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3- subjective well-being 

 های مذهبی در گروهی از مسلمانان  فعالیتو  احساس ذهنی بهزیستی
 

 *دکتر حبیب هادیانفرد

 
 چکیده

 .  درمیان جمعیت بزرگسال مسلمان ایرانی استاحساس ذهنی بهزیستی مذهب و ی بررسی رابطه هدف پژوهش حاضر، :مقدمه
نـدگان بـه یـک مرکـز فرهنگـی هنـری در یکـی از        کن از مراجعه)  مرد19 زن و31( نفر 50ها   آزمودنی :کار  روشمواد و   
و   میزان عمل به باورهای دینـی      ی  نامه پرسشها    برای گردآوری داده  . ند سال بود  36/61های شهر شیراز با میانگین سنی         بوستان

ون های آمار توصیفی، ضریب همبسـتگی، تحلیـل رگرسـی    کمک روش ها به  داده .کار برده شد    بهمقیاس رضایت از زندگی دینر      
 . تحلیل گردیدندtچندمتغیری و آزمون

.  اسـت  احسـاس ذهنـی بهزیسـتی     بـرای   نیرومندی   ی  کننده بینی  نمازهای واجب پیش   ی  اقامهند که   نشان داد ها    یافته :ها  یافته
بررسـی  چنین انتخاب دوست مذهبی، انتخاب همسر مذهبی، پرداخت وجوهات شرعی، تشویق دیگران به مذهبی بـودن و                   هم

 .  هستنداحساس ذهنی بهزیستیهای خوبی برای  بینی کننده دین، پیش ی درباره
کـه مـذهب را   انجام شده های  پژوهش ن کریم وآقرهای  ویژه آیه بهمذهبی های  آموزههای این پژوهش با    یافته :گیری  نتیجه

 . سو است کنند هم  معرفی میاحساس ذهنی بهزیستی عوامل زعنوان یکی ا به

 
 باورهاي مذهبي، ، رضايت از زندگيهني بهزيستياحساس ذ :كليدواژه

 
 مقدمه

بشر به دنبـال آرمـان شـهری بـوده          دور  های   ن از زما 
از زندگی خـود   که در آن با رضایت زندگی کند و است  

 و احسـاس    2، رضایت از زندگی     1شادمانی. خشنود باشد 
امروز روانشناسی   که در هستند  هایی   واژه 3بهزیستیذهنی  

کـه    آنبا  ها   این واژه . دنرو کار می  ن حالت به  برای بیان ای  

پژوهشی مقاله 
 اصیل

Original  

Article 



اما به یک موضوع اشاره تفاوت دارند، در ظاهر با یکدیگر 
  و اجتمـاعی، پـول   جایگاه  مردم،  برخی از   اگر چه   . دارند

احسـاس ذهنـی    عامل اصـلی    را  دسترسی به منابع مادی     
 ایـن نگـرش را تأییـد      ها   پژوهش ولیدانند،    می بهزیستی
 هـا همبسـتگی بـین درآمـد و         پژوهشیشتر   ب در. اند  نکرده

، 1آرگیل (استگزارش شده ین ی پااحساس ذهنی بهزیستی
میـان  که ارتباط   هایی    بررسی از   2در یک فراتحلیل   .)1999
بررسـی نمـوده     را   احساس ذهنی بهزیستی  گرایی و     مادی

 3رایت(گردید میان این دو گزارش همبستگی کمی بودند، 
 بـر ها   توجیه این یافته    در نپژوهشگرا). 1993،  4و الرسن 

دسترسی به منابع  اجتماعی، ثروت واین باورند که جایگاه 
 خـاطر  ولـی بـه    شـوند،  مادی اگرچه باعث شادکامی مـی     

خـود را از    ثیر مثبـت    أت اندک    اندک ،5خوپذیریسازوکار  
همـان سـطح    ، یا   6 استقرار ی  فرد به نقطه   تادهند    دست می 
ـ    موقعیت اولیه برسد؛ بنابراین     7سازگاری ثیر أهای زندگی ت

 و 8هـدی (دارنـد   احسـاس ذهنـی بهزیسـتی   موقتی بـر  
 ).1992 ،9ویرینگ

 احساس ذهنی بهزیستی  اند که     دادهها نشان    پژوهش
 ،10کوسـتا (شود    کمتر دستخوش تغییر می   در طول زمان    

چند دلیل  پژوهشگران  ). 1987،  12 و زوندرمن  11کرا  مک
. انـد   نمودهح  مطر احساس ذهنی بهزیستی  برای ثبات   را  

