ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎرۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۱۱۶ﺑﻬﺎر ۱۳۹۷

ﻧﻘﺶ ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ در اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ
ﺑﻪ روش ﻓﻮرداﯾﺲ
در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﻧﻮان ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘﮥ وﯾﮋۀ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺎرس
ﻓﺮزاﻧﻪ دﻫﻘﺎﻧﯽ
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﻔﯽ
٣
ﻓﺎﺋﺰه ﻧﺎﻃﻘﯽ
٤
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻓﻘﯿﻬﯽ
١

٢

ﭼﮑﯿﺪه

ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ - ۱۳۹۶/۸/۲۶ :ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش.۱۳۹۶/۱۱/۹ :
 .١داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﻓﻠﺴﻔﮥ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ،واﺣﺪ اراک).ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل(
farzanehdehghani96@gmail.com

 .٢اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ اراک ).(seifiarak@gmail.com
 .٣اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ اراک ).(f-nateghi@iau-arak.ac.ir
 .٤اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ اراک ).(a-faghihi@iau-arak.ac.ir
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ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﺑـﻪ روش ﻓـﻮرداﯾﺲ ،ﺑـﺮ ارﺗﻘـﺎء
ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﺑﺎﻧﻮان ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘﮥ وﯾﮋۀ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺎرس ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﮕـﺮش ﻣـﺬﻫﺒﯽ
آﻧﺎن اﺳﺖ .روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﯿﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺘﻪ ،آزﻣـﺎﯾﺶ دو ﮔﺮوﻫـﯽ ﺑـﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن و ﭘﺲ آزﻣﻮن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ،ﺑـﺎﻧﻮان
ﺧﺎﻧﻪدار ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘﮥ وﯾﮋۀ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺎرس ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ از آن ﺑـﯿﻦ ،ﺑﻠـﻮک وﯾـﮋۀ

۶۷

ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻨﺪر ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ  ۱۸۰ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮﻣﻮل ﮐـﻮﮐﺮان ﺑـﻪ
روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﺳﺎدۀ ﺗﺼـﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪهاﻧﺪ .اﺑـﺰار اﻧـﺪازهﮔﯿﺮی ﭘـﮋوﻫﺶ،
ﭘﺮﺳﺸــﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷــﺎدﮐﺎﻣﯽ و ﻧﮕﺮشﺳــﻨﺠﯽ ﻣــﺬﻫﺒﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷــﺪ .رواﺋــﯽ ﻣﺤﺘــﻮاﺋﯽ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ،ﺗﻮﺳﻂ  ۸ﻣﺘﺨﺼﺺ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ رﺳﯿﺪ و ﺑﺮای ﺳـﻨﺠﺶ
ﭘﺎﯾﺎﺋﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ،از ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺮاﺑـﺮ ۹۳/۰
ﻣﯽﺑﺎﺷــﺪ .در ﭘﺮﺳﺸــﻨﺎﻣﮥ ﻧﮕﺮشﺳــﻨﺠﯽ ﻣــﺬﻫﺒﯽ ﻧﯿــﺰ ،رواﺋــﯽ ﻣﺤﺘ ـﻮای آن ﺗﻮﺳــﻂ
ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ اﻣﺮ ﺗﺄﯾﯿـﺪ ﺷـﺪ و ﺑـﺮای ﺳـﻨﺠﺶ ﭘﺎﯾـﺎﺋﯽ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ،از ﺿـﺮﯾﺐ آﻟﻔـﺎی
ﮐﺮوﻧﺒﺎخ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺮاﺑﺮ  ۰/۹۳۶ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ،ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه
ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻗﻮی و ﺿﻌﯿﻒ ،ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداری وﺟـﻮد دارد و آﻣـﻮزش ﺷـﺎدﮐﺎﻣﯽ
ّ
در اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻗﻮی ،دارای ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی رﺿـﺎﯾﺖ زﻧـﺪﮔﯽ،
ﺳﺮذوق ﺑﻮدن ،آﻣﺎدﮔﯽ رواﻧﯽ و اﻣﯿﺪواری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺿـﻌﯿﻒ
دارﻧﺪ.
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿـﺪی :ﺷـﺎدﮐﺎﻣﯽ ،ﻓـﻮرداﯾﺲ ،ﺑـﺎﻧﻮان ،ﻧﮕـﺮش ﻣـﺬﻫﺒﯽ ،ﻣﻨﻄﻘـﮥ وﯾـﮋۀ
اﻗﺘﺼﺎدی.
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﯾﮑﯽ از ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ و ﻟﻄﻒﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻧﻌﻤﺖ ﺷﺎدی ،ﻋﺸـﻖ و ﻣﺤﺒـﺖ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻋﻘﻞ و ﺷﺮع ،ارزﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﻧﺴـﺎن ﺑـﺎ داﺷـﺘﻦ اﺣﺴـﺎس
ﻣﺜﺒﺖ و ﺷﺎدی ،آﻣﺎدۀ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺷﺎﯾﺴـﺘﻪ و ﻣﺜﺒـﺖ ﻣﯽﺷـﻮد و ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﯾﮕـﺮ،
ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ و ﻋﻮاﻃﻒ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ داﺷﺘﻦ اﯾـﻦ ﻧﻌﻤـﺖ ﺑـﺰرگ ﺑﺴـﺘﮕﯽ دارد .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ،
ﺑﻪﺟﺎی ﻧﺴﺨﮥ ﺗﮑﺮاری »ﺷﺎد ﺑﺎﺷـﯿﺪ« ،روش ﻋﻤﻠﯿـﺎﺗﯽ ﮐـﺮدن آن را ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ ﺟﺴـﺖوﺟﻮ
ﮐﺮد و ﺷﯿﻮۀ درﺳﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن را ﺑﻪ ﻣﺮم آﻣﻮﺧﺖ.
در زﻣﯿﻨﮥ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ،ﺷﻤﺎری از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از اﺳـﺎس
ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی رواﻧﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺷـﺎدﮐﺎﻣﯽ و ﻣﯿـﺰان اﻣﯿـﺪ ﺑـﻪ زﻧـﺪﮔﯽ و
رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ رواﻧﯽ و ﺗﻘﻮﯾـﺖ ﻧﯿـﺮوی دﻓـﺎﻋﯽ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ اﺳـﺘﺮس
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد )ﺳـﺎﺋﻮل۱۹۹۰ :؛ ﻟﯿﺒﻮرﻣﯿﺮﺳـﮑﯽ و راس .(۱۹۷۷ ،ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺷـﺎدﮐﺎﻣﯽ در زﻧـﺪﮔﯽ،
ُ
ﺧﻠﻖ اﻓﺮاد ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ و دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی آﻧﻬﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺪﮔﯽ ،ﺟﻨﺒـﮥ ﻣﺜﺒـﺖﺗﺮی ﺑـﻪ ﺧـﻮد
َ
ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺧﻠﻖ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺜﺒـﺖ و ﻣﻨﻄﻘـﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮ اﺳـﺖ و واﮐﻨﺶﻫـﺎی ﻣﺜﺒـﺖ

ﻧﻘﺶ ﻧﮕﺮﺵ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺩﺭ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺷﺎﺩﻛﺎﻣﻲ...

