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ABSTRACT

Background & Objectives: Religious attitude is one of the essential concepts in health of
vulnerable groups in society in which creating meaning and purpose in life is considered as an
important approach in promoting and quality of life. This study was aimed to explore the
relationship between religious attitudes with quality of life amongst welfare organization
clients.
Method: The sample consisted of 230 (male=130, female=100) welfare organization clients
of Darashahr town who were selected through random sampling method. Participants
completed religious attitude scales of khodayari fard and world health organization quality of
life-brief questionnaires (WHOQOL-BREEF). Finally, obtained data were analyzed using
Pearson correlation coefficient, regression (stepwise) analysis and independent t-test.
Results: This study showed that there is significant and positive correlation between religious
attitude factors and quality of life (p<0.001). Stepwise multiple regression analysis suggested
that emotions and religious orientation, religious belief and religious understanding subscales
of religious attitudes can explain 32.4% of quality of life variation(p<0.001). Also, results
indicated that no significant differences between two variables religious attitudes and quality
of life in Females and males (p<0.01).
Conclusion: Based on the results it is necessary to strengthen the religious attitude as a factor
affecting quality of life in vulnerable groups of the society. The key point in a country like
Iran with intellectuals, cultural and religious beliefs could be useful and necessary in
designing care-therapies programs for these individuals.
Keywords: Religious Attitude; Quality of Life, Welfare Clients.
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مقدمه 
منبعـی کـه تمـام    تـرین  دین ومذهب به مثابـه عمیـق  

موجودیت انسان در آن پرورش یافته و تمام موارد از
جمله وحدت انسان به خداونـد بـه آن وابسـته اسـت،     

). 1(را یـاري دهـد  اوتواند در رفع نیازهـاي بشـر  می
راجامعـه کهاستملتیهرفرهنگاصلیدین ارکان

ودینـی دسـتورات .)2(بخشـد مـی انسـجام وهـدات 
درنـد توانمیکههستندعواملیهمهمذهبیمراسم

گرفتهکاربهموثرينحوارتقاء کیفیت زندگی بهامر
هـاي مـذهبی بـه    ). اعتقـادات دینـی ونگـرش   3(شوند

ـ مید، امنیت فرد را تضمین دهمیانسان آرامش  د، کن
وفـرد درراومعنـوي اخالقـی، عـاطفی  خالءهـاي 
انسـان مناسبی برايپایگاهبرطرف کرده واجتماعات

ایجـاد زنـدگی هـاي محرومیـت ومشـکالت برابردر
ـ می هـاي اخیـر کیفیـت زنـدگی کـه      سـال ). در4(دکن

د، توجـه  گیـر مـی بر تر از سالمتی را درمفهومی وسیع
). سـازمان  5(محققین را بـه خـود جلـب کـرده اسـت     

ــانی  ــت جه ــدگی را درك 1بهداش ــت زن ــرد از کیفی ف
ــی و    ــتر فرهنگ ــدگی، در بس ــویش در زن ــت خ موقعی

1 World Health Organization

چکیده
که بـا ایجـاد   وه هاي آسیب پذیر اجتماع می باشدنگرش مذهبی یکی از مفاهیم ضروري در سالمت گر:زمینه و هدف

شـود. لـذا هـدف پـژوهش     قاء کیفیت زندگی در نظر گرفته میمعنا و هدف در زندگی به عنوان رویکردي مهم در ارت
باشد.حاضر بررسی رابطه نگرش مذهبی و کیفیت زندگی مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی می

مرد) از مدد جویان سازمان بهزیستی شهرستان نفر 100زن، نفر130(نفر230نمونه پژوهش حاضر شاملروش کار:
اس نگرش مذهبی خدایاري فرد و دره شهر بودند که با روش نمونه گیري تصادفی انتخاب شدند. شرکت کنندگان مقی

مقیاس کوتاه ارزیابی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی را تکمیل نمودند. در نهایت داده هاي بدست آمده با روش  
براي دو گروه مستقل انجام گرفت. tهمبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام و آزمون 

معنادار نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مولفه هاي نگرش مذهبی با مولفه هاي کیفیت زندگی رابطه مثبت ویافته ها:
دینی، باوردینی و شناخت دینی عواطفونتایج تحلیل رگرسیون چندگانه گام به گام نشان داد گرایش.)>001/0p(دارد

