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چکیده
مطالعه حاضر با هدف آزمون نقش واسطهای رفتارهای سبک زندگي ارتقاء دهندده سدممت در
رابطه جهتگیریهای مدذهبي دروني/بیروندي و حمایدت اجتمداعي ادراه شدده بدا به یسدتي
هیجاني و رضایت از زندگي در دانشجویان انجام شد 414 .دانشجو ( 1۱۷پسر و  2۱3دختر) به
جهتگیری مذهبي دروني د بیروني آلپورت ،مقیاس چندبعدی حمایت اجتمداعي ادراه شدده،
نسخة تجدید نظر شدة دوم نیمرخ سبک زندگي ارتقاء دهندة سممت ،فهرست عواطف مثبت و
منفي و رضایت از زندگي پاسخ دادند .در این مطالعه ،از روش مدلیدابي معداد ت سداختاری
استفاده شد .نتایج روش آماری معاد ت ساختاری نشان داد که رابطة بین جهتگیری مدذهبي
دروني و حمایت اجتماعي با عاطفة مثبت و منفي و رضدایت از زنددگي از طریدا از رفتارهدای
سبک زندگي سالم به طور نسبي میانجیگری ميشود .در نهایت ،در مدل مفروض 2۳ ،درصد از
پراکندگي نمرات رفتارهای سبک زندگي از طریا جهدتگیدریهدای مدذهبي دروني/بیروندي و
حمایت اجتماعي ادراه شده تبیین شد .همچنین ،در مدل مفروض بده ترتید  1۱ ، ۱4و 33
درصد از پراکندگي نمرات عاطفه مثبت ،عاطفة منفي و رضایت از زنددگي از طریدا رفتارهدای
سبک زندگي تبیین شد .نتایج پژوهش حاضر نشان ميدهدد کده بخشدي از پراکنددگي نمدرات
به یستي هیجاني و رضایت از زندگي در بافت پیشبیني این مولفدههدای شدناختي و هیجداني
به یستي از طریا ابعاد دروني و بیروني جهتگیریهدای مدذهبي و حمایدت اجتمداعي ادراه
شده ،به کمک تفاوت در می ان استفاده از رفتارهای سبک زندگي سالم قابل تبیین است.
واژگان کلیدی :رفتارهای سبک زندگي ،جهتگیری مذهبي  ،به یسدتي هیجداني،
رضایت از زندگي

Abstract
This study examined the mediating effect of health-promoting
lifestyle behaviors on the relationship between internal/external
religious orientations and perceived social support with emotional
well-being and life satisfaction among university students. On a
��� sample consisting of
���( students
��� male
female), the
Intrinsic/Extrinsic Religious Orientation Scale, the Multidimensional
Scale of Perceived Social Support, the Health-Promoting Lifestyle
Profile-II, the Positive and Negative Affect Schedule and the
Satisfaction with Life Scale were administrated. In the study
structural equation modeling was used. Results of structural equation
modeling also showed that the relationship between internal
religious orientation and social support with positive and negative
affect and life satisfaction is mediated fully by health-promoting
lifestyle behaviors. In this hypothesized model, internal/external
religious orientations and perceived social support factors accounted
�� for
% of the variance in health-promoting lifestyle behaviors.
�� Also, health-promoting lifestyle behaviors accounted for
�� %,
%
�� and
% of the variance in positive affect, negative affect and life
satisfaction variables, respectively. In sum, these finding show that
the part of available variance in emotional well-being and life
satisfaction in the context of prediction these cognitive and
emotional components by internal/external religious orientations and
perceived social support, accounted for persons' health-promoting
lifestyle behaviors.
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الگوی روابط علّی پیشایندها و پسایندهای رفتارهای سالمت در
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 .1کارشناس ارشد روانشناسي عمومي ،دانشکده روانشناسي و علوم تربیتي ،دانشگاه شهید بهشتي ،تهران ،ایران.
( .2نویسنده مسئول) .استادیار گروه روان شناسي ،دانشکده روانشناسي و علوم تربیتي ،دانشگاه شهید بهشتي ،تهران ،ایران.
 .3استادیار گروه روانشناسي ،دانشکده روانشناسي و علوم تربیتي ،دانشگاه شهید بهشتي ،تهران ،ایران.
*این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسي ارشد نویسنده اول است.
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در شرایط فعلي ،شواهد تجربي متعدد نشان دادهاند که ف ون-
یافتگي غیرقابل انکار سطح تجارب هیجاني منفي در بین
فراگیران در تهدید نشانگرهای عیني و ذهني معنا کنندة
کیفیت زندگي تحصیلي آنها از نقش قابل ممحظهای برخوردار
بوده است (پکران ،گوعت  ،پری244۱ ،1؛ شکری ،فراهاني،
کرمينوری ،مرادی2411 ،؛ فورنیس د ویویس ،گارسیا د باندا و
فریاس د ناوارا241۱ ،2؛ ییلدریم ،کاراکا ،کانگارس ،آکیکاکس و
آکاس .)241۷ ،3بر این اساس ،محققان مختلف کوشیدهاند به
کمک توسعة مدلهای مفهومي فرایندمحور در قلمرو مطالعاتي
اثربخشي زندگي تحصیلي و با تأکید بر نقش تعیینکنندة
سازوکارهای واسطهای مانند شیوههای ارجح پاسخ به مطالبات
انگی اننده تحصیلي و همچنین گروه وسیعي از ردیفهای
مفهومي تجهی کننده ة منابع روانشناختي مورد نیاز برای
رویارویي با مطالبات فراروی ،هر گونه تمای یافتگي در اندازه-
های منتس به نشانگرهای عیني و ذهني را تبیین کنند
(گلن  ،ریمر ،ویسوانات.)2443 ،4
با توجه به گری ناپذیری رویارویي با تجارب انگی اننده در
موقعیتهای پیشرفت تحصیلي ،گروه کثیری از محققان ،با
هدف مطالعه روشمند پسایندهای مواجهه با این تجارب و
همچنین تمش برای تبیین تمای در کیفیت زندگي تحصیلي
دانشجویان بر نقش تفسیری برخي از منابع اطمعاتي مانند
رفتارهای سبک زندگي تاکید کردهاند .در شرایط فعلي،
رفتارهای سبک زندگي ۱یکي از مهمترین سازهها در روان-
شناسي و علوم سممت است (برانسل ،برادلي ،بلکبرن،
کاردیناکس و هاولي2411 ،۱؛ رنس ،کار ،مکوی و گودوین،
 .)2412در بافت مطالعاتي سممت ،رفتارهای سبک زندگي به
مجموعه همه رفتارهایي که فرد بر آنها کنترل دارد و الگوی
رفتار روزانة فرد را شکل ميدهند اشاره ميکند (تامي ،ماتوس،
کاماکو ،سایموس و دینی .)2412 ،۷

