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 چکیده

 ینباشد. در ا یم یاسوج یاندانشگاه فرهنگ یاندانشجو یندر ب یاز زندگ یتبا رضا ینداریرابطه د یپژوهش بررس ینهدف از ا

با  ینداریاز ابعاد د یکدارد؟ کدام  یاز زندگ یتبا رضا یچه رابطه ا ینداریکه عبارتند از: د یدمطرح گرد ییراستا پرسش ها

نفر از دانشجویان  172برای انجام این پژوهش باشد.  یم یمایشپژوهش حاضر از نوع پ دارد؟ یتر یرابطه قو یاز زندگ یترضا

مورد نظر را  یابزار ها یانهمه دانشجودانشگاه فرهنگیان یاسوج به صورت تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و 

 spssر نرم افزاده شد . داده ها به وسیله در این تحقیق از پرسشنامه معبد و مقیاس رضایت از زندگی استفا .نمودند یلتکم

تحلیل های بدست آمده نشان داد  استفاده شد.  tیرنف، آزمونکولموگروف اسم تحلیل و از آزمون های همبستگی، رگرسیون،

همبستگی مثبت وجود دارد. همچنین   بررسی ابعاد مختلف  0.22که بین میزان دینداری و میزان رضایت از زندگی به میزان 

همبستگی مثبت وجود دارد.  0.18ایت واجبات دینی و میزان رضایت از زندگی به میزان دینداری نشان داد که  بین میزان رع

همبستگی مثبتی وجود دارد و این  0.23از سوی دیگر بین میزان رعایت مستحبات دینی و میزان رضایت از زندگی به میزان 

گیری از دین در تصمیم گیری زندگی میزان همبستگی در سطح خطای پنج درصد معنی دار است، همچنین بین میزان بهره 

همبستگی مثبت وجود داشته و این میزان همبستگی در سطح خطای پنج درصد  0.19و میزان رضایت از زندگی به میزان 

. بررسی داده ها نشان داد که از میان رابطه وجود دارد یاز زندگ یترضا یزانو م ینداریابعاد مختلف د ینبمعنی دار است پس 

نگرش مذهبی، بُعد انجام واجبات می تواند تغییرات رضایت از زندگی را پیش بینی کند. نتایج بازگو کننده ی این سه بُعد 

مطلب است که عالوه بر انجام واجبات، که بیشتر بُعد فردی دین اسالم است، دخالت دادن دین در تصمیم گیری ها و انتخاب 

 ی را تحت تاثیر قرار می دهد. ها که بیشتر بُعد اجتماعی است، رضایت از زندگ
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 مقدمه. 1

 یزندگ یها یازمندی، نیخواهد و به طور کل یانجام آنچه شخص م یا یشخص یزندگ یرشپذ یا ی، خرسندیاز زندگ رضایت

، یروانشناخت یقاتاز تحق یادیز یاست. بحث ها یشخص یزندگ یفیتاز ک ینیع یابی، ارزیاز زندگ یتاست. دراصل، رضا یفرد

به  2001، یوبومیرسکی، به نقل از سوزا و ل1974)آنگلوس کمپبل و همکاران،  تندافراد هس یاز زندگ یترضا یفبه دنبال توص

تصور کرده اند؛ به خواهد و آنچه هست  یآنچه شخص م ینرا به عنوان تفاوت ب یاز زندگ یت(. رضا1388 ،یآباد یضنقل از ف

( 2001 ،یوبومیرسکی، به نقل از سوزا و ل1986) یکاستضاد و چندگانه الکس ما یهآل. نظر یدهو آ یتواقع ینب یتفاوت یطور کل

 ی یلهبه وس یاز زندگ یترضا یهنظر ینرا مشخص کرده است. طبق ا یاز زندگ یتزن به سطح رضا یک یدنرس یچگونگ

 ینکها ی یسهخواهد داشته باشد مشخص شده است. مقا یچگونه هستند و آنچه شخص م یاءکه اش ینفرد از ا یادراک شخص

شخص احساس  یکخواهند و آنچه  یم یگرانخواهد داشته باشد، آنچه انتظار دارد د یچگونه هستند و آنچه شخص م یاءاش

 یه(. نظر2001 یوبومیرسکی،سوزا و لشده اند ) یفتوص یاز زندگ یتمشخص کردن رضا یبرا یفرد یها یستگیکند. شا یم

 یشرح م یابند یدست م یاز زندگ یترضا بارهرا که افراد به قضاوت در ییروش ها یوهش ین( به هم1998) یرجیجوزف س ی

، آنچه فرد از یشخص یها یدهفرد، ا یگذشته  یها یتدهد. به نظر او، انتظارات فرد از آنچه قادر به انجام آن است، موقع

 یرو هشده اند ک یسه، مقایفتدکند و آنچه سرانجام شخص معتقد است که ممکن است اتفاق ب یاحساس م یشها یستگیشا

