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چکیده
شادمانی و رضایت از زندگی یکی از موضوعهای بااهمیّت پژوهشی براای پرژوه گراا
گوناگو علوم اجهماعی است؛ زیاا احساس شادمانی میتواند نق

رشره هرای

بسزایی در فاآیند توسعة یک جامع و

ارتقای کیفیت زندگی افااد ایفا کند .یکی از مهمتاین عوامل اجهماعی و فاهنگری مراتط برا شرادمانی کر
مورد توجّ پژوه گاا واقع شده است ،باورها و پایبندی دینی است .این مقال برا آ اسرت ترا ضرمن
ماور رویکادهای مخهلف مابوط ب رابطة دینداری و شادمانی ،با رویکادی تاکیطی این رابط بر ورور
تجابی مطالع شود .ب این منظور ،ب روش پیمای

و با نمون ای از دانشجویا دانشگاه خوارزمی در سرا

 ،1931رابطة دینداری با مهغیّاهرای حمایرت اجهمراعی ،معنراداری زنردگی و سرازگاری برا ناکرامیهرا و
محاومیّتها آزمو شد .ابزار گادآوری اطّالعا

پاس نام بود .بااساس یافه های تحقیرق ،دیرنداری بر

واسطة مهغیّاهای حمایت اجهماعی ،معناداری زندگی و سازگاری با ناکامیهرا و محاومیّرتهرا ،مریتوانرد
شادمانی افااد را افزای

دهد .با وجود این ،با کنها این مهغیاها اثا دیرنداری برا شرادمانی جهرت منفری

ضعیفی پیدا میکند ک ممکن است ب خاطا ایجاد نوعی وسواس و تاس از گناه و مجرازا

ناشری از آ ،

ایجاد دنیاگایزی و جزمیتگاایی باشد.
کلیدواژهها :دینداری ،حمایت اجهماعی ،معنیداری زندگی ،سازگاری ،ناکامی ،محاومیّت ،شادمانی.
 .1مقدّمه

توجّ ب احساسا

مثطت انسا از جمل شادمانی از عهد باسرها مطرا بروده اسرت (خروش کرن

کشاورز ،1931 ،ص ،)11 .امّا از سا  1391پژوه های مابوط ب شادمانی افزای

و

یافت (آرجایل1111 ،1
1 Argyle
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ب نقل از جعفای ،عابدی و دریکوندی ،1931 ،ص .)01 .دربارۀ عوامل مؤثا با شادمانی مطالعا

فااوانری

انجام شده است .وینهوو  )1331( 1عواملی؛ مانند سالمهی ،تحصیال  ،مذهب و معنویت ،وضعیّت تأهل،
شخصیّت ،جذابیّت فیزیکی ،جنسیّت ،سن و ثاو

را با شادمانی مؤثا میداند .یکری از مهرمتراین عوامرل

اجهماعی و فاهنگی ماتط با شادمانی ،دینداری است ک در ده های اخیا بیشها مرورد توجّر واقرع شرده
است (ریاحی ،علیوردینیا و بنیاسردی ،1931 ،ص .)01 .دربرارۀ رابطرة دیرنداری برا شرادمانی نظراا
مهفاوتی وجود دارد .بسیاری از آ ها با نق

مثطت دینداری در افزای

شادمانی تأکید کادهانرد :از جملر

اینک در زمین یابیهای ب عمل آمده در ملیّت های مخهلف ،افااد مذهطی فعّرا  ،سرطو نسرطهاب برا تای از
شادمانی را گزارش دادهاند (اینگلهار  .)1331 ،1با وجود این یافه ها ،همة تحقیقا

رابطة مثطت بین دین-

داری با شادمانی را نشا نمی دهند .گارتنا 9و دیگاا ( )1331ب این نهیج رسیدند ک مذهب با بعضی از
مهغیاهایی ک ممکن است با کارکادهای اجهماعی و روانی ضعیفتا مانند وابسهگی ،سطو پایینتا خرود-
شکوفایی ،عدم انعطافپذیای ،دگماتیسم و اسهطداد ماتط باشند ،رابط دارد و یا بنیادگاایی دینی ب میرزا
زیادی با دگماتیسم ،نژادپاسهی و هموفوبیا رابط دارد (آلهیما و هانسطاگا ،1110 ،1ب نقل از بارتز،اسکا ،
اسمیت و فیچنا ،1111 ،0ص .)931 .با وجود این تحقیقا  ،بسیاری از نویسندگا ب طور ضمنی اسهد
میکنند ک اثاا

سودمند مذهب ،عام و جها شمو است.

در این مورد دیدگاههای جامع شناسی دین ب خصوص دیدگاه کارکادگاا د لت با آ دارند ک دیرن از
طایق ایجاد کارکادهایی چو معنابخشی ،امیدبخشی ،انسجامبخشی و انهظامبخشری ،فرااهمآورد پاسرخی
باای حل مسایل غایی مثل ناکامی رنج ،عدم اطمینا و ب خصوص مرا ،،سرازگاری برا ایرن ناکرامیهرا و
محاومیّتها ،فااهمآورد پاسخی باای تطیین تجارب سادرگمی ،رنج و شا ،مشراوع و درکپرذیاسراخهن
نظم اجهماعی و همچنین ساخت معنا از طایق گذشهن از ططیعت زیستشرناخهی و رسرید بر یرک نروع
خودآگاهی و باز کاد تصویای از جها نمادین ک ب واقعیت و وجود فاد معنا میبخشد ،میتواند نقر
مؤثای در افرزای

شرادمانی ایفرا کنرد (همیلهرو  ،1931 ،ور

،119 ،191 ،111 ،111-119 ،111-113

.)110

1 Veenhoven
2 Inglehart
3 Gartner
4 Altemeyer & Hunsberger
5 Bartz, Scott, Smith and Fichner
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با آ ک کشور ما کشوری شناخه میشود ک پایطندی دینی در آ گسرهاده و نهراد دیرن پانفرو اسرت،
تحقیقا

انجامشدۀ داخلی و خارجی حاکی از آ است ک ایاا از لحاظ شرادمانی وضرع مطلروبی نردارد.

چلطی و موسوی ( )1913در یک مطالع ب این نهیج رسیدند ک سطح شادمانی در جامعة ایاا پایین است
از نیمی از افااد شادمانیشا کمها از حدّ مهوسّ بود .همچنین ،رتطة ایاا از نظا میزا شادمانی در

و بی

میا  93کشور  91بود ک رتطة نازلی است (چلطی و موسوی ،1913 ،و

)91-90.؛ ب عالوه ،در پاوژهای

ک توسّ دانشگاه لیسها با هدف رتط بندی کشورها از نظا شادی مادمشا انجام شد ،نهایج جالب تروجّهی
خصووا در مورد ایاا ب دست آمد .از میا کشورها دانمارک رتطرة  ،1سرو یس رتطرة  ،1اترای

رتطرة ،9

ایسلند رتطة  ،1باهاما رتطة  ،0فنالند رتطة  ،9سو د رتطة  ،1بوتا رتطرة  ،3باونئری رتطرة ( 3شرادتاین ملّرت
مسلمال ) ،کانادا رتطة  11و الی آخا .ایاا از میا  111کشور رتطة  111را ب خود اخهصاص داد و در قارۀ
آسیا بعد از کشورهایی چو عااق و افغانسها قراار گافرت (پایگراه خطرای /تحلیلری فراارو19 ،شرهایور
.)1931
با توجّ ب مطالب فوق ک عمدتاب حاکی از رابطة مثطهی برین دیرنداری و شرادمانی هسرهند و از طراف
دیگا ،سطح پایین شادمانی گزارششده در تحقیقا

داخلی و خارجی در ایاا  ،پاس

این مقال این است

ک در یک جمعیّت خاص در جامعة ایاا  ،دینداری و شادمانی چ رابط ای با هم دارنرد آزمرو تجابری
رابطة این دو مهغیا میتواند ب فهم ما از کارکادهای ویژۀ دین در مهن جامع ایاا کمک کند و تناقضهای
مطا -شده در با را تا حدّی توضیح دهد.
 .2پیشینۀ نظری و تجربی
 .1 .2پیشینۀ نظری

