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رابطه ی باورهای اساسی و بهزیستی ذهنی: نقش واسطه ای هویت اخالقی 
در اواخر نوجوانی و ظهور بزرگ سالی

مقدمه:هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه ای هویت اخالقی در رابطه ی میان باورهای اساسی 
و بهزیســتی ذهنی اســت. روش: به همین منظور،495 دانشجوی دختر و پسر دوره ی کارشناسی با 
میانگین سنی 21 (اواخر نوجوانی و ظهور بزرگ سالی) از دانشگاه های شهر تهران به روش تصادفی 
انتخاب شدند و به سیاهه ی باورهای اساسی(BBI)، مقیاس بهزیستی ذهنی (شامل مقیاس رضایت از 
زندگی و مقیاس های عاطفه ی مثبت و عاطفه ی منفی) و مقیاس هویت اخالقی(MIQ) پاسخ دادند. 
یافته ها: یافته های تحلیل مســیر نشان داد که برازش مدل مورد نظر مناسب است. همچنین ضرایب 
مسیر حکایت از تأثیر غیرمستقیم باور به دنیای معنادار و دنیای نیک نهاد با واسطه ی عامل یک پارچگی 
اخالقی از هویت اخالقی (از میان باورهای اساسی) بر بهزیستی ذهنی دارد. همچنین نتایج پژوهش، 
فقدان نقش واســطه ای مؤلفه های هویت اخالقی را در رابطه ی میــان باور به حمایت دیگران، خودِ 
مطلوب و روابط مطلوب با بهزیســتی ذهنی نشــان می دهد. نتیجه گیري: به نظر می رسد که هویت 

اخالقی می تواند میان برخی روابط باورهای اساسی و بهزیستی ذهنی نقش واسطه داشته باشد.  
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The Relationship Between Basic Beliefs and Subjective 
Well-being: The Mediating Role of Moral Identity in 

Late teens and Emerging Adulthood
Introduction: The	purpose	of	 this	study	was	 to	 investigate	mediating	role	of	
moral	identity	in	the	relationship	between	basic	beliefs	and	subjective	well-be-
ing. Method: For	this	purpose,	495	university	students	in	Tehran	with	an	aver-
age	age	of	21	(269	girls	and	226	boys)	in	their	late	adolescence	and	emerging	
adulthood,	were	selected	through	random	sampling	method.	They	were	asked	
to	respond	to	the	Basic	Beliefs	Inventory(BBI),	Subjective	Well-Being	(SWB)	
(the	Satisfaction	with	Life	Scale	and	the	Positive	and	Negative	Affection	Scales	
inventories),	 and	Moral	 Identity	 Questionnaire(MIQ). Results: Path	 analysis	
showed	that	fitness	of	the	model	was	appropriate.	The	path	coefficients	also	in-
dicate	the	indirect	effect	of	belief	in	a	meaningful	world	and	the	world	of	good-
ness	with	the	mediating	factor	of	moral	integrity		of	moral	identity	(among	the	
basic	beliefs)	on	subjective	well-being.	Also,	the	results	of	the	research	show	the	
lack	of	mediating	role	of	the	components	of	moral	identity	in	the	relationship	
between	belief	 in	others’	 support,	 self-desirability	 and	 favorable	 relationships	
with	subjective	well-being.	Conclusion: : It	seems	that	moral	identity	can	play	
a	 role	 among	 some	 relationships	 between	 fundamental	 beliefs	 and	 subjective	
well-being	in	late	adolescence. 
Keywords: Basic beliefs, Moral Identity, Subjective Well-being, Late Adoles-
cence, Emerging adulthood. 
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بنابراین، بالســی(7)، »هماهنگی با خویش«6 را به عنوان 
یک نیروی انگیزشی برای رفتار اخالقی درنظر می گیرد؛ 
بــه این معنا کــه وقتی هویت فرد حــول محور اخالق 
شــکل می گیرد، میل رفتاری او در زندگی بر احساسش 
از »خــود« منطبق بوده و این تطابــق، همچون راهنمای 
فعالیت های اخالقی عمل می کند. بالسی(7) همچنین، به 
معرفی مفهــوم »یک پارچگی اخالقی«7 پرداخت و گفت 
که یک پارچگی اخالقی به مســؤلیت اخالقی فرد اشاره 
داشــته و از الزامات درونی او برای انجام عمل اخالقی 

نشأت می گیرد.
پس از چندی، آکوئینو و رید(8)، الگوی »خودِ« بالســی 
را در چارچــوب رویکرد شــناختی- اجتماعی بســط 
دادند. در این رویکرد، فرض این اســت که چون فرد در 
پردازش اطالعات خویش دارای برخی محدودیت های 
شناختی اســت، به ایجاد برخی طرح واره ها8 می پردازد 
تا از این طریق پردازش اطالعات را تســهیل کرده و به 
تبع آن رفتارهای مناســب با موقعیت های مختلف ارائه 
دهــد(8). این طرح واره ها، به همــان میزان که از طریق 
عوامل فردی فعال می شوند، از عوامل موقعیتی نیز تأثیر 
می پذیرند(10). بر اساس رویکرد شناختی- اجتماعی، که 
بر مفهوم طرح واره ها تأکید می کند، هویت اخالقی، شامل 
مجموعه ای از طرح واره های مرتبط اخالقی است که برای 
پردازش اطالعات اجتماعی به آسانی دردسترس اند(8). 
بنابراین، ایده آل ها و ویژگی های اخالقی اساســی که در 
تعریــف فرد از هویت خویش ضــروری می نمایند، در 
حقیقت شبکه ای از طرح واره های اخالقی اند که مدام در 

دسترس پردازش قرار می گیرند(12-10، 6).
مفهوم هویت اخالقــی آکوئینو و رید(8)، به عنوان یک 
طرح واره ی همیشه در دسترس، دو بعد دارد. یک بعد آن 
مربوط به تجارب خصوصی فرد از هویت اخالقی است 
که »درونی ســازی«9 نامیده می شود. جنبه ی خصوصی، 

مقدمه
شکل گیری اشکال مختلف هویت1، یکی از مسؤلیت های 
مهم روان شــناختی فرد در اواخر دوره نوجوانی اســت 
که ســبب ارتقای ســطح بهداشــت روانی او در مسیر 
زندگی اش می شــود(1). از ایــن رو پرداختن به عوامل 
مؤثر بر شــکل گیری و نیز پیامدهای ناشی از آن همواره 
مورد توجه روان شناســان بــوده و تحقیقات متعددی را 
به خود اختصاص داده اســت. اریکسون »هویت« را به 
معنای »دارابودن تعریفی از خود« دانســته و نوجوانی را 
دوره ی »کسب هویت« می داند(2). مک آدامز نیز هویت 
را شــرحی از زندگی فرد می داند که آغاز شــکل گیری 
آن اواخر نوجوانی اســت(3). اگرچه بر اساس نظریه ی 
آرنت  این دوران را باید مجزا از دوره ی نوجوانی در نظر 
گرفت و آن را با نام ظهور بزرگسالی2 نامگذاری کرد، اما 
با این حال تغییری در نقش سازنده این دوران در شکل 

