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Abstract
In the present era, with the increase of 
positive psychological movements, many 
requests have been accepted to identify the 
factors and strategies to increase happiness 
and mental health. One of these is the study 
of the effect of religion on happiness.
Research in this field has had different 
methods and even results. The present 
study seeks to express the results and 
summarize a series of studies conducted 
in Iran on the impact of religiosity and 
religious orientation on happiness. In this 
article, first, using appropriate keywords 
and searching in Google browser and 
magiran and iranmedex sites, a significant 
number of researches were found, and 
after studying about 20 of them, finally 
10 articles using similar questionnaires 
and statistical methods were chosen 
and their data was analyzed.* The 
findings showed that there is a positive 
correlation and a significant relationship 

چکیده
جنبش هــای  افزایــش  بــا  حاضــر  عصــر  در 
روان شناســی مثبت تالش هــای فراوانی جهت 
افزایــش  راهکارهــای  و  عوامــل  شناســایی 
شادکامی و سالمت روان صورت پذیرفته است. 
یکــی از این موارد بررســی تأثیر دیــن و مذهب 
بــر شــادکامی اســت. پژوهش هــا در ایــن حوزه 
از روش هــا و حتــی نتایــج متفاوتــی برخــوردار 
بوده انــد. پژوهــش حاضر در صــدد بیان نتایج 
و جمع بندی دسته ای از پژوهش های صورت 
ایــران پیرامــون تأثیــر دیــن داری و  گرفتــه در 
جهت گیری مذهبی بر شــادکامی است. در این 
مقاله ابتدا با استفاده از کلید واژه های مناسب 
ســایت های  و  گــوگل  مرورگــر  در  جســتجو  و 
magiran و  iranmedexتعــداد قابــل توجهــی 
پژوهــش یافــت شــد کــه بــا مطالعــه حــدود 20 
از  آنهــا  در  کــه  10 مقالــه  نهایتــًا  آنهــا،  از  مــورد 
مشــابه  آمــاری  روش هــای  و  پرسشــنامه ها 
اســتفاده شــده بود، انتخاب شــده و داده های 
یافته هــای  گرفــت.  قــرار  بررســی  مــورد  آنهــا 
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مقدمه
که آرامش و سعادت خود را  گمشده ای است  امروزه بشر بیش از هر زمان دیگری به دنبال 
با آن تأمین نماید. دین، ایمان و ماوراء همواره مورد توجه بشریت بوده و فرستادگان الهی 
کارکردهای  همواره پیام تأمین سعادت بشریت را با خود به همراه داشته اند.1 درباره دین و 
بیت  و  )آرجیل  است  پذیرفته  صورت  متفاوتی  دیدگاه های  با  مختلفی  پژوهش های  آن، 
فرد  خدایاری  از  نقل  به   ،1992 اولسون4  و  پارگامنت   ،1983 برگین3،   ،1975 الللحمی2، 
موضوع  اهمیت  از  نشان  اخیر  دهه های  در  دین  روان شناسی  به  محققین  توجه   .)1388
دین داری و کارکردهای روان شناختی آن دارد )ینگر5، 1970، وولف6، 1991، آرجیل7، 2000، به 
کارکردهای آن دیدگاه های متفاوتی در  نقل از خدایاری فرد 1388(. در نحوه نگاه به دین و 
روان شناسی وجود دارد. برخی همچون روان تحلیلگران، دین را امری موهوم و منفی معرفی 

1. انفال، 24.
2. Argyle & Hallahmi.
3. Bergine.
4.  Pargament & Olsen.
5. Yinger.
6. Wulff.
7. Argyle.

between religiosity, religious attitude 
and orientation and happiness, and with 
increasing the level of religiosity, religious 
attitude and internal religious orientation, 
happiness increases.
As a result, one of the solutions to 
increase happiness is planning and 
compiling educational and cultural 
packages to strengthen religiosity, 
religious attitude and internal religious 
orientation.
Keywords: religious attitude, happiness, 
religiosity, religious orientation