همچنـین نتـایج   ).>001/0pفیت زندگی را تبیـین کننـد (  درصد واریانس کی4/32از مؤلفه هاي نگرش مذهبی توانستند 
داري وجـود نـدارد   مذهبی و کیفیت زندگی  تفـاوت معنـا  نشان داد که بین دو گروه زنان و مردان در دو متغیر نگرش 

)01/0p<.(
زنـدگی کیفیتبرتاثیرگذارعاملیبه عنوانتقویت نگرش مذهبیضرورتبهتوانمینتایجبهتوجهبانتیجه گیري:

ماننـد مـذهبی وفرهنگیفکري،باورهايباکشوريدرنکته کلیدياین.بردگروه هاي آسیب پذیر پیمتعلق بهافراد
ضروري باشد.وافراد مفیدگونهاینبرايدرمانی-یمراقبتهايبرنامهطراحیدرتواندمیایران

بهزیستی، کیفیت زندگی، مددجویان نگرش مذهبیه هاي کلیدي:واژ
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در ،کندآن زندگی میهاي ارزشی که فرد درسیستم
و عالیـق خـود   ها، انتظارات، استانداردهارابطه با هدف

کند. کیفیـت زنـدگی شـامل ابعـاد سـالمت      تعریف می
ــات     ــتقالل ارتباط ــطح اس ــناختی، س ــمانی و روانش جس
اجتماعی، ارتباط با محـیط ومعنویـت و عقایـد شـخص     

دهـد کـه کیفیـت    ). مطالعـات نشـان مـی   6(باشـد می
زندگی بـاال، بـا رفـاه عمـومی و احسـاس ارزشـمندي       
زندگی و کیفیـت زنـدگی پـایین بـا نارضـایتی و حتـی       

عالقگی به زندگی همراه است، بخصوص این امر در بی
ي داراي مشـکالت خـاص معنـاي    هاگروهمورد افراد و

هـاي یـادگیري   اي دارد. از سـوي دیگـر، فرصـت   ویژه
مندي قلمـداد  ید، کلیـد رضـایت  هاي جدرفتار و مهارت

اي، کاهش استرس و هاي مقابلهافزایش مهارتشده و
ــوم ). در7(آوردارتقــاء بهزیســتی را فــراهم مــی  عل

کـاربرد صـورت دوزندگی بـه کیفیتسالمت روان،
بـودن حـس خـوب  یـا عمـومی زندگیکیفیتدارد،

رغـم علـی محور کهسالمتزندگیکیفیتوعمومی
بـر هاي ناشی از مشـکالت نامالیمتیتاثیرازفرددرك

). لـیم و 8(زنـدگی تاکیـد دارد  ازرضـایت وبهبـودي 
و پــاور و )11(ســیلبرمن)،10()، نصــیري9(همکــاران
اند که باورهـاي مـذهبی بـر    ) نشان داده12(همکاران

گـذارد. برخـی از   وجوه گوناگون زندگی فرد تاثیر می
ارتباط مثبت بـین  حمایت ازها شواهدي را درپژوهش

سـالمت روان  ي مـرتبط بـا آن و  هانگرشدینداري و
ازهـا حالی که برخی از پـژوهش در،اندبدست آورده

و برخی نیز بین ایـن  خبر دادهارتباط منفی بین این دو
در جامعه کنـونی مـا   .)13(انددو سازه ارتباطی نیافته

ي آسیب پـذیر کـه   هاگروهبسیاري از افراد و خصوصاً
بـا مشـکالت   ،در قالب نهادهـاي حمـایتی قـرار دارنـد    
کنند. از طرفی عاطفی و اجتماعی دست و پنجه نرم می

اي متناسب با شرایط، فرهنگ و رشد خود با هر جامعه
ي آسیب پذیر را تهدیـد  هاگروهانواعی از مشکالت که

ست، که تاثیرات مخربی روي فرآینـد  اروبرو،دکنمی
ــات ). بهــره14(ترقــی آن جامعــه دارد گیــري از امکان

اجتماعی آن جامعـه  -بسترهاي فرهنگیمعنوي که در

ي دینی، قرآنـی، شـیوه   هادر ایران آموزه(وجود دارد
ع) در قالب نگرش مثبـت بـه   (معصومینزندگی ائمه

توانـد مسـیر   د کـه مـی  باشـ میجمله عواملی دین) از
حرکت جامعه را بسوي ترقـی و تعـالی همـوار سـازد،     

ــه درك  ــوري ک ــوي و  بط ــات معن ــن امکان ــرد ای عملک
ـ مـی گیري موثرتر از آنهـا  بهره د تـوان مقابلـه بـا    توان

