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Abstract: 
 
Background: This research aimed to study the relation of the attitude dimensions to prayer with life 
satisfaction and meaning in life in female students of Qayen high school. 
Materials and Methods: In this cross-analytical study, 285 female students were selected as sample 
using multi-stage cluster sampling method. The measurements were Nademi's questionnaire of 
attitude to prayer, Huebner's life satisfaction questionnaire, and Steger's questionnaire of meaning in 
life. Using pearson correlation coefficient and the regression test, the data were analyzed by the SPSS 
software. 
Results: The results showed that there is a positive and significant relationship between attitude 
dimensions to prayer (value, behavioral outcome and motivation) with life satisfaction. There is also 
a positive and significant relationship between two attitude dimensions to prayer (value and 
behavioral outcome) with meaning in life but there is no relationship between the dimensions of 
motivation with meaning in life. The results of the regression analysis showed that among the attitude 
dimensions to prayer, 16% of the variance of life satisfaction is explained by the dimension of value 
and 5% of the variance of the meaning in life is explained by dimension of behavioral outcome. 
Conclusion: According to the study findings that confirm the relationship between attitude 
dimensions to prayer with life satisfaction and meaning in life, reviving the prayer and practicing can 
promote the life satisfaction and meaning in life. 
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 متوسطه دوم دوره دختر آموزاندانش زندگی در معنا و رضایت با ازنم به نگرش ابعاد رابطه

  قاین شهر
  

احمد موحد
1

ديسیدحسن محمّ، 
2

زهره عباسی، 
1*

   

  

  مقدمه
اي است فریضهلین ترین و اوّمهم در فرهنگ اسلامینماز 

اي است و آخرین فریضه مردم ابلاغ کردکه پیامبر اکرم (ص) به 
کریم نماز شود. در قرآنکه تا هنگام مرگ از انسان ساقط نمی

؛ ]1[ )153وسیله کمک به مؤمنان در هنگام مشکلات (البقره/
؛ وسیله ]1[ )45(العنکبوت/بازدارنده مؤمنان از کارهاي زشت 

و مایه آرامش و امنیت قلوب  ]1[ )1و2رستگاري (المؤمنون/
است. اهمیت نماز در فرهنگ اسلامی و  ]1[ )2مؤمنان (الأنفال/
معنوي و اجتماعی آن در بین مسلمانان عنصري  نقش تربیتی و

رو تأثیري که توسعه فرهنگ نماز روشن و بدیهی است؛ از این
هاي رفتاري، مناسبات زندگی و شخصیت و شیوهتواند در می

فرهنگ عمومی جامعه بگذارد، سبب شناخت کارکردهاي آشکار و 
  شود.شناختی میپنهان نماز در ابعاد اجتماعی و روان

  

  ایراندانشگاه پیام نور، تهران،  ،ناسیشگروه روان ا.
دانشگاه  ،گروه معارف اسلامی ،سلامیدانشجوي دکتري مدرسی معارف ا .2

  ایران ،نور ، تهرانپیام
  نشانی نویسنده مسؤول *

نور مرکز قاینشناسی، دانشگاه پیامگروه روان

  5632492006 دورنویس:                             05632492001تلفن: 

 z.abasi29@gmail.comپست الکترونیک: 

  1398/9/4  تاریخ پذیرش نهایی:                          1398/4/31 :تاریخ دریافت

شناسان بر این باورند که دین با ارائه شناسان و رواناکثر جامعه
کند تا بر بخش به انسان کمک میجیهاتی آرامتوضیحات و تو

هاي هولناك زندگی و هراس ناشی از مرگ و سایر وضعیتترس 
معناي زندگی یکی  .]2[بخشد بغلبه کند و در نتیجه به زندگی معنا 

جو در پی آگاهی یافتن به هایی است که انسان حقیقتاز مقوله
به نگرش انسان به زندگی  ماهیت آن است. معناداري زندگی، کاملاً

که زندگی فردي معنادار شود، وي باید معناي بستگی دارد. براي آن
و همکاران، معناي زندگی را  Steger. ]3[زندگی را درك نماید 

یعنی زندگی  ؛دانندنمادي از پیوستگی حال به گذشته و آینده می
زوهاي ما را چنان منسجم است که حال را به گذشته و امیال و آر

معنا در زندگی در مورد ضرورت  .]4[دهد به آینده پیوند می
توان گفت که خداوند متعال انسان را آفریده و آفرینش او عبث می