کــه همبســتگی مثبــت و  پژوهــش نشــان داد 
بیــن دیــن داری، نگــرش و  رابطــه معنــاداری 
جهت گیــری مذهبی و شــادکامی وجــود دارد و 
بــا افزایش ســطح دیــن داری، نگــرش مذهبی 
و جهت گیــری مذهبــی درونــی، شــادکامی فــرد 
افزایــش می یابــد. در نتیجه یکــی از راه حل ها 
جهت افزایش شــادکامی برنامه ریزی و تدوین 
بســته های آموزشــی و فرهنگــی جهــت تقویت 
جهت گیــری  و  مذهبــی  نگــرش  دیــن داری، 

مذهبی درونی است.
شــادکامی،  مذهبــی،  نگــرش  کلیدواژههــا: 

دین داری، جهت گیری مذهبی
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کرده اند تا جایی که فروید در کتاب آینده یک پندار)1967( بیان می کند که دین یک پندار یا 
گردد. رفتاری نگرها  که انسان برای رسیدن به بلوغ باید از قید آن آزاد  چارچوب خیالی است 
گرفته  شکل  انسان  به  شده  داده  پاداش های  اساس  بر  که  فرایندی  عنوان  به  را  دین  نیز 
که دسته ای دیگر از اندیشمندان نظری  توصیف می کنند)آرژیل، 2000(. این در حالی است 
مخالف آنها ارائه نموده و دین را امری خردمندانه و عمیق ترین چیز در زندگی انسان می دانند 
)1902م، به نقل از نیلسن1، 2001م( اریکسون )1968م، به نقل از نیلسن، 2001م( مذهب را 
نهاد ارزشمندی می  داند که نقش مهمی در تأمین نیازهای روان شناختی بشر ایفا کرده است. 
کارکردهای مثبت دین در زندگی بشر. به  از  پژوهش حاضر تالشی است جهت بررسی یکی 
عبارتی دیگر در این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که آیا دین به طور کلی تأثیر 
مثبتی بر شادکامی فرد در زندگی دارد یا خیر و جمع بندی پژوهش های صورت گرفته در این 

باره چگونه است؟
جهت گیری  و  دین داری  مذهبی  نگرش  چون  عناوینی  با  سنجش  ابزارهای  که  آنجا  از   
مذهبی مطرح هستند الزم است قدری درباره هر یک از این مفاهیم توضیح دهیم. الزم به 
ذکر است که تمام این مفاهیم غرض این پژوهش که بررسی رابطه دین با شادکامی است را 

تأمین می نمایند. 
از دین داری تعاریف متعددی ارائه شده است. به عنوان نمونه ویلیام جیمز)ترجمه قائنی 
1376( دین را ایجاد رابطه معنوی با دنیایی نامحسوس به عنوان روح عالم خلقت می داند. 
خدایاری فرد)1388( دین داری را این گونه تعریف می کند: »برخورداری از شناخت و باور به 
پروردگار یکتا، انبیا، آخرت و احکام الهی و داشتن عواطف نسبت به خدا، اولیا و بندگان خدا و 
التزام و عمل به وظایف دینی برای تقرب به خداوند«. هرچند تعاریف ارائه شده از دین داری 
و نگرش مذهبی به صورت دقیق از هم متمایز نشده و محققین بیشتر به کارکردها و عوامل 
آنها پرداخته اند و بعضًا این مفاهیم در جای یکدیگر مورد استفاده قرار گرفته اند، اما از تعریف 
گرفته است چنین بر می آید  که مبنای پرسشنامه دین داری وی قرار  خدایاری فرد)1388( 
پرسشنامه  تبیین  به  مقاله ای  در  وی  است.  دین داری  شناختی  جنبه  مذهبی  نگرش  که 
خود درباره سنجش نگرش مذهبی)1375( پرداخته و می گوید این پرسشنامه ابعاد اساسی 
پرسشنامه  واقع  در  می سنجد.  را  ایدئولوژی  و  حوزه جهان بینی  در  خود  اعتقادی مخاطب 
1. Nelson.
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جدید وی که در سال 1379 تهیه شده، نسخه کامل تر و ارتقا یافته پرسشنامه نگرش مذهبی 
وی است که جنبه های دیگری را نیز سنجیده است. پژوهش های مورد بررسی غالبًا از نسخه 
سنجش نگرش مذهبی وی استفاده نموده اند. مراد ما در پژوهش حاضر از نگرش مذهبی، 

