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The aim of this study is the examination of connection 

between religious orientation and life satisfaction with 

mediating effect of religious coping strategies and positive 

affection. Plan of this study is of solidarity plans type and of 

structural equations modeling class and statistical 

community was students of Ahvaz Chamran university were 

selected and we use religious orientation instruments of 

Maltby (1999) and religious coping strategies of Pargament 

(1998) and positive affection scale (1988). Our finding show 

that religious orientation is connected with religious coping. 

On the other hand, religious coping is connected with life 

satisfaction, furthermore, religious orientation is connected 

with positive affection and positive affection is connected 

with life satisfaction, also, religious orientation is connected 

with life satisfaction with mediating effect of religious 

coping strategies and positive affection, we should say all 

mediating variables had same effect. It is recommended that 

for increase of life satisfaction among students we should 

reinforce religion, religious coping and positive affection. 
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 مقاله اطالعات  چکیده

 گیری مذهبی و رضایت از زندگی بای جهتهدف پژوهش حاضر بررسی رابطه

ی مثبت است. طرح پژوهش حاضر از نوع ی مذهبی و عاطفهگری مقابلهمیانجی

ی آماری آن سازی معادالت ساختاری است و جامعههای همبستگی و از نوع مدلطرح

است. از طریق روش  1400-1401دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 

شجویان دانشگاه شهید چمران اهواز نفر از دان 311ای گیری تصادفی چند مرحلهنمونه

( و رضایت از زندگی 1999مالت )بای گیری مذهبی انتخاب شدند و ابزارهای جهت

ی مثبت ( و مقیاس عاطفه1998) 1ی مذهبی پارگامنت( و راهبردهای مقابله1985)

ی گیری مذهبی با مقابلهها نشان داد جهت( مورد استفاده قرار گرفت. یافته1988)

ی مذهبی با رضایت ها حاکی از آن است که مقابلهمذهبی رابطه دارد. همچنین یافته

ی مثبت ارتباط دارد و گیری مذهبی با عاطفهعالوه جهت از زندگی رابطه دارد به

ی گیری مذهبی از طریق مقابلهی مثبت با رضایت از زندگی رابطه دارد و جهتعاطفه

ت از زندگی رابطه دارد و متغیرهای میانجی به یک ی مثبت با رضایمذهبی و عاطفه

شود که به منظور افزایش رضایت از زندگی در اندازه تأثیرگذار بودند. چنین توصیه می

 ی مثبت تقویت شود. ی مذهبی و عاطفهدانشجویان، مذهب و مقابله
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 از زندگی تیو رضا یمذهب یریگجهت یرابطه       شتران و همکارانخراسانی ده

  مقدمه

ای از بایدها و نبایدها و باورها و اعتقادات و مذهب مجموعه

ی دقیق ها است که بر رفتارها و شناخت افراد تأثیر دارد. مطالعهارزش

طالعات مکانیزم تأثیر مذهب بر سالمت روانی و این که چرا برخی م

گر تأثیر منفی مذهب بر سالمت روانی یا جسمانی است، بیان

طالعه قرار پژوهشگران را بر آن داشت تا تأثیر انواع مذهب را مورد م

کند. گیری مذهبی اشاره میدهند. در این راستا، آلپورت به نوع جهت

ابزاری  طیفی است که از یک سو، برای افراد معنایاز نظر او مذهب 

ی نگیزهدارد و از سوی دیگر، نوعی معنا و معنایابی است که خود ا

ود خاصلی زندگی است و ارزش درونی دارد. مذهب درونی به خودی 

ها نیازی نیست ی انگیزشی دارد و به سایر محرکبرای فرد جنبه

 (. 1395/2016بزرگی و غراوی، )جان

اد اورهای مذهبی روی چگونگی مقابله و حل مشکالتی که افرب

(، 2007گذارد. از نظر پارگامنت )ها درگیر هستند تأثیر میبا آن

شناختی هستند که با دیگر ای معنوی مسیرهای روانهای مقابلهسبک

ای دارای ترکیبات مشابهی هستند که از مسیرهای های مقابلهسبک

شوند، اما اعمال، روابط و تجربیات تشکیل میدیگری؛ از جمله افکار، 

گیرند که تشکیل یک مسیر این ترکیبات به نحوی کنار هم قرار می

خصوص برای کمک به افراد به منظور دهند. مسیری که بهجدید می

ها نسبت به امور مقدس طراحی ها، تهدیدها و آسیبواکنش به چالش

 (. 1395/2016بزرگی، شده است )جان

ی دین و های حوزهعنوان یکی از مؤلفهبه« یت از زندگیرضا»

