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چکیده:
مذهب سيستم سازمان يافتهاي است از باورها شامل ارزشهااي اخالقا  ،رسامما  ،مشاارتت در
جامعه دين براي اعتقاد راسخ تر به خدا يا يك قدر برتر است .پايبندي مذهب يا مذهب بامدن
به درجه باور يا پايبندي به اعتقادا و اعمال يك مذهب نظام مند اطالق م شمد .رضاايتمندي از
زندگ بيانگر ميزان ارضاي تمايال و نيازهاي اساس انساان اسات .رضاايتمندي را ما تامان باه
عنمان ارضاي نيازهاي اساس و تلق مثبت و احساس خمشايند افراد به قلمروهاي مختلف زندگ
بيان ترد .هدف مقاله حاضر بررس رابطه بين پايبندي مذهب و رضايت از زنادگ در دانشاوميان
متأهل دانشگاه آزاد اسالم واحد قمچان ته در سال تحصيل  92-93مشغمل به تحصايل هساتند
م باشد .دادههاي پژوهش از  278نفر آزممدن گردآوري شده است تاه براسااس نممناه گياري در
دسترس انتخاب شده اند .ابزار ممرد استفاده در ايان پاژوهش ،پرسشانامه پايبنادي ماذهب جاان
بزرگ ( )1388و پرسشنامه رضايت از زندگ ( )swlsدينر و همکاران ( )1985بمده اسات .باراي
تحليل نتايج از روش همبستگ پيرسمن استفاده شد .يافتههاي بدست آمده از ايان تحقيا نشاان
داد ته بين پايبندي مذهب و رضايتمندي زندگ رابطه مستقيم معناداري وجمد دارد.
کلیدواژهها :پايبندي مذهب  ،رضايت از زندگ

 -1گروه مشاوره ،واحد قوچان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قوچان ،ایرانdrakbari54@yahoo.com .
 -2گروه مشاوره ،واحد قوچان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قوچان ،ایران.
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مقدمه:
رضایت یک احساس درونی است ،هر چند این احساس ،منقطع از دنیای خارج و واقعیتهای بیرون ی
نیست ،و می تواند ،تحت تأثیر آنها باشد ،اما وابسته به آنه ا نیس ت و ای ن اما ان ود ود دارد ک ه در
بدترین شرایط نیز بنوان از زندگی احساس رضایت داشت .پس باید دریافت که رضایت ،یک احساس
دوست داشتنی و زیباست که در وادی عواطف باید آن را دستجو کرد .پس برای رسیدن به احس اس
رضایت از زندگی باید بیشتر به کنترل احساسات و مدیریت آن پرداخت .احساس ناشی از تفار انسان
است و عواطف ما آن گونه شال میگیرند که میاندیشیم .همه احساسات منف ی و مبب ت ،نتیج هی
مستقیم افاارند .بدون تفاری مببت و واقع گرا نمی توان به احساس رضایت از زندگی دس ت یاف ت.
پس باید دریافت که احساس رضامندی یا نارضایتی از زندگی ،ریشه در تفار دارد و برای رسیدن ب ه
رضایت از زندگی باید در تفارات خود تجدید نظر کرد و باید دانست که برای رسیدن به ش ادکامی و
رضامندی ،تهیه و تأمین اماانات فراوان الزم نیست .میتوان با یک تغییر تفار ،ب ه رض ایت دس ت
یافت (پسندیده.)1384 ،
از نظر دورکیم احساس مذهبی یک پدیده موهوم و ساختگی نیست ،چون اگر آن یک خط ا و ت وهم
محض بوده باشد ،این قدر دوام نمی آورد( شریعتی.) 203 :1383 ،
از دمله آثار مذهب آرامش خاطر است ،خداوند بارها در آیات متعدد از دمله در آیه  46س وره احق ا
چنین میفرماید « :آنان که گفتند خدای دهان آفرین پروردگار ماست و برگفته خویش پای دار و ثاب ت
باقی مانده ،هرگز دچار وحشت و اندوه نمی ش وند» .در واق ع ب اور ب ه ق درت خداون د و نی ایش او و
سرنهادن به خواست و اراده الهی ،در تساین دردها به انسان توان تحمل میدهد .در این ح ال اس ت
که نیازهای روحی تأمین میشوند ،سرمایههای اخالقی تبلور می یابند و انسان توان آن را مییابد ک ه
از دسم خود دور گردد و درد را حس ناند یا آنچنان آرامش یابد که تنش را تجربه ننماید ( .گ

