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چكیده
مقدمه: با توجه به اینکه ارتقا و رشد باورهای مذهبی، حفاظت از بهزیستی روانشناختی و شادکامی، از مؤلفه های مهم 
در زندگی افراد به شمار می آیند، پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط بین باورهای مذهبی و بهزیستی روانشناختی با 

شادکامی در دانشجویان رشته روان شناسی طراحی و اجرا شد.
روش ها: در این پژوهش توصیفی- همبستگی، جامعه پژوهش، کلیه دانشجویان روانشناسی مقطع کارشناسی دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد ساری در سال تحصیلی 95- 94 بود که تعداد 200 نفر به روش تصادفی، انتخاب شدند. ابزار پژوهش، 
پرسشنامه های باورهای مذهبی آلپورت، بهزیستی روانشناختی ریف و شادکامی آکسفورد بودند. داده های جمع آوری شده 

با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزار SPSS-16 تجزیه  و تحلیل شدند.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که بین باورهای مذهبی با شادکامی از لحاظ آماری ارتباط مثبت و معناداری وجود 

داشت، همچنین رابطه بین بهزیستی روانشناختی و شادکامی از لحاظ آماری، مثبت و معنادار بودند. مقدارش؟
نتیجه گیری: می توان با آموزش باورهای مذهبی، به بهزیستی روانشناختی و شادکامی افراد کمک کرد، به عبارت دیگر با 

تقویت باورهای مذهبی افراد و ارتقا سطح بهزیستی روانی، می توان زندگی شادتری برای آنان فراهم کرد.
کلمات کلیدی: باورهای مذهبی، بهزیستی روانشناختی، شادکامی، دانشجو، روان شناسی
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مقدمه
یکی از مسائلی که امروزه حوزه وسیعی از مسائل تعلیم و 
تربیت را به خود اختصاص داده است، تأثیر متغیرهای محیطی 
نظیر دین ورزی، در شکل گیری شخصیت است که می تواند به 
زندگی افراد معنا و جهت  دهد. رفتارها و باورهای مذهبی، تأثیر 
مشخصی در معنادار کردن زندگی افراد دارند، رفتارهایی مانند 

عبادت، می توانند از طریق ایجاد امید و تشویق به نگرش های 
دارای  که  افرادی   .)1( گردند  افراد  آرامش  موجب  مثبت، 
اعتقادات مذهبی هستند در برابر انواع مشکالت اجتماعی، 
بیماری های روانی و کژکاری های رفتاری، مصونیت بیشتری 
دارند )2(. روانشناسان معتقدند بعد معنوی انسان، از طریق 
جهت دادن به زندگی فرد، نقش مهمی در تعیین شاخص های 
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بهزیستِی روانی ایفا می کند )3(. در روانشناسی جدید سعی 
می شود به جای توجه صرف به جنبه های ناشاد انسانی نظیر 
افسردگی، اضطراب و اختالالت هیجانی، بیشتر به جنبه های 
مثبت زندگی و از جمله احساس بهزیستی روانی تأکید شود 
)4(. در جهان امروز، بهزیستی روانی اهمیت بسیاری دارد 
زیرا در عصری زندگی می کنیم که به موازات پیشرفت های 
تکنولوژی، اجتماعی، اقتصادی و غیره، نابسامانی های روانی 
در حال گسترش است. انسان در کنار نیازهای فیزیولوژیک، 
دارای نیازهای عاطفی، مذهبی و اخالقی است و یک زندگی 
سالم، در پرتو برآورده شدن این نیازها و تعادل میان آنها بوجود 

می آید )5(.
بهزیستی روانشناختی، به عنوان احساس مثبت و احساس 
رضایت مندی عمومی از زندگی خود و دیگران در حوزه های 
مختلف خانواده، محل تحصیل، شغل و غیره تعریف می شود. 
در احساس بهزیستی، سه مؤلفه مجزا و در عین حال مرتبط 
با هم دخیل هستند که عبارتند از حضور نسبی هیجانات 
مثبت، فقدان و عدم حضور هیجانات منفی و رضایتمندی 
از زندگی؛ که در این راستا افراد با احساس بهزیستی روانی، 
هیجانات مثبت تری را تجربه می کنند و رضایت بیشتری از 