بـاال بـرده و بـا ارائـه راه     هـا مشکالت را در این گـروه 
). در 15-17(یی به سالمت جامعـه کمـک نمایـد   هاحل

ت روانپزشکی و روانشناختی، یکی از امکانـات  کنار خدما
اســالمی راهبردهــاي مقابلــه -معنــوي جامعــه ایرانــی

د کـه  باشـ مـی اسالمی در قالب نگرش مذهبی مثبـت  
ي آسیب پذیر را در ایـن راه  هاتواند افراد و گروهمی

کمک نماید. 
زنـدگی کیفیـت درنگـرش مـذهبی  نقـش ازاطـالع 

مـا  توانـایی بهزیستیجویان تحت پوشش سازمان مدد
امر استفاده بهینـه از امکانـات   درهاآنبهکمکدررا

منجر به خـودمراقبتی  ومذهبی ارتقاء داده-فرهنگی
وفـوق مطالـب بـه توجـه د. باگردمیبیشتر در آنها 

بـا ارتبـاط درايمطالعـه که تـاکنون مطلباینذکر
جویان زنـدگی مـدد  کیفیـت بـر نگرش مذهبیاثرات

چنـین انجـام اسـت، بنـابراین  انجام نگرفتـه بهزیستی
رسد.مینظربهضروريايمطالعه

روش کار
مقطعـی بـود. جامعـه    -پژوهش حاضر از نوع توصیفی

آماري پژوهش شامل کلیه مددجویان تحـت پوشـش   
. نگاهی به ندسازمان بهزیستی شهرستان دره شهر بود

پـژوهش  ي هـا ي همبستگی در مورد متغیرهاپژوهش
حاضر در جوامعی مشابه جامعه مـورد مطالعـه بیـانگر    

ي هـا ي متنوعی است که با توجه بـه پـژوهش  هانمونه
230مرتبط با متغیر یاد شده، در پژوهش حاضر تعداد 

، 65/37میــانگین ســنی   (مــرد) 100زن، 130(نفــر 
ي هـا ) از مـراجعین بـه کلینیـک   1/8انحراف اسـتاندارد 

ی شهرسـتان دره شـهر بـا    وابسته به سـازمان بهزیسـت  
گیري تصادفی ساده انتخاب شدند. تحلیـل  شیوه نمونه
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به روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه گـام  
از هــابــه گــام انجــام گرفــت. بــراي گــرد آوري داده

ي زیر استفاده شد:هاپرسشنامه
1مقیاس نگرش مذهبی خدایاري فرد

نگـرش  سوالی براي سنجش 113این ابزار یک مقیاس 
). مبـانی نظـري ایـن    18(دینی افراد ساخته شده است

بعد شـناخت  4ي نگرش مذهبی را درهامقیاس مولفه
دینی، باور دینی، عالیـق و عواطـف دینـی و التـزام بـه      

همـین  وظایف دینی تقسیم بنـدي نمـوده اسـت و بـر    
خرده مقیاس شناخت دینی، بـاوردینی،  4اساس شامل 

ام به وظـایف دینـی اسـت.    التزعواطف دینی وعالیق و
روایـی مقیــاس بـر مبنــاي سـاختار نظــري دینـی و بــا     
مراجعه به روایات و احادیث و کتب شـهید مطهـري و   

نیــز تاییــد دوازده نفــر از متخصصــان شــهید صــدر و
سـنجی و  ي روانشناسـی، روان هـا صاحب نظر در حوزه

دین که سابقه انجام طرح پـژوهش در ایـن زمینـه را    
تایید قرار گرفته است. ضـرایب آلفـاي   داشتند، مورد 

؛ گـرایش و  83/0بدست آمـده بـراي شـناخت دینـی    
؛ التزام بـه وظـایف   9/0؛ باور دینی76/0عواطف دینی 

بوده است کـه  95/0و نگرش مذهبی کل92/0دینی 
د، همچنین باشمیبیانگر همسانی درونی مناسب ابزار 

ـ  آن بررسی و3وسازه2روایی محتوایی ده تاییـد گردی
پژوهش حاضـر آلفـاي کرونبـاخ بـراي     ). در16(است

نفـر) بـین   188(ي ایـن پرسشـنامه بـا نمونـه    هامؤلفه
به دست آمده اسـت کـه بیـانگر اعتبـار     86/0-81/0