 (.2001 یوبومیرسکی،کند )سوزا و ل یکمک م یاز زندگ یتهم رفته به مشخص کردن رضا

وجود  یاز زندگ یتسالمت جسم و روان با رضا ینب یدر تعامل کامل با سالمت قرار دارد و رابطه تنگاتنگ یاز زندگ رضایت

 یاز جنبه ها یو خرسند یت(. احساس رضا2000از عوامل مهم مطرح در سالمت و رفاه فرد است )ارز،  یاز زندگ یتدارد. رضا

 تییسشادز یکند، تجربه  یم یاست که در آن زندگ یمثبت افراد نسبت به جهان خوردباز یاساس ی، از مولفه هایمختلف زندگ

 (.2006، یرود )زک یهدف برتر به شمار م یاز زندگ یتو رضا

کره  یینخود تع یکه برا ییآنها با مالک ها یزندگ یطکنند که شرا یرا تجربه م یاز زندگ یترضا یسطوح باال یهنگام افراد

خود در نظر گرفت  یزندگ یطافراد از شرا یابیارز ینتوان به عنوان جامع تر یرا م یاز زندگ یتاند مطابقت داشته باشند، رضا

 (.2000، ینر)د

 یتاز آن برخوردار باشد. رضا یستبا یاست که فرد واجد سالمت م یمهم روان یها یژگیاز و یکی یاز زندگ یترضا احساس

کنند  یم یگکه در آن زند یجامعه را نسبت به جهان یکمردم  یاست که احساس و نظر کل یرو فراگ یدارپا یمفهوم یاز زندگ

 ییرفرد با تغ یزآم یتموفق یبارز از سازگار یرا به عنوان نشانه ا یت از زندگی( رضا1999و همکاران ) ینرکند. د یمنعکس م

سن افت  یشهمراه با افزا یاز زندگ یمند یتکنند. بر خالف انتظار معمول، رضا یم یفتعر یگوناگون زندگ یها یتدر موقع

 (.1999و همکاران،  ینرماند )د یم یباق یدار، پایو عموما در سراسر دوره زندگ یکندنم
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 یبند یمدر تقس یاجتماع یاز نهاد ها یکیبه عنوان  ینافراد است. د یندارید یزان، میاز زندگ یتاز عوامل موثر در رضا یکی

را پنج دسته، نهاد آموز،  یاجتماع یها نهاد یکل یبند یمتقس یکدارد. جامعه شناسان در  یخاص یگاهجامعه شناسان جا

 یگررابطه متقابل با د یکاست و در  یگروه یدهپد یک ینکه د ییکنند. از آن جا یم قسیمو اقتصاد ت یاست، سینخانواده، د

)رضا  یردبپذ یربگذارد و هم از آنها تاث یرجامعه تاث یگرد یاست که هم بر نهاد ها یناست پس انتظار ا یاجتماع یواحد ها

 (.1998، به نقل از جان استون، 1390دوست و همکاران،

 یرتاث فرهنگی – یاجتماع یطبر مح یند یزگذارد، بر همان گونه ن یم یرتاث ینبر د فرهنگی – یاجتماع یطکه مح همانگونه

کل بدهد، بر ارزش ها باشد، به نهاد ها ش یاجتماع یها یدهپد یکننده  یینتع یرومندتواند عامل ن یغالبا م ینگذارد. د یم

 یندر ب یران؛ ایجهان یارزشها یمایشپ یها یافته(. بنابر 175: 1384)زاکرمن،  یردخود بگ نفوذ یربگذارد و روابط را ز یرتاث

در  یاز زندگ یترضا یزانم یعنی(؛ 49: 1387 یو موسو یرا به خود اختصاص داده است )چلب 61 یکشور جهان رتبه  69

 ینیشود و در متون د یشناخته م یکشور مذهب یکن به عنوان یراقرار دارد. ازآنجا که کشور ا یینیدر سطح پا یرانا یجامعه 

، یآن )آرامش قلب یو مولفه ها یاز زندگ یتبه خدا با رضا یمانو ا یندارید ینمثبت ب یبارها بر رابطه  یاتو روا یاتآ یژهبه و

 است یتاهم یزحا دینداریو  یاز زندگ یترضا ینب یست، توجه به رابطه شده ا یدو امثالهم( تاک ینی، خوشبیدواریام

به مذهب موجب  یشگذارد، گرا یانسان م یبر عملکرد زندگ یمخرب یاربس یها یر، تاثیروان یها یدگیامروز که تن یایدن در

که  یکند، در حال یم یتاو را کمک و هدا یدرون یروییکند که ن یشود و انسان احساس م یم یروان یها یدگیکاهش تن

 یو در مقابل مشکالت درمانده م ینندب یپناه م یها ب یبترا در مقابل مص خودبه مذهب ندارند،  یچندن یشکه گرا یافراد 

 (.1383احسان و تاشک،  یگردند )بهرام

مثبت آن  یرتاث ینشان دهنده  یشترانجام شده است و ب یروانشناخت یبر سازه ها یند یرتاث ی ینهدر زم یادیز یها پژوهش

