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Abstract
This study was aimed to investigate the effect of
various aspects of religious belief including rituals,
emotional and consequential aspects on the
happiness of elementary teachers in the working
environment. This was a descriptive correlational
study. The population under study consisted of 690
teachers in district 2 of the Ministry of Education
and Training of Isfahan. From among them, 250
teachers through random stratified sampling were
selected. The instruments were the Religion Assessment
questionnaire (by Serajzadeh, 1998) taken from
Stark and Glark measuring four dimensions (beliefs,
rituals, emotional and consequential aspects) and
the Oxford Happiness questionnaire (by Argyle,
1990). Data were analyzed through Pearson correlation
coefficient and stepwise regression analysis. It was
found that the relationship between ritual and
consequential aspects with happiness was significant.
(P<0.001)
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مقدمه
امروزه جوامع گوناگون بشری در زندگگ ردردی و اجاعدا
دچار مشکالت و بحرانهدای زیدادی هندا گ از طدر دیردر
مکاتب بشری در حل این مشکل راه به جای نبرده و نایجۀ آن
سردرگع و ب مع ا بودن زنگگ برای ارراد جامعه شگه اسد..
اما ب تردیگ باورهای دی برای برونرر .از این معضل بزرگ
نقشآررین و راه عاس .و ردرد و اجاعدار را بدهسدوی تکامدل
واقع سوق م دهگ .دین کهنترین هعراه و جگیترین دغگغۀ
رکر آدم و باورهای دی مهعارین باورهای او بوده اس ..بده
گواه تاریخ آدم هعواره به تفکر در باورهای برآمگه از دیدن
پرداخاه اس ..دین از جعله مفاهیع اسد .کده از زمدانهدای
بنیار دور تاک ون در زنگگ روزمرۀ اننان رراوان بهکدار رراده
اس( .دبیری .)0331
المده طباطبددای در تعریدن دیددن مد گویددگ دیددن روش
مخصوص اس .در زنگگ کده صدالد دنیدا را بدهطدوری کده
موارق کعدال اخدروی و حیدات دایعد حقیقد باشدگ تدأمین
م ک گ .سپس در شریع .بایگ قانونهای وجود داشاه باشگ که
روش زنگگان را به انگازۀ نیاز روشن سازد (آذربایجان .)0331
ا اقادات دی و مذهب به اننان آرامش مد دهدگ .ام ید.
ررد را تضعین م ک گ خألهای اخالق اطف و مع دوی را در
ررد و اجاعا ات اساحکام م بخشگ و پایراههای محکع برای
اننان در برابر مشکالت و محرومی.های زنگگ ایجاد م ک گ
( نکری  .)0330در واقع مذهب یک از وامل تأثیرگدذار بدر
رراار و ش اخ .به شعار م رود (هادیانررد  .)0339آن چیزی
که بشر طالب آن اس .این اس .که به روحش آرامش بگهگ و
آن چیزی که آرامدش مد آورد مدذهب اسد .رقد در سدایۀ
مذهب اس .که بشر به آن آرامدش روحد مولدوی مد رسدگ
(آذربایجان  .)0335در آموزههای دی د بده جایرداه و نقدش
شدددادی در زندددگگ اردددراد توجددده وید دژهای شدددگه اسددد.
(بخشایش  )0330دین اسالم به هعۀ ابعاد حیات انندان توجده
داشاه و ما اسب با نیازهای واقع وی برنامههای رضه کدرده
اس ..در مورد شادی و نشاط و وامل نشاطانریدز کده ززمدۀ
زنگگ مورق اسد .مدواردی را بده انندان توصدیه و معررد
م ک گ .در واقع دین اسالم کده دیدن رودرت اسد .بده تعدام
نیازهای اننان از جعلده شدادی توجده دارد (آرامردرد .)0333
لیوبومیرسک  )1005( 0معاقگ اس .که هر ردرد الردوی بدرای
شادی یا ناشادی دارد که با ث م شود اتفاقات و تجاری خود
را بهگونهای تعبیر ک گ که با ث حفظ شادیاش م شود .بهطور
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کل به نظر آنها ارراد شاد به شرای و اتفاقات به شیوۀ مثب.تدر
و سازگارانهتری پاسخ م ده گ و سوح اسارس کعار و دساراه
ایع قویتر دارنگ و خالقتر از اردراد ناشداد هندا گ .شدادی
موهب .بزرگ اس .که بایگ آن را جند.وجدو کدرد غ یعد.
شعرد و به دیرران م اقل کرد .شادی و نشداط یکد از مندا ل
مهم و تأثیرگذار در زنگگ و پویای آن اس ..شادی به مع دای
خوش خرم طراوت و زنگهدل در رشگ ارراد و هعچ ین در
بروز اساعگادها و خالقی .آنها نقش اساس دارد .در آموزههای
دی به جایراه و نقش شادی در زنگگ اردراد توجده ویدژهای