مرور پیشینة تجربي مرتبط با قلمرو مطالعاتي سممت در بین
دانشجویان نشان ميدهد که محققان عمقهمند به عناصر
پسایندی این انتخابهای رفتاری به طور خاص ،مولفههای
شناختي د هیجاني به یستي ذهني فراگیران را در کانون توجه
خود قرار دادهاند (هاین ،کریگ ،جانسن و پیکت2413 ،3؛
زولیگ ،مری وارد ،هرن .)244۱ ،۳به یستي ذهني عبارت است
از ارزیابي های شناختي و عاطفي افراد از زندگي (لنت2444 ،؛
لوکاس و دینر 2443 ،؛ هاریس و لیقتسي ،244۱ ،دینر و
همکاران .)2442 ،به یستي ذهني یک مفهوم سلسلهمراتبي و
چندبعدی است که از دو وجه شناختي و عاطفي تشکیل شده
است .مؤلفه رضایت از زندگي 14وجه شناختي و مولفههای
تجربه عاطفه مثبت 11و عدم حضور عاطفه منفي 12وجه
عاطفي آن است (ریسام 244۱ ،؛ دینر ،سو ،لوکاس و اسمیت
1۳۳۳ ،؛ کیی  ،شموتکین و ریف .)2442 ، 13سو ،دینر ،اوشي
و تریاندیس1۳۳3( 14؛ نقل از دینر ،اوشي و لوکاس)2443 ،
داشتن سطوح پاییني از عواطف ناخوشایند ،مثل افسردگي و
اضطراب را نی در تعاریف به یستي ذهني گنجاندهاند .به طور
کلي ،بر اساس دیدگاه دینر ،اوشي و لوکاس ( )2443به یستي
ذهني هر آن چی ی است که مردم عادی آن را رضایت یا
شادکامي مينامند.
مرور شواهد تجربي نشان ميدهد که به طور کلي تجربة
زندگي دانشجویي به د یلي مانند استقمل از خانواده ،مدیریت
پول و زمان و از دستدادن روابط پیش از دانشگاه ،دانشجویان
را مستعد رویارویي با استرس های تازه ای ميکند (چیوز،
کاروالهو دوارت ،باپتیستا نمس،کاروالهوکوتینهو ،تاوارس-
دیونیسیو ،مارتین  ،کنها2411 ،1۱؛ پاکدامن ساوجي ،گنجي،
 .)2413عموه بر این ،نتایج برخي از مطالعات نشان ميدهد
که با ف وني یافتن سطح مطالبات تحصیلي فراروی دانشجویان
و به تبع آن فراهم شدن زمینه مساعد برای تمایل به استفاده
از انتخابهای رفتاری بازدارندة سممت در آنها مانند عدم
مسولیت برای سممت فردی ،خواب ناکافي ،فقدان کفایت
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فردی در نظمبخشي تجارب تنیدگيزا ،کنارهگیری از فعالیت-
های جسماني ،سوء مصرف مواد ،مصرف الکل ،رفتارهای
جنسي پرخطر ،عدم توجه به رشد معنوی ،رژیم غذایي
(تاچسریویچین ،داراووتیمپراکرن ،پانپوینگ،
نامناس
موسوماری ،لوخل ،السعیدی ،سوگوایموتو ،فلدمن ،انوکیهارا و
کیهارا241۱ ،1؛ پاپیر ،احمد ،لي و ویسمان2414 ،2؛ سکا،
پاش ،ست ،استوری و الینگر244۳ ،3؛ مطلا ،مظلومي
محمودآباد و ممی ی133۳ ،؛ نوروزینیا ،آقابراری ،کهن و
کریمي13۳2 ،؛ دین  ،تایسیوم ،اسلچسکي2413 ،4؛ انجین،
کوهادار و ازتره ،)2414 ،۱در کاهش نشانگرهای کیفي معنا
کنندة اثربخشي زندگي تحصیلي مانند سازگاری با محیطهای
پیشرفت تحصیلي ،برقرای روبط بینفردی رضایتبخش با
همسا ن و اساتید ،نقصان یافتگي انگی شي و تأثیرپذیری از
کاستيهای هیجاني گری ناپذیر شده است (ارسمن ،آلتینباس
آکاس2414 ،۱؛ مورفي ،جیم  ،بارنت ،نانسي.)2412 ،۷
بنابراین ،همسو با تعداد زیادی از محققان عمقهمند به قلمرو
رفتارهای سبک زندگي ،اندیشیدن به نقش تفسیری منابع
درونفردی پیشبیني کنندة انتخابهای رفتاری ارتقاء دهندة
و یا بازدارندة سممت از اهمیت قابل ممحظهای برخوردار است
(زولیگ و همکاران.)244۱ ،
مرور شواهد نظری در قلمرو مطالعاتي رفتارهای سبک زندگي
نشان ميدهد که محققان مختلف کوشیدهاند با تأکید بر نقش
تفسیری عوامل مختلف ،مدلهای مفهومي مبتني بر تعیین
کنندههای درونفردی ،بینفردی و موقعیتي را برای پیشبیني
رفتارهای سبک زندگي در کانون توجه خود قرار دهند (گلن و
همکاران2443 ،؛ بلو ،شاو ،کارمونا و کلي .)241۱ ،3در بین
محققان عمقهمند به بررسي نظاممند رفتارهای سممت از
طریا تأکید بر نقش عوامل فردی شده ،تعیین کنندههایي
مانند خودکارآمدی ،نگرش نسبت به رفتار ،هنجارهای ذهني،
ساختار شخصیتي ،حساسیت دره شده ،شدت دره شده،

موانع دره شده ،منافع دره شده ،حمایت اجتماعي ادراه
شده و جهت گیری مذهبي انتخاب شدهاند (گلن و همکاران،
2443؛ ادلمن ،هنسن ،کاتر ،دانتون ،ای.فیلین ،کاننر ،ویلیام ،
مایستو ،بریانت و ای.فیلین.)241۱ ،۳
در این مطالعه ،محقا با تأسي از رویکرد نظری تعیینگرهای
درونفردی رفتارهای سممت ،همسو با برخي شواهد تجربي
نقش تفسیری جهتگیریهای مذهبي دانشجویان را در پیش-
بیني الگوی ارجح رفتارهای سممتمحور افراد در مواجهه با
رخدادهای تنیدگيزا ،کانون توجه خود قرار ميدهد .طبا
دیدگاه آلپورت ( )1۳۱3در جهتگیری مذهبي دروني ،ایمان
به خودی خود به عنوان یک ارزش متعالي تلقي ميشود و از
آنجا که محصول یک فرایند جستجوگری مجدانه بوده است نه
تنها در خلا تعهد دروني ایفای نقش ميکند؛ بلکه هیچگاه از
آن به عنوان یک اب ار برای دستیابي به تمنیات فردی استفاده
نميشود .در مقابل ،در جهتگیری مذهبي بیروني ،مذه
انتخابي غیردروني است که از آن به شیوة اب اری برای تامین
نیازهای مختلف فردی استفاده ميشود .طبا دیدگاه آلپورت
( ،)1۳۱3جهتگیری مذهبي دروني به کمک ویژگيهایي
مانند تعدیل می ان تنیدگيزایي تجارب انگی اننده ،تقویت
منابع مقابلهای در مواجهه با رخدادهای چالشانگی و همچنین
اصرار به استفاده از اسنادهای علّي خوشبینانه در رویارویي با
موقعیتهای پرفشار نه تنها انتخاب رفتارهای سممتمحور را
سب ميشود بلکه در تامین سممت رواني افراد از نقش مهمي
برخوردار است (بدری گرگری و فرید.)13۳1 ،
در مقابل ،شواهد تجربي موجود در دفاع از نقش تفسیری
جهتگیری مذهبي بیروني برای تشویا افراد به استفاده از
انتخابهای رفتاری سممتمحور با یکدیگر متناقض است برای
مثال دوان ،الیوت و دیرنفورس )2414( 14خاطر نشان مي-
سازند از آنجا که افراد دارای جهتگیری مذهبي بیروني ،کمتر
در معرض تجارب حمایتي دیگران قرار ميگیرند ،بیشتر با
هدف پاسخدهي به این نیاز خود به مذه پناه ميبرند.
همچنین جهتگیری مذهبي بیروني با حمایت اجتماعي
اداره شده و به یستي ذهني رابطة منفي دارد (دوان ،الیوت و
دیرنفورس  .)2414برخي از شواهد تجربي دیگر ،از کارکرد
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جهتگیری مذهبی

بهزیستی هیجانی
رفتارهای سالمت
رضایت از زندگی

حمایت اجتماعی
ادراک شده

شکل 1ـ مدل مفروض پیشایندها و پسایندهای
رفتارهای سالمت
روش
در مطالعة همبستگي حاضر ،گروه نمونه شامل  414دانشجو
مقطع کارشناسي ] 1۱۷پسر با میانگین سني  24/24سال
(انحراف معیار= )13-23 ،1/31و  2۱3دختر با میانگین سني
 24/43سال (انحراف معیار= [)13-23 ،1/44دانشگاه شهید
بهشتي تهران بودند که با روش نمونهگیری در دسترس
انتخاب شدند .از بین مشارکت کنندگان ۱۱ ،دانشجو (13/4
درصد) از دانشکدة اقتصاد و حسابداری ۱3 ،دانشجو (1۱/4
درصد) از دانشکدة علوم پایه ۱1 ،دانشجو ( 14/۳درصد) از
دانشکدة حقوق ۱4 ،دانشجو ( 14/۱درصد) از دانشکدة تربیت
بدني ۱4 ،دانشجو ( 14/۱درصد) از دانشکدة فني و مهندسي،
 ۱4دانشجو ( 14/۱درصد) از دانشکدة ادبیات و علوم انساني و
در نهایت ۱1 ،دانشجو ( 12/4درصد) از دانشکدة روانشناسي
و علوم تربیتي انتخاب شدند .مرور ادبیات پژوهشي نشان مي-
دهد که در استفاده از روش  SEMهیچ راهبرد دقیقي برای
تعیین حجم نمونه وجود ندارد ..کمین )244۱( ۱برای

�.Augner
�.Headey, Hoehne & wagner

�. Shaffer.Hudkins

�. Krok

�. Kline
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محافظتي عنصر مفهومي مذه به مثابه یک منبع عظیم
مقابلهای در اجتناب از سوء مصرف مواد و حتي گرایش به
انجام فعالیتهای ورزشي حمایت کردهاند (محمدپوراصل،
عباسي قهرمانلو ،اهللوردی و آوگنر2414 ،1؛ هدی ،هوان،
وگنر .)2414 ،2عموه بر این ،کراه )241۱( 3به طور کلي
یادآور ميشود از آنجا که زندگي برای افراد مذهبي در مقایسه
با افراد غیرمذهبي معنا و مفهوم بیشتری دارد ،افراد مذهبي در
مقایسه با افراد غیرمذهبي عواطف مثبت بیشتری را تجربه
ميکنند ،کمتر در معرض هیجانات منفي اضطراب و افسردگي
قرار ميگیرند و در نهایت ،از زندگي رضایت بیشتری دارند.
در ادامه محقا ميکوشد همسو با شواهد تجربي موجود نقش
تفسیری عنصر مفهومي حمایت اجتماعي اداره شده را در
پیشبیني رفتارهای ارتقاءدهنده سممت ،کانون توجه خود
قرار دهد (محمد پوراصل و همکاران .)2414 ،حمایت
اجتماعي به مثابة یک مفهوم چندبُعدی بر کارکرد و کیفیت
روابط اجتماعي مانند دسترسي به روبط کمک کننده و یاری-
رسان یا تجربة واقعي حمایت د لت دارد (حسام ،آسایش،
قرباني ،شریعتي ،نظیری13۳4 ،؛ تقيزاده و افروز13۳3 ،؛
نوروزینیا ،آقابراری ،کهن و کریمي .)13۳2 ،نتایج مطالعات
مختلف در قلمروهای مفهومي متفاوت از کارکرد ضربهگیرانه یا
محافظتي حمایت اجتماعي در رویارویي با موقعیتهای
انگی اننده شواهد متقني را گ ارش کرده اند (ریاحي،وردینیا و
پورحسین133۳ ،؛ الهیاری ،حیدری ،ملیاني و حمید133۷ ،؛
شوارزر و کنول244۷ ،؛ تجلي ،صبحي ،قنبری پناه.)2414 ،
گلن و همکاران ( )2443تاکید ميکنند که تمش بیش از
پیش برای تامین نیازهای اساسي بشر مانند نیاز به صمیمت و
تعلا از طریا کمک به افراد برای کنترل محیط پیرامون
خویش ،در تجهی آنها برای رویارویي سازشیافته با رخدادهای
انگی اننده از نقش غیرقابل انکاری برخوردار است.
با توجه به آنچه گفته شد ،فقر اطمعاتي غیرقابل انکار دربارة
تأکید بر نقش عناصر پیشایندی درونفردی با هدف پیشبیني
رفتارهای سممت در موقعیتهای پیشرفت تحصیلي و
همچنین ،تأکید بر توان تبییني رفتارهای سبک زندگي سالم
در پیشبیني پسایندهای شناختي و هیجاني به یستي ذهني

