
 
 

37  

 مقاله پژوهشي 

 هیاروم یدانشگاه علوم پزشکدر دانشجویان  یشادکامدینی با  ضیفراانجام بررسی رابطه 
 

  ٦و٥ي، آرزو عاصم٤يپور سدانبين حبيمي، س٣دفريم فائي، مر٢ايصفر حامدن ،١٭دفريبا فائيز
 

  19/10/1394تاریخ پذیرش  18/08/1394تاریخ دریافت 
 
 یدهچک

امی دینی و شادک ضیفرادینی عامل اصلی آرامش و شادابی روحانی انسان هستند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین انجام  ضیفرا :هدف و زمينهپيش
  در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه  بود.

نفر) بود که  2181( دانشگاه علوم پزشکی ارومیهرگرسیونی بود. جامعه آماري، کلیه دانشجویان دوره کارشناسی -پژوهش از نوع همبستگی کار: مواد و روش
چاوشباشی و نفر انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه نشاط سازمانی  377تصادفی، با جدول مورگان  صورتبهو  ياچندمرحلهاي حجم نمونه با روش طبقه

از  هاداده تحلیلوتجزیهشد. براي  دییتأ) 92/0با آلفاي کرونباخ ( هاآنپور بوده که پایایی محمودي و حسین دینی ضیفراو پرسشنامه انجام دهقان عفیفی 
  نباطی مانند آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد.توصیفی و است يهاآزمون
و  هاي شادکامیمثبت و معنادار وجود دارد و بین مؤلفه رابطهدینی و شادکامی دانشجویان  ضیفراحاکی از آن است که بین انجام  آمدهدستبهنتایج  ها:يافته
و  دینی ضیفرادرصد تغییرات شادکامی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه توسط انجام  2/89 مثبت و معناداري وجود دارد. رابطهدینی  ضیفراانجام 
درصد و خلق  7/82درصد، رضایت خاطر  6/93درصد، بهزیستی فاعلی  8/94درصد، حرمت شخصی  8/92. رضایت از زندگی شودیم ینیبشیپآن  يهامؤلفه

  دانشجویان علوم پزشکی ارومیه نقش دارند.درصد در ایجاد شادکامی در  2/82مثبت 
 ضیرافمیزان عمل به  توانیم، کشور يهادانشگاهدینی با برنامه درسی در  ضیفراانجام  يسازهماهنگپیرامون ابعاد  يزیربرنامهدر صورت  گيري:بحث و نتيجه

هم جامعه را افزایش داد و امیدوارتر بود که این شادکامی دوام و پایداري بیشتري میزان شادکامی در این گروه عظیم و م دینی را در قشر دانشجوي کشور باال برد و
  .داشته باشد

  خلق مثبت، شادکامی، دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، بهزیستی فاعلی، رضایت خاطر ،دینی، رضایت از زندگی ضیفراانجام  ها:کليدواژه
  

 1395 نیفرورد، 37-45 ، صاول شمارهم، هفتیست و بدوره ، یهارومی پزشکمجله 

  
  09143477960 ،33366961: تلفن ،1 پالك مخابرات، کوي نبش ،1 والفجر ارومیه،: آدرس مکاتبه

Email: zibafaeedfar@yahoo.com 

  
  مقدمه

و ابعاد گوناگون زندگی  هاجنبهدین حقیقتی است که در همه 
ــور جدي و  ــان حضـ دارد . تحقیق در باب دین یا  یتوجهقابلانسـ

 ياگونهبهمتعددي یافته است ،  يهاشاخهو  هاعرصهنیز  یپژوهنید
مختلف معارف بشــري  يهانهیزمعلمی بســیاري در  يهارشـته که 

 یناسشروانبه  توانیمکه در این میان  اندداکردهیپتدوین و تکوین 

                                                             
 (نويسنده مسئول) يران، ا يهاروم يتي،، گروه علوم ترب يه، واحد اروم يارشد، دانشگاه آزاد اسالم يکارشناس يدانشجو ١
 استاديار، دانشگاه علوم پزشکي، اروميه، ايران ٢
 شهرستان اروميه، اروميه، ايران ۲آموزشي، آموزش و پرورش، ناحيه کارشناس مديريت  ٣
  عضوباشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان، واحداروميه، دانشگاه آزاداسالمي، اروميه، ايران ٤
 هياروم يپزشک علوم دانشگاه است،ير حوزه الملل،نيب امور کارشناس ٥
 هيترک ، دانشگاه آتاترکيسيدکترا رشته زبان انگل يدانشجو ٦

ــناسرواندینی یا  ــارهید ش اظهار ) 2000( تاولس ).13کرد ( ن ش
دین به دنبال درك رفتار دینی از طریق  یشــناســروانکه  داردیم

است که البته آن اصول از  یشناختروان اصول و قوانین يریکارگبه
ــتبه ینیردیغراه مطـالعـه رفتار    ــاده. به بیان  اندآمده دسـ  ترسـ