 دارای  احسـاس ذهنـی بهزیسـتی     شـاید   که   ایننخست  
از مـردم بـرای     گروهـی    یعنـی    ،سرشتی اسـت  بخشی  

از . شادمانی یا ناشادمانی آمادگی ژنتیکی بیشتری دارند      
بـه آن   بسـیاری   ترین عوامل سرشتی که پژوهشهای       مهم

ی   پایـه بر. هـای شخصـیتی اسـت      ه سـاز  ،اشاره دارنـد  
از برخـی   یت از زنـدگی بـا       های پژوهشـی رضـا     یافته

از برخـی   شخصیتی همبستگی مستقیم و بـا       های    ویژگی
ـ همبستگی معکوس دار  آنها   کـه بـا    ی  یهـا   ویژگـی  .دن

ـ رضایت از زندگی همبستگی مسـتقیم دار         معمـوالً  ،دن
که بـا   هایی    ویژگی و   13گرایی شخصیتی برون های    بخش

هـای    بخـش  ،رضایت از زندگی همبستگی منفی دارنـد      
 15واتسون؛  1980کرا، کوستا و مک  ( هستند   14ژندین  روان

شناختی و نگرشـی نیـز      های    بخش .)1992 ،16و کالرک 
ــان  ــی زم ــی در ط ــر م ــتخوش تغیی ــر دس ــوند  کمت ش

تـرین عوامـل شـناختی و        از مهـم  ). 17،1990ارونسون(
 ؛انـد   پرداختـه بـه آن    چنـدی   هـای    نگرشی که پژوهش  

ــد هســاز ــایی چــون امی ــبینی18ه ــدلی19، خوش  ،20، هم
و معنویت اسـت     مذهب ،22بخشش عفو، ،21دجوییپیون

 1).2002 ،24 و لوپز23سنیدرا(
کــه بــا یکــدیگر  بــا آن(هــای جهــان  بیشــتر دیــن

های مثبـت    پیروان خود را به فعالیت    ) دارند یهای تفاوت
ثیرگذار بر رفتـار    أ مذهب یکی از عوامل ت     .خوانند فرامی

 های مـذهب   بسیاری از جنبه  . رود  شمار می   بهشناخت   و
بخشـش   عفو و  پیوندجویی، بر امید، خوشبینی، همدلی،   

رفتارهای از تجاوز و    از سوی دیگر پرهیز      .دنکید دار أت
 دزدی در    و خودفروشـی فسـاد،   ماننـد    25ضداجتماعی

 ی  هـر دو جنبـه    . اسـت پیوسته سـفارش شـده      مذاهب  
از کـردن     دوریهای مثبت و     به فعالیت  پرداختن   مذهب،
احساس ارزش مثبت   آمدن  پدیدهای منفی باعث     فعالیت

مـذهب  ). 2002 ،26اسـکامن ( شـود  در پیروان ادیان می   
ینـد فکـری و ارزیـابی      آعنـوان یـک میـانجی بـر فر         به

ـ     ز ی   روزمره یرویدادها . گـذارد  ثیر مـی  أنـدگی فـرد ت
 رویدادهای به ظاهر منفـی،     ترتیب حتی بسیاری از    بدین

 احساساز آنها فرد  شوند و دار ارزیابی می یمثبت و معن
پژوهشـگران بـر ایـن      بسـیاری از    . خواهد داشت مثبتی  

ها و شـرایط     برخورد با هیجان  کمک ایمان     باورند که به  
، 29یشیو و ا  28لوکاس ،27دینر( شود  تر می   آساناجتماعی  

عامل  ترین مهم) 2002 (31ماهونی و 30پارگامنت). 2002
مذهبی ی    داوطلبانهانتخاب   ،در شادکامی روانشناختی  را  

_______________________________________ 
1- Argyle  2- meta-analysis 
3- Wright  4- Larsen 
5- habituation  6- set point 
7- adaptation  level 8- Headey  
9- Wearing  10- Costa  
11- McCrae  12- Zonderman 
13- extraversion  14- neuroticism  
15- Watson   16- Clark  
17- Aronson  18- hope   
19- optimism  20- empathy  
21- affiliation  22- forgiveness  
23- Snyder   24- Lopez  
25- antisocial  26- Schumann  
27- Diener  28- Lucas  
29- Oishi  30- Pargament   
31- Mahoney 



توانـد   نقش مذهب در سالمت روان نمـی      . داند میبودن  
 . کلی زندگی مورد توجه قرار گیردی هجدای از زمین

سـالمندان روسـتایی    بـا    در پژوهشی    )1982( 1روزن
آداب افـراد   داد کـه    تهیدست نژادهـای مختلـف نشـان        

