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 چکيده
گیری مذهبی با  کیفیت زندگی و شادکامی در دانشجویان در پژوهش حاضر به رابطه جهت

ابی یتوصیفی از نوع زمینهدانشگاه آزاد واحد اسالم آبادغرب پرداخته شد. روش پژوهش حاضر 

اد اسالمی در و همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانشجویان دانشگاه آز

ای گیری خوشهنفر که با استفاده از روش نمونه 6011به تعداد  6971-79 تحصیلیسال 

ها از سه پرسشنامه آوری دادهنفر بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع 911تعداد 

جهت گیری مذهبی آلپورت، کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی و شادکامی آکسفورد 

ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده گردید. . جهت تحلیل دادهاستفاده شد

گیری مذهبی بر کیفیت زندگی و ها حاکی از آن بود که ضرایب همبستگی بین جهتیافته

باشد و همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که میامی دارای رابطه مثبت و معنادار شادک

یشنهاد بینی کند. پدگی و شادکامی دانشجویان را پیشتواند کیفیت زنگیری مذهبی میجهت

تواند در بهبود کیفیت های زندگی به افراد میهای آموزشی مهارتشود برگزاری کالسمی

  .زندگی و شادکامی دانشجویان تأثیرگذار باشد.

 .گیری مذهبی، کیفیت زندگی، شادکامی، دانشجویانجهت : يديکل واژگان
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 2پور ، سميرا گنجی1پور سميه گنجی

 .غرب م آبادارشد روانشناسی. دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسال کارشناسی  6
 .ارشد روانشناسی. دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه کارشناسی  2

 

 نام نویسنده مسئول:
 سميه گنجی پور

 دانشجویان شادکامی و زندگی کيفيت با یمذهب گيريجهت رابطه

 آبادغرب اسالم اسالمی واحد آزاد دانشگاه
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 مقدمه
تر و از سالمت روانی بیشتری برخوردارند و رضایتمندی آنان از زندگی بیشتر گیری مذهبی درونی، از نظر شناختی منطقید با جهتافرا

است. جهت گیری مذهبی ممکن است نقش مهمی در کمک به افراد در درک و مقابله با حوادث زندگی، از طریق ارائه راهنمایی، حمایت و 

کمک به  -2فراهم کردن معنایی برای زندگی؛  -6نقش است:  9مذهب در فرایند مقابله با حوادث و مشکالت دارای امیدواری داشته باشد. 

 (.2160، 6ایجاد حسی از اعتماد به نفس برای افراد )فایرس -9افراد برای داشتن احساس کنترل در هنگام مواجهه با موقعیت های مختلف؛ 

 یط فرهنگی و ارزشی که در آن زندگداند از: تصورات افراد از موقعیت خود با توجه به شرایرت میسازمان جهانی ، کیفیت زندگی را عبا

(. رویکرد عینی، کیفیت زندگی 6971کنند. هر چه این تصورات مثبت تر و بهتر باشد، فرد از کیفیت زندگی باالتری برخوردار است )ترخان، می

نداردهای زندگی می داند. رویکرد ذهنی کیفیت زندگی را مترادف با شادی و یا رضایت فرد در نظر را به عنوان مواردی آشکار و مرتبط با استا

 (.2110و همکاران،  2می گیرند. این منظر، بر عوامل شناختی در ارزیابی کیفیت زندگی تأکید می کند )لهتو

گیزه می کند و احساساتی مثل درک هیبت الهی و معنویت یک کیفیت روانی است که فراتر از باورهای مذهبی و در انسان ایجاد ان

های اخیر، دیدگاه احترام به خلقت را در شخص به وجود می آورد فرد معنوی در زندگی هدفمند است و معنای زندگی را دریافته است. در سال

جزء دارد که عبارتند از رضا و نشاط. رضا  سالمت روانی و آسیب شناسی روانی، مورد نقد و تجدید نظر قرار گرفته است. شادکامی در اسالم دو

تحلیل می شود. بنابراین شادکامی ابعاد « لذت مادی و لذت معنوی»و نشاط به دو بخش «. شکر، صبر، طاعت و ترک معصیت»به چهار بخش