مطاحث نظای در دو بخ

دنطا میشوند .ابهدا ب مهمتاین نظای های جامع شناسا دین دربارۀ دیرن اشراره مری-

شود تا د لتهای آ ها باای اثا دین با شادمانی مشرخّ

شرود .در ایرن بخر

مهناسرب برا موضروع ،نظایر هرای

کاردکادگاایان و معناگاایان دربارۀ دین ماور میشوند .سپس نظای های تطیینکنندۀ شادمانی مطا خواهنرد شرد و در
نهایت ،بااساس این نظای ها و یافه های مطالعا تجابی ،مد نظای تحقیق مطا خواهد شد.
الف) رویکردهای کارکردگرا و معناگرا در جامعهشناسی دین

آلپا

ک یکی از شارحا آثار دورکیم است ،مینویسد ک کارکادهای دین از نظا دورکیم را می تروا

در چهار گاوه قاار داد .انضطاط بخ

و آمادهساز ،انسجامبخ  ،حیا بخ

و خوشطخهی بخ  .1مناسرک

1 Disciplinary and preparatory, cohesive, revitalizing, and euphoric
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زندگی اجهماعی هسهند ،میآموزنرد و بر ایرن

تاتیب ،آ ها را باای زندگی اجهماعی آماده میکنند .مااسم دینی مادم را دور یکدیگا جمرع مریکنرد و از
این رو پیوندهای مشهاک آ ها را تثطیت و انسجام اجهماعی را تقویت میکند .از طایق مااسم دینی اعضای
جامع از میااث اجهماعی خود عمیقاب آگاه میشوند و اولیتاین عناوا وجدا جمعری زنرده مریماننرد و
ساانجام اینک  ،دین در پیاوان

احساس خوش سعاد

و خوشطخهی اجهماعی را ب وجرود مریآورد و در

نهیج  ،احساس ناکامی ،بیایمانی و تادید را از د آنا میزداید (کوزر ،1930 ،ص.)111 .
باخی از نظای پادازا کارکادگاایی ،نقطة عزیمت بحث خود دربارۀ کارکادهرای دیرن را کارکادهرای
روانی آ قاار دادهاند .یینگا دین را پاسخی باای حل مسایل غایی حیا
ما ،و دستیابی ب آرام

انسانی مانند رنج ،عدم اطمینا و

و وقار در باابا رنج و بد اقطالی میداند (همیلهو  ،1931 ،ور

.)111-119 .

از نظا او دین از طایق معنا بخشید ب تجاب های ناراحتکننده باای مسایلی چو ما ،و رنج پاسخهایی
را فااهم میکند .دین تا حدی بدبخهیها و ناکامیها را بیاهمیّت جلوه میدهد .او یکی از کارکادهای دین
را فااهمآورد حمایت و تسلّی باای انسا میداند (هما  ،ص .)111-113 .از نظا اودی زنردگی بشرا برا
س ویژگی احهما  ،ناتوانی و کمیابی همااه است ک باای بشا محاومیّت ب بار میآورد و سازگاری با این
ناکامیها و محاومیّت ها تنها از طایق دین امکا پذیا است .از نظا او دین از طایق معنابخشید ب تجاب -
های ناراحتکننده ،باای مسایلی چو ما ،و رنج پاسخهایی را فااهم میکند و ب سازگاری با آ چیرزی
ک اودی نقاط شکنندۀ زندگی روزان مینامد ،کمک میکند (هما  ،ص.)111 .
جامع شناسا معناگاا مانند ماکس وبا ،پیها باگا و گیاتز هم با کارکادهای روانی دین باای افااد تأکید
دارند .وبا در نظایة دین خود با نق

دین در معنابخشی ب زنردگی تأکیرد دارد و آ را برا مطنرای نیرازی

انسا شناخهی توضیح میدهد « :انسا نیازی مهافیزیکی ب جها معنادار دارد» (وبا ،1931 ،ص .)111 .نیراز
مذکور از زیسهن انسا در جها بینظم و اتاب بیمعنا ناشی می شود .ب نظا او انسا همواره با مسألة رنرج
و سخهی درگیا بوده است و ادیا مخهلف باای رهایی از این مسایل راههایی گشودهاند .مفهوم »عد الهی»
ک در همة ادیا بزر ،مفهومی کلیدی است .همة رویداد های خروب و برد زنردگی را توجیر مریکنرد و
توضیح میدهد ک حوادث دشوار و ظالمان موقهی هسهند و در جهرا آخرا

جطراا خواهنرد شرد .ایرن

رویداد ها در چهارچوب نظم معنایی ماوراء ططیعی ک دین ارای میکند ،منظم و معنادار و عاد نر بر نظرا
میرسند (وبا ،1931 ،ص913 .؛ پارسونز ،1390 ،1صxlvi-xlvii .؛ همیلهو  ،1931 ،و

.)191-199 .
1 Parsons
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ین دیدگاه وبا در آراء گیاتز دربارۀ دین دنطا شده اسرت .وی دیرن را پاسرخی براای تطیرین تجرارب
سادرگمی ،رنج و شا میداند .ب نظا او دین ،او ب تطیینی است باای رویدادهای شگفت آور ک برا وسرایل
عادی قابل تطیین نیسهند .ثانیاب ،افااد را باای پذیاش و تحملکاد درد و رنج (و ن پاهیز از آ ) مهیا مری-
کند و در نهایت اینک تجاب های بشا از بیعدالهی و ناباابای را توجی کاده و نشا میدهد ک بیعردالهی
ها تنها ب ظاها وجود داشه و حهّی آ ها هم الگوی معنیداری دارند و با دادگای در جهانی دیگرا جطراا
خواهند شد (همیلهو  ،1931 ،و

199-193 .؛ پالس.)1931 ،

باگا هم معهقد است ک انسا ب وور

اتی و همگانی گاای

کند (همیلهو  ،1931 ،ص .)131 .ب گفهة او «در طو بخ

دارد نظمی معنادار با واقعیت تحمیل

اعظمی از تاریخ موجود بشرا ،دیرن در ایجراد

چهای فااگیا از نمادها ،باای یکپارچگی با معانی جامع  ،نقشی اساسری برا عهرده داشره اسرت .معرانی،
ارزش ها و باورهای گوناگو رایج در جامع نهایهاب از طایق تفسیای جامع دربار ۀ واقعیّت ک زندگی انسا
را ب کلّ نظام عالم رب میداد ،یکپارچ مریشردند .در واقرع از منظرا جامعر شناسران و روا شرناخهی-
اجهماعی ،دین را میتوا ب عنوا ساخهاری شناخهی و هنجاری توویف کاد ک احساس بود در کاشرانة
خود در جها هسهی را باای انسا ممکن میسازد» (باگا ،بایجیت و کلنا ،1931 ،ص .)31 .دین کوششی
است باای معنیدار کاد اساار گیهی ک عالوه با مشاوع و درک پذیاساخهن نظم اجهمراعی ،تجراربی کر
باعث ازهمگسیخهگی اجهماعی و نابسامانی میشود را معقو میکنرد .همچنرین تجرارب حاشری ای ماننرد
رؤیاها ،ما ،،بالها ،جنگ ،شورشهای اجهماعی ،خودکشی ،رنج و شا را مشاوع میسازد (باگرا،1391 ،1
ص09 .؛ همیلهو  ،1931 ،ص.)119 .
ب) نظریههای تبیینکنندة شادمانی

باخی از واحبنظاانی ک دربارۀ شادمانی مطالع کادهاند ،مهغیاها و نظای هایی براای تطیرین شرادمانی
مطا کادهاند .از نظا چلطی ( )1939عوامل باخاسه از نظام اجهماعی ک با شرادمانی مؤثانرد عطارتنرد از:
احساس همبسهگی اجهماعی (شامل احساس دوسهی و همبسرهگی ،احسراس خشرنودی ،احسراس هویّرت
جمعی ،احساس اعهماد) ،احساس عدالت و امنیّت (شامل احساس امنیّت ،احساس خودمخهراری ،احسراس
امید ،احساس عدالت) ،احساس عزّ

و احهاام (شامل هویّت فادی ،عزّ

اجهماعی) ،احساس بهطودی و آسای

(شامل احساس سالمهی ،احساس رفراه مرادی ،احسراس رضرایت از

زندگی) .در میا این عوامل با توجّ ب نظایا

نفس ،احساس بصیا

و تعرین

جامع شناسا دین از جمل امیل دورکیم ک کرارکادهرایی
1 Berger
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چو انسجام اجهماعی ،انهظام اجهماعی ،حیا بخشی و امیدبخشی را باای دین با میشماد ،میتوا گفرت
ک دین از طایق مهغیاهای همبسهگی اجهماعی و عدالت و امنیّرت و ترا حردودی عرزّ
افزای

و احهراام ،باعرث

سطح شادمانی میشود.