مناسب آن است.
ــازمان   ــدگی س ــت زن ــابی کیفی ــاه ارزی ــاس کوت مقی

4بهداشت جهانی

ل بوده کـه بصـورت پـنج    سوا26حاوياین پرسشنامه 
)1مخــالف= تــا کــامالً 5موافــق= کــامالً (ايگزینــه

خـرده  4گذاري شده اسـت، ایـن مقیـاس داراي    نمره
مقیاس سالمت جسمی، سالمت روانی، روابط اجتماعی، 

1 Religiosity Scale Khodayari Fard
2 Content Validity
3 Construct Validity
4 World Health Organization's Quality of Life-Brief

اعتبـار ایـن مقیـاس در    محیط زندگی است. روایی وو
رضـایت بخـش گـزارش    ي ایرانی مطلـوب و هانمونه

پـژوهش حاضـر آلفـاي    ). همچنـین در 19(شده است
188(ي این پرسشنامه با نمونههانباخ براي مؤلفهوکر

به دست آمده اسـت کـه بیـانگر    79/0-/84نفر) بین 
اعتبار مناسب آن است. 

مراحل اجراي پژوهش
و بررسـی ابزارهـا ابتـدا اعتبـار  پـژوهش اجرايبراي

بعد از مشخص شـدن حجـم   .گرفتقرارتاییدمورد
از میان هاتصادفی ساده، نمونهنه با توجه به شیوهنمو

براي گـرفتن  1391جویانی که در نیمه دوم سال مدد
کلینیـک وابسـته بـه سـازمان     خدمات اجتماعی، بـه دو 

ــی   ــدام م ــتان اق ــطح شهرس ــتی در س ــد، بهزیس کردن
بـراي کـه اسـت بـه توضـیح  گزیـده شـدند. الزم  بر

پرسشـنامه از عبـارات هریکسواد،بیيهاآزمودنی
شد،میتوضیح دادههاآنمعنايوهشدخواندهدقیقاً

ي مربـوط هـا گزینـه درهاآنکالمیيهاپاسخسپس
سـواد  بـی يهـا نمونـه برايرواینید. ازگردمیثبت
آمـوزش  لیکرتـی هايمقیاسبهدهینمرهنحوهابتدا
هـا پرسشـنامه يهاعبارتازیکهرسپس،هشدداده

مددجوکاملدركازپسوشدمیخواندهدقته ب
عبارت،آنبهپاسخگوییوپرسشنامهاولین عبارتاز

درخنثیلحنیداشتنبرمبنیاحتیاطبا رعایتبعدي
اطالعاتآوريجمع.شدمیپرسیدهخواندن، سؤاالت

دورهاینطولدروانجامیدبطولماه2مجموعدر
دو مرکـز وابسـته بـه سـازمان     با همکـاري پژوهشگر
فـراوان دقـت ووقـت صـرف شهرستان بـا بهزیستی 
نمود. اقدامهاپرسشنامهآوريجمعنسبت به

در پژوهش حاضرمالحظات اخالقی به شرح ذیل رعایت 
) کلیـه پاسـخ دهنـدگان بـه صـورت کتبـی و       1گردید: 

شفاهی اطالعاتی را در مورد پژوهش دریافت کـرده و  
؛در صورت تمایل در پژوهش شرکت کردند

آزادي کامل داشتند تا در صورت عدم تمایـل  ) افراد 2
؛در پژوهش شرکت نکنند
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اطمینان داده شد که تمـام اطالعـات   ها) به آزمودنی3
باشد و براي اموربر اساس اصل رازداري، محرمانه می

؛پژوهشی مورد استفاده قرار خواهند گرفت
) به منظور رعایت حـریم خصوصـی افـراد نـام و نـام      4

؛ثبت نشدگی افراد خانواد
نتـایج  کنندگانی کـه تمایـل بـه آگـاهی از    شرکتبه ) 5

امکان ارائه نتایج پژوهش پس از اتمام ،پژوهش داشتند
؛کار به صورت مشاوره انفرادي وجود داشت

ــه    6 ــژوهش کلی ــد پ ــان از رون ــول اطمین ــت حص ) جه
توسط پژوهشگران اجرا گردید.هاپرسشنامه

هایافته
ونگـرش مـذهبی  بازندگیکیفیت همبستگیضرایب

از2آمده است. در جدول 1آنها در جدول يهامولفه
گـام بـراي   بـه گـام متغیـري چنـد رگرسـیون تحلیـل 

بـین  ي پـیش هابینی متغیرهاي مالك از روي متغیرپیش
استفاده شده است، در پژوهش حاضر نگرش مذهبی و