و اومن،  یسسالم )تورسن، هر یمقابله ا یمثبت آن را بر رفتار ها یراست؛ مثال مطالعات تاث یو روان یبر بهداشت جسمان

 ی(، ناسازگار2000، ی(، عزت نفس )فر2003و همکاران،  یدنبرگ)فرا ی(، نگران2003 ،و همکاران یرس)پ ی(، افسردگ2001

( و 1996، ین)لو یزندگ یفیت(، ک1384و همکارن،  یفی)شر ی(، سالمت عموم1380فرد و همکاران،  یاریا)خد یو افسردگ

 ینهاز زم یتوان نقش مذهب در سالمت روان را جدا یتوجه داشت که نم ید( نشان داده اند. با1385و همکاران،  ی)نجف یتهو

 (.2006و همکاران،  ینگدر نظر گرفت )زول یزندگ یکل ی

 یبرخوردارند و بازخورد ها یشتریاز مقاومت واحد ب یدشد یها یماریدر برابر ب ینو متد یاند که افراد مذهب یافتهدر نپزشکا

 (.2002؛ بندا،2001،یتو را یرموثر است )با یارآنها بس یتو رضا یآرامش روان یجاددر ا یمذهب

در مورد سالمت  یزاسالم ن ینمب ینارتباط دارند. در د یو روان یبهداشت یبا مولفه ها یمبه طور مستق یمذهب یها گرایش

آمده  ییاشاره ها یحاتلو یا)ع( به صورت واضح و  ینائمه مهصوم یثاحاد یزو ن یم، در قرآن کریاز زندگ یترضا یزروان و ن

 ینتام یه هارا به را یبشر یبخش آن جامعه  یاتو ح ینوران یو برنامه ها قرآنکند که  یم یحاست. خداوند متعال تصر
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 یانیمستحب و آنچه سود و ز یااست واجب  یدسالمت انسان الزم و مف یاساس، آنچه برا ینگردد. بر ا یسالمت رهنمون م

ا در به وجود  یاری(. اسالم عوامل بس11، ص 1، ج یشهر یر یجسم و جان ندارد، مباح شناخته شده است )محمد یبرا

و سرور )که  یدر مورد شاد یگرد یاشاره نمود. از سو یکتوان به کار ن یداند که از آن جمله م یم یلو سرور دخ یآمدن شاد

 دارد. ینیاسالم فرام یندارند( د یارتباط تنگاتنگ یاز زندگ یتبا رضا

نواده از خا یدور یلفرد است و عموما به دل ی یندهآ یحساس و سرنوشت ساز برا یدوران ییدوران دانشجو ینکهتوجه به ا با

را در معرض خطر  یاز زندگ یتممکن است رضا یتوضع ین، ایرندرا برعهده بگ یچندگانه ا یمجبورند نقش ها یاندانشجو

کمک کند که احساس تسلط بر  یانتواند به دانشجو یم ینداریمذهب و د چون یگر یانجینقش عوامل م ینقرار دهد؛ بنابرا

افراد  یفیتو بهبود ک یسطح زندگ یارتقا ینکهبا توجه به ا یگرشود. از سوس د یجادا یتکنند و در آنها احساس رضا یطشرا

 یقشر ها یاندر م یاز زندگ رضایت یازتفاوت امت یانگرپژوهش ها ب یبرخ یجو نتا یتعوامل موثر بر رضا ییمستلزم شناسا

 یاز جامعه احساس م یر هر قشرو د یبه داده ها در هر کشور یاز( ن1389و همکاران،  یکنامیمختلف است )ن یکشور ها

(. 2000و خدمات متناسب و مناسب بافرهنگ آن گروه فراهم شود )آدامز و همکاران،  یینمختلف تع یگروه ها یها یازشود تا ن

 پرداخته شد. یاسوج یاندانشگاه فرهنگ یاندر دانشجو یاز زندگ یتو رضا یندارید ینربطه ب یبه بررس یقتحق ینلذا در ا

 پیشینه تجربی پژوهش. 1‚2

نشان داد که  «ییزناشو یاز زندگ یتبر رضا یندارید یزاناثر م یبررس»با عنوان  ی(، در پژوهش1388و همکاران ) حاتمی -

از  یتبا رضا یندارید یگر؛ به عبارت دیافتخواهد  یشافزا یزن یاز زندگ یتفرد افزوده شود، رضا یندارید یزانهر چه بر م

 و مثبت دارد.  یممستق یرابطه ا یزندگ

از  یتو رضا ینید یرابطه عمل به باورها»با عنوان  ی( در پژوهش1389) ی، مهدی، مسعود؛ برغمدیمندیزاده م حاجی -

 یتعمل به واجبات، عمل به مستحبات، عضو یعنیمعبد  یاسمق ینشان دادند که چهار حوزه اصل« سالمندان  یندر ب یزندگ

 داشتند. یاز زندگ یتبا رضا یها و انتخاب ة رابطه معنادار یریگ صمیمله دادن مذهب در تو مداخ یمذهب یدر گروه ها