دﯾﮕﺮان را ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه دارد و اﯾـﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺎﻋـﺚ رﺿـﺎﯾﺖﻣﻨﺪی ﮔـﺮدد .ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ
ﺷــﺎدﮐﺎﻣﯽ در زﻧــﺪﮔﯽ ،ﻫﯿﺠﺎﻧــﺎت ﻣﺜﺒــﺖ در زوﺟــﯿﻦ ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺷــﺪه و ﺑﺎﻋــﺚ ﻣﯽﺷــﻮد ﮐــﻪ
ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪۀ ﻣﺜﺒﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺑﺎ ارﺗﺒـﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﻣﺜﺒﺖ دارد ،ﻣﺸﮑﻼت را ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺷـﺎدﻣﺎﻧﯽ
را در ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد )اﻣﯿﺮی ﻣﺠﺪ و زری ﻣﻘﺪم.(۱۳۸۹ ،
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﻮاﻣﻊ اﻣﺮوزی ﺑﺮای ﺗﺪاوم و ﺑﻘﺎء ﺧﺎﻧﻮاده و ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ
رواﻧﯽ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼت و ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ زوال ﺧـﺎﻧﻮاده و
رواﺑﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،رﯾﺸﻪدار ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻪ ﻣﻨﺠـﺮ
ﺑﻪ ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .دﯾﺪﮔﺎه اﺧﻼﻗﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ
ﻧﺤﻮه و ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎزﮔﺎری آن ﻓﺮد را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ و
ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺖ ،روشﻫﺎی ﺳﺎزﮔﺎری ﺧـﺎص ﺧـﻮد را دارد ﮐـﻪ از وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎی آن ،ﻗـﺪرت
ّ
ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎﻻ ،ﺻﺒﺮ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺗﻮﮐﻞ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑـﺎ ﻣﺸـﮑﻼت و ﺑﻼﯾـﺎ و
اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ و اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﯾﻤـﺎن ﺑـﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ و ﺗﻘـﺪﯾﺮ اﻟﻬـﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ
)ﺣﮑﻤﺖ.(۱۳۷۹ ،
ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ،ﻫﯿﭻ ﮐـﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺗـﺄﺛﯿﺮ روﯾﮑـﺮد دﯾﻨـﯽ را در ﺑﻬﺒـﻮد رواﺑـﻂ اﻧﺴـﺎﻧﯽ و
ﺳﺎزﮔﺎری در زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺸﺮ ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮد .اﻣﺮوزه ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮ ،ﻣﯿـﻞ ﺑـﻪ
ﮐﻨﮑﺎش و ﭼﺎﻟﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺬﻫﺐ در ﺣﻞ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻌﻀﻼت اﺧﻼﻗﯽ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ اﻧﺴـﺎن
ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﺬﻫﺐ را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ .دﯾﻦ ،آﺛﺎر
ﻧﯿﮏ ﻓﺮاوان دارد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ،ﮐـﺎﻫﺶ و رﻓـﻊ ﻧﺎراﺣﺘﯽﻫﺎﺳـﺖ .ﭘﯿـﺮوان ﻫﻤـﮥ ادﯾـﺎن،
ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﻣﺬﻫﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﻫـﻢ ﺟـﺰء ﺧﻮاﺳـﺘﻪﻫﺎی ﻓﻄـﺮی و
ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ و ﻫﻢ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺴﺎن را ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﻨﺤﺼـﺮ ﺑـﻪ ﻓـﺮد
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺗﻮﺳﻠﯽ.(۱۳۶۹ ،
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ زن در آراﻣﺶ ﺧـﺎﻧﻮاده ،ﺑـﺮ آن ﺷـﺪﯾﻢ ﺗـﺎ در اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ،ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ آﯾـﺎ آﻣـﻮزش ﺷـﺎدﮐﺎﻣﯽ ﺑـﻪ روش ﻓـﻮرداﯾﺲ ﺑـﺮ ارﺗﻘـﺎء
ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﺑﺎﻧﻮان ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ آﻧﺎن اﺛﺮﺑﺨﺶ اﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ،ﻓﺮض ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺻﻞ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﺑﻪ روش ﻓﻮرداﯾﺲ ﺑﺮ ارﺗﻘﺎء ﺷـﺎدﮐﺎﻣﯽ )ﺑـﻪ
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ّ
ﻫﻤﺮاه ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی آن( ﺑﺎﻧﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ آﻧﺎن اﺛﺮﺑﺨﺶ اﺳﺖ.
در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ زﯾﺮ در اﯾﺮان و ﺧـﺎرج از ﮐﺸـﻮر ﺑـﻪ ﺳـﺮاﻧﺠﺎم
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ:
 ﺳــﯿﻔﯽ و ﻫﻤﮑــﺎران ) ،(۱۳۹۴ﻣﻘﺎﻟــﻪای را ﺑــﺎ ﻋﻨ ـﻮان »آﻣــﻮزش ﺷــﺎدﮐﺎﻣﯽ ﺑــﻪ ﺷــﯿﻮۀﻓﻮرداﯾﺲ« ﺗﺮﺗﯿﺐ دادﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ،ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ
ﻓﻮرداﯾﺲ ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﯿﻤﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ،ﺑﺎ ﻃﺮح ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن  -ﭘـﺲ آزﻣـﻮن و
ﮔﺮوه ﮔﻮاه ﺑﻮد .ﺟﺎﻣﻌﮥ آﻣﺎری اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ را ،داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘـﺮ ﺳـﺎﮐﻦ ﺧﻮاﺑﮕﺎهﻫـﺎی
داﻧﺸــﺠﻮﯾﯽ داﻧﺸــﮕﺎه آزاد اﺳــﻼﻣﯽ واﺣــﺪ اراک در ﺳــﺎل ﺗﺤﺼــﯿﻠﯽ  ۹۱ - ۹۲ﺗﺸــﮑﯿﻞ
ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ۵۰ ،ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داوﻃﻠﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼـﺎدﻓﯽ
ﺑﻪ دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ و ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ .ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ ،ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﺟﻠﺴـﮥ دو ﺳـﺎﻋﺘﻪ،
ﺗﺤﺖ آﻣﻮزش ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ ﻓﻮرداﯾﺲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ آ ﮐﺴﻔﻮرد ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن و ﭘﺲ آزﻣﻮن ﻫﺮ دو ﮔﺮوه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ آﻣـﻮزش
ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﺑﻪ روش ﻓﻮرداﯾﺲ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﺷـﺎدﮐﺎﻣﯽ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن را اﻓـﺰاﯾﺶ داده اﺳـﺖ.
ّ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ روش آﻣـﻮزش ﺑـﺮ ﻣﺆﻟﻔـﻪﻫﺎی ﺧﻮدﭘﻨـﺪاره ،آﻣـﺎدﮔﯽ رواﻧـﯽ،
ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی واﻣﯿﺪواری ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده ،وﻟﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ ،ﺳﺮ ذوق ﺑﻮدن و
اﺣﺴﺎس زﯾﺒﺎﺋﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽداری ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 ﻓﺮزادﻓــﺮ ) (۱۳۸۵در ﭘﮋوﻫﺸــﯽ ﺑــﻪ ﺑﺮرﺳــﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸــﯽ آﻣــﻮزش ﺷــﺎدﮐﺎﻣﯽ ﺑــﻪ ﺷــﯿﻮۀﻓﻮرداﯾﺲ ،در ﮐـﺎﻫﺶ اﻓﺴـﺮدﮔﯽ زﻧـﺎن ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳـﺖ ﺗﺤـﺖ ﺣﻤﺎﯾـﺖ ﮐﻤﯿﺘـﮥ اﻣـﺪاد اﻣـﺎم
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺷﻬﺮ ...ﭘﺮداﺧﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت وی ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ اﯾـﻦ آﻣـﻮزش ،ﺑـﺮ ﮐـﺎﻫﺶ
اﻓﺴﺮدﮔﯽ زﻧﺎن ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.
 ﻋﺎﺑﺪی ) (۱۳۸۱در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ  -رﻓﺘـﺎریﻓﻮرداﯾﺲ ﺑﺮ ﺷـﺎدﻣﺎﻧﯽ ،اﺿـﻄﺮاب ،اﻓﺴـﺮدﮔﯽ و رواﺑـﻂ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸـﮕﺎه
اﺻﻔﻬﺎن« در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی  ۱۰ ،۲۰و  ۷۰ﻧﻔـﺮی از داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ،ﺑﺮﻧﺎﻣـﮥ ﺷـﺎدﻣﺎﻧﯽ
ﻓﻮرداﯾﺲ را اﺟﺮا ﮐﺮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
را اﻓــﺰاﯾﺶ داد .اﺟــﺮای اﯾــﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﻋــﻼوه ﺑــﺮ اﻓــﺰاﯾﺶ ﺷــﺎدﻣﺎﻧﯽ ،ﮐــﺎﻫﺶ اﺿــﻄﺮاب و
اﻓﺴﺮدﮔﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

1. Veenhoven.

ﻧﻘﺶ ﻧﮕﺮﺵ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺩﺭ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺷﺎﺩﻛﺎﻣﻲ...

 واﻟﺮﯾﺖ ) (۱۹۹۵ﮔﺰارش ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر دﯾﻨﯽ و ﺷﺎد ﺑﻮدن ،راﺑﻄﮥ ﻣﺜﺒـﺖوﺟﻮد دارد .دﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه ،ﺑﺮ رﻓﺘـﺎر و ﺑﺎزﺧﻮردﻫـﺎی
ﻣﻬﻢ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺧﺎﻧﻮاده ،ﮐﺎر ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ زﻧـﺪﮔﯽ روزاﻧـﻪ و ﺑﺮداﺷـﺖ از
اﻣﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﻓــﻮرداﯾﺲ ) (۱۹۷۷در ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪای از ﭘﮋوﻫﺶﻫــﺎی ﺧــﻮد ،ﺑــﻪ آﻣــﻮزش ﺷــﺎدﮐﺎﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ .اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ﺣﺎﮐﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ اﻓﺮاد ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨـﺪه در اﯾـﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ۸۱ ،درﺻﺪ اﻓـﺮاد اﺷـﺎره ﮐﺮدﻧـﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﯿﺰان ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ آﻧﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و  ۳۶درﺻﺪ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽﺷـﺎن ﺑـﻪ ﻣﯿـﺰان ﺑﺴـﯿﺎر زﯾـﺎدی اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ و ۸۹
درﺻﺪ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ اذﻋﺎن داﺷـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ،در ﭘﺎﯾـﺎن دادن ﺑـﻪ اﺣﺴـﺎس ﻧﺎرﺿـﺎﯾﺘﯽ و
آﻣﻮزش ﺷﯿﻮۀ ﮐﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ آن ،ﺑﻪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻧﺎراﺣﺘﯽ و اﻓﺴـﺮدﮔﯽ آﻧـﺎن ﮐﻤـﮏ ﮐـﺮده
اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وﯾﻨﻬﻮون ،(۱۹۸۸) ١ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺑـﻪ ﻗﻀـﺎوت ﻓـﺮد از درﺟـﻪ ﯾـﺎ ﻣﯿـﺰان ﻣﻄﻠﻮﺑﯿـﺖ
ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﭼﻘـﺪر
از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮد .در زﻣﯿﻨﮥ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ،ﻧﻈﺮﯾـﻪﻫﺎی روانﺷﻨﺎﺳـﯽ زﯾـﺎدی ﻣﻄـﺮح
اﺳﺖ ﮐﻪ در ذﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
ّ
ّ
ﻧﻈﺮﯾــﮥ ﻟــﺬتﮔﺮاﯾﯽ :روﯾﮑــﺮد ﻟــﺬتﮔﺮا ،ﺷــﺎدﻣﺎﻧﯽ و زﻧــﺪﮔﯽ ﺧــﻮب را ﺑــﺮ ﺣﺴــﺐ
ّ
ﻟــﺬتﺟﻮﯾﯽ و ﭘﺮﻫﯿــﺰ درد ﺗﻌﺮﯾــﻒ ﻣﯽﮐﻨــﺪ .اﯾــﻦ ّ
ﺳــﻨﺖ در ﺳﺮﺗﺎﺳــﺮ ﺗــﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺴــﻔﻪ و
روانﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻃﺮﻓﺪاراﻧﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ آرﯾﺴﺘﯿﭙﻮس ،ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﻗﺒﻞ از ﻣـﯿﻼد
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺗﻮﺳﻂ دﯾﻨﺮ و ﺷﻮارﺗﺰ وﯾﺮاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ّ
ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺧﻮاﺳﺘﻪ )ﻧﯿﺎز( :ﮔـﺮﯾﻔﯿﻦ ) ،(۱۹۸۶ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﺑـﺎور اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗﺤﻘـﻖ ﺧﻮاﺳـﺘﻪﻫﺎ،
ّ
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺧﻮاﺳﺘﮥ دﻧﯿﺎ ،ﺳﺨﻦ از ﻟﺬت در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻄـﺎﺑﻖ
اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ،ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﻪدﺳﺖ آوردن آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ،ﺑـﺪون ﺗﻮﺟـﻪ
ّ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ آن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ،ﺷﺎﻣﻞ ﻟﺬت ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﻧﻪ.
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ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻫﺪاف :ﻧﻮﺳﺒﺎم ،اﺳﺎس ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ را ﺑﺮ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫـﺪاف ﻣﯽداﻧـﺪ.
ً
ﺑﺮاﺳﺎس »ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻫﺪاف« ،ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ارزﺷـﻤﻨﺪی در دﻧﯿـﺎ وﺟـﻮد دارﻧـﺪ و
ً
ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ اﻫﺪاف ﺣﻘﯿﻘﺘـﺎ ارزﺷـﻤﻨﺪ؛ اﻣـﻮری
ﭼﻮن ﺷﻐﻞ ،دوﺳﺘﯽ ،آﻣﻮزش ،ﻣﻌﺮﻓﺖ ،راﺣﺘﯽ و رﻓﺎه ﻣﺎدی و ﺳﻼﻣﺘﯽ )ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه.(۱۳۹۲ ،
از دﯾﺪﮔﺎه روانﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎدی ﺑﺮ ﺷﺎدی ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ از آﻧﻬـﺎ
اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
ﻋﺸﻖ و ازدواج ،ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ،آﺷﻨﺎﯾﺎن ،دﯾﻦ و روﺣﺎﻧﯿﺖ ،دوﺳﺘﯽ ،ﺷـﻮﺧﯽ و ﺧﻨـﺪه،
ﻣﺤﯿﻂ و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ.
و از ﻣﻮاﻧﻊ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﯿـﺎز اﻓﺮاﻃـﯽ ﺑـﻪ ﺗﺄﺋﯿـﺪ و ﺗﻮﺟـﻪ دﯾﮕـﺮان،
ﺿﺮورت رﻓﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ دﯾﮕـﺮان ،ﻣﺸـﮑﻼت زﻧـﺪﮔﯽ ،ﺗﺼـﻮر ﺳـﻄﺤﯽ ﺑـﻮدن
ﺷﺎدیّ ،
ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ و اﺑﺮاز ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻧﺎم ﺑﺮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روش آﻣﻮزش ﺷﺎدی در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﻓﻮرداﯾﺲ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻫـﺮ ﯾـﮏ
از ﻣﺮاﺣﻞ  ۱۴ﮔﺎﻧﮥ ﻓﻮرداﯾﺲ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ )ﻓﻮرداﯾﺲ(۱۹۷۷ ،
اﺻﻞ اول :ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮدن ﺧﻮد و ﻓﻌﺎلﺗﺮ ﺑﻮدن :ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﻓـﺮاد
ّ
ﺷﺎد ،در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻓﻌﺎلﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺷـﺎد،
زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن را ﭘﺮ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻬﻢﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗـﺎت ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی
ﺟﺎﻟﺐ و ﻟﺬتﺑﺨﺶ ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ .ﻓﻮرداﯾﺲ ،زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد ﺷﺎد و ﻧﺎﺷـﺎد را ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و درﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد ﺷﺎد ،ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﻌﺎل و ﭘﺮ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ
اﺳﺖ.
 اﺻﻞ دوم :اﺧﺘﺼﺎص وﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑـﺮای رواﺑـﻂ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی ﺟﻤﻌـﯽ:ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،در ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ دارد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾـﻦ ،اﮐﺜـﺮ ﭘﮋوﻫﺶﻫـﺎ زﻧـﺪﮔﯽ ﻓﻌـﺎل اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ،را ﻣﻬﻢﺗـﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ﺷـﺎدﻣﺎﻧﯽ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
ّ
 اﺻﻞ ﺳﻮم :ﻣﻮﻟـﺪ ﺑـﻮدن و اﻧﺠـﺎم ﮐﺎرﻫـﺎی ﺳـﻮدﻣﻨﺪ و ﻣﻌﻨـﺎدار :ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﻧﺸـﺎنّ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﺎ ﮐﺎر ﻣﻌﻨﺎدار و ﻣﻮﻟﺪ ارﺗﺒـﺎط دارد .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ،ﺷﺎدﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﮐﺎرﺷﺎن ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.