شگه اس( .بخشایش  .)0330شادکام یک از شداخ هدای
مهم بهگاش .روان در جامعه اس ..شادکام به هعراه نررش
مثب .و امیگوارانه به آی گه سرم شأ تحدر ،تدالش و پویدای
اس( .هزارجریب و صفریشال  .)0333یع د هعدان حالد.
درون که ارالطون و ارسوو و تقریبدا تعدام مافکدران برجنداۀ
گذشاه آن را بهارین ماا دانناهاندگ کده از راه رعالید .قابدل
حصول اس( .پالچیک  .)0315با توجه به نقش رعال دیدن در
جامعۀ ایران در سگههای اخیر نع توان تدأثیر آن و ارزشهدای
دی د و اخالق د را بدده ددوان یک د از ماغیرهددای تأثیرگددذار
اجاعا در شیوۀ زندگگ مدورد اغعدا قدرار داد .باورهدا و
دانشها در میان مردم مشار،انگ .در یدک جامعدۀ دی د مدردم
م کوش گ که بر اساس باورهای خدود ررادار ک دگ .ا اقداد بده
باورها و عل به آنها بر شیوۀ زنگگ ردردی و اجاعدا آنهدا
تأثیر م گذارد (حن  .)0333در این بین شادی و نشداط در
سالم .و پویای و تحر ،جامعده نقشد خویدر و مهدم دارد.
شادی نیروی اس .که وجود شخ را از انرژی پر م ک دگ و
هیچ جای برای احناسات م ف باق نع گدذارد .یدک لحظده
شادی مان گ نورارک در تاریک رضای تاریک و خنداۀ رود
را روشن م ک گ و با ث م شود ننب .به خودش و دیرران و
به سرنوش .و قنع.های زنگگ احناس درسا داشاه باشگ
(کریع .)0331
یک از وامل که با ث شادی ررد م شود ایعدان مدذهب
اس ..به نظر شدوای و پارسدون )0330( 1ردرد بدا ایعدان کده
خگاونگ را حام و مراقب خود م داندگ احنداس رهاشدگگ
پوچ و ت های نع ک گ .مایرز )1000( 3یک از وامدل ایجداد
نشاط را ایعان مذهب م داندگ .ایعدان کده حعاید .هعردان
هگرع گی احناس پذیرراه بودن و امیگ را برای ررد بده دنبدال
دارد .برای شادی تعارین مخالفد بیدان شدگه؛ نرداه دیدن بده
شادکام نراه هگرع دگ اسد ..براسداس آیدات و روایدات
1. Lyvbvmyrsky
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شادکام برای خگا ارزش دارد .در سایۀ چ ین شادی حقیق و
مانگگار اس .که بشر به سعادت و خوشبخا م رسگ .چرا که
شادکام واقع در نزدیک شدگن بده هدگ وازی آردری ش و
آراساه شگن به خصل.هدای انندان و الهد اسد ( .لدوی و
رنجبر شورآبادی .)0333
حیگریررع .و ایا رر ( )0333در پژوهش خدود نشدان
دادنگ که بین نررش دی و شادکام دانشجویان رابوۀ مثبد.
و مع اداری وجود دارد؛ گلزاری ( )0333نیدز شدرک .در حد
عرۀ دانشجوی را با ث ارزایش شادکام و کاهش اخاالل در
سددالم .رواند اضددورای و ارنددردگ معررد کددرده اسدد..
صحرا یان و هعکارانش ( )0330نیز دریارا گ که ارزون بر رابوۀ
مع ادار بین شادکام و نررش مذهب سن نیز رابوۀ مع ادار بدا
شادکام و نررش مذهب دارد .روحدان ( )0331در پدژوهش
خود نشان داد که بین رابوۀ عل به باورهای دی با شدادکام
و رضای .زناشوی رابوۀ مع ادار وجود دارد .در واقدع هرچده
عل به باورهای دی رزون یابگ شادکام ارراد بیشدار اسد.
(بالار .)1001 0بررس نقش مذهب بر سالم .روان نشدان داد
ارددرادی کدده ا اقددادات مددذهب قددویتددری دارنددگ از دیرددران
خودبدداورتر کارآمددگتر و سددازشیاراددهتددر هنددا گ و علکددرد
تحصیل ننباا بدازتری دارندگ .آندان هیجاندات مثبد .دارندگ
انعوا پذیر هنا گ و دوساان ماعهگی دارنگ .نکری ()0330
در پژوهش خود نشان داد بین باورهای مذهب و بخشودگ و
هعچ ین شادی رابوۀ مع ادار وجود دارد .اکبر پدورب ()0330
در پژوهش با وان ارتباط ا اقادات مذهب با شادی و نشداط
و سالم .روان کارم گان زن دانشراه قم نشان داد که سدالم.
روان کارم گان زن دانشراه قم و نشاط کداری آنهدا در ارتبداط
مناقیم و مثب .با باورها و ا اقادات مدذهب آندان اسد .و در
مقابددل اضددورای پرخاشددرری ارنددردگ و روانپریشدد بددا
باورهای مذهب رابوۀ معکوس دارد.
بارون )1001( 1در پژوهش رابوۀ دی دگاری بدا سدالم .و
شددادکام و اضددورای را در نعونددهای شددامل  390نفددر از
دانددشآمددوزان ( 903پنددر و  533دخاددر) دبیرسدداان نددواح
مخالن بررس کرد .بر اساس ناای بهدس .آمگه میان دی گاری
و اضدورای رابودۀ م فد و بددین دی ددگاری و سددالم .رواند
جنعان و شادکام رابوۀ مثب .وجود دارد.
شفیع ( )0330در پژوهش خود نشان داد بین جه.گیری
درون و شادی رابوۀ مثب .و مع د داری وجدود دارد .مدذهب
درون تأثیر مثب .بر روی شخصی .ارراد م گذارد و سپری در