االنتر1

)1982،

-Galanter, M
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بیان مسئله:
دین و مذهب یای از اساسی ترین و مهمترین نهادهایی است که دامعه بشری به خود دیده اس ت،
به طوری که هیچ گاه بشر خارج از این پدیده زیست نارده و دامن از آن ب ر ناش یده اس ت(یون
 .)4-5 :1382،ویل دورانت مینویسد دین به اندازهای غنی و فراگیر و پیچیده است که دنبهه ای
متفاوت ومختلف آن ،برای دیدگاهها و نگرشهای مختلف به گونهای دلوه میکند ،به اعتقاد او آنچه
مهم است این است که هیچ دورهای در تاریخ بشری خالی از مذهب و اعتقادات دینی نب وده اس ت
(دورکیم)329 :1383 ،
بنابراین مذهب وادد مؤلفه هاى مهمى براى سازش یافتگى انسان اس ت.کس انى ک ه ارزش ه اى
مذهبى را بر دیگر ارزشها تردیح م ى دهن د از س ازش ی افتگى بیش تر وس المت روان بیش ترى
برخوردارند (رسول زاده طباطبایی و عبدی.)1389 ،
ازدواج نمونه بارزی است از تبادل هیجانها و عواطف مببت انسانی نسبت به انسان دیگر ک ه ح التی
از شادکامی  Happinessیا همان رضایت زندگی است( نور بخش ،نشریه :حدیث زندگی ).
افزون بر این ،رضایت از زندگی به عنوان یای از مؤلفههای بهزیس تی درون ی ش امل نگ رش ف رد،
ارزیابی عمومی وی نسبت به کلیت زندگی خود و یا برخی از دنبه ه ای زن دگی مانن د خ انوادگی ،و
تجربه آموزشی است ( دینر و همااران.)1999 ،1
طبق تعریف ،ارزیابی شخص از خود ممان است به شال شناختی (قضاوت آگاهانه نسبت به دوان ب
زندگی) یا به صورت عاطفی (تجربه هیجانات) باشد .به این نحو که اگر کسی اغل ب از زن دگی خ ود
راضی باشد و خوشی را تجربه نماید و در عین حال که هر چند هیجاناتی غمگینی و خش م را تجرب ه
می نماید ،بهزیستی درونی باال خواهد داشت ،برعاس ،اگر از زندگی خود ناراض ی باش د و خوش ی و
عالقه اندکی را تجربه نماید و پیوسته هیجانات منفی ،مبل خشم و اضطراب را احساس نمای د دارای
بهزیستی درونی پایینی است (مظفری و هادیان فرد.)1383 ،
هم چنین نتایج بررسی ها حاایت از این دارند که میزان معنویت با کیفی ت کل ی زن دگی رابط ه دارد
(فرل و همااران.)1995 ،1
-Diener, E. E., Sun, M., Lucas, R. E., & Smith, H. L
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در این مقاله سؤال اصلی پژوهش این است :آیا بین هوش معنوی و رضایت از زندگی رابطه معناداری
ودود دارد؟
اهمیت و ضرورت پژوهش:
اهمیت و ضرورت طرح موضوع معنویت و مذهب از دهات مختلف در عصر ددید احساس م یش ود
یای از این ضرورتها در عرصهی انسان شناسی توده به بعد معنوی انسان از دیدگاه دانشمندان ب ه
ویژه کارشناسان سازمان بهداشت دهانی است که اخیرا انسان را مودودی زیستی ،روانی ،ادتم اعی و
معنوی تعریف می کنند .ضرورت دیگر طرح این موضوع ظهور دوباره کشش معنوی و نیز دس تجوی
درک روشنتری از ایمان و کاربرد آن در زندگی روزانه است (وست.)1384 ،
مذهب و معنویت از مهمترین عوامل فرهنگی هستند که به ارزشها ،رفتارها و تجربیات انسانی ساختار
و معنا می بخشد .در واقع اکبر افراد معتقدند که یک زندگی معنوی دارن د .نظرس نجیه ا از دمعی ت
عمومی و بیماران همواره نشان دادهاند که بیش از  90%افراد به یک «ودود متعالی» معتقدند .ی ک
نظرسنجی دیگر نشان داد که  %94بیماران سالمت معنوی و سالمت دسمی خود را به ی ک ان دازه
مهم می شمرند .بیشتر بیماران خواهان اعمال توده به نیازهای م ذهبی و معن وی خ ویش هس تند.
باالخره ایناه ،یک نظرسنجی از پزشاان خانواده نشان داد که  %96آنان اعتقاد دارن د ک ه س المت
معنوی یای از عوامل مهم در بهداشت وسالمت است .به رغم این یافته ها ،نیازهای معنوی بیم اران
اغلب مورد اعتنا قرارنمی گیرد و یا برآورده نمیشوند (سهراب پور.)1380 ،
مبانی نظری:
 -1-1پاتریک فاگان ،2معتقد است اعمال مذهبی در باال بردن سطح بهداش ت روان ی ف رد ،ک اهش
افسردگی ،به دست آوردن عزت نفس و خشنودی در روابط فردی و ادتماعی مؤثّر است .به نظ ر وی
افزایش سطح سالمت روانی ،تأثیر بسزایی در زیاد ش دن ط ول عم ر ش خص و اما ان بهب ودی از
بیماری و کاهش ابتال به بیماریهای کشنده دارد (صیادی تورانلو و همااران.)1386 ،