ﻧﻘﺶ ﻧﮕﺮﺵ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺩﺭ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺷﺎﺩﻛﺎﻣﻲ...

 اﺻﻞ ﭼﻬﺎرم :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﻬﺘﺮ :ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ اﻓﺮادی ﮐﻪﺷﺎدﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻏﻠﺐ در ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﻬﺘﺮی دارﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﮐﺎرآﻣﺪ و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و
اﻫﻞ ﻃﻔﺮهروی و ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﻣﻮر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
اﺻﻞ ﭘﻨﺠﻢ :دور ﮐﺮدن ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ :ﯾﮑﯽ از ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻣﻬـﻢ اﻓـﺮاد ﺷـﺎد و ﻧﺎﺷـﺎد در
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ،اﻓﺮاد ﺷﺎد ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺧـﻮد راه ﻣﯽدﻫﻨـﺪ .ﻓـﻮرداﯾﺲ در ﺑﺮﻧﺎﻣـﮥ
آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد ،ﻧﺎراﺣﺘﯽ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ را دﺷﻤﻦ ﺷﻤﺎرۀ ﯾﮏ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾـﻦ
اﺻﻞ ،ﻓﺮاﮔﯿﺮان آﻣﻮزش ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﺗﺎ اوﻗـﺎت ﺑﯿﺸـﺘﺮی را ﺻـﺮف ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی ﻟـﺬت ﺑﺨـﺶ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ آﻣﻮزش داده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ،اﻓﮑﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮد را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
اﺻﻞ ﺷﺸﻢ :ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻗﻌﺎت و آرزوﻫﺎ :از اول ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ »ﮔﻔﺘﻦ« اﯾـﻦ روش،
ّ
از »ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮدن« آن آﺳﺎﻧﺘﺮ اﺳﺖ .ﺗﻮﻗﻌﺎت ،ﺑﺨﺸـﯽ از زﻧـﺪﮔﯽ ﻣـﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ
ً
ّ
ﻣﯽرﺳﺪ در ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺎ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ .اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ وﺟـﻮد
اﻣﻮر ،ﺣﺘﯽ ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ و ﻗﻠﺐ ﺧﻮد را ﺑﮕﺸﺎﯾﯿﺪ و ﭘﺬﯾﺮای آﻧﭽﻪ ﮐـﻪ »ﻫﺴـﺖ«
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،در ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ آرامﺗﺮ و ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎدﺗﺮی ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
اﺻﻞ ﻫﻔﺘﻢ :اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﺧﻮشﺑﯿﻨﯽ :ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ ﻃـﺮف
آن ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،ﮔﺮﭼﻪ آﻧﻬﺎ اﻓﮑـﺎر ﻣﻄﻠـﻮب ﻣـﺎ ﻧﺒﺎﺷـﻨﺪ؛ زﯾـﺮا ﻣﺴـﯿﺮ ﺣﺮﮐـﺖ ذﻫـﻦ،
ّ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻔﮑـﺮات اﺳـﺖ ﻧـﻪ در ﺟﻬـﺖ ﮔﺮﯾـﺰ از آن .در اﯾـﻦ ﻣﯿـﺎن ﺗﻔﮑـﺮ ﻣﺜﺒـﺖ،
ﺳﺎزﻧﺪه اﺳﺖ و ﺻﺎﺣﺒﺎن آن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ و در ﭘـﯽ آن ،ﺑـﻪ ﺳـﻮی آن
اﻫﺪاف و دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 اﺻﻞ ﻫﺸﺘﻢ :زﻧﺪﮔﯽ در زﻣﺎن ﺣـﺎل :ﮐﻠﯿـﺪ ﺷـﺎدی و ﺧﺮﺳـﻨﺪی ،ﻣﺘﻤﺮﮐـﺰ ﺳـﺎﺧﺘﻦذﻫﻦ در ﻟﺤﻈﮥ ﺣﺎل اﺳﺖ؛ ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم داراﯾﯽ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ اﺳـﺖ و
ﻣﯿﺰان آراﻣﺶ ذﻫﻦ و ﮐﺎراﯾﯽ ﻓﺮدی ﻣﺎ ،ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺪار ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮای زﯾﺴﺘﻦ در زﻣﺎن ﺣـﺎل
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد .وﯾﮑﺘﻮر ﻫﻮﮔﻮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺳﺮاﺳﺮ ﻋﻤﺮ ﻣﺎ ،ﺗﻼﺷﯽ اﺳﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮای
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ و ﺳﻌﺎدت ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ،ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪای ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﻪ آن
ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪﯾﻢ« )ﻟﻘﻤﺎﻧﯽ.(۱۳۸۰ ،
ّ
 اﺻﻞ ﻧﻬﻢ :ﭘﺮورش ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺳـﺎﻟﻢ :ﯾﺎﻓﺘـﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﻣﺘﻌـﺪدی ﺣـﺎﮐﯽ از آناﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺷﺎد ،ﺳﻼﻣﺘﯽ رواﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎداری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﺎﯾﺮ
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اﻓﺮاد ،ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺸﮑﻼت و ﻧﺎراﺣﺘﯽﻫﺎی رواﻧﯽ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
 اﺻــﻞ دﻫــﻢ :ﭘــﺮورش ﺷﺨﺼــﯿﺖ اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ و ﺑﺮونﮔــﺮا :ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘــﺎتروانﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﻣﻐﺰ اﻧﺴـﺎنﻫﺎی ﺑﺮونﮔـﺮا و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﺧﻮشﻣﺸـﺮب ،ﯾﻌﻨـﯽ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ
ً
ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﺘﻌـﺎدل و ﻧﺴـﺒﺘﺎ ﺳـﺎﻟﻤﯽ دارﻧـﺪ ،ﺑـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺜﺒﺘـﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﯾـﮏ ﭼﻬـﺮۀ ﺷـﺎد و
ﺧﻮشﺣﺎل ،واﮐـﻨﺶ ﺑﯿﺸـﺘﺮی ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ .اﯾـﻦ ،دﻟﯿـﻞ روﺷـﻨﯽ ﺑـﺮای وﺟـﻮد ارﺗﺒـﺎط
ّ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﻣﯿﺎن ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ روانﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﮐـﻪ
ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ،ﻫﻤﺎن »ﺑﺮونﮔﺮاﯾﯽ ﯾﺎ ﺛﺒﺎت« در ﻧﻈﺮﯾﮥ اﯾﺰﻧﮏ اﺳﺖ و ﺑﺮونﮔﺮاﯾـﯽ ،ﻗـﻮیﺗﺮﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ )ﺑﻪوﯾﮋه در ﺑﺨﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( اﺳﺖ.
 اﺻﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ :ﺧﻮد ﺑﻮدن :ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺮ روی اﻓﺮاد ﺷﺎد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞً
دارﻧﺪ واﻗﻌﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺧﻮد ﺑﻮدن ،ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد؛ ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺟﺐ راﺣﺘﯽ
و آﺳﺎﯾﺶ در زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﮥ ﻓﺮد ﻣﯽﺷﻮد و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ،وﻗﺘـﯽ ﻓـﺮد ﺧـﻮد را آن ﮔﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ
ﻫﺴﺖ ﺑﭙﺬﯾﺮد و ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ اﺑﺮاز ﮐﻨﺪ ،ﮐﺎرﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﻣﯿـﻞ او ﭘـﯿﺶ ﻣﯽروﻧـﺪ
ً
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﻋﺸﻖورزی و دوﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻌﻤـﻮﻻ اﻓـﺮادی
ﮐــﻪ رﻓﺘﺎرﺷــﺎن ﺳــﺎﺧﺘﮕﯽ ﻧﯿﺴــﺖ و ﻣﺼــﻨﻮﻋﯽ رﻓﺘــﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﻨــﺪ ،دوﺳــﺘﺎن زﯾــﺎدی دارﻧــﺪ.
ً
ﻓﻮرداﯾﺲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺧﻮد ،ﻣﺮﺗﺒﺎ از ﻓﺮاﮔﯿﺮان ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺧـﻮد را آن ﮔﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ،
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ و ﺳﻌﯽ در ﻧﺸﺎن دادن آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻧﮑﻨﻨﺪ.
 اﺻﻞ دوازدﻫﻢ :از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻨﻔﯽ :ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻬﻤـﯽ درّ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻓﺮاد دارد .اﻓﺮاد ﺷﺎدﮐﺎم ،ﻧﮕـﺮش ﺧﻮﺷـﺒﯿﻨﺎﻧﻪای ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ وﻗـﺎﯾﻊ و روﯾـﺪادﻫﺎی
اﻃﺮاف ﺧﻮد دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﺟﺒﻬﻪﮔﯿﺮی ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ّاﺗﻔﺎﻗﺎت ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ،ﺳـﻌﯽ در
اﺳﺘﻔﺎدۀ ﺑﻬﯿﻨﻪ از اﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎ دارﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﺷﺎد و دارای ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺳـﺎﻟﻢ،
اﻧﺴﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮ و ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ ﺧﻮب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
 اﺻﻞ ﺳﯿﺰدﻫﻢ :ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﻧﺰدﯾـﮏ و ﺻـﻤﯿﻤﺎﻧﻪ :ﻋـﻼوه ﺑـﺮ رواﺑـﻂ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ،ﻣـﺎﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ ﻣﮑﻨﻮﻧﺎت دروﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺮد ﯾﺎ اﻓﺮادی ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﯿﻢ ،اﯾﻦ اﻓﺮاد ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ
ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺮاد ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ ﺧـﻮاﻫﺮ،
ﺑﺮادر ،دوﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .آﻧﭽﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد ،وﺟـﻮد ﻓـﺮدی اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎ وی درد و دل ﮐﻨﯿﻢ.