دانشجویان در قال یک مدل مفروض در بین گروهي از
دانشجویان ایراني از اهمیت غیرقابل انکاری برخوردار است .از
طرف دیگر ،نتایج برخي مطالعات نشان ميدهد که اصرار به
استفاده از یک مدل رفتاری در محیطهای پیشرفت تحصیلي
در پیشبیني مدل رفتاری ارتقاء دهنده سممت و یا بازدارندة
رفتارهای سممت در محیطهای حرفهای آتي و همچنین در
پیشبیني به یستي هیجاني و وجود یا عدم وجود مشکمت
سممت جسماني افراد نی حائ اهمیت بسیاری است (شافر
هادکین 2411 ،4؛ کرمي نوری ،مکری ،محمدیفر و ی داني،
1331؛ هیون و همکاران .)2413 ،به طور کلي ،مطالعة حاضر
با هدف آزمون مدل مفروض پیشایندها و پسایندهای
رفتارهای سممت در بین دانشجویان انجام شد.

مهسا عمید و همکاران

١. Allport's Intrinsic/Extrinsic Religious Orientation Scale

)�. Health.Promoting Lifestyle Profile.II (HPLP.II

ابزارهای سنجش

1د مقیاس جهتگیری مذهبي دروني د بیروني
آلپورت ،I/EROS(1الپورت و راس .)1۳۱۷ ،آلپورت و راس
( )1۳۱۷برای اندازهگیری جهتگیریهای مذهبي یک مقیاس
 24مادهای را توسعه داد که  11ماده آن به جهتگیری بروني
و  ۳ماده آن به جهتگیری دروني اشاره ميکند .بعد از آن
روانشناسي به نام فگین ،نسخة  21مادهای مقیاس جهت-
گیری مذهبي آلپورت را توسعه داد .در این مقیاس ،برای
زیرمقیاس جهتگیری مذهبي بروني ،هر یک از  12ماده (از
گویه  1تا  )12بر روی یک طیف پنج درجهای از کاممً مخالف
( )۱تا کاممً موافا ( )1و برای زیرمقیاس جهتگیری مذهبي
دروني ،هر یک از  ۳ماده (از گویه  13تا  )21بر روی یک طیف
پنج درجهای از کاممً موافا ( )۱تا کاممً مخالف ( )1نمره-
گذاری ميشوند .در مطالعة حاضر ،ضرای همساني دروني
برای جهتگیریهای مذهبي دروني و بیروني به ترتی برابر
با  4/۱۱و  4/۷۱به دست آمد.
2
2د مقیاس چندبعدی حمایت اجتماعي ادراه شده
( ،(MSPSSزیمت ،دالم ،زیمت و فارلي .)1۳33 ،مقیاس
چندبُعدی حمایت اجتماعي ادراه شده که یک ارزیابي ذهني
از بسندگي حمایت اجتماعي به عمل ميآورد و به وسیله
زیمت و همکاران ( )1۳33طراحي شده است و بسندگي

)�. Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS

�

. Pender
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مطالعاتي که از روش  SEMاستفاده ميکنند ،راهحل دیگری
را برای تعیین حجم نمونه پیشنهاد ميکند .کمین تاکید مي-
کند که حداقل نسبت حجم نمونه برای هر پارامتر برآورد شده
 ۱نفر است ،نسبت  14به  1مناس تر و نسبت  24به 1
مطلوب قلمداد ميشود .در الگوی مفروض پژوهش حاضر،
طبا دیدگاه کمین ۱4 ،پارامتر اندازهگیری ميشود .بنابراین،
برای دستیابي به نتایجي قابل قبول نمونهای برابر با 414
شرکت کننده انتخاب شدند .به بیان دیگر ،در این پژوهش بر
اساس پیشنهاد کمین ،از قاعده  3به  1استفاده شد .با توجه
به ری ش احتمالي مشارکت کنندگان ،تعداد  14مشارکت
کننده از آنچه که با استفاده از منطا پیشنهادی کمین برآورد
شد ،بیشتر انتخاب شدند که البته هیچ یک از مطالعه حذف
نشدند .دادههای جمعآوری شده با نرماف ارهای آماری
 SPSSو  AMOSتحلیل شدند

حمایت اجتماعي را در سه منبع «خانواده»« ،دوستان» و
«دیگران مهم» ميسنجد .این مقیاس  12ماده دارد که هر
ماده بر روی یک طیف هفت درجهای از کاممً مخالف ( )1تا
کاممً موافا ( )۷درجهبندی ميشود .در این مقیاس ،هر چهار
ماده بر اساس منابع حمایت اجتماعي ،به یکي از گروههای
عاملي خانواده (شامل مادّههای  3 ،4 ،3و  ،)11دوستان (شامل
مادّههای  ۳ ،۷ ،۱و  )12و دیگرانِ مهم (شامل مادّههای ،2 ،1
 ۱و  ،)14منتس شده است .در این مقیاس ،با اف ایش نمره
افراد ،نمره آنها در عامل کلي حمایت اجتماعي ادراه شده
اف ایش نشان ميدهد .عموه بر این ،از حاصل جمع نمره افراد
در مادههای هر مقیاس ،نمره کلي افراد در هر یک از
زیرمقیاسهای سهگانه به دست ميآید .نتایج مطالعه زیمت و
همکاران ( )1۳33با هدف بررسي ویژگيهای روانسنجي این
مقیاس نشان داد که این اب ار برای سنجش حمایت اجتماعي
ادراه شده روا و پایا است .در این مطالعه ،ضرای آلفای
کرانباخ عامل کلي حمایت اجتماعي ادراه شده و ابعاد سه
گانة دیگران مهم ،خانواده و دوستان در نمونه دانشجویان
ایراني به ترتی برابر با  4/33 ،4/3۱ ،4/34 ،4/۳4به دست
آمد.
3د نیمرخ سبک زندگي ارتقاء دهندة سممت د نسخة تجدید
نظر شده دوم ،HPLP-II( 3والکر ،سیچریست و پندر،
 .))1۳۳۱نخستین بار پندر )1۳32( 4اب ار سنجش عادات
سممت و سبک زندگي را توسعه داد .این اب ار شامل 14۷
ماده بود و ده زیرمقیاس بود .در مطالعة واکر ،سیچریست و
پندر ( )1۳3۷نتایج تحلیل روانسنجي نسخة  14۷مادهای
نیمرخ سبک زندگي ارتقاد دهندة سممت به توسعة نسخة
کوتاه  43مادهای این نیمرخ شامل شش زیرمقیاس
خودشکوفایي ،احساس مسئولیت برای سممت ،ورزش ،تغذیه،
حمایت بینفردی و مدیریت تنیدگي انجامید .در این مطالعه
نتایج تحلیل مؤلفههای اصلي نشان داد که شش زیرمقیاس
 4۷/1درصد از واریانس عامل مکنون زیربنایي رفتارهای ارتقاد
دهندة سبک زندگي سالم را تشکیل دادند .والکر و همکاران
( )1۳۳۱بار دیگر نیمرخ سبک زندگي ارتقا دهنده سممت را
به منظور شمول هر چه بیشتر دستاورهای اطمعاتي در حوزه
مطالعاتي رفتارهای سممت ،مورد تجدید نظر قرار دادند .در

الگوی روابط علي پیشایندها وپسایندهای .رفتارهای سممت...

