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  مقدمه
همـراه نگـرش مثبـت و    بـه  یامکدر جامعه است. شاد یمهم بهداشت روان يهااز شاخص یکی یامکشاد

. از )1389صـفري شـالی،   و (هزار جریبـی  اسـت  ییایـ ، تـالش و پو كتحـر  أنده، سرمنشیدوارانه به آیام
ی، ط محسـوس زنـدگ  یاز آن از رهگـذر شـرا   ینـوع : وجـود دارد  یامکوع شادشناسان، دو ندگاه روانید

ه بـه  ک شود،یحاصل م یو رفاه یانات مالکامی، لکطور و بهیش، ل، شغل، آسای، تحصییهمچون زناشو
ه از کـ اسـت   یات شخصکو ادرا یثر از حاالت درونأگر آن، متینوع دیند؛ گویم یامکشاد ینیآن وجه ع
  .)1388(خسروي و دیگران،  شودیر میتعب یامکا احساس شادی یذهن یامکآن به شاد
 بـه نظـر او،   دهد.ارائه می وینهوونرا  امیکترین تعریف شادترین و در عین حال عملیاتیجامع

. شـود مـی ش اطـالق  امطلوبیـت کیفیـت کـل زنـدگی    ی به قضاوت فرد از درجه یـا میـزان   ماکشاد
 جعفريمیرشاه( که فرد چقدر زندگی خود را دوست دارد می به این معناستکاشاد، عبارت دیگربه

 ).1384و دیگران، 
خـدا ارزش   يبـرا  یامکات، شـاد یات و روایبر اساس آی هدفمند است. ، نگاهیامکن به شادینگاه د

ه رسـد؛ چراکـ  یمـ  یه بشر به سـعادت و خوشـبخت  کو ماندگار است  یقیحق ين شادیچن یۀدارد. در سا
 یو الهـ  یانسـان  يهـا نش و آراسته شدن به خصلتیآفر يشدن به هدف واال کیدر نزد یواقع یامکشاد

  .)1389 رنجبر شورآبادي،(علوي و  است
هـا  شناختی را در پرتو توجه بـه ارزش پردازان، رسیدن به شادکامی و خوشبختی روانبرخی از نظریه

شـق و عالیـق دینـی واال    دار بـودن و هدفمنـدي زنـدگی، و ع   هاي معنوي، نیازهاي بنیادي، معناو هدف
) رفتارهایی مانند عبادت، زیـارت و توکـل بـه خداونـد     1389، فرنوین عنایتیو  رفعت حیدري( دانندمی
هاي مثبت، موجب آرامش درونی افـراد شـوند. داشـتن    توانند از طریق ایجاد امید و تشویق به نگرشمی

منـدي از حمایـت اجتمـاعی و    ا، بهـره زمعنا در زندگی، امیدواري به یـاري خداونـد در شـرایط مشـکل    
منـدي  هایی هستند که افراد مذهبی بـا بهـره  معنوي، و احساس تعلق به منبعی واال، همگی از جمله روش

 .Yang and Mao( رسان، فشـار کمتـري را متحمـل شـوند    توانند در برخورد با حوادث آسیباز آنها می

2007, v. 44, p. 999- 1010 ( از اجزاي متعددي، از جمله شـناختی و معنـوي تشـکیل    بنابراین، شادکامی
گیري مذهبی و مرکز کنتـرل، در  ) که در پژوهش حاضر نقش جهت1389و دیگران،  موسويشده است(

  شود.قالب تدوین الگوي شادکامی بررسی می
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 در یک شخص داراي مـذهب درونـی، عقایـد محکـم شخصـی محوریـت و اهمیـت دارد؛ در       
هـاي  ماعی مذهب اهمیت ندارد؛ اما براي افراد داراي مذهب بیرونـی، انگیـزه  هاي اجتکه جنبهحالی

، مـذهب بیرونـی را   آلپـورت ها و عقاید بیرونی یا اجتمـاعی اهمیـت دارد.   مذهبی بودن و به ارزش
). 1389و دیگران،  آزموده( کندیافته نسبت به مذهب درونی توصیف میمذهبی نابالغ یا کمتررسش

ها و اعتقادات فرد که مـرتبط بـا مـذهب    گیري مذهبی درونی، به همۀ نگرشهتدیگر، جبه عبارت
گیري مذهبی بیرونی، بـه رفتارهـاي   شود؛ اما جهتاست و در اندیشۀ فرد ریشه دوانیده، اطالق می

اسـت   گرفتـه از اعتقـادات مـذهبی   گردد کـه نشـئت  گیري فرد اطالق میعینی، واقعی و قابل اندازه
نشان داد، زمانی که عقاید مذهبی در سطح بـاالیی   کازروسکینتایج پژوهش  .)1382ك: عالیی، .(ر

و  هـون ، هالمان ).Aghili and Kumar, 2008, v. 34, p. 66یابد (قرار دارد، شادکامی نیز افزایش می
هاي مذهبی، با ) گزارش دادند فعالیتHalman, Heunk, Demoor, 1978, v. 25, P. 91- 102(دمور 

معتقد است که ایمـان مـذهبی، بـر میـزان شـادي       مایرزشود. رامش و شادمانی تداعی میاحساس آ
  ).Mysers, 2000, v. 55, p. 56- 67بسیار تأثیر دارد(

ـ کـ در پـژوهش خـود نشـان دادنـد      )1389( فرعنایتی نوینو  حیدري رفعت و  ینـ ین نگـرش د یه ب
 ینـ یان دختر و پسر در نگرش دین دانشجویا بامۀ مثبت و معنادار وجود دارد؛ رابطیان، دانشجو یامکشاد

را  ییدانشـجو  ةت در حـج عمـر  کز شـر یـ ن )1389( گلـزاري وجود ندارد.  يتفاوت معناداری، امکو شاد
رده اسـت.  کـ  یمعرفـ  ی، اضطراب و افسـردگ یاهش اختالل در سالمت روانکو  یامکش شادیباعث افزا
، یو نگـرش مـذهب   یامکن شـاد یمعنادار ب ۀر رابطبافزون ه کافتند یز درین )1390(ارانشکو هم صحرائیان

ن یبـ  يزیـ تمشـده،  یاد يهـا دارد. در پـژوهش  یو نگـرش مـذهب   یامکمعنـادار بـا شـاد   اي ز رابطهیسن ن
ن کـ ممکند، دا ین پیروت ۀاگر جنبی صورت نگرفته بود؛ زیرا مذهب يو اهداف رفتارها یمذهب يهانگرش