وین هوو ( )1113در مطالعة شاای سعاد

هنی (شادمانی) ب عواملی مانند مدرنیهر  ،دولرت رفراه،

ناباابای اجهماعی ،مشارکت اجهماعی و حمایت اجهماعی اشاره میکند و جنط های مخهلف تأثیا هرا کردام
را با سعاد

هنی میسنجد .در میا این عوامل ب نظا میرسد ک دینداری ب خاطا ارتطاطی ک با مهغیرا

حمایت اجهماعی دارد ،میتواند از طایق مکانیسمهایی چو تقویت رواب ومیمان و بر تطرع آ فرااهم-
آورد حمایت ،در افزای

سطح شادمانی مؤثا واقع شود .همچنرین بر خراطا ارتطراطی کر برا مشرارکت

اجهماعی دارد ،میتواند از طایق ب وجود آورد احساس کنهرا در فراد و جز ری از جامعر برود باعرث
افزای

سطح شادمانی شود.
باخی از واحبنظاا و پژوه گاا ب طور مشخّ

رابطة دینداری و شادمانی را مطالع کراده و

باای تطیین این رابط توضیحاتی دادهاند .ب نظا لیم و پاتنام )1111( 1شطک های اجهمراعی سراخه شرده در
جماعتهای مذهطی و هویّتهای مذهطی قوی مهغیاهای کلیدی واس ارتطاط مثطت بین مذهب و رضرایت
از زندگی هسهند .شطک های اجهماعی جماعا

مذهطی تنها زمانی ک برا احساسری قروی از تعلّرق مرذهطی

همااه باشند از دیگا شطک های اجهماعی (سکو ر) مهمایز هسهند .همچنین زمانی ک شطک هرای اجهمراعی
در یک جماعت مذهطی یک هویّت را تحکیم کنند ،این احساس قوی هویّت ،رضایت از زندگی را با می-
باد .الیسو  )1331( 1اظهار میدارد ک مذهب اجهمراعی از طایرق افرزای
زندگی را افزای

سرامایة اجهمراعی رضرایت از

میدهد ،همچنین مذهب اجهماعی میتواند از طایق سراخت و نگر داشرت سراخهارهای

معقو (زمینة اجهماعی -فاهنگی باای نظام معناها و اعهقادها در جامع ) رضایت از زندگی را افزای

دهد

(الیسو  1331 ،ب نقل از کوزاریا  .)1111 ،9همچنین ،کمپل کونورس و راجاز )1319( 1با این باورند کر
مذهب ب سادگی در شادمانی مشارکت ندارد؛ بلک از طایق تسکینداد رنج زنردگی در افرزای

شرادمانی

مشارکت دارد (ب نقل از کوزاریا  .)1111 ،ب نظا هیدی ،اسچوب ،تسی ،وانگا ( )1113افاادی ک ب طور
مداوم ،اهداف اجهماعی و نوعدوسهان را تعقیب میکنند (ب جای اینکر اهرداف منحصرااب خودخواهانر و
مادیگاایان داشه باشند) بهاۀ بلندمدتی از رضایت از زندگی ب دست میآورند؛ درست مانند مادمری کر
1 Putnam
2 Elison
3 Kozaryan
4 Campbell, Converse and Rodgers
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میدهند .ب این معنرا کر دیرنداری از طایرق ایجراد اهرداف

بسزایی در افزای

رضایت از زندگی داشه باشد.

در جمعبندی از مطاحث جامع شناسا دین و واحبنطاا شادمانی مریتروا گفرت کر دیرنداری از
طایق یک سای مکانیسمها و مهغیّاهای روانی مانند معنا بخشید ب زنردگی ،هردفمنردسراخهن زنردگی،
فااهمآورد حمایت ،فااهمآورد امنیّت عاطفی ،مشاوع و درک پذیاسراخهن نظرم موجرود ،امیردبخشری،
تسکینداد درد و رنج ،سازگاری با این ناکامیها و محاومیّتها و نیز یک سای مکانیسمهرا و مهغیّاهرای
اجهماعی مانند افزای
جماعا

مذهطی ،حمایت اجهماعی ،ساخهن هویّتهای مذهطی قوی در شطک های اجهماعی مذهطی ،ایجراد

تعلّق مذهطی ،افزای
افزای

همبسهگی اجهمراعی ،افرزای

انهظرام اجهمراعی ،سراخهن شرطک هرای اجهمراعی در

سامایة اجهماعی و ساخت و نگ داشت ساخهارهای معقو میتواند سطح شادمانی را

دهد ک ها دوی آ ها باید مدّ نظا قاار گیاند.

 .2 .2پیشینۀ تجربی

موضع شادمانی و ارتطاط آ با سایا مهغیّاها از جمل دینداری در تحقیقا

داخلری و خرارجی توسّر

روا شناسا و جامع شناسا مطالع شده است ک ب باخی از مهرمتراین و جدیردتاین آ هرا بر تفکیرک
داخلی و خارجی اشاره میشود.
 .1 .2 .2پژوهشهای داخلی

قمای ( )1933در مقال ای با عنوا بارسی رابطة دینداری و میزا شادمانی ب تفکیک جنسیت و وضع
تأهل در بین دانشجویا  ،با اسهفاده از روش نمون گیای خوش ای ماحل ای ،از بین دانشجویا دانشگاههای
آزاد اسالمی منطقة  1و با اسهفاده از مقیاس عمل ب باورهای دینی (معطد) و پاس نامة شادمانی آکسرفورد،
ب این نهیج دست یافت ک بین دینداری و شادمانی رابطة مثطت و معناداری وجود دارد .رابطة دیرن داری
و میزا ش ادمانی در بین دانشجویا مذکا قوی تا اسرت؛ ایرن رابطر در برین دانشرجویا مجراد و مهأهرل
مهفاو

نیست.