 اﺻﻞ ﭼﻬﺎردﻫﻢ :اوﻟﻮﯾﺖ و ارزش دادن ﺑﻪ ﺷﺎدی :اﯾﻦ اﺻﻞ اﺷﺎره دارد ﮐﻪ ﺷﺎدی،ً
ﺑﺎﯾﺪ اوﻟﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮان ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ اﺻﻞ ،ﻋﻤﻼ ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮان ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐـﻪ
اﻓﺮاد ﺷﺎدﻣﺎن ،ﺑﯿﺸـﺘﺮ از دﯾﮕـﺮان ﺑـﺮای ﺷـﺎدﻣﺎﻧﯽ ارزش ﻗﺎﺋـﻞ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺑﺴـﯿﺎری از آﻧﻬـﺎ،
ﺷﺎدﺑﻮدن را ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ّ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﻧﮕﺮش ﻣـﺬﻫﺒﯽ اﻓـﺮاد اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﯿـﺰان ارﺗﻘـﺎء
ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ،ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ّ
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .وﯾﻠﯿﺎم ﺟﯿﻤﺰ ١،ﺑﻨﯿﺎﻧﮕـﺬار روانﺷﻨﺎﺳـﯽ
در آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﻣﻘﺎﻟﮥ اﻧﻮاع ﺗﺠﺎرب ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﺳﺎل  ۱۹۰۲ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ:
اﯾﻤﺎن ﺑﺪون ﺷﮏ ،ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ درﻣﺎن اﺿﻄﺮاب اﺳﺖ .اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺮوﺋﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺮای
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن در زﻧﺪﮔﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻘﺪان اﯾﻤﺎن ،زﻧﮓ ﺧﻄﺮی اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺷﮑﺴﺖ اﻧﺴﺎن را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺸﺪار ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،وﯾﻠﯿـﺎم ﺟﯿﻤـﺰ
ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﻪ دﯾﻦ ﺑﺮای ّ
ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ اﻧﺴـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ،ﻫﺮﮔـﺰ از ﻋﻬـﺪۀ
اﺧﻼق ﺑﺮﻧﻤﯽآﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺷﻮر و ﺣﺮارﺗﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺑـﺎور ﺑـﻪ دﯾـﻦ در اﻧﺴـﺎن اﯾﺠـﺎد ﻣﯽﺷـﻮد،
ﻫﺮﮔﺰ از ﻋﻬﺪۀ اﺧﻼق ﺑﺮﻧﻤﯽآﯾﺪ )ﯾﮕﺎﻧﻪ.(۱۳۹۲ ،
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در ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم و روانﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ:
در اﺳﻼم ،ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ )ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ( ،ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺎل اﻧﺴﺎن ﺑﻪ
وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺮور ﺑﯽاﻧﺘﻬﺎ ﻫﻤـﺮاه اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﺳـﺮور ،از ﺛﺒـﺎت ﭘﺎﯾـﺪاری
ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )ﺣﺴﯿﻦ ﭘﻮرﻧﺠﺎر.(۱۳۹۲ ،
از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ از دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم ﻣﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ ﺻـﺒﺮ ،ﺷـﮑﺮ،
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ ،اﻃﺎﻋﺖ از ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﯾﺎد ﺧﺪا و ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒـﺖ ﺑـﻪ دﻧﯿـﺎ اﺷـﺎره ﮐـﺮد .در
اﺳﻼم ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﮐﻪ ،ﺷﺎه ﺑﯿﺖ ﺷﺎدی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﺧـﻮش ﺑـﻮدن ،ﺑﺎﯾـﺪ دﯾﮕـﺮان را
ﺧﻮﺷﺤﺎل و ﺧﻨﺪان ﮐﺮد .ﺑﺮای داﺷﺘﻦ روﺣﯿﮥ ﺷﺎد و ﺑﺎ ﻧﺸﺎط ،ﺑﺎﯾﺪ از اﻫﺪا ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻬﺮ و
ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻮد .رﻓﺘﺎر زﯾﺒﺎ ،ﻣﺜﻞ اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﻪ دﯾﮕـﺮان ،ﻧﮕـﺎه ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺎﻧـﻪ ،ﮐـﻼم ﻧﯿﮑـﻮ و
ّ
ﺗﺒﺴﻢ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻋﺎﻟﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺷﺎدی ﺑﺨﺶ و ﻧﺸﺎط آﻓﺮﯾﻦ وﺟـﻮد دارد
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ دﻋﺎی ﺧﯿﺮ آﻧﺎن و رﺿﺎﯾﺖ ﺣﻖ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺬﻫﺐ ،ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪۀ ﭼﻨﺪ ُﺑﻌﺪی اﺳﺖ و اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻔـﺎوﺗﯽ از ﻣـﺬﻫﺒﯽ ﺑـﻮدن ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺮ
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زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن اﺛﺮﮔـﺬار ﺑﺎﺷـﺪ و زﻣﯿﻨﻪﺳـﺎز آراﻣـﺶ و اﻣﻨﯿـﺖ رواﻧـﯽ و ﺳـﺎزﮔﺎری و ﺗﻌـﺎدل
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﮔﺮدد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻓﺮوم ١ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﻦ و ﻧﯿﺎزﺑﻪ ﻧﯿﺎﯾﺶ ﺧـﺪا،
ﺟﻠﻮهای از ﻧﯿﺎز اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ و ﮔﺮﯾﺰ از ﯾﮏ ﺣﺎﻟـﺖ دوﮔـﺎﻧﮕﯽ اﺳـﺖ .اﺧـﻼق اﻟﻬـﯽ ،در
ﺣﻔﻆ روﺣﯿﮥ ﺳﺎﻟﻢ ،رﺷﺪ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ روﺣﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد .اﻣـﺮوزه در ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺟﻮاﻣـﻊ ،ﺑـﻪ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫـﺎی ﺳﺴـﺖ ﻣـﺬﻫﺐ،
دارای آراﻣﺶ ﻓﺮدی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺑﺎورﻫـﺎی
ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،راﺑﻄﮥ ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد دارد ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤـﻞ ﺑـﻪ
ﺑﺎورﻫﺎی دﯾﻨﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ،از ﻣﯿﺰان ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد )ﺑﺨﺸﯽ ﭘﻮر.(۱۳۸۷ ،
از اﻧﻮاع ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی آﻟﭙﻮرت اﺷﺎره ﮐﺮد :آﻟﭙـﻮرت ٢دو
دﺳﺘﻪ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﻣﺬﻫﺒﯽ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﺳﺖ:
اول .ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮐﻪ در آن ،ﻓﺮد از ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧـﺪﻣﺖ
ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ارزشﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻘﺎم و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ،ﺣﻔﻆ ﺗﻌـﺎدل در ﺧـﺎﻧﻮاده
و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻟﭙﻮرت ،اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد
اﺳﺖ.
دوﻣﯿﻦ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﻣﺬﻫﺒﯽ از ﻧﻈﺮ آﻟﭙﻮرت ،ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی دروﻧﯽ ﯾﺎ ذاﺗـﯽ اﺳـﺖ .اﯾـﻦ
اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺬﻫﺐ ،ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﺛﺒﺎت و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .اﻓﺮادی ﮐـﻪ دارای ﻣـﺬﻫﺐ
دروﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺬﻫﺐ در ذات آﻧﻬﺎ رﯾﺸﻪ دارد ،در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺮادی
ﮐﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺑﯿﺮوﻧﯽ دارﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺬﻫﺐ را وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﻨﺪ،
از ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .آﻟﭙﻮرت ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻣﺬﻫﺐ درونﺳﻮ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ،
دارای اﺻﻮل ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و دروﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺟﻬـﺖﮔﯿﺮی ﻣـﺬﻫﺒﯽ درونﺳـﻮ،
ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽﺷﺎن ،ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧـﺪ و ﺗﻨﻬـﺎ ﻣـﺬﻫﺐ ﺑـﺎ ُﺑﻌـﺪ درونﺳـﻮ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ
ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ .ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺬﻫﺐ و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ را ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾـﮏ ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﻬـﻢ
در ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﮑﻼت رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ در اﻓﺮاد ،در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ )ﺑﯿﺮﻣﻦ و اﻟﮑﺲ،
.(۲۰۰۶
1. Froom ،A.
2. Allport ،G. W.

روش ﺗﺤﻘﯿﻖ
روش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،روش ﻧﯿﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮥ آزﻣﺎﯾﺶ دو ﮔﺮوﻫـﯽ،
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن و ﭘﺲ آزﻣـﻮن ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﺑـﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﮐـﻪ ،ﺑﻌـﺪ از ﺛﺒـﺖ ﻧـﺎم
داوﻃﻠﺒﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ »ﻓﻮرداﯾﺲ« ،آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﺗﺼـﺎدﻓﯽ ﺑـﻪ دو
ﮔﺮوه ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ .در ﮔﺎم ﺑﻌﺪی ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ،ﯾﮑﯽ ازﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان
آزﻣﺎﯾﺸﯽ و دﯾﮕﺮی ،ﺷـﺎﻫﺪ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ .ﯾـﮏ ﺑـﺎر ﻗﺒـﻞ از ﺑﺮﮔـﺰاری ﮐﻼسﻫـﺎ،
ﭘﺮﺳﺸــﻨﺎﻣﮥ ﻧﮕــﺮش ﻣــﺬﻫﺒﯽ ﺗﻮزﯾــﻊ ﺷــﺪه و ﻧﮕﺮشﺳــﻨﺠﯽ ﺷــﺪه اﺳــﺖ .ﺳــﭙﺲ ،آزﻣــﻮن
ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ .ﮔﺮوهﻫـﺎی ﻣـﺬﻫﺒﯽ ﻗـﻮی ،ﯾـﮏ ﺑـﺎر و ﯾـﮏ ﺑـﺎر ،ﻣـﺬﻫﺒﯽﻫﺎی
ﺿﻌﯿﻒ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﻨﺠﯿﺪﯾﻢ و ﯾﮏ ﺑﺎر ﻫﻢ ،ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳـﻨﺠﯿﺪه ﺷـﺪﻧﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ،ﻃﯽ  ۱۴ﺟﻠﺴﮥ  ۲ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﺮای ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ اﺟـﺮا

ﻧﻘﺶ ﻧﮕﺮﺵ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺩﺭ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺷﺎﺩﻛﺎﻣﻲ...

ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﻧﻘﺶ ﮐﺎرﺑﺮدی دﯾﻦ و ﻧﮕﺮش دﯾﻨﯽ ﺑـﺮ زﻧـﺪﮔﯽ ﻣـﺎدی و ﻣﻌﻨـﻮی ،ﺑـﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از آﺛﺎر آن اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد:
 .۱ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ و زدودن اﺣﺴﺎس ﭘﻮﭼﯽ :ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ،ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺶﻫـﺎی
ﮐﻠﯿﺪی دﯾﻦ در زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ،ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬـﻮم ﻣﯽﺑﺨﺸـﺪ و در
ﻧﺘﯿﺠــﻪ ،اﺣﺴــﺎس ﭘــﻮﭼﯽ و ﭘــﻮچﮔﺮاﯾﯽ را از او ﻣﯽزداﯾــﺪ و از رﻧﺞﻫــﺎ و ﺑﯿﻤﺎریﻫــﺎی
ُ
روﺣﯽ و ﺧﻠﻖ ﺣﺎﺻﻞ از آن ،ﮐﻪ اﻣـﺮوز داﻣﻦﮔﯿـﺮ اﻓـﺮاد و ﺟﻮاﻣـﻊ ﻓﺎﻗـﺪ دﯾـﻦ اﺳـﺖ،
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ً
 .۲دﯾﻦ ﭘﺸﺘﻮاﻧﮥ اﺧﻼق :اﺳﺎﺳﺎ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﺎت ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ در ﭘﺮﺗـﻮ دﯾـﻦ
ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ.
 .۳اﻣﯿﺪواری :اﻧﺴﺎن ﻣﺆﻣﻦ در ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی دﺷﻮار و ﺑﻦﺑﺴﺖﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻗﺪرت و ﮐﻤﮏ ﻻﯾﺰال
اﻟﻬﯽ اﻣﯿﺪوار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﮐﻞ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺑـﺮ ﻫـﺮ ﮐـﺎری ﻗـﺎدر اﺳـﺖ،
آﯾﻨﺪه را روﺷﻦ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ.
 .۴ﺑﻬﺒﻮد رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ :دﯾﻦ و ﻧﮕﺮش دﯾﻨﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪی ﮐـﻪ در اﻓـﺮاد دﯾـﻦدار و ﻣـﺆﻣﻦ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﻮﻋﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد اﺟﺘﻤﺎع و زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻤﻌﯽ ،ﺳﺎﻟﻢ و
ﻣﻄﻠﻮب ﺷﻮد )ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ.(۱۳۹۱ ،۸۰،

ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺳﻼﻣﻲ  /ﺑﻬﺎﺭ  / ١٣٩٧ﺷﻤﺎﺭﺓ ١١٦

ﺷﺪ ،از ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮای ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻌﺪی دﻋﻮت ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﮔﺮدﯾـﺪ .ﺑـﺎﻻﺧﺮه ﺑﻌـﺪ از اﺗﻤـﺎم
ً
آﻣﻮزش ۱۴ﺟﻠﺴﻪای ،ﻣﺠﺪدا ﺗﺴﺖ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ از ﻫـﺮ دو ﮔـﺮوه ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ و از دادهﻫـﺎی
ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴـﮥ ﭘﯿﺶآزﻣﻮنﻫـﺎ و ﭘﺲآزﻣﻮنﻫـﺎی دو ﮔـﺮوه ،ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺴـﺘﻘﻞ و در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ،ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از آزﻣﻮن ﻟﻮﯾﻦ ،اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
ﺟﺎﻣﻌﮥ آﻣﺎری اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﮐﻠﯿﮥ ﺑﺎﻧﻮان ﺧﺎﻧﻪدار ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘﮥ وﯾـﮋۀ اﻗﺘﺼـﺎدی ﭘـﺎرس
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺜﺮت ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮏ ﺑﻠﻮک ،وﯾـﮋۀ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺑﻨـﺪر ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ ﭘـﺎرس
ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ .ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻧﻮان ﺧﺎﻧﻪدار اﯾﻦ ﺑﻠﻮک ۲۸۰ ،ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧـﺪ .از ﻣﺠﻤـﻮع  ۲۸۰ﻧﻔـﺮ ﺟﺎﻣﻌـﮥ
آﻣﺎری ۸۰ ،ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮﻣﻮل ﮐﻮﮐﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪﻧﺪ ﮐـﻪ در ۴
ﮔﺮوه  ۲۰ﻧﻔﺮه ،ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ .ﺑـﺮای ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧـﻪ در اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ،از روش
ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﺎده ﺑﻪ ﺟﻬﺖ داﺷﺘﻦ ﺷـﺎﻧﺲ اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﺴـﺎوی ﺑـﺮای ﻫـﺮ ﻧﻤﻮﻧـﻪ و
داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮرﺳـﯽ و ﺗﺠﺰﯾـﻪ و
ﺗﺤﻠﯿﻞ ّ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﮐﻪ در ادﺑﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ ،از دو
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ:
 آزﻣﻮن ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ آ ﮐﺴﻔﻮرد ﺷﺎﻣﻞ  ۲۹ﺳﺆال اﺳﺖ .اﯾـﻦ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ،در ﺳـﺎل ۱۹۸۹ّ
ﺗﻮﺳﻂ آرﮔﺎﯾﻞ و ﻟﻮ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﮥ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ آ ﮐﺴﻔﻮرد ﺑـﻪ
اﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ:
ﺧﻮد ﭘﻨﺪاره ،رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ ،آﻣﺎدﮔﯽ رواﻧـﯽ ،ﺳـﺮ ذوق ﺑـﻮدن ،اﺣﺴـﺎس زﯾﺒـﺎﺋﯽ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی و اﻣﯿﺪواری.
 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺑﺎورﻫﺎی دﯾﻨﯽ )ﻣﻌﺒﺪ( ،ﮔﻠﺰاری :آزﻣﻮن ﻣﻌﺒﺪ  ۲۵ﺳـﺆاﻟﯽ ،ﻋﻤـﻞ )ﻧـﻪاﻋﺘﻘﺎد و ﻧﮕﺮش( ﺑﻪ ﺑﺎورﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ را اﻧﺪازه ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﻮاد آزﻣـﻮن ،در  ۴ﺣـﻮزۀ ﻋﻤـﻞ ﺑـﻪ
واﺟﺒﺎت ،ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺤﺒﺎت ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ )ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﮔﺮوهﻫـﺎی ﻣـﺬﻫﺒﯽ و (...و
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺬﻫﺐ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎ و اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺮار دارد.
روش ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋـﺎت ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ،از دو ﺑﺨـﺶ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای :ﺑـﺮای ﺑﺮرﺳـﯽ ادﺑﯿـﺎت ﻣﻮﺿـﻮﻋﯽ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ،ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻋﻤـﺪه از
ﮐﺘﺐ ،ﻣﻘﺎﻻت و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻﺗﯿﻦ و ﻓﺎرﺳﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﺴﺘﺠﻮ در اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ ،ﺑﺎﻧﮏﻫـﺎ و ﻣﻨـﺎﺑﻊ
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋـﺎت ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ و ﺳـﻨﺠﺶ ّ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی
ﺗﺤﻘﯿﻖ ،از دو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ آ ﮐﺴﻔﻮرد و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﻌﺒـﺪ ،اﺳـﺘﻔﺎده
ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،از روش ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ وارﯾـﺎﻧﺲ ) ،( (MANCOVAﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﭼﻨـﺪ
ّ
ﻣﺘﻐﯿﺮه ﺑﻮدن ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ،ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ.
ﻧﺮم اﻓﺰار اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  spss22ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ
اﻟﻒ ..آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ّ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺟﺪول اول :ﻓﺮاواﻧﯽ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ
ﻣﺮد

۰

۰

۰

زن

۸۰

۱۰۰

۱۰۰

ﺟﻤﻊ ﮐﻞ

۸۰

۱۰۰

ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ۱ - ۳از ﻣﯿﺎن ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺟﻨﺴـﯿﺖ۱۰۰ ،
درﺻﺪ زن ﺑﻮدهاﻧﺪ.

ﺟﺪول دوم :ﻓﺮاواﻧﯽ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت
ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت

ﻓﺮاواﻧﯽ

درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ

درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﺠﻤﻌﯽ

دﯾﭙﻠﻢ و زﯾﺮدﯾﭙﻠﻢ

۳۷

۴۶

۴۶

ﮐﺎرداﻧﯽ

۲۵

۳۱

۷۸

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ

۱۲

۱۵

۹۳

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ

۶

۸

۱۰۰

ﺟﻤﻊ ﮐﻞ

۸۰

۱۰۰

ﻧﻘﺶ ﻧﮕﺮﺵ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺩﺭ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺷﺎﺩﻛﺎﻣﻲ...

ﺟﻨﺴﯿﺖ

ﻓﺮاواﻧﯽ

درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ

درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﺠﻤﻌﯽ

از ﻣﯿﺎن ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت ۴۶ ،درﺻﺪ دﯾﭙﻠﻢ و زﯾﺮ دﯾﭙﻠﻢ،

 ۳۱درﺻﺪ ﮐﺎرداﻧﯽ ۱۵ ،درﺻﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ۸ ،درﺻﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ.