آیا گمان «فرماید: باره مین کریم در اینآوده نبوده است. قرو بیه
کنید که شما را بیهوده آفریدیم و شما همه به سوي ما باز می
وده نیست، چون آفرینش انسان بیه. ]1[ )115مؤمنون/ ( »گردیدنمی

معناي زندگی با فراخواندن  گرا نیست.آفریده خدا نیز بیهوده
اهداف ارزشمند شخصی و اجتماعی در کنار ادراك توانایی براي 
تعقیب این اهداف، زمینه را براي افزایش احساس خودارزشمندي 

کند که و عواطف مثبت و کاهش عواطف منفی در فرد فراهم می
 .]5[باشد گی افراد میاي در رضایت از زنداین مهم، مقدمه

    خلاصه:
 متوسطه دوم دوره دختر آموزاندانش زندگی در معنا و رضایت با ازنم به نگرش ابعاد رابطه با هدف بررسی پژوهش حاضر سابقه و هدف:

   گرفت.صورت  قاین شهر
آموزان دختر دوره دوم متوسـطه شـهر قـاین امعه آماري این پژوهش، کلیه دانش. جبودتحلیلی  -  مقطعیاین پژوهش از نوع  ها:روشمواد و 

هاي نگـرش بـه نمـاز با استفاده از پرسشنامه اي انتخاب شدند.اي چند مرحلهگیري خوشهآموز به روش نمونهدانش 285ها بودند که از میان آن
د و نتـایج بـه کمـک شآوري ) اطلاعات لازم جمع2006) و معنا در زندگی استگر (2001)، رضایت از زندگی هوبنر (1397نادمی و همکاران (

  .گرفتقرار  تحلیل و تجزیهمورد ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون  و با استفاده از SPSS افزارنرم
رفتاري و انگیزش) با رضایت از زندگی رابطه وجود دارد. بـین دو بعـد  نتایج نشان داد بین ابعاد نگرش به نماز (ارزشمندي، پیامد نتایج:

دار وجود دارد و بین بعد انگیزش با معنا در زندگی رابطه وجـود نـدارد. ارزشمندي و پیامد رفتاري با معنا در زندگی رابطه مثبت و معنی
عد ارزشمندي و همچنین از واریانس رضایت از زندگی به درصد 16 نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که از  درصـد 5وسیله بُ

عد پیامد رفتاري تبیین میدر زندگی به واریانس معنا   .شودوسیله بُ
احیاي نماز و عمل به این فریضـه الهـی و معنا در زندگی،  هاي مطالعه حاضر مبنی بر ارتباط نماز و رضایتبا توجه به یافته گیري:نتیجه
   سازد.آموزان را مهیا تقاي رضایت و معنا در زندگی دانشموجبات ارتواند می

  آموزانابعاد نگرش به نماز، رضایت از زندگی، معنا در زندگی، دانش واژگان کلیدي:
 727-734 ، صفحات1398، ضمیمه 7پژوهشی فیض، دوره بیست و سوم، شماره  – نامه علمیدو ماه                                                                    
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هر  يو منحصر به فرد برا یمفهوم ذهن کی یاز زندگ تیرضا
خود اشاره دارد.  یاز زندگ یشناخت يهایابیانسان است که به ارز

 یمبتن يندیفرآ ،بوده یاز زندگ یکل یابیارز کیمفهوم شامل  نیا
 نیب ياسهیمقاوند، ر نی. در واقع در اباشدمی يبر قضاوت فرد

صورت گرفته و  اشیواقع یشخص با زندگ یفرض يهاملاك
باشد،  ترکینزد یفرض يهاملاك نیا به یزندگ تیهرچه واقع

. در واقع رضایت دارد یاز زندگ يشتریب تیشخص احساس رضا
 از نحوه ادراك شخص از کلّ یو ناش یکل یمفهوم ،یزندگاز 
، یاز زندگبالا  تیبا رضا يادافر لیدل نیاست. به هم یزندگ

مثبت  يدادهایرو ،کنندرا تجربه می يشتریمثبت ب يهاجانیه
 يترمثبت یابیخود ارز رامونیو از پ آورندمی ادیرا به  يشتریب

. ارتباط علمی بین ]6[نمایند توصیف می ندیها را خوشاآن ،داشته
ها معنویت و مذهب با رضایت و معنا در زندگی در برخی پژوهش