افـراد  ) نشان داده شـد،  1389(ارانشکو هم آزمودهپژوهش اما در ؛ دهدبخود را از دست  یاست اثربخش
ـ یمـذهب ب  يریـ گي جهـت افـراد دارا بـیش از   یمذهب درونـ  يریگي جهتدارا و  یاز سرسـخت  ی،رون
  برخوردارند. یامکشاد

 .Maltby et al, 1999, v. 4, p( و همکـاران  مـالتبی هـاي  اگرچه مطالعات متعددي، از جمله پـژوهش 

و  حیـدري رفعـت  ، مـایرز )، Francis et al, 2000, v. 19, p.157- 254( همکـاران و  فرانسیس )378 -363
) و 1390و همکـــاران( صـــحرائیان، )1388( زادة هنرمنـــدمهرابـــیو  کاظمیـــان، )1389فـــر (عنــایتی 
 انـد، امـا آنهـا تنهـا از روش    )، ارتباط مثبت بین شادکامی و اعتقادات مذهبی را نشـان داده 1389(گلزاري
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کنندگی مؤلفـۀ شـناختی را در روابـط یادشـده بررسـی      و نقش تبیین تبۀ صفر استفاده کردهمرهمبستگی 
و  اسـپیلکا )، و Shrauger, Silverman, 1971, v. 10, p. 11- 16( سـیلورمن و  شـراك اند. از سویی، نکرده

ار هاي خود، مذهب را جزء عوامل تأثیرگـذار بـر منبـع کنتـرل بـه شـم      ، نیز در پژوهش)2003(همکاران
) نیـز نشـان داد کـه باورهـاي مـذهبی، توسـط       Thalbourne, 2007, v. 17, p. 333- 336(تالبورنآوردند. 

) در پـژوهش  1389( فـر خلیلـی و  کوشکیبینی است. از سوي دیگر، شناختی، قابل پیشمتغیرهاي روان
کـوس وجـود دارد و   اي معنـادار و مع خود نشان دادند که بین نگرش مذهبی با منبع کنترل بیرونی، رابطه

گیـري  کند. به هر حال، افراد با جهتدرصد از تغییرات منبع کنترل را تبیین می 8/10نقش نگرش مذهبی 
شـان آشـکار   هـاي زنـدگی  مذهبی درونی، به عقاید مذهبی بیشتر پایبندند و دین و مذهب در تمام جنبـه 

ب مقـام و موقعیـت برتـر، امنیـت و     اي بـراي کسـ  است؛ اما افراد داراي مذهب بیرونی، مذهب را وسیله
و  برقـی )؛ 2004( سوسـان و  مالتوك). Moltafet et al, 2010, v. 9, p. 63- 69(دانندموقعیت اجتماعی می

) نیـز بـه ارتبـاط معنـادار و مسـتقیم عملکـرد و باورهـاي        1386و همکارانش( صالحی) و 1388(علیپور
شـود کـه آیـا    نـابراین، ایـن پرسـش مطـرح مـی     مذهبی با سالمت روان و منبع کنتـرل دسـت یافتنـد. ب   

شـود؟ از  طور مستقیم یا از طریق مرکز کنتـرل، موجـب شـادي مـی    هاي مذهبی، بهگیري و ارزشجهت
اثرگـذاري  شناختی مرکـز کنتـرل بیرونـی در چگـونگی      ۀلفؤکنندگی مرو، پژوهش حاضر نقش تبییناین

  کند.مفهومی بررسی میدر قالب الگوي ، گیري مذهبی بیرونی بر شادکامیجهت
 يریـ گاز جهـت هریـک   يرهـا ین متغیدو بدوبه ۀرابط ۀنیدر زمشده یاد يهاپژوهش جینتا به توجه با
 یمفهـوم  يالگـو ي، نظـر  یبا در نظر گرفتن مبـان  شد آن بر ، پژوهشگریامکنترل بر شادکز کو مر یمذهب

 يریـ گا جهـت یـ ه آکـ ن اسـت  یا ینونکپژوهش  یاصلئلۀ را مورد آزمون قرار دهد. مس 1 لکهمچون ش
ا در یـ نقـش دارد و آ  یامکشـاد  ینیبیشدر پترل، نکز کبر مر يق اثرگذاریم از طریمستقیرغطور به یمذهب

  دارد؟ یافکبرازش  1 لکش يقالب الگو
  یرونینترل بکز کو مر یمذهب يریگی در ارتباط با نقش جهتامکشاد يالگو: 1ل کش

  

  روش
بهـره گرفتـه    ریل مسیدر آن از روش تحل هک است یشیآزمایرو غهمبستگی  نوع از، حاضر طرح پژوهش

انـد. طبـق   ل دادهکیتشـ  شهرسـتان خوسـف   ۀآموزان مقطع متوسـط دانش یۀلک آماري، ۀجامع شده است.

 مرکز کنترل بیرونی گیري مذهبیجهت شادکامی
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ـ  در ياچندمرحلـه  يبـردار نمونـه  صـورت بـه  يدرصد پنجزش یابزارها با احتمال رجدول مورگان،  ن یب
ل یـ نامـه بـه دل  پاسـخ شصـت   ن تعـداد، یـ از ا .شـد  عیه توزیرستان در چهار پایبدچهار آموز دانشپانصد 

ۀ نهـا یاز تحققص بودن، ا نایمخدوش و  ی ن سـن یانگیـ آمـوز بـا م  دانـش  440را  ییق خارج شد و نموـن
ـ  کیتشـ  %5/49دختـر، برابـر    218و ، %5/50 رپسر، برابـ  222سال و  37/16 ، پـژوهش  ۀل دادنـد. در نمون
 یالت دانشـگاه یتحصـ  %8/7و  ،پلمیدریالت زیتحص %9/80، پلمیالت دیآموزان تحصپدران دانش 9/9%

 %3و  ،زیـردیپلم  التیتحصـ  %3/90 پلم،یـ الت دیآمـوزان تحصـ  مـادران دانـش   %9/9 نیداشـتند. همچنـ  
 لیـ تحل سـازه از  یـی و رواکرونبـاخ،   ياز آلفـا ی اعتبار ابزارها، بررسبراي داشتند.  یالت دانشگاهیتحص
  استفاده شد. یفتشاکا یعامل