)�. Positive and Negative Affect Schedule (PANAS
�. interested
�. excited
��
. strong
��
. enthusiastic
��
. proud
��
. alert
��
. inspired
��
. determined
��
. attentive
��
. active
��
. distressed
��
. upset
��
. guilty
��
. scared

�. health responsibility

��
. hostile

�. physical activity

��
. irritable

�. nutrition

��
. ashamed

�. spiritual growth

��
. nervous

�. interpersonal relations

��
. jittery

�. stress management

��
. afraid
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نسخة دوم تجدید نظر شده نیمرخ سبک زندگي ارتقا دهنده
سممت ،رفتارهای تبیین کننده سممت به مثابة اعمالي و
ادراکاتي مفهوميسازی شدند که بر سطح به یستي،
خودشکوفایي و رضامندی افراد اثرگذار بودند .در این نسخة
 ۱2مادهای که شامل شش زیرمقیاس احساس مسئولیت-
پذیری برای سممت فردی( 1شامل گویههای ،21 ،1۱ ،۳ ،3
 4۱ ،3۳ ،33 ،2۷و  ،)۱1فعالیت جسماني( 2شامل گویههای
 44 ،34 ،23 ،22 ،1۱ ،14 ،4و  ،)4۱تغذیه( 3شامل گویههای
 44 ،33 ،32 ،2۱ ،24 ،14 ،3 ،2و  ،)۱4تعالي معنوی( 4شامل
گویههای  43 ،42 ،3۱ ،34 ،24 ،13 ،12 ،۱و  ،)۱2روابط
بینفردی( ۱شامل گویههای 43 ،3۷ ،31 ،2۱ ،1۳ ،13 ،۷ ،1
و  )4۳و مدیریت تنیدگي( ۱شامل گویههای ،23 ،1۷ ،11 ،۱
 41 ،3۱ ،2۳و  )4۷است هر یک از گویهها روی یک طیف
چهار درجهای از هرگ ( )1تا همیشه ( )4پاسخ داده ميشوند.
در این نیمرخ ،نمره با تر نشاندهندة تعداد بیشتر رفتارهای
ارتقادهندة سممت است .در مطالعة واکر ( )1۳۳3ضرای
همساني دروني نمرة کلي نیمرخ رفتارهای سبک زندگي ارتقا
دهندة سممت ،مسولیتپذیری برای سممت فردی ،فعالیت
جسماني ،تغذیه ،رشد معنوی ،روابط بینفردی و مدیریت
تنیدگي به ترتی برابر با ،4/3۱ ،4/34 ،4/3۱ ،4/3۱ ،4/۳4
4/3۷و  4/۷۳به دست آمد .در مطالعة حاضر ،نتایج تحلیل
عاملي تاییدی این پرسشنامه نشان داد که در نمونه
دانشجویان ایراني ساختار چندبعدی آن شامل شش
زیرمقیاس مسئولیتپذیری برای سممت ،فعالیت جسماني،
تغذیه ،تعالي معنوی ،روابط بینفردی و مدیریت استرس ،با
دادهها برازش مطلوبي دارد .در مطالعة حاضر ضرای همساني
دروني نمرة کلي نیمرخ رفتارهای سبک زندگي ارتقاء دهندة
سممت ،مسئولیتپذیری برای سممت فردی ،فعالیت
جسماني ،تغذیه ،رشد معنوی ،روابط بینفردی و مدیریت
تنیدگي به ترتی برابر با  4/۷1 ،4/34 ،4/۱4 ،4/3۱ ،4/۷۷و
 4/۱4به دست آمد.

4د فهرست عواطف مثبت و منفي ،PANAS( ۷واتسون،
کمره و تلگن .)1۳33 ،به منظور بررسي بُعد عاطفي
به یستي ذهني بر اساس فهرست عواطف مثبت و منفي
(واتسون و همکاران )1۳33 ،از صفتهای خلقي بیستتایي
استفاده شد .گویههای این فهرست ،هیجانها و احساسات
مختلفي را توصیف ميکنند و هر یک در یک مقیاس عواطف
مثبت و یا یک مقیاس عواطف منفي گروه بندی ميشوند.
شرکتکنندگان تمام گویهها را بر روی یک مقیاس پنج درجه-
ای لیکرت پاسخ ميدهند .در این طیف عدد  1نشاندهنده
تجربه نکردن هیجان و عدد  ۱بیانگر تجربه بسیار زیاد هیجان
است .برای هر پاسخ دهنده نمره کلي عاطفه مثبت از طریا
جمع نمرههای شرکتکننده در هر یک از ده صفت توصیفگر
هیجانهای مثبت (عمقهمند ،3هیجانزده ،۳نیرومند،14
مشتاق ،11سربلند ،12هوشیار ،13خوشذوق ،14مصمم،1۱
متوجه 1۱و فعال )1۷و نمره کلي عاطفه منفي ،از طریا جمع
نمرههای شرکت کننده در هر یک از ده صفت توصیفگر
هیجانهای منفي (پریشان ،13ناراحت ،1۳گناهکار ،24وحشت-
زده ،21متخاصم ،22تحریکپذیر ،23شرمسار ،24عصبي،2۱
بیقرار 2۱و ترسان )2۷محاسبه ميشود .در پژوهش شکری
( )1333همسو با نتایج مطالعة واتسون و همکاران ( )1۳33د
که با هدف آزمون ساختار عاملي فهرست عواطف مثبت و
منفي و با استفاده از روشهای تحلیل عاملي اکتشافي و

مهسا عمید و همکاران

�. Satisfaction with Life Scale
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تحلیل عاملي تأییدی انجام شد د ،ساختار دو عاملي مقیاس
فهرست عواطف مثبت و منفي ،در بین دانشجویان ایراني و
سوئدی ،تأیید شد .در مطالعة شکری ( )1333در دانشجویان
ایراني ،ضرای آلفای کرانباخ مقیاسهای فهرست عواطف
مثبت و منفي به ترتی برابر با  4/34و  4/۷۷و در بین
دانشجویان سوئدی به ترتی برابر با  4/۷۱و  4/۷۱به دست
آمد..
۱د مقیاس رضایت از زندگي ،SWLS( 1دینر ،ایمونس،
رسن و گریفین .)1۳3۱ ،دینر و همکاران ( )1۳3۱به منظور
اندازهگیری بُعد شناختي به یستي ذهني افراد ،نسخه پنج
مادهای مقیاس رضایت از زندگي را توسعه دادند .در این
مقیاس ،شرکت کنندگان به هر ماده بر روی یک طیف هفت
درجهای لیکرت (از  1کاممً مخالف تا  ۷کاممً موافا) پاسخ
ميدهند .یافتههای مطالعات دینر و دیگران ( )1۳3۱و پاوت،
دینر ،کالوین و سندویک ( )1۳۳1از ساختار تکعاملي مقیاس
رضایت از زندگي حمایت کرد .در پژوهش شکری ()1333
همسو با نتایج دینر و دیگران ( )1۳3۱د که با هدف آزمون
ساختار عاملي مقیاس رضایت از زندگي تحصیلي و با استفاده
از روشهای تحلیل عاملي اکتشافي و تأییدی انجام شد د،
ساختار تکعاملي مقیاس رضایت از زندگي  ،در بین
دانشجویان ایراني و سوئدی ،تأیید شد .در مطالعة شکری
( )1333ضری آلفای کرانباخ مقیاس رضایت از زندگي برای
دانشجویان ایراني برابر با  4/34و برای دانشجویان سوئدی
برابر با  4/3۱به دست آمد .در مطالعة شکری ،گودرزی و
شریفي ( )13۳2که با هدف آزمون تغییرناپذیری عاملي نسخة
فارسي مقیاس پنج گویهای رضایت از زندگي در دو جنس
انجام شد تحلیلهای گروهي منفرد در دو جنس ،الگوی
اندازهگیری تک عاملي قابل قبولي را نشان داد .عموه بر این،
بر اساس الگوی تک عاملي ،نتایج تحلیل چندگروهي نشان داد
که نسخة فارسي مقیاس رضایت از زندگي ،مشخصة
تغییرناپذیری عاملي دقیقي شامل تغییرناپذیری باقیماندههای
اندازهگیری ،کواریانسهای ساختاری و وزنهای اندازهگیری را
در دو جنس نشان داد .در مطالعة حاضر ،ضری پایایي مقیاس
رضایت از زندگي با استفاده از روش همساني برای دانشجویان
 4/3۷به دست آمد.
..

الگوی روابط علي پیشایندها وپسایندهای .رفتارهای سممت...