بـین و کیفیـت   ي آن به عنوان متغیرهاي پـیش هامولفه
به عنـوان متغیـر مـالك در نظـر گرفتـه شـده       زندگی

مردانيهامیانگینبه مقایسه3است. همچنین جدول 
نگـرش مـذهبی   وکیفیت زنـدگی متغیردودرزنانو

پردازد.می

آنيهامولفهونگرش مذهبیباآنيهامقیاسخردهوکیفیت زندگیهمبستگیضرایبنتایج.1جدول
ي نگرش مذهبیهامولفه

گرایش وعواطف باور دینیشناخت دینیکیفیت زندگی
دینی

التزام عملی به 
وظایف دینی

مذهبی نمره نگرش
کل

33/0*31/0*22/0*29/0*21/0*سالمت جسمی
48/0*36/0*47/0*47/0*48/0*سالمت روانی
45/0*35/0*41/0*38/0*45/0*روابط اجتماعی

44/0*45/0*46/0*34/0*38/0*کیفیت محیط زندگی
49/0*46/0*54/0*52/0*51/0*نمره کل کیفیت زندگی

* p< 001/0
چگـونگی تـر دقیـق بررسـی منظوربهبعدمرحلهدر

ي نگـرش  هـا مولفـه کنندگیبینیپیشقدرتوارتباط
رگرسیونتحلیلازکیفیت زندگیبارابطهدرمذهبی

گـام گردیـد، در اسـتفاده گـام بـه گـام متغیريچند
وگـرایش نگرش مـذهبی، يهامولفهمیانازنخست
تنهـایی بهگردید و توانستتحلیلوارددینیعواطف

نماید.بینیپیشواریانس کیفیت زندگی رادرصد24
وشـد اضـافه مـدل بـه دینیباورمتغیربعد،گامدر

آخرگامداد. درافزایشدرصد28بهراتبیینضریب
ضـریب کـه شـد افزودهمدلبهشناخت دینیمتغیر
خـرده رسـاند. درصـد 32مقـدار بـه رانهاییتبیین

وجـود علـت بـه مقیاس التزام عملی به وظایف دینی
وگـرایش متغیرهـاي بـا بـاال همپوشیوکوواریانس

) وارد =93/0r(و بـاور دینـی  )=92/0r(دینـی عواطف
مشـاهده  2جـدول  معادله نشد. همانگونه که از نتـایج 

>001/0pد تمام ضـرایب همبسـتگی در سـطح   شومی

ند.باشمیمعنادار 
درجنسیتیهايتفاوتبررسیمنظوربهنیزپایاندر

tازآزمـون نگـرش مـذهبی  وکیفیـت زنـدگی  میزان

به همین منظـور  شد.استفادهمستقلهايگروهبراي
فـرض همگنـی  جهـت بررسـی  لـوین آزمـون ابتـدا 

گروه زنان و مـردان در متغیرهـاي   دودرهاواریانس
تحقیق صورت گرفـت، نتـایج نشـان داد در دو متغیـر     

) و کیفیـت زنـدگی   =05/0p< ،42/2fنگرش مذهبی (
)05/0p< ،82/1f=  ــانس ــی واری ــه همگن ــا) مفروض ه

هـاي گروهبرايtرعایت گردیده است. نتایج آزمون
بین زنان و مردان تحت پوشـش  کهدادمستقل نشان

ســازمان بهزیســتی در دو متغیــر نگــرش مــذهبی     
)01/0p< ،54/0=t) 01/0) و کیفیت زندگیp< ،2/0=t (

آمده 3تفاوت معنا داري وجود ندارد. نتایج در جدول
است.
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نگرش مذهبیيهامولفهرويازکیفیت زندگیبینیپیشبرايرگرسیون. تحلیل2جدول 

آماريشاخص

مدل

مجموع منبع تغییر
مجذورات

درجه 
آزادي

میانگین 
مجذورات

آماره 
فیشر

ضریب 
همبستگی

R

ضریب 
تبیین
R2

سطح 
معنی 
داري
Sig.