گیری دینی، فرایندی شناختی است که افراد رضایت از زندگی خود جهت

ی موقعیت زندگی خود با یک مجموعه استانداردهای را با مقایسه

شده، ارتباط بین کنند. تحقیقات انجامخودخواسته و تصنعی ارزشیابی می

ز زندگی و مشکالت سازگاری مختلف مانند افزایش سطوح پایین رضایت ا

اند. سطح باالی رضایت خطر خودکشی و نشانگان افسردگی را اثبات کرده

مانند پایداری و  -ی معنادار سازگاری مثبتکنندهبینیاز زندگی پیش

است. این تحقیقات بیشتر بر تأثیرات رضایت از  -نگهداری تحصیلی

ی موضوعات سازگاری مثبت و منفی کنندهیبینعنوان یک پیشزندگی به

کنند. اخیراً تمرکز بر بررسی عواملی که رضایت از زندگی زندگی تأکید می

عنوان یک شاخص رفاه افراد تأثیر دارد، تغییر کرده است )لی، کیم و به

گیری مذهبی درونی دارند از سطح (. افرادی که جهت2016، 1واچهولتز

طور کلی از زندگی خود خوردار هستند و بهرضایت زندگی باالتری بر

                                                                                                                                                                                                
1 Lee, Kim & Wachholtz 

رضایت بیشتری دارند. رضایت از زندگی بر خرسندی یا پذیرش موقعیت 

طور کلی خواهد و بهچه که شخص میزندگی شخصی یا انجام دادن آن

گیری های زندگی فرد است تأکید دارد. افرادی که جهتچه نیازمندیآن

ه مذهب را در خدمت رسیدن به اهداف مذهبی بیرونی دارند به این دلیل ک

های زندگی خود از طریق مذهب خواهند، با نرسیدن به نیازمندیخود می

شوند و از زندگی خود نارضایتی بیشتری نسبت به زندگی خود ناراضی می

 (.1391/2012 آبادی،دارند )کمری سنقرآبادی و فتح

از زندگی  گیری مذهبی و رضایتتواند بین جهتعوامل مختلفی می

نقش میانجی را بازی کند. در این مقاله سعی شده برخی از عواملی که نقش 

گیری مذهبی و رضایت از زندگی ایفا ی میان جهتمیانجی را در رابطه

« سبک مقابله» کنند بررسی و مقایسه شود. یکی از متغیرهای میانجیمی

فردترین نوع هترین و منحصربی مذهبی در زمان استرس، قویاست. مقابله

(. پارگامنت مدل نظری را 1395/2016 بزرگی و غروی،مقابله است )جان

کند باورهای مذهبی فرایند توضیح داده و مقابله را گسترش داده و بیان می

کنند و موجب ارزیابی حوادث و های مختلف وارد میای را به شکلمقابله

شوند. پارگامنت معتقد میای و پیامدهای خاص رخدادها و رفتارهای مقابله

کند. افرادی که تعهد مذهبی بود مذهب فرایند ارزیابی استرس را تعدیل می

تر دچار پریشانی یا تری دارند، به دلیل نوع ارزیابی خود از استرس، کمدرونی

ی مذهبی مثبت شامل قوی نمودن ارتباط شوند. مقابلهآشفتگی روانی می

وجوی عشق و محبت خداوند خداوند و جستخود با خداوند، طلب بخشش از 

ی مذهبی منفی شامل زیر سؤال بردن محبت و قدرت خداوند و و مقابله

(. 1393/2014 گرگریشود )بدریاحساس تنبیه شدن از طرف خداوند می

های کنند سبک( بیان می2020) 2چزسنیاک، کروپلسکی و زاالکوفسکی

ی کنندهآور جزء عوامل تعیینمختلف مردم برای مقابله با شرایط استرس

ای های مقابلهرسد که سبکها هستند. چنین به نظر میآسایش و رفاه آن

ی بالقوه بین مسائل مذهبی و رضایت سکوالر یا همان غیرمذهبی، واسطه

از زندگی هستند. حقیقتاً طبق مدل تبادلی استرس و مقابله، ارزیابی شناختی 

ارتباط استرس خاص و سالمت را تغییر دهد تواند های رفتاری میو تالش

و در نتیجه به کاهش استرس کمک کند. عالوه بر این تئوری، تعداد زیادی 

ی گرانهگر شواهدی دال بر تأثیر میانجیاز مطالعات طولی و مقطعی هم بیان

 زا و کیفیت زندگی هستند. مقابله بر رویدادهای استرس

ی بین مذهب ست که رابطهیکی دیگر از متغیرهایی ا« عواطف»

شده توسط کند. عواطف تجربهگری میو رضایت از زندگی را میانجی

شوند. یک دسته عواطفی که ناشی از انسان به سه دسته تقسیم می

ی دوم رخدادهایی است که در گذشته برای افراد رخ داده است. دسته

2 . Szcześniak, Kroplewski & Szałachowski 
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بینی شکنند و نهایتاً پیعواطفی که افراد در زمان حال تجربه می

