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The Model of the Structural Relationships
between Religious Identity and Social Capital

with the Quality of Life:
the Mediating Role of Self-Differentiation

é Objective: This study aims to investigate the structural model of relationships 
between religious identity and social capital with the quality of life through the 
mediating role of self-differentiation among the students of Urmia University.

é Method: In order to do the research, from among the students of Urmia University 
(N:17568), 350 students were selected by the cluster random sampling method, 
and they answered the Khoshavi’s Religious Identity Questionnaire (2011), the 
Questionnaire of Christaan Grootaert et al. on Social Capital (2003), and the 
questionnaire for the Quality of Life of the World Health Organization (1989), 
and the Scale Scoring of Differentiation of Self Inventory (Skowron and 
Friedlander, 1998), which all of them have been localized. The path analysis 
method based on software LISREL (V. 8.8) and SPSS Amos was used to analyze 
the results.

é Finding: The findings showed that the model designed based on research data 
has a proper fitness, and there was a positive and significant relationship between 
direct paths, social capital, religious identity, and differentiation of self, with the 
quality of life. Furthermore, there was a positive and significant relationship 
between indirect paths, social capital, and religious identity, with the quality of 
life through differentiation of self.

é Conclusion: According to these findings, it can be concluded that differentiation 
of self, as a mediating factor, well regulates the relationship between social 
capital and religious identity with the quality of life.

Keywords: the quality of life, differentiation of self (self-differentiation), religious 
identity, social capital.
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نوع مقاله : پژوهشي
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چکیده
é هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هویت دینی و سرمایه اجتماعی با کیفیت 

زندگی از طریق تمایزیافتگی خود، بین دانشجویان دانشگاه ارومیه صورت گرفت.
é روش: روش پژوهش همبستگی از نوع مدل معادالت ساختاری بود. جهت اجرای پژوهش، 
از بین دانشجویان دانشگاه ارومیه )N=17568(، 350 دانشجو با روش نمونه  گیری تصادفی 
خوشه  ای انتخاب و به پرسش نامه  های هویت دینی خوشــاوی )1390(، سرمایه اجتماعی 
 )World Health Organization,1989( کیفیــت زندگی ،)Grootaert and et al, 2003(
و تمایزیافتگی خود )Skowron& Friedlander, 1989( پاسخ دادند. برای تحلیل نتایج، از 

روش تحلیل مسیر براساس نرم افزار )LISREL V.8.8( و Amos استفاده شد. 
é یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که مدل طراحی شده بر اساس داده های پژوهش، برازش 
مناسب داشته و مسیرهای مستقیم، سرمایه اجتماعی، هویت دینی، تمایزیافتگی خود با 
کیفیت زندگی مثبت و معنی دار است. همچنین مسیرهای غیرمستقیم، سرمایه اجتماعی و 

هویت دینی با کیفیت زندگی از طریق تمایزیافتگی خود، نیز مثبت و معنادار بودند. 
é نتیجه گیــری: با توجه به یافته  ها می توان نتیجه گرفت که تمایزیافتگی خود، به عنوان یک 
عامل واســطه  ای به خوبی روابط بین سرمایه اجتماعی و هویت دینی با کیفیت زندگی را 

تنظیم می  کند. 

واژگان کلیدی:  کیفیت زندگی، تمایزیافتگی خود، هویت دینی، سرمایه اجتماعی
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مقدمه
مفهوم كیفیت زندگی1 از منظر توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی گسترش یافته 
 و یک ســاختار چندُبعدی اســت که مطالعات مختلف جنبه  های مختلف آن را در نظر 
می گیرد )Nowak, Boz˙ek, & Blukacz،2019 (. كیفیت زندگي ســاختاری گســترده و 
شامل چند بعد است، از جمله جسمی، روانی، اجتماعی و محیطی.کیفیت زندگی متفاوت 
از سایر معیارهایی از جمله عالئم افسردگی، عملکرد اجتماعی و شغلی است که معمواًل 
مورد اســتفاده قرار می گیرد. ارزیابی کیفیت زندگی شامل ســؤال هایی در مورد شدت 
عالئم و عملکرد روزانه اســت، اما فراتر از آن نیز بعد ذهنی را در ابعاد مختلف پوشــش 
می دهــد. )Lex, Ginsburg, F.sitzmann, Grayhack et al, 2018( كیفیــت زندگــي بنابر 
تعریـف )World Health Organization ,1998(، به منزله ادراک یك شخص از موقعیت ش 
در زندگــي، بافت فرهنگي و نظام  هاي ارزشــي كه شــخص در آن زندگي مي كند و در 
پیوند با اهداف، انتظارات، معیارها و عالیقش قرار دارد، تعریف می شود )مهدی، 1395(. 
بر اســاس این تعریف جامع، كیفیت زندگي به عنوان رضایت کلی از خود در زمینه  های 
مختلف زندگی، از جمله بهزیســتی جســمی، روابط اجتماعی، فعالیت  های اجتماعی و 
 Hunt, Zahid, Ennis, Michalak( تفریحی، و تحقق شخصی تعریف و مفهوم  سازی می شود
et al. , 2019(. در تعریف سازمان بهداشت جهاني۲ از کیفیت زندگی۳ آمده است کیفیت 

زندگي مفهومي فراگیر است که از سالمت فیزیکي، رشد شخصي، حاالت روان شناختي، 
ســطح اســتقالل، روابط اجتماعي و روابط با نهادهاي برجسته محیط تأثیر مي پذیرد و 
بر برداشت فرد مبتني اســت. در واقع کیفیت زندگي گستره  اي است در برگیرنده ابعاد 
عیني و ذهني که با یکدیگر تعامــل دارند. در نتیجه کیفیت  زندگي، مفهومي پیچیده و 
چندُبعدي است که تحت  تأثیر مؤلفه  هایي چون زمان و مکان، ارزش  هاي فردي و اجتماعي 
قرار دارد، و از این رو معاني گوناگوني براي افراد و گروه  هاي مختلف بر آن مترتب اســت. 
برخي آن را به عنوان قابلیت زیست  پذیري یک ناحیه، برخي دیگر به عنوان اندازه  اي براي 
میزان جذابیت و برخي براي رفاه عمومي، بهزیستي اجتماعي، شادکامي، رضایت  مندي و 

مواردي از این دست تعبیر کرده  اند )اسماعیلی، 1۳۹۹(. 