ــا مشــکالت روزمــره را مــذهبی  مــؤثر در ســازگاری ب
 خـود   در پـژوهش  ) 1995 (3 و کروکـر   2بالیـن . دانند  می

 - در نـژاد آفریقـایی     احساس ذهنی بهزیستی  نشان دادند   
بینی   ایمان و اعمال مذهبی قابل پیش      ی  وسیله آمریکایی به 

انجـام   آمریکـا   ی  که در ایاالت متحده   هایی    بررسی. است
تـر و   ، مردمـی کـه خـود را معنـوی    انـد   دادهنشان   ،شده

 سـطوح بـاالتری از شـادکامی را         ،داننـد  تـر مـی    مذهبی
 حضــور در کلیســا و شــرکت در کننــد و مــیگــزارش 

 احساس ذهنی بهزیسـتی    مثبتی با    ی  رابطههای دینی     آیین
ــ(دارد  ــارت؛ 2000، 4رزمی ــم). 1990، 5اینگله ــین  ه چن

ی مثبـت     مذهبی بودن بـا عاطفـه     اند    ها نشان داده    بررسی
ی معکـوس     ی منفی رابطـه     همبستگی مستقیم و با عاطفه    

مـذهبی  از سوی دیگر    ). 1992واتسون و کالرک،    (دارد  
برای همبسته است؛   چندین مالک بهداشت روانی     با  بودن  
کـاری،   بزهبه افراد غیرمذهبی کمتر از افراد مذهبی،   نمونه  
روی  الکـل، طـالق و خودکشـی         ومصـرف مـواد       سوء
، از نظـر بـدنی      )1989،  7 و شریور  6کوالسانتو(آورند    می

، 8کونینـگ ( تـری دارنـد     ترند و زنـدگانی طـوالنی       سالم
های مشابهی گـزارش شـده       درکشور ما نیز یافته   ). 1997
توکـل  داری بین     ی معنی   رابطه) 1380(بناب   غباری. است

. گـزارش نمـود    صبر و تحمل و آرامش روانـی         ،به خدا 
بین دیـن داری و خشـنودی       که  نشان داد   ) 1380(آرین  

ــ  ــت معن ــتگی مثب ــود دارد یهمبس ــم. دار وج ــین  ه چن
بـین مـدت زمـان      ) 1380(نی  ، بهدانی و قربـا    ییسرگلزا

و دچـار شـدن بـه       های مذهبی    فعالیتبرای  صرف شده   
ی معکوس    رابطهمصرف مواد   ءافسردگی و سو   اضطراب،

 )1379(منش و کریمـی   ، احسان بوالهری. گزارش نمودند 
در هـا     آزمـودنی بـا بـاال رفـتن نمـرات         که  نشان دادند   

ان  نشانگ ی  نامه در پرسش آنها   نمرات   ، توکل ی  نامه پرسش
 .یابد استرس کاهش می

  ی   بررسی رابطه  ی  که تاکنون در زمینه    با توجه به این   
 درمیـان مسـلمانان     احساس ذهنـی بهزیسـتی    مذهب و   

هـای کمـی      پـژوهش ما    مذهب ایرانی در کشور    یشیع
بررسـی   بـا هـدف   حاضـر، پـژوهش   ،استانجام شده  

 درمیـان   احسـاس ذهنـی بهزیسـتی      مـذهب و     ی  رابطه
ــت  ــال جمعی ــی ایربزرگس ــدان ــام گردی بررســی . انج
 و احســاس ذهنــی بهزیســتیهــای جنســی در  تفــاوت

هـای    هفرضی. بوده است توجه  نیز مورد   مذهبی  باورهای  
 بـین اعمـال مـذهبی،     -1 :این پژوهش عبارت بودند از    

و مـذهبی   های    آیینشرکت در    های مذهبی و   باورداشت
 همبستگی چند متغیـری وجـود   احساس ذهنی بهزیستی 

ــ-2 ،دارد ــ تف ــان داری  یاوت معن ــی می احســاس ذهن
ــداردزن و مــرد  آزمــودنی هــای بهزیســتی   ،وجــود ن

ــ-3 ــاوت معن ــان داری  ی تف ــودن  می ــذهبی ب ــزان م می
ارتبـاط   -4  و وجـود نـدارد   زن و مـرد     هـای    آزمودنی

هـا بـا      آزمودنی احساس ذهنی بهزیستی  میان  داری   یمعن
 1 .وجود داردآنها تحصیالت میزان 
 

 كار روشمواد و 
 صـورت همبسـتگی     اصلی ایـن پـژوهش بـه       طرح

  متغیـر  احساس ذهنی بهزیستی  چندگانه است که در آن      
 ی  اقامـه مانند  مذهبی بودن   گوناگون  های   وابسته و جنبه  