ﺟﺪول ﺳﻮم :ﻓﺮاواﻧﯽ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﻨﯽ
ﺳﻦ

درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ

ﻓﺮاواﻧﯽ

درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﺠﻤﻌﯽ

ﺑﯿﻦ  ۲۰ﺗﺎ  ۳۰ﺳﺎل

۱۰

۱۵

۱۵

ﺑﯿﻦ  ۳۱ﺗﺎ  ۴۰ﺳﺎل

۴۶

۵۵

۶۰

۲۴

۳۰

۹۰

۸۰

۱۰۰٫۰

ﺑـــﯿﻦ  ۴۱ﺗـــﺎ  ۵۰ﺳـــﺎل و
ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﺟﻤﻊ ﮐﻞ

ب .ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ دادهﻫﺎ
ﺟﺪول ﭼﻬﺎرم :ﺟﺪول ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻧﻤﺮات ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ

ﻗﻮی

ﭘﺲ
آزﻣﻮن

ﺗﻌﺪاد

ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ

ﻣﺬﻫﺒﯽ

آزﻣﻮن

ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ

ارﺗﻘﺎء

ﻧﮕﺮش

ﭘﯿﺶ

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ

ﻣﺘﻐﯿﺮ

ﮔﺮوه

ﻣﺮﺣﻠﻪ

۲۰

۳۹

۵۵

۲۰

۶۹

۷۶

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
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از ﻣﯿﺎن ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺳﻦ ۱۵ ،درﺻﺪ ﺑﯿﻦ  ۲۰ﺗـﺎ  ۳۰ﺳـﺎل۵۵ ،
درﺻﺪ ﺑﯿﻦ  ۳۱ﺗﺎ  ۴۰ﺳﺎل و  ۳۰درﺻﺪ ﺑﯿﻦ  ۴۱ﺗﺎ  ۵۰ﺳﺎل ﺑﻮدهاﻧﺪ.

اﻧﺤﺮاف
اﺳﺘﺎﻧﺪارد

۴۷٫۳

۴٫۸۰۲۴۱

۷۲٫۰۵

۲٫۱۳۹۲۳

ﻧﮕﺮش
ﻣﺬﻫﺒﯽ
ﺿﻌﯿﻒ
ﻧﮕﺮش
ﻣﺬﻫﺒﯽ
ﺧﻮد
ﭘﻨﺪاره

ﻗﻮی
ﻧﮕﺮش
ﻣﺬﻫﺒﯽ
ﺿﻌﯿﻒ

ﻣﺬﻫﺒﯽ
رﺿﺎﯾﺖ از
زﻧﺪﮔﯽ

ﻗﻮی
ﻧﮕﺮش
ﻣﺬﻫﺒﯽ
ﺿﻌﯿﻒ

آﻣﺎدﮔﯽ
رواﻧﯽ

آزﻣﻮن
ﭘﺲ
آزﻣﻮن
ﭘﯿﺶ
آزﻣﻮن
ﭘﺲ
آزﻣﻮن
ﭘﯿﺶ
آزﻣﻮن
ﭘﺲ
آزﻣﻮن
ﭘﯿﺶ
آزﻣﻮن
ﭘﺲ
آزﻣﻮن
ﭘﯿﺶ
آزﻣﻮن
ﭘﺲ
آزﻣﻮن

ﻧﮕﺮش

ﭘﯿﺶ

ﻣﺬﻫﺒﯽ

آزﻣﻮن

ﻗﻮی

ﭘﺲ آزﻣﻮن

۲۰

۵۲

۶۰

۵۷٫۷۵

۲٫۲۱۰۵

۲۰

۸

۲۰

۱۳٫۴۵

۳٫۰۶۸۹۴

۲۰

۱۷

۲۴

۲۰٫۱

۱٫۸۶۰۹۶

۲۰

۱۰

۱۹

۱۵٫۵۵

۲٫۳۹۴۶۲

۲۰

۵

۱۹

۱۴٫۶۵

۳٫۱۳۳۴۴

۲۰

۲

۸

۴٫۸۵

۱٫۸۷۱۵۳

۲۰

۵

۹

۷٫۳۵

۱٫۰۳۹۹۹

۲۰

۴

۹

۶٫۸۵

۱٫۳۴۸۴۹

۲۰

۴

۹

۶٫۴۵

۱٫۳۵۶۲۷

۲۰

۲

۹

۵٫۳۵

۲٫۰۵۹

۲۰

۵

۱۲

۹٫۶

۱٫۶۹۸۳

ﻧﻘﺶ ﻧﮕﺮﺵ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺩﺭ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺷﺎﺩﻛﺎﻣﻲ...

ﻧﮕﺮش

ﭘﯿﺶ

۲۰

۴۰

۶۲

۴۶٫۲۵

۴٫۶۸۹۰۱

ﻧﮕﺮش
ﻣﺬﻫﺒﯽ
ﺿﻌﯿﻒ
ﻧﮕﺮش
ﻣﺬﻫﺒﯽ
ﺳﺮ ذوق
ﺑﻮدن

ﻗﻮی
ﻧﮕﺮش
ﻣﺬﻫﺒﯽ
ﺿﻌﯿﻒ
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ﻧﮕﺮش
ﻣﺬﻫﺒﯽ
اﺣﺴﺎس
زﯾﺒﺎﯾﯽ

ﻗﻮی
ﻧﮕﺮش
ﻣﺬﻫﺒﯽ
ﺿﻌﯿﻒ

ﺧﻮد
ﮐﺎرآﻣﺪی

ﭘﯿﺶ
آزﻣﻮن
ﭘﺲ
آزﻣﻮن
ﭘﯿﺶ
آزﻣﻮن
ﭘﺲ
آزﻣﻮن
ﭘﯿﺶ
آزﻣﻮن
ﭘﺲ
آزﻣﻮن
ﭘﯿﺶ
آزﻣﻮن
ﭘﺲ
آزﻣﻮن
ﭘﯿﺶ
آزﻣﻮن
ﭘﺲ
آزﻣﻮن

ﻧﮕﺮش

ﭘﯿﺶ

ﻣﺬﻫﺒﯽ

آزﻣﻮن

ﻗﻮی

ﭘﺲ آزﻣﻮن

۲۰

۴

۱۱

۸٫۲۵

۲٫۰۷۴۲۸

۲۰

۴

۱۲

۸٫۳۵

۲٫۳۲۳۲۲

۲۰

۲

۹

۵٫۳

۲٫۳۴۱۸۴

۲۰

۳

۹

۷٫۶

۱٫۴۶۵۳۹

۲۰

۲

۹

۵٫۸

۱٫۸۸۹۰۳

۲۰

۲

۹

۵٫۸

۱٫۵۴۲۳۸

۲۰

۵

۱۳

۹٫۹

۲٫۲۶۸۷۳

۲۰

۸

۱۵

۱۲٫۵۵

۲٫۰۳۸۴۵

۲۰

۴

۱۲

۸٫۷

۲٫۱۵۴۵۵

۲۰

۷

۱۴

۱۰٫۲

۱٫۹۸۹۴۵

۲۰

۴

۹

۶٫۹

۱٫۸۰۳۵۱

۲۰

۸

۱۱

۹٫۴

۰٫۹۴۰۳۲

ﻧﮕﺮش
ﻣﺬﻫﺒﯽ
ﺿﻌﯿﻒ
ﻧﮕﺮش
ﻣﺬﻫﺒﯽ
ﻗﻮی
اﻣﯿﺪواری
ﻧﮕﺮش
ﻣﺬﻫﺒﯽ
ﺿﻌﯿﻒ

ﭘﯿﺶ
آزﻣﻮن
ﭘﺲ
آزﻣﻮن
ﭘﯿﺶ
آزﻣﻮن
ﭘﺲ
آزﻣﻮن
ﭘﯿﺶ
آزﻣﻮن
ﭘﺲ
آزﻣﻮن

۲۰

۵

۱۲

۸٫۷۵

۱٫۸۶۰۲۵

۲۰

۱

۳

۱٫۵۵

۰٫۶۰۴۸۱

۲۰
۲۰
۲۰

۴
۱
۱

۶
۵
۶

۵٫۴۵
۲٫۸
۳٫۵۵

۰٫۶۸۶۳۳
۱٫۴۷۲۵۶
۱٫۶۳۷۵۵

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎرۀ  ۴ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای ّ
ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﺷـﺎدﮐﺎﻣﯽ ،ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ،
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﮔﺮوه ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻗـﻮی در ﭘﯿﺶآزﻣـﻮن ﺑـﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻘﺪار  ۴۷/۳ ،۵۵ ،۳۹و  ۴/۸و در ﭘﺲآزﻣﻮن ﻧﯿﺰ ،ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻣﻘـﺪار ،۷۶ ،۶۹
 ۷۲/۵و  ۲/۱ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد
در ﮔﺮوه ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺮای ﭘﯿﺶآزﻣﻮن ﻣﻘﺪار  ۵۶/۲ ،۶۲ ،۴۰و  ۴/۶ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
و ﺑﺮای ﭘﺲآزﻣﻮن ﻧﯿﺰ  ۵۷/۷ ،۶۰ ،۵۲و  ۲/۵ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷـﻮد،
ﺗﻔﺎوت ﮔﺮوه ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺿﻌﯿﻒ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻗﻮی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳـﺖ.
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ در ﭘﯿﺶآزﻣﻮن ،ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﮔـﺰاری
دورۀ آﻣﻮزﺷﯽ در ﮔﺮوه ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻗـﻮی ،اﻓـﺰاﯾﺶ ﭼﺸـﻤﮕﯿﺮی داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ .ﺳـﺎﯾﺮ
ّ
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﻘﺶ ﻧﮕﺮﺵ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺩﺭ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺷﺎﺩﻛﺎﻣﻲ...

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﺪول ﺷﻤﺎرۀ ۴

۲۰

۴

۱۱

۸٫۲

۲٫۱۶۶۷۳

ج .ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮض ﻫﻤﮕﻨﯽ وارﯾﺎﻧﺲﻫﺎی ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ )آزﻣﻮن ﻟﻮﯾﻦ(
ﺟﺪول ﭘﻨﺠﻢ :ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﻟﻮﯾﻦ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﮕﻨﯽ وارﯾﺎﻧﺲﻫﺎ
ﻣﺘﻐﯿﺮ

درﺟﮥ آزادی درﺟﮥ آزادی ﺳﻄﺢ
آﻣﺎره
ﻣﺨﺮج ﻣﻌﻨﯽداری
ﺻﻮرت
ﻟﻮﯾﻦ
)(Sig
)(df2
)(df1

ارﺗﻘﺎء ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ

۰۲۵ .

۱

۳۸

۸۷۵ .

ﺧﻮد ﭘﻨﺪاره

۰۷۱ .

۱

۳۸

۳۷۰ .

۱۸۹ .

۱

۳۸

۷۹۲ .

آﻣﺎدﮔﯽ رواﻧﯽ

۲٫۵۵۵

۱

۳۸

۶۶۷ .

ﺳﺮ ذوق ﺑﻮدن

۰۰۰ .

۱

۳۸

۱۱۸ .

اﺣﺴﺎس زﯾﺒﺎﯾﯽ

۱٫۸۷۷

۱

۳۸

۹۹۶ .

ﺧﻮد ﮐﺎرآﻣﺪی

۹۳۳ .

۱

۳۸

۱۷۹ .

اﻣﯿﺪواری

۰۷۱ .

۱

۳۸

۳۴۰ .