ضریب 
استاندارد 
رگرسیون

)β(

عواطف گرایش و
دینی

13/26714113/26714رگرسیون
02/15149/0240/0001/06/0 24/19012228باقیمانده

38/83
37/45726229کل

گرایش و عواطف 
دینی

+

81/3042121/15210رگرسیون

18/10653/0280/0001/0
65/0

56/15034227باقیمانده
42/67

04/0- 81/30421229کلباور دینی
گرایش و عواطف 

دینی
+

باور دینی
+

شناخت دینی

04/31689301/10563رگرسیون

17/8157/0324/0001/0

55/0

33/14037226باقیمانده
11/62

04/0-

21/0
37/45726229کل

* p< 001/0

نگرش مذهبیوکیفیت زندگیمتغیردودرزنانومردانيهامیانگینمقایسهبرايt. آزمون3جدول

آماريشاخص
tآماره انحراف معیارمیانگینتعدادجنسیتمتغیر

درجه 
آزادي

df

سطح 
معناداري

Sig.

کیفیت زندگی
1003813/5مرد

54/022859/0
1303938/5زن

نگرش مذهبی
10047909/6مرد

2/022888/0
13048089/7زن

بحث
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین نگرش مـذهبی  

، داري وجود داردمعنیو کیفیت زندگی رابطه مثبت و
چه میزان نگرش مذهبی فرد بـاالتر  اي که هر به گونه

نیـز بـاالتر   داري کیفیـت زنـدگی او  به طور معنا،باشد
شده ي مطرحهارود. نتایج این پژوهش ناهمخوانیمی

با دینـداري و ) در ارتباط با رابطه13(در تحقیق لوییز
د. دهـ میي مرتبط با آن را مورد تایید قرار نهانگرش

همکـاران بهرامـی و  يهـا یافته پژوهش حاضر با یافتـه 

ــیم و17( ــاران)، ل )، همخــوانی 10(نصــیريو )9(همک
دارد. ماهیت چند بعدي دین و مذهب، توضیحی براي 

دین یک سـازه .آوردي متناقض فراهم میهااین یافته
پیچیده است کـه وقتـی بـا بعضـی از متغیرهـا همـراه       

اي بـر سـالمت و   د ممکن است اثرات چندگانـه شومی
کلیییهاراهنمایی). مذهب20(داشته باشدبهداشت 

عمله آنهابانساناگرکهدهدمیقراربشراختیاردر
رضایت از خویشتن و رضایت از زندگی منجر بهد،نمای
گفـت کـه  تـوان می). در تبیین این یافته 21(دگردمی

شخصیباورهايپایهبرخودروزانهزندگیدرافراد
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من شایستهمثالً(خوددیگران،دربارهکهدیدگاهیو
دوهـر یـا واسـت)، عادالنهجهانمثالً(جهانهستم)،

رفتـار  دارنـد، دهـم) تغییرراجهانتوانممیمنمثالً(
سیستمیکفردبرايهادیدگاهوباورهاند. اینکنمی

اجازهفردبهمعناییسیستمایندهند.میشکلمعنایی
اساسبرودهدمعناخوداطرافجهانکه بهدهدمی
رفتـار وعمـل سپسوهدفانتخاببهمعنادهیاین

بپـردازد. مـذهب  انتخـاب شـده  اهـداف بـر مبتنـی 
سیسـتم بـراي نظیـري بـی وعظـیم منبـع توانـد مـی 

چیـزي  چهاینکهمرکزدرچرا که،باشدفردمعنادهی
دارد. به اعتقاد سیلبرمنقرار،شودمیادراكمقدس

معنادهیمتسسیيها) مولفه22(ریزارديو الگو )11(
،هـا وابستگیباورها،شامل،هستندمذهبازمتاثرکه

وهیجاناتمرکزينقطهعنوانبهاهدافوانتظارات
کیفیـت  ند و از ایـن طریـق بـر   کنمیعملفرداعمال

فـرد چنانچـه . به بیان دیگرندزندگی افراد تاثیرگذار
تبـع بـه ،باشدتريافزوننگرش مذهبیسطحداراي

توامدهدمیاطرافشجهانوبه خودکهمعنایی،آن
که پیامد آن استهدفمنديوارزشمندياحساسبا

ات امري که به کـر ،دباشمیارتقاء کیفیت زندگی فرد 
سجادیه و احادیث منقول در قرآن، نهج البالغه، صحیفه

ع) مورد تاکید قـرار گرفتـه اسـت   (از سایر معصومین
متـدین افـراد شناختیباورهايدیگر،عبارت). به23(

انسـان بـه هـا سـختی درخداونداینکهبهاعتقادنظیر
آزادراانسـان خداونـد اینکـه بهد، اعتقادکنمیکمک