)انجام واجبات، انجام  ینیبا هر سه بعد نگرش د یاز زندگ یتنشان داد که رضا ی( در پژوهش1390عبداهلل پور و همکاران ) -

و نشان داد که دخالت دادن  دمعنادار وجود دارمثبت  یها( همبستگ یممستحبات و دخالت دادن دن در انتخاب ها و تصم

 دهد.  یقرار م یررا تحت تاث یاز زندگ یتاست، رضا یبعد اجتماع یشترها و انتخاب ها که ب یمدر تصم یند

نشان « زنان شهر اصفهان یندر ب یاز زندگ یتبا رضا ینداریرابطه د یبررس»با عنوان  ی( در پژوهش1394) یقتیانمنصور حق -

نشان داد  یازمون همبستگ یجازحدوسط باالتر است، نتا یانپاسخگو یاززندگ یترضا ینوهمچن یندارینمره د یانگینداد که م

 وجود دارد.r = 0.368   رابطه معنادارومثبت  یاززندگ یتورضا یندارید ینکه ب
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 یدگیبا تن یاروییرو یوسبک ها یمذهب ینقش بازخوردها»نوان باع ی(. در پژوهش1391خانزاده زاده و همکاران، ) حسین -

به سالمت  یجهکمال و تعالی و در نت یمذهبی میتواند فرد را به سو ینشان دادند که اعتقادها«  یاز زندگ یترضا ییندرتب

 کند. یتاز زندگی هدا یتروانی و رضا

 یاندانشجو یاز زندگ یتبا رضا یاجتماع یتو حما ینداریرابطه د»با عنوان  ی( در پژوهش1392و همکاران ) پرپوچی -

 دارد. یمثبت و معنادار یرتاث یاز زندگ یتبر رضا یاجتماع یتو حما یندارینشان دادند که د« دانشگاه

 یباالتر مرتبط است و افراد مذهب یاز زندگ یتبودن با رضا ی( نشان داد که ابعاد مذهب2009) یزکازرینپژوهش آکل نتیجه -

در  ییزناشو یتمندیبا رضا ینگرش مذهب یرابطه »با عنوان  یفرد و همکاران در پژوهش یاریشادترند. خدا یر اقوام مذهبد

 ینرابطه مثبت و معنادار وجود دارد. از ب ییزناشو یزندگ یتمندیو رضا مذهبینگرش  یننشان داد که ب« متاهل  یاندانشجو

 ینا یها یافتهنشان داد. براساس  یدونفر یترابطه را با رضا یشترینب یمذهب، نگرش ییزناشو یسازگار یاسچهار خرده مق

، به عنوان عامل مهم در نظر ییزناشو ترا هم در بروز حل اختالفا یمذهب یتوانند نقش باورها یپژوهش، خانواده درمانگر م

 .یرندبگ

 ینشان داد که رابطه  یکایینفر آمر 3500 یوگسترده برر یابی ینهزم یک( در 2000) یرز(. ما2006و همکاران، ینگ)زول -

( 2009،ینی، به نقل از: بروان و تر2003و همکاران ) یویسوجود دارد. د یاز زندگ یتو رضا یشرکت در مراسم مذهب ینب یمثبت

 یاز زندگ یتو رضا یاعتقادات مذهب ینکه ب یدندرس یجهنت ینساله به ا 17تا  14 وجواناننفر از ن 45 یبررو یدر مطالعه ا یزن

اما برخی تحقیقات صورت گرفته رابطه منفی بین این دو متغیر را گزارش کرده اند)والتز مثبت و معنا دار وجود دارد. یرابطه 

(.درست است که بیشتر مطالعات انجام گرفته در بافت ادیان دیگری غیر از اسالم صورت 2009؛براون و تیرنی ،1988و کریدر،

ه با توجه به تفاوت های موجود  بین ادیان و اینکه دین اسالم آیین ها و رهنمود های زیادی برای گرفته است ،در حالی ک

خوشبختی انسان دارد که باسایر ادیان الهی متفاوت است ، ممکن است تاثیرات ناشی از آن بر زندگی انسان با دیگر ادیان 

 متفاوت باشد .

 است. یاندانشجو یندر ب یاز زندگ یتبا رضا ینداریارتباط د یررسپژوهش ب ینشده، هدف ا یانتوجه به مطالب ب با

 .فرضیات پژوهش1‚3

 رابطه وجود دارد؛ یاز زندگ یترضا یزانو م یندارید یزانم ینب -1

 رابطه وجود دارد؛ یاز زندگ یترضا یزانو م ینداریابعاد مختلف د ینب -2

 دارد. یاندانشجو یندر ب یندارید یزانبه م یدر شکل ده یمتفاوت یهاوزن ینداریابعاد مختلف د -3

 دختران و پسران تفاوت وجود دارد یندر ب یاز زندگ یتو رضا یندارید یزانم ینب-4
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 . روش شناسی پژوهش1‚4

روش پژوهش حاضر پیمایشی  و جامعه ی آماری این پژوهش در برگیرنده ی همه دانش جویان مقطع کارشناسی دختر و 