نمره کلی کسب شده آزمودنی ها در مقیاس نگرش مذهبی خدایاری فرد است. 
درباره مفهوم جهت گیری مذهبی آلپورت1)1950( می گوید: افراد مذهبی از هرگونه زشتی و 
کی و  که از نظر مذهب ضد ارزش محسوب می شود می پرهیزند و به سوی هر چه پا پلیدی 
نیکی است می گرایند.  این همان چیزی است که جهت گیری مذهبی درونی خوانده می شود 
)به نقل از خدایاری فرد، 1388(. چنین افرادی وقتی باوری را قبول می کنند سعی می کنند 
 .)1389 جعفری،  از  نقل  به  کند)آلپورت 1967،  دنبال  کامل  به طور  و  ساخته  درونی  را  آن 
که افراد مذهبی با انگیزش بیرونی مذهب را وسیله ای برای رسیدن به  این در صورتی است 
اهداف خود تلقی می کنند. این افراد بر خالف افراد با جهت گیری درونی، احتمال دارد شرکت 
در اجتماعات دینی و انجام مناسک مذهبی را وسیله ای برای ارضای نیاز به آرامش درونی، 
امنیت روانی، کسب مقام و تحکیم موقعیت اجتماعی و شخصی خود قرار دهند. )خدایاری 

فرد و همکاران، 1378(.
که در این  کار می  رود؛ یکی شادی است   واژه Happiness در زبان انگلیسی به دو معنا به 
خوشنودی  با  که  است  شادکامی  دیگری  و  بود  خواهد  مثبت  هیجانات  معنای  به  صورت 
مثبت گرا  روان شناسی  در  که  است  دوم  معنای  همین  و  است  مترادف  زندگی  از  رضایت  و 
کمتر سخن  شادکامی  معنای  درباره  روان شناسان    .)1395 می شود)پسندیده،  بحث  آن  از 
و عوامل  مؤلفه ها  به  بیشتر  و  گرفته  نظر  در  مردم  برای عموم  روشن  امری  را  آن  و  گفته اند 
آن پرداخته اند)پسندیده، 1395(؛ اما در دهه های اخیر جنبش های روان شناسی مثبت گرا با 
تمرکز بیشتر بر مفهوم شادکامی سعی در تعریف و ارتقای این مفهوم داشته اند. ابتدا شادکامی 
مالزم با لذت جویی به نظر می رسید؛ لذا مفهوم لذت گرای شادکامی با عنوان بهباشی درونی2 
کم + رضایت از زندگی)دینر2000،3(.  این گونه تعریف شد: عاطفه مثبت زیاد + عاطفه منفی 
در  حقیقی  شادکامی  می گویند  نت4  این  به  پژوهشگران  مثبت گرا  روان شناسی  پیشرفت  با 

1. Alport.
2. Subjective wellbeing)SWB(.
3. Diner.
4. Eudaimonic wellbeing.
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ابراز فضیلت1 و انجام دادن آنچه شایسته انجام است یافت می شود)هفرن، بونیول2011،2(.  
آنچه در اینجا اهمیت دارد تعریف آرجیل و کروسلند3)1987( است. آنها  یک تعریف عملیاتی 
که بر مبنای SWB و دارای سه بخش است: 1. فراوانی و درجه  از شادکامی ارائه نموده اند 
عاطفه مثبت یا احساس خوشی، 2. میانگین سطح رضایت در طول یک دوره، 3. نداشتن 
کسفورد مبنای اندازه گیری  احساس منفی، افسردگی و اضطراب. این تعریف در پرسشنامه آ

شادکامی قرار گرفته است. 