دینی درصـدد درك رفتار دینی با اسـتفاده از اصول    یشـناسـ  روان
  .است یشناسروان
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ــی در معنادار  تأثیر و باورهاي مذهبی، رفتارها ــخص کردن  مش
زنـدگی افراد دارنـد، رفتـارهـایی مـاننـد عبادت، زیارت و توکل به       

ت، مثب يهانگرشبه  قیو تشواز طریق ایجاد امید  توانندیمخداوند 
ــتن معنا در زندگی، 17موجـب آرامش درونی افراد گردند (  ). داشـ

ــراامیـدواري بـه یـاري خداوند     ــکل طیدر شـ از  يمندبهره،زامشـ
داشت منبعی واال  عقلمعنوي، احسـاسـت    اجتماعی و يهاتیحما

 هاآنهستند که افراد مذهبی با دارا بودن  ییهاروش ازجملههمگی 
ي را متحمل ترکم، فشار رسانبیآسدر مواجه با حوادث  توانندیم

 ).31شوند (
، معتقد است شدهشـمرده شـناسـی   ویلیام جیمز، که پدر روان

عشــق و نیروي مذهبی به وقار و ســنگینی و صــبر و شــکیبایی و  
). احســاسات مذهبی 14شـود ( اعتقاد و اطمینان در فرد منجر می

کند و وقتی دنیا نیروي روزافزونی در کار و زندگی شــخص وارد می
شود در می کاربهدستکند احسـاسـات مذهبی   به آدمی پشـت می 

ــور زندگی را زنده نگه می ). به لحاظ 30دارد (درون ما هیجان و ش
ــان، از آغاز  علمی  مطالعهنقش و اهمیت دین در تاریخ زندگی انسـ

ــنـا روان ــی، پرداختن بـه جنبه شـ ــناختروانهاي سـ دین نیز  یشـ
ــطور آینده نظري  روان موردتوجه ــت و س ــان قرار گرفته اس شــناس

  ).29(هاي مختلف این مطالعات دارد اجمالی به جنبه
از طرف دیگر، یکی از نیازهاي روانی بشـر شادي و نشاط است  

هن تأثیر عمدهاي که بر زندگی افراد دارد، همواره ذ لیـ بـه دل کـه  
انسان را به خود مشغول کرده است. نشاط و شادي از نیازهاي اولیه 

ین ترمهمآن را از  توانیمو  رودیمفطري و ضروري انسان به شمار 
ــ  ــت.روح امید و ت  العوامـل سـ ش و المـت خـانواده و جامعه انگاشـ

  ). 10( پیشرفت در پرتو یک زندگی شاد و بانشاط است
به دو معنا به کاربرد: یکی  توانیمواژه شــادي در انگلیســی را 

صورت از هیجان مثبت در زمان حال سخن  اینشادي است که در 
؛ اما معناي دوم آن، شـادکامی و سـعادتمندي است که در   میاگفته

این معناي اخیر، شادکامی با خشنودي و رضایت از زندگی مترادف 
بحث از آن  گرامثبتآنچه در روانشـناسی   رسـد یماسـت و به نظر  

ــودیم ــدیم، این معنا از آن ش ــطو )7( باش . خطیب به نقل از ارس
ــادکامی را در خوب بودن،  ــایه آن  کردن یکینشـ و زندگی در سـ

  ).16( دانستیم
ــدیمبه نظر  پژوهش در زمینه شــادکامی  نیترگســترده رس

ــناختروان ــط آرگایل  یشـ ــل  گرفتهانجامتوسـ ــد. وي حاصـ باشـ
گزارش » روانشــناســی شــادي«را در کتابی با عنوان  شیهاپژوهش

: گاهی گفته سدینویمنموده اسـت. آرگایل درباره معناي شادکامی  
که مفهوم شـادکامی، مبهم و اسـرارآمیز اسـت. اما واضـح      شـود یم

ــتر مردم   ــت که بیش ــت. در   دانندیم یخوببهاس ــادکامی چیس ش
که از مردم ً درباره معناي شادکامی سؤال شده، پاسخ  هایابینهیزم

عبارت است از: بودن در حالت خوشحالی  یغالباً شادکامکه  اندداده
مثبت، یا عبارت است از: راضی بودن از  يهاجانیهو سرور یا دیگر 

ــت که ع وه بر این دو جزء، یعنی الزندگی خود. البته وي معتقد اس
سومی نیز وجود دارد که عبارت است عواطف مثبت و رضایت، جزء 

  ).5( از: فقدان افسردگی و اضطراب یا دیگر عواطف منفی
) معتقدند شادکامی شامل حالت خوشحالی 1995دینر و دینر (

یا سرور (هیجانات مثبت)، راضی بودن از زندگی و فقدان افسردگی 
). شـادکامی که هدف مشــترك  3و اضـطراب(عوامل منفی) اســت ( 

 ). 1و همه در تالش براي رسیدن به آن هستند ( هاستانسان
کنند که مذهب، شـــادکامی را به چند طریق ها بیان مینظریه
ــور در   2دهـد ( ارتقـا می  ). براي مثـال، اعمـال مذهبی، مانند حضـ

). عالوه 11دهد (مســاجد، تعامل و حمایت اجتماعی را افزایش می 
امی را با کاهش ، شــادکباخدافردي  رابطهبر این، ایجاد و گســترش 