نفر  84نفر پسر و  88دانشجوی دختر و پسر است)  172فرهنگیان یاسوج می باشد .نمونه مورد مطالعه شامل پسر دانشگاه 

چند  یخوشه ا یتصادف یریانتخاب نمونه از روش نمونه گ یبرا مشغول به تحصیل بودند. 95-96دختر( که در سال تحصیلی 

( انتخاب و یریو دب یتیران و برادران تعداد دو رشته )علوم تربخواه یها یساستفاده شد. ابتدا از هر کدام از پرد یمرحله ا

مورد  یان ابزار هایانتخاب شدند؛ و همه دانشجو یمربوطه به صورت تصادف یدر رشته  یسکالس از هر پرد 4سپس تعداد 

 نمودند. یلنظر را تکم

 یریاندازه گ یهاابزار .1‚5

از  یکل یترضا یزان( جهت سنجش م1985و همکارانش ) ینرتوسط د یپنج سؤال یاسمق ینا .یاز زندگ یترضا مقیاس

و  ینر(. دا2004)کارر،  یردگ یدر پژوهش ها مورد استفاده قرار م یشده است و به عنوان شاخص احساس شادمان یهته یزندگ

ارش نموده اند. در مقابل هر گز یاسبرای مق ی.( مطلوب/89)آلفا کرونباخ  یایی( و پایهمگرا و افتراق یوه)به ش ییهمکارانش روا

و  یرتوسط خ یاسمق ین( در نظر گرفته شد. ا5( تا کامالً مخالفم )نمره 1نمره ای از کامالً موافقم )نمره  5 یکرتل یفسؤال ط

آن را مطلوب گزارش نموده اند.  یاییو پا واییمورد انطباق قرار گرفته است و شواهد ر یران( برای استفاده در ا1383) یسامان

 است. یو بزرگسال ینوجوان یبه گونه ای است که متناسب با زندگ یاسمق ینسؤال های ا

 یم یتمآ 25 یشده است و دارا یهته ینید یسنجش عمل به باورها ی( برا1379) یآزمون توسط گلزار ینا .معبد آزمون

 یریگ یمدر تصم یناز محرمات، در نظر گرفتن د یانجام واجبات و دور عمل به مستحبات، یباشد. موارد آزمون در سه حوزه 

جوان  52دانشجو و  894نفر که شامل  944 یآزمون بررو ینقرار دارد. ا دین یاجتماع یو جنبه ها یزندگ یها و انتخاب ها

و  0/76 یبکردن به ترت یمهو دو ن ییبازآزما یقآزمون از طر ینا یاییپسر( هستند اجرا شده است. پا 25دختر و  25) یزندان

 یقآزمون از طر ینمالک ا بهاست. اعتبار وابسته  94/0آزمون  ینکرونباخ ا یآلفا یبضر ینبه دست آمده است. همچن 0/91

؛ به نقل از: عبداهلل 1379، یبه دست آمده است )گلزار 78/0و  84/0اعتبار  یببا ضر یمذهب یرو غ یافراد مذهب ی یسهمقا

 (.1390مکاران،پور وه
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 های پژوهشیافته .2

 های توصیفییافته .2‚1

 های جمعیت شناختی پاسخگویان آورده شده است.ای از ویژگیدر جدول زیر خالصه

 انیپاسخگو یشناخت تیجمع های یژگیو -1جدول 

 درصد فراوانی ابعاد متغیر متغیر اصلی

 جنسیت
 51.2 88 مرد
 48.8 84 زن

 سن
 18.6 32 سال 20تا  18
 70.3 121 سال 23تا  21
 11 19 سال 26تا  24

 وضعیت تأهل
 88.4 152 مجرد
 11.6 20 متاهل

 100 172 کل پاسخگویان

درصد آنها  19باشند. از سوی دیگر درصد آنها زن می 49درصد پاسخگویان مرد و  51بر اساس جدول فوق مشخص است که 

 12سال سن دارند. از طرف دیگر  26تا  24درصد دیگر نیز بین  11سال و  23تا  21درصد بین  70سال،  20تا  18بین 

 درصد دیگر نیز مجرد هستند. 88درصد آنها متأهل و 
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 توصیف متغیرهای اصلی پژوهش -2جدول 

 واریانس انحراف معیار میانگین ابعاد متغیر اصلی

 2.09 1.45 4.40 رضایت از زندگی

 دینداری

 0.53 0.73 2.52 کل
 0.79 0.89 2.86 واجبات دینی

 0.66 0.81 2.34 مستحبات دینی
 0.60 0.77 2.38 تصمیم گیری

ندگی است. از زباشد که نشان از رضایت باالی پاسخگویان از می 4.40بر اساس جدول شماره دو، میانگین رضایت از زندگی 

اری نیز همین است که نشان از دینداری متوسط آنهاست. در ابعاد دیند 2.5طرف دیگر میانگین میزان دینداری پاسخگویان 

ررسی شد که خورد. پس از توصیف متغیرها نرمال بودن آنها بررسی شد با آزمون کولموگروف اسمیرنف بمسئله به چشم می

ی فرضیات پژوهش ین نتیجه عاید شد که متغیرها نرمال هستند. لذا جهت بررسداری آنها، ابا توجه به باال بودن سطح معنی

 های پارامتریک همچون پیرسون و مقایسه میانگین استفاده شده است.از آزمون

 های استنباطییافته .2‚2

 گردد.در این بخش نتایج بررسی فرضیات ارائه می

1H- رابطه وجود دارد یاز زندگ یترضا یزانو م یندارید یزانم ینب. 