گیری هویت فردی ایجاد نمی شود(4).
بر اساس تحقیقات، اواخر دوره ی نوجوانی زمانی طالیی 
برای تحول »هویت اخالقی«3 و رفتارهای جامعه پســند 
محسوب می شــود(5). هویت اخالقی نوعی از هویت 
اســت که حول جنبه ی اخالقــی »تعریف از خود« قرار 
دارد و در زمینــه ی اخالق الزامــات باثباتی را برای فرد 
فراهم می آورد(6). مفهوم هویت اخالقی ســازه ای است 
که می توان آن را در قالب رویکردهای متفاوتی بررســی 
کــرد(6). اولین رویکرد مورد بررســی در این پژوهش، 
رویکرد بالسی(7) و رویکرد متأخر، رویکرد شناختی- 
اجتماعی آکوئینوو رید(8) اســت که اســاس نظری این 

سازه را در پژوهش حاضر شکل می دهد.
بالســی(7) با انتقاد از نظریه ی کلبرگ(9)، که میان عمل 
اخالقی و قضاوت اخالقی تمایــز قائل نبود، به معرفی 
عامل دیگــری به نام »الگــوی خــود«4 در رابطه میان 
قضــاوت اخالقی و عمل اخالقــی پرداخت. در الگوی 
او(7)، التزام اخالقی، اوالً اشاره به تشخیص کار درست 
اخالقی (مســؤلیت اخالقی)5 و ســپس تصمیم به عمل 
براســاس آن دارد. این تصمیمات، وابسته به انگیزه هایی 
هســتند که از »تعریــف فرد از خود« نشــأت می گیرد. 

1-	Identity	Development	
2-	Emerging	adulthood
3-	Moral	identity
4-	Self-Model
5-	Moral	Responsibility

6-	Self-Consistency
7-	Moral	Integrity
8-	Schemas
9-	Internalization



تازه های علوم شناختی، سال 19، شماره 4، 1396 ]70-83[
Advances  in Cognitive Science, Vol. 19, No.4, 2018

72
72

سوده دوایی و همکاران 

واقعیت«4 می داند. براســاس این دیدگاه، افراد در جریان 
تجارب دنیای واقعی به طور خودکار یک نظریه ی ضمنی 
شکل می دهند که شامل نظریه ای درباره ی خود، روابط با 
دیگران، دنیا و همچنین گزاره هایی است که این نظریه ها 
را به هم مربوط می ســازند. نظریــه ی ضمنی درباره ی 
واقعیت به شکل سلســله مراتبی از طرح واره هاست که 
پایه ای ترین سطح آن شامل مفروضه های 5 شکل دهنده ی 
»باورهای اساسی«6 می شود. این مفروضه ها عبارت اند از: 
1. میزانــی که فرد دنیا را معنــادار می داند. 2. میزانی که 
فرد دنیا را »نیک نهاد«7 می داند. 3. میزانی که فرد دیگران 
را حمایت گر و قابل اعتمــاد می داند. 4. میزانی که فرد 
خود را ارزشــمند می داند(18). باوجود تأکید نظری بر 
باورهای اساســی، به عنوان یک سازه ی شناختی بنیادین 
و تأثیرگــذار، پژوهشــگران اغلب نقش مهــم آن را در 

پیامدهای مختلف روان شناختی نادیده گرفته اند.
از سویی بر اساس یافته های پژوهشی، تعهدات اخالقی 
مرتبط با رفتارهایی اســت که ســبب ایجاد رضایت از 
زندگی (چه در وجوه کلی و چه در برخی حوزه های آن) 
می شود(19). در دهه های اخیر، که توجه وافر محققان به 
یافتن پیش بینی کننده های رضایت از زندگی و شــادمانی 
بشــر متمرکز شده، در مورد ســازه ی »بهزیستی ذهنی«8 
پژوهش های خاص شده است. سازه ی بهزیستی ذهنی، 
که یکی از ســازه های مطرح در رویکرد روان شناســی 
مثبت است ارزیابی فرد از زندگی خویش تعریف شده و 
به وســیله ی دو مؤلفه ی تفکیک پذیر قابل ارزیابی است: 
اول، رضایــت از زندگی (ارزیابی شــناختی از زندگی 
شــخصی) و دوم، برقراری تعــادل میان هیجانات مثبت 
و منفی در ارزیابی های هیجانی فرد(20). گالینها و پیس 
ریبریو(21) نیز بهزیســتی ذهنی را حاصل ارزیابی های 

شناختی و عاطفی فرد از زندگی خویش دانسته اند.
 تحقیقات حوزه ی بهزیستی ذهنی رویکردهای مختلفی 

عبارت اســت از بازنمایی شــناختی از خودِ اخالقی که 
به میزان اهمیت ویژگی های اخالقی مفهوم خود اشــاره 
دارد. بعــد دیگر آن مربوط بــه تظاهرات بیرونی هویت 
اخالقی و عبارت اســت از طرحی نمادین که تحت نام 
»نمادی سازی«1 عملی شده است(13). آکوئینو و رید(8) 
بر این اساس مقیاسی برای سنجش هویت اخالقی تهیه 
کردند که هردو بعد »درونی ســازی« و »نمادی سازی« از 
هویت اخالقی را ارزیابی می کند و بر پایه ی این مقیاس 
پژوهش های فراوانی شکل گرفته است. اما اخیراً بالک و 
رینولدز(14) برای سنجش هویت اخالقی، روایی و اعتبار 
مقیاسی جدید را بررســی کردند. این مقیاس، با اقتباس 
از آرای بالســی(7)، دو مؤلفه ی هویــت اخالقی یعنی 
یک پارچگی اخالقی و خودِ اخالقی2 را ارزیابی می کند. 
این دو مؤلفه برگرفته از یک الگوی شــناختی هستند که 
براساس الگوهای رایج اخالقی فرد درستی و یا نادرستی 
کاری را ارزیابی می کنند. فرض آنها این اســت که آفراد 
در مورد قضاوت و عمــل اخالقی و همچنین درجه ای 
از کنترل آنها دارای برخی خودآگاهی ها (فراشــناخت) 

هستند(14).
بر پایه ی بسیاری از تحقیقات مربوط به هویت اخالقی، 
شکل گیری هویت اخالقی، نتیجه ی ادغام تحول اخالقی 
و تحول هویت فرد است (15) و راه های تحولی هر یک 
از ایــن دو، چنان با یکدیگــر هم خوانی دارد که برخی، 
کســب هویت اخالقی را هدفی بــرای تحول هویت و 
اخــالق در نظر گرفته انــد(7). از ایــن رو، هرآنچه در 
شکل گیری هویت تأثیرگذار باشد، می تواند تأثیر بسزایی 
بر کســب هویت اخالقی داشته باشــد. اگر شکل گیری 
هویت حاصل وحدت باورها و ادراکات فرد از خویش 
باشد، اهمیت تأثیر باورها بر شکل گیری هویت اخالقی 
هم آشکار خواهد شد(6). باورها به عنوان ساختارهایی 
نســبتًا پایدار، از مهم ترین ویژگی های فردی هستند که 
می توانند بخش زیادی از احساس و اندیشه ی شخص را 