 (.6971شش گانه دارد )پسندیده، 

. به عبارت دیگر، درک افراد از شادی و رضایت در ابعاد برای کیفیت زندگی دو مشخصۀ اصلی وجود دارد که عبارتند از: شادی و رضایت

زندگی، تعیین کنندۀ سطح کیفیت زندگی افراد می باشد. براساس آنچه از متون دینی بدست می آید، شادکامی پایه نظری دینی دارد.مذهب 

تعامل و حمایت اجتماعی، شادی را افزایش می  شادکامی را به چند طریق ارتقا می دهد. برای نمونه، اعمال مذهبی ، مانند حضور در مساجد،

 (.6937دهد )عنایتی نوین فرد و حیدری رفعت، دهد و به زندگی شخصی معنا می

ای مثبت مانند عفو، بخشش، جستجو برای ارتباط های مقابلهشود شخص در زندگی روزانه از روشاعتقادات مذهبی قوی باعث می

بی، دریافت حمایت معنوی، اجتماعی، امید داشتن، شناخت خدا به عنوان خیرخواه و مهربان استفاده معنوی با خدا، دوستی با افراد مذه

کنند و سالمت روان و شادکامی باالتری دارند. افسردگی و اضطراب کمتری دارند. با توجه به مباحث ذکر شده ما به دنبال این هستیم که می

 ه دارد و این رابطه چگونه کیفیت زندگی بهتری را به دنبال دارد؟گیری مذهبی با شادکامی رابطبدانیم آیا جهت

ترین متغیرهای موثر بر رفتار و حاالت روانی مورد توجه بسیاری از متخصصان علوم رفتاری های اخیر دین به عنوانی یکی از عمدهدر سال

های اند. تأثیر مذهب بر رفتار، شخصیت و سایر حوزهرفی کردهقرار گرفته است تا جایی که دین را عامل اساسی در بهداشت فردی و اجتماعی مع

اند که مذهب دارای یک ارتباط مثبت با سالمت های فراوانی نشان دادهمورد توجه روانشناسان بوده است. پژوهش 21روانشناسی از اوایل قرن 

ی هالی برای احساس معنی در زندگی رسیده اند. یافتهگیری مذهبی درونی به دین و دینداری به یک عامل اصمعنوی است و افراد با جهت

 نشان داد که افرادی که به اجرای مراسم مذهبی مقید هستند، سالمت معنوی باالتری دارند. 9(2117پژوهش فارالند )

گیری این جهتکنند. افراد دارای کند که از مذهب برای اهداف خودشان استفاده میجهت گیری مذهبی بیرونی افرادی را توصیف می

پذیری، شأن، مقام و توجیه خود. در ممکن است مذهب را به انحاء مختلف مفتی بیایند، برای فراهم آوردن ایمنی و آرامش و تسکین، جامعه

ا ب ی قوی در مذهب دارند؛ نیازهای دیگر که ممکن است قوی نیز باشندکند که انگیزهگیری مذهبی درونی افرادی را توصیف میمقابل جهت

گیری درونی و (. جهت6719اهمیت نهایی کمتری مالحظه شده و تا حد امکان با باورها و دستورات مذهبی هماهنگ دارند )الپورت و راس،

سازد. پژوهش های متعددی بیرونی معرف انواع باورها، انگیزه و گرایش است و به روشنی افراد را بر اساس محتوای شناختی شأن متمایز می

اسگرای، ) گیری مذهبی بیرونی از سالمت معنوی باالتری برخوردارندگیری مذهبی درونی نسبت به افراد با جهتدهد که افراد با جهتنشان می

 یگیر جهت دانشجویان بیان داشتند که بین زندگیکیفیت و مذهبی گیریجهت بین ( در ارتباط6971منش و همکاران )جعفری 4(.2162

 و میجس حیطه با بیرونی مذهبی گیری جهت داشت. بین وجود دار معنی و مثبت ارتباط زندگی کیفیت های حیطه تمامی با درونی مذهبی

 گیزند کیفیت هایجنیه تمامی با درونی مذهبی گیری جهت بین داشت. برخالف وجود دار معنی و منفی ارتباط زندگی کیفیت محیطی

 مذهبی رهایباو تقویت دانشجویان، زندگی کیفیت بینی پیش در درونی مذهبی گیریجهت مثبت نقش به توجه با. دارد وجود دار معنی ارتباط