یافتهها
نتایج جدول  ،1اندازههای توصیفي میانگین و انحراف
استاندارد متغیرهای پژوهش را در گروه نمونة دانشجویان
نشان ميدهد.
جدول  2همبستگي بین ابعاد جهتگیری مذهبي شامل
جهتگیری مذهبي دروني و جهتگیری مذهبي بیروني و ابعاد
مختلف حمایت اجتماعي ادراه شده شامل دوستان ،خانواده و
دیگران مهم را با مقیاسهای مختلف رفتارهای سبک زندگي
تسهیل کنندة سممت شامل مسئولیتپذیری برای سممت،

جدول  .1شاخصهای توصیفي متغیرها
میانگین

انحراف استاندارد

عامل کلي

جهتگیر ی بیروني

32/34

۱/۳3

جهتگیری مذهبي

جهت گیری دروني
دوستان

2۱/۳4
24/22

۱/4۷
۱/13

حمایت اجتماعي ادراه شده

خانواده

22/4۱

4/۳۱

دیگران مهم
مسئولیتپذیری برای سممت

24/4۱
13/3۱

۱/۱1
4/31

فعالیت جسماني

1۷/4۳

۱/4۳

تغذیه

21/34

3/33

تعالي معنوی

2۱/1۷

4/۷1

روابط بینفردی

2۱/31

4/42

به یستي هیجاني

مدیریت استرس
عاطفه مثبت

1۳/3۱
3۱/23

3/۱۳
۱/۱2

رضایت از زندگي

عاطفه منفي
رضایت از زندگي

24/۷3
21/13

۱/4۳
۱/23

رفتارهای سبک زندگي

زیرمقیاسها

جدول  .2ماتریس همبستگي ابعاد جهتگیری مذهبي و حمایت اجتماعي با رفتارهای سبک زندگي

بیروني
مسولیتپذیری سممت
فعالیت جسماني
تغذیه
تعالي معنوی
روابط بینفردی
مدیریت استرس

4/4۳
4/4۱
4/4۷
4/44
4/43
4/4۳

دروني
**

4/2۱
**4/1۱
**4/14
**4/1۳
**4/1۱
**4/14

∗∗P<1/11

∗P4/4۱

دوستان

خانواده

**

*

4/14
*4/14
*4/12
**4/21
**4/4۱
*4/12

دیگران مهم
**

4/13
4/12
**4/1۱
*4/14
*4/11
*4/14
**4/33
**4/2۳
**4/4۱
**4/33
**4/1۳
**4/1۷
∗P<4/4۱
∗∗P<4/41
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فعالیت جسماني ،تغذیه ،تعالي معنوی ،روابط بینفردی و
مدیریت استرس را نشان ميدهد .نتایج نشان ميدهد که
رابطة بین جهتگیری مذهبي بیروني با ابعاد مختلف رفتارهای
سبک زندگي مثبت و غیرمعنادار و رابطة بین جهتگیری
مذهبي دروني با ابعاد مختلف رفتارهای سبک زندگي مثبت و
معنادار بود .همچنین ،نتایج نشان ميدهد که رابطة بین منابع
مختلف فراهم آورندة حمایت اجتماعي ادراه شده و وجوه
مختلف رفتارهای سبک زندگي نی مثبت و معنادار بود.

مهسا عمید و همکاران

جدول.3ماتریس همبستگي ابعاد مختلف رفتارهای سبک زندگي با عاطفة مثبت و منفي و رضایت از زندگي

**4/2۳
**-4/13
**4/24

**4/33
**-4/1۱
**4/1۱

**4/1۳
*-4/11
**4/24

**4/۱4
**-4/32
**4/43

**4/4۷
**-4/1۷
**4/44

**4/33
**-4/1۳
**4/34

∗∗P<4/41

نتایج جدول  3نشان ميدهد که رابطه بین ابعاد مختلف
رفتارهای سبک زندگي شامل مسئولیتپذیری برای سممت
فردی ،فعالیت جسماني ،تغذیه ،تعالي معنوی ،روابط بینفردی
و مدیریت استرس با عاطفه مثبت ،معنادار بود .همچنین،
نتایج نشان ميدهد که رابطه بین ابعاد مختلف رفتارهای
سبک زندگي با عاطفه منفي ،منفي و معنادار بود .عموه بر
این ،نتایج نشان ميدهد که رابطه بین ابعاد مختلف رفتارهای
سبک زندگي ارتقادهنده سممت با رضایت از زندگي مثبت و
معنادار بود.
در این بخش ،به منظور تبیین الگوی پراکندگي نمرات
به یستي هیجاني (عاطفة مثبت و منفي) و رضایت از زندگي
در نمونه دانشجویان ایراني از طریا جهتگیریهای مذهبي
دروني و بیروني و حمایت اجتماعي ادراه شده با میانجیگری
رفتارهای سبک زندگي ارتقادهنده سممت ،از روش مدلیابي
معاد ت ساختاری استفاده شد .به بیان دیگر ،ابتدا الگوی
مفروض روابط ساختاری بین جهتگیریهای مذهبي دروني و
بیروني و حمایت اجتماعي ادراه شده با به یستي هیجاني
(عاطفه مثبت و منفي) و رضایت از زندگي به کمک واسطه-
مندی رفتارهای سبک زندگي ارتقاء دهندة سممت در نمونة
دانشجویان ایراني آزمون شد (شکل  .)2نتایج مربوط به
شاخصهای برازش الگوی ساختاری آزمون واسطهمندی
رفتارهای سممت در رابطة جهتگیری مذهبي و حمایت

∗P1</10

اجتماعي ادراه شده با به یستي هیجاني و رضایت از زندگي
در دانشجویان ایراني برای هر یک از شاخصهای پیشنهادی
2
�) ،شاخص
هو و بنتلر ( )1۳۳۳شامل شاخص مجذور خي (
مجذور خي بر درجه آزادی ) ،(χ٢/dfشاخص برازش مقایسه-
ای ) ،(CFIشاخص نیکویي برازش ) ،(GFIشاخص نیکویي
برازش انطباقي ) (AGFIو خطای ریشه مجذور میانگین
تقری ) (RMSEAبه ترتی برابر با ،4/33 ،3/۷۳ ،3۱4/2۱
 4/34 ،4/34و  4/43به دست آمد.
بر اساس منطا پیشنهادی هو و بنتلر ( )1۳۳۳برای تعیین
برازش الگوی پیشنهادی با دادهها بر اساس شاخصهای پیش
گفته ،ارزش عددی با تر از  2برای شاخص مجذور خي بر
درجه آزادی ) ،(χ٢/dfارزش عددی با تر از  4/4۱برای
شاخص خطای ریشة مجذور میانگین تقری ) (RMSEAو
ارزش عددی کمتر از  4/۳4شاخص برازش مقایسهای )،(CFI
شاخص نیکویي برازش ) (GFIو شاخص نیکویي برازش
انطباقي ) ،(AGFIبا هدف کمک به بهبود برازندگي الگو،
ضرورت اصمح الگو را نشان ميدهد.
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شکل  .1مدل مفروض واسطهمندی رفتارهای سممت در رابطة جهتگیریهای مذهبي دروني و بیروني
و حمایت اجتماعي با به یستي هیجاني و رضایت از زندگي قبل از اصمح

آزمون برازندگي الگو با دادهها با استفاده از انتخاب اصمح الگو
نشان داد که در عامل مکنون جهتگیری مذهبي بیروني از
طریا ایجاد کواریانس بین باقیماندههای خطا برای نشانگرهای
«بستة اول (شامل گویههای  3 ،۱ ،2و  )12و بستة سوم
(شامل گویههای  ۷ ،4 ،1و  ،«)14در عامل مکنون جهتگیری
مذهبي دروني از طریا ایجاد کواریانس بین باقیماندههای خطا
برای نشانگرهای «بستة چهارم (شامل سوالهای 1۷ ،1۱ ،13
و  )1۳و بستة پنجم (شامل سوالهای  24 ،1۱ ،14و ،»)21
در عامل مکنون حمایت اجتماعي ادراه شده از طریا ایجاد
کواریانس بین باقیماندههای خطا برای نشانگرهای «دوستان و
دیگران مهم» ،در عامل مکنون رفتارهای سبک زندگي ارتقا
دهنده سممت از طریا ایجاد کواریانس بین باقیماندههای
خطا برای نشانگرهای «مسئولیتپذیری برای سممت و فعالیت
جسماني»« ،فعالیت جسماني و تغذیه»« ،تغذیه و تعالي
معنوی»« ،تعالي معنوی و روابط بینفردی»« ،روابط بینفردی
و مدیریت استرس»« ،مسئولیتپذیری برای سممت و تغذیه»
و «تعالي معنوی و مدیریت استرس» ،در عامل مکنون عاطفه

e7

مثبت از طریا ایجاد کواریانس بین باقیماندههای خطا برای
نشانگرهای «بسته ششم (شامل توصیفگرهای عاطفي ،۳ ،1
 14 ،14و  ) 1۳و بستة هفتم (شامل توصیفگرهای عاطفي ،3
 1۱ ،12 ،۱و  ،»)1۷در عامل مکنون عاطفة منفي از طریا
ایجاد کواریانس بین باقیماندههای خطا برای نشانگرهای
«بستة هشتم (شامل توصیفگرهای عاطفي  13 ،11 ،۱ ،2و
 )24و بستة نهم (شامل توصیفگرهای عاطفي  1۱ ،3 ،۷ ،4و
 »)13و در نهایت در عامل مکنون رضایت از زندگي از طریا
ایجاد کواریانس بین باقیماندههای خطا برای گویههای « 1و
 3« ،»2و  »4و « 4و  »۱پس از کاهش  1۱واحد در درجه
آزادی الگوی اصمح شده ،مقدار  332/۳3واحد از ارزش عددی
مقدار خي دو در این الگو کم شد.

e1
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الگوی روابط علي پیشایندها وپسایندهای .رفتارهای سممت...