-Ferrell ,B,R,Hassey,D,Grant.m
Patrick Fagan
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 -1-2نظریه دورکیم:
دورکیم ،دین را به عنوان پدیداری صاحب معنا و ک ارکرد مس تقل م یدان د .دی ن در ق اموس وی،
نظامی است از باورها و آیینها که بر تقلیل تقدس و روزمرگی ناظر است و در حیات دمعی مؤمنان
متبلور.
به نظر او مهم ترین کارکرد مناسک دینی عبارتست از:
 -1یگانگی تعهد فرد  -2ثبوت و ظهور مجدد عقاید و ارزشها  -3منسجم کردن فرد در دمع.
همچنین اهمیت این مناسک در این است که با مشارکت افراد در آنها ،قدرت اخالقی دامعه افزایش
یافته و در نتیجه انسجام و همبستگی ادتماعی حاصل میشود (نوابخش و همااران.)1388 ،
«از نظر دورکیم ،سر چشمه دین ،خود دامعه است .این دامعه است که بعض ی چیزه ا را ش رعی و
برخی دیگر را کفر آمیز میشناسد .از نظر دورکیم ،دامعه و دین از یک گوهرند .دین همان ش یوهای
است که دامعه از طریق آن ،خودش را به صورت یک واقعیت ادتماعی غیر مادی متجلی میس ازد»
(ریتزر ،1995 ،تردمه :احمد رضا غروی زاد.)23 :1379 ،
 -1-3مارک اسمیت )1996(1انگیزه های اصلی انسان از ارائهی اس نادهای م ذهبی ،ی افتن معن ا،
کنترل و حرمت خود است .مذهب یک حس کنترل تفسیری نیز ارائه می ده د ک ه مود ب اف زایش
سالمت روانی انسان میشود.
 -1-4گالک )1962( 2نوعی ریخت شناسی مؤثر در این زمینه ارائه کرد .ب ه نظ ر او ،م ذهب ی ا
مذهبی بودن دارای پنج بعد فراگیر است .این پنج بعد عبارت است از :بع د ای دئولويیای (باوره ای
مذهبی) ،بعد آیینهای مذهبی (اعمال مذهبی) ،بعد تجربی (3احساسهای مذهبی) ،بعد کاربردی ی ا
پیامدی (4تأثیر کلی مذهب بر زندگی افراد) و بعد عقالنی( 5دانش یا شناخت مذهبی).