1. Quality of Life
2. world Health Organization
3. quality of life



63

اسماعیلسلیمانی،مهدیهسرشاروسیدجوادمیرمهدیپور...

مدل روابط ساختاری بین هویت دینی و سرمایه اجتماعی 
با کیفیت زندگی: نقش واسطه ای تمایزیافتگی خود

61-82

ë  سالپنجم
ë  شمارة3

ë  شمارةپیاپی16
ë  پاییز1399

یکــی از عوامل و متغیرهایی که بر کیفیت زندگی به خصــوص در حالت فردی اثر 
باالیی می  گذارد، »تمایزیافتگی  خود1« اســت، که باعث می  گردد، فرد با توجه به شــرایط 
فــردی و با توجه به حاالت و روحیات خویش، برای خود تصمیم  گیری نموده و بر طبق 
آن عمل نماید. تمایزیافتگی  خود، توانایی یک شخص در حفظ فردیت و استقالل خود در 
روابــط صمیمانه با دیگران و همچنین بیانگر توانایی در ایجاد تعادل بین عقل و هیجان 
است. به عبارت دیگر، تمایزیافتگی خود، میزان توانایی فرد در تفكیک فرآیندهای عقلی 
از فرآیندهای احساســی را نشــان می دهد. تمایزیافتگی را در دو سطح می توان بررسی 
کرد: یكی به عنوان فرآیندی که درون فرد رخ می دهد و شــامل مؤلفه  های جایگاه من و 
واکنش  پذیری عاطفی اســت و دیگری به عنوان فرآیندی که در روابط بین افراد به وقوع 
می  پیوندد که شــامل مؤلفه  های هم  آمیختگی با دیگران و گریز عاطفی است. جایگاه من 
به معنای حس روشنی از خود و داشتن استقالل در افكار و باورهاست. تمایزیافتگی یک 
جزء جدایی ناپذیر از توانایی فرد برای رشــد صمیمیت است )نعیمی، پیرساقی، بشیرپور 
و اکبری، Bowen ،1978( .)1394( تمایزیافتگی را به دو شــکل تعریف می کند که درآن 
فرد قادر اســت بین عملکردهای هیجانی روابط صمیمانه و خود مختاری، تعادل ایجاد 
کند. این مفهوم را می توان یک فرایند یا ویژگی شــخصی بیان کرد. مفهوم شــخصیتی 
تمایزیافتگــی را می توان هم به عنوان یــک ویژگی درونی و هم به عنوان یک ویژگی بین 
فــردی طبقه بندی کرد. مفهوم تمایز یافتگی بــه توانایی تجربه صمیمت با دیگران و در 
 .)Zeegers, Colonnesi, Stams & Meins،2017( عین حال استقالل از دیگران اشاره دارد
تمایزیافتگــی خــود، در تعامل با انواع مختلفی از ســازه  ها اســت. در زمینه پیامدهای 
تمایزیافتگی خود، فرض بوئن و کار بر این اســت که ســطوح باالتر تمایزیافتگی خود با 
پیامدهایی همچون: ســطوح باالتر عملكرد کلی، روانی و فیزیولوژیكی در ارتباط اســت 
)کاظمیان مقــدم، مهرابی زاده هنرمند، کیامنش و حســینیان، 1395(. مؤلفه های تمایز 
یافتگی خود عبارتند از: واکنش عاطفی۲: حالتی است که در آن احساسات فرد بر عقل و 
منطقش غلبه دارد. جایگاه من3: منعکس کننده احساس یکپارچه خود بوده و همین طور 
بیان کننده توانایی پیروي اندیشــمندانه از اعتقادات شخصی خود با وجود اعتدال فشار 

1. Differentiation of self
2. emotional reaction
3. I-Position
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از سوي دیگران اســت. جدایی عاطفی1: بر طبق نظر )Bowen،1978(  جدایی عاطفی با 
روش افراد در جدایی خودشان از گذشته به منظور شروع زندگی در نسل حاضر سر و کار 
دارد. هم جوشی با دیگران۲: منعکس کننده درگیري زیاد با افراد مهم زندگی و وابستگی 
زیاد به والدین است )احمدپور خرمی، 1394(. نتایج تحقیقات گوناگون داخل و خارج از 
کشور نیز وجود رابطه بین تمایزیافتگی با کیفیت زندگی، سرمایه اجتماعی و هویت دینی 
 را در افــراد کم و بیش مورد تأیید قرار داده اســت )Gabelman، 2012؛ Likcani، 2013 ؛
قدیمی یردوقدی و حافظیان ،1399؛ کاظمیان مقدم و همکاران، 1395؛ تابعی ،1391(. 

ســاریخانی )1۳۹0( نیز در پژوهش خود نشــان داد بین تمایزیافتگی و ســازگاری 
اجتماعی همبســتگی مثبت معنی دار اســت. همچنین نعیمی و همــکاران )1394( در 
پژوهشــی ضمن بررسی نقش مؤلفه های سالمت خانواده اصلی و ابعاد تمایزیافتگی خود 
در پیش بینی رغبت به ازدواج در دانشجویان، نشان دادند که مؤلفه  های سالمت خانواده 
اصلی و تمایزیافتگی خود با ابعاد رغبت به ازدواج در دانشــجویان رابطه داشته و به طور 

معناداری آن را پیش  بینی می  کنند. 
یکی دیگر از از عواملی که در عصر حاضر می تواند بر کیفیت زندگی دانشــجویان اثر 
باالیی دارد، »هویت دینی3« افراد است. آنچه به عنوان هویت انسانی از آن یاد می شود، تا 
حدود زیادي تحت تأثیر باورها و اعتقاداتی است که می توانند به عنوان هویت دینی شناخته 
شوند. هویت دینی یعنی اتکای فرد به یک نظام یا پایگاه اعتقادی که بر جهت گیری فرد 
در زمینه های مختلــف تأثیر می گذارد و در واقع می توان گفت هویت مذهبی فلســفه 
زندگی و حیات یک فرد را تشکیل می دهد )خسرو شاهی و جوادی حسین آبادی، 1395(. 
در پژوهش هاي انجام شده در حوزه دین، دیدگاه ها و نظریه های فلسفي، جامعه شناختي 
و روان شناختي متعددي در مورد دین مطرح شده است )باقرپور ،1397(. هویت دیني به 
دلیل اهمیت ماهوي و محتوایي اش در جامعه ایران، یكي از مهم ترین ابعاد هویتي اســت 
كه نقش تعیین كننده اي در هویت یابي افراد جامعه ایفا مي كند و در تعامل با شــرایط 
اجتماعی و طی مراحل متفاوت چرخه زندگی تنوع می پذیرد. در جهان امروزی، در پرتو 
جهانی شدن و افزایش چشم گیر رسانه های ارتباطی فرا سرزمینی، توجه بـه دین و هویت 