  پژوهش يابزارها
  )OHI(سفوردكآ يامكاس شاديمق. ۱

نامـه سـاخته اسـت.    ن پرسـش یا، را بک یاس آزمون افسردگیردن مقکوس کبا مع 1990 در سال آرجیل
بـر طبـق   ی، ل شده اسـت و آزمـودن  کیگروه تش 4ه بر اساس کاست  ياماده 29اس ین آزمون شامل مقیا

، انـد ردهکـ سـب  کن نمـره را  یتـر نییه پـا کـ  ي. افرادگزیندبرمینه را یگزاز چهار  یکیاش یت فعلیوضع
ن یدارند. همچنـ  ییباال یامکشاداند، یی را در آزمون به دست آوردهباال ةه نمرک يو افرادیین، پا یامکشاد
 78/0 يب آلفـا یضـر  بروژنتیکو  فارنهام، 90/0 يب آلفایضر لوو  آرجیلین آزمون، ا ییاین پاییتع يبرا
 را به دسـت آوردنـد   93/0نباخ ورک يز آلفاین باالنورو  پورعلیرا به دست آورد.  84/0رونباخ ک باالنورو 
  .)79، ص 1389، كمنگلی میدو(

براي بررسی روایـی مقیـاس شـادکامی در پـژوهش حاضـر، بعـد از بررسـی شـاخص کفایـت          
اصـلی بـا چـرخش ابلیمـین     هـاي  از تحلیل مؤلفه و معناداري آزمون بارتلت،) 93/0(برداري نمونه

هاي مربوط به احساس شادي استفاده شد که ساختار سادة دو عاملی به دست آمد؛ یک عامل، گویه
هـایی بـا   شخصی در زندگی بدون در نظر گرفتن نقش روابط اجتماعی، و عامـل دیگـر نیـز گویـه    

محتـواي مجـزاي   محتواي احساس شادي در روابط با دوستان و دیگران را دربرداشت. با توجه بـه  
هاي با محتواي احساس شادي در روابـط بـا   شده در دو عامل و نیز حذف گویههاي بارگذاريگویه

نظـر شـد و   عاملی، از حذف آنها صـرف دیگران (هفت گویه) به منظور رسیدن به ساختار سادة یک
وانسـت  تشدة شادي در زندگی و احساس شادي در روابط اجتماعی که مینقش دو عامل استخراج

۱۱۰      ۱۳۹۱، سال پنجم، شماره چهارم، زمستان  

درصد را تبیین کند و اطالعات بیشتري در الگوي شادي بـه دسـت دهـد،     12/42و  70/8ترتیب به
  طور جداگانه در تحلیل نتایج بررسی شد.به

، CFI ،NFI ،GFIهاي برازنـدگی  ییدي نیز استفاده شد و شاخصأالزم به ذکر است از تحلیل عاملی ت
IFI  وNNFI کننـدة برازنـدگی قابـل قبـول     دست آمد که بیـان به  99/0و  1، 98/0، 99/0، 1 ترتیبنیز به

شـده، آلفـاي کرونبـاخ در    یادها و برخورداري از روایی سازه است. در بررسی پایایی مقیـاس  مدل با داده
دهنـدة پایـایی   به دست آمـد کـه نشـان    81/0، و در روابط اجتماعی 90/0مقیاس شادي در زندگی خرده

  مناسب مقیاس است.
شـاخص   CFIنشده، نماد شاخص برازندگی نرمال NNFIنماد شاخص برازندگی نرمال،  NFI: توجه

  است.شاخص برازندگی افزایشی  IFI ، وشاخص برازندگی GFIبرازندگی مقایسه، 

  ي آلپورتمذهب يريگاس جهتيمق. ۲

ـ یو ب یدرونـ  يهـا يریـ گسنجش جهت ياس را براین مقیا 1950ل در سا راسو  آلپورت مـذهب   یرون
 يریـ گجهـت همبسـتگی   هکمشاهده شد ین مبنا صورت گرفت، ه بر اک ياهیدر مطالعات اول ردند.که یته
ـ   یرونیب ـ ا .)81، ص 1391، ريکعسـ ( تاسـ  21/0ی بـا درون پرسـش   21نامـه مشـتمل بـر    ن پرسـش ی

 بـاً یمخـالفم وتقر  امالًي کـ هـا نـه یسـنجد. گز یافراد را م یمذهب يریگزان جهتیه ماست ک يانهیگزچهار
ـ امثبـت   يهانهیگزیباً موافقم و کامالً موافقم، تقر و ي منفیهانهیمخالفم، گز ن یـ . در اانـد نامـه ن پرسـش ی

 امالًکـ مخـالف تـا    امالًکاز سنجند، یرا م یرونیب یمذهب يریگه جهتک 1ـ12عبارات  يهانهیگزیاس، مق
یرنـد،  گیرا انـدازه مـ   یدرون یمذهب يریگه جهتک 13ـ21يهاشماره یعني، یبعد ةماد 9در  د وانموافق

را اس یـ ن مقیاعتبار ا بزرگیجان .باشدیرت میکل يگذارنمره يبر مبنایاس، ن مقیس است. اکعپاسخ بر
رونبـاخ  ک يبر اساس آلفـا  73/0ر تهران با اعتبا يهاان دانشگاهیاز دانشجو ينفر 235ه گروه نمون یکدر 

ل یـ از تحل، در پـژوهش حاضـر   یـی روا یبررسـ ي بـرا . )569، ص 1390، پورحجی( استکرده گزارش 
توانسـت  یه مـ کـ به دست آمـد   یعاملة دوساد ساختارو ن استفاده شد یمیبا چرخش ابل یاصل يهالفهؤم
، یادشـده اس یـ مق ییایپا یند. در بررسکان یرا ب یمذهب يریگانس جهتیاز وار 06/28و  02/14 بیترتبه

  به دست آمد. 62/0ی درون يریگو جهت، 71/0ی رونیب یمذهب يریگنباخ جهتورک يآلفا

  )Rutter(نترل راتركز كاس مريمق. ۳

دو کنتـرل دارد. هـر مـاده،    منبـع   ةفرد دربـار  كسنجش انتظارات و ادرا يبراپرسش  29ه نامن پرسشیا
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 یآزمـودن  يه منظور از آزمـون را بـرا  کاست  یصورت خنثماده بهشش  ماده، 29دارد و از  یانتخاب ۀجمل
عـت  یت و طبیـ ماه ةدربـار را فـرد   يد و باورهـا یعقا ،ن آزمونیدر ا يدیلک ةماد 23دارد. یه نگه مدیپوش