بحث و نتیجه گیری
پیشتر اشاره شد که مطالعه حاضر با هدف آزمون مدل مفروض
روابط علي پیشایندها و پسایندهای رفتارهای سبک زندگي در
بین گروهي از دانشجویان ایراني انجام شد .به بیان دیگر
محقا در مطالعة حاضر کوشید در بخش عنصر پیشایندی،
نقش تفسیری منابع اطمعاتي جهتگیریهای مذهبي دروني
و بیروني و حمایت اجتماعي ادراه شده را در پیشبیني
رفتارهای سبک زندگي و در بخش عنصر پسایندی ،نقش
تبییني رفتارهای سبک زندگي را در پیشبیني مولفههای
شناختي و هیجاني به یستي ذهني دانشجویان بیازماید .در
مجموع نتایج نشان داد که رابطه بین جهتگیری مذهبي
دروني با رفتارهای سبک زندگي مثبت و معنادار و رابطه بین
جهتگیری مذهبي بیروني با رفتارهای سبک زندگي منفي و
غیرمعنادار بود .عموه بر این نتایج نشان داد که رابطه بین
منبع مقابله موقعیتي تجارب حمایتي با رفتارهای سبک
زندگي مثبت و معنادار بود .همچنین نتایج نشان داد که رابطه
بین رفتارهای سبک زندگي با مولفههای شناختي و هیجاني
به یستي ذهني مثبت و معنادار است.
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شکل  ،2الگوی مفروض واسطهمندی رفتارهای سبک زندگي
ارتقاء دهندة سممت را در رابطة بین جهتگیریهای مذهبي
دروني و بیروني و حمایت اجتماعي ادراه شده با به یستي
هیجاني و رضایت از زندگي را پس از اصمح نشان ميدهد.
برای الگوی اصمح شده مقادیر شاخصهای نیکویي برازش
2
�) ،شاخص مجذور خي بر درجه
شامل شاخص مجذور خي (
آزادی ) ،(χ٢/dfشاخص برازش مقایسهای ) ،(CFIشاخص
نیکویي برازش ) ،(GFIشاخص نیکویي برازش انطباقي
) (AGFIو خطای ریشه مجذور میانگین تقری
) (RMSEAبه ترتی برابر با ،4/۳3 ،4/۳3 ،2/23 ،4۱۷/23
 4/۳4و  4/4۱۱به دست آمد .ارزش عددی مقادیر شاخصهای
نیکویي برازش برای الگوی کلي اصمح شده ،برازش قابل قبول
الگو مفروض را با دادهها را نشان ميدهد.
شکل  2نتایج مربوط مدل مفروض واسطهمندی رفتارهای
سبک زندگي ارتقاء دهندة سممت را در رابطة بین جهت-
گیریهای مذهبي دروني و بیروني و حمایت اجتماعي ادراه
شده با به یستي هیجاني و رضایت از زندگي را پس از اصمح
نشان ميدهد .مرور دقیا شاخصهای نیکویي برازش الگوی
ساختاری نشان ميدهد که الگوی م بور پس از اصمح با داده-
ها برازش مطلوبي دارد .در این الگو 2۳ ،درصد از پراکندگي
نمرات رفتارهای سبک زندگي ارتقاء دهندة سممت از طریا
جهتگیریهای مذهبي دروني و بیروني و حمایت اجتماعي
ادراه شده تبیین شد .همچنین ،نتایج نشان داد که 33
درصد پراکندگي نمرات رضایت از زندگي ۱4 ،درصد از
واریانس نمرات عاطفي مثبت و  1۱درصد از پراکندگي نمرات
عاطفة منفي از طریا رفتارهای سبک زندگي ارتقاء دهندة
سممت تبیین شد.
در الگوی ساختاری مفروض واسطهمندی رفتارهای سبک
زندگي ارتقاء دهندة سممت را در رابطة بین جهتگیریهای
مذهبي دروني و بیروني و حمایت اجتماعي ادراه شده با
به یستي هیجاني و رضایت از زندگي ،تمامي ضرای مسیر
بین متغیرهای مکنون از لحاظ آماری معنادار بودند (به ج
ضری مسیر مربوط به جهتگیری مذهبي بیروني و رفتارهای
سبک زندگي ارتقاء دهندة سممت) .در این الگو ،رابطه بین
جهتگیری مذهبي دروني و حمایت اجتماعي ادراه شده با
رفتارهای سبک زندگي ارتقاء دهندة سممت مثبت و معنادار و
رابطة بین جهتگیری مذهبي بیروني با رفتارهای سبک

زندگي منفي و غیرمعنادار بود .همچنین نتایج نشان داد که
رابطة بین رفتارهای سبک زندگي ارتقاء دهندة سممت با
عاطفة مثبت و رضایت از زندگي مثبت و معنادار و با عاطفة
منفي ،منفي و معنادار بود (شکلهای  1و .)2
بر اساس الگوی واسطهمندی رفتارهای سبک زندگي ارتقاء
دهندة سممت را در رابطة بین جهتگیریهای مذهبي دروني
و بیروني و حمایت اجتماعي ادراه شده با به یستي هیجاني و
رضایت از زندگي ،اثر غیرمستقیم جهتگیری مذهبي دروني
بر عاطفه مثبت ،عاطفه منفي و رضایت از زندگي از طریا
رفتارهای سبک زندگي ارتقاء دهندة سممت به ترتی برابر با
 -4/43 ،4/14و  4/4۳به دست آمد که از لحاظ آماری معنادار
بود ( .)P<4/4۱همچنین ،اثر غیرمستقیم حمایت اجتماعي
ادراه شده بر عاطفه مثبت ،عاطفه منفي و رضایت از زندگي
از طریا رفتارهای سبک زندگي ارتقاء دهندة سممت به
ترتی برابر با  -4/24 ،4/4۱و  4/33به دست آمد که از لحاظ
آماری معنادار بود ( .)P<4/4۱در نهایت ،اثر غیرمستقیم
جهتگیری مذهبي بیروني بر عاطفة مثبت ،عاطفي منفي و
رضایت از زندگي از طریا رفتارهای سبک زندگي از لحاظ
آماری معنادار نبود (شکل .)2
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در بخش عناصر پیشایندی مدل مفروض ،نتایج همسو با
یافتههای مطالعات محمدپوراصل و همکاران ( ،)2414زولیگ
و همکاران ( ،)244۱توکلي ،عمادی ( )13۳4و خداپناهي و
خاکسار بلداجي ( )1334نشان دادند که در بین دانشجویان
ایراني ،بخش معناداری از پراکندگي اندازههای منتس به
رفتارهای سبک زندگي به کمک جهتگیری مذهبي دروني
تبیین ميشود .مرور شواهد تجربي نشان مي دهد که تا کنون
تعدای از محققان با هدف پیشبیني رفتارهای سبک زندگي
بر منابعي فردی شده مانند خودکارآمدی ادراه شده ،نگرش
نسبت به رفتار ،هنجارهای ذهني ،ساختار شخصیتي،
حساسیت دره شده ،شدت دره شده ،موانع دره شده و
منافع دره شده تأکید کردهاند (گلن و همکاران .)2443 ،در
مطالعة حاضر نی  ،در بخش عناصر پیشایندی رفتارهای سبک
زندگي محقا با تاکید بر توان تفسیری مدلهای فردی
رفتارهای سبک زندگي که بر نقش تعیین کننده عناصر
مفهومي فردی شده در تبیین تمای واریانس مقادیر منتس
به رفتارهای سبک زندگي تأکید ميکنند ،از ظرفیت تفسیری
جهتگیری مذهبي دروني د به مثابة یک منبع اطمعاتي
درونفردی د ،در پیشبیني الگوی ارجح رفتارهای سبک
زندگي در دانشجویان دفاع ميکند .مرور شواهد تجربي در
قلمرو مطالعاتي ویژگيهای کارکردی جهتگیری مذهبي
دروني به مثابه یک خصیصة فردی شده نشان ميدهد که
برخي مسیرهای مفهومي مفروض مانند شیوههای ارجح
رویارویي با موقعیتهای تنیدگيزا ،الگوهای ارزیابي شناختي
ارجح در مواجهه با وقایع انگی اننده ،شواهدی را در دفاع از
معناداری آماری مدل پراکندگي مشتره بین جهتگیری
مذهبي دروني و رفتارهای سبک زندگي فراهم ميآورد .بر این
1
اساس ،نتایج برخي مطالعات مانند زاروس و فولکمن
( ،)1۳34برگین ،)1۳33 ( 2آلپورت ( ،)1۳۱3بدریگرگری و
فرید ( ،)13۳1جانب رگي ( ،)133۱لهسایيزاده ،آذرگون و
مرادی ( ،)133۱بهرامي و رمضانيفر ( )1334و جعفری
( )1334نشان ميدهد که ظرفیت رجوع و بهرهگیری از خ انة
عظیم اعتقادی به مثابه یک منبع اطاعاتي معنا کننده
رخدادهای انگی انندة فراروی ،توان به مصاف طلبیدن چنین
موقعیتهایي را به می ان زیادی تعدیل ميکند .عموه بر این،
�. Lazarus & Folkman