برابر سخا هدا و دامل در جهد .شدادکام اردراد بدهشدعار
م رود .در مجعدور رراارهدای هعچدون توکدل بده خگاوندگ
زیارت و بادات شخص از طریق ایجداد امیدگ و تشدویق بده
نررشهای مثبد .موجدب آرامدش دروند اردراد مد شدود و
شادکام بیشاری در زنگگ ایجاد م ک گ .باور به خگای که بر
موقعی.ها بادتک گگان ناظر اس .تا انگازۀ زیادی اضدورای
مرتب با موقعی .را کاهش م دهگ .چ ین اررادی معاقگندگ کده
م توان گ با اتکا و توسل به خگاونگ اثر موقعی.های غیرم اظره
را به طریق مهار ک گ .ابگی شواخ و تداج ( )0331نیدز در
پژوهش خود نشان دادنگ که بین ابعاد دی گاری (ا اقادی تجربد
اطف و م اسک ) با شادی رابوۀ مثب .و مع اداری وجود دارد و
هعه ابعاد پیشبی ک گۀ شادی هنا گ .شرک .در مراسم دی د
و بهطور کل الازام عل به احکام و دساورات دی به ه ردام
رخگاد سخا ها و اسارسهای روان باورها و آیینها و هعچ دین
مجعو ۀ نهادهای مذهب هعه با هم با ث ایجاد ام ی .و اطعی ان
اساس م شونگ که در نجات و رهای ررد کعک م ک گ.
ناای پژوهش الن )1000( 3که به بررس رابوۀ بین حضور
در مذهب و شادی پرداخاه اس .نشدان مد دهدگ کده وجدود
9
مذهب اثر بیشاری بر شادی دارد تا شادی بدر مدذهب .اریدش
( )1003در پژوهش خود با موضور دی دگاری بده دوان امدل
تعیینک گۀ شادی رابوۀ تجرب بین شادی و مذهب از دیدگگاه
نظریۀ اساس کاربردی را بررسد کدرده اسد ..نادای تجربد
بهدس .آمگه بر سه اصل از ماون تجرب اسداوار اسد .یع د
هعبنار مثب .بدین خوشدبخا و مدذهب بدودن هعبندار
مثب .بین شادی و درآمگ و هعبنار م ف بین مذهب بودن و
درآمگ اسد ..بیرامد هاشدع الید بدگالله و انصداری
( )0330در پژوهش و بررس دی دگاری بدا تکیده بدر اسدالم و
علکرد خانواده در پیشبی شدادکام بده رابودۀ مثبد .بدین
اخالق قایگ و م اسک با شادی دس .یارا گ .گرایش بیشار به
اسالم و تعهگات قویتر به آن با شدادکام بیشدار دانشدجویان
هعراه بود .حضور در اماکن مذهب از راههای گونداگون چدون
ارددزایش ارتباطددات و حعایدد .اجاعددا ارددزایش صددعیعی.
زوجها و آموزش دساورات دی که به ارتقای بهگاش .رواند
و جنعان م انجامگ موجب ارزایش شادی م شود.
کاظعیانمقگم و هعکاران ( )0333در پژوهش خدود نشدان
دادنگ بین نررش مذهب و شادکام دانشجویان رابوۀ مثبد .و
مع اداری وجود دارد .مذهب الروی رشگی را تشویق مد ک دگ
که در اساس به نفع اجاعار و در طول زنگگ گندارده اسد..
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تگاوم ایعان و مذهب در زنگگ مؤیگ سودم گ بودن مفیگ بودن
و سازگارانه بودن آنها اس..
یک از مشکالت اساس در تعلیم و تربی .دی یکجانبهنردری
و ب توجه به جامعی .اسالم اس ..لذا یکد از رویکردهدای
نظام آموزش بایدگ جدامعنردری اسدالم و برنامدهریدزی بدرای
پرورش هعۀ ابعاد وجودی اننان باشگ .شادی برای اننان یدک
ضرورت اس .که با آن زنگگ مع ا م یابدگ و واطدن م فد
مثل ناکام ناامیگی ترس و نرران ب اثر مد شدود .در پرتدو
شادی اس .که اننان خود را م سدازد و قلدههدای سدلو ،را
سریعار م پیعایگ و بده ایفدای نقدش در زمی دههدای رره رد
سیاسدد و اقاصددادی مدد پددردازد (طریقددهدار .)0331 0311
ب ابراین هگ اصل این پژوهش بررس تدأثیر ابعداد باورهدای
مذهب بر شادی در محی کار معلعان اباگای و هعچ ین تعیین
سهم نندب هدر کدگام از ابعداد باورهدای مدذهب در تبیدین و
پیشبی شادی پرداخاه شگه اس..
ب ابراین با توجه به این هدگ هدا ررضدیههدای زیدر مدورد
بررس قرار گرر..
0د بعگ ا اقادی از ابعاد باورهای مذهب در شادی محدی کدار
معلعان اباگای ناحیۀ دو شهر اصفهان تأثیر دارد.
1د بعگ م اسک از ابعاد باورهای مذهب در شادی محدی کدار
معلعان اباگای ناحیۀ دو شهر اصفهان تأثیر دارد.
3د بعگ تجرب از ابعاد باورهای مذهب در شدادی محدی کدار
معلعان اباگای ناحیۀ دو شهر اصفهان تأثیر دارد.
9د بعگ پیامگی از ابعاد باورهای مذهب در شدادی محدی کدار
معلعان اباگای ناحیۀ دو شهر اصفهان تأثیر دارد.
روش
در این پژوهش بدا توجده بده اهدگا و ماهید .آنهدا از روش
هعبنار اسافاده شگه اس ..به بارت دیردر ایدن پدژوهش از
جعله بررس های چ گ ماغیره اس .که ط آن به موالعۀ رابودۀ
بین باورهای مذهب و شادی معلعدان مقودع ابادگای پرداخاده
شگه اس ..در این پژوهش جامعۀ آماری هعدۀ معلعدان مقودع
اباگای آموزش و پرورش ناحیۀ دو اصفهان در سدال تحصدیل
33د 0331بودنگ که تعگاد کل آنان  130نفر بود .بدا اسدافاده از
روش نعونهگیری تصادر طبقهای ما اسب بدا حجدم 150نفدر
آنها به وان نعونه اناخای شگنگ و مورد بررس قرار گررا گ و
سپس پرسش امۀ شادی آکنفورد و سد جۀ دی دگاری مندلعانان
روی آنها اجرا گردیگ.
پرسشنامۀ سنجۀ دینداري :این پرسش امه را سراجزاده ()0311
بر پایۀ الروی کالر ،و اساار( ،به نقل از سراجزاده) با اسالم