بواپژوهش
مقاله  نوشته می شوند.  متاآناالیز  و  یا ساده، سیستماتیک  تشریحی  در سه سطح  مروری  مقاالت 
پیش رو به روش تشریحی نوشته شده که در آن پس از انتخاب مقاالت بر اساس معیارهای تعیین 
آنها  نقد و بررسی  با  با یکدیگر مقایسه و پژوهشگر  از پژوهش ها  نتایج حاصل  شده در پژوهش 
سعی در جمع بندی نتایج می کند. در این پژوهش ابتدا با استفاده از کلیدواژه های نگرش مذهبی، 
جهت گیری مذهبی، دین داری و شادکامی از مجموعه پایگاه های iranmedex ،magiran و موتور 
جستجوگر گوگل مجموعه ای از مقاالت یافت شد که از این مجموعه بیش از 20 مقاله استخراج 
شده و سپس با مطالعه چکیده آنها حدود 15 مقاله برگزیده شد و با بررسی آنها 10 مقاله معیار 
کار قرار گرفت که نتیجه حاصل از آنها مورد جمع بندی قرار گرفته است. نتیجه 9 مقاله از مقاالت 
تحلیل شده یکسان بوده و احتماالتی برای علت تفاوت نتیجه آن یک مقاله نیز در انتها ذکر شده 
است. نحوه گزینش و معیار انتخاب مقاالتی که در نتیجه نهایی مورد استفاده قرار گرفته اند بدین 

شرح است:
 منیابااتخاب: مقاالتی که بر اساس آمار توصیفی و با استفاده از پرسشنامه های معتبری 
کسفورد در  گرفته نگاشته شده اند؛ مانند پرسشنامه آ که روایی آنها در ایران مورد تأیید قرار 
شادکامی و مقیاس نگرش مذهبی خدایاری فرد و جهت گیری مذهبی درونی-بیرونی آلپورت 

و...  پژوهش های صورت گرفته غالبًا از همین مقیاس ها استفاده نموده اند.
که از پرسشنامه های نامعتبر استفاده نموده یا نمونه ها را  منیابعدمااتخاب: مقاالتی   
به گونه ای برگزیده اند که احتمال سوگیری در نتیجه آزمایش در آنها باال است، مانند گزینش 

1. Expression of virtue.
2. Hefferon & Beniwell.
3. crossland.
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که مبنای جمع بندی  نمونه ها از اعضای انجمن اسالمی. در اینجا پرسشنامه های معتبری 
پژوهش حاضر قرار گرفته اند به طور اجمالی معرفی می شوند:   

پهسشنامهارهامکهای
 این مقیاس توسط خدایاری فرد، شکوهی یکتا و غباری بناب در سال 1379 تهیه شده که 
شامل 40 سؤال در خصوص عبادات، اخالقیات، ارزش ها، اثر مذهب در زندگی انسان، رفتار 
نمره گذاری  و دین می باشد.  به علم  نسبت  باورها  و  اجتماعی، جهان بینی  مباحث  انسان، 
تقریبًا مخالفم،  کاماًل مخالفم، مخالفم،  موافقم،  کاماًل  گزینه های  با  لیکرت  روش  اساس  بر 
گزینه های  کاماًل موافقم تنظیم شده است. برای نمره گذاری مقیاس به هر یک از  موافقم و 
که نگرش منفی تلقی  گزینه هایی  که نگرش مثبت تلقی شده اند 4 و 5 امتیاز،  انتخاب شده 
این  در  نمره  بیشترین  است  گرفته  تعلق  نمره 3  بینابین  گزینه های  به  و  دو  و  شده اند یک 

مقیاس 120 امتیاز است. 