Koenig ]7[ ؛Tiliouine و Belgoumidi ]8[ژاد ؛ صبورن]؛ ]9
نشان داده  ]11[و خاکشور و همکاران  ]10[آقاچاوشی و همکاران 

هاي توان گفت که پژوهشبا بررسی ادبیات تحقیق میشده است. 
آموزان در خصوص ویژه در بین دانشدر کشور ما به محدودي

است. از ارتباط نماز با رضایت و معنا در زندگی صورت گرفته 
آموزان وع نگاه دانشتوانند نسبت به نسوي دیگر مدارس نیز نمی

تفاوت باشند. در ضمن باید توجه داشت که به زندگی بی
ه نماز در ویژه مسألهو ب بندي به مذهبداري، پرستش و پايدین

آموزان باید همراه با تعقل و دانش باشد و در همین بین دانش
محور بالندگی، توسعه و رشد  عنوانآموزان بهراستا براي دانش

بایست زمینه رضایت و معنا در زندگی فضاي آموزشی کشور، می
 مدرسهو  ، خانههاي موجود در جامعهیکایک ارزش را فراهم نمود.
نوجوان  هاي منفی، شخصیتهاي مثبت و چه در جنبهچه در جنبه

ریزي نموده، در نگرش مثبت و یا منفی او نسبت به محیط را پی
تجربه خوشایند و و  ی را ایفا خواهد کردراف خود نقش مهمّاط

نوجوان را به  ،احساس رضایتمندي از رفتارهاي بروز داده شده
 .هاي تربیتی جامعه هدایت خواهد کردسوي اهداف و آرمان

 با ازنم به نگرش ابعاد ارتباط بررسی ،بنابراین هدف پژوهش حاضر

 شهر متوسطه دوم دوره دختر آموزاندانش زندگی در معنا و رضایت

  باشد.می قاین
  

  هامواد و روش
آید. به شمار می تحلیلی - مقطعیاین پژوهش از نوع 

آموزان دختر دوره دوم امعه آماري این پژوهش، کلیه دانشج
 Krejcie با استفاده از جدولمتوسطه شهر قاین بودند. 

عنوان نمونه پژوهش مورد بررسی قرار نفر به Morgan  285و

اي گیري خوشهه شده، نمونهگیري استفادگرفتند. روش نمونه
صورت که ابتدا با مراجعه به اداره آموزش بود. بدین ايمرحلهچند

مدرسه) گرفته شد و  8و پرورش قاین لیست و آدرس مدارس (
 هاي هر مدرسه،پس از مراجعه به مدارس و دریافت لیست کلاس

نفر  12کلاس و از هر کلاس  3صورت تصادفی از هر مدرسه به
  دند.شوان نمونه پژوهش انتخاب عنبه

  گیريابزارهاي اندازه
پرسشنامه نگرش به نماز: این پرسشنامه توسط نادمی و 

با  ايگویه 21یاس شده است، یک مق تنظیم ]12[ همکاران
موافق، موافق،  اي (کاملاًگیري در طیف لیکرت چهار گزینهاندازه

ارزشمندي، پیامد هاي است و شامل مؤلفه مخالف) مخالف، کاملاً 
، 13ترتیب ها بهبراي هر یک از مؤلفهزیرگویه و  رفتاري و انگیزش

ضریب آلفاي  ]12[ باشد. در پژوهش نادمی و همکارانمی 2، 6
و ضریب آلفاي  774/0و  875/0، 950/0ترتیب بهها لفهؤکرونباخ م

در پژوهش حاضر ضریب آلفاي  .دست آمدهب 943/0پرسشنامه  کلّ
پرسشنامه رضایت از  دست آمد.هب 866/0کرونباخ پرسشنامه 

اس چندبعدي رضایت از زندگی زندگی: پرسشنامه مقی
گیري رضایت از زندگی استفاده شد. آموزان به منظور اندازهدانش

است که اي گزینهسؤالی شش  40این پرسشنامه ابزار خودگزارشی 
 تفاده در گروه سنّی کودك و نوجوان، هوبنر براي اس2001سال  در
سال) طراحی کرد. این پرسشنامه به ارزیابی میزان  18تا  8(

رضایت از خانواده، دوستان، مدرسه، خود و محیط زندگی و نیز 
ها با استفاده از ترکیب تمامی گزینه PQOLی محاسبه ارزیابی کلّ 

براي  36تا  6توانند از می میانگینهاي پردازد. نمرهمی با یکدیگر
هر حوزه مشخص شوند، نمره بالاتر، شاخص بالاتر سطوح 