دادهقرارخودشرفتارمسئولرااوواستآفریده
نیایش،طریقازو آرامشاطمیناناحساسیاواست

تـاثیر روانیفشاربامقابلهدرمتدینفردواکنشبر
آورد.المتی فرد را با خود به همراه میگذارد و سمی

در تبیین دیگر یافتۀ پژوهشی حاضر با اینکه فرهنـگ و  
ولـی از  ،)24(ندارندمدین همیشه با هم رابطه مستقی

مبـین اسـالم طـی سـالیان     هـاي دیـن  آنجا کـه ارزش 
مفیـد خـود را وارد فرهنـگ مـا     توانسته کارکردهـاي 

د، از این رو شاهد حضور پررنگ عناصر دینـی در نمای
بایـد  اجتماعی افراد هستیم، از ایـن رو زندگی فردي و

به نقش مثبت فرهنگ و جایگـاه نهـاد دیـن در جامعـۀ     
اره داشـت کـه بـا افـزایش میـزان      ایرانی اشـ -اسالمی

ایـن  میـان افـراد، آنهـا    نگرش دینـی در گیري وجهت
یابند که در شـرایط بحرانـی زنـدگی بـه     توانایی را می

اي مناسب رفتار نموده و از مسـیر تعـادل خـارج    گونه
نشوند و در نتیجه، از کیفیت زندگی باالتري برخوردار 

گیـري  ). بر این اساس، با بسط یـافتن جهـت  25(باشند
مذهبی در زندگی افـراد در برابـر شـرایط اجتمـاعی،     

از خودشان بردبـاري نشـان داده و   اقتصادي گوناگون
نمایند. بـه همـین   بر اساس تعالیم وحیانی و الهی رفتار 

توجـه  اندازه، هنگامی که افراد نسبت به امور دینی بـی 
باشــند، بیشــتر در معــرض پیامــدهاي مشــکالت قــرار 

گیرنـد؛ چراکـه در ایـن صـورت شـرایط اجتمـاعی       می
ــا  ــاگون بـ ــاعف و  گونـ ــارهاي مضـ وارد آوردن فشـ

سویه، بینش، نگـرش، رفتـار و شخصـیت افـراد را     ندچ
دستخوش تغییر قـرار داده و ایـن امـر موجـب بـروز      

هـاي گونـاگون فـرد    هایی در سطوح و جنبهينابهنجار
د که به نوبۀ خود کیفیـت زنـدگی فـرد را در    گردمی

دهد.معرض خطر قرار می
ــنش ــدادهاي ت ــیروی ــا  ،زاي روان ــرد ی ــدادي منف روی

ویدادها یا شـرایط زنـدگی اسـت کـه     اي از رمجموعه
انسان در مقابل آنها نیاز به سازگاري دارد. پاسخ انسان 

هـایی  هـا و واکـنش  به فشار روانی تحت تأثیر برداشت
است که مستلزم این است که انسان منابع سازش خود 

هـاي درونـی و   را بکار گیرد تا بتوانـد بـا ایـن خواسـته    
رش ایـن نکتـه کـه در    ). با پـذی 26(بیرونی انطباق یابد

ــدگی اجتمــاعی  ــاگون زن احتمــال رخــداد شــرایط گون
دوام از اي وجود دارد کـه  حوادث و مشکالت ناخواسته
بــوده و فــرد و منــابع دارو اســتقرار بیشــتري برخــور

هـاي فـراوان   خانواده) او را دستخوش چـالش (حمایتی
بـه نقـش مـذهب در تعـدیل ایـن      تـوان مینماید، می

در طول زنـدگی فـرد و تقویـت انسـجام     هانامالیمتی
همانند خـانواده) اشـاره کـرد. در    (منابع حمایتی افراد
دارند که افراد ) بیان می27(همکاراناین راستا شافر و 

متـدین میـزان فشـار روانـی مشـابهی را      متدین و غیر
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تواننـد بـا   کنند، اما افـراد متـدین بهتـر مـی    تجربه می
ـ    زاي ل فشـار تـنش  رویدادهاي منفـی زنـدگی و عوام

روانشناختی رویارویی کنند.