عنـوان   ، گرفتن روزه، پرداخت وجوهات شرعی بـه   زنما
میـزان مـذهبی    . ر گرفته شده اسـت    ظدرن بین متغیر پیش 

وابسته به    متغیر عنوان  به احساس ذهنی بهزیستی  بودن و   
 .اند کار رفته
مسـلمان شـیعی مـذهب      افراد  ی پژوهش را      جامعه
ایـن  . تشکیل دادنـد  دیدگان   به مرکز جهان  کننده    مراجعه

 بـا همکـاری سـازمان بهزیسـتی و سـایر             مرکز روزانه 
هـای شـهر شـیراز       یکی از بوسـتان    نهادهای شهری در  

را ی  حـ تفری ورزشـی و   هنـری،  هـای فرهنگـی،    کالس
  زن و  31( نفر   50از این جمعیت آماری،   . کند  ر می برگزا

_______________________________________ 
1- Rosen   2- Blain  
3- Crocker  4- Myers  
5- Inglehart  6- Colasanto   
7- Shriver  8- Koening 



هـای    کنندگان کالس   از میان شرکت  تصادف    به)  مرد 19
 1381ماه    یادشده طی یک هفته فعالیت این مرکز در دی        

 سـال   36/61هـا    سن آزمـودنی  میانگین  . انتخاب شدند 
از %) 30( نفـر    15. بـود )  سـال  42-82ی سـنی      دامنه(

میـزان  . بودنـد متأهل %) 70 ( نفر35  وها مجرد    آزمودنی
 نفـر   7 ؛بـود دکتری  تا  چهارم دبستان   آنها از   تحصیالت  

% ) 36( نفر   18راهنمایی،  %) 26( نفر   13ابتدایی،%) 14(
 .دانشگاهی%) 24(نفر 12متوسطه و 

کار برده شده      زیر به  هایها ابزار   برای گردآوری داده  
 :است
  میـزان عمـل بـه باورهـای دینـی          ی  نامه پرسش -1

 ماده است که عمل به      25دارای  نامه    این پرسش  :)بدمع(
مـواد آزمـون در چهـار       . سـنجد   مـی باورهای دینی را    

 عمل به واجبات، عمل به مستحبات، عضـویت         ی  حوزه
هــای مــذهبی و در نظــر گــرفتن مــذهب در  در گــروه
  هر ماده . های زندگی قرار دارد    ها و انتخاب   گیری تصمیم

گـذاری    نمره 5 تا   1ازرسی  برپنج گزینه دارد که در این       
هـای چهارگانـه      کل آزمون وحـوزه    ی  نمره. شده است 

. شـود   گزارش می  ها  های پرسش   هصورت میانگین نمر   به
یـک از    میانگین یک به معنـی عمـل نکـردن بـه هـیچ            

 عمـل بـه     ی  هدهنـد  باورهای دینی و میانگین پنج نشـان      
کمـک    بهاین آزمون    پایایی.  باورهای دینی است    ی  ههم
گـزارش   091/0کردن    دو نیمه راه   و از    76/0آزمایی  باز

 گـزارش شـده     94/0ضـریب کرونبـاخ آن      . شده است 
 ی  مقایسـه بـا    وابسته به مالک آن      یاعتبار محتوا . است

گلـزاری،  (انجام شـده اسـت   افراد مذهبی و غیرمذهبی  
1380.( 
، دینـر (  این مقیـاس   :1مقیاس رضایت از زندگی    -2
گیـری    بـرای انـدازه   ) 1985 ،3، الرسن و گریفین   2امونز

مقیاس دارای  . است  کار گرفته شده    رضایت از زندگی به   
هر ماده هفت گزینـه دارد کـه در ایـن         ماده است و    پنج

) مـوافقم  کامالً (هفتتا  )  مخالفم کامالً ( یک ازبررسی  
صـورت    کل آزمـون بـه     ی  نمره. گذاری شده است   نمره

بنـابراین  و  شود   گزارش می ها    های پرسش   همیانگین نمر 
میـانگین یـک    . گیرد  مییک تا هفت قرار     از  ای   در دامنه 

به معنـی عـدم رضـایت از زنـدگی و میـانگین هفـت               

پایـایی  . کامل از زنـدگی اسـت       رضایت ی  هدهند نشان
 و با روش بازآزمایی     87/0کردن    دونیمهآزمون با روش    

 و  5، دینـر، کـالوین    4 پـاوت  .اسـت    گزارش شـده   82/0
از گیـری     با بهـره  بار قابل قبولی    اعت) 1991( 6ساندویک