PQOL پرسشنامه  ضرایب ثبات درونی (آلفا) دهد.می را نشان
رد محاسبه قرار ، بارها در تحقیقات گوناگون مورضایت از زندگی
اعتبار این  یبضر ها حاکی از آن است کهگرفته است. یافته

همبستگی  باشد. همچنین ضرایبمی 90/0تا  70/0پرسشنامه از 
 70/0-90/0 هفته تقریباً 4، 2آزمون در طول پس - آزمون  پیرسون

 .]13[باشد یاس مینشانی بر اعتبار مقمر گزارش شده است که این ا
ضریب  ]13[این پرسشنامه مظاهري و مهاجر در بررسی پایایی 

و  77/0سازي گاتمن را و ضریب دو نیمه 90/0کرونباخ را  آلفاي
دست هب 78/0براون  - پایایی کل را به کمک فرمول اسپیرمن

آوردند. روایی پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی تأییدي صورت 
در پژوهش حاضر ضریب آلفاي کرونباخ  .]14[گرفته است 

  دست آمد.هب 705/0پرسشنامه 
 Meaning in Life Questionnaire پرسشنامه معنا در زندگی

(MLQ) :توسط  پرسشنامه که نیاSteger  15[و همکاران[ 
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  و همکاران موحد
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آن  هیگو 5اي است که هر گویه 10ساخته شده است، یک مقیاس 
را مورد سنجش  »معنا يجستجو«و  »وجود معنا«ه ؤلفاز دو م یکی

 کرتیلاي گزینه 7این ابزار بر روي مقیاس  سؤالات .دهدمی قرار
 .شودمی يگذارنمره صحیح) : کاملا7ًغلط تا  کاملاً :1(از 
 و نمره متغیر بود 35تا  5 نیب اسیمقرینمرات هر دو ز بیترتنیبد

 یگزند يمعنا يجستجو ایبالاتر وجود و  زانیم يدهندهبالاتر نشان
میزان تلاش فرد  10-8- 7-3-2هاي لمجموع نمرات سؤا است.

میزان معناداري  9-6-5- 4-1براي یافتن معنا و مجموع نمرات 
ابزار در  نیا یساختار دو عامل کند.زندگی فرد را مشخص می

از  یقرار گرفته است و شواهد حاک دتأییمطالعات مختلف مورد 
 باشدمی مختلف مشابههاي ساختار در فرهنگ نیآن است که ا

وجود و  يهااسیمقریز يبرا اسیمق نیا ییبازآزما ییایپا .]16[
در . ]16[گزارش شده است  73/0و  70/0 معنا برابر يجستجو
به روش  ییایپا یبررس ]16[احمدي و همکاران  يمطالعه

 يو برا 79/0وجود معنا برابر با  اسیمقریز يبرا ییآزماازب
 یهمسان بیضر نیهمچن باشد.می 71/0معنا  يجستجو اسیمقریز

و  83/0ترتیب معنا و جستجوي معنا به وجود اسیرمقیدو ز یدرون
در پژوهش حاضر ضریب آلفاي کرونباخ پرسشنامه  باشد.می 78/0

هاي گرایش مرکزي، ها توسط شاخصداده دست آمد.هب 736/0
پیرسون، مدل رگرسیون هاي پراکندگی، ضریب همبستگی شاخص
 در معنا و رضایت با نماز به نگرش ابعاد رابطهبررسی  براي خطی

مورد تجزیه و  23ویرایش  SPSSافزار و با کمک نرم زندگی
  تحلیل قرار گرفت.

  
 نتایج

 221شده در مجموع پرسشنامه توزیع 285در این مطالعه از 
ها را شهر قاین پرسشنامه متوسطه دوم آموزان دورهنفر از دانش

 33 ها تعداداز بین این پرسشنامه تکمیل کردند و تحویل دادند که
عداد دلیل کامل نبودن کنار گذاشته شدند و در نهایت تپرسشنامه به

مورد  شناختی نمونهاطلاعات جمعیت .دشپرسشنامه تحلیل  188
ضرایب میانگین و انحراف معیار متغیرهاي پژوهش و سپس  ،مطالعه