تواند عواطف مثبت یا منفی در رخدادهای مثبت یا منفی در آینده می

تواند مستقیماً رضایت از زندگی افراد ایجاد کند. ظاهراً این عواطف می

ی مستقیم توان رابطهتأثیر قرار دهد. همچنین میافراد را تحت 

ی معکوس عواطف منفی با رضایت از زندگی را عواطف مثبت و رابطه

نوا با خلق نسبت داد. زمانی که فرد هنگام وجود ه وجود تأثیرات همب

کند، عواطف مثبت و منفی میزان رضایت از زندگی خود را ارزیابی می

ی مثبت یا منفی، ارزیابی فرد از نوا با خلق، عاطفهبه دلیل تأثیرات هم

ها شود این ارزیابیدهد و باعث میکل زندگی را تحت تأثیر قرار می

مثبت یا منفی باشد. از سوی دیگر، با توجه به تأثیر مستقیم عواطف 

بر حافظه، به هنگام وجود عواطف مثبت، خاطرات مثبت و خوشایند و 

به هنگام وجود عواطف منفی، خاطرات منفی و ناخوشایند یادآوری 

طور کلی، عواطف ناشی از تفسیرهایی است که ما از زندگی شود. بهمی

بنابراین تفسیر مثبت یا منفی از زندگی، عالوه بر ایجاد عواطف، داریم. 

دهد قضاوت افراد در مورد رضایت از زندگی را تحت تأثیر قرار می

 (. 1391/2012 دوست، پور و نشاطزاده، ملک)سلطانی

کنند مذهب و معنویت موجب ( بیان می2011) 1هالت و همکاران

عنوان یک میانجی با شود که ممکن است بهحالت ذهنی مثبتی می

( معتقد بود 2001و همکاران ) 2پیامدهای سالمتی عمل کند. استرابریج

ای با کاهش مرگ و میر ارتباط دارد عبادات مذهبی تا اندازهحضور در 

 زیرا حضور در عبادات مذهبی با افزایش سالمت روان ارتباط دارد.

افرادی که معنویت بیشتری دارند ممکن است هیجانات مثبت مانند 

عشق و بخشش را هنگام نماز و عبادت تجربه کنند؛ چیزی که بر 

مذهبی ممکن است فرد را به هیجانات سالمتی تأثیر دارد. درگیری 

(. 2011مثبت مانند امید یا سپاسگزاری هدایت کند )هالت و همکاران، 

های مختلفی وجود ی مذهب و اثرات آن بر زندگی افراد دیدگاهدر رابطه

تواند منجر های متفاوت قائلند که مذهب از طرق مختلف میدارد؛ دیدگاه

کارهای کند مذهب، راهگاه مطرح میبه رضایت از زندگی شود. یک دید

شود و دیدگاه دهد و باعث رضایت از زندگی میمختلفی به افراد می

دهد و کند که مذهب ادراک استرس را کاهش میدیگری مطرح می

باعث رضایت از زندگی شده و دیگر دیدگاه معتقد است مذهب از طریق 

 عبارتی شود. بهمیعواطف مثبت باعث ایجاد رضایت از زندگی در افراد 

 هایدیدگاه این از کدام یک کنند روشن تا تالش هستند در پژوهشگران

در این مقاله قصد داریم دو  .دارند بیشتری کنندگیتبیین توان نظری

مورد از متغیرهای میانجی را بررسی و مقایسه کنیم و نشان دهیم کدام 

گری متغیرهای یک از متغیرها تأثیر بیشتری دارد. در نمودار زیر واسطه

ی مثبت نشان داده شده است.ی مذهبی و عاطفهمقابله

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 الگوی مفهومی پژوهش -1نمودار 

 

 روش

 طرح پژوهش

طرح پژوهش حاضر، طرح همبستگی از طریق الگویابی معادالت 

است که یک روش همبستگی چند متغیری است. به کمک  3ساختاری

                                                                                                                                                                                                
1. Holt, Wang, Caplan, Schulz, Blake & Southward 
2. Strawbridge. 

اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها در الگوی ذکر شده این روش 

شود.بررسی می

3.  Structural Equation Modeling (SEM). 

گیری جهت

 مذهبی

 یمقابله

 مذهبی

رضایت از 

 یعاطفه زندگی

 مثبت
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 از زندگی تیو رضا یمذهب یریگجهت یرابطه       شتران و همکارانخراسانی ده