ماننـد  هـای خـارجی       گزارشی و مالک    های خود   مقیاس
هـای    بنـدی   مقیاس حافظـه و درجـه      گزارش همساالن، 

در ایران ضریب آلفای کرونبـاخ       .آوردنددست    بالینی به 
 هفتـه   6 و ضریب پایـایی بازآزمـایی در فاصـله           85/0
 اعتبـار فـرم ایرانـی آزمـون       .  گزارش شده است   84/0

ی مثبت    کمک مقایسه با آزمون عاطفه      به )1382مظفری،(
مـورد  ) 1998،  8گـن   واتسون، کـالرک و تلـه      (7و منفی 

داری بـا    همبستگی مثبت و معنـی     و ارزیابی قرار گرفت  
داری بـا     معنـی منفی  ی مثبت و همبستگی       مقیاس عاطفه 
 1 .ی منفی نشان داد مقیاس عاطفه

 
 ها يافته

 ی  بوط به چهار حوزه   های توصیفی مر    شاخص 1جدول  
ی   نامه  پرسش کل در    ی  اصلی عمل به باورهای دینی و نمره      

رضایت از زندگی را    مقیاس  و  میزان عمل به باورهای دینی      
 ی  صورت میانگین نمره   آزمودنی به   هر ی   نمره .دهد نشان می 
ی   نامـه   پرسـش این نمره برای    . گزارش شده است  ها    پرسش

 تـا   یکاز   آن   ی  ار حوزه و چه میزان عمل به باورهای دینی      
 هفـت  تـا    یـک از   و برای آزمون رضـایت از زنـدگی          پنج
 ی  دهد میانگین نمره   که جدول نشان می   گونه    همان. باشد  می

 و در   72/3 هـا   عمل به باورهای دینی برای کـل آزمـودنی        
 ایـن بـدان معنـا       .باشـد   می 25/3های آن نیز باالتر از       حوزه

در حد زیادی مذهبی    که  این باورند    برها   است که آزمودنی  
نزدیـک بـه    ( کنند هستند و به باورهای دینی خود عمل می       

در مقیاس رضـایت    ). دست آوردند   به آزمون را    ی  نمره% 75
 از هفـت    98/4 ی  طور متوسط نمره   ها به   آزمودنی ،از زندگی 

 این بدان معنا است که آزمودنی ها تا         .دست آوردند  هنمره ب 
 .ندحدی از زندگی خود رضایت دار

_______________________________________ 
1- Satisfaction with Life Scale 
2- Emmons  3- Griffin  
4- Pavot   5- Colvin  
6- Sandvik  7- PANAS  
8- Tellegen 
 



ی میـزان     نامـه   پرسـش های توصیفی     شاخص -1جدول  
رضـایت از   مقیـاس   و  ) معبـد (عمل به باورهای دینـی      

  زندگی

 
 توزیع فراوانی نمرات رضایت از زنـدگی        2 جدول

 .دهـد  ن را نشان مـی    ابندی دینر و همکار    تقسیمی    پایهبر
تاحدی  های  هطبق بیشترین فراوانی رضایت از زندگی در     

 .راضی و خیلی راضی قراردارد
 

  توزیع فراوانی نمرات رضایت از زندگی-2جدول 
  (%)فراوانی میزان رضایت از زندگی

 )0 (0 بی نهایت ناراضی
 )4 (2 خیلی ناراضی
 )16 (8 کمی ناراضی

 )0 (0 خنثی
 )32 (16 تا حدی راضی
 )36 (18 خیلی راضی

 )12 (6 نهایت راضی بی

 
بین عمـل   نخست پژوهش که     ی  ن فرضیه برای آزمو 

 همبسـتگی   احساس ذهنی بهزیستی  به باورهای دینی و     
 آزمون آماری تحلیل رگرسیون     ،چندمتغیری وجود دارد  

در . شـد کار بـرده      به 1 گام به گام   ی  چندمتغیری با شیوه  
 رضایت از زندگی به عنوان متغیـر        های  هاین تحلیل نمر  
زان عمل به باورهـای     ی می   نامه  پرسشهای   وابسته و ماده  

ی   پایـه بر. بین وارد تحلیل شـد     عنوان متغیر پیش   بهدینی  
 18 و   16،  15،  8،  7،  1هـای    این آزمون، مـاده   های    یافته

 رضایت از زنـدگی     های  هدار نمر  یبینی معن  پیشتوانایی  
هـا   این ماده .  رگرسیون شدند  ی  و وارد معادله  را داشتند   
بینـی   سـته را پـیش    از واریانس متغیـر واب    % 58مجموعاً  
 ی   یک کـه مربـوط بـه اقامـه         ی  ماده. )3جدول (کردند