انگر یـ اس، بیـ ن مقیـ بـاال در ا  ةر است. نمـر یمتغ 23از صفر تا یاس، نمرات مق ۀرد. دامنیگیجهان اندازه م
 يرو فـرانکلین . )1390، مصباحیك: .(ر است ینترل درونکمنبع  انگرین بییپا ةو نمری، رونینترل بکمنبع 

همبسـتگی   هـا، پرسـش  ۀه همـ کـ افـت  یانجـام داد و در  یل عـامل یتحل یرستانیآموز دبصد دانشنمرات 
 ياریچاردسـون در بسـ  یرـ   ودرکف و یبا روش تصن ییایب پایل آزمون دارند. متوسط ضرکبا  يدارامعن

 یـی از لحـاظ روا مقیـاس را   ، ایـن موفـق و  بیابـانگرد چـون  بوده است. پژوهشگرانی  70/0ها از پژوهش
 موفـق و انـد. همچنـین   نمـوده د أییـ ترا آن  یید دانشگاه تهران اعتبار محتوایو اساتکرده  یابیارز ییمحتوا

لندر یکاسـتر ـ    یکینور یرونیو ب ینترل درونکاس یمق یعنیزمان، ك هممال ییرا با استفاده از روا ییروا
از یـی در پـژوهش حاضـر،    روا یبررسـ بـراي  . )84، ص 1390، مصـباحی ( به دست آورده اسـت  39/0
از  درصـد  22/38کـه  بـه دسـت آمـد     یعـامل یـک  ةسـاد  سـاختار و استفاده شد  یاصل يهالفهؤل میتحل
ـ ینتـرل ب کز کـ اس مریمقخرده ییایپا یند. در بررسکن ییرا تب یرونینترل بکز کانس مریوار بـه   51/0ی رون

  ت.اس اسیمناسب مق ییایپادهندة نشانه کدست آمد 

  هاافتهي
ر اسـتفاده شـد.   یل مسـ یـ ، از تحلیپژوهش يرهاین متغیب ۀرابط یچگونگ یمفهوم يالگو یمنظور بررسبه

ـ  ۀنیشیق روش بیاز طري الگو، برآورد پارامترها نشـان داده شـده    1ل که در شـ کـ دسـت آمـد   ه احتمال ب
ر یل مسـ یـ در تحل یامکنترل و شـاد کز ک، مریمذهب یرونیب يریگي جهتهاکل، شاخصشاین است. در 

 يهـا طبقـه  تعـداد  اگـر  ،)1389(هـومن  ۀگفتـ  طبـق  شـد.  یبررسو  مطالعه مدل يهاقرار داده و مفروضه
 ردکـ  رفتـار  يافاصـله  يهـا داده مانند) خطا یمک با البته( آنها با توانیم احتماالً باشد، شتریب ای 5 ي،ارتبه

ـ بـه  نیهمچنـ . )1391 مظاهري،و  زادهشهابی(  يهـا ونیرگرسـ  ینـدگ کپرا نبـودن  سـان کیـ ی، لـ ک ۀگون
بنـا بـر نظـر     تیـ و در نها، نـد کیمـ  فیضـع  را آنها هکبل؛ سازدینم ناروا را زرلیل يهامدلي، ریچندمتغ

 ةدهنـد نشـان زا بـرون  يرهـا ین متغیب 8/0 از مترک يهایبستگهم ،آشراز جمله ، نظراني از صاحباریبس
مورد مطالعـه در   يرهاین متغیبهمبستگی  بیصل از ضراج حایتان و بودن چندگانه است یخطهمفقدان 

شـاخص  ، 1جـدول  کـر اسـت،   الزم بـه ذ . )1389، هـومن ( استشده ۀ یادمفروضد أییتانگر یب 1جدول 
  دهد.یپژوهش را نشان م يرهاین و انحراف استاندارد متغیانگیم
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  یفیتوص ياهي و شاخصشادنترل و کز ک، مریمذهب يریگن جهتیبهمبستگی  سیماتر: 1جدول
  5  4    3  2  1  هاریمتغ

            1 یمذهب یدرون يریگجهت. 1
          1 **-0/31 گیري بیرونی مذهبی. جهت2

. مرکز کنترل بیرونی3  0/1- 0/16** 1        
    1    -0/01  0/05  0/076  . شادي در روابط اجتماعی4

 1  **0/62    **-0/13  0/03  0/073  . شادي در زندگی5
  2/58)0/7(  2/65)0/63(    1/44)0/53(  2/28)0/69(  2/91)0/56(  ندارد)میانگین (انحراف استا

   0/01 يدر سطح معنادارهمبستگی  *
  0/05 يدر سطح معنادارهمبستگی  **

برازنـدگی تطبیقـی و شـاخص     هـاي شـاخص  اسـت؛ چـون   شـده  داده نشان )1( شکل در مسیر نمودار
 فاصـلۀ  در و 70/0 نیـز  متقـاطع  روایـی  شـاخص . اسـت(همان)  0/99و  1ترتیب برابر ، بهبرازندگی نرمال

 خطـاي  واریـانس  دوم این، ریشۀ بر . افزونکه بیانگر تقریب معقولی در جامعه است گرفت قرار اطمینان
 ). البتـه مقـدار  1389، هـومن ( )، در فاصلۀ اطمینـان قـرار گرفـت   0/06کمتر از RMSEA( 0/001 )( تقریب
هـا بـرازش   مدل بـا داده کرد توان استنباط میشد که  رمعنادارغی) =p 0/51( 0/05 سطح نیز در کاي مجذور

  شود.مشاهده می 1هاي برازش در جدول شاخص خوبی دارد.
  

