. ب

دن به و مهربانی کر انجام اعمال مورد عالقه خود که همان محبتدیگر، اقدام به 

تا با دوری از کند پردازد. همچنین این فرد تالش میهای دیگر است میانسان

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

 شود.ار بودن بیشتر این افراد بیان میتر نماید. نتیجه این رفتار، دیندقویحفظ و 

رابطه  یاردیندو شخصیت  گشودگی بعددهد که بین ها نشان میهمچنین یافته

همکاران  های زره پوش واین یافته نیز با یافته وجود دارد. یدارمعنیمثبت و 
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توان از نظریه مطابقت دارد. در تحلیل این رابطه می (74 ، و ساروقلو (39 

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

ی یهادینی آنان تاثیر دارد و از آنجایی که فردی با بعد شخصیتی گشودگی، ویوگی

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

ها اشاره شده است که های اسالمی و قرآن کریم نیز به داشتن این ویوگیآموزه

 سوره زمر  18و  14های شجاعت(، آیات یسوره مائده  اشاره به ویوگ 2آیه 

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

تناسب  باشد. بنابراین فرداز آن میهایی  اشاره به خالقیت و ابتکار انسان( نمونه

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

کند. اما با این وجود باید گفت که با توجه یشتری به انجام دستورات دینی پیدا میب

ها به اینکه رابطه بین بعد شخصیت گشودگی و دینداری در برخی پووهش

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

 ری نیازمند است. این موضوع به بررسی بیشت (،75و  71است  منفی بوده 

شناسی شخصیت و دینداری نتایج نشان داد که بین بعد وظیفهعالوه بر آن، 

 ی ومانینر ،یبانیشهای داری وجود دارد. این نتیجه با یافتهرابطه مثبت و معنی

دهستانی  (،72همکاران   ی وداور (،39همکاران  و زره پوش و  (77 ی محرم

مطابقت دارد. در تحلیل این رابطه  (74اروقلو  س ( و73  همکاران صادقی و (،75 

 Schultz SEو  Schultz DPبرداری از نظریه شخصیت توان با بهرهنیز می

دقت بودن، قابل  شناس دارای روحیاتی مون: بابیان داشت که شخصیت وظیفه

این روحیات در متون دینی  (.35باشد  میکوش و منظم بودن اعتماد بودن، سخت

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

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

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

های شخصیتی خود گیوجه به ویویی کسب کرده است، با تشناسی نمره باالوظیفه

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

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

به ترتیب بیشترین شناسی شخصیت دانشجویان و اینکه ابعاد گشودگی و وظیفه

میزان دینداری دانشجویان دانشگاه مازندران داشتند، به بینی قدرت را در پیش

شود که ضمن ها و مراکز آموزش عالی پیشنهاد میمتولیان و مدیران دانشگاه

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

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

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

غ دینی در بین آنان اقدام ها و تمایالت آنان، نسبت به انتخاب شیوه تبلینیازمندی

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

برخی بیشتر به بعد مناسکی دین عالقه گیرد، زیرا انجام می های مختلفیبا روش

 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 

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 

should be chosen among them. 

Keywords: Neuroticism, Extroversion, Openness, Pleasantness, Conscientiousness, 

Religiosity dimensions, Students, Personality dimensions 
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