ــترس، ارتقا می ــترس و بهبود راهبردهاي غلبه بر اس ). 18دهد (اس
ــخص معنا می  دهد. افراد با گرایش همچنین مـذهب به زندگی شـ

ــد واالیی      ، وجود دارددینی و بـا این عقیـده کـه در جهـان مقصـ
ــنـد (    می ــادکـامی خود را ارتقـا بخشـ  یطورکلبه). 20تواننـد شـ

پردازان دیگري وجود دارند که راه رســـیدن به شـــادکامی و نظریه
هاي ها و هدفرا در پرتو توجه به ارزش یشــناختروانخوشــبختی 

دار بودن و هدفمندي زندگی، عشق معنوي، نیازهاي بنیادي، معنی
ــادکامی و 21داننـد ( و عالیق دینی و الهی می ). همچنین بین شـ

ــت   اعتقادات مذهبی ارتباط مثبت  ــده اس ــان داده ش و معنادار نش
مثبت و  رابطه). شواهد تجربی فراوانی وجود دارد که حاکی از 22(

  ). 24دینی و شادکامی است ( ضیفرامعنادار بین انجام 
ــیو  جمـالی  مـذهبی و   يریگجهــترابطــه ) 1392( عبــاسـ

را بررسی نموده و نتیجه  شادکامی در دانشجویان دانشگاه پیام نور
مذهبی و شـادکامی همبستگی مثبت   يریگجهتبین گرفتند که، 

مذهبی در دانشــجویان   يریگجهتبین میزان ، دارد معنادار وجود
بین میزان شــــادکــامی در ، دارد تفــاوت وجود متــأهــلمجرد و 

ــجویـان مجرد و    توانیمبنابراین . وجود نداردتفاوتی  متأهلدانشـ
 مــذهبی و عمــل بـه بـاورهــاي دینی   يریگجهـت نتیجـه گرفـت   

  .مناسبی براي شادکامی هستند يهاکننده ینیبشیپ
ــکرويایـ ن يمظفر رابطه بین ) 1393( حیـدرنیـا  و  ، امین شـ

را بررسی نمودند و نتیجه  سـالمت معنوي و شـادکامی دانشجویان  
ــجویان با شــادکامی   گرفتند که  ــالمت معنوي دانش رابطه  هاآنس

تمامی ابعاد سـالمت معنوي با شادکامی  . مثبت و معناداري داشـت 
ین ترکمارتباط معناداري داشـت. بیشترین ارتباط را بعد عواطف و  

در صورت . ارتباط را بعد کنش با شـادکامی به خود اختصـاص داد  
پیرامون ابعاد شــناخت معنوي و عواطف دانشــجویان،   يزیربرنامه

عه را افزایش میزان شادکامی در این گروه عظیم و مهم جام توانیم
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داد و امیدوارتر بود که این شادکامی دوام و پایداري بیشتري داشته 
  .باشد

ــی رابطه  )2008( و جانبزرگی يمحمدیعلپژوهش  به بررسـ
و  یشــناختروانمذهبی و شــادکامی  يریگجهتبین شــادکامی با 

افسردگی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که بین شادکامی دینی 
رابطه معنادار مثبت و بین شادکامی دینی  یشناختروانو شادکامی 

  .و افسردگی یک همبستگی منفی وجود دارد
بررسی رابطه بین نگرش  باهدف )2002( فرانسیس و همکاران

دینی و شادکامی در نوجوانان، به کمک مقیاس شادکامی آکسفورد 
که، بین شـادکامی و نگرش دینی رابطه ضعیف، اما   انددادهگزارش 

  . .عناداري وجود داشته استم
چهــار عــامــل  )2000( دیگر بیرد و همکـاران  يامطــالعـه در 

شــادکامی و رابطه آن را با تعهد دینی موردبررســی قراردادند. آنان 
  .شادکامی است کننده ینیبشیپدریافتند که تعهد دینی، 

 همی و همکــارانال، هــا)2001( مطـالعــات بوهنلین و لوئیس 
ــان) 1995( همکاران ، کـارنزارو و )1999( رابطه مثبت  دهندهنشـ

  معنادار بین شادکامی و خوشبختی با نگرش و باورهاي دینی است. 
ــی رابطـه بین نگرش دینی،  ) 2009( آزاد و یزدانی بــه بررسـ

و شــادکامی در دختران و پسـران دبیرســتانی   يامقابلههاي سـبک 
ز پرداخت. نتایج حاصل ا 1382 -1383اصـفهان، در سال تحصیلی 

این پژوهش نشان داد که بین نگرش دینی با شادکامی رابطه مثبت 
) 1998( و معناداري وجود دارد. نتایج تحقیق پارگامنت و همکاران

ــان  ، کمتر از کننـد یممکرر دعـا   طوربـه افرادي کـه   دهـد یمنشـ
  .برندیمافسردگی و اضطراب رنج 

دینی بر  ضیفرابـا توجــه بــه اهمیـت و تــأثیر مثبــت انجــام   
 هرابطکمبود پژوهش که به بررسی  لیبه دلها، و شـادکامی انسـان  