بهویژه شیعه توبیق داده اس ..این پرسش امه  11پرسش دارد و
 9بعگ دی گاری را م س جگ که به ترتیب باور دی  1پرسدش
م اسک یا ا عال دی  1پرسش تجرب یدا واطدن دی د 1
پرسش و پیامگی یا آثار دی  1پرسش دارد .هعدۀ پرسدشهدا
نررش و  5گزی های از نور لیکرت بودهانگ 0د کدامال مخدالن
1د مخالن 3د بی ابین 9د موارق 5دد کدامال مواردق .در بررسد
روای ایدن پرسشد امه سدراجزاده ( )0313ضدریب هعبندار
 0/11تددا  0/90را گددزارش کددرده اسدد ..سددراجزاده ()0311
ضرایب آلفای چهار مقیاس مربوط به بعگ دی گاری را  0/31تدا
0/31گزارش کرده اس ..چ گ نعونه پرسشهای بعدگ ا اقدادی
در ذیل آمگه اس0 ..د شیوان واقعا وجود دارد1 .د اگر امدر بده
معرو و نه از م کدر را تدر ،ک دیم رنداد هعده جدا را پدر
م ک گ3 .د در روز قیام .به ا عال و رراار مدا دقیقدا رسدیگگ
م شود.
پرسشنامۀ شادي آكسفورد :در این پژوهش برای اندگازهگیدری
میزان شادی از پرسش امۀ شدادی آکندفورد اسدافاده شدگ .ایدن
مقیاس  13پرسش چهار گزی دهای دارد کده گزی دههدای آن بده
ترتیب نعرهگذاری م شونگ .جعع نعدرات مدواد آزمدون نعدرۀ
مقیاس را تشکیل م ده گ کده مشدابه مقیداس ارندردگ بدک
اس..
ارگایل و لو این مقیاس را در سال  0330سداخاهاندگ .آنهدا
ضریب پایای این مقیاس را به روش بازآزمای  0/13گدزارش
کردهانگ هعچ ین روای سدازۀ ایدن مقیداس بده روش واگراید
(ضریب هعبندار بدین مقیداس شدادی آکندفورد و مقیداس
ارنردگ بک)  0/51گزارش شگه اس ..در ایدران لد پدور و
هعکاران ( )0313ضریب پایای این مقیاس را بده روش آلفدای
کرونباخ  0/33گزارش کردهانگ هعچ ین بدرای بررسد رواید
صوری و محاوای این مقیاس از  00ماخص (روانشد اس و
روانپزشک) نظرخواه شگ کده هعرد تواندای مقیداس را در
انگازهگیری شادی آزمودن ها تأییگ کردنگ .در این پژوهش برای
مشخ شگن پایای پرسش امهها از ضریب آلفای کرونباخ کده
یک از روشهای هعنان درون اس .اسدافاده شدگ .رواید
صوری پرسش امۀ باورهای دی د و شدادی بدا اسدافاده از نظدر
اساادان راه عا و مشاور و اساادان برآورد شدگه اسد ..در ایدن
پژوهش ضرایب پایای پرسش امهها به ترتیدب باورهدای دی د
 0/30و شادی  0/30محاسبه شگ که نشدانده دگۀ دقد .بدازی
ابزار انگازهگیری اسافاده شگه در این موالعه اس ..یدک نعونده
از پرسش های پرسش امه بگین صورت اس .الدندد احنداس
شادی نع ک م .ید ننباا احناس شادی م ک م .جد خیل شاد
هنام .دد بیش از حگ شاد هنام.
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بین ابعاد باورهای مذهب با شادی رابوۀ مع ادار