  نترلکز کو مر یمذهب يریگیۀ جهتبر پا يمدل شاد یبرازش يهاشاخص: 1 جدول
     CFI       NNFI      NFI       GFI   AGFI   IFI       RMSEA   ECVI        

  )071/0و089/0)  (0053/0و026/0(                                                                       
  1            99/0        99/0        1           99/0          1                     001/0          07/0  

  
  
  
  
  
  
  
  

)           (  
  یمذهب يریگو جهت یرونینترل بکز کدر ارتباط با نقش مر یامکر شادیمس يارد الگوب استاندیضرا: 1 لکش



   ۱۱۳ آموزانگيري مذهبي و مركز كنترل بيروني، ارائة الگوي شادكامي در دانشجهت

31/1,2 2  xdf

یک از متغیرهاي شادي و مرکـز  گیري درونی مذهبی، در هیچدهد، جهتمی نشان 1شکل  گونه کههمان
گیـري مـذهبی درونـی از    رو، در الگوي مسیر مجدد، متغیر جهتکنترل نقش معناداري نشان نداد. از این

برازنـدگی تطبیقـی، نرمـال و     هـاي شـاخص دل حذف، و پارامترها دوباره برآورد شد. نتایج نشـان داد  م
 روایـی  بود، تغییر نکرد؛ اما شاخص 9/0 داد و بیش ازیافتۀ الگوي قبلی که برازش خوبی نشان میتعدیل

یـانگر تقریـب   کـه ب  گرفـت  قـرار  )051/0و  065/0( اطمینان فاصلۀ در کاهش یافت و 051/0متقاطع به 
 ) نیز در         ( کاي مجذور . البته مقداردر جامعه استتر از مدل قبلی و مناسبمعقول 

در  هـا بـرازش خـوبی دارد.   مـدل بـا داده   کـرد توان اسـتنباط  میشد که  غیرمعنادار) =p 0/52( 0/05 سطح
ر غیرمسـتقیم از  طـو گیري بیرونی مذهبی تنهـا بـه  جهت گیري درونی، مسیرتحلیل مسیر با حذف جهت

). 0/03دهنـدة شـادکامی در زنـدگی اسـت (    کـاهش  >،0/05 P =0/17 طریق افزایش مرکز کنترل بیرونـی 
دهندة شادکامی در روابط اجتماعی بـه  طور مستقیم نیز کاهشگیري بیرونی مذهبی بهگفتنی است، جهت

گیري بیرونـی مـذهبی و   جهت). نکتۀ قابل توجه، عدم معناداري مسیر بین >،0/05 P=- 0/09دست آمد (
گیـري مـذهبی در   کنندگی مرکز کنترل در نقش جهتشادکامی در زندگی است که حاکی از فرایند تبیین

طور مستقیم بـر کـاهش شـادکامی در    گیري بیرونی مذهبی بهبینی شادکامی است. به عبارتی، جهتپیش
مرکـز کنتـرل بیرونـی، در جهـت کـاهش       گذارد؛ بلکه از طریق تأثیرگذاري بـر افـزایش  زندگی تأثیر نمی

  رود.شادکامی در زندگی پیش می

  گيريو نتيجه بحث
نتـرل  کز کـ با توجه به نقـش مر  یامکشاد ینیبیشدر پ یمذهب يریگجهت یبررسهدف پژوهش حاضر، 

ق یـ م از طریمستقیرطور غبه یمذهب یرونیب يریجهت گیر نشان داد، مس يه الگوگونه کبوده است. همان
ـ ینتـرل ب کز کـ ش مریافزا م یطـور مسـتق  بـه سـویی،  و از ی اسـت؛  در زنـدگ  يشـاد  ةدهنـد اهشی، کـ رون

ـ یب يریـ گین، جهتاست. بنابرا یدر روابط اجتماع يشاد ةدهنداهشک م و یطـور مسـتق  بـه  یمـذهب  یرون
 بـه نظـر  بنـابراین،  . شودمی ياهش شادکباعث ی، رونینترل بکز کش مریبر افزاتأثیر  قیاز طریم، مستقیرغ
 يریـ گاز جهـت  یب ناشـ یآسـ تأثیر  تحت، یدر زندگ يش از شادیب، یدر روابط اجتماع يرسد شادیم

 ي، بسـته بـه باورهـا   یدر روابـط اجتمـاع   ينسـبت بـه شـاد   ، یدر زندگ ياما شاد؛ است یرونیمذهب ب
  است. یمذهب يریگی از جهتناشی، رونیبنترل کز کمر یشناخت
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پیـروان بسـیاري از ادیـان    ، بـه همـین دلیـل   . دهـد به انسـان قـدرت مـی   اعتقاد به خدا که بیان کرد  تالبورن
پیـروان ایـن ادیـان،    ، دیگـر عبـارت مشکالت تنها نیستند و خدا یار و یاور آنهاست. بـه برابر کنند در احساس می

. )Thalbourne, 2007, v.17, p. 333-336( کننـد کمک کنترل با وسـاطت خـدا حـل مـی    مشکالت خود را به
نیسـت. آنهـا   چنـین  ولـی  ؛ ها گـرایش بیرونـی دارنـد   باشد که این گروه از انسانگونه ر امر اینشاید ظاه

دهـد  بلکه معتقدند حمایت و پشتیبانی خدا به آنها نیرو می؛ کندمعتقد نیستند خدا مشکالتشان را حل می
 .Schieman, et al, 2005, v. 27, p( دهـد این نوع باورها به انسان کنترل درونی می .تا به اهدافشان برسند

کننـد  ارتباط میان رفتارها و پیامدهاي آن را درك مـی ، افرادي که از کنترل درونی برخوردارند). 165-196
افـرادي کـه بـین عمـل خـود و      ، توانند بر محیط خود تأثیر بگذارنـد. در مقابـل  و باور دارند که می

دارنـد و بـر ایـن باورنـد کـه تـالش بیشـتر        از کنترل بیرونـی برخور ، بینندپیامدهاي آن ارتباط نمی
کنتـرل   .)1380نـژاد،  (شـهرآراي و سـلیمان   کنترل آنها خـارج اسـت   ةزیرا از حوز؛ ضرورت ندارد

شـادي نیـز    ةکننـد بینیضمن اینکه پیش؛ شناختی است که با خشنودي همراه است يمتغیر، درونی
ترنـد و  سـالم ، با منبـع کنتـرل درونـی    افراد، هرحال. به)1384(مرادي و دیگران،  شناخته شده است

. )Imholt, 2009( کننـد هاي بیشتري در زندگی کسب مـی شناختی بهتري دارند و موفقیتسازگاري روان
افـرادي کـه باورهـاي مـذهبی      دنشان دا) نیز Perssman, 1990, v. 147, p. 60-75( پرسمندر این راستا، 

تأثیر مثبت عملکرد مذهبی بـر منبـع کنتـرل    بیانگر این نتیجه . درمان شدند، زودتر از دیگران قوي داشتند
بنابراین، مذهب منبعی براي تفسیر مثبت وقایع و ارزیابی شناختی و منبع کنترل محـیط اسـت. بـه     است.