ــادکامی با انجام  هیکل ا ب عالوهبهمذهبی بپردازد، و  ضیفراعوامل ش
توجه به اهمیت دین در زندگی فردي و اجتماعی بشـر و شادکامی  

ــئون زندگی از  هیکلیک شــاخص اثرگذار در  عنوانبه ــوکیش  و س
سازان جامعه از سوي دیگر، آینده عنوانبهشجویان توجه به قشر دان

 دینی و شادکامی ضیفرادر این پژوهش به بررسی رابطه بین انجام 
شود و در می ه پرداختهیارومدر دانشـجویان دانشگاه علوم پزشکی  

  زیر است: سؤاالتپی پاسخگویی به 
دینی با شادکامی در دانشجویان دانشگاه  ضیفراآیا بین انجام 

 م پزشکی ارومیه رابطه وجود دارد؟علو
ــادکـامی در      ضیفراانجـام   دینی چـه میزان بـاعـث تبیین شـ

  ؟شوندیمدانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 
  

  مواد و روش کار

رگرسیونی، است. متغیر مالك -تحقیق حاضر از نوع همبستگی
نی می دی ضیفراتحقیق: انجام  نیبشیپتحقیق: شادکامی و متغیر 

دانشگاه باشـد. جامعه آماري،کلیه دانشـجویان دوره کارشـناسی    می
است، که طبق  1393-94در سـال تحصیلی   علوم پزشـکی ارومیه 

نفر  2181آمار دانشکده علوم پزشکی تعداد این دانشجویان برابر با 
ــادف ياچندمرحلهاي از روش طبقه يریگنمونـه بود. جهـت    یتصـ

نفر به  377اســتفاده شــد. حجم نمونه با جدول کرجســی مورگان 
دانی بود. کتابخانه ایی و می صورتبهاطالعات  آوريجمعدست آمد. 

  :باشندیمپرسشنامه به شرح زیر  2 گیرياندازهابزار 
دینی: این مقیاس توسط محمودي و  ضیفراپرسـشنامه انجام  

) تدوین و اسـتفاده شـده است. این پرسشنامه   1393حسـین پور ( 
 يادرجــه 5گویــه لیکرتی  4داراي  مؤلفــهو هر  مؤلفــه 5داراي 

مختلف در  يهاپژوهش . ضـریب پایایی این پرسشنامه در باشـد یم
 گزارش شده است. 97/0تا  86/0کشور بین 

کارکنان (پرسـشنامه   سـازمانی  پرسـشـنامه اسـتاندارد نشـاط    
در طیف  سؤال 29) که داراي 1392عفیفی،  چاوشـباشی و دهقان 

کارکنان اسـت. در تحقیق انصاري و   نشـاط و  شـادي لیکرتی براي 
ــتگی درونی 1392همکاران ( و پایایی  5/0) داراي روایی با همبسـ

  .باشدیم 88/0
شد.  دییتأتوسط اساتید متخصص  هاپرسشنامهروایی محتوایی 

ــریب قابلیت اعتماد، ابزار   ــبه ض ــریب  گیرياندازهبراي محاس از ض
ین دانشــجویان پرســشــنامه ب 30آلفاي کرونباخ اســتفاده شــد که 

به دست آمد.  92/0پخش و آلفاي کل  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
ــتیابی به اهداف مذکور از  هادادهجهت تحلیل  آمار  يهاروشو دس

توصیفی و آمار استنباطی مانند ضریب همبستگی پیرسون و آزمون 
  رگرسیون چندگانه استفاده شد.

  
  هایافته
مربوط به آمار توصـیفی تحقیق: نتایج نشــان داد که   يهاافتهی
نفر از پاسخگویان  264درصد) و  30نفر از پاسخگویان مرد ( 113
 23در تحقیق  کنندگانشرکتین سن ترکمدرصد) بودند.  70زن (

سال  27 کنندگانشـرکت بود و میانگین سـن   32و باالترین سـن  
ــخگویان (  151بود.  ــد) مجرد و  40نفر از پـاسـ نفر از  226درصـ

ــخگویان ( ــد)  60پاس ــخگویان  277بودند.  متأهلدرص نفر از پاس
  درصد) غیر شاغل بودند. 7/26نفر ( 100درصد) شاغل و  3/73(

مستقل، با توجه به نتایج نظرات پاسخگویان در  tنتایج آزمون 
 ضیفرا، نشان داد که حرمت شخصی در اثر انجام 1جدول شـماره  

نی و دی ضیفراانجام  ریتأثدینی بـاالترین امتیـاز را در رابطـه بین    
  شونده دارد. یموردبررسشادکامی از دید دانشجویان 
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  متغیرهاي مستقل تحقیق به لحاظ اهمیت با توجه نظرات پاسخگویان يبندتیاولو :)۱(جدول 
 رتبه  C.V  انحراف معیار  میانگین  متغیرها

  1  183/0 912/2 93/15  دینی ضیفراحرمت شخصی در اثر انجام 
  2  186/0 817/2 17/15  دینی ضیفراخلق مثبت در اثر انجام 