زندگی دارند )6(.
داشتن هیجانات مثبت، رضایت از زندگی و نداشتن عواطف 
منفی از اجزاء شادکامی هستند. فرد شادکام، فردی زنده دل، 
سالم، برونگرا و آزاد از نگرانی می باشد. نتایج پژوهش ها نشان 
داده است که شادی می تواند سالمت جسمانی و روانی را بهبود 
بخشد، افرادی که شاد هستند، احساس امنیت بیشتری دارند، 
راحت تر تصمیم می گیرند، دارای روحیه مشارکتی قویتری 
هستند و حس رضایتمندی بیشتری را تجربه می کنند )7(. هر 
چه محیط زندگی لذت بخش تر باشد، با شادکامی و رضایت از 
زندگی قابل مالحظه تری همراه می شود. این محیط، می تواند 
هم کشور، شهر و محله و هم محیط خانه و مدرسه و یا 
دانشگاه باشد. دانشجویانی که احساس شادکامی و بهزیستی 

روانی باالیی دارند و پایبند باورهای مذهبی هستند براحتی با 
مدرسین خود ارتباط برقرار می کنند، با مشکالت درسی، بهتر 
مقابله می کنند، پیشرفت تحصیلی بیشتری دارند و فعالترند )8(.
در سال های اخیر، جایگاه دینداری در جامعه، به عنوان یک 
ضرورت مورد توجه قرار گرفته است. به موازات رشد و توسعه 
دینداری در افراد می توان، شاهد سازگاری اجتماعی و تحمل 
پریشانی در آن ها بود. با وجود اهمیت زیادی که دین برای 
انسانها دارد و اینکه احساس شادکامی و باورهای مذهبی در 
طول چند دهه گذشته به یک سازه پرکاربرد در برنامه ریزی های 
علمی و سیاسی بسیاری از کشورهای پیشرفته صنعتی و در 
حال توسعه تبدیل شده است، کمیت تحقیقات علمی مرتبط 
با احساس شادکامی در ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته 
است. از اینرو با توجه به اهمیت دینداری و تأثیر شادکامی در 
زندگی و بهزیستی روانی، بنظر می رسد بررسی میزان و رابطه 
این مفاهیم در افراد در حال تحصیل، از اصلی ترین اهداف 

نظام تربیتی آموزش و پرورش باشد )9(.
با عنایت به اینکه باورهای مذهبی، بهزیستی روانشناختی و 
شادکامی از مؤلفه های مهم در زندگی افراد به شمار می آیند، 
لذا بنظر می رسد سطح پایین رضایت از زندگی و شادکامی، 
بتواند در دانشجویان بسیار مشکل ساز باشد و فشار روانی 
وارد شده به این طبقه، تأثیر متقابلی بر جامعه و مراجعین 
آنان داشته باشد، بنابراین شناسایی و تالش برای بهزیستی 
این قشر از جامعه ضروری به نظر می رسد، از این رو با در 
نظر گرفتن این ضرورت و از آنجا که پژوهشی در این راستا 
در شهر ساری انجام نشده است، لذا پژوهشگر بر آن شد 
را  بهزیستی روانشناختی  و  باورهای مذهبی  بین  ارتباط  تا 
با شادکامی در دانشجویان رشته روان شناسی مورد بررسی 
قرار دهد تا بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق به ارتقا و 
رشد باورهای مذهبی دانشجویان کمک کرده و از بهزیستی 
روانشناختی آنها محافظت نماید و منجر به افزایش شادکامی 