 کنندگانشرکت

سر پی آماری پژوهش حاضر شامل تمام دانشجویان دختر و جامعه

 1400-1401دانشگاه شهید چمران اهواز مشغول به تحصیل در سال 

ر پارامتر هنفر برای  10-15است. با توجه به قانون سرانگشتی، تعداد 

فر با استفاده ن 311(، تعداد 2017 /1396 قابل برآورد در مدل )بشلیده، 

ی رحلهای انتخاب شدند. در متصادفی چند مرحلهگیری از روش نمونه

 زیده شده دانشکده از دانشگاه شهید چمران اهواز برگ 10اول، تعداد 

ی تحصیلی را ی دوم، از هر دانشکده یک رشتهاست. در مرحله

عنوان ن بهی سوم، در آن رشته تعدادی از دانشجویاانتخاب و در مرحله

ساتید از طریق با همکاری ا کننده در نظر گرفته شدند.شرکت

ها نامههای ارتباطی مجازی لینک پرسشهای مجازی و فناوریشبکه

ها جهت شرکت کنندگان قرار گرفت و همکاری آندر اختیار شرکت

 نامه جلب شد.در پژوهش و تکمیل پرسش

 

 ابزارهای پژوهش

 ز:اهایی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت عبارتند نامهپرسش

در این پژوهش برای ارزیابی  :1گیری مذهبیی جهتنامهپرسش

( استفاده شد. این 1999بای )مالت ینامهگیری مذهبی از پرسشجهت

گیری مذهبی درونی، بیرونی شخصی و بیرونی نامه سه نوع جهتپرسش

گیری گیری جهتکند. در این ابزار برای اندازهگیری میاجتماعی را اندازه

گیری گویه( و جهت 4گیری بیرونی شخصی )گویه(، جهت8ی )درون

گرگری و همکاران گویه( وجود دارد. بدری 3بیرونی اجتماعی )

ی این ابزار را محاسبه نمودند. نتایج پژوهش ( روایی سازه1391/2012)

بوده که  92/0برابر با  CFIو   TLIهایها نشان داد مقدار شاخصآن

برازندگی کامل مدل بوده است و پایایی ان با آلفای ی دهندهنشان

پایایی (. 2014 /1393گرگری، دست آمد )بدریبه 83/0کرونباخ 

گیری مذهبی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ جهت ینامهپرسش

بای از گیری مذهبی مالتی جهتنامهپرسشمحاسبه شد.  90/0

در تمام شئونات زندگی بر کنم تا حد امکان سعی می» سؤاالتی چون

ام رفتار کنم و همیشه یک حس قوی در من وجود طبق عقاید مذهبی

 ، تشکیل شده است.«داشته که من در محضر خدا هستم

میالدی توسط  1998این مقیاس در سال  :2ی مذهبیمقیاس مقابله

گویه تشکیل شده که دو بعد  14پارگامنت و همکاران تدوین شد که از 

                                                                                                                                                                                                
1. The Age – Universal I-E Scale. 
2. The Brief RCOPE. 
3  .Positin affect &negative affect scale 

گویه( را  7ی مذهبی منفی )گویه( و مقابله 7مذهبی مثبت )ی مقابله

ی مذهبی مثبت شامل ارتباطات های مقابلهکند. مؤلفهگیری میاندازه

معنوی، جستجوی حمایت معنوی، تصور داشتن خدای خیراندیش و 

بخشنده، پاالیش مذهبی و تمرکز مذهبی است. مثالً جستجوی ارتباط با 

ی مذهبی منفی شامل های مقابلهلفهخدا جهت کنترل خشم. مؤ

فردی مذهبی، تصور منفی داشتن از ناخشنودی از مذهب و روابط بین

ی مذهبی های مقابلهای از مؤلفهکننده است. نمونهخدای قدرتمند و تنبیه

منفی شامل خدا مرا رها کرده است و من در مورد قدرت خدا تردید دارم. 

تا « هیچ وقت»رت با چهار گزینه از گذاری به صورت لیکی نمرهشیوه

گیرد. ضریب پایایی برای خرده مقیاس )صفر تا سه( انجام می« همیشه»

ی و برای مقابله 9/0ی مذهبی مثبت با استفاده از آلفای کرونباخ، مقابله

، به 1998دست آمده است )پارگامنت و همکاران، به 81/0مذهبی منفی 

نامه در دانشجویان دانشگاه این پرسشنقل از عباسی و حجتی(. پایایی 

دست آمده است. در پژوهش عباسی و حجتی ضریب پایایی به 83/0تبریز 

 75/0ی مذهبی مثبت با استفاده از آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس مقابله