  3  189/0  834/2  97/14  دینی ضیفرابهزیستی فاعلی در اثر انجام 
  4  195/0  062/3  73/15  دینی ضیفرارضایت از زندگی در اثر انجام 

  5  204/0  135/3  37/15  دینی ضیفرارضایت خاطر در اثر انجام 
  

ــی روابط و میزان  متغیرهــاي تحقیق بر  ریتــأثقبــل از بررسـ
هاي تحقیق، براي بررســی نرمال یکدیگر و پاســخگویی به فرضــیه

ــیدگی هادادهبودن تـک متغیري توزیع   ، قدر مطلق چولگی و کشـ

). در 2011، 1بیشتر باشد (کالین 10و  3نباید از  ترتیببهمتغیرها 
ــماره  ــیدگی متغیرهاي پژوهش گزارش 2جدول ش ، چولگی و کش

  . اندشده
  

  براي متغیرهاي تحقیق پژوهشي رهایمتغ یدگیو کشی چولگ :)۲(جدول 
  کشیدگی  چولگی  هامؤلفه

  667/0  -228/0  دینی ضیفراحرمت شخصی در اثر انجام 
 814/0  129/0  دینی ضیفراخلق مثبت در اثر انجام 

 574/0  024/0  دینی ضیفرابهزیستی فاعلی در اثر انجام 
 150/0  -117/0  دینی ضیفرارضایت از زندگی در اثر انجام 

  -142/0  -040/0  دینی ضیفرارضایت خاطر در اثر انجام 
 242/0 011/0  دینی ضیفراانجام 

 492/0  109/0  شادکامی

  
 يهاشــاخص، چولگی قدر مطلق 2با توجه به جدول شــماره 

ــدیم 3از  ترکمتحقیق  . بنابراین چولگی متغیرهاي پژوهش در باش
ز ا ترکم هاشاخص. کشیدگی قدر مطلق این باشـد یمسـطح نرمال  

. بنابراین کشیدگی متغیرهاي پژوهش در سطح نرمال باشـد یم 10
ــد یم گفت که توزیع تمامی  توانیم هاافتهی. بـا توجه به این  بـاشـ

  .باشدیممتغیرها نرمال 
  تنباطی تحقیق:مربوط به آمار اس يهاافتهی

ــریب  ــی میزان رابطه بین متغیرهاي تحقیق از ضـ براي بررسـ
همبسـتگی پیرسـون اسـتفاده شـد. نتایج نشان داد که بین انجام     

آن با شادکامی دانشجویان دانشگاه علوم  يهامؤلفهدینی و  ضیفرا
وجود  يمعناداردرصــد ارتباط  1پزشـکی ارومیه، در ســطح آماري  

بیان کرد که این رابطه  توانیمدرصـــد  99دارد. یعنی با اطمینان 
ــدیم داریمعنمثبت و  ــتگی متغیر  باش ــریب همبس . نتایج کلی ض

نشان داده شده  3وابسـته با متغیرهاي مسـتقل در جدول شـماره    
  است.

  
  ضریب همبستگی بین متغیرهاي تحقیق از دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی ارومیه :)۳(جدول 
  Pداري سطح معنی  srضریب همبستگی با شادکامی   رهایمتغ

 001/0  885/0**  دینی ضیفرارضایت از زندگی در اثر انجام 
 001/0  867/0**  دینی ضیفراحرمت شخصی در اثر انجام 

 001/0  872/0**  دینی ضیفرابهزیستی فاعلی در اثر انجام 

 001/0  854/0**  دینی ضیفرارضایت خاطر در اثر انجام 
 001/0 897/0**  دینی ضیفراخلق مثبت در اثر انجام 

**P≤0.01 

                                                             
1- Kline 
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بر  آن يهامؤلفهدینی و  ضیفراانجام  ریتأثبراي بررسی میزان 

شادکامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، از رگرسیون 
نشان داد که  4، استفاده شد. نتایج در جدول شماره Enterچندگانه 

و مقدار ضریب  R=945/0میزان ضریب همبستگی چندگانه برابر با 
که مقدار ضریب تعیین نشان  باشدیم R2=892/0تعیین برابر با 

د تغییرات شادکامی در دانشجویان علوم درص 2/89که  دهدیم
 نییآن تب يهامؤلفهدینی و  ضیفراپزشکی ارومیه توسط انجام 

درصد معنادار  1در سطح آماري  شدهمحاسبه Fو میزان  شودیم
  است. 

  
  دینی با شادکامی در دانشجویان علوم پزشکی ارومیه ضیفرارگرسیون خطی بررسی رابطه بین  :)۴(جدول 

  R2AD(  F P( شدهلیتعدضریب تعیین   )R2ضریب تعیین (  )Rضریب همبستگی (
945/0  892/0  870/0  **835/39  040/0  

**P≤0.01               
زیر  صــورتبه 5در جدول شــماره   Bمعادله با توجه به مقادیر

  :شودیمبیان 
Y= 32.864 + 0.928 X1 + 0.948 X2 + 0.936 X3 + 

0.827 X4 + 0.822 X5 

، نشان دادند 5و نتایج جدول شماره  آمدهدستبهطبق فرمول 
درصد،  8/94درصـد، حرمت شـخصی    8/92که رضـایت از زندگی  

درصد و خلق  7/82درصـد، رضـایت خاطر    6/93بهزیسـتی فاعلی  
درصد در ایجاد شادکامی در دانشجویان علوم پزشکی  2/82مثبت 

  ارومیه نقش دارند.
  