در دانشجویان گردد.
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روشپژوهش
مورد  آماری  جامعه  همبستگی،  توصیفی  پژوهش  این  در 
در  تحصیل  به  دانشجویان مشغول  کلیه  از  عبارت  بررسی 
مقطع کارشناسی رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
ساری در سال تحصیلی 95- 94 به تعداد 500 نفر بود. حجم 
نمونه با استفاده از جدول مورگان 200 نفر محاسبه گردید. با 
توجه به جامعه آماری، تعداد حجم نمونه به روش نمونه گیری 

تصادفی در دسترس بود.
شرایط ورود به مطالعه شامل کلیه دانشجویان دختر یا پسر 
مشغول به تحصیل ورودی های 1391 تا سال 1395 در مقطع 
کارشناسی رشته  روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری 
بود. معیارهای خروج از مطالعه شامل دانشجویان دختر و 
پسر مشغول به تحصیل در مقطع کارشناسی سایر رشته های 
تحصیلی دانشگاه آزاد واحد ساری و یا دانشجویان مهمان 
مقطع کارشناسی رشته  روانشناسی و یا دیگر رشته های سایر 

دانشگاه ها بود.
بهزیستی  پرسشنامه های  شامل  داده ها،  گردآوری  ابزار 
روانشناختی ریف، جهت گیری مذهبی آلپورت و شادکامی 
آکسفورد بود و تمامی نمونه ها در این مطالعه به پرسشنامه ها 
پاسخ دادند. پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف، دارای 18 
سؤال و مشتمل بر شش خرده مقیاس استقالل، تسلط بر محیط، 
رشد شخصیت، ارتباط مثبت با دیگران، هدفمندی در زندگی و 
پذیرش خود می باشد که در این تحقیق، از آزمودنی ها خواسته 
 شد پرسش ها را خوانده و نظر خود را بر روی یکی از گزینه های 
شش گانه از دامنه مخالف تا کاماًل موافق، نشان دهد. برای هر 
پرسش نمره ای از 1 تا 6 داده شد که نمره ی باالتر، نشانگر 
بهزیستی باالتر و نمره ی پایین تر، نشانه ی بهزیستی پایین تر 
بود. این مقیاس توسط خانجانی )1393( ترجمه و اعتباریابی 
شده است. پایایی این پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای 
کرونباخ، 0/90 ارزیابی شد. پرسشنامه باورهای مذهبی، شامل 
21 سؤال است که براساس مقیاس لیکرت شش درجه ای، 

از دامنه کاماًل مخالفم تا کاماًل موافقم، امتیازبندی شده است. 
هدف استفاده از این پرسشنامه، سنجش و ارزیابی وضعیت 
مذهبی دانشجویان بود، که حداکثر نمره ای که فرد می تواند از 
این مقیاس به دست آورد نمره 126 و حداقل نمره 21 است. 
روایی و پایایی این مقیاس توسط لطف آبادی )1381( در دو 
تحقیق ملی احراز شده است. پایایی این پرسشنامه با استفاده 
از ضریب آلفای کرونباخ، 0/90 بدست آمد. در پرسشنامه 
شادکامی آکسفورد، 29 عبارت چهار گزینه ای، وجود دارد که 
به ترتیب به گزینه های الف، ب، ج و د نمرات صفر، 1، 2 و 
3 تعلق می گیرد. بدین ترتیب باالترین نمره ای که آزمودنی 
می تواند در این مقیاس کسب کند، 87 است که بیانگر باالترین 
حد شادکامی بوده وکمترین نمره این مقیاس، صفر است که 
مؤید ناراضی بودن آزمودنی از زندگی وافسردگی فرد است. 
نمره بهنجار این آزمون، بین 40 تا 42 است. ضریب همبستگی 
بازآزمایی این مقیاس در بین دانشجویان 52 درصد و ضریب 

آلفای کرونباخ آن 0/92 درصد بود.
این مطالعه، پژوهشگر پس از حضور در دانشگاه آزاد  در 
واحد ساری و اخذ موافقت واحدهای مورد پژوهش که دارای 
به تحقیق بودند، در مورد پژوهش، محرمانه   شرایط ورود 
ماندن اطالعات و آزاد بودن آنها در رد یا قبول شرکت در 
پژوهش، توضیحاتی ارائه و بعد از اخذ رضایت آگاهانه آنها 
به صورت کتبی، اقدام به تکمیل پرسشنامه ها نمود. داده های 
بدست  آمده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی با فاصله 
اطمینان 95 درصد و به کمک نرم  افزار آماری SPSS نسخه 
16 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. مقدار P کمتر از 

0/05 معنی دار تلقی گردید.