تبیین کنند(16).
اپســتاین(17) در نظریه ی »خودشــناختی- تجربه ای«3 
(CEST)، سامانه ی باورها را »نظریه ی شخصی درباره ی 

1-	Symbolization	
2-	Moral	self
3-	Cognitive	-	Experiental	
self	theory	(CEST)
4-	Personal	theory	of	reality

5-	postulates
6-	Basic	belifes
7-	Benign
8-	Subjective	Well-being



تازه های علوم شناختی، سال 19، شماره 4، 1396 ]70-83[
Advances  in Cognitive Science, Vol. 19, No. 4, 2018

رابطه ی باورهای اساسی و بهزیستی اهنی: نقت واسطه ای هویت اخبقی درااا

73
73

باورهای فرد باشــد و از سویی کســب هویت اخالقی 
منجر به تجربه ی بهزیســتی ذهنی شود. در این پژوهش، 
با توجــه به وجود رابطه بین باورهــای فرد با تجربه ی 
بهزیســتی ذهنی، روابط مذکور در قالب یک مدل علی 

بررسی و مطالعه شد.
مدل مفهومی

بر اســاس یافته های پژوهشــی، هر آنچه بر شکل گیری 
هویت تأثیر بگذارد، می تواند تأثیر بســزایی بر کســب 
هویت اخالقی داشــته باشــد. بر اســاس نظر هاردی و 
کارلو(6)، اهمیــت تأثیر باورها بر شــکل گیری هویت 
اخالقی زمانی آشــکار می شود که شــکل گیری هویت 
حاصل وحدت باورها و ادراکات فرد از خویش دانسته 
شود. از سویی، نتایج پژوهش های پیشین حاکی از ارتباط 
تعهدات اخالقی با مفاهیمی چون رضایت از زندگی (به 
طور کلی یا در بخشی از حوزه های آن) است که قابلیت 

هم پوشانی با مفهوم بهزیستی ذهنی را دارد.
با توجه به یافته های پژوهشــی، فرضیه ی اصلی در مدل 
مفهومی مطالعه ی حاضر آن اســت که باورهای اساسی 
اواخر دوره ی نوجوانی افراد، به عنوان یکی از متغیرهای 
شــناختی فردی، بر ابعاد هویت اخالقی اثر گذاشــته و 

غیرمستقیم بهزیستی ذهنی آنها را تبیین می کند.

داشته است؛ مانند رویکردهای پایین به باال1 (با تأکید بر 
اهمیــت عوامل بافتی)، رویکرد باال بــه پایین2 (با تأکید 
بر اهمیت عوامل درون فــردی) و رویکردهای ترکیبی3 
(با تأکید بر اهمیــت توأمان عوامل درون فردی و بافتی)
(21). بر اســاس مطالعاتی نظیر مطالعات گالینها و پیس 
ریبریو(21)، دینر و ریــان(22) و دینر و همکاران(23)، 
از میان پیش بینی کننده های بهزیســتی ذهنی، ویژگی های 
عاطفی و متغیرهای شــناختی بیشــترین تأثیر را بر این 
ســازه دارند (رویکرد باال بــه پایین). بر این اســاس، 
ســازه ی بهزیســتی ذهنی را می توان پیامد مناسبی برای 
کســب هویت اخالقی افراد و بر پایه ی تحقیقات، پیامد 
مناســبی برای برخی باورهای فــردی در نظر گرفت. به 
عنوان مثال، آدلر و فگلی(24) و اســتگر و فرزیر(25)، با 
بررسی متغیرهای پیش بین برای بهزیستی ذهنی دریافتند 
که باور به معنادار بودن زندگی، می تواند بهزیستی ذهنی 
را پیش بینــی کند. دینر و دینر(26) نیز به وجود رابطه ی 
معنادار بین عزت نفس (قابل هم پوشــانی با باور به خودِ 

مطلوب) با بهزیستی و رضایت از زندگی پی بردند.
با توجه به آنچه بیان شــد، شــاید شــکل گیری هویت 
اخالقی در دوره ی شــکل گیری هویــت (که مربوط به 
اواخــر نوجوانی و ظهور بزرگ ســالی اســت) متأثر از 

1-	Bottom	up
2-	Top	down
3-	Integrative

نمودار 1- مدل پيشنهادی پژوهش
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1-	Exploratory
2-	Confirmatory
3-	Multicollinearity
4-	Kaiser-Meyer-Olkin	
measure	Of	Sampling	
adequacy

اکتشــافی1 و تأییدی2 فراهم شــود. داده های گروه اول، 
برای اجــرای تحلیل عاملی اکتشــافی و داده های گروه 
دوم بــرای اجــرای تحلیل عامل تأییدی بــه کار رفت. 
پیش از اجرای تحلیل عاملی، پیش فرض فقدان رابطه ی 
هم خطی چندگانه ی3 عوامل بررســی شــد. تحلیل های 
مربوط بــه کفایت نمونه بــرداری4 (KMO= 0/92) و 
اعتبــار ماتریس همبســتگی (آزمون کرویــت بارتلت= 
10685/77) نشــان دهنده ی توجیه پذیری اجرای تحلیل 
عاملی و قابلیت اطمینان ســاختار عاملی به دست آمده 
اســت. برای تعییــن تعداد و محتوای عوامل ســیاهه ی 
باورهای اساسی به ارزش های ویژه5، به درصد واریانس 
تبیین شده و نمودار سنگ ریزه ای6 عوامل توجه شد. پس 
از حذف 16 گویه ی مبهم و اســتفاده از روش چرخش 
واریماکس7، ساختار پنج عاملی پرسش نامه به دست آمد. 
محاسبه ی ارزش های ویژه و درصد واریانس تبیین شده 
به وسیله ی هر عامل، مشخص کرد که پنج عامل به طور 
تراکمی49/02 درصد از واریانس را تبیین می کنند. سپس 
ساختار عاملی کشف شــده، از طریق تحلیل مؤلفه های 
اصلــی8 و بــا روش تحلیل عاملی تأییدی آزمون شــد. 
نتایــج تحلیل عاملی تأییدی، که با اســتفاده از نرم افزار 
لیزرل9 به دست آمد، برازش خوب مدل را نشان می دهد 

(جدول1).