 گزارش شده است )عباسی و حجتی، 77/0ی مذهبی منفی و برای مقابله

های اصلی با چرخش از تحلیل مؤلفه(. برای بررسی روایی 1395/2016

ی مذهبی، مدل دو عاملی خوان با تئوری مقابلهابلیمین استفاده شد که هم

ی مذهبی مثبت های مربوط به هر خرده مقیاس )مقابلهدست آمد و گویهبه

و منفی( در یک عامل مشخصی بار داشت. با توجه به تحلیل عامل 

دست آمد )احمدی، شهابی عاملی بهتأییدی، برازش مناسبی برای مدل دو 

مذهبی با استفاده  یمقابله ینامهپایایی پرسش(. 2012 /1391 و خاضعی،

ی ی مقاابلهنامهپرسشمحاسبه شد.  88/0از ضریب آلفای کرونباخ 

برای کنترل خشم و غضبم از خدا کمک » مذهبی، شامل سؤاالتی مانند

 شود.می «سپارممیدر کارهایم خودم را به خدا و  خواهممی

آیتمی است  20این مقیاس یک ابزار خودسنجی :  PANAS3مقیاس 

ی منفی طراحی شده ی مثبت و عاطفهکه برای ارزیابی ابعاد متمایز عاطفه

دهندگان درخواست ی مثبت و منفی از پاسخاست. در مقیاس عاطفه

تا  (1وجه )ای از به هیچشود براساس یک مقیاس لیکرت پنج درجهمی

ی (. نمره2013، 4( نظر خود را بیان کنند )مِرزو همکاران5بسیار زیاد )

-16-14-12-10-9-5-3-1های ی مثبت با جمع نمرات آیتمعاطفه

ی مثبت، اشتیاق، انرژی و پویایی آید. مقیاس عاطفهدست میبه 17-19

سنجد ی منفی، خشم، ترس، تقصیر و ناآرامی را میو مقیاس عاطفه

ی ضریب (. میزان پایایی از طریق محاسبه2020، 5و همکاران )برتالت

4. Merz, Malcarne, Roesch, Ko, Emerson, Roma & Sadler 
5. Berthelot, Lemieux, Garon‐Bissonnette, Drouin‐Maziade, Martel 
& Maziade 
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دست آمد به %88ی مثبت های عاطفهآلفای کرونباخ برای خرده مقیاس

(. پیراسته 2019فرد، محمدزاده ابراهیمی، رحیمی پردنجانی، )شاکری

( پایایی این مقیاس در 1395/2017نیا و درخش )مطلق، حکمتی، تقوی

 87/0را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر با  ی مثبتبعد عاطفه

مثبت با استفاده از  یعاطفه ینامهپایایی پرسشگزارش کرده است. 

 محاسبه شد.  81/0ضریب آلفای کرونباخ 

 1985توسط داینر و همکارانش در سال  :1مقیاس رضایت از زندگی

جهت سنجش میزان رضایت کلی از زندگی ساخته شده که شامل پنج 

( 7ای لیکرت از کامالً موافقم )گزاره است و براساس طیف هفت درجه

ی اصلی گذاری شده است. در نسخه( نمره1تا کامالً مخالفم )

و پایایی به  82/0نامه، پایایی آن به روش آزمون و بازآزمون پرسش

دست آمد. در پژوهش بیانی و همکاران به 87/0روش آلفای کرونباخ 

 83/0اعتبار مقیاس رضایت از زندگی با استفاده از روش آلفای کرونباخ 

 گزارش شده است )مؤمنی و رفیعی،  69/0و با روش بازآزمایی 

( ضمن تأیید روایی 2017و همکاران ) 2(. گاالناکیس1397/2018

محاسبه کردند )علیزاده و  84/0نامه، پایایی آن را ی این پرسشسازه

رضایت از زندگی با  ینامهپایایی پرسش(. 2019/ 1398 شاد، اسماعیلی

نامه از این پرسش محاسبه شد. 85/0استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

چه را که تاکنون هر آنو  شرایط زندگی من عالی است»عباراتی مانند 

 تشکیل شده است.« خواستم به دست اوردمگی میدر زند

 

 کد اخالق

EE/1400.3.02.37633 

 

 روند اجرای پژوهش

های نامههای پژوهش حاضر با کمک توزیع پرسشآوری دادهعجم

ی پژوهش انجام شد. در ابتدای فرم الکترونیکی در میان نمونه

کنندگان شرکتهای الکترونیکی، اهداف پژوهش برای نامهپرسش

ها برای شرکت در پژوهش جلب شد. واضح است تشریح و رضایت آن

صورت انفرادی بوده و پس از آن ها بهنامهی تکمیل پرسشکه نحوه

 ها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. داده

 

 های توصیفییافته

نتایج مربوط به میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره در 

ارائه شده است.  1جدول 

 

 های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهشیافته -1جدول 

 انحراف معیار میانگین حداکثر نمره حداقل نمره هاتعداد ماده متغیر

 32/4 05/15 20 4 4 گیری مذهبیجهت

 05/4 62/21 30 11 6 ی مثبتعاطفه

 82/3 50/10 15 0 5 ی مذهبیمقابله

 03/6 03/17 28 4 4 رضایت از زندگی

 دهد.مینتایج همبستگی بین متغیرهای پژوهش را نشان  2جدول 

 