1. emotional Cutoff
2. fusion with others
3. Religious Identity
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دینی اهمیت دو چندانی پیدا کرده است. زیرا برخالف دوران مدرن اولیه که تصور می رفت 
دین از زندگی اجتماعی رخت برمی بندد و تأثیرش به قلمروی خصوصی محدود می شود 
امروزه، در دوران مدرن ثانویه و با ظهور و گسترش همه جایی جنبش های دینی تِز ضد 
دنیوی شدن مطرح شده است که به معنای نفوذ و تأثیر چشم گیر دین در تمام قلمروهای 
زندگی در اکثر جوامع اســت )حیدری و رمضانی باصری، 1394(. پژوهش  هاي متعددي 
در مــورد چگونگي كنش  هاي مذهب در تأمین ســالمت روان صورت گرفته كه همگي 
بیانگر این اســت كه مذهب و گرایش  هاي مذهبي ســبب كاهش اضطراب، خودكشي، 
مصرف مواد، بزهكاري و افسردگي مي شوند و سبب افزایش رضایت از زندگي و سازگاري 
اجتماعي مي شود )Mccullough, Pargament, K, & Thorensen, 2009 وكیمیایي، خادمیان 

و فرهادي، 1390(. 
 اکثر تحقیقات نیز نشان داده که بخش زیادي از كیفیت زندگي تحت تأثیر هویت دینی و دینداری است
.)Rajagopal, Mackenzie, Bailey & Lavizzo-Mourey, 2008; Galanter & Siegel, 2002; Bandura, 2009( 

 چنانکه، یافته های تحقیق احمدي، میرفردی و ابتكاري )1393(، نشــان داد بین هویت 
دینــي و كیفیت زندگي رابطه مثبــت و معناداري وجود دارد. خواجــه نوري، ریاحی و 
مســاوات )1۳۹0( در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند، تقویت عوامل مذهبي، باورها، 
عقاید افراد و هویت دینی افرد جامعه تأثیر به ســزایی بر بهبود سالمت رواني، اجتماعي 
 و جسمـــاني و در کل کیفیت زنـــدگی افـــراد دارد. در همین راستا، نتـــایج تحقیق

)Counted, Possamai, & Meade, 2018(، تأثیر مســتقیم و غیرمستقیم هویت مذهبی بر 

کیفیت زندگی را مورد تأیید قرار داده اســت. یافته های تحقیق )Lim and Yi, 2009( نیز 
مبین تأثیر مثبت دینداري و معنویت بر پیامدهاي كیفیت زندگي می باشد.

همچنین یکی دیگر از متغیرهایی که به عنوان متغیر مستقل مورد بررسی قرار گرفته 
است سرمایه اجتماعی1 است. مشکالت سازگاری اجتماعی می تواند روی تعهدات فردی 
و اجتماعی تأثیر بگذارد و موجب مشــکالتی در ســالمت فردی و اجتماعی شود. زمانی 
که روابط اجتماعی گسســته شــود، توانایی تنظیم و مدیریت رفتــار نیز از بین می رود. 
کمبود یا نبود روابط اجتماعی که در نتیجه ســازگاری اجتماعی نامطلوب رخ می دهد، 
 .)George & Ukpong, 2012( می تواند روی انگیزه و سالمت روان فرد تأثیر منفی بگذارد

1. Social Capital
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ســازگاری اجتماعی جوانان نیز به مثابة مهم ترین نشانة سالمت روان، از مباحثی است 
که در چند دهة اخیر توجه بســیاری را به خود جلب کرده اســت. شاید بتوان گفت که 
رشد اجتماعی، مهم ترین نشانة سالمت است. سازگاری اجتماعی فرایندی پیچیده است 
و از تعامل فرد با محیط نشأت می گیرد زیرا فرد رفتار خود را متناسب با فرهنگ موجود 
 در جامعــه، مقررات، محدودیت ها، معیارها وآداب و رســوم اجتماعی هماهنک می کند 
)Alofinto ,2008(. و در صـــورت وجـود تـــوافقی منطقی بین آنچه فرد راجع به خود 
 می اندیشــد با آنچه دیگران در مورد او  می انـــدیشند، ســازگاری مطلوب می دهـــد

)Kwak, Chung, Xu and Eun-Jung, 2010 , Baranci & vidal, 2007(. ســرمایة اجتماعي 
یــک جامعه در برگیرنده نهادها، روابط، نگرش ها و ارزش هایي اســت که اصواًل حاکم بر 
تعامالت بین افراد آن جامعه است و به توسعه اقتصادی و اجتماعي آن کـمک مي کـند. در 
واقع، سرمایه اجتماعي شامل قواعد و ارزش های مشترک برای رفتارهای اجتماعي مطرح 
در روابط شخصي و همچنین شامل اعتماد و حس مشترک از مسئولیت مدني است که 
جامعه را تبدیل به چیزی فراتر از یک مجموعه از افراد مي کند )بادین دهش، 1392(. عوامل 
ساخت سرمایه اجتماعی را به چهار دسته تقسیم کرده اند: عوامل نهادی، عوامل خودجوش؛ 
عوامل بیرونی و عوامل طبیعی. از طرف دیگر ابعاد سرمایه اجتماعی در یک دسته بندی، 
به سه ُبعد: ساختاری، شــناختی و ارتباطی تقسیم می شود و در یک تقسیم بندی دیگر 
رسمی،  به اعتماد، مشــارکت سیاسی، مشارکت و رهبری مدنی، پیوندهای اجتماعی غیر 
بخشش و روحیه داوطلبی، مشارکت مذهبی، عدالت در مشارکت مدنی، و تنوع معاشرت ها 
و دوستی ها تقسیم می شود )اســالمی، رجب لو و داودخانی، 1398(. در این راستا نتایج 
تحقیقات انجام شــده زیر، حاکی از وجود رابطه بین دو سازه سرمایه اجتماعی، کیفیت 
زندگی افراد می باشد. براتی و یزدان پناه شاه آبادی )1390( نشان دادند ارتباط معنی   داری 
بین ســرمایة اجتماعی و کیفیت زندگی وجود دارد. و لقمان، زرآبادی و بهزادفر )1398( 
نتیجه گرفتند، ارتباط معنی دار میان ابعاد متغیر سرمایة اجتماعی و کیفیت زندگی وجود 
دارد. نتایــج پژوهش مبین آن بود که از طریق افزایــش اعتماد به عنوان تأثیرگذارترین 
 شــاخص ســرمایة اجتماعی می توان به ارتقای کیفیت زندگی دســت یافت. همچنین
Cristina Viana Campos, Marques Borges, Rodrigues Leles, Dutra Lucas, et al )2013( 