روش
طرح این تحقیق از نوع طرح های غیرآزمایشی و به طور 
دقیق تر، همبستگی از نوع تحلیل مسیر و هدف آن بررسی 
رابطه ی میان متغیرها در قالب یک مدل علی اســت. در 
این مدل، باورهای اساســی پنج گانــه، متغیر برون زا و 
مؤلفه های هویت اخالقی (به نظر بالک و رینولدز(14)) 

و بهزیستی متغیر درون زا درنظر گرفته شده اند.
جامعه ی مورد مطالعه ی این پژوهش، کلیه ی دانشجویان 
ســال های ابتدایی ورود به دانشگاه، با میانگین سنی 21  
بودند که در سال تحصیلی 95-94، در مقطع کارشناسی 
دانشگاه های شــهر تهران تحصیل می کردند. از آنجا که 
هدف این پژوهش، بررسی یک مدل علی با روش تحلیل 
مسیر اســت، از میان دانشجویان 500 نفر (269 دختر و 
226 پســر) با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. 
پس از انتخاب تصادفی آزمودنی ها، ســیاهه ی »باورهای 
اخالقی«  »هویــت  پرســش نامه ی   ،(BBI) اساســی« 
(MIQ) و مقیاس » بهزیســتی ذهنی« برای پاسخ گویی 

در اختیار آنها قرار گرفت.
ابزارها

الف( ســیاهه ی باورهای اساسی(27). نسخه ی اصلی 
این ســیاهه 102 گویه دارد که نسخه ی فارسی آن پس 
از رواســازی و اعتباریابی به وسیله ی حجازی، صادقی 
و شــیرزادی فــرد(16)، به 50 گویه تقلیــل یافت و در 
نهایت چهار باور اساســی مورد سنجش نسخه ی اصلی 
به پنج باور مجزا تفکیک شــد. تقســیم بندی پنج گانه ی 
باورهــا عبارت اند از: میــزان باور به جهــان نیک نهاد؛ 
جهان معنادار؛ روابط با دیگران حمایت کننده (در مقابل 
تهدیدآمیز)؛ خود به عنوان ارزشــمند (شایســته، خوب 
و دوست داشــتنی) در مقابل بی ارزش (ناشایست، بد و 

دوست ناداشتنی)(16). 
از آنجــا که حجازی و همکاران(16)، برای تعیین روایی 
از دانش آموزان اســتفاده کردند، برای شناسایی و تأیید 
عوامل اندازه گیری این سازه در میان دانشجویان، تحلیل 
عاملی بــه کار رفت. برای این منظور، گــروه نمونه به 
دو قسمت تقســیم شد تا شــرایط اجرای تحلیل عامل 

5-	Eigenvalues
6-	Scree	Plot
7-	Varimax
8-	Principal	Components	
Analysis
9-	Lisrel	
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اوقات احساس می کنم که بزودی اتفاق خیلی بدی برایم 
خواهد افتاد.«؛ »دنیای عادل«: »احساس می کنم که زندگی 

یک معامله ی ناجوانمردانه است.« 
- باور بــه حمایت دیگران (چهار گویــه): »هنگام نیاز 

می توانم روی خانواده یا دوستانم حساب کنم.«
پاسخ های این ســیاهه در پیوستار پنج درجه ای لیکرتی 
از کاماًل موافق (پنج) تا کاماًل مخالف (یک) نمره گذاری 
شــده اســت. اعتبار این ابزار به وســیله ی محاسبه ی 
آلفای کرونباخ نیز آزمون شــد و نتایج زیر به دست آمد 

(جدول2).

بنابر آنچه گفته شد، ساختار پرسش نامه ی مورد استفاده، 
از پنج عامل زیر تشکیل شده است:

- باور به دنیای معنادار (نُه گویه): »من در زندگی اهداف 
روشن و جذابی دارم.«

- باور به روابط مطلوب (هفــت گویه): »ارتباط برقرار 
کردن با دیگران برایم سخت است.« 

- باور به خودِمطلوب (شش گویه): » اغلب فکر می کنم 
که نقاط ضعفم بیشتر از نقاط قوتم است.«

- باور به دنیای نیک نهاد (هشت گویه) با زیرمقیاس های 
دنیای پیش بینی پذیر: »اغلب احساس می کنم که زندگی 
بی ثبات و پیش بینی ناپذیر است.«؛ »خوش بینی«: »گاهی 

1-	Pasitive	and	Negative	Affect	Scale

جدول 1- شاخص های نيکویی برازش الگوی اندازه گيری باورها

سطح معناداری درجه ی آزادی   مجذور کای 
ریشه ی دوم واریانس 

خطای تقریب
شاخص نيکویی 

برازش
شاخص تعدیل یافته ی 

نيکویی برازش
1761/365170/0010/050/960/94

جدول 2- نتایج ضرایب آلفای کرونباخ برای عوامل سياهه ی باورهای اساسی

باور به حمایت دیگرانباور به دنيای نيك نهادباور به خوِد مطلوبباور به روابط مطلوبباور به دنيای معنادار 
1761/360/880/780/820/77

ب( مقیاس بهزیســتی اهنی: بهزیستی ذهنی با استفاده 
از دو مقیاس رضایت از زندگی(28) و عواطف مثبت و 
منفی1(29) سنجیده شده است. مقیاس رضایت از زندگی 
برگرفته از مقیاس مرجع »خود« کانتریل(28) است که از 
پاسخ دهندگان می خواهد زندگی کلی این روزهای خود 
را رتبه بندی کنند. این مقیاس به صورت پیوســتاری از 
بدترین شرایط (صفر) تا بهترین شرایط(10) نمره گذاری 
می شود. مقیاس های عواطف مثبت و عواطف منفی(29) 
از شرکت کنندگان می خواهد میزان تجربه ی هیجان های 
مثبــت و منفی را در 30 روز گذشــته گــزارش کنند. 

عواطف مثبت (مانند فوق العاده شــاد، راضی، ســرزنده 
و...) و عواطف منفی (مانند عصبی، ناآرام و بیقرار، ناامید 
و...) هرکدام شامل شش مورد می شود. در ایران، شکری، 
کدیور و دانش ورپور(30) برای سنجش بهزیستی ذهنی 
از این مقیاس ها اســتفاده و اعتبار و روایی آن را گزارش 

کرده اند.
در پژوهــش حاضر نیز برای تعیین روایی ســازه ی این 
مقیاس در میان دانشجویان، از روش تحلیل عامل تأییدی 
استفاده شد که نشــان دهنده ی برازش مناسب الگوی به 

دست آمده با داده های مشاهده شده است (جدول 3).

جدول 3- شاخص های نيکویی برازش الگوی اندازه گيری بهزیستی ذهنی

سطح معناداری درجه ی آزادی   مجذور کای 
ریشه ی دوم واریانس 

خطای تقریب
شاخص نيکویی 

برازش
شاخص تعدیل یافته ی 

نيکویی برازش
147/87650/0010/060/960/94
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گویه هــای مقیاس عاطفــه ی منفی به طــور معکوس 
کدگزاری و بهزیستی ذهنی کلی براساس نمره ی رضایت 
از زندگی و مجموع عواطف مثبت و منفی محاسبه شده 
اســت. همچنین ضریب قابلیت اعتماد این پرسش نامه با 
روش الفای کرونباخ محاسبه شد و 0/87 به دست آمد.