�. Cohen & Wills

�. Bergin
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نتایج نشان ميدهد نقصان نایافتگي انگی شي افراد و اجتناب
بیش از پیش از اخذ رویههای منفعمنه در مواجهه با
رویدادهای رنجاننده ،در تبیین اشتیاق افراد به استفاده از
انتخابهای رفتاری ارتقاء دهندة سممت در بین آنها از اهمیت
بسیار زیادی برخوردار است .عموه بر این ،نتایج برخي شواهد
تجربي نشان ميدهد که گرایش افراد به استفاده از ارزیابيهای
چالشمحور در مقایسه با ارزیابيهای تهدیدآمی در مواجه با
موقعیتهای رنجاننده ،در تبیین ظرفیت تفسیری جهتگیری
مذهبي دروني در پیشبیني انتخابهای رفتاری سممتمحور
از نقش غیرقابل انکاری برخوردار است.
در مقابل ،عدممعناداری آماری جهتگیری مذهبي بیروني در
انتخاب رفتارهای سبک زندگي سالم در بین دانشجویان نشان
ميدهد که در این گروه خاص ،ظرفیت پیشبیني کنندگي
بنیة اعتقادی برای انتخاب سبک زندگي تسهیل کنندة سممت
از یک سوی مستل م اخذ رویکردی غیراب اری نسبت به این
خ انة مقابلهای عظیم است و از دیگر سوی ،ویژگي کارکردی
این منبع عظیم اطمعاتي در گرو آن است که دستیابي به آن
متعاق یک دورة کندوکاو و کاوشگری باشد .به بیان دیگر،
نتایج مطالعة حاضر نشان ميدهد که در بین گروه دانشجویان،
در صورتي مذه به مثابه یک منبع عظیم مقابلهای ميتواند
زمینه را برای گرایش به استفاده از انتخابهای رفتاری
سممتمحور ممکن سازد که این خ انه ،محصول تجربة دوره-
ای جستجوگری برای نهادینهسازی آن در نظام ارزشي فرد
باشد .در غیر این صورت ،اخذ رویکردی اب اری به این بنیه
اعتقادی که خود انعکاس دهندة ناباوری به ویژگيهای کنشي
این خ انة عظیم است ،نابسندگي ظرفیت تفسیری رویکردی
بیروني به مذه را در پیشبیني انتخابهای رفتاری سممت-
محور سب ميشود.
در بخش دیگری از عناصر پیشایندی در مدل مفروض مطالعة
حاضر ،همسو با مطالعات مکنوین و همکاران (،)241۱
محمدپوراصل ( ،)2414ریاحي ،وردینیا و پورحسین (،)133۳
بر نقش تفسیری حمایت اجتماعي ادراه شده به مثابة یک
منبع مقابلة موقعیتي در پیشبیني رفتارهای سبک زندگي
ارتقاء دهندة سممت تاکید شد .نتایح مطالعة حاضر همسو با
3
یافتههای مطالعات تجلي و همکاران ( ،)2414کوهن و ویل
( ،)1۳3۱پورآقارودبرده ،کافي و رضائي ( ،)13۳1شایان و

الگوی روابط علي پیشایندها وپسایندهای .رفتارهای سممت...

�. Lester
�. Koenig
�. Nordenfelt
�. Myers & Diener

�. Segrin & Passalacqua

�. maltaby, Day, Mccutcheon, Gillett, Houran & Ashe

�. Abde . khalekh

�. Xu, Qi, Yang & Wen
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ترابي ( ،)133۳و قائدی و یعقوبي ( )133۷نشان داد که بین
تجارب حمایتي و رفتارهای سبک زندگي رابطة مثبت و
معناداری وجود دارد .مرور دقیا پیشینة تحقیا درباره
همبستههای مفهومي حمایت اجتماعي ادراه شده و
مختصات کنشي این قلمرو مطالعاتي نشان ميدهد که به
منظور تبیین الگوی پراکندگي مشتره بین تجارب حمایتي با
رفتارهای سبک زندگي تاکید بیش از پیش بر ماهیت
محافظتي این مفهوم در رویارویي با تجارب انگی اننده با تمرک
بر چند ردیف مفهومي مانند بسط و ساخت منابع مقابلهای
روانشناختي ،ف وني یافتن تجارب هیجاني مثبت و حتي
تقویت باورهای خودکارآمدی افراد است .شواهد تجربي موجود
با هدف تصریح ظرفیت کنشي تجارب حمایتي در بافت
رویارویي با تجارب انگی اننده نشان ميدهد که وسعت یافتگي
خ انة مهارتهای مقابلهای فرد و همچنین تقویت خودباوری
فردی از طریا کمک به مدیریت انگیختگيهای هیجاني و
جسماني متعاق مواجهه با موقعیتهای چالشانگی در تبیین
مصونیت روانشناختي فرد ،کاهش میل به انتخاب رفتارهای
خودآسی رسان و در مقابل تمایل به استفاده از رفتارهای
سبک زندگي ارتقاء دهندة سممت در وی از نقش مهمي
برخوردار است .عموه بر این ،حمایت اجتماعي ادراه شده از
طریا کاهش احساس تنهایي در دانشجویان زمینه را برای
انتخاب گ ینة رفتارهای ارتقاء دهندة سممت فراهم ميآورد.
مطالعات نشان ميدهند افرادی که بیشتر احساس تنهایي مي-
کنند ،معمو ً شرایط زندگي خود را استرسزا و غیرقابل پیش-
بیني نی ارزیابي ميکنند .تجربة استرس در طول زمان باعث
تحلیل سیستم عصبي و فی یولوژی بدن و در نتیجه حساسیت
بیشتر نسبت به بیماری ميشود .همچنین شواهد تجربي نشان
ميدهد که افراد تنها ،به دلیل استفاده از یک سبک زندگي
تقریباً ناسالم که به کمک مشخصههایي مانند مانند خواب و
ورزش کمتر و پایبندی کمتر به اصول پ شکي تعریف ميشود،
سممتي خود را بیشتر در معرض تهدید قرار ميدهند (سگرین
و پاسا کوآ.)2414 ،1
در بخش عناصر پسایندی مدل مفروض ،در مطالعة حاضر
همسو با یافتههای مطالعات هیون ،کریگ و همکاران
( ،)2413عبدالخالا ،)2412( 2عبدالخالا و لستر،)2412(3