  دینی بر شادکامی در دانشجویان علوم پزشکی ارومیه ضیفراانجام  يهامؤلفه ریتأثمقدار  :)۵(جدول 
  Beta t  P انحراف معیار B  رهایمتغ

 001/0 154/1 -- 803/4 864/32  عدد ثابت

  X1(  856/0  083/0  928/0  357/1  001/0دینی ( ضیفرارضایت از زندگی در اثر انجام 

  X2(  876/0  098/0  948/0  106/4  001/0دینی ( ضیفراحرمت شخصی در اثر انجام 

  X3(  866/0  143/0  936/0  958/3  001/0دینی ( ضیفرابهزیستی فاعلی در اثر انجام 

  X4(  746/0  143/0  827/0  958/3  001/0دینی ( ضیفرارضایت خاطر در اثر انجام 

  X5(  735/0  141/0  822/0  754/3  001/0دینی ( ضیفراخلق مثبت در اثر انجام 

  
  گیرينتیجهبحث و 

دینی و  ضیفراهدف این پژوهش بررسی رابطه بین انجام 
هاي این شادکامی در دانشجویان علوم پزشکی ارومیه بود. یافته

ی دین ضیفراهاي شادکامی و انجام پژوهش نشان داد که بین مؤلفه
هاي مثبت و معناداري وجود دارد و همچنین بین مؤلفه رابطه

معناداري وجود دارد. پژوهش حاضر نشان داد که  رابطهشادکامی 
و  آوردیمدینی موجبات شادکامی را در دانشجویان فراهم  ضیفرا

 ضیافربهزیستی فاعلی، حرمت شخصی و رضایت از زندگی با انجام 
و موجبات تقویت و  جادشدهیا هاآنن در دینی توسط دانشجویا

. نتایج کنندیمتوسعه شادکامی را در دانشجویان را فراهم 
  :دارد خوانیهماز تحقیق حاضر با نتایج محققین زیر  آمدهدستبه

 يریگجهتبین ) که بیان نمودند، 1392( عباسیو  جمالی
 و دارد معنادار وجودمذهبی و شادکامی همبستگی مثبت 

 يهاکننده ینیبشیپمذهبی و عمل به باورهاي دینی  يریگجهت
  .مناسبی براي شادکامی هستند

) که بیان نمودند، 1393( حیدرنیاو  ، امین شکروياین يمظفر
رابطه مثبت و معناداري  هاآنمت معنوي دانشجویان با شادکامی الس

مت معنوي با شادکامی ارتباط معناداري التمامی ابعاد س. داشت
ش ین ارتباط را بعد کنترکمداشت. بیشترین ارتباط را بعد عواطف و 

پیرامون  يزیربرنامهدر صورت . با شادکامی به خود اختصاص داد
میزان شادکامی  توانیمابعاد شناخت معنوي و عواطف دانشجویان، 

در این گروه عظیم و مهم جامعه را افزایش داد و امیدوارتر بود که 
  .این شادکامی دوام و پایداري بیشتري داشته باشد

بین شادکامی )که بیان نمودند،2008( و جانبزرگی يمحمدیعل
رابطه معنادار مثبت و بین شادکامی  یشناخترواندینی و شادکامی 

  .مبستگی منفی وجود دارددینی و افسردگی یک ه
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بین شادکامی و که بیان نمودند،  )2002( فرانسیس و همکاران
. بیرد و .نگرش دینی رابطه ضعیف، اما معناداري وجود داشته است

 هکنند ینیبشیپتعهد دینی، که بیان نمودند،  )2000( همکاران
  .شادکامی است

 ،)1999( همی و همکارانال، ها)2001( بوهنلین و لوئیس
رابطه مثبت معنادار ) که بیان نمودند، 1995( کارنزارو و همکاران

  بین شادکامی و خوشبختی با نگرش و باورهاي دینی است. 
بین نگرش دینی با ) که بیان نمودند، 2009( آزاد و یزدانی

شادکامی رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. نتایج تحقیق پارگامنت 
مکرر دعا  طوربهافرادي که  ددهیمنشان ) 1998( و همکاران

  .برندیم، کمتر از افسردگی و اضطراب رنج کنندیم
که ویلیام جیمز بیان کرده است، در تبیین این موضوع، چنان

ی در روزافزونچنانچه احساسات مذهبی در نزد کسی باشد نیروي 
کند و هیجان و شور زندگی را زنده نگه کار و زندگی او وارد می

شود احساسات مذهبی مانع از آن می جهیدرنت). پس 26دارد (می
مراحل زندگی خود دچار ناامیدي شود و همیشه  هیکلکه انسان در 