1

- Mark, S, A, & Smith, M
- Glock, C. Y.
3
- experientia
4
- consequential
5
- intellectual
2
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سوابق تحقیق:
تحقیقاتی که در ایران به بررسی رابطه اعتقاد به اصول مذهبی اسالم و بهداش ت روان ی -ادتم اعی
صورت پذیرفته است نیز نشان می ده د ک ه می ان نگ رش م ذهبی و س ازگاری ف ردی و ادتم اعی
دانشآموزان ،رابطه مببت و معناداری ودود دارد (سهرابیان ،22 :1379 ،خلیلی.)38 :1379 ،
در ایران نیز هادیان فرد ( )1384در پژوهشی اقدام به بررسی ارتباط بین احساس ذهنی بهزیس تی و
فعالیت های مذهبی در گروهی از مسلمانان انجام داده است که نتایج به دست آمده نشان داد ،رابط ه
معناداری بین باورها و اعتقادات مذهبی و رضایت از زندگی ودود دارد (هادیان فرد .)1384،
در پژوهشی که به کوشش کیهان موتلو در مورد عقاید مذهبی دوانان ترکیه صورت گرفت ،عن وان
شده است که دامعه پذیری مذهبی در بین دوانان ترکیه افزایش یافته است .این بررسی که بر روی
نمونه 1099نفری در سال  1978با دمعی ت 536و در س ال  1991ب ا دمعی ت  563ص ورت
گرفته ،نشان میدهد میزان موافقت با گوی هه ای مط رح ش ده ک ه در م ورد اعتق ادات م ذهبی و
اخالقیات بوده ،در سال  1978،52درصد بوده در حالی که ای ن می زان در س ال  1991ب ه 67
درصد رسیده است .همچنین یافتههای تحقیق نشان میدهد که ارتباط مستقیمی بین اعتقاد به خدا
و خوشبختی ،مسلمان بودن و پوشیدن روسری ،مسلمان خوب بودن و ش خص درس تاار ب ودن ،از
نظر نمونه مورد پژوهش ودود ندارد ،همچنین اغلب آنها ،با این گویه که فقط مسلمانان ب ه بهش ت
میروند ،مخالفت کردهاند و نیز اکبر آنها با این گویه که اگر انسانها درس تاار باش ند ول ی م ذهبی
نباشند به بهشت میروند ،موافقت کردهاند (موتلو.)71-74 :1372 ،
همچنین یافت هه ای پ ژوهش کش اورز و هما اران ( )1388بی انگر آن بودک ه رض ایت از زن دگی
همبستگی مببت معنادار با بور به اصول دین ،انجام مناسک مذهبی ،دوستی و بندگی خدا دارد.
اسپیلاا ( )spilkaو هماارانش پژوهشگرانی بودند که  36مطالعه تجربی در مورد مرگ و درگیری
مذهبی را مرور کردند و نتیجه گرفتند که ایمان قوی تر یا معتقد بودن به زندگی بعد از مرگ ،با ترس
کمتر از مرگ همبستگی دارد .همچنین در این مطالعات ،افرادی که نمره ب االتر در ش اخص م ذهب
درونی داشتند ،ترس کمتری را از مرگ گزارش کردند .این امر بدان معناست ک ه غلب ه ب ر احس اس
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ترس از مرگ ،باعث می شود تا افراد ،آرامش بیشتری را در زندگی خ ود احس اس کنن د و در نتیج ه،
ناآرامیهای درونی خویش را بهتر کنترل کنند(.)spilka etc & Gorsuch ،1985 :84
هاردین ( ،)Hardinسازگاری زناشویی  64زوج را بررسی کرد و نشان داد که مذهب ،به طور مببت
با سازگاری و رضایت زناشویی باالتر ارتباط دارد .او همچنین نشان داد که م ذهب ،ع املی مه م در
دلوگیری از طالق است ()Hardin ،1997 :122
روش:
از آنجا که این پژوهش قصد دارد رابطه بین دو متغیر (پایبندی مذهبی و رضایت از زندگی) را به طور
همزمان مورد مطالعه قرار دهد دزء تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی میباشد.
روش گردآوری اطالعات:
روش گرد آوری اطالعات میدانی است که از طریق ادرای پرسشنامه به دست میآید.
دامعه آماری:
دامعه آماری عبارت است از کلیه دانشجویان متأهل رشتههای علوم انسانی دانشگاه آزاد قوچ ان ک ه
در سال تحصیلی  92-93مشغول به تحصیل میباشند .و حجم دامعه مورد نظر1000نفر میباشد.
روش نمونه گیری و حجم نمونه:
نمونه این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس صورت گرفت به این ترتیب که ب رای
به دست آوردن نمونه مورد نظر به مدت دو هفته ،در روزهای زوج هفته از صبح ت ا ظه ر ب ا حض ور
درساختمان علوم انسانی ،از بین دانشجویان متأهلی که در ساختمان علوم انسانی حض ور داش تند ب ه
اندازه حجم نمونه تعدادی را انتخاب نمودم که حجم نمونه بر اساس ددول مورگان ح دوداً  278نف ر
بود.
ابزار گردآوری اطالعات:
دهت گردآوری اطالعات از  2نوع پرسشنامه استفاده شد:
 -1پرسشنامه پایبندی مذهبی دان بزرگی ()1388
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 -2پرسشنامه رضایت از زندگی دینر و همااران ()1985