 گی بین متغیرهای پژوهش نتایج همبست -2جدول 

 4 ۳ 2 1 متغیر

    1 گیری مذهبیجهت-1

   1 170/0** ی مثبتعاطفه -2

  1 244/0** 740/0** ی مذهبیمقابله -3

 1 317/0** 487/0** 260/0** ضایت از زندگیر -4

                                                                                                                                                                                                
1  .Satisfaction with Life Scale 

2. Galanakis 
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 از زندگی تیو رضا یمذهب یریگجهت یرابطه       شتران و همکارانخراسانی ده

 دهد. گیری روابط مستقیم متغیرها را نشان میپارامترهای اندازه 3جدول 

 

 و روابط مستقیم متغیرها گیری مسیرهاالگوی ساختاری، پارامترهای اندازه -3جدول 

 مسیر
برآورد 

 (ᵦ)استاندارد 

برآورد 

 (B) غیراستاندارد

 خطای 

 استاندارد

 نسبت 

 (CR)بحرانی 

سطح 

 داریمعنی

 000/0 233/3 036/0 116/0 217/0 ی مثبتعاطفه ←گیری مذهبیجهت

 001/0 935/10 051/0 559/0 788/0 ی مذهبیمقابله ←گیری مذهبیجهت

 001/0 745/4 190/0 900/0 361/0 رضایت از زندگی ←مثبتی عاطفه

 001/0 804/3 105/0 401/0 214/0 رضایت از زندگی ←ی مذهبیمقابله

 یمذهب یرگیجهت، ضریب استاندارد 3با توجه به مندرجات جدول 

است. بنابراین، دار یمعن >001/0p و در سطح β= 217/0 مثبت یبا عاطفه

، ضریب 3با توجه به مندرجات جدول  شود.ی پژوهش تأیید میفرضیه

و در سطح  β= 788/0 مقابله مذهبیبا  یمذهب یرگیجهتاستاندارد 

001/0p< با  شود.ی پژوهش تأیید میدار است. بنابراین، فرضیهیمعن

رضایت با  ی مثبت، ضریب استاندارد عاطفه3توجه به مندرجات جدول 

دار است. بنابراین، فرضیه یمعن >001/0pو در سطح  β= 361/0 از زندگی

، ضریب استاندارد 3با توجه به مندرجات جدول  شود.پژوهش تأیید می

 >001/0pو در سطح  β= 214/0 رضایت از زندگیبا  ی مذهبیمقابله

 شود.دار است. بنابراین، فرضیه پژوهش تأیید مییمعن

ی غیرمستقیم را دست آمده برای بررسی فرضیههای بهیافته 4جدول 

 دهد.نشان می

 

 نتایج بوت استرپ مربوط به روابط غیرمستقیم بین متغیرهای پژوهش -4جدول 

 مسیر
گیریهای اندازهشاخص  

 داریمعنی سطح حد باال حد پایین خطای استاندارد اثر استانداردی اندازه

یاز زندگ تیرضا ←یمذهب یمقابله ←یمذهب یرگیجهت  186/0  058/0  134/0  359/0  001/0  

یاز زندگ تیرضا ←عواطف مثبت ←یمذهب یرگیجهت  045/0  026/0  003/0  106/0  035/0  

( و 134/0شود، حد پایینِ )مشاهده می 4طور که در جدول همان

یت از رضابا  یمذهب یرگیجهتی غیرمستقیم ( رابطه359/0باال )حد 

گیرد که ی، صفر را در برنمیمذهب یمقابله قیاز طر زندگی

ی غیرمستقیم است. بنابر این ابطهردار بودن این ی معنیدهندهنشان

ایت رضبا  یمذهب یرگیجهتی پژوهش دال بر اثر غیرمستقیم فرضیه

 شود.ی تأیید میمذهب یلهمقاب قیاز طر از زندگی

( و 003/0شود، حد پایینِ )مشاهده می 4طور که در جدول همان

رضایت از با  یمذهب یرگیجهتی غیرمستقیم ( رابطه106/0حد باال )

ی دهندهگیرد که نشان، صفر را در برنمیعواطف مثبت قیاز طر زندگی

ی ی غیرمستقیم است. بنابراین فرضیهرابطهدار بودن این معنی

 رضایت از زندگیبا  یمذهب یرگیجهتپژوهش دال بر اثر غیرمستقیم 

شود.تأیید می عواطف مثبت قیاز طر

 

 یاز زندگ تیرضاو  یمذهب یرگیجهتی زوجی نقش متغیرهای میانجی بین مقایسه -5جدول 

 P حد باال حد پایین 2متغیر میانجی  1متغیر میانجی  مسیر

-270/0 ی مذهبیمقابله  ی مثبتعاطفه یاز زندگ تیرضا ←یمذهب یرگیجهت  036/0  141/0  

 (.P>05/0داری مشاهده نشد. )گیری مذهبی و رضایت از زندگی، تفاوت معنیی بین جهتبین نقش متغیرهای میانجی در رابطه
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 گیریحث و نتیجهب