پرسش اصل
وجود دارد.
یاراههای جگول  0نشان م دهدگ ضدریب هعبندار بدین
ابعاد م اسک و پیامگی با شادی مع دار اس .ول رابوۀ بدین
ابعاد ا اقادی و تجرب با شادی مع دار نین..
براساس جگول  0م توان معادلۀ رگرسدیون زیدر را بدرای
پیشبی شادی برحنب ابعاد باورهای مذهب ت ظیم کرد
ررضیۀ دوم و چهارم تأییگ م شود و ررضیۀ اول و سدوم تأییدگ
نع گردد.

تجزیه و تحلیل حاصل از این پژوهش با اسافاده از نرمارزار
آماری  SPSSننخۀ  03در دو سوح آمار توصیف و اسا باط
انجام شگ .در بخش آمار توصیف از مشخصههای آماری مان دگ
رراوان درصگ میدانرین و انحدرا معیدار و در بخدش آمدار
اسا باط آزمونهای رگرسدیون چ گگانده ضدریب هعبندار
پیرسون و آزمون تحلیل واریانس اسافاده شگ.
یافتههای پژوهش
ناای پژوهش و تجزیه و تحلیل در جگول  0آمگه اس.

جدول 6ـ ضریب رگرسیوني بین ابعاد باورهاي مذهبي با شادي
شاخص آماري
مدل رگرسیون

R

R2

ضرایب

بتاي

خطاي

رگرسیون استاندارد استاندارد

t

سطح
معنيداري

ضریب ثابت

63/044

7/101

-

6/150

0/600

اعتقادي

-0/631

0/611

-0/071

-0/136

0/407

0/141

0/340

0/665

0/064

0/064

تجربي

0/637

0/637

0/011

0/111

0/361

پیامدي

0/531

0/671

0/647

6/156

0/041

مناسکي

0/073 0/676

F

4/701

سطح
معنيداري

0/006

P<0/000

بحث و نتیجهگیری
براساس یاراههای پژوهش م توان گف .ابعاد باورهای مدذهب
بر میزان شادی معلعان ابادگای ناحیدۀ دو شدهر اصدفهان تدأثیر
مثبدد .و مع دداداری وجددود دارد .هعچ ددین بعددگ م اسددک
پیشبی ک گۀ میزان شادی در معلعان اس ..ناای این پژوهش
با پژوهشهای روحان ( )0331ابگی ( )0331کاظعیانمقگم
( )0333حیگری ررع )0333( .اکبر پورب ( )0330ندکری
( )0330صحراییان ( )0330بیرام ( )0330هعنو اس..
دین باور م نجع ایجاد م ک گ که با دث مد شدود اردراد
برای زنگگ خود مع ا پیدگا ک دگ و بده آی دگه امیدگوار باشد گ.
سامانهها و نظامهای باورهای دی به ارراد این امکان را م دهگ
که با نامالیعات و رشارهای روان و کعبودهای گریزناپذیری کده
در رونگ چرخۀ زنگگ رخ مد دهدگ مع دا ببخشدگ و نندب .بده
زنگگ امیگواری بیشاری داشاه باش گ .یونگ مدذهب را مشداهگۀ
وامل نامر م دانگ که این رق خاص اننان اس .و ا اقاد از
نظر او تجربده و ادرا ،آن چیدزی اسد .کده انندان را م قلدب
م ک گ .در جامعۀ مذهب مان گ جامعۀ ایدران و بدرای معلعدان بده
ل .نور وظیفهای که دارنگ اهعی .دی گاری در مقاینه با سایر

اقشار جامعه بیشار اس .چرا که با توجه به نقش الروی معلعدان
بیشارین اثر را روی دانشآموزان دارنگ.
ناای نشان م دهگ ضریب هعبنار بین بعدگ ا اقدادی از
باورهای مذهب با شادی مع دار اسد ..یع د بدین باورهدای
مذهب با شادی ( )r=0/095رابوۀ مع د دار وجدود دارد .ایدن
ناای با هعۀ پژوهشهای انجام شگه هعنو اس..
ا اقاد به خگاونگ و قگرت زیدزال او ا اقداد بده حاکعید.
قوانین او بر جهان و ا اقاد به ناپایگاری دنیا و هعچ دین جهدان
پس از مرگ و روز جزا و پاداش و باور به ای که هعه چیدز در
دس .خگاس .و او پشایبان قگرتع گ اننان اس .که مد تواندگ
ناظر موقعی.ها باشگ و باور به ای که ارتباط با او مان گ ارتباط با
یک دوس .بنیار صعیع پگری مهربان و قابل اتکا اس ..این
نررش با ث ارزایش ایعان و ارزایش سدوح تحعدل و صدبر و
اساقام .ررد در منا ل و مشکالت م شود .در نایجه آرامش و
شادی را به هعراه دارد.
ش اخ .هدا باورهدا و رراارهدای دی د اردراد را بدهسدوی
سعادت و شادکام واقع هگای .م ک گ .معلعان کده دیاند.
خود را بر پایۀ ش اخ.ها نررش ها و رراارهدای اصدیل دی د