ج( مقیاس هویت اخبقی: پرسش نامه ی هویت اخالقی 
بالک و رینولدز(14) دو زیرمقیاس»یک پارچگی اخالقی« 
و »خوداخالقــی« را ارزیابی می کند. روایی و اعتبار این 
پرســش نامه، سنجیده، ارزیابی و با پرسش نامه های رایج 
مقایسه شد. نسخه ی اصلی این پرسش نامه شامل 20 سؤال 
است که پاسخ گویه های آن روی پیوستار پنج لیکرتی از 
»به شدت موافقم« تا »به شدت مخالفم« نمره گزاری شده 
اســت. نمرات بیشتر جایگاه باالتر ارزش های اخالقی و 

یک پارچگی اخالقی فرد را نشان می دهد.
برای بررســی روایی نسخه ی فارسی این پرسش نامه، از 
روش تحلیل عاملی اســتفاده شد و برای تعیین تعداد و 
محتوای عوامل پرسش نامه ی هویت اخالقی ارزش های 
ویژه، درصد واریانس تبیین شــده و نمودار سنگریزه ای 
عوامل مــورد توجه قرار گرفت. بر این اســاس پس از 
انجــام مراحل تفصیلی و حذف ســه گویــه ی مبهم و 
اســتفاده از روش های چرخش واریماکس، ساختار دو 
عاملی پرســش نامه به دست آمد که عبارت اند از عوامل 
»اعتماد به خودِ اخالقی1« (هشت گویه) و »یک پارچگی 
اخالقــی« (نُــه گویه). ایــن دو عامل به طــور تراکمی 

35/729 درصــد از واریانــس را تبییــن می کنند. عامل 
»اعتماد به خودِ اخالقی« به ارزیابی »هماهنگی میان قصد 
و عمل« و »میــزان اهمیتی که افراد بــه عمل به قوانین 
اخالقی می دهند« و »تعریف هویت خویش براساس آن« 
می پردازد. نمونه ی این زیرمقیاس ها به ترتیب عبارت اند 
از: »زمانی که ذهنم در مورد اینکه درست ترین کار برای 
انجام دادن چیســت، شکل می گیرد، مطمئن می شوم که 
آن کار را انجــام خواهــم داد« و »مــن می خواهم مردم 
بداننــد که می توانند به من اعتمــاد کنند« . دومین عامل 
یعنــی یک پارچگی اخالقی، بــه ارزیابی »یگانگی عمل 
اخالقی در تنهایی و جمع« و »ترجیح منفعت خویش بر 
عمل اخالقی« می پردازد. نمونه های این زیرمقیاس ها به 
ترتیب عبارت اند از: »دلیلی ندارد از مسیرم منحرف شوم 
و به انجام کار خوب بپردازم. وقتی کســی نیست که آن 
کار را تأیید کنــد« و »دروغ گویی و تقلب تنها کارهایی 

هستند که تو باید در این دنیا انجام دهی«.
تحلیل هــای مربوط به کفایت نمونه بــرداری (0/882= 
KMO) و اعتبار ماتریس همبســتگی (آزمون کرویت 
بارتلــت= 22047/734)، نشــان دهنده ی قابلیت توجیه 
اجرای تحلیل عاملی و قابلیت اطمینان ســاختار عاملی 
به دست آمده اســت. دو عامل به طور تراکمی 35/729 
درصد از واریانــس را تبیین می کنند و مقادیر حاصل از 
تحلیل عاملی، برازش مناســب الگوی به دســت آمده با 

داده های مشاهده شده را نشان می دهد (جدول4).

1-	Trust	to	Self	Morality

جدول 4- شاخص های نيکویی برازش الگوی اندازه گيری هویت اخالقی

سطح معناداری درجه ی آزادی   مجذور کای 
ریشه ی دوم واریانس 

خطای تقریب
شاخص نيکویی 

برازش
شاخص تعدیل یافته ی 

نيکویی برازش
344/511510/0010/040/970/95

آزمون شد و نتایج زیر به دست آمد(جدول 5).اعتبار این ابزار به وسیله ی محاسبه ی آلفای کرونباخ نیز 
 جدول5- نتایج ضرایب آلفای کرونباخ برای عوامل پرسش نامه ی هویت اخالقی

عامل یك پارچگی اخالقیعامل اعتماد به خوِد اخالقی
0/780/79
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بررسی در جدول 7 آمده است. از آنجــا کــه مبنای تجزیــه و تحلیل مدل هــا ماتریس 
همبســتگی است، ماتریس همبســتگی متغیرهای تحت 

شده است. دو آماره ی کجی و کشیدگی نشان می دهد که 
توزیع پراکندگی داده ها در هر متغیر نرمال است.

یافته ها
در جدول 6، شــاخص های توصیفی کل نمونه بررسی 

با توجــه به جــدول 7، تمامــی روابط موجــود میان 
متغیرهای مطالعه، مثبت و معنادار و بیشترین همبستگی 
مربــوط به رابطه ی باور به دنیای نیک نهاد با بهزیســتی 
ذهنی(r=0/57) است و بعد از آن به ترتیب باور به دنیای 
معنادار، روابط مطلوب، خودِ مطلوب، حمایت دیگران، 
یک پارچگی اخالقی و اعتماد به خودِ اخالقی، بیشترین 

میزان همبستگی را با بهزیستی ذهنی دارند.
جدول 8، نشان دهنده ی آثار مستقیم، غیرمستقیم، کل و 

واریانس تبیین شده ی متغیرهای پژوهش است.
همان طور که مالحظه می شود، از میان باورهای اساسی، 
باور به دنیای معنــادار (0/17)، خودِ مطلوب (0/13) و 
روابط مطلــوب (0/11) به ترتیب دارای بیشــترین اثر 
مســتقیم و دو عامل باور به دنیای نیک نهاد (0/06-) و 
حمایت دیگران (0/01-) فاقد اثر مستقیم بر عامل اعتماد 

به خودِ اخالقی هستند.