روش تجزیه و تحلیل اطالعات:
با توده به فرضیات مطرح شده ،روشهای آماری که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته عب ارت
است از :آمار توصیفی و آمار استنباطی.
در بخش آمار توصیفی از شاخصهای توصیفی مانند :فراوانی ،درص د ،میان ه ،می انگین و .. .اس تفاده
شده است و بخش آمار استنباطی شامل آزمون زیر میباشد :ضریب همبستگی پیرسون.
یافتهها:
ددول  :1نتایج آزمون کالموگرو  -اسمیرنو دهت بررسی فرض نرمال بودن توزیع متغیرها
متغیر
پایبندی مذهبی
رضایت از زندگی

تعداد
278
278

Zکالموگرو  -اسمیرنف
0/73
1/3

سطح معناداری
0/66
0/19

با توده به ایناه سطح معناداری آزمون ک الموگرو  -اس میرنف در تم امی متغیرهابیش تر از 0/05
میباشد لذا با 95درصد اطمینان میتوان گفت توزیع نمرات متغیرهای مورد بررسی نرمال میباشد
فرضیه اصلی:
ددول  :2بین پایبندی مذهبی و رضایت از زندگی رابطه معناداری ودود دارد.
متغیرها
پایبندی مذهبی

رضایت از زندگی
ضریب همبستگی
0/23

سطح معناداری
0/008

همانگونه که در ددول  2مشاهده میشود ضریب همبستگی بین پایبندی مذهبی و رضایت از زندگی
 0/23میباشد که معنادار میباشد( )p=0/008>0/05بنابراین فرضیه اصلی تحقیق تایید میشود.
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بحث و نتیجه گیری:
این پژوهش با هد بررسی رابطه بین پایبندی مذهبی و رضایت از زندگی انجام شد .فرضیه اص لی
که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت عبارت است از:
 -1بین پایبندی مذهبی و رضایت از زندگی رابطه معناداری ودود دارد.
همچنین مشخص شد که بین پایبندی مذهبی و رضایتمندی زندگی رابطه معناداری ودود دارد .ای ن
نتایج با اکبر تحقیقات ایرانی و خاردی همخ وان اس ت از دمل ه کی امرثی و ابوالقاس می ،)1388(،
میرشمس