 با مذهبی گیری جهت بین رابطۀ ( در بررسی6970رشیدی و همکاران )  .گردد می توصیه دانشگاهی های محیط در معنویت سازی نهادینه و
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 همچنین دارد، وجود مثبتی رابطۀ شادکامی و زندگی کیفیت و نیدرو  مذهبی گیری جهت زندگی بیان داشتند که بین کیفیت و شادکامی

 اب بیرونی، مذهبی گیری جهت بین اما. دارد وجود معناداری و مثبت ارتباط زندگی کیفیت و شادکامی با کلی، مذهبی گیری جهت بین

 از درونی، مذهبی گیری جهت با افراد که: فتگ توان می بنابراین،. ندارد وجود آماری لحاظ از معناداری رابطۀ زندگی کیفیت و شادکامی

 و کنترل منبع شادکامی، مذهبی، گیری جهت ( در رابطه6974قاسمعلی و همکاران ) .هستند برخوردار باالتری زندگی کیفیت و شادکامی

 شادکامی و یبیرون کنترل منبع درونی، مذهبی گیری جهت پرستاری بیان داشتند که توانایی دانشجویان معنوی سالمت با ای مقابله راهبردهای

 اساس بر و کرده توجه مذکور متغیرهای های نشانه به باید اجتماعی روانی مشاوران و درمانگران ریزان، برنامه معنوی سالمت بینی پیش در

 گیری جهت رابطه رسی( در بر6979کنند. قادری و همکاران ) طراحی پرستاری دانشجویان معنوی سالمت بهبود برای را هایی برنامه ها آن

 جهت گیری مذهبیتبریز بیان داشتند که  شهرستان سالمندان خانه در ساکن و درخانه ساکن مرد سالمندان در زندگی کیفیت و مذهبی

 رابطه دارد، و جهت گیری درونی به طرز مثبت و معنی داری با سالمت روانی، سالمت عمومی، عملکرد اجتماعی، عملکرد جسمانی و شادکامی

( در بررسی رابطه شادکامی 6979دارای رابطه است. علی اکبری دهکردی و همکاران ) مذهبی برونی به طرز منفی و معنی داری با درد بدنی

گیری مذهبی همبستگی مثبت وجود دارد. های مقیاس جهتبا جهت گیری مذهبی و شخصیت چنین بیان داشتند که بین شادکامی و مؤلفه

پرستاری بیان داشتند که  دانشجویان عمومی سالمت با شادکامی و مذهبی گیری جهت شخصیت، ( در بررسی صفات6972ملکی و همکاران )

(، با هدف بررسی 6976. پیراسته مطلق و نیک منش )با سالمت عمومی رابطه مثبت و معنادار داشتند و شادکامی جهت گیری مذهبی درونی

به ایدز انجام شد، نتایج نشان داده است که معنویت بر کیفیت زندگی مبتالیان به ایدز مؤثر  نقش معنویت در کیفیت زندگی بیماران مبتال

بوده است و به عنوان یک روش مقابله ای، نقش مهمی در ارتقاء سالمت روان و کیفیت زندگی آنان ایفا می کند. صدیقی ارفعی و همکاران 

یری مذهبی درونی و شادکامی، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد؛ یعنی هر چه ( نشان دادند که بین جهت گ6976( و مؤمی پور )6976)

( نشان دادند که تقویت 6971جهت گیری مذهبی درونی افزایش یابد، میزان شادکامی دختران افزایش پیدا می کند. خواجه نوری و همکاران )

ر بسزایی بر بهبود سالمت روانی، اجتماعی و جمسانی و در کل کیفیت زندگی عوامل مذهبی، باورها، عقاید افراد و هویت دینی افراد جامعه تأثی

( در پژوهشی با هدف بررسی ارتباط بین مذهب، سالمت معنوی ، امید و کیفیت زندگی در بیماران مبتال 6971افراد دارد. بالجانی و همکاران )

ر بیماران سرطانی ارتباط مثبتی وجود دارد. صحراییان و همکاران به سرطان دریافتند که بین مذهب و سالمت معنوی، با کیفیت زندگی د

( در پژوهشی به بررسی رابطه نگرش های مذهبی با شادکامی، در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز پرداختند نتایج نشان 6937)

( با هدف بررسی ارتباط بین 2164و همکاران ) 6پسداد که بین نگرش های مذهبی و شادکامی دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد. فلی

جهت گیری مذهبی با سبک های مقابله ای در بزرگساالن و جوانان انجام شد، نتایج نشان داد که مذهب، نه تنها می تواند به عنوان یک سبک 

( در پژوهشی 2162)2رامیریز و همکارانمقابله ای شناخته شود، بلکه عامل مهمی در رشد کیفیت زندگی و افزایش کیفیت معنوی آن باشد. 