پهسشنامهیرعیاباخدایابافهیوهمکابا 1385
دینی،  باور  مؤلفه  سه  در  دین داری  سنجش  سؤال   97 از  متشکل  پرسشنامه  این   
وانمود  اندازه گیری  سؤال   5 نیز  و  دینی  وظایف  به  عمل  و  التزام  و  دینی  عواطف 
از نظر مذهبی است.  از خود  ارائه تصویر مطلوب اجتماعی  برای  یا تالش  و  اجتماعی 
پرسشنامه  در  مؤلفه ها  و  عبارات  از  یک  هر  به  پاسخ گویی  و  اندازه گیری  مقیاس 
برای  که  است  درجه   6 لیکرت  طیف   )1385( همکاران  و  فرد  خدایاری  دین داری 
گروهی از سؤاالت: زیاد موافقم،  موافقم، تا حدی موافقم، تا حدی مخالفم، مخالفم و 
کثر اوقات، معمواًل، گاهی اوقات، به ندرت و  زیاد مخالفم و برای برخی دیگر: همیشه، ا
هرگز است. در نمره گذاری به هر یک از درجات، مقیاسی از یک تا شش بر حسب کم به 
زیاد تعلق می گیرد. پایایی این پرسشنامه توسط سراج زاده و رحیمی )1392( با آزمون 
آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار spss به دست آمده و میزان آن 0.89 گزارش شده 

است)حجازی،1392(.

)ROSمقیاستاجریهامکهاییبوای-بیهوایآپوبتی
آلپورت بر مبنای کوشش های نظری مقیاسی 20 گزینه ای ساخت که یازده گزینه آن به جهت گیری 
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مذهبی برونی و نه گزینه آن به جهت گیری مذهبی درونی اشاره می کردند. در سال 19۶۳ فگین1 
سنجش  برای  نمود.  ارائه  گزینه ای   21 نسخه  یک  آلپورت  مقیاس  به  سؤال  یک  افزودن  با 
شد  ترجمه  فارسی  به  فگین  برونی  و  درونی  مذهبی  جهت گیری  مقیاس  ایران  در  آزمون  این  روایی 
تصحیح  انگلیسی  به  آن  دوباره  ترجمه  و  دیگر  متخصصین  توسط  بازخوانی  با  آن  ترجمه  صحت  و 
ایران  مذهبی  فرهنگی  بافت  با  آن  نمودن  تناسب  در  سعی  متعدد،  بازنویسی های  با  سپس  و  گردید 
گردید و گزینه ها بر اساس مقیاس لیکرت تنظیم گردید. در این مقیاس نمره گذاری برای سؤاالت 
مقیاس جهت گیری مذهبی-برونی بدین صورت می باشد: کاماًل مخالفم5، تقریبًا مخالفم4، تقریبًا 
موافقم2 و کاماًل موافقم1. اعتبار این مقیاس توسط جانبزرگی) 1۳۷۸( در یک نمونه 2۳5 نفری 
گرفته  قرار  آزمون  مورد  کرونباخ  آلفای  اساس  بر   0/737 اعتبار  با  تهران  استان  دانشجویان  از 

است)جعفری 1۳۸9(.

کسفوبی پهسشنامهیایکامیآ
این مقیاس شامل 29 ماده است که توسط آرژیل لو و مارتین در سال  1995 تهیه شده و در 
یک طیف چهار درجه ای نمره گذاری شده است. پرسشنامه سازه های روان شناختی مربوط 
هدفمندی،  احساس  شوخ طبعی،  موافقت،  مهربانی،  برون گرایی،  اجتماعی،  عالقه های  به 
و  کنترل  مکان  خودمختاری،  جسمی،  سالمت  خود،  پذیرش  خود،  حرمت  خودبسندگی، 
و  پور  علی  توسط  ایران  در  مقیاس  این  روایی  می کند.  ارزیابی  را  شناختی  زیبایی  احساس 

نورباال )1995( 0.93 و پایایی آن0.92 گزارش شده است.