جدول6- شاخص های توصيفی کل نمونه 

کشيدگیکجیانحراف معيارميانگينبيشترین نمرهکمترین نمرهمتغيرها
0/720/47-94533/936/79باور به دنیای معنادار
0/040/23-73524/964/95باور به روابط مطلوب
93023/143/750/350/44باور به خوِد مطلوب

84023/616/30/10/03باور به دنیای نیک نهاد
0/680/35-42014/593/31باور به حمایت دیگران

0/50/51-134534/095/55یک پارچگی اخالقی
1/172/8-104032/94/62اعتماد به خوِد اخالقی

0/540/39-187049/19/05بهزیستی ذهنی

جدول7- ضرایب همبستگی متغيرهای مطالعه

12345678متغيرها
1باور به دنیای معنادار
0/261**باور به روابط مطلوب
0/441**0/42**باور به خوِد مطلوب

0/311**0/24**0/39**باور به دنیای نیک نهاد
0/191**0/24**0/32**0/26**باور به حمایت دیگران

0/11*0/28**0/15**0/09**0/28**یک پارچگی اخالقی
0/431**0/09*0/09*0/23**0/21**0/23**اعتماد به خوِد اخالقی

0/121**0/2**0/41**0/57**0/42**0/43**0/51**بهزیستی ذهنی
*P>0/05    **P>0/01 
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همان طور که مالحظه می شود، از میان باورهای اساسی، 
باور به دنیای معنــادار (0/17)، خودِ مطلوب (0/13) و 
روابط مطلــوب (0/11) به ترتیب دارای بیشــترین اثر 
مســتقیم و دو عامل باور به دنیای نیک نهاد (0/06-) و 
حمایت دیگران (0/01-) فاقد اثر مستقیم بر عامل اعتماد 

به خودِ اخالقی هستند.
همچنین بر اســاس جدول 8، از میان باورهای اساسی، 
فقط بــاور به دنیــای نیک نهاد (0/2) و بــاور به دنیای 
معنادار (0/2) بر عامل یک پارچگی اخالقی اثر مســتقیم 
داشته و سه عامل باور به روابط مطلوب (0/02-)، خودِ 
مطلوب (0/02) و باور به حمایت دیگران (0/01) بر دو 
عامل تأثیر مســتقیم ندارند. همچنین بررسی آثار مستقیم 
نشان می دهد که از میان ابعاد هویت اخالقی فقط عامل 

یک پارچگــی اخالقی (0/18) بر بهزیســتی ذهنی تأثیر 
مستقیم داشته و عامل اعتماد به خودِ اخالقی (0/05) بر 

بهزیستی ذهنی تأثیر مستقیم ندارد.
بررســی تأثیرات غیرمســتقیم نیز نشــان می دهد که اثر 
غیرمســتقیم باور بــه دنیای معنادار بر بهزیســتی ذهنی 
(t=2/98) و اثــر غیرمســتقیم باور به دنیــای نیک نهاد 
بر بهزیســتی ذهنی (t=2/58) در ســطح 0/01 معنادار 
اســت، اما اثر غیرمســتقیم ســه متغیر باور به حمایت 
 (t=0/16) باور به روابــط مطلوب ،(t=0/21) دیگــران
و خودِ مطلوب بر بهزیســتی ذهنــی (t=0/81) معنادار 
نیســت. بررسی آثار غیرمستقیم معنادار مشخص کرد که 

جدول 8- ضرایب استاندارد شده ی تأثيرات مستقيم، غيرمستقيم و کل1 

1- ضرایب مسیر به صورت استاندارد شده (Beta) گزارش شده است.

واریانس تبيين- شده )به درصد(آثار کلآثار غيرمستقيمآثار مستقيممسيرها
بر بهزیستی ذهنی:

4

0/18-0/18از یک پارچگی اخالقی
0/05-0/05از اعتماد به خود اخالقی
0/040/04-از باور به دنیای معنادار

0/030/03-از باور به دنیای نیک نهاد
00-از باور به روابط مطلوب
0/010/01-از باور به خوِد مطلوب

00-از باور به حمایت دیگران
بر یك پارچگی اخالقی از:

11

0/2-0/2باور به دنیای معنادار
0/2-0/2باور به دنیای نیک نهاد

0/02--0/02-باور به روابط مطلوب
0/02-0/02باور به خود مطلوب

0/01-0/01باور به حمایت دیگران
بر اعتمادبه خوِد اخالقی:

9

0/17-0/17باور به دنیای معنادار
0/06--0/06-باور به دنیای نیک نهاد

0/11-0/11باور به روابط مطلوب
0/13-0/13باور به خود مطلوب

0/01--0/01-باور به حمایت دیگران
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نمودار 2، مدل تحلیل مســیر پس از محاسبه ی ضرایب، 
مســیر میــان متغیرها را نشــان می دهد.خطــوط ممتد 
نشان دهنده ی معناداری روابط است و خطوط نقطه چین 

رابطه ی غیرمعنادار میان متغیرها را نشان می دهد.

معناداری اثر غیرمســتقیم باور به دنیای معنادار و باور به 
دنیای نیک نهاد بر بهزیســتی ذهنی، با واسطه گر ی عامل 
یک پارچگی اخالقی بوده و عامل اعتماد به خودِ اخالقی 

نتوانسته نقش واسطه گری خود را ایفا کند.

نمودار 2- مدل تحليل مسير پس از محاسبه ی ضرایب مسير ميان متغيرها 

پس از برآورد پارامترها، برازش مدل بررسی می شود. از 
	GFI،مجموع آماره های برازش پنج آماره ی اندازه گیری
x2	،	RMSEA	AGFI، و نســبت خی دو به درجه ی 

آزادی اهمیت بیشتری دارد. خالصه شاخص های نیکویی 
برازش مدل، در جدول 7 آمده است.

جدول 9- شاخص های نيکویی برازش مدل

GFIAGFIRMSEAX2dfP شاخص
0/990/960/0320/8160/2522برآورد 	

در جدول 9، شــاخص مجذورکای (X2) 20/81 است. 
 AGFI =0/96) محاســبه ی مقادیر ایــن شــاخص ها
و GFI=0/99) نشــان داد که برای پذیرفته شــدن مدل 
مورد نظر، مقدار آنها می بایســت مساوی یا بزرگ تر از 
0/9 باشــند. شاخص ریشه ی خطای میانگین مجذورات 
تقریب RMSEA =0/03 به دست آمد که بر اساس نظر 
هومن(31) برای مدل های خوب، مقدار آن می بایســت 
کمتر از 0/05 باشــد. از مقادیر به دســت آمده می توان 
نتیجه گرفت که برازش مدل با داده ها مناسب است. پس 
چون بتای مشخصه ها در سطح قابل قبولی هستند و مدل 
با داده ها برازش مناســبی دارد، مدل ابتدایی ارائه شده را 

می توان پذیرفت.