 آورد.بیان دیگر، مذهب به مثابه منبع غنی معنا و هدف، کنترل درونی را به ارمغان می
-Kirkpatrick & Shaver and, 1990, v. 29, p. 315به خـدا ( بستگی دل ۀبا توجه به نظری، در مجموع

او را ادراك و حمایـت  ندارنـد  اعتمـاد  ، به خـدا  گیري مذهبی بیرونیرسد افراد با جهتبه نظر می، )334
 پردازنـد افزون بر اینکه به اکتشاف محیطی نمـی و کنند نمیدر محیط احساس ایمنی رو، کنند؛ از ایننمی

)Proctor, et al, 2009 ،(حوادث زندگی خود را به عوامـل  ؛ در نتیجه، دنپذیرمیمسئولیت اعمال خود را ن
و از زنـدگی احسـاس رضـایت     دنـ دهمـی شانس، سرنوشت و قدرت دیگـران نسـبت   همچون ونی بیر

یابـد.  احساس شادي در زنـدگی آنهـا کـاهش مـی     ،که الگوي مسیر نشان دادگونهمانکنند بنابراین، هنمی
یـاور   رساند کـه خـدا یـار و   هاي دینی، افراد را به این باور میاگرچه اعتقاد به خدا و اجراي دستورالعمل

گیري مـذهبی  داراي جهت هاي مذهبی در افرادارزشچون اما  ،مشکالت تنها نیستندبرابر آنهاست و در 
در زمینۀ کاهش باور درونـی بـه کنتـرل    رفتارهاي مذهبی عدم باور درونی به بیرونی، درونی نشده است، 
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ادها را بـه عوامـل بیرونـی و    ل و رویـد ئمسـا فرد  ،و در نتیجهیابد اوضاع و شرایط نیز تعمیم شناختی می
گیـري  جهت، چون به عبارتی .دهدکاهش میرا احساس رضایت و شادي ، شانس و تصادف نسبت داده

پایه ایمن جهت اکتشاف و مقابله بـا مشـکالت    ،مذهبی بیرونی با عدم احساس ایمنی به خدا همراه است
اضطراب و عدم احسـاس   شرایطدر یجه، در نت ،)Beck, 2006, v. 34, p. 125-132( و مسائل وجود ندارد

عدم احساس شـادي در  موجب و یابد میکاهش  اعتماد به خدا، احساس کنترل و پناهگاه مطمئن داشتن
همان کارکردهـاي ضـعیف   ، گیري بیرونی مذهبیرسد پیامد جهتبه نظر می، شود. به عبارتیزندگی می

 )Kirkpatrick, Shaver, 1990, p. 315-334( ا باشـد بستگی ناایمن به خـد ایمنی و پناهگاه مطمئن دل ۀپای
و در شـود  کاسته مـی احساس کنترل وي  از ؛که به دلیل احساس ناایمنی و کاهش اعتماد و توکل به خدا

چراکـه  ؛ یابـد به دلیل عدم اکتشاف و مقابله با مشکالت، احساس رضـایت و شـادي کـاهش مـی    ، نتیجه
و  صـالحی ، علیپـور و  برقـی  ،فیتـر ، فـارز ، فـانلی ، برانـدون  هاز جملـ متعـددي،  هاي همخوان با پژوهش

  .)1382، آقاجانی و خسروي( احساس کنترل درونی، شادي زندگی را دربردارد، همکاران
توانـد از  ی مـی و درونـ  یارت و عبـادت شخصـ  یل به خداوند، زکتوهمچون  ییرفتارها، در مجموع

را  يشـتر یب یامکو شادشود افراد  یآرامش درون مثبت، موجب يهاق به نگرشید و تشویجاد امیق ایطر
گانش نـاظر  ننـد کند و بر عبـادت کینترل مکها را تیه موقعک ییخداوجود ند. باور به کجاد یا یدر زندگ

تواننـد  یه مـ کمعتقدند ي افرادچنین  .دهدیاهش مکت را یاضطراب مرتبط با موقع يادیزاندازة تا ، ستا
و  برقـی ( ننـد کنتـرل  ک یقـ یرا بـه طر ناشـدنی  نتـرل ک يهاتیاثر موقع، ندکا و توسل به خداوق اتیاز طر

تحـت  ، هـا) یرونـ یسـتند (ب یبرخـوردار ن  يقـو  ينترل فـرد ک ه از احساسک ياما افراد ؛)1388 اران،کهم
 معتقـد  برانـدون ننـد.  کیز تجربه مـ یرا ن يمترک يشوند و شادیشتر فرسوده میب یآور زندگیط فشارشرا

  شود.میشتر یافراد ب یرونینترل بک، یسطح افسردگ شیه با افزاک است
الت را بـه سرنوشـت نسـبت    که حوادث و مشـ ک یمذهب یرونیب يریگگر، افراد با جهتید ياز سو

بـر   ینترلـ کچـون  ، انجامـد یرر مـ کـ م يهاستکه به شک ییهاتیدر زمان قرار گرفتن در موقع، دهندیم
و احتمـال ابـتال بـه    برنـد  مـی متـر لـذت   ک ید و از زندگموزنآمیرا  یت ندارند، احساس درماندگیموقع

 يمتـر ک یدرونـ  ياحسـاس شـاد  از  ین افراد در زندگیارو، از این (همان)؛ شتر استیدر آنها ب یافسردگ
  است. یطیمح ینترل شناختک، یدر زندگ ياحساس شادی، الزمۀ به عبارتشوند؛ میمند بهره

ز یـ ن یدر روابـط اجتمـاع   ياهش احساس شـاد کبا  یمذهب یرونیب يریگر جهتیمسسوي دیگر، از 
دن بـه مقاصـد   یرسبراي  يابزارمنزلۀ ن را به یه دک، یرونیش بیبا گرا یافراد مذهب ی،معنادار شد. به عبارت