رﺿﺎﯾﺖ از
زﻧﺪﮔﯽ

ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن
وارﯾﺎﻧﺲﻫﺎ
ﻫﻤﮕﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ
وارﯾﺎﻧﺲﻫﺎ
ﻫﻤﮕﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ
وارﯾﺎﻧﺲﻫﺎ
ﻫﻤﮕﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ
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وارﯾﺎﻧﺲﻫﺎ
ﻫﻤﮕﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ
وارﯾﺎﻧﺲﻫﺎ
ﻫﻤﮕﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ
وارﯾﺎﻧﺲﻫﺎ
ﻫﻤﮕﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ
وارﯾﺎﻧﺲﻫﺎ
ﻫﻤﮕﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ
وارﯾﺎﻧﺲﻫﺎ
ﻫﻤﮕﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره :۵
ﻧﺘﺎﯾﺞ درج ﺷﺪه در ﺟﺪول ﺷﻤﺎرۀ  ۲ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ :ﻓـﺮض ﻫﻤﮕﻨـﯽ وارﯾﺎﻧﺲﻫـﺎ در
ﻣﻮرد ارﺗﻘﺎء ﺷـﺎدﮐﺎﻣﯽ ) (Levene=۰/۰۲۵ ،sig=۰/۸۷۵ﻣﺤﻘـﻖ ﮔﺮدﯾـﺪه اﺳـﺖ .ﺳـﺎﯾﺮ
ّ
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﯿﺰ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

د .ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ دادهﻫﺎ
ﻫ .ﻓﺮﺿﯿﮥ ﮐﻠﯽ

ﻧﻘﺶ ﻧﮕﺮﺵ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺩﺭ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺷﺎﺩﻛﺎﻣﻲ...

آﻣﻮزش ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ ﻓﻮرداﯾﺲ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺪﯾﻞﮔﺮی ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺑـﺮ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﺑﺎﻧﻮان ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘﮥ وﯾﮋۀ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺎرس ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.
ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﺗﺤﻠﯿــﻞ ﮐﻮوارﯾــﺎﻧﺲ ﭼﻨــﺪ ﻣﺘﻐﯿــﺮه ﻣﯿــﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤــﺮات ﭘــﺲ آزﻣــﻮن ،ﻣﺘﻐﯿــﺮ
ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﺑﺎﻧﻮان ﮔﺮوهﻫﺎی ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻗﻮی و ﺿﻌﯿﻒ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ زﯾﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﮐـﻪ ﻣﻘـﺪار ) ،(F=۱۲۲۹/۶۸۵ ،sig=۰/۰۰ﺑـﺮای ﺷـﺎدﮐﺎﻣﯽ ﺟﻬـﺖ
ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ )ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻗﻮی و ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺿﻌﯿﻒ( در ﺳـﻄﺢ ﻣﻌﻨـﺎداری
 ،۰/۰۰ﭼﻮن ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از  ۰/۰۵اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل  ۹۵درﺻﺪ ﻣﻌﻨـﺎدار اﺳـﺖ ،ﭘـﺲ
ّ
ﻓﺮﺿﯿﮥ ﮐﻠﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮔـﺮدد ،ﯾﻌﻨـﯽ اﻓـﺮاد دارای ﻧﮕـﺮش ﻣـﺬﻫﺒﯽ ﻗـﻮی ،دارای ﺷـﺎدﮐﺎﻣﯽ
ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻣﻘـﺪار ﻣﺠـﺬور اﺗـﺎ
ﺑﺮاﺑﺮ  ۰/۸۶۴ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ آن را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ درﺻﺪ ﮐﻨﯿﻢ ۸۶ ،درﺻﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺪﯾﻦﻣﻌﻨـﺎ
ﮐﻪ  ۸۶درﺻﺪ از ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﻧﻤـﺮات ﺷـﺎدﮐﺎﻣﯽ ﺑـﺎﻧﻮان ،ﻧﺎﺷـﯽ از ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﻣﺴـﺘﻘﻞ )آﻣـﻮزش
ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﺑـﻪ ﺷـﯿﻮۀ ﻓـﻮرداﯾﺲ( ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﺑـﻪ زﺑـﺎن دﯾﮕـﺮ ،آﻣـﻮزش ﺷـﺎدﮐﺎﻣﯽ ﺑـﻪ ﺷـﯿﻮۀ
ﻓﻮرداﯾﺲ ،ﺑﺎﻋﺚ  ۸۶درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﻤﺮهﻫﺎی ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﺑﺎﻧﻮان ﮔﺮدﯾﺪه اﺳـﺖ .ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾـﻦ ﺳـﻨﺠﺶ ،ﻫـﯿﭻ ﯾـﮏ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺪاﺧﻠـﻪﮔﺮ دﯾﮕـﺮی
ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻓﺮﺿﯿﮥ ﺟﺰﺋﯽ اول :آﻣﻮزش ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ ﻓﻮرداﯾﺲ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﻌـﺪﯾﻞﮔﺮی
ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺑﺮ آﻣﺎدﮔﯽ رواﻧﯽ ﺑﺎﻧﻮان ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘﮥ وﯾﮋۀ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺎرس ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻘـﺪار ) ،(F=۷/۴۲۴ ،sig=۰/۰۱۰ﺑـﺮای آﻣـﺎدﮔﯽ رواﻧـﯽ ﺟﻬـﺖ
ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ )ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻗﻮی و ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺿﻌﯿﻒ( در ﺳـﻄﺢ ﻣﻌﻨـﺎداری
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 ۰۰۱ .۰ﭼﻮن ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از  ۰/۰۵اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل  ۹۵درﺻﺪ ﻣﻌﻨﺎدار اﺳـﺖ ،ﭘـﺲ
ﻓﺮﺿﯿﮥ ﺟﺰﺋﯽ ّاول ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﯾﻌﻨﯽ اﻓﺮاد دارای ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻗـﻮی ،دارای آﻣـﺎدﮔﯽ
رواﻧﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻣﻘﺪار ﻣﺠﺬور اﺗﺎ ﺑﺮاﺑﺮ  ۰/۱۹۳ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرﺗﯽ آﻣـﻮزش ﺷـﺎدﮐﺎﻣﯽ ﺑـﻪ
ﺷﯿﻮۀ ﻓﻮرداﯾﺲ ،ﺑﺎﻋﺚ  ۱۹درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﻤﺮهﻫﺎی آﻣﺎدﮔﯽ رواﻧﯽ ﺑﺎﻧﻮان ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﻓﺮﺿﯿﮥ ﺟﺰﺋﯽ دوم :آﻣﻮزش ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ ﻓﻮرداﯾﺲ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺪﯾﻞﮔﺮی
ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﻧﻮان ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘﮥ وﯾﮋۀ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘـﺎرس
ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ) ،(F=۶/۰۱۵ ،sig=۰/۰۲۰ﺑﺮای رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻬـﺖ
ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ )ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻗﻮی و ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺿﻌﯿﻒ( در ﺳـﻄﺢ ﻣﻌﻨـﺎداری
 ،۰/۰۰ﭼﻮن ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ از  ۰/۰۵اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل  ۹۵درﺻﺪ ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ ،ﭘـﺲ
ﻓﺮﺿﯿﮥ ﺟﺰﺋﯽ دوم ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﯾﻌﻨﯽ اﻓﺮاد دارای ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻗـﻮی ،دارای رﺿـﺎﯾﺖ
از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺠﺬور اﺗﺎ ﺑﺮاﺑﺮ  ۰/۱۶۳ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرﺗﯽ ،آﻣـﻮزش ﺷـﺎدﮐﺎﻣﯽ ﺑـﻪ
ﺷﯿﻮۀ ﻓﻮرداﯾﺲ ،ﺑﺎﻋﺚ  ۱۶درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﻤﺮهﻫـﺎی رﺿـﺎﯾﺖ از زﻧـﺪﮔﯽ ﺑـﺎﻧﻮان ﮔﺮدﯾـﺪه
اﺳﺖ.
ﻓﺮﺿــﯿﮥ ﺟﺰﺋــﯽ ﺳــﻮم :آﻣــﻮزش ﺷــﺎدﮐﺎﻣﯽ ﺑــﻪ ﺷ ـﯿﻮۀ ﻓــﻮرداﯾﺲ ،ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﻧﻘــﺶ
ﺗﻌﺪﯾﻞﮔﺮی ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺑﺮ ﺧﻮدﭘﻨﺪارۀ ﺑﺎﻧﻮان ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﻣﻨﻄﻘـﮥ وﯾـﮋۀ اﻗﺘﺼـﺎدی ﭘـﺎرس
ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ) ،(F=۹/۱۹۱ ،sig=۰/۰۹۱ﺑﺮای ﺧﻮدﭘﻨﺪاره ﺟﻬـﺖ ﺗﻔـﺎوت
ﺑﯿﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ )ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻗﻮی و ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺿﻌﯿﻒ( در ﺳـﻄﺢ ﻣﻌﻨـﺎداری ،۰/۰۰
ﭼﻮن ﺑﺰرگﺗﺮ از  ۰/۰۵اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل  ۹۵درﺻﺪ ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﻓﺮﺿﯿﮥ
ﺟﺰﺋﯽ ﺳﻮم ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،ﯾﻌﻨﯽ اﻓـﺮاد دارای ﻧﮕـﺮش ﻣـﺬﻫﺒﯽ ﻗـﻮی ،دارای ﺧﻮدﭘﻨـﺪارۀ
ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻓﺮﺿﯿﮥ ﺟﺰﺋﯽ ﭼﻬﺎرم :ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮ ذوق ﺑﻮدن ﺑﺎﻧﻮان ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘﮥ
وﯾﮋۀ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺎرس ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.

ﻧﻘﺶ ﻧﮕﺮﺵ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺩﺭ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺷﺎﺩﻛﺎﻣﻲ...