در پژوهشــی نشــان دادنــد کــه بیــن ســرمایة اجتماعــی و کیفیــت زندگــی در 
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 دانش آموزان نوجــوان برزیلی رابطة مثبت و معنی دار وجــود دارد. و یافته های تحقیق
)Lucumí, Gomez, Brownson & Parra,2014( نیز حاکی از این اســت که شــاخص های 

سرمایة اجتماعی به صورت مستقیم و مثبت با ابعاد فیزیکی و روانی کیفیت زندگی مرتبط 
با سالمتی مرتبط بوده است. 

با عنایت به بررسی و اهتمام به مسائل مهم تعلیم و تربیت در عصر حاضر و هجمه های 
فراوانی که بر هویت جوانان و باالخص قشر دانشجو و بعد دینی هویت وجود دارد، بررسی 
هویت دینی در جمهوري اسالمی ایران، با توجه به فضاي مذهبي و ماهیت و اهداف نظام 
آموزشی عالی نمود بیش تري پیدا مي كند، همچنین سرمایه اجتماعی و خودتمایزیافتگی 
در بین دانشــجویان که در تحقیقات متعددی به آنها در فوق اشــاره گردید که نشانگر 
تأثیربخشي کثیری از این حوزه ها بر کیفیت زندگی در افراد است و آنچه ضرورت انجام 
این پژوهش را دو چندان می کند، این اســت که توجه بــه عوامل و ویژگی های فردی، 
شخصیتی و روان شــناختی دانشجویان می تواند نقش مهمی در کیفیت فرایند آموزشی، 
تأمین ســالمت روانی و بهبود کیفیت زندگی و در نهایت رشــد موفقیت تحصیلی آنان 
داشــته باشــد و اینکه با توجه به ترکیب متغیرها و عدم بررسی پژوهشی جامع، با این 
عنوان، این تحقیق با هدف تعیین رابطه بین هویت دینی و ســرمایه اجتماعی با کیفیت 

زندگی از طریق تمایزیافتگی خود، بین دانشجویان دانشگاه ارومیه انجام شده است.

روش
روش تحیق پژوهش، جزء پژوهش های کاربردی و از نظر اجراء بر اساس مدل ارتباطی 
و طبق معادالت ساختاری جزء تحقیقات توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، 
شامل دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه به تعداد 17850 
نفر در ســال تحصیلی 99-1398 بودند، که بر اساس جدول Morgan ۳50 نفر به عنوان 
حجــم نمونه تعیین و با روش نمونه گیری تصادفی خوشــه ایی بــه نحوی که هر مقطع 
به عنوان یک خوشه اصلی و سپس از هر مقطع چند رشته تحصیلی انتخاب شدند. برای 

گردآوری داده ها از ابزارهای ذیل استفاده شده است:

 الف. پرسش نامه هویت دینی:  این پرسش نامه توسط خوشاوی )1390( با 31 سؤال 
طراحی و اعتباریابی شــده است. این پرسش نامه شامل ســه مؤلفة: 1( اعتقادات دینی، 
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2( عواطف و احساســات دینی و 3( انجام رفتارهای دینی اســت، که ســؤال های 9-1 
پرســش نامة هویت دینی مربوط به مؤلفة اعتقادات دینی، سؤال های 10-20 مربوط به 
مؤلفة عواطف و احساسات دینی و سؤال های 21-31 پرسش نامه ی هویت دینی مربوط 
به مؤلفة انجام رفتارهای دینی اســت. زیربنای نظری این پرسش نامه براساس مطالعات 
انجام گرفته در زمینه ی هویت دینی و همچنین مقیاس های دین اسالم است و در نهایت 
روایی صوری و محتوایی ســؤال های پرســش نامه مورد تأیید اساتید قرار گرفت. نمرات 
برای هریک از ســؤاالت از 1 تا 5 در تغییر می باشد. نمرات بین 31 تا 52 نشانگر سطح 
هویت دیني پایین، نمرات بین 52 تا 104 سـطح هویـت دینـي متوسط و نمرات باالتر 
از 104 سطح باالي هویت دیني را نشان مي دهنـــد. روایی صوری و محتوایی گویه های 
پرسش نامه در تحقیقات قبلی مورد تأیید اساتید فن قرار گرفته است )شامانی، واحدی و 
نوروزی، 1395؛ قلمی  و شعاع، 1397(؛ پایایي ایـن پرسش نامه در پژوهشی قلمی  و شعاع 
)1397( با اســتفاده از روش آلفاي کرونباخ 0/97 گزارش شده است. در پژوهش حاضر 
پایایی پرسش نامه حاضر با آلفای کرونباخ به دست آمد که برای مؤلفه های مورد بررسی به 

ترتیب 0/81، 0/80 و 0/83 و پایایی کل پرسش نامه 0/80 به دست آمد.

 ب. پرسش نامه سرمایه اجتماعی:  این پرسش نامه که با عنوان پرسش نامه یکپارچه 
)Grootaert, Narayan, Jones, Woolcock, 2003( و با عالمت اختصاری 1)SC-IQ( نشــان 

داده می شــود؛ از بانک بین المللی بازسازی و توســعه، بانک جهانی واشینگتن دی.سی 
اســتخراج شده است. از این پرسش نامه در کشــورهای آلبانی )اروپای شرقی( و نیجریه 
)غرب آفریقا( اســتفاده شده است. این پرسش نامه از 34 سؤال و شش بعد تشکیل شده 
که شامل: 1( عضویت در گروه ها و شبکه ها سؤاالت 1 تا 10؛ 2( اعتماد و اتحاد سؤاالت 
11 تا 16؛ 3( فعالیت های اشتراکی و همکاری سؤاالت 17 و 18؛ 4( اطالعات و ارتباطات 
سؤاالت 19 و 20؛ 5( وابستگی و شمول اجتماعی سؤاالت 21 تا 30؛ و 6( توانمندسازی 
و فعالیت های سیاســی ســؤاالت 31 تا 34 است که در قالب طیف لیکرت پنج گزینه از 
1 تا 5 نمره گذاری شــدند. روایی صوری و محتوایی این پرســش نامه مورد تأیید اساتید 
قــرار گرفت )افتخاریان، کلدی، ســام، صحاف و فدایی وطــن، 1395(. ریماز، مرادی و 
ابوالقاسمی )1394( در پژوهش خود ضریب آلفاي کرونباخ بـــراي پایـــایی مؤلفه هاي 