گیری مذهبی با رضایت ی جهتحاضر با هدف تعیین رابطهپژوهش 

اطف مثبت و ی مذهبی و عوگری مقابلهاز زندگی با نقش میانجی

گیری ی متغیرهای میانجی انجام شد. نتایج نشان داد که جهتمقایسه

ی رابطه ی مذهبی با رضایت از زندگی مذهبی و مقابلهمذهبی با مقابله

گیری مذهبی ی مذهبی در رابطه بین جهتمقابلهگری دارد. نقش میانجی

گری عواطف مثبت و رضایت از زندگی ثابت شد. همچنین نقش میانجی

 گیری مذهبی و رضایت از زندگی ثابت شد.در رابطه بین جهت

گیری درونی مذهبی، توان گفت جهتهای حاضر، میدر تبیین یافته

ی دنیوی که منشأ همهافراد را از وابستگی و تعلق خاطر به مسائل 

ها آرامش و آسایش عطا کند و به آنهاست رها میها و نگرانیناراحتی

(. پارگامنت و همکاران 1400/2021کند )آذربایجانی و موسوی اصل، می

زای زندگی عنوان کردند بسته به شرایط، ی شرایط استرسدر زمینه

)منفی( یا طبیعی ی )مثبت(، مضر کنندهتواند کمکی مذهبی میمقابله

ی مذهبی مثبت سازگار است و عقایدی را در مورد طور کلی مقابلهباشد. به

ی مطمئن با خدای بخشنده را معنای زندگی و اعتماد به یک رابطه

کند. از سوی دیگر، با در نظر گرفتن ماهیت تلخ و شیرین منعکس می

همراه با  گر تنش معنویی مذهبی منفی بیانی مذهبی، مقابلهتجربه

های منفی از قدرت ی متزلزل با خداوند، دوری از مذهب و یا ارزیابیرابطه

ی خدا است. مثل احساس تنبیه شدن یا رها شدن توسط خداوند. مقابله

ی مذهبی مثبت کند مقابلهمذهبی منفی به کشمکش مذهبی نیز اشاره می

فعل و انفعال شخص، و منفی ذاتاً سازگار یا ناسازگار نیستند، زمانی که از 

شود که مضر پذیرند، دیده میموقعیت و عوامل فرهنگی اجتماعی تأثیر می

(. مذاهب به افراد نوعی سبک 2020، 1یا مفید هستند )توماس و بارباتو

هایی پیشنهاد حلدهند، برای مسائل زندگی راهزندگی مشخصی می

افراد قرار های خاصی برای حل مسائل پیش روی کنند یا مکانیزممی

ی مذهبی بر رضایت از زندگی افراد دهند که این سبک حل مسئلهمی

( هم به همین نتایج دست یافتند 2020تأثیر دارد. چزسنیاک و همکاران )

ریزی، ی فعال و مذهبی، برنامهکه مذهب ارتباط مثبتی با مقابله

وی ساختاربندی مثبت مجدد، پذیرش، حمایت عاطفی و ابزاری دارد. از س

ی خود، انکار، زمان ارتباط منفی با خودتخریبی، تخلیهدیگر و به طور هم

 مصرف مواد، سرزنش خود، مشرب و تعهد رفتاری دارد..

نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش دبراکاسکی، شالکی، سورزیکسز، 

( و مورنو، ویلی، اورتیز، گارسیا رودریگوز و 2021) 2موزینسکا و کونازسکی

                                                                                                                                                                                                
1 . Thomas & Barbato 
2 . Dobrakowski, Skalski, Surzykiewicz, Muszyńska, & 
Konaszewski. 

( 2021) 5( و آلوی، تهیر و بانو2022) 4( و هاربالی و کاچ2021) 3کورونا

ی ( در رابطه با ارتباط مقابله1400ی پژوهش نعمتی )سو است. نتیجههم

سو نبود. یک تبیین مذهبی با رضایت از زندگی با نتایج پژوهش حاضر هم

ی عهتوان برای این تناقض ارائه کرد مربوط به تفاوت در جاماحتمالی که می

 ی دو پژوهش است. آماری و نمونه

( در 2011سو با نتایج پژوهش حاضر هالت و همکاران )هم

گیری مذهبی ی جهتپژوهشی نقش میانجی عواطف مثبت در رابطه

ایی دارای ای از افراد افریقایی امریکو عملکرد هیجانی را در نمونه

مذهبی  گیریی مثبت جهتپژوهش حاضر رابطه سرطان نشان دادند.