 از واریـانس متغیـر      %16  تقریبـاً  ،نمازهای واجب است  
 و  18،  7،  15،  8هـای    مـاده . کند بینی می  وابسته را پیش  

ترتیب مربوط به اهمیت انتخاب دوست صـمیمی،         به 16
بودن به مذهب، پرداخـت      پایبندی    پایهانتخاب همسر بر  

س و زکات، تشویق اطرافیان به ادای واجبات دینی         خم
ــذهبی و   ــتورات م ــت دس ــی و رعای ــارهبررس  ی درب

 1 .موضوعات دینی است
 

 همبســتگی چنــد متغیــری، هــای   ضــریب-3جــدول 
داری بین  ی  و سطح معن  Fهای     تعیین، نسبت  های  ضریب

 احساس ذهنی بهزیستیعمل به باورهای دینی و 

 R R2 F نامه پرسشهای  ماده
سطح 

 داری معنی

1 40/0 16/0 18/9 004/0 
 002/0 99/6 22/0 47/0 8و1
 001/0 48/11 42/0 65/0 15و8و1
 001/0 28/10 47/0 69/0 7و15و8و1
 001/0 06/10 53/0 73/0 18و7و15و8و1
 001/0 14/10 58/0 76/0 16و18و7و15و8و1

 
هــای دوم وســوم کــه بیــان  بــرای آزمــون فرضــیه

ـ داشـت تفـاوت م     می احسـاس ذهنـی    میـان   داری   یعن
زن و  هـای     و عمل به باورهای دینی آزمـودنی       بهزیستی

. شدکار برده  به مستقل t آزمون آماری ،وجود نداردمرد 
_______________________________________ 
1- stepwise 

 های آماری شاخص

کمترین  ها  مقیاس
 نمره

بیشترین 
 نمره

انحراف  میانگین
 معیار

 61/0 98/3 5 5/2 عمل به واجبات

 66/0 27/3 6/4 2 تحباتسعمل به م

 ردعضویت 
 یمذهب های گروه

5/1 5 32/3 85/0 

مذهب در 
 گیری تصمیم

5/2 5 93/3 70/0 

 60/0 72/3 7/4 3/2 مذهب در کل

 04/1 98/4 6/6 6/2 رضایت از زندگی



زنـان در   ی    ها  دهد نمره   نشان می  4گونه که جدول     همان
هـای   و حوزه های دینی   ری میزان عمل به باو      نامه  پرسش

) های مـذهبی   هگرو به جز عضویت در   (  آن ی  چهارگانه
عمــل بــه واجبــات و ی  زمینــهدر و بیشــتر از مــردان 
در . اسـت  دار یزنان و مردان معن   میان  مستحبات تفاوت   

 مردان بیش از زنـان      ی  ارتباط با رضایت از زندگی نمره     
 .دار نیست یدو گروه معنمیان است اگر چه تفاوت 

 
 بین دو جنس tنتایج آزمون آماری  -4جدول 

 های آماری شاخص

میانگین  ها مقیاس
ی  نمره
 زنان

میانگین 
ی  نمره

 مردان
 tآزمون

سطح 
 داری معنی

 01/0 66/2 70/3 15/4 عمل به واجبات

 05/0 55/2 98/2 45/3 تحباتسعمل به م

های  گروه ردعضویت 
 مذهبی

30/3 35/3 19/0 N.S. 

 .N.S 37/1 75/3 30/4 گیری مذهب در تصمیم

 ی کل نمره
  معبدی نامه پرسش

84/3 52/3 87/1 N.S. 

 .N.S 83/1 32/5 78/4 رضایت از زندگی

 
میـانگین عمـل بـه      کـه   نشـان داد    این بررسـی    

 و برای افـراد     70/3هل  أباورهای دینی برای افراد مت    
از نظـر   گـروه   دو  میان   است که تفاوت     76/3مجرد  

چنین میانگین رضـایت از      هم. دار نیست   آماری معنی 
 و برای افـراد مجـرد       02/5هل  أ مت زندگی برای افراد  

دار    این تفاوت نیز از نظر آماری معنـی        کهبود   89/4
 رضـایت   های  هتحلیل واریانس یک راهه نمر    . نیست

میـان   ،چنین عمل به باورهای دینـی      همو  از زندگی   
ابتـدایی،  (ها با چهار سـطح از تحصـیالت          مودنیزآ