نتيجه گيري
هدف این مطالعه، بررسی این مطلب است که آیا باورهای 
اساسی، یعنی باور به دنیای معنادار، دنیای نیک نهاد، خودِ 
مطلوب، روابط مطلوب و حمایــت دیگران را می توان 
پیشــایندهای ابعاد هویت اخالقی دانست و آیا بهزیستی 
ذهنی می تواند پیامدی مناسب برای ابعاد هویت اخالقی 
باشــد؟ و در آخر آیا ابعاد هویــت اخالقی می توانند در 
رابطه میان باورهای اساسی و بهزیستی ذهنی در دوره ی 

شکل گیری هویت اخالقی، نقش واسطه داشته باشند؟
به طور کلی یافته ها نشان دادند که مدل مفهومی با داده ها 
برازش مناســبی دارد؛ به نحوی که باورهای اساســی از 
طریق مؤلفه های هویت اخالقی بر بهزیســتی ذهنی اثر 
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یک پارچگی اخالقی (از سازه ی هویت اخالقی) می تواند 
میان باور به دنیای نیک نهاد و بهزیستی ذهنی نقش واسط 
داشــته باشــد. همچنین میان باور به دنیای نیک نهاد و 
یک پارچگی اخالقی رابطه ای مثبت و معنادار مشــاهده 
می شود. عامل باور به دنیای نیک نهاد، باور فرد به دنیای 
عادل1، دنیای قابل پیش بینی و همچنین خوش بینی فرد را 
می سنجد. در میان باورهای اساسی، باور به دنیای عادل، 
جایــگاه و اهمیت ویژه ای دارد(32، 33)؛ به این معنا که 
باور بــه روابط علت و معلولی در دنیــا (دنیای عادل)، 
ســبب ایجاد باور به قابل پیش بینی بودن دنیا و به تبع آن 

باور به کنترل پذیری آن می شود.
منظــور از باور به روابط علت و معلولی، باور به این امر 
اســت که هرآنچه در جهــان روی می دهد علتی دارد و 
بــه عبارتی هر معلولی به دنبال علتی اتفاق می افتد(34). 
پرواضح است که وقتی چنین باوری در زمره ی باورهای 
اساسی فرد قرار می گیرد، وی به انجام عمل اخالقی، در 
حضــور و غیاب دیگران، ترغیب می شــود. برای چنین 
فردی، که باور بــه روابط علت و معلولی در دنیا و باور 
به دنیای عادل ســرلوحه ی باورهای اوســت، شــرایط 
متفــاوت تغییری در عملکرد اخالقــی او ایجاد نخواهد 
کــرد؛ زیرا اعتقاد دارد که دنیای عادل نتیجه ی عملش را 
به او بازمی گرداند. این انســجام و یک پارچگی در عمل 
اخالقی، صرف نظر از شــرایط، بر ایجاد، حفظ و بهبود 
یک پارچگی اخالقی فرد تأثیر می گذارد. بنابراین می توان 
چنین برداشت کرد که بر اساس تئوری های هدف، فردی 
که با باور به دنیای عادل، ایجاد یک پارچگی اخالقی در 
درون خویــش را به عنوان هــدف متعالی زندگی خود 
برگزیده، هرگاه به ســمت این هدف حرکت کند و یا بر 
انجــام آن مداومت ورزد، عواطــف مثبت را در خویش 
ایجاد کرده و تجربه ی بهزیستی ذهنی را برای خویشتن 

به ارمغان آورده است.
از جمله نتایــج مهم این پژوهش، مشــاهده ی رابطه ی 
مثبت و معنادار مؤلفه ی یک پارچگی اخالقی با بهزیستی 

داشته و 40 درصد از تغییرات آن را تبیین می کنند. نتایج 
یافته های پژوهش حاضر نشان می-دهد که:

مؤلفه ی یک پارچگی اخالقی (از سازه ی هویت اخالقی) 
می تواند میان باور به دنیای معنادار و بهزیستی ذهنی نقش 
واسطه  داشته باشد. همچنین میان باور به دنیای معنادار 
و یک پارچگی اخالقی رابطــه ی مثبت و معنادار وجود 
دارد. این رابطه ی مثبت و معنادار نشــان می دهد که باور 
به معناداری دنیا و ایجاد هدف در زندگی می تواند به فرد 
کمک کند تا در جهت تحقق اهداف خویش، به انسجام 
و یک پارچگی اخالقی دســت یابد. بــرای این منظور، 
انجــام عمل اخالقی در حضور و یــا در غیاب دیگران 
برای فرد یکسان است و در موقعیت های مختلف، حتی 
اگر به زیانش باشــد، خود را ملزم به رعایت آن می داند. 
از آنجــا که بــاور به دنیای معنادار بــه معنای هدف مند 
بودن زندگی و معنابخشــی به زندگی بر اساس اهداف 
اســت، این یافته را می توان چنین تبیین کرد که با توجه 
به تئوری های هدف که دارا بودن اهداف مهم و پیگیری 
فرد برای رســیدن به آنها را پیش بین های قابل اعتمادی 
برای بهزیستی ذهنی می دانند(20)، یک پارچگی اخالقی 
و عمل بر اســاس اخالق (درموقعیت های مختلف) در 
فــردی که به ایجاد اهداف اخالقــی در زندگی خویش 
پرداختــه، تجربه ی عواطف مثبت ناشــی از حرکت به 
ســمت هدف را برایش به ارمغان می آورد و علتی برای 

تجربه ی بهزیستی ذهنی وی می شود.
نکته ی قابل ذکر این است که اشلنکر، چامبرز و لی(19)، 
در پژوهــش خویش بــه رابطه ی معکوس ایــن یافته 
اشــاره و بیان می کنند که تعهــدات اخالقی و دارا بودن 
دســتورالعمل واضح فردی برای چگونه زیستن، به فرد 
حس هدف مندی و معناداری در زندگی می بخشد. جمع 
این دو یافته، حاکی از وجود رابطه ای دوسویه میان این 
دو متغیر است و نشان می دهد که هم دستورهای اخالقی 
واضح بر زندگی معنــادار و هم زندگی معنادار بر ایجاد 
دستورهای اخالقی و یک پارچگی اخالقی حاصل از آن 

تأثیرگذار است.
world	Just	-1از دیگــر یافته های ایــن پژوهش این اســت که عامل 
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بافت، حمایت خانواده و والدین پاسخ گو از عوامل مؤثر 
بر هویت اخالقی معرفی شــده اند، به نظر می رســد که 
شرکت کنندگان در این پژوهش (که در اواخر نوجوانی و 
ورود به بزرگ سالی و تعمیم پذیر به جامعه ی بزرگ تری 
از این رده ی ســنی اند)، حمایت خانواده و اطرافیانشان 
را احســاس نمی کنند. بدیهی اســت که باور نداشتن به 
حمایت دیگران، تأثیر جدی بر شکل گیری ابعاد مختلف 
هویت آنها نخواهد گذاشــت. این یافته زنگ خطر نوع 
روابط این گروه سنی، به ویژه با خانواده و نزدیکانشان، 
را به صدا در می آورد و انجام تحقیقات گسترده و ارائه ی 

راه کارهایی برای بهبود روابط را الزامی می سازد. 
عالوه بر تأثیرات برگفته در سطور پیشین، کشف وجود 
آثار مثبت و معنــادار میان متغیرهای زیــر از یافته های 

ارزشمند این پژوهش است: 
1ا اثر مثبت و معنادار باور به دنیای معنادار بر اعتماد 
به خودِ اخبقی: این نتیجه هم ســو با یافته ی آکوئینو و 
رید(8) اســت که هویت اخالقی را همچون سایر وجوه 
هویــت با باورهای اساســی و نگرش هــای فرد مرتبط 