شوق به زندگی در او پایدار باشد و باعث ایجاد شادکامی در انسان 
هاي معنوي، هدفمند بودن زندگی و عشق ). داشتن هدف28شود (

براي رسیدن به شادکامی است هاي اصلی و عالقه به خدا یکی از راه
معنوي با خدا موجب کاهش استرس  رابطهداشتن  کهيطوربه)، 32(

دین  عالوهبه). 33شود (و افزایش راهبردهاي مقابله با استرس می
شود افراد براي زندگی کند که باعث مینظام باور منسجمی ایجاد می

ه فائق آیند و ب خود معنا پیدا کنند و بر نامالیمات و فشارهاي روانی
 ).34زندگی امیدواري بیشتري داشته باشند (

ها نشان داده است، که نتایج این پژوهش و سایر پژوهشچنان
و شادکامی ارتباط مثبت و معناداري وجود  ینید ضیفرابین انجام 

 ضیفراتوان گفت افرادي که در انجام احتماالً می کهيطوربهدارد. 
 عالوهبهاز شادکامی بیشتري برخوردارند. دینی تالش باالیی دارند 

کنند توان پیشنهاد کرد افرادي که شادکامی کمتري را تجربه میمی
توانند با رجوع به دین و معنویات شادکامی بیشتري کسب کنند. می

 بینیین عوامل پیشترمهمباور داشتن و عمل به باورهاي دینی از 
کننده احساس شادکامی است. لذا به متولیان امر آموزش کشور 

د، تري را تربیت کننآموزان و دانشجویان شادکاماینکه دانش منظوربه
هاي هاي آموزشی خود برنامهشود که همسو با برنامهپیشنهاد می

 هاي خود بگنجانند.دینی و معنوي را نیز در برنامه

  
References: 

1. Abdel-Khalek AM. Happiness, health, and 

religiosity: significant relations. Ment H ReligCul 

2006; 9(1): 85-97. 

2. Aghili M, Kumar GV. Relationship between 

religious attitudes and happiness among 

professional employees. J Indian Academy Appl 

Psychology 2008; 34(Special issue): 66-9. 

3. Ali Mohammadi K, Jan Bozorghi M. The 

relationship between happiness and religious 

orientation and mental happiness and depression in 

students of Imam Khomeini Educational and 

Research Institute in Qom 2007-2006 school year 

in dealing with the psychology of religion. 

Ravanshenasi Va Din 2008; 1 (2): 147-64.  

4. Alimohammade K, Janbozorge M. The relationship 

between happiness with religious orientation and 

happiness with psycholo orientation and 

depression. J Psychol Religion 2008; 1(2): 131-46. 

5. Argyle M. Psychology of happiness translated by 

Anaraki G and et al. Isfahan: Isfahan Academic 

Center for Education; 2003. 

6. Azad H, Yazdane F. Relationship between religion 

attitude coping style and happiness in girls and 

boys. J Knowledge Res Psychol 2009. 

7. Buss D.The evolution of happiness. Am Psychol 

2000; 55(1):15-23. 

8. Byrd K, Lear D, Schwenka S. Mysticm as a 

predictor of subjective well-being.International. J 

Psychol Religion 2000; 10(4): 259-69. 

9. Cartanzaro S, Horaney F, Creasy G. Hassles, 

coping and depressive symptoms in an elderly 

community .sample: The role of mood regulation 

expectancies. J Counsel Psychol 1995; 42(3): 359-

65. 

10. Farahzad H. Happiness. Tobaymohebat. 

Publications; 2013. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

m
j.u

m
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               6 / 9

http://umj.umsu.ac.ir/article-1-3320-en.html


 ۱۳۹۵فروردين ، ۱، شماره ۲۷دوره   اروميه مجله پزشکي
  

43  

11. Fountoulakis KN, Siamouli M, Magiria S, Kaprinis 

G. Late life depression, religiosity, cerebrovascular 

disease, cognitive impairment and attitudes 

forward death in the elderly interpreters of the data. 

Med Hypothesis 2008; 70 (3): 493-6. 

12. Francis L, Jones H, Wilcox C. Religiosity and 

Happiness: during adolescence, young adulthood 

and later life. J Psychol Christian 2002; 19: 245-57. 

13. Jamali T, Abasi R. The study of relationship 

between religious orientation and happiness in 

students of Payam Noor University. Tehran: the 1st 

International Congress on Religious Culture and 

Thought; 2013.P. 172-82. 

14. James O. Religion and psychology, translation M. 

Cain, Tehran: Islamic Revolution training; 1993. P. 

34. 

15. Kenneth I, Pargament K, Smith B, Koening H 

Perez L. Positive and Negative religious coping 

with major life stressors. J Sci Study Religion 

1998; 37(4): 710-24. 

16. Khatib M. Happiness from the perspective of 

Islam. Qom: Darolhadith Publications; 2012. 

17. KhodayariFard A. Project preparation and 

standardized measures of religiosity student. 

Faculty of Psychology and Education; 2006. p.11. 

18. Khodayarifard M, Shokohi Yekta M, 

GhobariBonnab B. Preparing a scale to measure 

religious attitude of college students. J Psychol 

2000; 4(3): 265-85.  