حیدری رفعت و هدایهی نوینفا ( )1933در پژوهشی با عنوا رابطة بین نگراش دینری و شرادکامی در
بین دانشجویا دانشگاه تابیت مدرس ،از طایق روش نمون گیای تصادفی ططق ای 113 ،نفا را بر عنروا
نمون پژوه

انهخاب کادند .نهایج ب دست آمده حراکی از آ اسرت کر برین نگراش دینری و شرادکامی

دانشجویا رابطة مثطت و معنادار وجود دارد ،امّا بین دانشجویا دخها و پسا در نگاش دینری و شرادکامی
تفاو

معناداری وجود نداشت؛ ب عالوه بین دانشجویا مجاد و مهأهل در نگاش دینی و شادکامی تفاو
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معناداری وجود داشت و دانشجویا مهأهل شرادکامترا و نگراش دینری بیشرهای داشرهند .همچنرین ،برین
دانشجویا مقطع کارشناسی ارشد و دکهای در نگاش دینی تفاو

معناداری وجرود داشرت و دانشرجویا

مقطع دکهای از نگاش دینی بیشهای باخوردار بودند؛ ولی از لحاظ شادکامی تفراوتی برین آ هرا مشراهده
نشد .عظیمی هاشمی ( )1939هم در تحقیقی با عنوا رضایت از زندگی و دینداری در بین دانر آمروزا
دورۀ مهوسّط (شهاهای فادوس ،درگز و مشهد) ،ب این نهیج رسید ک هم تغییای مثطت بین این دو مهغیا
ب وضو قابل مشاهده است و دیندارا از رضایت بیشهای باخوردارنرد .همچنرین ،تحقیرق سراا زاده و
پویافا ( )1931نشا میدهد ک بین دینداری و احساس آنومی افااد رابطة معکروس و معنریداری وجرود
دارد.
 .2 .2 .2پژوهشهای خارجی

کو ینگ ،مک کو و رسو  )1111( 1ماور جامعی از پژوه های مابوط ب رابطة مرذهب و رضرایت
از زندگی انجام دادهاند .از  111مطالعة مورد بارسی 31 ،درود همبسهگی مثطرت را گرزارش کادنرد و 19
درود هیچ رابط ای پیدا نکادند و 1درود هم نهایج درهم و باهمی داشهند .تنها یک مطالعة رابط ای منفی
گزارش کاده بود .عقیلی و کومار )1113( 1در مقال ای با عنوا رابطة نگاش مذهطی و شادمانی در نمون ای
 1131نفاه از مادم ایاا ( 111ماد و  111ز ) و با اسهفاده از مقیاس نگاش مذهطی راجمانیکاز و مقیراس
شادمانی آکسفورد ،ب این نهیج دست یافهند ک بین نگاش مذهطی و شادمانی همبسهگی معنراداری وجرود
دارد .آدرتو  ،گااهام و اسهیدمن )1111( 9در مقال ای با عنوا دین و شادمانی اظهار میدارند ک با مطنرای
دیدگاهها ،مفهومسازیها و روششناسیهایی ک در زمینة روا شناسی دیرن ،روا شناسری مثطرت و الهیرا
مطا شده است ،نهیج ای ک از آزمو رابطة بین دو مهغیّا دین و شادمانی میتوا گافت این است کر در
گاوههای سنّی و سنّتهای مذهطی مخهلف ،بین این دو مهغیا یک رابطة قوی وجود دارد و شواهد تجابری
نشا میدهد ک ب طور کلّی دیندارا شادما تاند.
اسنوپ )1113( 1در یک مطالع با عنوا مذهب و شادمانی در س ملّت (آمایکا ،دانمرارک و هلنرد) برا
اسهفاده از دادهای پیمای

ارزشهای جهانی رابطة این دو مهغیا را آزمود .نهایج این مطالعر نشرا داد کر

رابطة مذهب و شادمانی در آمایکرا ( )1/19قرویترا از هلنرد ( )1/10و دانمرارک ( )1/10اسرت و نیرز در
افزای

شادکامی جنط های اجهماعی مهمتا از تجاب های خصوویاند .نهیجة نهایی ک نویسنده میگیاد این
1 Koenig, McCullough and Larson
2 Aghili & Kumar
3 Athertone, Graham and Steadman
4 Snope
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مذهب با شادمانی در هم جا یکسا نیست .در تحقیقی دیگا با عنوا دیرنداری ،شرک

دینی و نیاز ب دانسهن و رابطة مهقابلشا با رضایت از زندگی ،نمون ای از گاوه های سنّی  13تا  13سال از
دانشجویا دانشکدۀ هناهای آزاد مید وسها و ساو

اسها و همچنین شاکتکنندگا حاضا در کلیسای

ویهاویت مطالع شدند (گادیا ،کایسهوفا ،والها ،میااد و پام .)1119 ،1آ ها ب این نهیج دسرت یافهنرد کر
رابطة مثطت و معناداری بین دین داری و رضایت از زندگی وجود دارد در حرالی کر میرا شرک دینری و
رضایت از زندگی رابط ای از نوع منفری وجرود دارد .کوزاریرا ( )1111در تحقیقری برا عنروا مرذهب و
رضایت از زندگی در میا  13ملّت ،با اسهفاده از دادههای پیمایشی نشرا داد کر ترأثیا مرذهب برا مرادم
گوناگو و در کشورهای گوناگو مهفاو

است .از نظا او مذهطیبود شخصی نیست ک مرادم را شرادتا

میکند؛ بلک بیشها شاای اجهماعی مؤثا است .مادمی ک ب خدا اعهقاد دارند شادتا از مادمی هسرهند کر
ب خدا اعهقاد ندارند؛ امّا اگا آ ها در جامع ای زندگی کنند ک بیشها مرادم بر خردا ایمرا دارنرد ،خیلری
شادتا از بیایما ها هسهند.
ماوری با پژوه های انجامشده نشا میدهد ک معدود تحقیقا

داخلی ،برین دیرنداری و شرادمانی

رابطة مثطت معناداری را گزارش میکنند .همچنین اکثا پژوه های خارجی این رابط را مثطت یافه اند .برا
وجود این ،پژوه هایی ک ب وور

مقایسة بین کشوری انجام شده ،رابطر دیرنداری و شرادمانی را در

همة موقعیّتها و کشورها مثطت نیافه اند و با اثا شاای اجهماعی تأکید داشه اند و ن گاای
بخ

زیادی از تحقیقا

روا شناخهی وور

دینی .

داخلی در این زمین (ب خصوص با عنوا رابطة دینداری و شرادمانی) برا رویکرادی

گافه اند و ن جامع شناخهی ،یافه های تحقیقا

خارجی بدو توجّ ب تفاو های اجهمراعی

و فاهنگی آ کشورها با کشور ایاا  ،قابل تعمیم ب جامعة ایاا نیست .ب ویژه باخی از تحقیقا
اثا مذهب با رضایت از زندگی و شادمانی در جوامع مخهلف مهفاو

نشا دادهاند ک

است .ب عرالوه در تحقیقراتی کر در ایراا

انجام شده است ،مکانیسم علّی رابطة دینداری و شادمانی دیده نشرده و عمردتاب بر رابطر مسرهقیم ایرن دو مهغیرا
پاداخه اند .از این رو ،مطالعة رابطة این دو مهغیا مسهلزم آزمو های بیشهای است ک سرایا مهغیاهرای اثراگرذار را
کنها کنند .در این مقال  ،عالوه با آزمو رابطة مسهقیم دینداری و شادمانی ،رابطة این دو مهغیا با واسطة س مهغیا
حمایت اجهماعی (مهغیا اجهمراعی) و مهغیاهرای معنریداری زنردگی و سرازگاری برا ناکرامی هرا و محاومیّرتهرا
(مهغیاهای روانی) آزمو میشود.