سنجی استفاده شده است. چرا که هردو متغیر کمی و نرمال بوده و نوع آزمون رابطه 2برای بررسی این فرضیه از آزمون پیرسون

 دهد.است. جدول زیر نتایج این آزمون را نشان می

 

 

                                                                                                                                                                                                         
2 Pearson Correlation 
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 سنجش رابطه بین دینداری و میزان رضایت از زندگی -3جدول 

 رضایت از زندگی

 دینداری

 تعداد پاسخگویان داریسطح معنی میزان همبستگی

0.22 0.003 172 

همبستگی مثبت وجود دارد یعنی به  0.22دهد، بین میزان دینداری و میزان رضایت از زندگی به میزان جدول فوق نشان می

شدت رضایت از زندگی اضافه می شود. از سوی دیگر این  واحد بر 22ازای هر واحد تغییر در متغیر میزان دینداری به میران 

 یزانم ینبتوان گفت فرضیه اول محقق تأیید شده و میزان همبستگی در سطح خطای پنج درصد معنی دار بوده و لذا می

 .رابطه وجود دارد یاز زندگ یترضا یزانو م یندارید

2H- رابطه وجود دارد یاز زندگ یترضا یزانو م ینداریابعاد مختلف د ینب. 

برای بررسی این فرضیه نیز از آزمون پیرسون استفاده شده است. چرا که هم ابعاد دینداری و میزان رضایت از زندگی نرمال 

 دهد.سنجی است. جدول زیر نتایج این آزمون را نشان میبوده و نوع آزمون رابطه

 

 یزندگ از تیرضا زانیم و یندارید ابعاد نیب رابطه سنجش -4جدول 

 
 رضایت از زندگی

 تعداد پاسخگویان داریسطح معنی میزان همبستگی

 172 0.020 0.177 واجبات دینی

 172 0.003 0.228 مستحبات دینی

 172 0.012 0.190 تصمیم گیری

همبستگی مثبت وجود  0.18دهد، بین میزان رعایت واجبات دینی و میزان رضایت از زندگی به میزان جدول فوق نشان می

دارد. از سوی دیگر این میزان همبستگی در سطح خطای پنج درصد معنی دار است. از سوی دیگر بین میزان رعایت مستحبات 

دارد و این میزان همبستگی در سطح خطای پنج همبستگی مثبتی وجود  0.23دینی و میزان رضایت از زندگی به میزان 

درصد معنی دار است. در نهایت بین میزان بهره گیری از دین در تصمیم گیری زندگی و میزان رضایت از زندگی به میزان 
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توان گفت همبستگی مثبت وجود داشته و این میزان همبستگی در سطح خطای پنج درصد معنی دار است. لذا می 0.19

 .رابطه وجود دارد یاز زندگ یترضا یزانو م ینداریابعاد مختلف د ینبم محقق تأیید شده و فرضیه دو

3H - دختران و پسران تفاوت وجود دارد یندر ب یاز زندگ یتو رضا یندارید یزانم ینب. 

شود پرداخته میبرای آزمون این فرضیه با توجه به اینکه به مقایسه متغیر کمی نرمال در یک متغیر کیفی اسمی دو شقی 

شود که میزان دینداری و رضایت از زندگی در بین دختران و پسران بهره جست. در این آزمون مشخص می t 3بایستی از آزمون

 دهد.دار است یا خیر. جدول زیر نتایج این آزمون را نشان میچه اختالفی دارد و آیا این اختالف معنی

 مقایسه میانگین دینداری و رضایت از زندگی در بین دختران و پسران -5جدول 

 معناداری tمقدار  میانگین تعداد  متغیر اصلی

 دینداری
 2.46 88 پسران

0.930- 0.35 
 2.56 84 دختران

 رضایت از زندگی
 4.15 88 پسران

2.30- 0.022 
 4.65 84 دختران

ختالف آنها نیز میزان دینداری پسران و دختران دارای میانگین نزدیک به هم بوده و ادهد، اوال جدول شماره شش نشان می

نها نیز در سطح در سطح خطای پنج درصد معنادار نیست. از سوی دیگر میزان رضایت پسران کمتر از دختران بوده و اختالف آ

رضیه آخر دو نتیجه اشد. بنابراین در رابطه با فبخطای پنج درصد معنادار است، چرا که سطح معناداری کمتر از پنج درصد می

در  یاز زندگ یتارض یزانم ینبولی  داردندختران و پسران تفاوت وجود  یندر ب یندارید یزانم ینبشود به طوریکه، عاید می

 .دختران و پسران تفاوت وجود دارد ینب
جهت سنجش تأثیر ابعاد دینداری بر میزان رضایت از زندگی نیز انجام شده است که در جداول زیر نتایج  4آزمون رگرسیون

 آن آورده شده است.