با هدف بررسی رابطه مقابله مذهبی، آشفتگی روان شناختی و کیفیت زندگی در بیماران همودیالیز نشان دادند که کشمکش های مذهبی 

)کلی، روانی،  بط با سالمتیرابطه مثبتی با عالئم افسردگی و اضطراب دارد، در این مطالعه مقابله مذهبی مثبت با هر سه بعد کیفیت زندگی مرت

دینداری به این نتیجه رسیدند  در بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و رضایت ذهنی و( 2161) 9احمد و عبدالخالدارتباطی( رابطه مثبت داشت. 

ل انجام دادند، نشان ( در تحقیقی که به صورت پان2161) 4. لیم و پاتناممثبتی وجود دارد که بین کیفیت زندگی و مذهب ارتباط و همبستگی

 0دادند: افراد مذهبی به خاطر حضور منظم در مراسم مذهبی و جماعات و ایجاد شبکه های اجتماعی در زندگی خود راضی تر هستند. هولدر

گرایش  ساله دریافتند که 3-62ای با عنوان گرایش به مذهب، نگرش های مذهبی و شادکامی در بین کودکان (، طی مطالعه2113و همکاران )

 1به مذهب، قویاً با شادکامی کودکان در ارتباط است و نه اعمال مذهبی. همچنین کودکانی که مذهبی ترند، شادکام ترند. بوردیری و دیویس

 گیری مذهبی رابطه مثبت و معنی داری دارد.( در تحقیق خود نشان داد که شادکامی با جهت2113)

 

 روش پژوهش

یابی و همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق را دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد ز نوع زمینهپژوهش حاضر از نوع توصیفی ا

( مقیاس جهت گیری 6نفر می باشند. ابزار گردآوری شامل  6011دهند. حجم جامعه حدود تشکیل می 6971 -79اسالم آبادغرب تحصیلی 

ماده مربوط به  7ماده آن مربوط به جهت گیری مذهبی بیرونی و  66ده ای ، که ما 21باشد، این پرسش نامه ( می6771مذهبی آلپورت )
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ماده ای ساخت که همۀ گزینه های پرسش نامه آلپورت در آن انتخاب  26فگین، یک نسخه  6719جهت گیری مذهبی درونی است. در سال 

بر اساس آلفای  99/1نشجویان دانشگاه های تهران با اعتبار نفری از دا 290شده بود. جان بزرگی اعتبار این مقیاس را در یک گروه نمونه 

( ، از تحلیل مولفه های اصلی با چرخش ابلیمین استفاده 6976کرونباخ گزارش کرده است. برای بررسی روایی در پژوهش شفیعی و همکاران ) 

واریانس جهت گیری مذهبی را بیان کند. در بررسی  از 11/23و  12/64شد و ساختار ساده ی دو عاملی به دست آمد که می توانست به ترتیب 

به دست آمد. آلپورت و راس در سال  12/1، و جهت گیری درونی  96/1پایایی مقیاس یاد شده ، آلفای کرونباخ جهت گیری مذهبی بیرونی 

ای که بر مبنا صورت گرفت ، این مقیاس را برای سنجش جهت گیری های درونی و بیرونی مذهب تهیه کردند. در مطالعات اولیه  6701

توسط نجات  پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی( 2است.   26/1مشاهده شد که همبستگی جهت گیری بیرونی با درونی 

د سالمت بع 4ماده و  21( در جمعیت عمومی و بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس در ایران ارزیابی شده است. این پرسشنامه، دارای 6931)

جسمانی، روانی، اجتماعی و محیط فیزیکی می باشد که به عنوان یک مقیاس جامع مورد استفاده قرار می گیرد و در مجموع، شامل کیفیت 