19. Kline RB. Principles and practice of structural 

equation modeling. 2nd Ed. New York: The 

Guilford Press; 2011. 

20. Koivumaa-Honkanen H, Honkanen R, Viinamki H, 

Heikkil K, Kaprio J, Koskenvuo M. Life 

satisfaction and suicide: A 20 year follow-up study. 

Ame J psychi 2001; 158(3): 433-9. 

21. Lelkes O. Testing freedom: happiness, religion and 

economic transition. J Econ Beha Organ 2006; 

59(2): 173-94. 

22. Lewis CA, Maltby J, Day L. Religious orientation, 

religious coping and happiness among UK adults. 

Personal indiv Diff; 2005; 38(5): 1193-202. 

23. Lewis CA. Cultural stereotype of the effects of 

religion on mental helth. Br J Med Psychol 2001; 

74(Pt 3): 359-67. 

24. Lyubomersky S, Sheldon KM, Schkade D. 

Pursuing happiness: The architecture of sustainable 

change. Rev General Psychol 2005; 9(2): 111-31. 

25. Maltby J, Lewis C, Day L. Religious orientation 

and psychological well-being: The role of the 

frequency of personal prayer. British J Health 

Psychol 1999; 4(4): 363-78. 

26. Mookerjee R, Beron K. Gender, Religion and 

Happiness. J Socio-Economics 2005; 34(5): 674-

85. 

27. Mozafarinia F, Amin-Shokravi F, Hydarnia A. 

Relationship between spiritual health and 

happiness among Students. J Health Educ Health 

Promotion 2014; 2(2): 97-107. 

28. Myers DG. Close relationships and quality of life, 

In D. Kahneman, E. Diener& N. Schwarz (eds). 

Well-Being: The foundation of hedonic 

psychology. New York: Russell Sage Foundation; 

1999. 

29. Nadri AA, SeifNaraghi M. Research methods in 

social sciences (with emphasis on Educational 

Sciences), Tehran: Arasbaran; 2009. P.78. 

30. Rohani A, ManaviPour D. The relationship 

between religious beliefs in Islamic Azad 

University blessed with happiness and marital 

satisfaction. Knowledge Res Psychol 2009; 35: 

189-206. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

m
j.u

m
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               7 / 9

http://umj.umsu.ac.ir/article-1-3320-en.html


 و همکارانزيبا فائيدفر   ... دانشجويان در شادکامي با ديني فرائض انجام رابطه بررسي
 

44  

31. Sarmad Z. Research Methods in the Behavioral 

Sciences. Tehran informed: 2008. P.90. 

32. Van Rigin J. Happiness & religion: a 

denominational perspective. J Relig Heal 2008; 

46(4): 480-99. 

33. Yang KP, Mao XY. A study of nurses’ spiritual 

intelligence: a cross sectional questionnaire survey. 

Intl J Nurs Stud 2007; 44(6): 999-1010. 

34. Yang Y. Social Inequalities in happiness in the 

United States in1972 to 2004: an age-period cohort 

analysis. AmeSoc; 2008; 73(2): 204-26. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

m
j.u

m
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               8 / 9

http://umj.umsu.ac.ir/article-1-3320-en.html


 The Journal of Urmia University of Medical Sciences, Vol. 27(1), April 2016 
 

45  

Original Article 
 

EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN RELIGIOUS 
PRACTICE AND HAPPINESS ON STUDENTS OF URMIA 

UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES 
 

Ziba Faeedfar12,*, Safar Hamednia3, Maryam Faeedfar4, Simin HabibpourSedani5, Arezoo Assemi6,7 

 
Received: 9 Nov, 2015; Accepted: 9 Jan, 2016 

Abstract 
Background & Aims: Religious practices are the leading cause of peace and spiritual happiness. The 
aim of this study was to investigate the relationship between religious practice and happiness in students 
of Urmia University of Medical Sciences. 
Materials & Methods: This study was a correlation-regression one including all undergraduates (2181 
students) in Faculty of Medicine in Urmia University of Medical Sciences. The sample was chosen 
through multi-stage stratified random sampling method and 377 subjects were selected based on 
Morgan’s Table. The samples were asked to fill out the questioners of organizational vitality and 
religious practices questionnaire and theses scales’ reliability were approved with Cronbach’s alpha 
(0.92). To analyze the data, descriptive and inferential statistics such as Pearson correlation and multiple 
regressions were used. 
Results: Accordingly, there was a significant relationship between the practice of religion and happiness 
of students. 89.2% of happiness in students are predicted to be  along with doing religious obligations 
and its components. The effective components in students’ happiness and their significance were life 
satisfaction (92.8%), personal dignity (94.8%), subjective well-being (93.6%), satisfaction (82.7%) and 
positive mood (82.2%) percent Happiness in the students involved in the creation of Medical Sciences. 
Conclusion: In case of correct and coherent planning on religious practices along with students’ course 
curriculum, it is predicted to observe a higher rate of caring and doing religious obligations that has 
significant effect on persistent and more stable happiness in students. 
Keywords: Practicing religion, Life satisfaction, Satisfaction, Subjective well-being, Positive mood, 
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