                                                                                                                                                                                                         
3 Independent Samples Test 

4 Regression 
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 بررسی مدل رگرسیونی -6جدول 

  Df F P R R2  

 3  رگرسیون
3.25 0.02 0.23 0.05  

 168  باقیمانده

برازنده بوده و این سه متغیر  Fبر اساس جدول فوق مشخص است که اول مدل رگرسیونی با توجه به معناداری مقدار آزمون 

( پیش بینی کرده اند. در جدول زیر نیز مشخص است که با R2پنج درصد متغیر میزان رضایت را با توجه به ضریب تبیین)

 باشند.چکدام از ابعاد دینداری بر متغیر وابسته مؤثر نمیتوجه به سطح معناداری باالتر از پنج درصد هی

 سنجش میزان تأثیر متغیرهای مستقل بر وابسته -7جدول 

 B Beta T P 

 0.461 0.739 0.072 0.117 دینی واجبات

 0.128 01.530 0.207 0.369 دینی مستحبات

 0.856 0.182 0.025 0.048 گیری تصمیم

 یریگ نتیجه .3

ابعاد نگرش مذهبی با میزان  نشان داد که یجپرداخته شد. نتا یاز زندگ یتو رضا ینداریرابطه د یپژوهش به بررس ینا در

رضایت اززندگی رابطه وجود دارد .که در این میان دخالت دادن دین در تصمیم گیری بیشترین و واجبات دینی کمترین نقش 

را در ساخت عامل داشتند  و از میان این سه بعد ،هر سه بعد  واجبات دینی  با رضایت از زندگی و دو بعد دیگر) مستحبات 

لت دادن دین در تصمیم گیری ( رابطه مثبت با رضایت از زندگی داشتند . بیان این نکته الزم است که دین در دینی و دخا

جامعه ما به عنوان پایگاه اجتماعی برای افراد به شمار می رود . به این ترتیب افراد به هنگام روبرو شدن با مشکالت نه تنها از 

کرده اند ، الهام می گیرند ، بلکه با دیگر افراد مذهبی نیز به مشورت و تبادل نظر می منابع دینی که بر صبر و پایداری تاکید 

پردازند که این به نوبه ی خود حمایت اجتماعی انها را افزایش می دهد . تحقیقات نیز حاکی از این هستند که فراوانی رابط 

( . احتماال 2002؛واتسوم ، 2000کیکزنت میهالی ؛ نزدیک با دیگران یکی از همبسته های رضایت از زندگی است )سلیگمن و

افزایش رضایت از زندگی در این زمینه ، بیشتر تحت تاثیر بعد دخالت دادن دین در تصمیم ها و انتخاب ها میسر می گردد.این 
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نشگاه فرهنگیان پژوهش با مشکالتی روبرو بوده است که می تواند تعمیم آن را با مشکل مواجه سازد اول اینکه دانشجویان دا

از نظر محیط آموزشی و میحیط خوابگاهی و غذا در وضع نامطلوب قرار دارند و این عامل ها نارضایتی آن ها را در بر دارد که 

می تواند بر رضایت از زندگی و دینداری تاثیر بگذارد ، بنابر این باید در جامعه ای متعادل تر و مطلوب تر  از انواع محیط به 

پژوهش پرداخت. همچنین این تحقیق بر روی جمعیت دانشجویی انجام گرفته است . بدیهی است که تحصیالت  اجرای این

دانشگاهی می تواند بر اندیشه و عقاید افراد تاثیر بگذارد . بنابراین پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی از جمعیت عمومی نیز 

امه  برای جمع اوری داده ها استفاده شود ، به ویژه در زمینه عقاید  و استفاده شود  . دوم اینکه از مصاحبه در کنار پرسشن

 باورهای مذهبی  روشنگر مسائل زیاد ی خواهد بود.
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 نابعم

 سییاو مشارکت س ینداریرابطه د یبررس(، 1389. )یدنژاد، ام یسیع ؛رضا ی،محمود اغل یدجواد؛امام جمعه زاده، س -

 34-7، صص 1389، سال ششم، شماره اول، زمستان یاسیپژوهش نامه علوم س، اصفهان یاندانشجو

 یبا سالمت روان یو نگرش مذهب یی، سبک مساله گشایاز زندگ یترضا یرابطه »(، 1387، عباس )یپور رودسر یبخش -

 .1-19، ص 3، ش یزدانشگاه تبر ی، فصلنامه روانشناس«

 یاسمق یابیمذهبی و سالمت روانی و ارز یریجهت گ یانابعاد رابطة م(. 1383. )یتاو تاشک، آناه یبهرامی احسان، هاد -