  ارائه شده است. هاي زیردر جدول همبستگی و مدل رگرسیون خطی
  

شناختی نمونه مورد مطالعهاطلاعات جمعیت -1جدول شماره   
  )درصد( تعداد  متغیر

  سن

  )10/10( 19  سال15
  )72/28(54  سال16
  )59/26(50  سال17
  )19/28(53  سال18
  )59/1(3  سال19

  )47/0(9  اعلام نشده

  رشته تحصیلی

  )06/26(49  فنی و کاردانش
  )51/8(16  ریاضی

  )57/34(65  علوم تجربی
  )59/26(50  علوم انسانی
  )25/4(8  اعلام نشده

  وضعیت اشتغال
  مادر

  )63/35(67  شاغل
  )70/61(116  غیرشاغل
  )65/2(5  اعلام نشده

  زندگی خانواده محلّ
  )25/54(102  شهر
  )76/37(71  روستا

  )97/7(15  اعلام نشده
  

ابعاد نگرش به نماز و  میانگین و انحراف معیار -2جدول شماره 
 رضایت و معنا در زندگی

�X  نمره حداکثر  نمره حداقل  متغیر ± SD 

  نماز
  07/6±49/45  71  24  ارزشمندي
  35/4±61/17  24  6  پیامد رفتاري
  41/1±53/6  8  2  انگیزش
  88/15±73/133  171  84  رضایت از زندگی
  06/8±46/43  60  17  معنا در زندگی

  
و انحراف معیار متغیرهاي پژوهش را میانگین ، 2جدول شماره 

 ابعاد نگرش به نمازارتباط منظور بررسی امه بهدر اد دهد.می نشان
ب همبستگی هاي ضریاز آزموننا در زندگی رضایت و مع با

 استفاده شد. پیرسون و مدل رگرسیون خطی

  
  زندگی ی بین نمرات ابعاد نگرش به نماز با رضایت و معنا درضرایب همبستگ -3 جدول شماره
  ابعاد نگرش به نماز  متغیر

  رضایت از زندگی
  انگیزش  پیامد رفتاري ارزشمندي

**401/0 )001/0<P(  **259/0 )001/0<P(  * 147/0 )046/0<P(  
  )P(  **231/0 )002/0<P(  059/0 )422/0<P>006/0( 200/0**  معنا در زندگی

P< 01/0  ،P< 05/0  
  

بین ابعاد نگرش به نماز  توان گفتمی ،3با توجه به جدول شماره 
انگیزش) با رضایت از زندگی رابطه  و (ارزشمندي، پیامد رفتاري

 از بین ابعاد نگرش به نمازهمچنین  داري وجود دارد.مثبت و معنی
بین دو بعد ارزشمندي و پیامد رفتاري با معنا در زندگی رابطه 
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یزش با معنا در زندگی و بین بعد انگ داري وجود داردمثبت و معنی
گانه ابعاد جهت بررسی روابط چند داري وجود ندارد.رابطه معنی

نگرش به نماز با رضایت و معنا در زندگی از مدل رگرسیون خطی 
 –یبی افراد مورد مطالعه همگن بودن تقردلیل بهاستفاده شد. 

زندگی  از واردکردن متغیرهاي محلّ -  محصل بودن و مؤنث بودن
خانواده (روستا/ شهر)، وضعیت اشتغال مادر، رشته تحصیلی و سن 

، نشان 4شماره  هاي جدولداده به مدل رگرسیون خودداري شد.
بر اساس  هادهد که تبیین واریانس رضایت از زندگی آزمودنیمی

ابعاد نگرش به نماز فقط در مورد بعد ارزشمندي معنادار است. این 
درصد از واریانس رضایت از زندگی  16متغیر در مجموع 

). ضریب تأثیر این مقیاس 2R=162/0( کندین مییها را تبآزمودنی
997/0B= باشد. بر و ضریب رگرسیون این زیرمقیاس مثبت می

توان گفت با افزایش نمره این مؤلفه، میزان رضایت این اساس می
یابد و بالعکس با کاهش نمره این مؤلفه، از زندگی افزایش می

  یابد.ان رضایت از زندگی کاهش میمیز

  

 ه نماز با میزان رضایت از زندگینتایج آنالیز مدل رگرسون خطی بررسی ارتباط ابعاد نگرش ب -4جدول شماره 
  سطح معناداري T  ضریب بتا  خطاي معیار Bضریب   متغیر

  >P 001/0  871/9**  -  632/8  203/85  مقدار ثابت
  >P 001/0  375/4**  380/0  228/0  997/0  ارزشمندي
  777/0  283/0  024/0  313/0  089/0  پیامد رفتاري
  764/0  301/0  022/0  809/0  244/0  انگیزش