 691و حداکثر نمره  21زندگی کلی و سطوح سالمت عمومی می باشد. سؤاالت پرسشنامه پنج گزینه ای هستند. حداقل نمره در این مقیاس 

توسط آرگیل  و لو تهیه شده است. پرسشنامه  6771سال  در (6771پرسشنامه شادکامی آکسفورد )( 9(. 6971کجباف و همکاران، می باشد )

گیرد و عامل شخصیت، رضایت، خلق مثبت و سالمتی، کارآمدی و عزت نفس را در بر می 0سوال می باشد و  27شادکامی آکسفورد دارای 

تجزیه و تحلیل اطالعات در دو بخش آماری توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار  باشد.تا سه می درجه از صفر 4دارای یک مقیاس 

spss  صورت گرفت. در قسمت آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شد. 22نسخه  

 

 هایافته
 طه مثبت و معنادار وجود دارد. گیری مذهبی با کیفیت زندگی دانشجویان رابفرضیه: بین جهت

 گيري مذهبی و کيفيت زندگی دانشجویان. ضرایب همبستگی بين جهت1جدول 

 های پژوهشمولفه
 سالمت محیط روابط اجتماعی سالمت روان سالمت جسمانی

 معناداری همبستگی معناداری همبستگی معناداری همبستگی معناداری همبستگی

 12/1 621/1 19/1 611/1 110/1 612/1 16/1 699/1 گیری مذهبی بیرونیجهت

 116/1 266/1 116/1 221/1 116/1 262/1 19/1 697/1 گیری مذهبی درونیجهت

 

ریب سالمت جسمانی با ض های کیفیت زندگی به ترتیبمقیاسگیری مذهبی بیرونی و خردهبیانگر آن است که بین جهت 6نتایج جدول 

و سالمت محیط با ضریب همبستگی  61/1، روابط اجتماعی با ضریب همبستگی 61/1ضریب همبستگی  ، سالمت روان با69/1همبستگی 

های کیفیت مقیاسگیری مذهبی درونی و خردهمعنادار بودند. همچنین بین جهت P<10/1در تمامی موارد ذکر شده در سطح کمتر از  62/1

، روابط اجتماعی با ضریب همبستگی 26/1المت روان با ضریب همبستگی ، س69/1سالمت جسمانی با ضریب همبستگی  زندگی به ترتیب

معنادار بودند. در حالت کلی نتایج  P<10/1در تمامی موارد ذکر شده در سطح کمتر از  26/1و سالمت محیط با ضریب همبستگی  22/1

 ( رابطه وجود دارد.P<10/1گیری مذهبی و کیفیت زندگی در سطح معناداری کمتر از )تحلیل نشان داد که بین جهت

 

 گیری مذهبی و شادکامی دانشجویان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. فرضیه: بین جهت

 گيري مذهبی و کيفيت زندگی دانشجویان. ضرایب همبستگی بين جهت2جدول 

 

های مولفه

 پژوهش

 عزت نفس کارآمدی خلق مثبت و سالمتی رضایت شخصیت

 معناداری همبستگی معناداری همبستگی معناداری همبستگی معناداری یهمبستگ معناداری همبستگی

گیری جهت

مذهبی 

 بیرونی

116/1 12/1 163/1 14/1 113/1 16/1 192/1 10/1 196/1 10/1 

گیری جهت

 مذهبی درونی
179/1 11/1 119/1 11/1 109/1 12/1 102/1 10/1 130/1 19/1 
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ی شخصیت با ضریب همبستگ های شادکامی به ترتیبمقیاسگیری مذهبی بیرونی و خردهبیانگر آن است که بین جهت 2نتایج جدول 

و عزت  192/1، کارآمدی با ضریب همبستگی 113/1، خلق مثبت و سالمتی با ضریب همبستگی 163/1، رضایت با ضریب همبستگی 116/1

گیری مذهبی درونی معنادار بودند. همچنین بین جهت P<10/1در تمامی موارد ذکر شده در سطح کمتر از  196/1نفس با ضریب همبستگی 

، خلق مثبت و سالمتی با 119/1، رضایت با ضریب همبستگی 179/1شخصیت با ضریب همبستگی  های شادکامی به ترتیبمقیاس و خرده