تأثیر ابعاد باورهاي مذهبي بر شادي معلمان000 / ...
اساوار م ک گ و منا ل دی را بهطوری آموزش م بی دگ کده
سبب ش اخ .عیق آنها م شود و ارتباط آن را با منا ل زندگگ
خود بهخوب در ،م ک گ و هعین با ث شادی واقع م شود.
یاراهها نشان م دهگ ضریب هعبنار بین بعگ م اسک از
باورهای مذهب با شادی مع دار اسد .یع د بدین باورهدای
مذهب با شدادی ( )P=0/00 r=0/113رابودۀ مع د دار وجدود
دارد .ناای با پژوهش گلدزاری ( )0333هعندوی دارد .نادای
گویای آن اس .که تأثیر ح عره بر ارزایش شادکام به دلیل
ماهی .بادی ویژۀ آن اس..
ا عال نو ابزار اس .که ررد را وا م دارد تا یکپدارچر
خود را با دیرر ا ضای جامعه تثبی .یا ترمیم ک گ .کن که بده
م اسک عل م ک گ بر اثدر تخلیدۀ داطف آرامشد بیشداری
احناس م ک گ و وظایفش را در جامعده و بدهگوندۀ مدؤثرتری
انجام م دهگ .آدای و رسوم بارتاندگ از مجعو دۀ ا عدال و
تکالیف که مؤم ان از طریق پیونگ خدود بدا نیروهدای مدا ردوق
طبیع به شکل نعادین برقرار م ک گ.
ناای نشان م دهگ ضریب هعبنار بدین بعدگ تجربد از
باورهای مذهب با شادی مع دار اسد. .یع د بدین باورهدای
مذهب با شدادی ( )r=0/030رابودۀ مع د دار وجدود دارد .در
واقع شیوهای که یک ررد مذهب در مورد خگاونگ و یا در مورد
رابوه با خگاونگ م انگیشگ ادرا ،او را از دنیدا شدکل خواهدگ
داد و رراارهای ررد را تح .تأثیر قرار م دهگ که این موضدور
به سهم خود بر تجربیات ررد از زنگگ سبک و شکل زنگگ
چرددونر رویدداروی بددا منددا ل و مشددکالت زنددگگ و نددور
راهبردهای آن مؤثر اس ..تجربۀ دین و نیدایش موجدب ایجداد
احناس ارتباط اجاعا ررد با خگا مد شدود .ایدن ارتبداط از
جهات شبیه ارتبداط بدا اننانهاسد .کده موجدب خشد ودی و
رضای .از زنگگ م شود .تعالیم و باورهای دی د ردرد را بده
سوی کعال و تعال و در نایجه شادی بیشار سدوق مد ده دگ
کنان که هم در زمی ۀ دین به ا اقاد و یقین قلب رسیگه باش گ
و هم در عل به باورهای دی خود مورق باش گ در هعدگل
در ،منؤولی.پذیری و انعوا پذیری و مواردی از این قبیدل
توریق بیشاری خواه گ داش..
یاراهها نشان م دهگ ضریب هعبنار بین بعگ پیامدگی از
باورهای مذهب با شادی مع دار اسد ..یع د بدین باورهدای
مذهب با شادی ( )r=0/039رابوۀ مع دار وجدود دارد .نادای
پژوهش با پژوهش ابگی ( )0331هعنو اس ..بعدگ پیامدگی
به ا عال گفاه م شود که از قایگ احناسات و ا عال مذهب
ریشه م گیرد و از ثعرها و ناای ایعان در زنگگ و ک شهدای
بشر اس ..از نظر کالر ،و اساار ،بعگ پیامگی جدگا از سدایر