1 Gauthier, Christopher, Walter, Miurad and Pam
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 .3چهارچوب نظری

هما طور کر در مراور نظایر هرا مشرخّ

شرد ،دیرنداری برا افرزای

حمایرت اجهمراعی و نیرز برا

معنادارساخهن زندگی فاد و تقویت آمادگی روانی و اجهماعی او باای مواجه با ناکامیها و محاومیّتهرا،
موجب تقویت شادمانی افااد میشود .مد نظای تحقیق با اساس همین رواب تاسیم شرده اسرت (شرکل
 .)1با مطنای این مد فاضی های تحقیق عطارتند از .1 :هاچ دینداری افااد بیشها باشد ،حمایت اجهماعی
آ ها بیشها است  .1ها چ حمایت اجهماعی افااد بیشها باشد ،شادمانی آ ها بیشها است .9 .هاچ دیرن-
داری افااد بیشها باشد زندگی آ ها معنادارتا است .1 .هاچ زندگی افااد معنادارتا باشرد ،شرادمانی آ هرا
بیشها است .0 .هاچ دینداری افااد بیشها باشد ،بیشها با ناکامیها و محاومیتها کنار میآیند .9 .ها چر
سازگاری انسا با محاومیتها و ناکامی ها بیشها باشد ،شادما تا است .1 .ها چ دیرنداری افرااد بیشرها
باشد ،شادمانی آ ها بیشها است.
حمایت اجتماعی
شادمانی

دینداری
معناداری زندگی

سازگاری با ناکامیها
و محرومیّتها

شکل  -1مدل نظری ارتباط بین متغیرها

 .4روش تحقیق
 .1 .4جمعیّت و نمونه

این مطالع کمّی است و ب روش پیمایشی و با اسهفاده از پاس نام انجام شده اسرت .جمعیّرت مرورد
مطالع تمامی دانشجویا دخها و پسا دانشرگاه خروارزمی واحرد کرا هسرهند کر در در ترام دوم سرا
تحصیلی  31-31مشغو ب تحصیل بودهاند .تعداد این دانشجویا  11031نفا برود .برا اسرهفاده از فامرو
نمون گیای کوکاا  ،با دقّت احهمالی  0درود و حد اکثرا  0در ورد احهمرا خطرا و برا فرا
پااکندگی وفا

بیشرهاین

مورد مطالع ( P =1/0و  ،)q =1/0و ب روش ططق ای مهناسب نمون ای با حجم  911نفا،

انهخاب شد و پاس نام بین آ ها توزیع شد.
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 .2 .4تعاریف نظری و عملیاتی

شادمانی :جامعتاین و در عین حا عملیاتیتاین تعایف از شادمانی را وین هروو ( )1331بر دسرت
میدهد .او شادمانی را درج و میزانی میداند ک با آ یک فاد کیفیت کلّی زندگی
کامالب مطلوب مورد قضاو

قاار میدهد .ب عطار

دیگا زندگی را ک شخ

را بر عنروا زنردگی

در حرا هردایت آ اسرت

چقدر دوست دارد .در این تحقیق شادمانی ب وسیلة پاسر نامرة شرادمانی آکسرفورد ،کر در سرا 1333
ساخه شده و در ایاا اسهاندارد شده است (علیپور و نوربا  ،1931 ،ص ،)01 .سرنجیده شرد 11 .گویر از
این آزمو  ،شامل گوی های معکوسشده آزمو شناخه شدۀ افسادگی بک و  3گویة دیگا شامل ابعاد دیگا
از این سازه است.
دینداری :دینیبود عنوا عامی است ک ب ها فاد یا پدیدهای ک ارزشها و نشان هرای دینری در آ
مهجلّی باشد گفه میشود .تجلّی این ارزشها و نشان ها را در نگاش ،گاای

و اعما آشکار و پنها فراد

میتوا جست وجو کاد .ب نظا فاراب دینداری ب معنای داشهن اههمام دینی است ،ب نحوی ک گاای -
ها و کن های فاد را مهأثّا سازد (فارب ،1311 ،ب نقرل از شرجاعی زنرد .)1931 ،در ایرن پرژوه
عملیاتیکاد و سنج

براای

میزا دینداری از مد گالک و اسهارک ک توسّ ساا زاده ( )1913بومی شرده،

اسهفاده شده است ..مد مذکور دارای ابعاد چهارگانة اعهقادی ،مناسرکی ،عراطفی و پیامردی اسرت .دامنرة
نماا

در ها یک از ابعاد دینداری ،از ( 1ب منزلة عدم اعهقاد) تا ( 0اعهقاد کامل) است .میرزا دیرنداری،

حاول تاکیب ابعاد چهارگانة مذکور است.
حمایت اجتماعی :حمایت اجهماعی را میتوا ب عنوا تعامال
کمک واقعی یا احساس وابسهگی ب شخ

یا ارتطاطا

اجهماعی تعایف کاد کر

یا گاوهی را فااهم میکند؛ بنابااین حمایت اجهماعی مفهومی

چندبعدی است ک ومیمیت عاطفی یا احساس نزدیکی ب اطاافیا را در با مری گیراد (یراپ و دویلری،1
 1111ب نقل از ساا زاده ،جرواهای و و یهری ،1931 ،ص .)90 .در ایرن تحقیرق حمایرت اجهمراعی برا
اسهفاده از شاخ
شاخ

حمایت اجهماعی ( ،)SSIک توسّ ثامنی ( )1919ساخه شده ،سنجیده شده است .ایرن

دو عامل حمایت خانواده و حمایت دوسها را در با دارد.

معناداری زندگی :معناداری را میتوا اینگون تعایف کاد« :تفسیای وجودی ک افااد از تمام تجرارب
زیسهة خود؛ اعم از (رنج ،خوشطخهی ،بیعدالهی ،شا ،سادرگمی و غیاه) در قالب نظامی نمادین فااهم می-
آوردند ب شیوهای ک کلّ هسهی را در طاحی هدفمند توجی پذیا میسازد» (هیکس و کینرگ ،1113 ،ص.
1 Yap & Devilly
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 10-19ب نقل از رحیمی ،1931 ،ص .)119 .باای سنج
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معنراداری زنردگی در ایرن تحقیرق ،از مقیراس

معناداری زندگی ک توسّ ساا زاده و رحیمی ( ) 1931سراخه شرده اسرت و شرامل ابعراد ارزشرمندی،
امیدواری و هدفداری است اسهفاده شده است.
سازگاری با ناکامیها و محرومیّتها :با توجّ ب آرا و نظای های جامع شناسرانی مثرل یینگرا ،گیراتس،
باگا ،کمن و ب خصوص نظای های اودی ک در قسمت نظای این مقال آمد ،سرازگاری برا ناکرامیهرا و
محاومیّتها اینگون تعایف میشود« :توانایی ارا ة تطیینی باای نقاط شکنندۀ زندگی روزان از طایق قاار-
داد آ ها در یک زمینة معنیدار و قابل تحمّل و قابل پذیاشکاد آ ها» .همچنین ،برا توجّر بر مطاحرث
مطا شده در بخ
لیکا

نظای پژوه  ،جهت عملیاتیکاد این پژوه  ،یک سنجة 11گوی ای در قالب طیف

طااحی شد.

 .3 .4اعتبار و پایایی

پژوه های زیادی دربارۀ سنجة شادمانی آکسفورد انجام شده ک بااساس آ هرا ایرن سرنج از مقرادیا
با یی از پایایی با یی باخوردار است (علیپور و نوربا  ،1931 ،ص .)03 .در تحقیق حاضا ،بااساس نهایج
جدو ( ،)1مقدار آلفای اسهانداردشده این سنج  1/319شد ک حاکی از پایایی کامالب رضایتبخشی است.
همچنین ،سنجة گالک و اسهارک از حدود  10سا قطل توسّ پژوه گاا مخهلف و در تحقیقا
مورد اسهفاده قاار گافه و بااساس گزارش تمامی این تحقیقا

زیرادی

دارای اعهطار و پایایی با یی بوده است (ر.

ک :کاظمی و فاجی 1933 ،و ساا زاده و پویا فا 1939 ،و طالطا  .)1931 ،در این پژوه  ،مقردار آلفرای
اسهاندارشده سنجة دینداری  1/310شد ک نشانة پایایی با ی سنج است .آلفای ب دستآمده باای سنج -
های حمایت اجهماعی ،معناداری زندگی و سازگاری با ناکامیها و محاومیّرتهرا هرم بر تاتیرب،1/313 ،
 1/309و  /199شد ک مؤیّد پایایی با یی است .در مجموع ،با توجّ ب اندازۀ ضایب آلفا (جدو  )1همرة
سنج ها از پایایی و همسازی درونی رضایتبخ

و با یی باخوردارند.