موارد ذکر شده در سطح  در تمامی 130/1و عزت نفس با ضریب همبستگی  102/1، کارآمدی با ضریب همبستگی 109/1ضریب همبستگی 

گیری مذهبی و شادکامی در سطح معناداری کمتر از معنادار بودند. در حالت کلی نتایج تحلیل نشان داد که بین جهت P<10/1کمتر از 

(10/1>P.رابطه وجود دارد ) 

 

 تواند کیفیت زندگی دانشجویان را پیش بینی کند.گیری مذهبی میفرضیه: جهت

 انهاي کيفيت زندگی دانشجویبر اساس مؤلفهگيري مذهبی )بيرونی( ش بينی جهتتحليل رگرسيون چند متغيره جهت پي. نتایج 3جدول 

 متغیرها
  ضریب غیر استاندارد ضریب استاندارد

T 
 سطح معناداری

Beta خطای استاندارد B 
 11/1 01/2 612/1 132/1 - عرض از مبدأ

 16/1 46/4 602/1 122/1 699/1 سالمت جسمانی

 11/1 30/1 601/1 126/1 619/1 سالمت روان

 16/1 66/3 612/1 126/1 621/1 روابط اجتماعی

 10/1 16/0 616/1 121/1 690/1 سالمت محیط

 

گیری مذهبی بیرونی با استفاده از مدل تحلیل مسیر نشان های کیفیت زندگی بر جهتدهد که هر یک از مؤلفهنشان می 9نتایج جدول 

( دارای کمترین اثر کلی در 621/1( و بُعد روابط اجتماعی با میزان )619/1دهد که بیشترین اثر کلی مربوط به بُعد سالمت روان با میزان )می

 گیری مذهبی بیرونی در پاسخگویان مورد مطالعه داشته است جهت

 هاي کيفيت زندگی دانشجویانبر اساس مؤلفهگيري مذهبی )درونی( يش بينی جهت. نتایج تحليل رگرسيون چند متغيره جهت پ4جدول 

 متغیرها
  ضریب غیر استاندارد ضریب استاندارد

T 

 

 B خطای استاندارد Beta سطح معناداری
 11/1 42/2 649/1 160/1 - عرض از مبدأ

 11/1 21/4 622/1 123/1 692/1 سالمت جسمانی

 11/1 47/9 612/1 129/1 642/1 سالمت روان

 10/1 03/7 690/1 129/1 694/1 روابط اجتماعی

 10/1 00/1 643/1 199/1 626/1 سالمت محیط

 

ن اگیری مذهبی درونی با استفاده از مدل تحلیل مسیر نشهای کیفیت زندگی بر جهتدهد که هر یک از مؤلفهنشان می 4نتایج جدول 

( دارای کمترین اثر کلی در 626/1( و بُعد سالمت محیط با میزان )642/1دهد که بیشترین اثر کلی مربوط به بُعد سالمت روان با میزان )می

 گیری مذهبی درونی در پاسخگویان مورد مطالعه داشته است. جهت

 

 تواند شادکامی دانشجویان را پیش بینی کند.گیری مذهبی میفرضیه: جهت

 هاي شادکامی دانشجویانبر اساس مؤلفهگيري مذهبی )بيرونی( ش بينی جهت. نتایج تحليل رگرسيون چند متغيره جهت پي5جدول 

 متغیرها
 ضریب غیر استاندارد ضریب استاندارد

T سطح معناداری 
Beta خطای استاندارد B 

 11/1 13/0 294/1 192/1 - عرض از مبدأ
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 10/1 27/1 696/1 129/1 693/1 شخصیت

 10/1 23/4 601/1 122/1 602/1 رضایت

 10/1 60/0 624/1 124/1 627/1 خلق مثبت و سالمتی

 12/1 19/4 660/1 124/1 669/1 کارآمدی

 12/1 47/1 661/1 121/1 691/1 عزت نفس

 

تفاده از مدل تحلیل مسیر نشان گیری مذهبی بیرونی با اسهای شادکامی بر جهتدهد که هر یک از مؤلفهنشان می 0نتایج جدول 

گیری ( دارای کمترین اثر کلی در جهت669/1( و بُعد کارآمدی با میزان )602/1دهد که بیشترین اثر کلی مربوط به بُعد رضایت با میزان )می

 مذهبی بیرونی در پاسخگویان مورد مطالعه داشته است. 