یافتهها
بهترین  مشابه،  ابزارهای  با  واحد  موضوع  یک  در  شده  نوشته  مقاالت  بررسی  شک  بدون 
و  ارتباط بین شادکامی  تبیین  و نتیجه گیری در آن موضوع است.  وسیله جهت جمع بندی 

نگرش دینی در ده مقاله منتخب به شرح زیر می باشد:  
در پژوهش عراقی و توکلی که بر روی دانشجویان دختر با جامعه آماری 5540 نفر و نمونه 
و  پیرسون  و شادکامی ضریب همبستگی 0.75  بین نگرش مذهبی  گرفت.  نفر صورت   189
0.78 اسپیرمن مشاهده شد و مقدار p کوچک تر از سطح معنادار 0.001 است که نشان دهنده 

1. Feagin.
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رابطه مثبت و معنادار بین این دو متغیر بوده و به عبارتی دانشجویانی که دین داری بیشتری 
دارند از میزان شادکامی باالتری نیز برخوردارند. متأسفانه این پژوهش به صورت واضح بیان 
که از چه پرسشنامه ای برای سنجش مقیاس دین داری استفاده نموده است؛ لذا در  نکرده 

جمع بندی نهایی این مقاله کنار گذاشته شده است.
در پژوهش حجازی صبحی و حسینی که بر روی دانش آموزان دختر مقطع دوم متوسطه 
و  رابطه بین دین داری  گرفت،  و نمونه 200 نفر صورت  با جامعه 408  شهرستان سجاسرود 

شادکامی با  p<0.05مثبت و معنادار با ضریب همبستگی 0.41 می باشد. 
گرفته  صورت  زن(   142 و  مرد  سالمند)247   389 روی  بر  که  قادری  پژوهش  در 
وجود  معنی دار  و  مثبت  رابطه  شادکامی  با  درونی  مذهبی  جهت گیری  بین  است، 
مذهبی  آلپورت جهت سنجش جهت گیری  پرسشنامه  از  پژوهشگر  این   .  p<0.01 دارد 

است. نموده  استفاده 
در  آستارا  شهرستان  متوسطه  دوره  آمورزان  دانش  روی  بر  که  کبریان  ا پژوهش  در 
گرفته از جامعه آماری 3757 نتایج آزمون ها بر روی نمونه 208 نفری  سال 93 صورت 
درصد   95 اطمینان  ضریب  با  شادکامی  و  مذهبی  نگرش  بین  که  است  آن  از  کی  حا
افزایش نگرش مذهبی شادکامی  با  رابطه معنی دار وجود دارد)F=3.69 p=0.027 ( و 

می یابد. افزایش 
رازی  دانشگاه  دانشجویان  از  نفر   373 شریفی  و  محمدی  ملک  رشیدی،  پژوهش  در 
کرمانشاه مورد مطالعه قرار گرفتند که در آن از پرسشنامه نگرش مذهبی آلپورت و پرسشنامه 
ضریب  شادکامی  و  درونی  مذهبی  جهت گیری  بین  بود.  شده  استفاده  کسفورد  آ شادکامی 
و  بیرونی  مذهبی  جهت گیری  بین  اما  دارد؛  وجود  معنی دار0.01  سطح  با   0.26 همبستگی 
اثرات  که  است  آلپورت  نظریه  مؤید  نتیجه  این  عبارتی  به  ندارد.  وجود  ارتباطی  شادکامی 

دین داری را مترتب بر نهادینه شدن دین در فرد می داند)به نقل از هاشملو، 1396(.
در پژوهش بخشی پور و رمضان زاده که بر روی 120)60 دختر و 60 پسر( نفر از دانش آموزان 
پیش دانشگاهی صورت پذیرفته بود، رابطه نگرش مذهبی و شادکامی در دختران با ضریب 
پسر  دانش آموزان  در  اما  شد؛  ارزیابی  مثبت   0.0005 معناداری  سطح  و   0.88 همبستگی 
p<0.0005 وr=-0.16  شد که این به معنای عدم ارتباط نگرش مذهبی در پسران و شادکامی 

آنها می باشد.
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سال   60 باالی  سالمندان  از  نفر   221 روی  بر  که  همکاران  و  دهکردی  پژوهش  در 
احساس  با  مذهبی  نگرش  مختلف  سطوح  بین  141مرد(  و  زن   81( پذیرفت  صورت 
پس  که  دارد  وجود  معنی دار  تفاوت   )p>0.05 معنی دار  سطح  در   F=4.194( شادکامی 
نگرش  متوسط  و  قوی  بین سطوح  که  رسیده  نتیجه  این  به  شفه1  آزمون  از  استفاده  از 
مذهبی  نگرش  افزایش  با  عبارتی  به  دارد.  وجود  معنی دار  تفاوت  شادکامی  با  مذهبی 
معناداری  تفاوت  شادکامی  با  آن  پایین  سطح  بین  اما  می یابد؛  افزایش  نیز  شادکامی 