ـ  ) راهنمایی، متوسطه و دانشگاهی    داری  یتفاوت معن
 .شان ندادن

 بحث
 ی پـژوهش    فرضیهنخستین  ،  های پژوهش   یافتهبنا بر   

احساس داشت بین عمل به باورهای دینی و         که بیان می  
 همبستگی چند متغیری وجود دارد مورد       ذهنی بهزیستی 

 این بررسی نشان داد که ،به بیان دیگر. رفتگیید قرار أت
به باورهای دینی ارتباط     با عمل    احساس ذهنی بهزیستی  

باورهــای ی  پایــه  بــردارد، یعنــی افــرادی کــه بیشــتر
 بـاالتری   احساس ذهنی بهزیسـتی   کنند،    عمل می 1دینی
ی میـزان     نامـه   پرسشهای   که سایر ماده   علت این . دارند

 احسـاس ذهنـی بهزیسـتی     بـا   عمل به باورهای دینـی      
 همبستگی باالیی است ،همبستگی چندمتغیری نشان نداد  

بـا  . وجـود دارد  ی یاد شده     نامه  پرسشهای   که بین ماده  
که در روش آماری رگرسیون چنـدمتغیری        توجه به این  

 1نیمـه تفکیکـی    همبستگی تفکیکی و  ی    پایهها بر  تحلیل
شود تنهـا   ها باعث می شود، همبستگی بین ماده  انجام می 

موادی وارد تحلیل شوند که پس از حـذف اثـر سـایر             
همبسـتگی  بین قبلی با متغیر وابسته هنوز        متغیرهای پیش 

از مواد در نتـایج     شماری  بنابراین حذف   . دهند مینشان  
با   نیست که این مواد    یهمبستگی چند متغیری بدین معن    

ایـن   به همبستگی ندارند، بلکه     احساس ذهنی بهزیستی  
بـر  افـزون  بینی بیشتری،  که آنها قدرت پیشمعنی است   

بـین،   بین متغیرهای پـیش    در. بین ندارند  متغیرهای پیش 
قـرآن  . بینـی را دارد     نماز باالترین قدرت پـیش     ی  هاقام

 .اسـت اشـاره نمـوده     نماز و اثرات مثبـت آن       به  کریم  
کند کسانی کـه      رعد بیان می   ی   سوره 28 ی  در آیه ویژه    به

هـا آرام    ند که با یاد خداست کـه دل       ن بدا ،اند ایمان آورده 
 عنکبـوت آمـده     ی   سـوره  45 ی  در آیه چنین    هم .گیرد می

از ناشایسـتی و    فـرد را    را بـر پـا دار، نمـاز         نمـاز   : است
تر  مهم )از هر کاری(دارد و یاد خداوند  کاری باز می زشت
و عزیـزی    های روحی  های این پژوهش با یافته     یافته. است
باور دارنـد   که نشان داد نمازگزاران     )1380(عزیزی   روحی

آرامـش روحـی    بـه    الهـی    ی  پس از انجام این فریضه    که  
که نشان دادند   ) 1380(البرزی و سامانی     و یابند    دست می 

_______________________________________ 
1- part and partial correlation 
 



با افزایش میزان نگـرش مـذهبی میـزان افسـردگی در            
ایـن  هـای     یافتـه . سو است   هم ،یابد نوجوانان کاهش می  

دســت آمــده از   هچنــین بــا اطالعــات بــ پــژوهش هــم
داده اسـت   های مختلف که نشـان       ها در ملیت    یابی  زمینه

تری از شـادمانی را     فعال، سطوح نسبتاً باال      افراد مذهبی 
 دینـر و همکـاران،    (سـویی دارد      هـم کننـد    گزارش می 

عمل  وتوان گفت که باور داشتن        از این رو می   ). 2002
 از عوامـل    ی نماز یکـ   ی  اقامهویژه    بهبه دین مبین اسالم     

 و رضـایت از     احساس ذهنـی بهزیسـتی    ی    پدیدآورنده
 .زندگی است
ـ    دوم که بیان می ی  فرضیه داری  یداشت تفـاوت معن

 ،وجود ندارد زنان و مردان     احساس ذهنی بهزیستی  بین  
های دیگـر    این یافته در پژوهش   . یید قرار گرفت  أمورد ت 

 .گزارش شده است  نیز  ) 2000 (1گام از جمله لوکاس و   
احساس در  زنان و مردان    آنها نشان داد، تفاوت     بررسی  

چنـین میـانگین      هـم  . بسیار ناچیز اسـت    ذهنی بهزیستی 
 98/4  از زنــدگی در پــژوهش حاضــرمیــزان رضــایت