R  402/0  
2R  162/0  

F  **709/11  
 >P 001/0  سطح معناداري

  

ین واریانس معنا در یدهد که تب، نشان می5شماره  هاي جدولداده
 بعدها بر اساس ابعاد نگرش به نماز فقط در مورد زندگی آزمودنی

 درصد از 5ت. این متغیر در مجموع دار اسپیامد رفتاري معنی
 ).2R=059/0( کندها را تبیین میواریانس معنا در زندگی آزمودنی

و ضریب رگرسیون این  =325/0Bضریب تأثیر این مقیاس 
توان گفت با افزایش باشد. بر این اساس میمقیاس مثبت میزیر

و بالعکس با کاهش  زندگی افزایشلفه، میزان معنا در نمره این مؤ
  یابد.زان معنا در زندگی کاهش مینمره این مؤلفه، می

  
  بررسی ارتباط ابعاد نگرش به نماز با میزان معنا در زندگی نتایج آنالیز مدل رگرسیون خطی -5ل شماره جدو

  معناداريسطح  T  ضریب بتا  خطاي معیار Bضریب   متغیر
  >P 001/0  019/7**  -  619/4  420/32  مقدار ثابت
  279/0  085/1  100/0  122/0  132/0  ارزشمندي

  >P 021/0  352/2*  175/0  168/0  325/0  پیامد رفتاري 
  806/0  -246/0  -019/0  433/0  -106/0  انگیزش

R  244/0  
2R  059/0  

F  *824/3  
  >P 011/0  سطح معناداري

  
 بحث

 نتایج نشان داد بین ابعاد نگرش به نماز (ارزشمندي، پیامد
رفتاري و انگیزش) با رضایت از زندگی رابطه وجود دارد. بین دو 
بعد ارزشمندي و پیامد رفتاري با معنا در زندگی رابطه مثبت و 

زندگی رابطه دار وجود دارد و بین بعد انگیزش با معنا در معنی
 16 وجود ندارد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که

عد ارزشمندي و وسیله باز واریانس رضایت از زندگی به درصد

عد پیامد وسیله بدر زندگی به از واریانس معنا درصد 5همچنین 
رفتارها و اعمال مذهبی از قبیل اقامه نماز،  .شودرفتاري تبیین می

د با نتوانمی کل به خدا، عبادت و زیارت، اعتکاف و غیرهروزه، تو
فرد  رضایت از زندگیایجاد امید و تشویق به نگرش مثبت موجب 

به اهمیت نماز و اثرات مثبت آن  خداوند در آیات متعدد شوند.
سوره عنکبوت آمده است:  45ویژه در آیه به .اشاره کرده است

 کاري بازناشایستی و زشتنماز را برپا دار، نماز فرد را از «
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. نماز و دعا ]1[ »تر استدارد و یاد خدا از هر کاري مهممی
رترین داري، از مؤثعملی و نظري دینهاي ترین شکلعنوان مهمبه

اي در تأمین و شوند که نقش برجستهمی بخش محسوباعمال شفا
 )199تقویت بهداشت جسمانی و روانی دارند (نهج البلاغه، خ 

]17[. Headey و همکاران ]نشان دادند که افراد مذهبی  ]18
عکس، افرادي که از نظر البرضایت بیشتري از زندگی دارند و 

ترند، رضایت کمتري از زندگی دارند. در اکثر مذهبی ضعیف
مثبت معناداري  هابطشده، بین مذهب و شادکامی رمطالعات انجام

پژوهشی نشان در  ]Putnam ]19 و Limaت. گزارش شده اس
 و  Clark.دادند که افراد مذهبی رضایت بیشتري از زندگی دارند

Lelkes ]20[ مذهب بر رضایت از زندگی با هدف بررسی تأثیر، 
پژوهشی انجام و نشان دادند که به هر میزان فضاي حاکم مذهبی 

هاي بر اساس یافته .باشد، رضایت از زندگی بیشتر خواهد بود
از واریانس رضایت از زندگی  درصد 16 توان گفتپژوهش می

، ]21[که با نتایج رامان شود عد ارزشمندي تبیین میوسیله ببه
، نیکویی و ]23[پور و همکاران ، عبدالله]22[ پورروحانی و معنوي