وجود ندارد.
و  گلریز  مذهب  سنج  نگرش  مقیاس  از  آن  در  که  خواستی  یزد  و  احمدی  پژوهش  در 
دانشگاه  دانشجویان  از  نفر   128 روی  آزمون  نتایج  بودند،  کرده  استفاده  براهنی)1353( 
که ارتباط نگرش مذهبی با شادکامی با ضریب همبستگی 0.024  کی از آن است  اصفهان حا

معنادار نمی باشد.  
از  زن(   107 و  مرد   164( نفر   271 روی  بر  که  امیدوار  و  غالمی  صحرائیان  پژوهش  در 
شادکامی  و  مذهبی  نگرش  بین  رابطه  پذیرفت،  صورت   87 سال  در  پزشکی  دانشجویان 

) p=0.0001-r=0.256( مثبت و معنی دار است.
از دانشجویان  بر روی 180 نفر)90 مرد و 90 زن(  که  زاده  کاظمیان و مهرابی  در پژوهش 
صورت پذیرفت ضریب همبستگی پیرسون با مقدار0.63 نشان داد که رابطه بین شادکامی و 

. p<0.001 نگرش مذهبی مثبت و معنادار است

1. scheffe.
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تدولمقاالتمنتخبابتااطارهامکهایاایایکامی

نام 
پژوهشگر

سال و 
مکان 
مطالعه

روش گروه هدف
نمونه گیری

حجم 
نمونه

پرسشنامه 
شادکامی

پرسشنامه 
دین داری

ارتباط 
مستقیم دو 

متغیر

دانشجویان دختر 88 کرمانتوکلی1
دانشگاه آزاد

کسفورد189تصادفی پرسشنامه آ
دین داری

+

93 رشیدی2
کرمانشاه

دانشجویان 
دانشگاه رازی

کسفورد273تصادفی جهت گیری مذهب آ
آلپورت

درونی+
بیرونی-1

88 بخشی پور3
بهشهر

دانش آموزان پیش 
دانشگاهی

کسفورد120خوشه ای نگرش مذهبیآ
خدایار فر

پسران-
دختران+

کسفورد221تصادفیسالمندان بهزیستی93 ارومیهدهکردی4 نگرش مذهبیآ
خدایار فر

+

کبریان5 دانش آموزان دوم 93 آستاراا
متوسطه

کسفورد208تصادفی نگرش مذهبیآ
خدایار فر

+

92 احمدی6
اصفهان

دانشجویان دانشکده 
روان شناسی و علوم 

تربیتی

کسفورد128خوشه ای نگرش سنج آ
مذهب کلریزد- 

براهینی

-

92 حجازی7
سجاسرود

دانش آموزان دختر 
متوسطه

کسفورد200خوشه ای دین داریآ
خدایار فر

+

سالمندان باالی 88 تهرانقادری8
60 سال

کسفورد389خوشه ای جهت گیری آ
مذهبی آلپورت

درونی+
بیرونی-

88 کاظمیان9
بهبهان

دانشجویان 
دانشگاه آزاد

کسفورد180تصادفی نگرش مذهبیآ
خدایار فر

+

کسفورد271تصادفیدانشجویان پزشکی87 شیرازصحرائیان10 نگرش مذهبیآ
خدایار فر

+

احثواتیجهریها
در نهایت 10 مقاله معتبر که در بازه زمانی ۸۷ تا 9۳ انجام گرفته اند مورد تحلیل واقع شدند. 
اما در سایر  استفاده اش کنار گذاشته شد؛  نبودن پرسشنامه مورد  به دلیل روشن  توکلی  پژوهش 
موارد با توجه به پرسشنامه های مشابه و نمونه های مقطعی متفاوت می توان به این نتیجه رسید که 
هرچند میزان سطح ضریب همبستگی در پژوهش های مختلف متفاوت و با شدت و ضعف همراه 