۱۱۶      ۱۳۹۱، سال پنجم، شماره چهارم، زمستان  

دنبـال  به، ینیها و مراسم دنییت در آکدر زمان شر ،)93، ص 1391، ريکعس( برندیار مکبه  یمذهبیرغ
، عزت نفـس  یش هستند و چون از سالمت روانیخو یو اهداف شخص یت اجتماعیسب مقام و موقعک
و  یاز روابـط اجتمـاع  ، یو مـذهب  یاجتمـاع  يهـا طیبرخوردارنـد، در محـ   یفیضـع  يریپـذ تیمسئول و

ننـد و در  کرا تجربه  يشتریب ین است اضطراب و نگرانکو ممشوند میمند ز بهرهین يمترک يهاتیحما
در  .شـود یمـ  یدر روابـط اجتمـاع   يت و خشـنود ی، رضـا یوسـت داهش احسـاس نـوع  یجه، موجب کنت

و  یزنـدگ  ياهش شـاد یف، کـ ضع ینترل شناختکق یاز طر یرونیبودن ب یرسد مذهبیبه نظر ممجموع، 
 يهـا ت ارزشیـ اهمدهنـدة  نشـان ه کند کیم ینیبشیرا پ یدر روابط اجتماع ياهش شادکم یطور مستقبه

  است. یروابط اجتماع يدر ارتقا یدرون
از ی، عـاطف  ۀلفـ ؤمنقـش  آینده،  يهادر پژوهش، شودیشنهاد میج حاصل از پژوهش پیبا توجه به نتا

 یبررسـ ، کننـده لیا تعـد یو  یانجیم يرهایعنوان متغنقش آنها به و، یت اجتماعیحماو  یدوستنوعجمله 
تـأثیر   بـه توجـه   بـا شـود  مـی شـنهاد  یپ یدرمـان  ین خـدمات بهداشـت  اران و مسـئوال کاندربه دستشود. 

بهداشـت   يهـا يزیـ ردر برنامـه  سـته یشااي گونهبه یمذهب ياز راهبردها، یامکر مذهب بر شادیارناپذکان
ـ  از کننــد. اســتفاده  ینتــرل درونــکو  یشــناخت يراهبردهـا  يق ارتقــایــاز طر یامکســب شــادکو  یروان
 يباورهـا کـرده،  آنها استفاده  به کمکبراي افراد  يرود از اعتقادات و باورهایانتظار منیز درمانگران روان
  نمایند.ت یافراد را تقو ینیو د یمذهب

  



   ۱۱۷ آموزانگيري مذهبي و مركز كنترل بيروني، ارائة الگوي شادكامي در دانشجهت

 منابع
 ص ،1ش  ،شناسـی روان )،1389» (گیري مذهبی با سرسـختی و شـادکامی دانشـجویان   رابطه بین جهت« ،و دیگران پیمان آزموده،
  .74ـ61

)، 1388» (بینـی اسـتادان دانشـگاه   نبع کنترل و خـوش م بررسی رابطه سالمت روان با باورهاي مذهبی،« احمد علیپور،و  زیبا برقی،
  .170 - 148، ص 3ش  ،معرفت در دانشگاه اسالمی

نامـه کارشناسـی   ، پایانگیري مذهبی با سالمت روان در حجاج خراسان جنوبیرابطه بین دنیاگرایی و جهت)، 1390( صغري پور،حجی
  دانشگاه آزاد بیرجند. ،شناسیروان ارشد

 ،دیـن  و شناسیروان)، 1389» (بین دانشجویان و شادکامی در نگرش دینی بین رابطه« فر،عنایتی نوین علیو  ذرابو رفعت، حیدري
  .72 - 61ص  ،4ش

آموزان دختر متوسطه شهر اي دانشهاي مقابلهمنبع کنترل و شیوه بررسی رابطه بین سالمت روان،« مریم آقاجانی،و  زهره خسروي،
  .54 - 19، ص 1ش  ،انمطالعات زن)، 1382» (تهران

  .7ـ1، ص 21، ش رشد مشاور مدرسه)، 1388» (بررسی عوامل موثر بر شادکامی دانشجویان فیروزآباد«خسروي، صدراله و دیگران، 
)، 1391» (خـانواده و مقابلـه مـذهبی    وريکـنش  شـده دوران کـودکی،  دلبستگی ادراك«، علی مظاهريمحمد و زاده، فاطمهشهابی

  .234 - 221، ص 31 ش، نشناسان ایراروان
شناسـی و  روان)، 1380» (آمـوزان تنظیمی با پیشرفت تحصیلی دانشارتباط منبع کنترل و خود«شهرآراي، مهرناز و اکبرسلیمان نژاد، 

  .198 - 175، ص 2، ش و یکمسی، سال علوم تربیتی
مجله علمـی دانشـگاه   )، 1386» (ان در دانشجویانرابطه بین اعتقادهاي مذهبی و منبع کنترل با سالمت رو«و دیگران،  لیلی صالحی،

  .6 - 1، ص 1ش  ،علوم پزشکی قزوین
، فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی گناباد)، 1390( »رابطه نگرش مذهبی و شادکامی در دانشجویان پزشـکی «و دیگران،  علی صحرائیان،

  .75 - 69 ص ،1 ش
گیـري مـذهبی در   هاي مغزي رفتاري، دلبستگی و جهتعالیت سیستمساختارهاي زیستی شخصیت و بررسی ف)، 1391( عسکري، مارال

  .دانشگاه آزاد ،شناسیروان نامه کارشناسی ارشدپایان ،دختران فراري و عادي
 نامه کارشناسی ارشد، پایانهاي مذهبی و میزان تنش در مادران کودکان عادي و کم توان ذهنیگیريمقایسه جهت)، 1382عالیی، لیلی (

  ، دانشگاه آزاد بیرجند.ناسیشروان
 ،7 ش ،شناسـی مطالعـات اسـالم و روان  )، 1389» (آمـوزان دیانت بر شادي دانشتأثیر «، رنجبر شورآبادي زهرا و حمیدرضا علوي،

  .؟؟- 59ص
)، 1388» (بررسی رابطـه نگـرش مـذهبی بـا شـادکامی و سـالمت روانـی دانشـجویان        « زاده،مهناز مهرابیو  کبري کاظمیان مقدم،

  .؟؟؟ - 157، ص 4، ش شناسی و دینوانر
  .40 - 33ص  ،15 ش ،اندیشه و رفتار)، 1389» (نگرش مذهبی و منبع کنترل«، فرمهدي خلیلیو  شیرین کوشکی،