1. Integrated Questionnaire for the Measurement of Social Capital
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سـرمایه اجتمـاعی از 0/71 تـا 0/91 و به صورت کلی 0/82 گزارش کرده اند. در پژوهش 
حاضر پایایی پرســش نامه حاضر با آلفای کرونباخ به دست امد که برای مؤلفه های مورد 
بررسی به ترتیب 0/79، 0/78، 0/82، 0/81، 0/83 و 0/79 و پایایی کل پرسش نامه 0/81 

به دست آمد.

  ج. پرســش نامه کیفیت زندگی:  پرسش نامه کیفیت زندگی، این پرسش نامه جهت 
ســنجش کیفیت زندگی فرد در دو هفته اخیر  مورد اســتفاده قرار می گیرد، ســازنده 
آن  سازمان بهداشــت جهانی با همکاری 15 مرکز بین المللی سال 1989  است، تعداد 
آن ســؤاالت 24 سؤال در قالب 4 حیطه: 1.حیطة سالمت	جسمانی )فیزیکی(، 2.حیطة 
روان	شــناختی، 3. حیطة روابط	اجتماعی و 4.حیطة محیط	زندگی؛ که دو سؤال اول به 
هیچ یک از حیطه ها تعلق ندارد و وضعیت ســالمت و کیفیت زندگی را به شــکل کلی 
مورد ارزیابی قرار می دهند، الزم به ذکر است که سؤال های3  و4 و 25 به صورت معکوس 
نمره گذاری می شــوند همچنین میزان کیفیت زندگی در هر حیطه از 24 تا 120  مورد 
تفســیر قرار خواهد گرفت. در نتایج گزارش شده توسط گروه سازندگان مقیاس کیفیت 
زندگی ســازمان بهداشــت جهانی که در 15 مرکز بین المللی این ســازمان انجام شده، 
ضریب آلفای کرونباخ بین 0/73 تا 0/89 برای خرده مقیاس های چهارگانه و کل مقیاس 
گزارش شــده است. میزان کیفیت زندگی از 26 تا 130  مورد تفسیر قرار گرفت. ایـــن 
پرسش نامه در بـــیش از 40 کـشور جهان، ترجمه و مورد اعتبارسنجی واقع شده است 
)Min, Kim, Lee ،2006 و Skevington, Lotfy & O’Connell ،2004(. و در ایــران نیــز 
نصیری )1385( برای پایایی مقیاس از سه روش بازآزمایی با فاصله سه هفته ای، تنصیفی 
و آلفای کرونباخ اســتفاده کرد که به ترتیب برابر با 0/67، 0/84،0/87 بود. در تحقیقی 
یوســفی و صفری)1388( برای تعیین روایی از همبستگی نمره کلی هر بعد با تک تک 
سؤال های تشکیل دهنده آن بعد استفاده شد. دامنه ضریب های همبستگی به دست آمده 
از 0/45 تا0/83 بود و همه ضریب ها در سطح 0/01معنادار بودند. هر گویه نیز بیشترین 
رشت )1396( مقدار  همبستگی را با بعد مربوط به خود داشــت. همچنین باقرپور گرده 
0/77 و اسماعیلی )1399( مقدار )0/84( را با استفاده از آلفای کرونباخ برای پرسش نامه 
کیفیــت زندگی گزارش کرده اند. همچنین در پژوهــش حاضر نیز مقدار آلفای کرونباخ 

0/709 به دست آمد.
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 د. پرسش نامه تمایزیافتگی خود:  توسط )Skowron & Friedlander, 1998( تدوین و 
طراحی شده است. پرسش نامه تمایز یافتگی خود دارای 41 سؤال و شامل 4 خرده مقیاس 

است:
1. واکنش پذیری عاطفی: 1، 6، 10، 14، 18، 21، 26، 30، 34، 38 و 40. 

2. جایگاه من: 4، 7، 11، 15، 19، 23، 27، 31، 35 و 41. 
3. گریز عاطفی: 2، 3، 8، 12، 16، 20، 24، 28، 32، 36، 39 و 42. 

4. هم آمیختگی با دیگران: 5، 9، 13، 17، 22، 25، 29، 33 و 37. 
آیتم های مرتبط با این خرده مقیاس نشان دهنده ترس از روابط صمیمانه، رفتارهای 
دفاعی مانند عملکرد بیش از حد، فاصله گیری، یا انکار می باشــد. سرانجام هم آمیختگی 
بــا دیگران، نشــان دهنده درگیری در روابــط بیش از حد عاطفی با دیگران می باشــد. 
روش نمره گــذاری براســاس طیف لیکرت از 1 تــا 6 بود به طوری که ســؤاالت 43 و 
4،7،11،15،19،23،27،31،37،41 به صورت مثبت نمره گذاری می شود و دیگر سؤاالت 
به شکل معکوس نمره گذاری شدند )محمدی و اصغری ابراهیم آباد، 1399(. قابلیت اعتماد 
یا پایایی یک ابزار عبارت اســت از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد 
یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. 
Skowron & Friedlander )1998( همســانی درونــی قابل قبولی را برای DSI 0/88 و هر 

چهار خرده مقیاس آن به ترتیــب 0/84، 0/83، 0/82 و 0/74 گزارش کردند. همچنین 
براي تعیین روایی عاملی از تحلیل عاملی اكتشــافی و تحلیل عاملی تأییدي مورد تأیید 
قرارگرفته اســت )رسولی، آسوده، تمرچی و حسینی، 1394(. در پژوهش حاضر واکنش 
پذیری عاطفی 0/08، جایگاه من 0/28، گریز عاطفی 0/18، هم آمیختگی با دیگران 0/83 
و پایایی کل پرســش نامه 0/815 به دســت آمد. محمدی و اصغری ابراهیم آباد )1399( 
ضریب پایایی کل آزمون را 0/70 گزارش کرده اند. همچنین در پژوهش حاضر نیز مقدار 

آلفای کرونباخ 0/79 به دست آمد.
جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار )Lisrel V. 8.8( و Amos و آزمون همبستگی 

پیرسون و تحلیل مسیر و معادالت ساختاری استفاده شد. 
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یافته ها
نتایج مطالعه نشان داد که میانگین و انحراف استاندارد سنی شرکت کنندگان مطالعه 
حاضر برابر با 21/96)3/25( بودند. در جدول شماره )1( قبل از پرداختن به آزمون الگوی 
نظری، شــاخص های توصیفی و ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش براساس آزمون 

پیرسون ارائه شده است تا رابطه بین متغیرها مورد بررسی قرار گیرد.