ی ( ،)1387ن

ادری و هما

اران ()1388دهق

ان (،)1391حمی

دی و

همااران(،)1390کشاورز و همااران( )1388هاردین(  )1997الانی زو کاون دیش( ،)2004آکلی ز
کازرین ( )2009فابریااتور و هما اران (  ،)2000س اندرا و هوگ اوی ( ،)2003ب ازگیر (،)1382
یرفی ( ،)1382مک فادن ( ،)1995وایلد و همااران ( ،)1997روث ،به نقل از ثناگویی و همااران
( ،)1390الیسون ( ،)1991هنینگز گارد ()2008کندا و همااران (.)2006
تبیین نتایج تحقیق:
در تبیین نتایج تحقیق می توان به این ناته اشاره کرد که با توده به دیدگاههای مرب وط ب ه مات ب
انسان گرایی ،انسان سالم انسانی است که در زمان حال زندگی میکند از نیازهای خ ود آگ اهی دارد.
مزلو یای از بردسته ترین روان شناسان انسان گرا ،معنوی ت را از مهمت رین عناص ر نگ رش انس ان
گرایانه میداند و بیان می کند :آدمی به چهار چوبی از ارزشهای فلسفه ای ناظر به حیات ،دین ی ا ب ه
دلیلی برای دین نیازمند است .او همچنین برآن است که روانشناسان انسان گرا احتماال کس ی را ک ه
به این مسائل دینی اهمیت نمی دهد باید بیم ار ی ا نابهنج ار ود ودی تلق ی کنن د( .عب دال زاده و
دیگران.)1388 ،
 -1طبق نظر دانا زوهر یک انسان معنوی دارای ویژگیهایی است که عبارتند از:
 -2خود آگاهی :یعنی ایناه شما واقعاً بدانید که هستید و میدانید که با کل دهان مرتبط هستید.
 -3ایده آل بودن :آنچه طبیعت انسان نشان می دهد این است که بشر طبیعاً میخواهد خدمت کند و
این ایده تعیین کننده انسانیت اوست.
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 -4ظرفیت رو به رو شدن با سختیها و مشاالت :اقرار کردن به اشتباهات و قدرت مقابله با دردها و
سختیها را دارد.
 -5کمی نگر بودن :قدرت دید ارتباط بین اشیاء ،بسط دادن و عالقه مند بودن به همه چیز را دارد.
 -6تحسین کردن ،تنوع در دهان و پیشرفت کردن :وقتی من به سوی تو نگاه میکنم و آن تف اوتی
که در تو ودود دارد را میبینم ،می گ ویم خ دایا متش ارم یعن ی خ دا را ب ه خ اطر تن وع در ده ان
شارگذاری میکند.
 -7عرصه آزادی و درات :توانایی ایستادگی در برابر دمع و هم رای نشدن با عامه مردم را دارد.
 -8گرایش به پرسیدن چرا :سواالت نامحدودند و با پرسیدن است که واقعی ت ب ه ود ود م یآی د و
معلوم میشود.
 -9توانایی بیان کردن چیزی :قرار دادن چیزها در متن یا زمینه بزرگتر
 -10ناگهانی :این عمل از روی خیال نیست ... .این کلمه از ریشه هایی شبیه التین م یآی د ،مانن د
واکنش 1و مسئولیت  ،2این قضیه مربوط به ترس نیست بلاه متناسب با واک نش نس بت ب ه ده ان
است ،تعاملی که فرد با دهان هستی دارد.
بنابراین به نظر میرسد که انسانهایی که از پایبندی مذهبی قوی تری برخوردارند بالطبع دارای چنین
ویژگیهایی میباشند و میتوانند خود را برای داشتن رضایت از زندگی آماده کنند.

- Psponse
- Responsibility

1
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