مطالعـات اسـالم و   )، 1389» (تأثیر عمره مفرده بر سالمت روان، شادکامی و عمل به باورهاي دینی دانشـجویان «گلزاري، محمود، 

۱۱۸      ۱۳۹۱، سال پنجم، شماره چهارم، زمستان  

  .126 - 111، ص 7، ش چهارمال ، سشناسیروان
  .71 - 60، ص 2، ش هفتم، سال هاي علوم شناختیتازه)، 1384» (شادمانی و شخصیت«مرادي، مریم و دیگران، 

 نامـه کارشناسـی ارشـد   پایـان  ،آمـوزان بررسی رابطه باورهاي هوشی، منبع کنترل و پیشرفت تحصـیلی دانـش   )،1390( علی مصباحی،
  .د بیرجنددانشگاه آزا ،شناسیروان

نامه کارشناسی پایان ،آموزش سبک مقابله مذهبی و مسئله مدار بر افزایش شادکامی والدین استثناییتأثیر )، 1389( عباس منگلی میدوك،
  .دانشگاه آزاد بیرجند ،شناسیروان ارشد
» وزان دختـر اول دبیرسـتانی  آمهاي خود نظم بخشی بر شادکامی دانشاثر بخشی آموزش مهارت«و دیگران،  سیده افروز موسوي،

  .120 - 103ص  ،4 ش ،شناختی زنانمطالعات اجتماعی روان )،1389(
  .58 - 50، ص 3، ش چهارم، سال هاي علوم شناختیتازه)، 1384» (ثر برآنؤشادمانی و عوامل م«و دیگران،  ابراهیم جعفري،میرشاه

  سمت. ،تهران، نرم افزار لیزرل یابی معادالت ساختاري با کاربردمدل)، 1389( هومن، حیدرعلی
ریزي رفاه و توسـعه  برنامه)، 1389» (بررسی مفهوم شادکامی اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن«هزارجریبی، جعفر و رضا صفري شالی، 

  .72 - 32، ص 3، ش اجتماعی
Aghili , M. Kumar ,G.V, (2008), ” Relationship Between Religious Attitude and Happiness among 

Professional Employees”, Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, V 34, p. 66- 69. 
B. Laura, et al, " Differentiated styles of attachment to God and varying religious coping efforts", Journal 
of Psychology and Theology. Jun 22. 
Beck, Richard, (2006),” God as a secure base: attachment to God and theological exploration”, Journal of 

Psychology and Theology, Vo 1, 34, No. 2, p. 125- 132. 
Brandon L., (1991),” Rwlathonships between physical activity and heath-promoting behaviors in mid-life 

women”, Journal Adv Nurs, p. 253. 
Cooper, Laura B., Bruce, A. Jerry., Harman, Marsha J., & Boccaccini, Marcus T. ,” Differentiated styles of 

attachment to God and varying religious coping efforts”, Journal of Psychology and Theology, 2009, 
Jun 22. 

Francis, L. ,(2000), ”Religiosity and Happiness;During Adolescence, Yaung Adulthood and Later Life”, 
Journal of Psychology and Christisity, V 19, p:157-254. 

Halman, L. Heunk,  F. Demoor, R, (1978),” A study into the values of the Dutch in a European context”, 
Personality and individual differences, V 25,p: 91- 102. 

Imholt RD.The impact of adolescent expatriate participation in experiential education on locus of 
control[Dissertation]. Cypress, California: University of Touro; 2009. 

Kirkpatrick, L. A., & Shaver and P. R. , (1990),” Attachment theory and religion: Childhood attachments, 
religious beliefs and conversions”, Journal for the Scientific Study of Religion, 29, p:315- 334. 

Maltby, J. et al,(1999), ” Religious Orientation and Psychological Well- being “, British Journal of Health 
Psychology, V 4, p. 363- 378. 

Matlock, H., Susan G. ,” Perceived Relationship with God as Predictor of Attitudes Towards Seeking 
Mental Health Services”, A Dissertation to the Texas A & M University, for the degree of Doctor, 
2004. 

Maureen.Miner, & Bagher. Ghobary Bonab, “ Attachment to God in Christian and Muslim Communities: 
Foundational for Human Flourishing? “,The Global Spiral, A Publication of Metanexus Institute. 
http://www.metanexus.net/ 
Miner, Maureen. & Ghobary Bonab, Bagher. ,” Attachment to God in Christian and Muslim Communities: 

Foundational for Human Flourishing? The Global Spiral, A Publication of Metanexus Institute, 2009. 



   ۱۱۹ آموزانگيري مذهبي و مركز كنترل بيروني، ارائة الگوي شادكامي در دانشجهت

http://www.metanexus.net/ 
Moltafet,G. et al,(2010)” Personality traits, religious orientation and happiness”, Procedia Social and 

Behavior Sciences, v 9, p. 63- 69. 
Mysers, D. , (2000),” The friends,funds, and faith of happy people”,American psychology, 55, p:56- 67. 
Perssman H.A, (1990), ” Religious Belief Depression and Ambulation Status in elderly Women With 

Broken Hips” Am J Psychiatry, v 147, p. 60- 75. 
Proctor, et al,” Exploring Christians' Explicit Attachment to God Representations: the Development of a 

Template for Assessing Attachment to God Experiences”, Journal of Psychology and Theology, 2009, 
Dec 22. 

Schieman ,S. et al , (2005), ” The Sense of divine control and the Self-Concept”, Research on Aging , v 27, 
p. 165- 196. 

Shrauger, J. S, & Silverman, R. E. ,(1971),” The relation of religious background journal for the scientific 
study and participation to Locus of control”, Religion, v 10, p. 11- 16. 

spilka, B. , et al ,”The psychology of religion (3rd ed)”. NY; Guiford press, 2003. 
T. Marie, et al,” Exploring Christians' Explicit Attachment to God Representations: the Development of a 

Template for Assessing Attachment to God Experiences”, Journal of Psychology and Theology. Dec 
22. 

Thalbourne, M. A. ,(2007),” Potential psychology predictors of religiosity”, International Journal for 
Psychology of Religion, v 17, p. 333- 336. 

Yang KP, Mao XY. (2007), A study of nurses, spiritual intellhgence:A Cross sectional questionnaire 
survey. Intl J Nurs Stud, v 44, p. 999- 1010. 