 63-41، 2، 34، یتیو علوم ترب ی. مجله روانشناسمذهبی یریجهت گ

، 3، سال چهارم، شماره یکاربرد یدانش و پژوهش در روانشناس، .(. 1392، فرامرز )ی؛ سهرابید، مجی، بهجت؛ احمدیپرپوچ -

 60-68صص  1392 ییزپا

، جامعه « در سطوح خرد و کالن یعوامل موثر بر شادمان یجامعه شناخت یبررس» یمحسن موسو ید، مسعود و سیچلب -

 (1387)2و  1، دوره نهم، ش یشناس

، فصلنامه ییزناشو یاز زندگ یتبررضا یندارید یرتاث یبررس(، 1388) یرضا، علی، محمدباقر؛ اکبری؛ حبیدرضا، حمیحاتم -

 12-32، صفحات 1388، سال اول، شماره اول، بهار ینظام یروانشناس

 یسالمند ی، مجله یاز زندگ یتو رضا ینید یرابطه عمل به باورها(. 1389) ی، مهدی، مسعود؛ برغمدیمندیزاده م یحاج -

 .1389، سال پنجم، شماره پانزدهم، بهار یرانا

 یاروییرو یوسبک ها یمذهب ینقش بازخوردها(. 1391وبه؛ )، زهره؛ طاهر، محبیبیامان؛ حب یل، ایازی؛ نیزاده، عباسعل ینحس -

 1391زمستان ،44، شماره یازدهم، دوره یمجله علوم روانشناخت ،یاز زندگ یترا ییندرتب یدگیبا تن

 یکنفرانس مل ین، سومزنان شهر اصفهان یندر ب یاز زندگ یتبا رضا ینداریرابطه د یبررس(، 1394، منصور )یقتیانحق -

 یو علوم اجتماع یجامعه شناس

از عوامل  یبرخ یجامعه شناس ی(، بررس1390. )یمهدولت آباد، حل یی؛ مصطفاینحس یزاده، عل ینحس یم؛رضا دوست، کر -

 یرفاه و توسعه اجتماع یزی، فصلنامه برنامه رچمران اهواز( یددانشگاه شه یان)مورد مطالعه: دانشجو یندارید یزانموثر بر م

 10شماره 

 .ی، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیهیمید یار: خشاةترجمه یند یبرجامعه شناس یدرآمد(، 1384، )یلزاکرمن، ف -

 1، دوره ششم، شماره یرانا ی، مجله جامعه شناسیراندر ا ینداریسنجش د یبرا یمدل(، 1384. )یرضازند، عل یشجاع -

 ، تهران: نشر مرکزشدن یجامعه، عرف یند(، 1380رضا. ) یزند، عل یشجاع -

و روان  ینظر یمبان یشمقاالت هما یدهگز«:  آن یریمدل اندازه گ یابیو ارز ینداریسنجش د»(، 1384طالبان، محمد رضا. ) -

 ینید یها یاسمق یسنج
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 یندر ب یاز زندگ یتو رضا یندارید ینرابطه ب»؛ ی، علیزک ی؛ اشرفینزاده، حس یاقدم، روح اهلل؛ قل ی؛ مهدویعبداهلل پور، ناز -

، صص 1390، بهار و تابستان 12، ش 6، س یاسالم یتترب یپژوهش-ی، دوفصلنامه علم«یزتبر یدانشگاه آزاد اسالم یاندانشجو

153-141 .) 

 یرغ وزنان خواهان طالق  یندر ب یاز زندگ یتتصور از خدا و رضا یسهمقا(، 1388، زهره )ی؛ خسرویمه، سلیآباد یضف -

 یاییاره پادانشگاه اصفهان، سال چهارم، شماره دوم، شم یو روانشناس یتیترب یپژوهش ی، مجله خواهان طالق شهرستان کاشان

 9-1ده، ص 

 .یث، قم: دارالحدیپزشک یثدانشنامه احاد(، 1378، محمد و همکاران )یشهر یر یمحمد -

، مجله دانشور «یتبابحران هو ینداریخانواده و د ییکارا ی رابطه یبررس»(، 1385دالور ) یو عل ی، محمود؛ حسن احدینجف -

 .17-26، ص 16، ش 13رفتار، س 

از  یتبهداشتی و رضا یبررسی ارتباط رفتارها(، 1389مژگان؛ عطر کار روشن، زهرا. ) یی،نامجو، اکرم؛ بقا یم؛مر یکنامی،ن -

، 73، 19، یالنگ ی، مجله دانشگاه علوم پزشکبازنشستگی شهرستان رشت یزندگی در سالمندان مراجعه کننده به کانونها

54-46 

 ی، مجله روان پزشک« از مسلمانان یدر گروه یمذهب یها یتو فعال یستیبهز یاحساس ذهن»(، 1384) یبفرد، حب یانهاد -

 .224-232، ص 11و رفتار( ش  یشه)اند یرانا ینیبال یو روانشناس
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