نتیجه گیري
نتایج این بررسی نشان داد نگرش مذهبی باال با ارتقاء 
کیفیــت زنــدگی مــددجویان تحــت پوشــش ســازمان  
بهزیستی مرتبط است. با توجه به نتایج بدست آمده از 

ي آن را می تـوان بـه   هاپژوهش حاضر، دین و آموزه
بهبـود  هـاي زنـدگی و  چـالش عنوان سپري در برابـر  

معرض آسیب قلمـداد  هاي درکیفیت زندگی جمعیت
اي که هـر چـه فـرد باورهـاي دینـی را      نمود، به گونه

بطور عملی در زندگی خویش لمس نماید، تفسیرهاي 
نماید کـه ایـن   ها میمعنادارتري از رویدادها و بحران

ـ امر به هدفمنـد  دگی فـرد و ارتقـاء کیفیـت    بودن زن
تـوان  جامد. بنابراین نگرش مذهبی را میانزندگی می

اي بــراي همــهســان مکانیســم دفــاعی رشــد یافتــههبــ
ــن   دوران ــاب آورد. ای ــه حس ــدگی ب ــل زن ــا و مراح ه

ه زریـزان حــو د کـه برنامـه  کنــمـی پـژوهش پیشـنهاد   
ي دینـی در  هـا گرفتن آموزهند با بکارتوانمیبهداشت 

ماننـد آمـوزش مهـارت زنـدگی و     ییهاکنار آموزش
ي ارتقاء سالمت بـه بـاالبردن کیفیـت    هاسایر آموزش
معـه کمـک نماینـد.    اجي آسیب پـذیر هازندگی گروه

در شـرایط  هـا ي این پـژوهش بـا دیگـر یافتـه    هایافته
باشد. براي تبیین ایـن امـر   فرهنگی متفاوت نزدیک می

تبـع آن  باید توجـه داشـت کـه نگـرش مـذهبی و بـه       
باشـد،  اي فرا فرهنگی میري به طور کلی پدیدهدیندا

ي نگرش مـذهبی در  هاگرچه ممکن است سهم مولفه
تبیـین کیفیـت زنــدگی بـا توجـه بــه شـرایط فرهنگــی      
متفاوت باشد. بدین خاطر نتـایج ایـن تحقیـق شـباهت     
قابل تـوجهی بـا دیگـر تحقیقـات در ایـن زمینـه دارد.       

اد وسیعی کـه  هرچند باید اذعان کرد که با توجه به ابع
،جمعی افراد داردنگرش مذهبی در زندگی انفرادي و

یی مربوط به نگرش مذهبی وجود دارد هاهنوز مولفه
که به دلیل ناتوانی ابزارها براي سنجش آنها نقش آنها 

ایرانـی در  -ا توجـه بـه اختصاصـات فرهنـگ اسـالمی     ب
سی قرار ي کیفیت زندگی، مورد بررهاارتباط با مولفه

هاي آینـده  رود در پژوهشاست، که انتظارمینگرفته 
به این مقوله بیشـتر پرداختـه شـود. یکـی از مشـکالت      
پژوهش حاضر جلب همکاري بعضی از مـددجویان در  
انجام پژوهش بود، از آنجـا کـه آنـان تکمیـل نمـودن      

گـذار در ارائـه   را بـه عنـوان عـاملی تاثیر   هاپرسشنامه
نمودند، از ات سازمان بهزیستی به خود فرض میخدم

ــا  ــالح ب ــن رو اص ــاد  ای ــب اعتم ــوق در جل ــتباه ف ور اش
ــنامه  مــدد ــل از اجــراي پرسش ــاري قب ــه همک جویان ب

ي تحقیق این بود که هاضروري بود. یکی از محدودیت
ابزارهـاي  کهبودندسوادبیهادرصد از آزمودنی18

. اسـت نشـده اعتباریابیورواییهادر میان آنتحقیق
بـه ایـن امـر    تـوان مـی ي دیگر تحقیق هااز محدودیت

ـ    ه مطالعـه حاضـر محـدود و در    اشاره کـرد کـه نمون
از ایـن رو  ؛محـدودي قـرار داشـت   یجغرافیایگستره

ــژوهش  ــابه در پ ــاتی مش ــام مطالع ــی در انج ــاي آت ه
تـر  ي گسـترده هـا هاي متفاوت و نیز در نمونهجمعیت

ي هـا اي در مـورد تـأثیر مولفـه   ي تازههاتواند افقمی
هـاي  نگرش مذهبی بر ابعاد کیفیـت زنـدگی جمعیـت   

د.آسیب پذیر باز نمای

تشکر و قدردانی
ــ ــه در ازینمحقق ــرادي ک ــام اف ــر  تم ــژوهش حاض پ

ورا داشـته و قـدردانی تشکرکمالمشارکت داشتند،
د.ننمایمیو تندرستیموفقیتآرزويآنهاهمهبراي
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