جدول  -1نتایج آزمون کی ام او و آلفای استاندارد برای هرکدام از سنجهها
سنجه

آلفای استاندارد

مقدار KMO

مقدار بارتلت

معنی داری

شادمانی

1/319

1/391

1111/391

1/111

دینداری

1/310

1/390

1009/039

1/111

حمایت اجتماعی

1/313

1/139

1111/933

1/111

معناداری زندگی

1/309

1/339

1911/199

1/111

سازگاری با ناکامیها و محرومیّتها

1/199

1/313

901/111

1/111
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از طاف دیگا  ،مقدار ک ام او ( )KMOو بارتلت هم باای پنج سنج محاسط شد (جردو  .)1انردازۀ
ک ام او باای ها پنج سنجة حدود  1/3و بیشها بود .همچنین نهیجة آزمو بارتلت در تمامی سنج های ب -
کارگافه شده در این مطالع  ،در سطح خطای کوچکها از  1/11معنیدار است .با توجّ بر ایرن دو آزمرو
میتوا نهیج گافت ک در ها سنج  ،از یک طاف بین گوی های داخل ها عامل همبسهگی برا یی وجرود
دارد و از طاف دیگا ،بین گوی های یک عامل با گوی های عامل دیگا ،هیچگون همبسهگی مشاهده نمری-
شود و عاملهای درو ها سنج ابعاد مهمایزی را تشکیل میدهند.
از نظا اعهطار سنج ها ،اعهطار سنج هرای دیرنداری ،و شرادمانی ،و معنراداری و حمایرت اجهمراعی در
تحقیقا

قطلی تأیید شرده برود (ر.ک :سراا زاده و پویرافا 1939؛ علیپرور و نوربرا 1931 ،؛ سراا زاده،

جواهای و و یهی1931 ،؛ سراا زاده و رحیمری)1931 ،؛ بر عرالوه ،اعهطرار وروری و محهروایی سرنجة
سازگاری با ناکامی و محاومیّت ک محقق ساخه است ،توسّ پنج تن از واحبنظاا تأیید شد.
 .5یافتههای تحقیق
 .1 .5یافتههای توصیفی متغیرهای زمینهای

از کلّ نمونة مورد مطالع ک شامل  911نفا است 91/1 ،درود را زنرا و  19/9را مرادا تشرکیل مری
دهند .این نسطت جنسیّهی با نسطت جنسیّهی جمعیّت آماری پرژوه

( 91/91درورد ز و  19/93درورد

ماد) تقایطاب باابا است .از نظا توزیع سنّی نمون نیز ،بیشهاین فااوانی مابوط ب گراوه سرنّی  11-11سرا
است ک  11/1درود از افااد نمون را ب خود اخهصاص داده است .از طافی کمهاین فااوانری مابروط بر
گاوه سنّی  13 -13سا است ک  3/1درود است .از نظا وضعیّت تأهل 33/3 ،درود پاسخگویا مجاد و
 11/1درود مهأهل بودهاند 1/9 .درود افااد نمون ب خاطا طالق و  1/0درود ب خاطا فو  ،همساشرا
را از دست دادهاند .از نظرا مقطرع تحصریلی 09/9 ،درورد در مقطرع کارشناسری 93/3 ،درورد در مقطرع
کارشناسی ارشد و  9/0درود در مقطع دکهای مشغو ب تحصیل بودهاند.
 .2 .5یافتههای توصیفی متغیرهای اصلی تحقیق

دینداری :در جدو ( )1توزیع نماۀ پاسخگویا در هایک از ابعاد دینداری و شاخ

کل (اعهقرادی،

تجابی ،پیامدی و مناسکی) ارای شده است .یافه های جدو نشا میدهد ک نماۀ افااد در بعد اعهقادی و
تجابی با تا از دو بعد مناسکی و پیامدی است .از حیث نماۀ کلّ دینداری 01/0 ،درورد از پاسرخگویرا
دینداریشا در سطح با و  11/3درود دینداریشا در حدّ مهوسّ است .تنها  1/9درود از پاسخگویرا
دینداریشا در سطح پایین ارزیابی شده است.
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جدول  -2مقایسۀ توصیفی ابعاد دینداری
میزان ()%

ابعاد

اطّالعا

میانگین از 3

زیاد

متوسّط

کم

اعتقاد دینی

11/9

10/1

1/1

1/99

تجربۀ دینی

09/0

93/1

9/3

1/01

پیامد دینی

11/1

99/9

11/1

1/31

مناسک دینی

0/1

91/0

19/9

1/11

دینداری کل

01/0

11/3

1/9

1/19

های مهغیاهای واس و وابسه در (جردو )9

مابوط ب دسه بندی پاسخگویا از نظا شاخ

آمده است .از نظا حمایت اجهماعی دانشجویا مورد مطالع از وضعیّت خوبی باخوردارند ب طروری کر
حدود س چهارم ( 19درود) از حمایت اجهماعی زیاد و بی

از یرک پرنجم ( 11/1درورد) از حمایرت

اجهماعی مهوسّ باخوردارند .فق  1/9درود از پاسخگویا حمایت اجهماعی کمری دریافرت مریکادنرد.
حمایهی ک افااد از طاف خانوادههای خود دریافت می کنند ،بیشها از حمایهی است کر از سروی دوسرها
خود دریافت میکنند؛ ب عطارتی ،دانشجویا در هنگام سرخهیهرا و کامیرابیهایشرا بیشرها روی اعضرای
خانواده حساب میکنند تا روی دوسهانشا  .این نکه میتواند نشا دهندۀ آ باشد ک در برین دانشرجویا
مورد مطالع  ،زندگی خانوادگی و حمایتهایی ک از آ دریافت میکنند در حدّ قابل توجّهی اهمیّت دارد.
جدول  -3توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب در شاخصهای مختلف تحقیق
شاخصهای کل

کم

متوسّط

زیاد

میانگین از 3

حمایت اجتماعی

1/9

11/1

19

1/11

معناداری زندگی

1/9

19/0

10/3

1/93

سازگاری با ناکامیها و محرومیّتها

11

91/1

13/3

1/11

شادمانی

13/3

19/1

1/0

1/33

از نظا معناداری زندگی ،تقایطاب اکثا دانشجویا در سطح مهوسّ و با قاار دارند ب طروری کر نزدیرک بر نیمری
( 10/3درود) از دانشجویا در حدّ زیادی زندگی را معنادار میدانند و تقایطاب ب همرین میرزا ( 19/0درورد) در حردّ
مهوسطی آ را معنادار میدانسهند.
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از نظا میزا سازگاری با ناکامیها و محاومیّتها ،پاسخگویا تقایطا توزیع نامالی دارند ب طروری کر
میزا سازگاری نزدیک دو سوم ( 91درود) در حدّ مهوسّ است و حدود یک سوم بقیر دارای سرازگاری
زیاد و کم (ب تاتیب  13و  11درود) هسهند.
شادمانی مهغیا اولی وابسه در این تحقیق است .از نظا میزا شادمانی ،پاسخگویا در حردّ مهوسّر و
مهمایل ب کم هسهند ،ب عطارتی حدود س چهارم ( 19/1درود) شادمانیشا در سطح مهوسّ  ،نزدیک یرک
پنجم ( 13/3درود) در سطح کم و  1/0در سطح زیاد قاار گافه است.
 .3 .5یافتههای تبیینی

با توجّ ب اینک همة مهغیاهای موجود در مد در سطح رتط ای سنجیده میشدند ،ولی دامنة نماۀ آ ها
ب دلیل شمار زیاد گوی ها با بود ،باای آزمو رابطة بین آ ها از ضایب همبسهگی پیاسو اسرهفاده شرد.
ماتایس ضاایب همبسهگی در (جدو  )1آمده است .بااساس این ضاایب ،دینداری برا مهغیاهرای واسر
حمایت اجهماعی ،معناداری زندگی و سازگاری با ناکامی و محاومیّتها ،رابطة مثطت مهوسّر یرا ضرعیفی
دارند (ضایب همبسهگی پیاسو  1/11تا  )1/90ک با احهما خطای کمها از  1/11معنیدار هسهند.
این رابط ها را میتوا چنین توضیح داد ک در واقع از یک طاف دیندارا با عمل ب آموزه های دینری
مطنی با باقااری رواب با دیگاا مخصوواب خویشاوندا (ولة ارحام) ،ارتطاطا

و تعامال

اجهماعی خود

را گسهاش میدهند و از این طایق مذهب حمایت اجهماعی را باای آ ها ب ارمغرا مریآورد و از طراف
دیگا در جامعة دینی ما ،فاد با عضویت در جماعتهای مذهطی از شطک های اجهماعی ساخه شده در ایرن
جماعا

بهاهمند میشود و این نیز باای فاد حمایت اجهماعی ب ارمغا میآورد.