هماننـد  ای   این رقـم در دامنـه     . بود )9/24 خام   ی  نمره(
) 2002 ( و همکـاران   دینـر . هـا قـرار دارد     فرهنگسایر  

هـای آمریکـایی     آزمـودنی  کـه بیشـتر      ندنمودگزارش  
 پـنج  تـا    چهـار  رضایت از زندگی بـین       ی  میانگین نمره 

  .آورند دست می هب) 21-25 خام ی نمره(
ـ     سوم که بیان می    ی  هفرضی داری  یداشت تفاوت معن

 ،وجود نـدارد  زنان و مردان    بین عمل به باورهای دینی      
عمـل بـه    متغیـر   ولـی در دو     تأیید شـد    گرچه در کل    

داری به نفـع     نیواجبات و عمل به مستحبات تفاوت مع      
تـوان   با توجه به این یافته اگرچـه نمـی        . دیده شد زنان  

توان گفت   هستند ولی می  تر از مردان     گفت زنان مذهبی  
پایبندی بیشتری  مذهبی  های    برخی فعالیت آنان در انجام    

ای است   اسالم به گونه  های    آموزه. نسبت به مردان دارند   
 زنـان همگـام بـا       ،)ص( رسالت پیامبر اکرم  آغاز  که از   

هـای ایـن     یافتـه . انـد  مردان شریعت اسالم را پذیرفتـه     
) 1380(یلونـد   از جملـه جل   پیشین  های   پژوهش با یافته  

 دانشجوی  948که در بررسی خود بر روی       سو است     هم
پایبنـدی بـه نمـاز و       میـان   داری   یپزشکی، تفاوت معن  

داری تفـاوت    یارتباط با معن   در. نکردگزارش  جنسیت  
 ، عمل به واجبات و عمل بـه مسـتحبات         ی  در دو حوزه  

گستردگی اوقات فراغت بـه زنـان       بتوان گفت که    شاید  
مراسم مذهبی   ای شرکت در مجالس و    مجال بیشتری بر  

و های این پژوهش     به طورکلی با توجه به یافته      .دهد می
مـذهبی  که باورهای   رسد   به نظر می  های پیشین     پژوهش

 احسـاس ذهنـی بهزیسـتی     ثیرگذار بر   أیکی از عوامل ت   
در تبیین این رابطه چندین امکـان را         پژوهشگران. است

دار   احسـاس معنـی    مذهب   -1: اند  مورد توجه قرار داده   
دهـد و باعـث امیـدواری     بودن زندگی را به انسان مـی      

عنوان مـروج رفتـار مثبـت یـک            مذهب به  -2 .شود  می
کنـد، هنجارهـای      سبک سالم برای زندگی پیشنهاد مـی      

ی اجتماعی را تشـویق و رفتارهـای ناپسـند را             شایسته
هـای    جا که بسیاری از آیـین        از آن  -3. شمرد  زشت می 

دهند، مـذهب     های مذهبی رخ می     هماییمذهبی در گرد  
باعث پدیدآمدن روابط نزدیک و صمیمی با افراد دیگر         

فراوانی روابط نزدیـک  اند  دادهها نشان    پژوهش. شود  می
 احساس ذهنی بهزیسـتی   های    ز همبسته با دیگران یکی ا   

، 4؛ الیسـون  2000،  3هـالی یم  و کیکزنت  2سلیگمن(است  
ها    بررسی -4). 2002،  واتسون؛  1989،  6 و گالس  5گای

دهند کـه اگـر       ی رویارویی با استرس نشان می       در زمینه 
چه میـزان اسـترس تجربـه شـده در افـراد مـذهبی و               

داری ندارد ولی مـذهب ممکـن    اوت معنیفغیرمذهبی ت 
 رو شوند   است به افراد کمک کند تا با استرس بهتر روبه         

 و همکاران،   ؛ الیسون 2000،  میهالی  کیکزنتسلیگمن و   (
 1   ).2002، واتسون؛ 1989
ی   های سـودمندی دربـاره      چه این پژوهش یافته    اگر

هـایی از     دهد، ولی بـا محـدودیت       تأثیر مذهب ارایه می   
جمله محدود بودن نمونـه بـه گروهـی از بزرگسـاالن            

شهر شیراز همراه است که کننده به یک مرکز در        مراجعه
، پـژوهش در شـهرهای      7بایست در تکرارهای منظم     می

_______________________________________ 
1- Gohm   2- Seligman  
3- Csikszentmihalyi 4- Ellison  
5- Gay    6- Glass   
7- systematic replication 
 



های سنی با ابزار سـنجش         و بر روی سایر گروه     مختلف
 .ها با یکدیگر مقایسه شوند دیگر انجام گردد و یافته
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