جدول1. ماتریس همبستگی، ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهای پژوهش

SD(M1234(متغير

109/211)11/09(هویت دینی

1**98/110/6۳7)9/23(سرمایه اجتماعی

1**0/567**75/190/531)7/02(كيفيت زندگی

1**0/602**0/530**113/390/619)12/84(تمایزیافتگی خود

نتایج در جدول 1 نشــان دادند که بین متغیرهای پژوهش در ســطح 1 درصد و با 
اطمینــان 99 درصد رابطه مثبت و معناداری وجــود دارد. جهت برازی مدل پژوهش از 

شاخص های برازش استفاده شد. 

جدول 2. مقایسه شاخص های برازندگی مدل پيشنهادی و اصالح شده

CMIN/DFGFIAGFIIFITLICFIPNFIRMSEAشاخص ها

0۸/ 0 >0/50 >0/۹0 >0/۹0 >0/۹0 >0/۸0 >0/۹0 >1 تا 5بازه ی قابل قبول

2/980/880/840/880/860/890/590/076مدل پيشنهادی اوليه

3/090/910/860/920/910/920/630/0۹0مدل اصالح شده نهایی

با توجه به نتایج مندرج در جدول ۲، هرچند که در مدل پیشنهادی اولیه سه شاخص 
کای اسکوئر نسبی )CMIN/DF(، نیکویی برازش انطباقی )AGFI( و شاخص برازش هنجار 
شــده مقتصد )PNFI( برازش مدل را مورد تأیید قرار می دهند با این وجود شاخص های 
 ،)IFI(شــاخص برازش افزایش ،)GFI( دیگر از جمله شــاخص نیکویی زیرنویس برازش
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شــاخص برازندگی توکر- لویس )TLI(، شاخص برازش تطبیقی )CFI( و جذر میانگین 
مربعــات خطای برآورد )RMSEA( عدم برازش مدل پیشــنهادی را تأیید کرده و نیاز به 
اصالح مدل را نشــان می دهند، ازاین رو به منظور بهبود مدل، دو اصالح همبسته کردن 
مســیر متغیرها و مســیر خطاها که بین متغیرهای اصلی این خطاها همبستگی باالیی 
وجود داشت از بین گزینه های پیشنهادی نرم افزار AMOS انتخاب و همبسته شدند. بعد 
از اعمال تغییرات و اصالح، مدل مجدداً مورد آزمون قرار گرفت تمامی شاخص های برازش 
مدل اصالح شــده برازش مدل اصالحی را تأیید کردند. مدل پژوهش به روش بیشــینه 

احتمال با نرم افزار AMOS طراحی و سنجیده شد. 

تمایز یافتگی خود

اطالعات و
ارتباطات

عضویت
گروهی همکاری

اعتماد و
اتحاد

وابستگی
اجتماعی

هم آميختگی
با دیگران

گریز
عاطفی جایگاه من واكنش

عاطفی

سالمت جسمی سالمت روان

روابط اجتماعی سالمت محيط

توانمندی

كيفيت زندگی

هویت دینی

اعتقادات
دینی

عواطف
دینی

رفتار
دینی

سرمایه
اجتماعی

0/76 0/61 0/70 0/81 0/82 0/66

0/58

0/63

0/620/700/770/68

0/490/49

0/72

0/69

0/53

0/56

0/5
1

0/47

0/74

0/59

شکل1.  مدل اصالح  شده نهایي به همراه ضرایب استاندارد مسيرها
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ضرایب اســتاندارد مسیرها در شکل 1 حاکی از آن است که مسیر سرمایه اجتماعی 
به کیفیت زندگی )β = 0/۳۹(؛ مســیر هویت دینی به کیفیت زندگی )β =0/47(؛ مسیر 
ســرمایه اجتماعی به تمایزیافتگی خود )β = 0/49(؛ مسیر هویت دینی به تمایزیافتگی 
خود )β = 0/51( و مسیر تمایزیافتگی خود به کیفیت زندگی )β  = 0/53( در سطح آماری 
P >0/01 معنی دار است. همچنین، به منظور بررسی معنی داری روابط واسطه ای از آزمون 

بوت استراپ نرم افزار AMOS استفاده  شده که نتایج آن در جدول ۳ آورده شده است

جدول 3. نتایج آزمون بوت استراپ براي مسيرهاي غيرمستقيم

متغير 
پيش بين

متغير 
ميانجی

متغير 
مالک

نمونه گيری
فاصلهحد باالحد پایين مجدد

 اطمينان

0/0050/1380/95-350كيفيت زندگیتمايزيافتگی خودسرمایه اجتماعی

0/0070/1990/95-350كيفيت زندگیتمايزيافتگی خودهویت دینی

نتایــج مندرج در جدول 3 نشــان می دهد کــه حد پایین و حد باالی مســیرهای 
غیرمستقیم سرمایه اجتماعی به کیفیت زندگی؛ و هویت دینی به کیفیت زندگی از طریق 
تمایزیافتگی خود، صفر را در برنمی گیرند و این حاکی از معنی دار بودن این مســیرهای 
غیر مستقیم است. به عبارت دیگر نقش میانجی تمایزیافتگی خود در ارتباط بین سرمایه 

اجتماعی و هویت دینی با کیفیت زندگی مورد تأیید قرار گرفت.
داده های جدول 4 مربوط به تأثیرات مستقیم، غیر مستقیم و کل متغیرهای مستقل 
بر متغیر وابسته کیفیت زندگی می باشد. اثرات مستقیم همان همبستگی میان دو متغیر 
است و اثرات غیرمستقیم، بیان کننده حاصل ضرب رابطه های میان متغیر واسطه با هر یک 

از دو متغیر پیش بین و مالک است. 