در ارتطاط با معناداری زندگی نیز ،با با رفهن دینداری افااد ،معناداری زندگیشا هم در حردّ مهوسرطی
افزای

پیدا میکند .در واقع دین ،زندگی انسا را در یک نظام معنیدار قاار میدهد و برا اسرهفاده از ایرن

نظم معنیدار میتواند تجارب ناخوشایند زندگی از جمل سادرگمی ،رنرج و شرا را توجیر کراده و نظرم
اجهماعی را مشاوع سازد و ب زندگی معنای بیشهای بدهد .از حیث کنار آمد با ناکامی و محاومیّرت هرم
میتوا گفت ک محهوای باورهای دینی توانایی افااد را در مواجه با دشواریهای زندگی افزای

میدهد؛

زیاا آ ها را بخشی از طا کال پاوردگار در این جها و آ جها میداند .دشواریها و بالیرا وسریل ای
باای ابهال و آزمای

افااد هسهند و در جهانی دیگا جطاا میشوند .این نوع نگاه ب زندگی ،ب افااد کمک

میکند تا ناکامیها ،نداری ها ،و بالیا و مصیطتها را آسا تا تحمل کنند.
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رابطة مسهقیم دینداری با شادمانی رابطة ضعیفی است (ضرایب هرمبسرهگی پیاسرو نزدیرک بر )1/1؛ یعنری برا
افزای

پایطندی دینی ،میزا شادمانی افااد اندکی افزای

مییابد؛ امّا حمایت اجهماعی ،معنراداری زنردگی و کنارآمرد

با ناکامی و محاومیّتها ،با شادمانی رابطة مثطت مهوسّ و قوی دارند ( 1/11تا  )1/93قویتاین رابطرة ( )1/93مابروط
ب معناداری است.
ب این تاتیب ،افاادی ک از حمایت اجهماعی بیشهای باخوردارند زندگی شرادتای دارنرد بر خصروص حمایرت
اعضای خانواده ،شادمانی و سعاد

هنری را افرزای

مریدهرد .همچنرین ،هاچر سرازگاری فراد برا ناکرامی هرا و

محاومیّتها بیشها باشد ،شادمانیاش بیشها خواهد بود .هنگرامی کر فراد برا توجیر نراگواریهرا و محاومیّرتهرای
زندگیاش آ ها را قابل تحمل کاده و با آ ها کنار بیاید ،قضاو او دربارۀ مطلوبیّرت زنردگیاش بههرا بروده و بیشرها
احساس خوشطختبود میکند .ب عطار دیگا ،دین میتواند با توجی و کنار آمد برا ناکرامیهرا و محاومیّرتهرای
دهد .در ارتطاط با معناداری زنردگی ،همرا -

زندگی فاد ،احساس دوست داشهن زندگی و خوشطخهی را در او افزای

طور ک اشاره شد ،این مهغیا دارای قویتاین رابط با شادمانی است .ب این معنی ک افاادی کر دارای زنردگی معنری-
دارتای هسهند ،ب میزا قابل مالحظ ای شادما تا از بقی هسرهند .در نهیجر هنگرامی کر فراد زنردگیاش را در یرک
چهارچوب و زمینة معنیدار قاار دهد و در پس همة اتفاقا زندگیاش فلسف و معنایی را در نظا داشره باشرد ،بری-
گما قضاو او در مورد مطلوبیّت زندگیاش بهها خواهد بود.
جدول  -4مقدار ضریب همبستگی و سطح معنیداری مربوط به رابطۀ بین متغیرهای تحقیق
متغیرها

دینداری

دینداری

1

حمایت

معناداری

سازگاری با ناکامی ها و

اجتماعی

زندگی

محرومیت ها

**1/111

**1/913

**1/913

**1/131

1

**1/111

**1/111

**1/111

1

**1/091

**1/931

1

**1/011

حمایت اجتماعی
معناداری زندگی
سازگاری با ناکامیها و محرومیّتها
شادمانی

شادمانی

1

**همبسهگی در سطح اطمینا با تا از  33درود معنی دار است

 .4 .5آزمون مدل نظری تحقیق

با توجّ ب مد نظای تحقیرق ،براای آ کر اثرا دیرنداری ،حمایرت اجهمراعی ،معنریداری زنردگی و
سازگاری با ناکامی ها و محاومیّتها با شادمانی با کنها اثا ها کدام و نیز اثا مسهقیم و غیا مسهقیم دین-
داری با شادمانی آزمو شود ،از رگاسیو چندمهغیاه و تحلیل مسیا اسهفاده شرد .نهرایج رگاسریو نشرا
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میدهد ک ها چهار مهغیا ،تأثیا معنیداری با مهغیا شادمانی دارند .همچنین از بین مهغیراهرای وارد شرده،
مهغیا معناداری زندگی با مقدار بهای  1/019دارای بیشهاین اثا با شادمانی است و بعد از آ  ،سرازگاری برا
ناکامیها و محاومیّتها با مقدار بهای  ،1/130حمایت اجهماعی با مقدار بهای  1/103و دینداری برا مقردار
بهای  ،1/133ب تاتیب با تاین تأثیا رگاسیونی را با مهغیا شادمانی دارند .ایرن مهغیاهرا در مجمروع01 ،
درود از تغییاا

شادمانی را تطیین میکنند ک در حدّ قابل توجّهی است.

نکهة قابل توجّ این است ک علیرغم اینک نهایج آزمو همبسهگی پیاسو نشا داد کر مهغیرا دیرن-
داری همبسهگی مثطت معناداری با شادمانی دارد ()1/11؛ امّا زمانی کر ایرن مهغیرا (دیرن داری) همرااه برا
مهغیاهای مسهقل دیگا (حمایت اجهماعی ،معناداری زندگی و سازگاری با ناکامی هرا و محاومیرتهرا) در
معادلة رگاسیو وارد شد ،نهیج ای خالف انهظار ب دست آمد و اثا آ منفری شرد .بر عطرار

دیگرا اثرا

مسهقیم دینداری با شادمانی با کنها این مهغیاها ،اثا منفی ضعیفی است ،امّا اثا مثطت دیرنداری بر طرور
غیامسهقیم و از طایق مهغیاهای حمایت اجهماعی ،معناداری زندگی و سازگاری با ناکامیها و محاومیّتها
با شادمانی اثا مثطت قابل توجّهی دارد .ممکن است این اثا منفی از طایق مهغیاهایی مثل ایجاد دنیاگایرزی
در فاد ،ایجاد نوعی واسواس و تاس از گناه و مجازا

ناشی از آ ها و ایجاد وابسهگی و سطو پرایینترا

خودشکوفایی ،عدم انطافپذیای و جزمیتگاایی ظاها شود.