ژاکام دی مثبت را تأیید نمود. این با نتایج خوشنویس و با عاطفه

های توان گفت هیجانسو است. در تحلیل نتایج می( هم20181397)/

مانده از آن و های گذشته و آثار روانی باقیانسان، گاه به تجربه

ی و ... تأثیرگذاری آن بر موقعیت فعلی فرد؛ مثل شادمانی، رضامند

ای که هنوز محقق نشده است، مثل امید، شود و گاه به آیندهمی مربوط

سازهای یابد. یکی از زمینهنگری و ... ارتباط میبینی، آیندهخوش

 وهایی مثل ورزش، سفر، گشت هیجان مثبت، تفریح است. فعالیت

های تفریح گذار در طبیعت، قرار گرفتن در کنار خانواده از مصداق

انی حاصل ها اهمیت ویژه داده است و شادمفعالیت هستند. دین به این

نات های مذکور موجب شادمانی خواهد شد. یکی از هیجااز فعالیت

دهد. ید میمربوط به آینده امید است که دین دائماً به رحمت الهی ام

کند بینی تبیینی ، اعتماد به دیگران توصیه میدین به امیدواری، خوش

 دارد.بدبینی و بدگمانی باز میو افراد را از ناامیدی، 

سو با نتایج پژوهش ( هم1391پور )زاده و ملکنتایج پژوهش سلطانی

ی مثبت کلی حاضر است. پژوهش مذکور نشان داد هر اندازه عاطفه

در تبیین این ها نیز بیشتر است. دانشجویان بیشتر باشد، رضایت از زندگی آن

ای از طیف گسترده یمثبت در برگیرنده یتوان گفت که عاطفهیافته می

های خلقی مثبت از جمله شادی، احساس توانمندی، شور و شوق، حالت

مثبت باال، فعاالنه،  یتمایل، عالقه و اعتماد به نفس است. افراد دارای عاطفه

کنند. همچنین، توانمندانه، توأم با شور و نشاط و اعتماد، به زندگی نگاه می

مثبت باال، معمواًل امیدوارند و در هنگام مواجهه با چالش  یهافراد با عاطف

کنند. این افراد های متفاوتی استفاده میحلبرای رسیدن به هدف خود، از راه

نگرند های موجود میبینانه به چالشهنگام مواجهه با بحران، با دیدی خوش

د که کننتالش می و در رویارویی با مشکالت، به جای دلسردی و یأس

ی مثبت با چه گفته شد، عاطفهمسائل را به نحو مناسب حل کنند، بنابر آن

3 . Moreno, Willis, Ortiz, Garcia-Rodriguez, Akinkugbe, & Corona. 
4 . Harbali, & Koç 
5  .Alvi, Tahir, & Bano. 
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 از زندگی تیو رضا یمذهب یریگجهت یرابطه       شتران و همکارانخراسانی ده

ی مثبت باال، تجارب همراه است. همچنین، افراد با عاطفه رضایت از زندگی

کنند و از آن لذت مهیج را دوست دارند، همراهی با دیگران را جستجو می

د و رضایت برخوردارند و برند و کامالً در تعامالت اجتماعی خود، از اعتمامی

هنگام مواجهه با مشکالت از حمایت اجتماعی بیشتر برخوردارند و بنابراین، 

 /1394 )مظاهری و بهرامیان، کنندبیشتری را تجربه می رضایت از زندگی

شود و عواطف گیری مذهبی درونی باعث عواطف مثبت می. جهت(2015

 مثبت رضایت از زندگی را به دنبال دارد. 

گیری های پژوهش حاضر، بررسی نکردن تأثیر جهتمحدودیت

های اجتماعی مثل انسجام اجتماعی، پیشگیری از وقوع مذهبی بر جنبه

شود در دوستانه است. پیشنهاد میجرم و افزایش رفتارهای نوع

نیز گیری مذهبی بر ابعاد اجتماعی های بعدی تأثیر جهتپژوهش

های اجتماعی عوامل بسیار زیادی در ایجاد بررسی شود. عالوه بر جنبه

رضایت از زندگی در کنار مذهب تأثیرگذار هستند، بنابراین توصیه 

های آینده به عوامل دیگر نیز توجه شود. پیشنهاد شود در پژوهشمی

ها با ها و جمعیتشود تحقیقی با همین عنوان بر روی سایر گروهمی

ها بیشتر شود. های سنی مختلف انجام شود تا قدرت تعمیم یافتهرده

 سپاسگزارم  نمودند همکاری پژوهش این انجام در که بشلیده دکتر اقای جناب از قدردانی:

 مشاهده نشد یگونه تعارض منافع چیمقاله ه نیبرحسب مدارک در ا تعارض منافع:

 است نداشته مالی حامی نوع هیچ مقاله نای حامی مالی:
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