1. مراد از )-( عدم معنا دار بودن رابطه است.
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است؛ اما در سطوح و طیف های مختلف جامعه شادکامی با دین داری، نگرش و جهت گیری مذهبی 
ارتباطی مستقیم و معنادار دارد و با افزایش سطح دین داری و نگرش مذهبی شادکامی نیز افزایش 
می یابد و در یک نگاه کالن دین رابطه مستقیمی با سطح شادکامی افراد دارد. این نتیجه گیری با 
فرا تحلیل نیازی)1۳9۸(، نتایج هیتزمن)1986( ویلسون)2001( شعاع کاظمی)1۳۸۸( عبدالخالق 
و ناصر)2007( همسو می باشد. در تبیین تفاوت نتیجه بخشی پور که ارتباط را در دختران معنی دار 
باید  با مقاالت موازی  با توجه به مخالفت نتیجه آن  باید گفت  و در پسران بی معنا تفسیر نمود، 
نحوه گزینش و تعداد نمونه های وی مجدداً مورد ارزیابی قرار گیرد. درباره گزارش احمدی نیز که 
معناداری رابطه شادکامی و نگرش مذهبی را منتفی دانسته می توان گفت استفاده وی از پرسشنامه 
متفاوت و تعداد پایین نمونه ها ممکن است در نتیجه اثر گذاشته باشد؛ ضمن اینکه این پرسشنامه 
مربوط به سال 1۳5۳ می باشد در حالی که پرسشنامه نگرش مذهبی خدایاری فرد و جهت گیری 
مذهبی درونی-بیرونی آلپورت جدیدتر و روایی آنها جدی تر مورد پژوهش قرار گرفته است. البته 
خود نگارنده علت مغایرت را به نظریه آلپورت ارجاع داده که علت این مطلب نهادینه نبودن دین 
در نمونه های مورد مطالعه بوده است. در نهایت باید گفت در پژوهش های حاضر تنها حجازی از 
پرسشنامه دین داری خدایاری فرد استفاده نموده و با توجه به اینکه این مقیاس مؤلفه های دین داری 
تقسیم بندی  دین  وظایف  به  التزام  و  دینی  عواطف  و  عالیق  دینی،  باور  دینی،  شناخت  بعد  چهار  را در 
نموده است و سنجیده و تنها به بعد شناختی آن اکتفا ننموده  و روایی آن بر مبنای ساختار نظریه دینی 
و با مراجعه به روایات و احادیث و کتب شهید مطهری و شهید صدر و نیز تأیید 12 نفر از متخصصان 
صاحب نظر در حوزه های روان شناسی روان سنجی و دین که سابقه انجام طرح پژوهش در این زمینه 
را داشتند مورد تأیید قرار گرفته است)خدایاری فرد، 1388(. پرسشنامه وی ابزار جامع و مناسبی 
جهت تحلیل سطح دین داری مردم ایران تلقی می شود و لذا انتظار می رود در پژوهش های آینده 
برای تعیین سطح دین داری از این پرسشنامه استفاده شود . این نکته قابل ذکر است که جامعه 
مورد بررسی مردم ایران بوده اند و با توجه به اهمیت فرهنگ و بافت های اجتماعی در بررسی های 
روان شناختی)براتی، 1399( بررسی ارتباط این دو عامل با یکدیگر در ملت ها و فرهنگ های متفاوت 
مجدداً نیاز به تحلیل و ارزیابی دارد. توجه به این سؤال که آیا این ارتباط در سایر ادیان و فرهنگ ها 

نیز به همین صورت برقرار است یا خیر؟ می تواند زمینه را برای پژوهش های آتی فراهم آورد. 
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منابع
»بررســی رابطه نگرش مذهبی، خودپنداره و حمایت اجتماعی با رضایت شــغلی زنان کارمند در دانشگاه های   

شهر کرمان«، پایان نامه ارشد. 
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