می داند.
2ا اثر مثبت و معنادار باور به روابط مطلوب بر مؤلفه ی 
اعتماد به خودِ اخبقی: حاصل تجمیع این یافته با یافته ی 
هــاردی و کارلو(6) که نشــان داده اند محوریت اخالق 
در افــراد، بر چگونگی درک و پذیرش دیگران توســط 
آنها تأثیر می گذارد و نیز نتایج پژوهش اشــلنکر، چمبرز 
و لی(19) که نشــان می دهد افرادی که ســطح تعهدات 
اخالقی شان باالتر است، بیشتر مورد تکریم دوستان شان 
قرار می گیرند و بســتر ایجاد روابــط مطلوب برای آنها 
مساعدتر اســت، حاکی از وجود رابطه ای دوسویه میان 
یکی از مؤلفه های هویت اخالقی و ایجاد روابط مطلوب 

است.
3ا اثر مثبت و معنادار باور به خودِ مطلوب بر مؤلفه ی 
اعتماد به خودِ اخبقی: این یافته، هم ســو با یافته های 
تحقیق فرایمر، اســچیفر، اوکس(38) است که بر اساس 
آن انطباق با اســتانداردهای اخالقــی، زمانی برای فرد 
مهم می شــود که آگاهی فرد نسبت به خویشتن خویش 

ذهنی اســت. این یافته، هم ســو با پژوهش هایی است 
که نشــان داده اند ایجــاد تعهدات اخالقی، زمینه ســاز 
مثبت اندیشی، تســهیل کنار آمدن با مشکالت و دوری 
از افســردگی می شــود(19). بروکز(35) نیزدر پژوهش 
خویش دریافت که تعهدات اخالقی با رفتارهایی مرتبط 
است که سبب ایجاد رضایت از زندگی ( چه کلی و چه 
در بخشی از آن) می شود. هاردی، واکر، اولسن، وودبری 
و هیکمن(36) نیز دریافتند که به هر میزان که هویت فرد 
بر محوریت اخالق بنا شــود، فردسطوح باالتر بهزیستی 

را تجربه می کند. 
یکی از نکات مهم و قابل توجه در یافته های این پژوهش، 
مشــاهده ی رابطه ی غیرمعنادار مؤلفه ی »اعتماد به خودِ 
اخالقی« با بهزیستی ذهنی است. این یافته نشان می دهد 
که آزمودنی های ما از اینکه هویت خویش را براســاس 
اخالق تعریف کنند احســاس رضایت و بهزیستی ذهنی 
نمی کنند. بــر پایه ی این یافته، عمل بر اســاس اخالق 
آنقدر ارزشمند نیست که موجب بهزیستی و رضایت فرد 
از زندگی شود. اگرچه این یافته نیاز به بررسی های دقیق 
جامعه شناسانه از جامعه ی جوانان را می طلبد، اما می توان 
گفت که این امکان وجود دارد که جوانان ما با مشاهده ی 
منفعت طلبی های شخصی برخی افرادِ مدعی اخالق، در 
تعریف هویت خویش براســاس اخالق بی انگیزه شده 
و اهمیت عمل اخالقی برای آنها کمرنگ شــود. بدیهی 
است افرادی که در سنین شکل گیری هویت قرار دارند، 
با دیدن افرادی که با اعمال ضداخالقی به منافعی دست 
می یابند که افــراد اخالقی از آنــان بی بهره اند، تعریف 
هویت خویش بر اســاس اخالق را بــی ارزش بدانند و 
داشتن هویت اخالقی تأثیری بر رضایت از زندگی و در 

نتیجه تجربه ی بهزیستی ذهنی آنها نداشته باشد.
همــان طور که مالحظه می شــود، هریــک از باورهای 
اساسی، به جز باور به حمایت دیگران، دست ِکم بر یکی 
از مؤلفه هــای هویت اخالقی تأثیر مســتقیم دارد. برای 
توضیــح این یافته ی غیر قابل انتظــار می توان گفت که 
چون بر اســاس نتایج پژوهش هایی نظیر پژوهش هارت 
وکارلــو(15) و هارت، اتکینز و فــورد(37) که در آنها، 
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سوده دوایی و همکاران 

هویت اخالقی با توجه بــه فرهنگ ایران زمین، دعوتی 
است شایسته. همچنین به نظر می رسد، با توجه به اینکه 
مذهب بخش مهمی از باورهای اساســی مردم ایران را 
به خــود اختصاص داده، انجام پژوهش هایی در زمینه ی 
باورهای مذهبی، در کنار باورهای اساسی مذکور، و نیز 
ســنجش تأثیرگذاری آنها بر تجربه ی بهزیستی ذهنی و 
همچنیــن مؤلفه های هویت اخالقی، یافته های زیبایی به 
بار بنشــاند. همچنین انجام تحقیقاتی به منظور بررســی 
نحوه ی روابط این رده ی ســنی با خانــواده و نزدیکان، 
کشف انتظارات و خواســته های آنان از والدین و یافتن 
راه کارهای مناسب برای افزایش احساس حمایت شدن 
آنها، بتواند زمینه ساز شکل گیری باور به حمایت دیگران 
در زمره ی باورهای افــراد در اواخر دوره ی نوجوانی و 
ظهور بزرگ سالی شــود. پرواضح است که شکل گیری 

این باور بر ابعاد مختلف هویت فرد تأثیر می گذارد.

افزایش یابد. 
مهمترین محدودیــت پژوهش حاضر را می توان مربوط 
به پرسش نامه ی ارزیابی بهزیستی ذهنی دانست. پژوهش 
حاضر به ارزیابی کلی بهزیستی ذهنی افراد پرداخته، در 
حالی کــه الزمه ی ارزیابی کلی فرد از بهزیســتی ذهنی 
خویــش(SWB)، در نظر گرفتن رضایــت او در تمام 
جوانب زندگی اســت. اما از آنجا کــه تصمیم گیری در 
این باره دشــوار است، افراد در پاسخ گویی به این سؤال 
به دنبال راه ســاده تری می گردند و پاسخ گویی خود را 
مبتنی بر جایگاه عاطفی خویش در لحظه ی پاســخ گویی 
به پرســش نامه می کننــد. بنابراین به نظر می رســد که 
ارزیابی های محدود و مرتبــط با برخی جوانب زندگی 
که تحت تأثیر مقایســه های درون فــردی و میان فردی 
است(21)، برای ارزیابی بهزیستی ذهنی افراد مناسب تر 
باشــد. همچنین، اســتفاده ی هم زمــان از چند مقیاس 
خودگزارشــی بهزیســتی ذهنی به ما در فهم مراحل آن 

کمک می کند.
از آنجا که بر اســاس نظر بسیاری از محققان این حوزه، 
شــکل گیری این ســازه کامالً وابســته به فرهنگ مردم 
سرزمین های مختلف است، لذا دعوت از محققان، برای 
آشکار ســاختن تفاوت های ساختاری موجود در عوامل 
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