جدول 4. مجموع تأثيرهای مستقيم و غيرمستقيم متغيرهای پيش بين بر متغير مالک

تأثير كلتأثير غيرمستقيمتأثير مستقيممتغيرهای پيش بين

0/290/59** 0/5۳هویت دینی

0/310/61** 0/56سرمایه اجتماعی

0/60--** 0/60تمایزیافتگی خود
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جدول 4 مقادیر ضرایب مستقیم و غیرمستقیم را به سمت متغیرهای مالک نشان 
می دهد. ضرایب مستقیم متغیرهای هویت دینی، سرمایه اجتماعی و تمایزیافتگی خود 
به ســمت کیفیت زندگی به ترتیب برابر با 0/53؛ 0/56 و 0/60 می باشد که در سطح 
آلفای 0/01 معنادار اســت. از ســوی دیگر ضرایب غیرمستقیم هویت دینی و سرمایه 
اجتماعی به ســمت کیفیت زندگی به ترتیب 0/043 و 0/32 به دست آمد که در سطح 
آلفای 0/01 معنادار اســت. در ادامه پژوهش میــزان تأثیرهای حاصل از مدل بر روی 

کیفیت زندگی به دست آمد.

جدول 5. خالصة مدل

RR2R.AS.ESig

0/467 0/218 0/870/410/001

 
نتایج جدول 5 نشــان می دهد که مدل ترسیم شــده قادر به تبیین 21/8 درصد از 
تغییرات کیفیت زندگی است. منظور این است که مجموع متغیرهای پیش بین که شامل 
هویت دینی و ســرمایه اجتماعی می باشــند از طریق تمایزیافتگی خود، تا 22 درصد بر 
تغییرات کیفیت زندگی مؤثرند. به عبارت دیگر این مدل نشان می دهد که عالوه بر تأثیر 
مســتقیم هر یک از متغیرهای پیش بین بر کیفیت زندگی، تمایزیافتگی خود نیز باعث 
تأثیرگذاری این متغیرها بر کیفیت زندگی می شوند. به این ترتیب می توان تمایزیافتگی 

خود را عامل رابطه هر یک از متغیرهای پیش بین با کیفیت زندگی دانست. 

بحث و نتیجه گیری
این پژوهش با هدف تعیین رابطة بین هویت دینی و ســرمایة اجتماعی با کیفیت 
زندگی با آزمون نقش واسطه ای تمایزیافتگی خود در دانشجویان دانشگاه ارومیه انجام 
گردید. از نتایج این پژوهش، رابطه مثبت و معناداری بود که بین هویت دینی و کیفیت 
زندگی به دســت مستقیم و غیر مستقیم به دســت آمد؛ یعنی هر اندازه هویت دینی در 
دانشجویان افزایش پیدا کند کیفیت زندگی آنان نیز بهبود می یابد به طوری که می توان 
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گفت امروزه بسیاری از فیلسوفان، جامعه شناسان و روان شناسان رویکرد کارکردگرایانه 
بــه دیــن دارند و از آثار و نتایج التزام نظری و عملی بــه دین در حوزه نیازهای روانی 
و نیازهای اجتماعی گفت و گو می کنند. این در حالی اســت که مکتب اســالم یکی از 
مهم ترین رســالت های پیامبران الهی به ویژه پیامبر اسالم )ص( بهبود کیفیت زندگی 
است )یدالل پور، حسن زاده و فاضلی کبریا،1392(. نتایج به دست آمده با نتایج تحقیقات
)2009( Lim and Yi ؛ Gal )2009(anter & Siegel ؛ )Bandura)2008، قدیمی یردوقــدی 
و حافظیان )1399(، قلمی و شــعاع )1397(، احمدي و همکاران )1393(، خوشــاوی 
 )1390( و شــریفي، شكركن، احدي و مظاهري )1389( همسو است. در پژوهشی دیگر
)Counted, Possamai & Meade , 2018(، تأثیر مســتقیم و غیرمســتقیم هویت مذهبی 

بر کیفیت زندگی را مورد تأیید قرار داده اســت. خواجه نوري و همکاران )1390( نیز 
نشــان دادند تقویت عوامل مذهبي، باورها، عقاید افراد و هویت دینی افرد جامعه تأثیر 
به ســزایی بر بهبود ســالمت رواني، اجتماعي و جسماني و در کل کیفیت زندگی افراد 
دارد. در تبییــن نتایج می توان گفت پایه هاي دینــی و مذهبی یکی از عناصر قوي در 
زندگی اکثریت افراد جامعه ایران بوده و متأثر از این، دانشــجویان نگرش هاي خاصی 
نســبت به مســأله مرگ و پایان زندگی دارند طبیعی به نظر می رســد. یافته های این 
تحقیــق، با رویكردهاي نظري، از قبیل نظریــه دوركیم مبني بر این كه فایده بي نهایت 
ارزشمند مراسم و مناسك دیني براي هر گروه این است كه پیامدهاي مخرب اضطراب 
و شكســت و ناكامي  را، كه همة افراد و جوامع در معرض آن هســتند، كاهش مي دهد 
و در پیروانش احســاس خوشــی، سعادت و خوشــبختي اجتماعي را به وجود مي آورد 
که از ایـن نظریـــه مي توان استنباط كرد باال بردن هویتی دینی دانشجویان مي تواند 
پیامدهاي مفید و مثبتي براي فـــرد در زنـــدگي داشته باشد كه باعث افزایش سطح 

كیفیت زندگي آنان شود.
 همچنین در بخش دیگری از یافته ها حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین ســرمایه 
اجتماعی و کیفیت زندگی به دســت مســتقیم و غیر مســتقیم بود که نتایج به دســت 
 آمده به نظر محقق منطقی به نظر می رســد. نتایج به دســت آمده همســو با تحقیقات،

)Cristina Viana Campos and et al, 2013(، عسکری )1۳۹5(، براتی و یزدان پناه شاه آبادی 