یافتهها
مقطع  پسر  و  دختر  دانشجوی   200 روی  حاضر  پژوهش 
کارشناسی رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری 
با هدف بررسی ارتباط باورهای مذهبی و بهزیستی روانشناختی 
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با شادکامی انجام شد. 66 نفر )33 درصد( از کل آزمودنی ها 
دختر و 134 نفر )67 درصد( پسر بودند )جدول 1(.

بررسی همبستگی  بین متغیرهای باورهای مذهبی و بهزیستی 
روانشناختی با شادکامی، این رابطه را معنادار نشان دادند، به 
این نحو که نتایج آزمون تحلیل واریانس آنووا )جدول 2( 
نشان داد که در فاصله اطمینان 95 درصد، سطح معناداری، 
برابر با sig< 0/000 است که این مقدار مترادف وجود رابطه ای 
معنادار بین متغیرهای بهزیستی روانشناختی و باورهای مذهبی 

با شادکامی بود و رابطه مورد نظر تأیید شد.

از سوی دیگر، در بررسی رگرسیون چند متغیره )جدول 3(، 
باورهای  و  روانشناختی  بهزیستی  متغیرهای  شد  مشخص 
مذهبی بر شادکامی تاثیر دارند، در این راستا مقدار ضریب 
همبستگی پیرسون به میزان 0/463 در سطح اطمینان 99 درصد 
نشان داد که رابطه ای معنادار و مستقیم بین متغیرهای باورهای 

مذهبی و شادکامی وجود دارد.
مقادیر این ضریب در بررسی ارتباط بین بهزیستی روانشناختی 
و خرده مقیاس های ششگانه آن با شادکامی حاکی از وجود 

رابطه ای معنادار و مستقیم بود )جدول 4(.

  درصد  فراواني  هاگزينه  
  مرد  جنسيت

  زن
134 67 

66 33 

 62 124  مجرد  وضعيت تأهل

 5/29 59  متاهل

 5/8 17  مطلقه

 13 17  23-19  سن

24-25  87 5/43 

26-28 45 5/22 

 5/25 51  سال و باالتر 29

 

جدول 1- مشخصات دموگرافیک نمونه های شرکت کننده در تحقیق

  F sig  ميانگين مجذورات df  مجموع مجذورات        1مدل 
  b0,000  220,018  124,150  1  124,150  ضريب رگرسيوني
    0,564  198  111,725  ضريب پسمانده

     199  235,875  مجموع

 

جدول 2- نتایج آزمون تحلیل واریانس آنووا متغیرهای بهزیستی روانشناختی و باورهای مذهبی با شادکامی

    مدل
  ضرايب رگرسيوني استانداردشده  ضرايب رگرسيوني استانداردنشده

t Sig.  
B  Std.error  Beta 

1 
 

  0,000  - 5,052   0,266  -1,345  مقدار ثابت
  0,000  14,833 0,725  0,11  0,160 بهزيستي روانشناختي

 b 0,45 -  0,770 -  0,442  0,55-  .0,1  باور مذهبي

 

جدول 3- ضرایب رگرسیونی مربوط به اثر متغیرهای بهزیستی روانشناختی و باورهای مذهبی بر شادکامی

  متغير  
  هاي خرده مقياس

  بهزيستي روانشناختي

  شادكامي

  Sig (2-tailed)  پيرسون  حجم نمونه

 0/000  0/539  200  رضايت از زندگي

 0/5580/000 200  معنويت

 0/000 0/561 200  شادي

 0/004 0/205 200  رشد و بالندگي فردي

 0/2890/000 200  خودپذيري

 0/000 0/460 200  ارتباط مثبت باديگران

 