ابعاد قابل بررس نین ..رراارهای دی این امکان را دارد کده
در مع ددای پیامددگی س د جهای از دی ددگاری باش د گ کدده موجددب
اساواری ایعان مذهب مد شدود .ایدن بعدگ آمیدزهای از اصدول
اخالق در قالب ررامین برای زنگگ روزمره و تعیین تکلین و
راهکار در رویاروی بدا وضدعی.هدای کده اردراد در آن قدرار
م گیرنگ مان گ ر ای .امان .درساکاری در داد و ساگ و نحوۀ
برخورد با دیرران اس ..معلع که حقدوق هعکداران خدود را
محارم م شعارد و ر ای .م ک دگ و دگال .را امدری معقدول
م دانگ و هر آنچه را که برای خود م پن گد برای دیرران هم
م پن گد و ارزشهای اخالق را ر ای .م ک دگ؛ در نایجده او
را رردی ماعهدگ مد سدازد و در مندیر سدازنگگ جامعده کده
مهعارین نقش دین اس .سوق مد دهدگ و آرامدش دروند و
شادمان برای او در پ دارد .معلع که در ظاهر و بداطن شداد
اس .چهرهای گشاده دارد و از رراداری خوشدای گ برخدوردار
اسدد ..امیددگواری و پویددای و تفکددر م وقدد بددر وجددودش
حکعفرماس ..اننان که با اتکا به خگاوندگ شدادای و بانشداط
اس .اوز از زنگگ خود لذت م برد و ثانیدا وجدودش بدرای
دیرران ارزشع گ تلق م شود .در نایجده هدم شدادی موجدب
زنگگ مورق م شود و هم زنگگ مورق در شاداب انندان اثدر
دارد .گلزاری بیان م ک گ که امکان نگارد شاد نباشیم و اد دای
دیان .ک یم زیرا دین سرشار از شادی و حدالوت اسد ..پیدام
دین شادی اس .و ارتباط با خگا م بع هعۀ شادیها اس..
ناای پدژوهش گویدای آن اسد .کده رقد بعدگ م اسدک
پیشبی ک گۀ شادی اس .در صورت که در پژوهش ابدگی
هعه ابعاد پیشبی ک گۀ شادی هنا گ .این تفاوت را م توان به
دلیل جامعۀ آماری و شرای رره ر بیان کرد چرا کده نعوندۀ
مورد بررس ابگی دانشآموزان دورۀ سوم ماوسوه بودنگ.
بعگ م اسک که شامل ا عال دی مشخ هعچون نعداز
روزه و شرک .در آیدینهدای مدذهب اسد ..معلعدان کده در
رعالی.های اجاعا بیشاری شرک .دارنگ و این شرک .رعدال
یک شبکۀ اجاعا قابل ا اعاد را برای آنهدا ردراهم مد آورد.
معلعان از طریق مشارک .در م اسک و مراسدم مدذهب اقادگار
اخالق جامعه را آشکارا حدس مد ک دگ .احناسدات اخالقد و
اجاعا از هعین طریق تقوی .و تجگیگ م شود و با دث پیوندگ
میان ارراد و ا ضای جامعده و اردراد بده هدم نزدیدک مد شدونگ.
صعیعی .آنها ارزایش م یابگ و احناس شادی بیشاری م ک گ.
در نایجهگیری پایان این مقاله پیش از ارا ۀ پیش هادها بایدگ
به این محگودی .توجه داش .که گروه نعونۀ ایدن پدژوهش را
معلعان مقوع اباگای ناحیۀ دو شهر اصفهان تشکیل مد ده دگ.
لذا در تععیم ناای به دیرر جوامع بایگ احایاط کرد .بدر هعدین
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اساس م توان به وان یک پیش هاد کاربردی این نکاه را مورد
کرد که برای ارتقای سوح شادی معلعان در هعۀ مقاطع بایگ به
اشکال مخالن بندار و زمی دۀ ززم را بدرای تقوید .باورهدای
مذهب رراهم کرد تا رشگ شخص و تروی ارزشهدای مثبد.
واحگ کاری در قالب برنامههای مگون و هگرع گ بهطور جدگی
صورت گیرد .با آنکه در تعام مگارس و آمدوزش و پدرورش
ایران به اشکال گوناگون ابعاد باورهای مذهب و شدادی مدورد
تأکیگ هنا گ با این حال ترغیب هرچه بیشار معلعان بده تأمدل
دربارۀ تبعات مثب .و مولوی و توجه هرچه بیشار به این ابعاد
راه را برای شادی بیشار معلعان بده دوان مؤلفدهای کده بدرای
علکرد مؤثر در مگارس ززم و ضروری اس .رراهم م سازد.
منابع
قرآن کریم
آذربایجان م  .موسویازصل م .)0335( .درآمدگی بدر روانش اسد
دیددن .تهددران سددازمان موالعدده و تددگوین کاددب لددوم اننددان
دانشراهها مرکز تحقیق و توسدعۀ لدوم انندان (سدع .).قدم
پژوهشراه حوزه و دانشراه.
آذربایجان م .)0331( .تهیه و ساخ .آزمون جه.گیری مذهب بدا
تکیه بر اسالم .قم پژوهشکگۀ حوزه و دانشراه.
آرامررد م .)0333( .به سوی آرامدش و شدادی اصدفهان .اناشدارات
رره گ و مردم.
آرجایل مایکل .)1000( .روانش اس شادی ترجعۀ م گوهریاندارک و
هعکاران .اصفهان .اناشارات جهاد دانشراه واحگ اصفهان.
اکبر پورب م )0330( .ارتباط ا اقادات مذهب با شدادی نشداط و
سالم .روان کارم دگان زن دانشدراه قدم رره دگ در دانشدراه
اسالم سال اول شعارۀ یک زمناان  30ص  0تا .01
بخشایش ر.ر .مرتضوی م  .حا ری م )0330( .بررس توبیق مفهدوم
شادی و نشاط از دیگگاه اسالم و روانش اس رره دگ در دانشدراه
اسالم سال اول شعارۀ یک زمناان  0330ص .39-000
بیرام د م .،هاشددع ت  .ال د پ  .بددگالله ددگل انصدداری.
( .)0330وامل جععی.ش اخا دی گاری با تکیده بدر اسدالم و
علکرد خانواده در پیشبی شادکام دانشجویان دانشراه لوم
پزشک تبریز .مجلۀ تحقیقات لوم ررااری .33-93 0
پالچیک ر )0310( .هیجانها (حقایق نظریهها و یک مگل جگیدگ)
ترجعۀ م رمضانزاده چاپ چهارم مشهگ اناشارات اساان قگس
رضوی.
حن س )0333( .نقش باورهای دی در اصالد ردرد و جامعده
قم مؤسنۀ بوساان کادای مرکدز چداپ و نشدر درادر تبلیغدات
اسالم حوزۀ لعیۀ قم.
حیگریررع .ا  .اوی رر ر )0333( .رابوۀ بین نردرش دی د و
شادکام در بین دانشجویان تربی .مدگرس روانش اسد دیدن
سال  3شعارۀ  9ص 11د.10