 )Lucumí and et al, 2014( می باشد در پژوهشی دیگر )1۳۹0( و پیلتن و نیکنام )1۳۹1(
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نشــان دادند شاخص های سرمایة اجتماعی به صورت مستقیم و مثبت با ابعاد فیزیکی و 
روانی کیفیت زندگی مرتبط با ســالمتی مرتبط بوده اســت. لقمان و همکاران )1۳۹۸( 
نشــان دادند ارتباط معنی دار میان ابعاد متغیر سرمایة اجتماعی و کیفیت زندگی وجود 
دارد. همچنین براتی و یزدان پناه شــاه آبادی )1۳۹0( نشان دادند ارتباط معنی   داری بین 
سرمایة اجتماعی و کیفیت زندگی وجود دارد که در تائید یافته های این پژوهش هستند. 
در تبیین نتایج به دست آمده می توان به دیدگاه اتکینسون، نولن هوکسما، بم، هیلگارد و 
اتکینسون )1۳۹۸( اشاره نمود که معتقدند سازگاري با خود و محیط براي هر موجودي 
یک ضرورت حیاتی به شمار می رود. تالش روزمرة همة آدمیان نیز عمومًا بر محور همین 
ســازگاري دور می زند. روان شناسان نیز به طور معمول سازگاري با محیط را مورد توجه 
قرار داده اند و ویژگی هایی از شخصیت را بهنجار تلقی کرده اند که به فرد کمک می کنند 
تا خود را با جهان پیرامون ســازگار ســازد، یعنی با دیگران در صلح و صفا زندگی کند و 
جایگاهی در جامعه براي خود به دست آورد،که در نهایت منجر به بهبود کیفیت زندگی 

می شود.
از دیگر نتایج این پژوهش، ضرایب استاندارد مسیرها نشان دادند نقش میانجی تمایزیافتگی 
خود در ارتباط بین ســرمایه اجتماعی و هویــت دینی با کیفیت زندگی مورد تأیید قرار گرفت. 
ضرایب مســتقیم و غیرمستقیم معنادار بودند و مدل ترسیم شده قادر به تبیین ۲1/۸ درصد از 
تغییرات کیفیت زندگی است و عالوه بر تأثیر مستقیم هر یک از متغیرهای پیش بین بر کیفیت 
زندگــی، تمایزیافتگی خود نیز باعث تأثیرگذاری این متغیرها بر کیفیت زندگی می شــوند. به 
این ترتیب می تــوان تمایزیافتگی خود را عامل رابطه هر یک از متغیرهای پیش بین با کیفیت 
زندگی دانســت.، بدین معنی که هرچه فرد، خود تمایزیافته تر باشد، کیفیت زندگی باالتری را 
 )Peleg & Messerschmidt-Grandi، 2018( تجربه خواهد کرد و بالعکس.که منطبق با دیدگاه 
می باشد که معتقد است افراد تمایزیافته با این ویژگی ها مشخص می شوند الف( ممکن 
اســت عواطف منفی شدیدی را تجربه کنند. اما توســط این عواطف تحلیل نمی روند 
و واکنش این دســته افراد کنترل شــده اســت. همچنین زمانی که تجربه های درونی 
یا تعامالت بین فردی بســیار تنش زا باشــد، افراد تمایزیافته لزومی احساس نمی کنند 
 که از لحاظ عاطفی از دیگران جدا شــوند. این گونه افراد از هویتی محکم برخوردارند.

)Likcani, 2013(، کاظمیان مقدم و  ،)Gabelman, 2012( ایــن یافته با نتایــج تحقیقــات 
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همکاران )1395(، نعیمی  و همکاران )1394(، تابعی )1۳۹1( و ساریخانی )1۳۹0( 
همسو است. 

در تبییــن ایــن یافته می توان گفت به نظریه بوئن اشــاره نمود کــه بیان می دارد، 
تمایزیافتگی خود توانایی کاهش واکنش عاطفی به افراد مهم اســت تا فرد افکار خود و 

.)YooYa, 2007( عقایدش را بدون توجه به فشارهای اجتماعی بیان کند
در تبیینــی دیگر می توان گفت هویت دینی و معنا دادن به زندگی افراد و تشــویق 
آنان به تحمل مشکالت باعث به وجود آمدن نگرش مثبتی بـــه زندگی می شود و مسلمًا 
چنین نگرشــی نیز موجب افزایش کیفیت زندگی در افراد می شود. هویت دینی با ایجاد 
معنا و هدف در زندگی دانشجویان بـــه آنها انگیزه و نیرو داده و کمک می کند علیرغم 
دوری از خانوده، توانایی و انرژي خود را براي انجام فعالیت هاي خود مناســب ارزیابی و 
ادراك نمایند و به علت آرامش ناشــی از ارتباط با خداوند، استرس هاي ناشی از دوری را 
کمتر درك کنند. همچنین سازگاري اجتماعی با تغییراتی در روش زنـــدگی اجتماعی 
دانشــجویی همراه است که نیازمند به برنامه ریزي بوده و این برنامه ریزي باید با توجه به 
موقعیت هاي جدید پیش آمده در زندگی باشد و در اسـتفاده از مؤلفه هاي مناسب کیفیت 

زندگی، سازگاري اجتماعی هدایت گر دانشجو باشد.
 در زمینــه انجام پژوهــش محدودیت های مختلفی وجود داشــت، که از جمله آنها 
می توان به اســتفاده صرف از پرسش نامه اشــاره نمود و از طرف دیگر در پژوهش حاضر 
نتوانستیم نقش همه عوامل دخیل در ایجاد و تقویت کیفیت زندگی را بررسی نماییم و 
در مدل پژوهشی تأثیرهای عوامل خارج مدلی برای ما ناشناس بودند، چرا که هر کدام از 
متغیرها خود تحت تأثیر سایر عوامل قرار می گیرند، لذا عدم شناسایی همه این عوامل از 

محدودیت های اصلی پژوهش بودند.
در راستای یافته های پژوهش که حاکی از وجود رابطه مستقیم و معنی دار بین هویت 
دینی و ســرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی با آزمون نقش واسطه ای تمایزیافتگی خود 
در دانشــجویان بود پیشنهاد می شود در آینده پژوهشــگران فراتحلیلی با توجه به ابعاد 
متغیرهای مورد پژوهش در ارتباط با کیفیت زندگی در رده های ســنی و در شــهرهای 
مختلف انجام دهند. آموزش ســازگاری اجتماعــی و هویت دینی از طرق مختلف اعم از 
رسانه، بروشور، فضای مجازی و برگزاری کارگاه ها به دانشجویان توصیه می شود همچنین 
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با عنایت به اینکه ترکیب دانشــجویان در دانشگاه ها متفاوت است پیشهناد نقش بومی 
 و غیر بومی بودن به عنوان یک عامل اساســی با عنایت بــه معنی دار بودن نقش میانجی 

تمایزیافتگی خود مد نظر پژوهشگران آتی قرار گیرد.

تشّکر و قدردانی 

بدین وسیله از دانشجویان دانشگاه ارومیه که در انجام این تحقیق 
همکاری الزم را با محققین داشتند، کمال تشّکر و قدردانی را داریم.
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