 هاي شادکامی دانشجویانبر اساس مؤلفهگيري مذهبی )درونی( بينی جهت . نتایج تحليل رگرسيون چند متغيره جهت پيش6جدول 

 متغیرها
 ضریب غیر استاندارد ضریب استاندارد

T سطح معناداری 
Beta خطای استاندارد B 

 11/1 34/4 219/1 137/1 - عرض از مبدأ

 11/1 17/1 647/1 127/1 673/1 شخصیت

 10/1 17/0 649/1 123/1 610/1 رضایت

 10/1 02/9 661/1 191/1 692/1 خلق مثبت و سالمتی

 10/1 94/3 622/1 127/1 640/1 کارآمدی

 12/1 21/1 691/1 120/1 696/1 عزت نفس

 

 گیری مذهبی درونی با استفاده از مدل تحلیل مسیر نشان های شادکامی بر جهتدهد که هر یک از مؤلفهنشان می 1نتایج جدول 

( دارای کمترین اثر کلی 692/1( و بُعد خلق مثبت و سالمتی با میزان )673/1اثر کلی مربوط به بُعد شخصیت با میزان )دهد که بیشترین می

 گیری مذهبی درونی در پاسخگویان مورد مطالعه داشته است. در جهت
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 گيرينتيجه
گی های کیفیت زندمقیاسو درونی با خرده گیری مذهبی بیرونی نتایج تحلیل با توجه به آزمون همبستگی نشان داد که بین جهت

رابطه مثبت و معنادار  P<10/1)سالمت جسمانی، سالمت روان، روابط اجتماعی و سالمت محیط( در تمامی موارد ذکر شده در سطح کمتر از 

و ... در راستای اعتقاد به خدا  توان گفت: مذهب و اعمال مذهبی، مانند حضور در مساجد، نماز خواندنوجود داشت. در تبیین این نتیجه، می

شود. این آرامش درونی و روحی موجب افزایش کیفیت زندگی شخص به عنوان قدرت الیتناهی است که یاد خداوند موجب آرامش فرد می

ات صبور باشد و آن شود. همچنینی اعتقاد به خدا، باورهای توحیدی، توکل به خداوند و اعتقاد به معاد موجب میشود فرد در برابر نامالیممی

 را تحت قدرت باری تعالی بداند و باعث افزایش کیفیت زندگی وی شود. از سوی دیگر مذهب با هدف قرار دادن باورهای شناختی فرد، افراد را

احمد و (، 6971شود. نتایج پژوهش با تحقیقات خواجه نوری و همکاران )دهد که موجب افزایش کیفیت زندگی وی میتحت تأثیر قرار می

گیری مذهبی بیرونی و درونی با نتایج تحلیل با توجه به آزمون همبستگی نشان داد که بین جهتهمچنین  ( همسو بود.2161عبدالخالد )

های شادکامی )شخصیت، رضایت، خلق مثبت و سالمتی، کارآمدی و عزت نفس( در تمامی موارد ذکر شده در سطح کمتر از مقیاسخرده

10/1>P توان گفت: چنانچه احساسات مذهبی در زندگی باشد، نیروی روز افزونی بت و معنادار وجود داشت. در تبیین این نتیجه، میرابطه مث

دارد. در نتیجه، احساسات مذهبی مانع از آن میشود که انسان در کلیۀ کند و هیجان و شور زندگی را زنده نگه میدر کار و زندگی او وارد می

چار ناامیدی شود و همیشه شوق به زندگی در او پایدار باشد و موجب ایجاد شادکامی در انسان شود. داشتن هدفهای مراحل زندگی خود د

سیم رمذهبی، هدفمند بودن زندگی و عشق و عالقه به خدا، یکی از راههای اصلی برای رسیدن به شادکامی است. بنابراین، به این نتیجه می

و نشاط موقتی وجود داشته باشد، اما اگر این نشاط همراه با ایمان به خداوند و اطاعت از فرامین او همراه که ممکن است در زندگی شادکامی 

گردد، این شادکامی دائمی خواهد بود و رضایتمندی مادی و معنوی را در بر خواهد گرفت. نتایج پژوهش با تحقیقات صدیقی ارفعی و همکاران 