کوینگ ،)2412( 4نوردنفلت ،)1۳۳3( ۱فراهاني ،محمدخاني و
جوکار ( ،)1333بخشيپور ،پیروی و عابدیان ( ،)1334مایرز و
۷
دینر )1۳۳۱(۱و مالتابي ،دی ،مککاچن ،جیلت ،هورنا و اش
( )2444بر الگوی پراکندگي مشتره بین رفتارهای سبک
زندگي و مؤلفههای هیجاني و شناختي به یستي ذهني تأکید
شد .نتایج مطالعة حاضر در این بخش همسو با یافتههای
مطالعات اکسو ،کوی ،یانگ و ون ،)241۱( 3ساریس ،نیلم،
کولسون ،شوآیت ر و بره ( ،)2414نوربخش ( ،)1333بخشي-
پور و همکاران ( ،)1334نشان داد که رابطة بین رفتارهای
سبک زندگي با عاطفة مثبت و رضایت از زندگي مثبت و
معنادار و با عاطفة منفي ،منفي و معنادار بود.
عاطفة مثبت حالتي از انرژی فعال ،تمرک زیاد و اشتغال به کار
لذتبخش است و نشان دهندة تعاممت لذتبخش فرد با
محیط است که به تبع آن شخص احساس فعال بودن و شور و
اشتیاق را در خود ميیابد (سلطانيزاده ،ملکپور ،نشاطدوست،
 .)133۷اف ایش لذت در طول زندگي ميتواند به اف ایش
عواطف مثبت و کاهش عواطف منفي منجر شود .در نتیجه
فعالیتهای لذتبخش مانند فعالیتهای اجتماعي ،فعالیتهای
فکری و فعالیتهایي که در جهت ارضای نیازهای اساسي انجام
ميگیرد (مانند خوردن و خوابیدن) ،با احساسات مثبتي
همچون سرخوشي و رضایت خاطر ارتباط دارد .کس لذت-
های جسماني تا حدودی نیازمند تعامل با دیگران است ،در
نتیجه تعاممت اجتماعي نی به نوبه خود موج اف ایش خلا
مثبت ميگردد (سلطانيزاده و همکاران .)133۷ ،انجام
فعالیتهای ورزشي نی با تجربه احساسات خوشایند ارتباط
دارد .زیرا آندروفین تحت تأثیر فعالیتهای ورزشي اف ایش
ميیابد و ميتواند با اثرگذاری بر سیستم عصبي مرک ی،
موج شادی و سرخوشي افراد شود (نوربخش .)1333 ،ورزش
عموه بر تأثیر روی سیستم غدد ،خودکارآمدی و ع ت نفس را
نی از طریا برنامهری ی فعالیتها و دستیابي به اهداف اف ایش
ميدهد .همچنین ورزش ميتواند اثرات مفید دیگری از طریا
اف ایش تعامل اجتماعي و بهبود تصویر ذهني فرد از بدن خود
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داشته باشد .پیروی از یک رژیم غذایي سالم نی در بهبود خلا
مؤثر ميباشد .یک رژیم غذایي کامل حاوی پروتئین و
اسیدهای چرب ضروری به اضافه طیف وسیعي از ری مغذی-
هاست که در عملکرد شیمیایي عصبي بسیار مهم هستند ،از
جمله ویتامینهای  ،Bروی ،منی یم ،ویتامین  Cو گروه
وسیعي از ترکیبات گیاهي مانند فمونوئیدها 1که آنتي-
اکسیدانهایي قوی و ضد التهاب ميباشند .رژیم غذایي غني،
بسیاری از فرآیندهای بیولوژیکي مؤثر بر اختم ت خلقي از
جمله عملکرد مغ و سیستم پاسخ به استرس را تنظیم ميکند
و باعث بهبود خلا ميشود (ساریس ،نیلم ،کولسون ،شوآیت ر و
بره.)2414 ،2
رضایت اززندگي ،نشانگرآن است که فرد زندگي خود را در کل
چگونه ارزیابي ميکند و بر ارزیابي دامنهداری،که فرد از زندگي
خود به عمل ميآورد ،متمرک است .رضایت از زندگي ميتواند
به عنوان قضاوت فرد در مورد همة حیطههای زندگي در مقطع
خاصي از زمان یا به عنوان یک قضاوت یکپارچه در مورد
زندگي شخص از بدو تولد تعریف شود (کجباف ،سجادیان،
کاویاني ،انوری .)13۳4 ،آدلروفاگلي ،244۱ ( 3به نقل از آزاد
مرزآبادی و نیک نفس )13۳3 ،نشان دادند که می ان
رضامندی از زندگي در افراد به می ان خودآگاهي ،خوشبیني و
معنویت آنها مربوط ميشود .به عبارت دیگر ،هر چه افراد
خودآگاهتر و خوشبینتر باشند و به رشد معنوی خود عمقة
بیشتری نشان دهند به همان می ان از زندگي خود رضایت
بیشتری را گ ارش ميکنند .افرادی که بیشتر احساس
رضامندی ميکنند از آنجایي که در مواجهه با رخدادهای
ناخوشایند از سبکهای مقابلهای مؤثرتر استفاده ميکنند و از
آن اتفاقات ارزیابي مثبت دارند ،بنابراین ،عواطف و احساسات
مثبت عمیاتری را تجربه ميکنند و بهتر ميتوانند تجارب
استرسزای زندگي خود را مدیریت کنند.
عموه بر این ،الگوی پراکندگي مشتره بین رفتارهای سبک
زندگي و رضامندی از زندگي با تاکید بر آموزههای مفهومي
نظریهی سلسلهمرات نیازهای مازلو نی قابل تبیین است .طبا
این مدل نظری افراد دارای پنج دسته نیازهای فطری شامل
نیازهای جسمي ،نیاز به امنیت ،نیاز به روابط اجتماعي و
محبت ،نیاز به تأیید و احترام و نیاز به خودشکوفایي هستند.
�. flavonoid
�. Sarris, Neilm, Coulson, Schweitzer & Berk
�. Adler & Fagley
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بر اساس دیدگاه هرزب گ عوامل انگی شي ،عواملي رضایت-
آفرین هستند و ميتوان گفت که نیازهای مرتبهی سوم،
چهارم و پنجم سلسلهمرات نیازهای مازلو ،عوامل انگی شي
هستند که رضایتمندی را در افراد ایجاد ميکنند (قهرمان،
 .)133۳بنابراین ،میل به انتخاب رفتارهای سالم مانند توسعه
روابط بینفردی و تعالي معنوی از طریا تأمین این نیازها ،به
رضایت از زندگي منجر ميشود .همچنین با توجه به اهمیت
غیرقابل انکار تأمین نیازهای سطح پایین بر رضایتمندی
دانشجویان ،سممت جسماني اصليترین مؤلفه در احساس
به یستي دانشجویان گ ارش شده است (کرمي نوری ،مکری،
محمدیفر ،ی داني.)1331 ،
در مجموع ،نتایج مطالعه حاضر در بخش عناصر پیشایندی
مدل مفروض با تاکید بر توان تفسیری منابع درونفردی
منتخ برای پیشبیني رفتارهای سبک زندگي نشان ميدهد
که بخشي از پراکندگي در نمرات منتس به انتخاب رفتارهای
سممتمحور در مواجهه با رخدادهای تنیدگي زا محصول
منابع اطمعاتي فردی شده است .از طرف دیگر ،نتایج مطالعة
حاضر در بخش پسایندی مدل پیشنهادی نشان ميدهد که
انتخاب رفتارهای سممت در پیشبیني مؤلفههای هیجاني و
شناختي به یستي فراگیران از نقش بااهمیتي برخوردار است.
بنابراین ،هر گونه تمش در مسیر مراقبت از کیفیت زندگي
تحصیلي از مسیر عوامل اثرگذار بر رفتارهای سممت و
پسایندهای روانشناختي متعاق از انتخابهای رفتاری
مشخص ميشود.
با توجه به نقش تفسیری تفاوتهای جنسي در قلمروهای
مفهومي عناصر پیشایندی و پسایندی رفتارهای سممت ،عدم
آزمون همارزی جنسي روابط ساختاری در مدل پیشنهادی،
یکي از محدودیتهای تحقیا حاضر محسوب ميشود.
بنابراین ،پیشنهاد ميشود با هدف کمک به دره هر چه
دقیاتر ویژگيهای کارکردی تفاوتهای جنسي در قلمروهای
مفهومي منتخ برای مدل مفروض پیشایندها و پسایندهای
رفتارهای سبک زندگي ،تغییرناپذیری جنسي روابط ساختاری
در مدل مفروض آزمون شود.
مطالعة حاضر دارای ماهیتي مقطعي است .بنابراین ،طرح
استنتاجهای علّي و معلولي بر اساس یافتههای آن برای
محققان امکانپذیر نميباشد .بر این اساس ،به محققان عمقه-
مند به این قلمرو پژوهشي پیشنهاد ميشود با استفاده از یک

الگوی روابط علي پیشایندها وپسایندهای .رفتارهای سممت...
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طرح تحقیقاتي آیندهنگر که در آن تمامي اندازهگیریهای به
عمل آمده از مفاهیم مختلف در فواصل زماني متفاوت انجام
ميشوند ،روابط علّي بین سازههای روانشناختي چندگانه را
در الگوی ساختاری مفروض بیازمایند .بنابراین ،با هدف کس
اطمع از تغییرپذیری یا عدم تغییرپذیری ویژگيهای کارکردی
مفاهیم منتخ در مدل مفروض ،جمعآوری اطمعات به کمک
یک طرح تحقیا طولي پیشنهاد ميشود.
یافتههای مطالعه حاضر همچون بسیاری از مطالعات دیگر به
دلیل استفاده از اب ارهای خودگ ارشي به جای مطالعه رفتار
واقعي ممکن است مشارکت کنندگان را به استفاده از شیوه-
های مبتني بر کس تأیید اجتماعي و اجتناب از بدنامي
مربوط به عدم کفایت فردی ترغی کند .به بیان دیگر ،به
منظور تأیید مقیاسهای خودگ ارشي از مشاهده رفتاری و
دیگر شاخصهای بالیني استفاده نشد.
با توجه به آن که نمونه مطالعة حاضر فقط از بین دانشجویان
مقطع کارشناسي دانشگاه شهید بهشتي انتخاب شدند،
بنابراین ،تعمیمدهي ویژگيهای کارکردی مفاهیم منتخ در
مدل مفروض ،نیازمند انتخاب گروههای نمونه دیگری ميباشد.
بنابراین ،آزمون مدل پیشنهادی در گروههای سني دیگر،
ظرفیت تعمیمیافتگي خصیصههای کارکردی مفاهیم مختلف
در مدل مفروض را مشخص ميکند.
با وجود آنکه ،نتایج آزمون برازندگي مدل مفروض در نمونه
دانشجویان ایراني قبل از اصمح بر قابل قبول بودن برازش
مدل پیشنهادی با دادهها زیربنایي تاکید کرد ،اما یافتههای
پژوهش حاضر نشان دادند که در نمونة منتخ  ،اعمال برخي
اصمحات ،سطح برازندگي الگوی مفروض با دادهها را بهبود
ميبخشد .بر این اساس ،در مطالعة حاضر ،از طریا ایجاد
کواریانس بین باقیماندههای خطا برای نشانگرهای عوامل
مکنون منتخ در مدل مفروض تمش شد شاخصهای
نیکویي برازش در نمونه انتخابي بهبود یابند .در واقع،
کواریانس بین باقیماندههای خطا برای نشانگرهای مربوط به
عوامل مختلف به طو تجربي نشان ميدهد که همپوشاني بین
هر زوج نشانگر در پاسخدهي ،از توان تبییني عامل زیربنایي
کنشوری عمومي فراتر است .انتخاب گ ینة اصمح مدل تا
حدی ظرفیت تعمیمپذیری دادهها را کاهش ميدهد.
با توجه به نتایج مطالعدة حاضدر دربدارة نقدش تعیدین کننددة
رفتارهای سممت در پیوند حلقههای مفهومي جهتگیریهای

مذهبي و حمایت اجتماعي ادراه شده با شاخصهای هیجاني
و شناختي به یسدتي ذهندي ،طراحدي و توسدعة تدمشهدایي
آموزشي مداخلدهای مانندد برنامدة آمدوزش تدابآوری ،برنامدة
بازآموزی اسنادی ،برنامة آموزش غنيسازی مهارتهای رابطدة
بینفردی ،برنامة آموزش جامع مددیریت اسدترس و همچندین
برنامددة توانمندسددازی شددناختي رفتدداری فراگیددران (هویینددگ،
ملینک و آرکولي ،)241۱ ،1ضمن فراهمسدازی بسدتر مناسد
برای انتخاب گ ینههای رفتاری سدممتمحدور در مواجهده بدا
تجددارب تنیدددگيزا در موقعیددتهددای پیشددرفت ،تحقددا ایددده
مصونیت رواني فراگیران را ممکن ميسازد.
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