نماز در زندگی  همخوانی دارد. ]25[هاشمی عظیمی و ]24[سیف 
براي یک لحظه از آن اي ارزش دارد که اولیاي الهی انسان به اندازه

غافل نبودند و از هر راهی که ممکن بود دیگران را هم به این 
ه غیر مکلّف که بکردند. نماز با اینوتی تشویق میعبادت ملک

امامان  ،ش و اهمیتی که داردخاطر ارزولی به ،واجب نیست
هفت سالگی  - توصیه به ترغیب فرزندان به نماز از شش معصوم

از از طریق نماز ریزي هیجانی خود مؤمن با برون. ]26[ ندنمایمی
سوي پالایش روانی خود هب ،ها و افکار منفی تخلیه شدههمه ناپاکی
وجب ارتقاي سطح م پالایش روحی و روانی ایندارد و گام برمی

شود. همچنین با افزایش خودآگاهی، ایجاد می فرد رضایت زندگی
ارتباط و پیوند با اطرافیان و دریافت حمایت اجتماعی از سوي 

اعتماد، معنی و هدف در زندگی و مقابله و  دیگران، افزایش حسّ
سازگاري مؤثر با مشکلات روانی و جسمانی در کنار دیگر 

و جسمانی  سلامت روانی يهاي مرتبط، موجب بهبود و ارتقامؤلفه
سطح سازگاري افراد با رویدادهاي زندگی را افزایش  ،افراد شده

همچنین نتایج  .افزایددر نتیجه رضایت از زندگی افراد را می ،داده
پژوهش نشان داد بین بعد انگیزش با معنا در زندگی رابطه 

یک بعد از عنوان ود ندارد. انگیزش مذهبی بیشتر بهداري وجمعنی
مطرح است که با سطح تعهد دینی شخص و میزان بودن مذهبی

. ]27[ شودي دینی در سبک زندگی سنجیده میاتأثیرگذاري اعتقاده
صورت درونی و بیرونی از دیدگاه آلپورت انگیزش مذهبی به دو 

عنوان باشد. در انگیزش درونی مذهبی، ایمان به خودي خود بهمی
اي، براي نه وسیله گیر،و یک تعهد انگیزش فرا ارزش متعالی تلقی

شود. اما در انگیزش مذهبی یابی به اهداف در نظر گرفته میتدس
بیرونی، مذهب امري بیرونی و ابزاري براي ارضاي نیازهاي فردي 

به عبارت دیگر  گیرد؛امنیت مورد استفاده قرار میام و از قبیل مق
داري براي کسب امنیت و پایگاه اجتماعی است و افرادي که دین
عنوان ابزاري براي رسیدن هاز دین ب ،ین انگیزش مذهبی دارندچن

 از هاي مختلفی. پژوهش]28[ کنندات خود استفاده میبه حاج
؛ ]30[زاده، ؛ واحدي و غنی]29[ رمضانی و همکاران جمله

Maltby  فر و خلیلی، ]28[ ؛ ملتفت و همکاران]31[و همکاران
انگیزش مذهبی و پیامدهاي مثبت نشان دادند که بین  ]32[همکاران 

و معنا  وجود انسان از جمله بهزیستی، شادي و رضایت از زندگی
این رابطه مشاهده  بطه وجود دارد، اما در این تحقیقرا در زندگی

توان به جوان و نوجوان بودن نگی میدر تبیین این ناهماه. دشن
ت خود گیري هویحال شکل کرد چرا که این افراد در نمونه اشاره

شده دست پیدا هویت اکتساب هستند و شاید هنوز به یک
ین اغلب تحقیقات در ا ]33[ و همکاران Eganاند. به نظر نکرده

ها به نقش اند، به همین دلیل آنزمینه نقش سن را نادیده گرفته
متغیرهاي دموگرافیک رابطه بین مذهب و دیگر متغیرها تأکید 

از واریانس  درصد 5افزون بر این، نتایج پژوهش نشان داد  دارند.
که با نتایج  شودعد پیامد رفتاري تبیین میوسیله بدر زندگی به معنا

Hadaway ]34[ ،Hedden ]35[ ،Susan Fletuhr ]36[، 
Belgoumidi و  Tiliou]8[ ،Hill و Pargment ]37[  و

همخوانی دارد. مذهب، نظام باور  ]2[زاده و رحیمی سراج
شود افراد براي زندگی خود کند که باعث میمنسجمی ایجاد می