 ( همسو بود.6937ان و همکاران )(، صحرایی6976( ، مؤمی پور )6976)

های )سالمت جسمانی، سالمت روان، گیری مذهبی بیرونی بر اساس خرده مقیاسنتایج تحلیل با توجه به رگرسیون نشان داد که جهت

تماعی با بیشترین و روابط اج 619/1روابط اجتماعی و سالمت محیط( براساس ضرایب بتای استاندارد شده متغیر سالمت جسمانی با بتای 

 هایگیری مذهبی درونی بر اساس خرده مقیاسکمترین تبیین میزان کیفیت زندگی دانشجویان را داشتند. همچنین جهت 621/1بتای 

 642/1)سالمت جسمانی، سالمت روان، روابط اجتماعی و سالمت محیط( براساس ضرایب بتای استاندارد شده متغیر سالمت روان با بتای 

کمترین تبیین میزان کیفیت زندگی دانشجویان را داشتند.  از تحلیل نتایج مشخص شد که باالترین  626/1محیط با بتای  بیشترین و سالمت

گیری مذهبی درونی بعد سالمت روانی بوده است. بر این گیری مذهبی بیرونی بعد سالمت جسمانی و در جهتنمره کیفیت زندگی در جهت

گیری مذهبی در بحث کیفیت زندگی مهم است، بحث سالمت جسمانی و سالمت روان است. بدین در جهتتوان گفت: آنچه امروزه اساس می

های روانی بسیار مهم تر هستند، به گونه ای که حتی امروزه افر ادی که از تحصیالت باالتری نیز برخوردارند را نمی منظور باید گغت عامل

ان دانست. عوامل فردی و روانی بسیاری وجود دارد که سطح رضایت فرد از زندگی را تحت توان دارای کیفیت زندگی باالتری نسبت به دیگر

 ( همسو بود.2161(، لیم و پاتنام )6976تأثیر قرار می دهد. نتایج پژوهش با تحقیقات پیراسته مطلق و نیک منش )

ای )شخصیت، هی مذهبی بیرونی بر اساس خرده مقیاسگیرنتایج تحلیل با توجه به رگرسیون چند متغیره نشان داد که جهتدر پایان نیز 

بیشترین و کارآمدی  602/1رضایت، خلق مثبت و سالمتی، کارآمدی و عزت نفس( براساس ضرایب بتای استاندارد شده متغیر رضایت با بتای 

یت، های )شخصبر اساس خرده مقیاس گیری مذهبی درونیکمترین تبیین میزان شادکامی دانشجویان را داشتند. همچنین جهت 691/1با بتای 

بیشترین و خلق  673/1رضایت، خلق مثبت و سالمتی، کارآمدی و عزت نفس( براساس ضرایب بتای استاندارد شده متغیر شخصیت با بتای 

ادکامی رین نمره شکمترین تبیین میزان شادکامی دانشجویان را داشتند. از تحلیل نتایج مشخص شد که باالت 692/1مثبت و سالمتی با بتای 

گیری مذهبی درونی بعد شخصیت بوده است. نتایج پژوهش با تحقیقات هولدر و همکاران گیری مذهبی بیرونی بعد رضایت و در جهتدر جهت

 ( همسو بود.2113(، بوردیری و دیویس )2113)

ایمان راستین به خداوند  یری مذهبیگشود در راستای جهتپیشنهاد می انیدانشجو یزندگ تیفیبا ک یمذهب یرگیجهتدر خصوص 

شود می برای رشد و تعالی یفشارزای زندگی به صورت تجربه یادگیری، فرصت آورد که بر اثر آن رویدادهایوجود می سیستم شناختی در فرد به

ا ب یمذهب یرگیجهتخصوص  در یابد.افراد افزایش می سالمت جسمانی، سالمت روان، روابط اجتماعی و سالمت محیطاثر چنین تلقی،  و در

رو، متولیان امور آموزش شادکامی است. ازاین بینی کننده احساسمذهب و اعمال مذهبی و دینی، از مهمترین عوامل پیش انیدانشجو شادکامی

و  های مذهبی و دینیهای آموزشی خود، برنامهشود که همسو با برنامهتربیت کنند، پیشنهاد می ترکشور، به هدف اینکه دانشجویان شادکام

 های خود بگنجانند.بیشتری را در برنامه معنوی
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