جدول 4- ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی بهزیستی روانشناختی و 
خرده مقیاس های ششگانه آن با شادکامی
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بحثونتیجهگیری
در این مطالعه، مشخص شد بین متغیرهای باورهای مذهبی و 
بهزیستی روانشناختی با شادکامی رابطه معناداری وجود دارد 
که این یافته  با تحقیقات احمدی )1391(، شریفی و همکاران 
)1391( و هادیانفرد )1384( همخوانی داشت )10- 12(. 
بنابراین می توان گفت کسانی که باورهای مذهبی قویتری 
از  برخوردارند،  باالتری  روانی  بهزیستی  از سطح  و  دارند 
شادکامی بیشتری بهره مند هستند. انجام اعمال مذهبی نظیر 
نماز، روزه و سایر عبادات موجب توجه دانشجویان به سوی 
خداوند و نوعی آرامش روحی روانی در آنها می شود و این 
خود می تواند در خودسازی و مقابله با استرس و در نتیجه 
کاهش اختالالت روانی مؤثر باشد. همچنین معنویت، موجب 
می شود.  نیز  آنها  در  زندگی  از  بیشتر  و رضایت  شادکامی 
بهتر است بگوییم که فرد در صورت داشتن باورهای مذهبی 
مناسب و بهزیستی روانشناختی مطلوب در زندگی، از شادکامی 
بیشتری برخوردار می شود. در این راستا پژوهش حاضر، نشان 
داد باورهای مذهبی بر شادکامی تأثیر دارد و این اثر معنادار و 
مستقیم است یعنی هر قدر باور مذهبی قدرتمندتر شود به همان 
اندازه، میزان شادکامی نیز افزایش خواهد یافت و بالعکس. این 
یافته با تحقیقات صحرائیان و همکاران )1390( و حیدری و 
همکاران )1389( همخوانی داشت )1و13(. حضور و شرکت 
در امور مذهبی برای افراد، حمایت اجتماعی ایجاد می کند و این 
خود بر روحیه و خلق باالی افراد، اثر مثبت به جا می گذارد. 
کسانی که در زمینه دین به اعتقاد رسیده باشند در همدلی، 
مسئولیت پذیری و سایر امور، توفیق بیشتری خواهند داشت. 
همچنین می توان گفت باور داشتن و عمل کردن به رهنمودهای 
دینی، از مهمترین عوامل پدید آورنده احساس شادکامی است 
که وصف الحال این گفته وجود آیاتی شریف از کالم اهلل مجید 
و این جمله است که »یاد خداوند موجب شادمانی هر متقی 
و لذت هر اهل یقینی است«. در این پژوهش مشخص شد 
بین نگرش دینی و شادکامی ارتباط مثبت و معناداری وجود 

دارد بطوریکه دانشجویانی که نگرش دینی باالیی داشتند از 
شادکامی بیشتری نیز برخوردار بودند.