ها و نظام باورهاي د. سامانهنمعنا پیدا کنند و به آینده امیدوار باش
دهد که به ناملایمات، فشارهاي روانی و مذهبی به افراد امکان می

دهد معنا یکمبودهاي گریزناپذیري که در چرخه زندگی رخ م
 .]38[ببخشد و نسبت به زندگی امیدواري بیشتري داشته باشد 

رفتارها و عقاید مذهبی تأثیر مثبتی در معنادار کردن و رضایت 
زندگی دارند. رفتارهایی از قبیل توکل به خداوند، عبادت، زیارت 

هاي مثبت، توانند از طریق ایجاد امید و تشویق به نگرشو ... می
درونی فرد شوند. داشتن معنا و هدف در زندگی، موجب آرامش 

د در احساس تعلق داشتن به منبعی والا، امیدواري به یاري خداون
هاي اجتماعی و مندي از حمایتزاي زندگی، بهرهشرایط مشکل

هایی هستند که افراد مذهبی با معنوي و ... همگی از جمله روش
رهاي زندگی آسیب توانند در مواجهه با فشاها میدارابودن آن

اما نتایج این پژوهش نشان داد که   .]39[کمتري را متحمل شوند 
دو بعد پیامد رفتاري و انگیزش، توان تببین واریانس رضایت از 
زندگی و دو بعد ارزشمندي و انگیزش، توان تبیین واریانس معنا 

بودن بافت فرهنگی شهر در زندگی را ندارند. با توجه به مذهبی
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آموزان مقطع متوسطه مقید به انجام فریضه مامی دانشت قاین که
 تفاوت زیادي در پرداختن به ،باشندنماز و توجه مثبت به آن می

نتایج آماري این طبق باشد. ها مشهود نمیاین امر در بین آن
پژوهش تمامی ابعاد نگرش به نماز توان تببین واریانس رضایت و 

هاي احتمال دارد اگر پژوهشدهد. در زندگی را نشان نمی معنا
نتایج  ،مشابهی در جوامع با بافت فرهنگی متفاوت انجام شود

جا که جامعه آماري این ز آنتري را به همراه داشته باشد. امشخص
دوم متوسطه شهر قاین آموزان دختر دوره محدود به دانش پژوهش

قاطع دادن نتایج این پژوهش به سایر ملازم است در تعمیم باشد،می
آوري استفاده براي جمعابزارهاي مورد و شهرهاي دیگر تأمل شود.

 بنابراین .بوددهی اطلاعات، در این پژوهش، از نوع خود گزارش
اند که چهره آموزان تمایل بیشتري داشتهرود که دانشاحتمال می

  تري از خود گزارش دهند.مطلوب
  

  گیرينتیجه
ها و فرزندان خود را مطابق ملاك عمولاًاي مهر جامعه

کند و باید در همین جهت هاي نهادینه شده خود تربیت میارزش
ریزي شود. به همین دلیل در جامعه ما تقویت و پرورش برنامه
اي برخوردار از اهمیت ویژه نوجوانانهاي الهی و اسلامی در ارزش

انسان پیوندهاي ها و رفتارهاي ها، نگرشن انگیزهبیهمچنین است. 
اص تغییر رفتار و یا ایجاد رفتارهاي خ عمیقی وجود دارد و عمدتاً

ها و ها و یا ایجاد انگیزهو نگرش هادر انسان مستلزم تغییر انگیزه
آموزان . در همین راستا براي دانشهاي جدیدي در او استنگرش

عنوان محور بالندگی، توسعه و رشد فضاي آموزشی کشور، به
 معنا در زندگی را فراهم نمود. بنابراینبایست زمینه رضایت و می

شده قبلی که در این مقاله هاي انجامهشبا توجه به نتایج پژو
توان نتیجه گرفت ي نتایج پژوهش حاضر میشد و تا حدّگزارش 

به این امر و رسیدن به چنین  که براي فراهم نمودن بستر دستیابی
 هدفی لازم است گسترش معنویت در این قشر ارزشمند صورت

  یکی از بهترین مصادیق آن نگرش مثبت به نماز است. که گیرد
  

  یتشکر و قدردان
تمام  همکاري و مساعدت ازدانند نویسندگان لازم می

 وند اجراينوعی در اجراي این پژوهش نقش داشته، رافرادي که به
شهر قاین و  یران مدارسدخصوص مآن را تسهیل کردند، به

کننده در این تحقیق تشکر و قدردانی آموزان شرکتهمچنین دانش
  نمایند.
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