حمایت اجتماعی

دینداری

** 1/109

** 1/111
*-1/133
**1/913

معناداری زندگی

**./010
**1/111

** 1/913
سازگاری با ناکامی-
ها و محرومیّتها

شکل  -2دیاگرام مسیر عوامل مؤثر بر شادمانی

شادمانی
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 .6بحث و نتیجهگیری

با توجّ ب نهایج ب دستآمده از این تحقیق مشخّ

شد ک میزا پایبندی دیرنداری پاسرخگویرا در

سطح با یی است ک این نهیج در جامعة دینی ما ک دین در تمام جنط های فادی و اجهماعی از نفو قابل
توجّهی باخوردار است ،قابل انهظار است .این میزا در ابعاد اعهقادی و تجابی بی
مناسکی است؛ ب عطار

دیگا ،با توجّ ب ریش دارتابود اعهقادا

بشا و جوامع بشای (نسطت ب انجام مناسک و اجاای دسرهورا

و احساسا

از جنط های پیامدی و
دینی در سراخهار روانری

دینری) و نیرز برا اتفراقافهراد تغییراا

اجهماعی و رشد جایا مدرنیه و توجّ ب فادگاایی ب عنوا یکی از اوو اساسری آ  ،بیشرها ابعرادی از
دینداری مورد توجّ واقع میشود ک با جنط هرای فرادی و خصووری و دورنریترا دیرنداری از جملر
تجارب و اعهقادا
تحقیقا

دینی توجّ دارد تا دیگا ابعاد دین داری (ابعاد مناسکی و پیامدی) .این یافهر برا نهرایج

پیشین هماهنگ اسرت (سراا زاده1913 ،؛ طالطرا 1931 ،؛ رحیمری .)1931 ،همچنرین حمایرت

اجهماعی دریافهی پاسخگویا در سطح با یی گزارش شده است ک این یافه با نهرایج تحقیرق مشرابهی در
این زمین ک با روی نمون ای از دانشجویا دانشگاه تطایز انجام شده مشاب است (ساا زاده ،جرواهای و
و یهی ،1931 ،ص .)91 .از نظا معناداری زندگی دانشجویا در سطح مهوسّ و با یی قاار داشهند ک این
نهیج نیز با یافهة تحقیق مشابهی ک در یک جمعیّت دانشجویی اجاا شده ،هماهنگ است (رحیمی)1931 ،؛
عالوه با این ،پاسخگویا از نظا سازگاری با ناکامیهرا و محاومیّرتهرا در سرطح مهوسّرطی هسرهند و در
نهایت ،هماهنگ با تحقیق دیگای در زمینة شرادمانی در جامعرة ایراا (چلطری و موسروی ،)1931 ،میرزا
شادمانی پاسخگویا در این پژوه

در حدّ مهوسّ و مهمایل ب کم گزارش شده است.

از نظا رابطة بین مهغیاها ،یافه ها حاکی از آ است ک میا دینداری و مهغیاهای واسرط ای (حمایرت
اجهماعی ،معناداری زندگی و سازگاری با ناکامیها و محاومیّتها) رابطة مثطهی وجود دارد .همچنین ،دین-
داری با مهغیا وابسه (شادمانی) در سطح وفا (بدو کنها مهغیاهای واسط ) رابطة مثطت معنراداری دارد.
این یافه ها با معدود پژوه های ایاانی ک در این خصوص انجام شده (قمای1933 ،؛ حیردری رفعرت و
هدایهی نوینفا 1933 ،و عقیلی و کومار )1113 ،و اکثا پژوه های خارجی (ر.ک :کو ینگ ،مرک کرو و
رسو 1111 ،؛ آدرتو  ،گااهام و اسهید من 1111 ،و گادیا ،اندرو ،میاو ،پم )1119 ،همخوا است.
مطاحث نظای مطا شده هم مؤیّد این رابط است .دینداری از طایرق معنرابخشری بر زنردگی باعرث
افزای

سطح شادمانی افااد میشرود .در واقرع ،دیرنداری از طایرق فرااهمآورد پاسرخی براای تجرارب

سادرگمی ،رنج و شا ،مشاوع و درک پرذیاسراخهن نظرم اجهمراعی و توجیر رنرجهرا و شروربخهیهرا و
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دشواریها و بیعدالهیها ،زندگی انسا را در کلیّهی معنرادار قراار داده و از ایرن طایرق ،ارزیرابی او را در
مورد مطلوبیّت زندگی

بهطود بخشیده و احساس خوشطخهی و شادمانی را در او افزای

ب عالوه ،دینداری از طایق فااهمآورد حمایت اجهماعی باای افااد ،موجب افزای
آ ها میشود .دین هم ب واسطة آموزههای

میدهد.
سرطح شرادمانی

مطنی با لزوم باقااری رابط با دوسها و خویشاوندا و هم ب

واسطة فااهمآورد شطک های اجهماعی قوی و هویّتهای مذهطی قوی در جماعتهای مذهطی و ب همرااه
آورد حمایت اجهماعی بیشهای باای فاد ،سطح شادمانی او را افزای
با میباد .همچنین دینداری از طایق افزای
شادمانی آ ها را افزای

داده و احساس خوشطخهی را در او

سطح سازگاری با ناکامیها و محاومیّتها در افرااد ،سرطح

میدهد .این نهیج را نیز میتوا تأییدی با دیدگاههای نظای مطرا شرده توسّر

جامع شناسا دین دربارۀ کارکادهای روانی  -اجهماعی دین ک در ابهدای مقال ب آ ها اشاره شد ،دانست.
دین از طایق نسطتداد خوشطخهیها و بدبخهیهای زندگی ها فراد بر شایسرهگیهرای او و همچنرین از
طایق ظاهای و زود گذر نشا داد ناکامیها و دشواریهای زندگی و گافهن پاداش آ ها در جها دیگا و
نیز با فااهم آورد هدفهای غیارقابهی و ب یکسا دسهاسیپذیا باای همگا از جمل رسهگاری ،پاسخی
را باای دشواریها و محاومیّتها و بیعدالهی های زندگی فااهم میآورد و درنهیج انسا را قادر ب کنرار
آمد با آ ها میکند.
با وجود این ،در تحلیل الگوی تأثیاگذاری مهغیاهای مورد مطالع با شادمانی ،وقهری اثرا دیرنداری برا
کنها مهغیاهای دیگا آزمو شد ،مشخّ

شد ک اثا مسهقیم دینداری با شادمانی اثا منفی ضعیفی اسرت.

در نهیج  ،در این تحقیق اثا دینداری با شادمانی وافاب از طایق مهغیاهای حمایت اجهمراعی ،معنراداری و
سازگاری با ناکامی و محاومیّت خود را نشا میدهد .بدو توجّ ب نق
دینداری حهّی میتواند سطح شادمانی را کاه
شادمانی را ب وور

و اثا این مهغیاهرای واسرط ای،

دهد .این یافه با نهایج تحقیقراتی کر رابطرة دیرنداری و

مقایس ای در بین کشورهای مخهلف آزمو کادهاند تا حدّی همخوا است .پژوه

اسنوپ ( )1113و کوزاریا ( )1111نشا داد ک رابطة دینداری و شادمانی در کشورها و شای اجهمراعی
مهفاو

است و مهغیاهای اجهماعی اثاشا بی

از دینداری است ک یک جنطة هنری دارد .ممکرن اسرت

دلیل رابطة ضعیف و منفی دینداری با شادمانی در شاایطی ک مهغیاهای واس کنها شدهاند این باشد ک
در مواردی محهوای آموزههای سنّهی دینی نوعی وسواس و تاس از گناه و مجازا

ناشی از آ  ،دنیاگایزی

و جزمیتگاایی را در افااد ایجاد میکنند ک میتوانند سطح شادمانی افااد را کاه

دهند .ایرن موضروعی

است ک باید تحقیقا

بعدی ب آ بپادازند ،ب این تاتیب ک با واردکاد همزما مهغیاهرای واسر برین
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دینداری و شادمانی ک دارای جهت مثطت و منفی هسهند ،اثا دوسویة دینداری با شادمانی را آزمو کنند.
مؤید رابطة مهوسّ و قوی حمایت اجهماعی ،معنراداری و سرازگاری برا

در مجموع ،یافه های این پژوه

ناکامی و محاومیّت با شادمانی است و چو بااساس نظای های کارکادگاای جامع شناسی دین ،محهوای
آموزههای دینی و نیز مؤیدا

تجابی ،این مهغیاها توسّ ایما و پایطندی دینی تقویت میشوند ،دینداری

هم منطقاب احساس شادمانی را تقویت میکند.
کتابنامه
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