از دیگر یافته های مطالعه حاضر، تأثیر بهزیستی روانشناختی 
بر شادکامی بود به طوری که بین بهزیستی روانشناختی و 
خرده مقیاس های ششگانه آن )رضایت از زندگی، معنویت، 
شادی، رشد و بالندگی، خودپذیری و ارتباط مثبت با دیگران( 
با شادکامی، رابطه ای معنادار و مستقیم مشاهده شد. این رابطه 
به این معناست که هر قدر متغیر شادکامی افزایش یابد هر یک 
از خرده مقیاس های بهزیستی روانشناختی نیز افزایش خواهد 
یافت و بالعکس، هرچه میزان شادکامی کاهش یابد به همان 
میزان نیز هر یک از خرده مقیاس های بهزیستی روانشناختی، 
کاهش می یابد. این یافته با تحقیقات کیخا )1386( و پترسون 
)2000( و الرسون )2000( همسو بود )14- 16(. بهزیستی 
روان شناختی را می توان واکنش های عاطفی و شناختی به 
ویژگی ها و توانمندی های شخصی، تعامل کارآمد و مؤثر با 
جهان، پیوند و رابطه مطلوب با جمع و اجتماع و پیشرفت 
مثبت در طول زمان تعریف کرد. افراد با احساس بهزیستی 
روانی، بطور عمده هیجانات مثبت تری را تجربه می کنند )17(. 
سطح بهزیستی روانشناختی در فردی باالست که عاطفه مثبت 
بر عاطفه منفی اش غلبه کند. احساس فرد از بهزیستی روانی 
به تعادل نسبی این دو مجموعه از نیروها بستگی دارد. با 
بهزیستی روانی بیشتر، شادی نیز افزایش می یابد و این خود 
می تواند سالمت جسمانی و روانی را بهبود بخشد و فرد شادی 
بیشتری را تجربه کند. افراد شاد، افرادی خوش بین هستند، 
از عزت نفس باالیی برخوردارند، احساس کنترل شخصی 
بیشتری را در خود احساس می نمایند و با استرس بیشتر مقابله 
می کنند. در پژوهش حاضر مشخص شد بین بهزیستی روانی 
و شادکامی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد بطوریکه 
دانشجویانی که بهزیستی روانی باالیی داشتند از شادکامی 

بیشتری برخوردار بودند.
از آنجا که شرکت کنندگان این پژوهش، دانشجویان دانشگاه 
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آزاد اسالمی واحد ساری بودند و دانشجویان دانشگاه های 
دیگر را شامل نمی شدند؛ لذا نتایج این تحقیق، قابل تعمیم به  
کل جامعه دانشجویان و سایر اقشار غیر دانشجو نیست و این 

خود از محدودیت های این مطالعه محسوب می شود.
مطالعه حاضر نشان داد که که بین بهزیستی روانی و باورهای 
مذهبی و شادکامی رابطه معناداری وجود دارد لذا با تقویت 
باورهای مذهبی افراد و ارتقا سطح بهزیستی روانی، می توان 
زندگی شادتری برای آنان فراهم کرد. پیشنهاد می شود برای 
افزایش سطح باورهای مذهبی در دانشجویان و با توجه به 
اهمیت بهزیستی روانی کارگاههای آموزشی برگزار شود و 

جهت تعمیم نتایج، پژوهشی مشابه در حجمی بزرگتر اجرا 
گردد.

تشكروقدردانی
این مطالعه حاصل پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته 
روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری است. 
بدین وسیله از کلیه دانشجویان و همکاران گروه روانشناسی 
بالینی و اساتید بزرگواری که در امر تحقیق و تدوین این مقاله 

ما را یاری کردند صمیمانه تشکر و قدردانی می شود.
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The Relationship of Religious Beliefs and Psychological 
Well-being with Happiness in Psychology Students of 

Sari Islamic Azad University- 2016
Raheleh Sukhteh Saraii1, Mehrbanou Amirshahi2, Leila jouybari3, *Akram Sanagoo4

Abstract

Introduction: The psychological well-being and happiness are important components in people’s lives, 

this study was designed to investigate the relationship between religious beliefs, psychological well-being 

and happiness in psychology students.

Methods: This is a descriptive study. The sample of study was all 200 psychology undergraduate student 

of Sari Islamic Azad University in 2015-2016. The instruments were the Allport religious beliefs questionnaire, 

the Riff Psychological well-being, and the Oxford happiness questionnaires. The collected data were analyzed 

by using descriptive and inferential statistics and SPSS16 software.

Results: The results showed a significant relationship between religious beliefs and happiness. Also, the 

relationship between psychological well-being and happiness was statistically positive.

Conclusion: The strengthening religious beliefs and promoting mental well-being, can be helpful in 

providing the student happier life.

Keywords: Religious Beliefs, Psychological Well-being, Happiness, Students, Psychology
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