دبیددری ا )0331( .باورهددای دی د قددم مرکددز اناشددارات مؤسن دۀ
آموزش و پژوهش امام خعی (ره) چاپ پاسگار اسالم.
روحان ر  .مع ویپور د .)0331( .رابوۀ عل به باورهای دی د بدا
شادکام و رضدای .زناشدوی در دانشدراه آزاد اسدالم واحدگ
مبارکه .مجلۀ دانش و پژوهش 31د101 35د.033
شفیع ن  .شهاب زاده  .پورشارع ه .)0330( .جه.گیری مدذهب
و مرکز ک ادرل بیروند ارا دۀ الردوی شدادکام در داندشآمدوزان.
روانش اس و دین .شعارۀ چهارم سال پ جم زمناان .0330
صحرا یان ر  .غالم ر  .امیگوار ی .)0330( .رابوۀ نررش مذهب
و شادکام در دانشجویان پزشک دانشراه لوم پزشک شدیراز.

ارق دانش (رصل امۀ دانشراه لوم پزشدک و خدگمات بهگاشدا
درمان گ اباد) 19 0د.13
 .تع ای رر م.ر .ابگینآبادی ر .)0330( .رابودۀ
صگیق اررع
جه.گیری مذهب سبکهای مقابله و شادکام در دانشدجویان.
مجلۀ روانش اس و دین 015 3د.035
طریقهدار ا )0311( .شرر و شادی چاپ اول قم اناشارات هعنایه.
ابگی ا .شواخ ر.ر .تاج م .)0331( .رابوۀ بین ابعاد دی دگاری
با دانشآموزان سدوم دورۀ ماوسدوۀ شدهر اصدفهان .دو رصدل امۀ
موالعات اسالم و روانش اس 53 1د.95
نکری پ .روشد خ .ابارد .د .ضدعیری ا .)0330( .رابودۀ
باورهای مذهب و شادکام با بخشدودگ دانشدجویان دانشدراه
آزاد اسالم واحگ اهواز .مجلدۀ یارادههدای ندو در روانش اسد .
شعارۀ  10سال  1ص.000-010
لوی د .رنجبدر شدورآبادی ز .)0333( .تدأثیر دیاند .بدر شدادی
دانشآموزان .موالعات اسالم و روانش اس  31 1.د.53
کاظعیانمقدگم  . ،مهرابد زاده ه رم دگ م .)0333( .بررسد رابودۀ
نررش مذهب با شادکام و سالم .روان دانشدجویان دخادر و
پنر دانشراه آزاد اسالم واحگ بهبهان .مجلۀ روانش اس دیدن
019 9د.051
کریع ر .)0331( .تربی .طرب ا ،و دلانریز .چاپ هشدام .تهدران
وزارت آد پ مؤسنۀ رره ر م ادی تربی..
گلزاری م .)0333( .تأثیر عرۀ مفرده بر سدالم .روان شدادکام و
عل به باورهدای دی د دانشدجویان .مجلدۀ موالعدات اسدالم و
روانش اس 011 1د.000

موهری م )0331( .امگاد غیب

تهران اناشارات صگرا.

م ظری توکل ر.ر )0333( .بررس رابوۀ بین دی گاری و شدادکام
در بین دانشجویان دخادر دانشدراه آزاد اسدالم واحدگ کرمدان
رصل امۀ روانش اس تربیا شعارۀ  03سال  1زمناان.33
هادیانردرد د )0339( .احنداس ذه د بهزیندا و رعالید.هدای
مذهب در گروه از منلعانان مجلۀ روانپزشک و روانش اس
بالی ایران (انگیشه و رراار) شعارۀ  00ص139د.131
هزارجریب ج  .صفریشال ر .)0333( .بررسد مفهدوم شدادکام
اجاعددا و وامددل مدؤثر بددر آن .برنامدهریددزی رردداه و توسددعۀ
اجاعا شعارۀ  3ص 11د.31
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