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ) ،(F=۲۲/۰۱۷ ،sig=۰/۰۰۰ﺑـﺮای ﺳـﺮ ذوق ﺑـﻮدن ﺟﻬـﺖ
ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ )ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻗﻮی و ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺿﻌﯿﻒ( در ﺳـﻄﺢ ﻣﻌﻨـﺎداری
 ،۰/۰۰ﭼﻮن ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ از  ۰/۰۵اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل  ۹۵درﺻﺪ ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ ،ﭘـﺲ
ﻓﺮﺿﯿﮥ ﺟﺰﺋﯽ ﭼﻬﺎرم ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﯾﻌﻨﯽ اﻓﺮاد دارای ﻧﮕـﺮش ﻣـﺬﻫﺒﯽ ﻗـﻮی ،دارای ﺳـﺮ
ذوق ﺑﻮدن ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻣﺠﺬور اﺗﺎ ﺑﺮاﺑﺮ  ۰/۳۴۱ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ،آﻣـﻮزش ﺷـﺎدﮐﺎﻣﯽ ﺑـﻪ ﺷـﯿﻮۀ
ﻓﻮرداﯾﺲ ،ﺑﺎﻋﺚ  ۳۴درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﻤﺮهﻫﺎی ﺳﺮ ذوق ﺑﻮدن ﺑﺎﻧﻮان ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﻓﺮﺿﯿﮥ ﺟﺰﺋﯽ ﭘﻨﺠﻢ :ﻧﮕﺮش ﻣـﺬﻫﺒﯽ ،ﺑـﺮ اﻓـﺰاﯾﺶ اﺣﺴـﺎس زﯾﺒـﺎﯾﯽ ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑـﺎﻧﻮان
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘﮥ وﯾﮋۀ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺎرس ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ) ،(F=۱/۵۷۷ ،sig=۰/۲۱۹ﺑﺮای اﺣﺴـﺎس زﯾﺒﺎﯾﯽﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ
ﺟﻬﺖ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ )ﻧﮕﺮش ﻣـﺬﻫﺒﯽ ﻗـﻮی و ﻧﮕـﺮش ﻣـﺬﻫﺒﯽ ﺿـﻌﯿﻒ( در ﺳـﻄﺢ
ﻣﻌﻨﺎداری  ،۰/۰۰ﭼـﻮن ﺑﺰرﮔﺘـﺮ از  ۰/۰۵اﺳـﺖ ،ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑـﺎ اﺣﺘﻤـﺎل  ۹۵درﺻـﺪ ﻣﻌﻨـﺎدار
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﻓﺮﺿﯿﮥ ﺟﺰﺋﯽ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﯽﮔـﺮدد ،ﯾﻌﻨـﯽ ﻧﮕـﺮش ﻣـﺬﻫﺒﯽ ،ﺑـﺮ اﻓـﺰاﯾﺶ
اﺣﺴﺎس زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎﻧﻮان ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘﮥ وﯾﮋۀ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺎرس ﻣﺆﺛﺮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺮﺿﯿﮥ ﺟﺰﺋﯽ ﺷﺸﻢ :ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮد ﮐﺎرآﻣﺪی ﺑﺎﻧﻮان ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘـﮥ
وﯾﮋۀ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺎرس ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ،ﻣﻘﺪار ) ،(F=۳/۶۴۸ ،sig=۰/۱۷۱ﺑﺮای ﺧـﻮد ﮐﺎرآﻣـﺪی ﺟﻬـﺖ
ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ )ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻗﻮی و ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺿﻌﯿﻒ( در ﺳـﻄﺢ ﻣﻌﻨـﺎداری
 ،۰/۰۰ﺑﺰرﮔﺘﺮ از  ۰/۰۵اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل  ۹۵درﺻﺪ ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﻓﺮﺿﯿﮥ
ﺟﺰﺋﯽ ﺷﺸﻢ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﮕﺮش ﻣـﺬﻫﺒﯽ ،ﺑـﺮ اﻓـﺰاﯾﺶ اﺣﺴـﺎس زﯾﺒـﺎﯾﯽ ﺑـﺎﻧﻮان
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘﮥ وﯾﮋۀ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺎرس ﻣﺆﺛﺮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺮﺿﯿﮥ ﺟﺰﺋﯽ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﯿﺪواری ﺑﺎﻧﻮان ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘﮥ وﯾـﮋۀ
اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺎرس ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺘﻐﯿﺮه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات ﭘﺲآزﻣﻮنّ ،
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ ّ
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺷـﺎدﮐﺎﻣﯽ
ﺑﺎﻧﻮان ﮔﺮوهﻫﺎی ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻗﻮی و ﺿﻌﯿﻒ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ زﯾﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ) ،(F=۱۵/۴۵۸ ،sig=۰/۰۰۰ﺑﺮای اﻣﯿﺪواری ﺟﻬﺖ ﺗﻔﺎوت

ﺑﯿﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ )ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻗﻮی و ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺿﻌﯿﻒ( در ﺳـﻄﺢ ﻣﻌﻨـﺎداری ،۰/۰۰
ﭼﻮن ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ از  ۰/۰۵اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل  ۹۵درﺻﺪ ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻓﺮﺿـﯿﮥ
ﺟﺰﺋﯽ ﻫﻔﺘﻢ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﯾﻌﻨﯽ اﻓﺮاد دارای اﻣﯿﺪواری ،دارای ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧـﺪﮔﯽ ﺑـﺎﻻﺗﺮی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺿـﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ،ﻣﻘـﺪار ﻣﺠـﺬور اﺗـﺎ ﺑﺮاﺑـﺮ
 ۰/۳۴۶ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ،آﻣﻮزش ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ ﻓﻮرداﯾﺲ ،ﺑﺎﻋﺚ  ۲۹درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ
در ﻧﻤﺮهﻫﺎی اﻣﯿﺪواری ﺑﺎﻧﻮان ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺳﻼﻣﻲ  /ﺑﻬﺎﺭ  / ١٣٩٧ﺷﻤﺎﺭﺓ ١١٦

دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ،ﭘﺮ از اﺿﻄﺮابﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺿـﻄﺮابﻫﺎی ﻓﮑـﺮی و ﺗﻨﺶﻫـﺎی
رواﻧﯽ و ﻣﻤﻠﻮ از ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی اﻧﺴﺎن در ﻋﺼﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺳﺖ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﮐﺎﻫﺶ اﺣﺴﺎس ﺷﺎدی در وی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،داﺷﺘﻦ ﺧﯿﺎﻟﯽ آﺳـﻮده و راﺣـﺖ و ﺑـﺎ
آراﻣﺶ و ﺑﺎ ﻧﺸﺎط زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن و ﺟﺪا از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﻓﮑـﺮی ،ﻫﻤﮕـﺎن را ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﮥ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺗﺸﻨﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺮدم آرزوی آن را دارﻧﺪ.
در واﻗﻊ ،ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺴﺎن ،ﺷﺎد زﯾﺴﺘﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺮﺗﻮ آن ﻓـﺮد ﺑﺘﻮاﻧـﺪ
ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل روﺣﯽ ﺧﻮد و ﺑﻌﺪ ،ﺟﺎﻣﻌﻪاش ﺑﭙﺮدازد .رﺳﺎﻟﺖ دﯾﻦ اﺳﻼم ﻫﻢ ،ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ و در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺗﺄ ﮐﯿﺪﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای ﺷﺎد زﯾﺴﺘﻦ و ﺑﺎ ﻧﺸﺎط ﺑﻮدن آدﻣﯽ دارد ،ﭼﺮاﮐـﻪ دﯾـﻦ
اﺳﻼم ،دﯾﻦ ﺷﺎدی ،ﻧﺸﺎط و ﺗﺤﺮک اﺳـﺖ .در اﯾـﻦ آﯾـﯿﻦ ،رﻫﻨﻤﻮدﻫـﺎﯾﯽ وﺟـﻮد دارد ﮐـﻪ
ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮور و ﺷﺎدی واﻗﻌﯽ و ﺗﻮأم ﺑـﺎ اﻫـﺪاف اﻟﻬـﯽ و اﻧﺴـﺎﻧﯽ  -ﻧـﻪ
ﺷﺎدیﻫﺎی ﺑﯿﻬﻮده  -ﻣﯽﺷﻮد و زﻣﯿﻨﮥ ﺗﺤﺮک و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ او را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻓﺮد ﻣـﺆﻣﻦ از
اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﺷﺎد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ اﻧﺠـﺎم ﻣﯽدﻫـﺪ و در ﺗـﻼش
ﺑﺪﻧﯽ ،روﺣﯽ و ﻓﮑﺮی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑـﺪ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ در ارﺗﺒﺎﻃـﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ،ﺳﻌﯽ او ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻫـﻢ ﻧـﻮع
ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ و ﺣﻀﻮری ﺧﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
زﻧــﺎن ،ﺗﻀــﻤﯿﻦﮐﻨﻨﺪۀ ﺳــﻼﻣﺖ ﺧــﺎﻧﻮاده ﻫﺴــﺘﻨﺪ و ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪرﯾﺰی ﺳــﻼﻣﺖ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮﻋﻬﺪۀ زﻧﺎن اﺳﺖ .زﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺎداﺑﯽ ،ﻧﺸﺎط و آراﻣﺶ در ﺧـﺎﻧﻮاده
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪﺳﺒﺐ ﻫﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ اﺳﺖ ﮐـﻪ زن ،ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﮐﻨﻨـﺪۀ ﻓﻀـﺎی درون

ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺤﻮر و ﺳـﺘﻮن آن اﺳـﺖ .ﻗـﺮار ﮔـﺮﻓﺘﻦ زن ﺑـﻪﻋﻨﻮان ﻣﺤـﻮر ﺧـﺎﻧﻮاده ،وﯾﮋﮔـﯽ
ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺮای او اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ آن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و
آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ،وﺿﻌﯿﺖ روﺣﯽ و رواﻧﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ زن ،ﺗﻤﺎم ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺤﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺑﺮﻣﯽآﯾـﺪ ،ﺑـﯿﻦ آﻣـﻮزش ﺷـﺎدﮐﺎﻣﯽ ﺑـﺎ ارﺗﻘـﺎء
ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﺑﺎﻧﻮان ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ آﻧﺎن ،راﺑﻄﮥ ﻣﻌﻨﺎداری وﺟـﻮد دارد .ﺑـﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨـﺎ
ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻗﻮی و ﺿـﻌﯿﻒ ،ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﺎداری وﺟـﻮد دارد و اﻓـﺮاد ﺑـﺎ
ّ
ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻗﻮی ،دارای ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮی ﺑـﺎ ﻣﺆﻟﻔـﻪﻫﺎی رﺿـﺎﯾﺖ زﻧـﺪﮔﯽ ،ﺳـﺮذوق
ﺑﻮدن ،آﻣﺎدﮔﯽ رواﻧﯽ و اﻣﯿﺪواری ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺿﻌﯿﻒ دارﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻄﺮوﺣﻪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺤﻘﯿﻖ ،اﻧﺠﺎم ﻣﻮارد زﯾﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻣﯽﺷﻮد:
 ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻼسﻫﺎی آﻣﻮزش ﺷـﺎدﮐﺎﻣﯽ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ اﻗﺘﺼـﺎدی و ﺷـﻬﺮکﻫﺎی ﺻـﻨﻌﺘﯽ،ﺑﺮای ﺑﺎﻧﻮان ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺟﻬﺖ ﺷﺎدابﺳﺎزی ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﺎن؛
 ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت و ﮐﻼسﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺎورﻫﺎ و اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ؛ -ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻼسﻫﺎی آﻣﺎدﮔﯽ رواﻧﯽ و ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺣﺴﺎس ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ.

 .۱اﻣﯿﺮی ﻣﺠﺪ ،ﻣﺠﺘﺒﯽ ،راﺑﻄﮥ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در ﺑﯿﻦ زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺧﺎﻧﻪدار ﺷﻬﺮ اراک،
ﻣﺠﻠﮥ ﻋﻠﻮم رﻓﺘﺎری ،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،۱۳۸۹ﺷﻤﺎره .۱۱
 .۲ﺑﺨﺸﯽﭘﻮر ،ﭘﯿﺮوی و ﻋﺎﺑـﺪﯾﺎن ،(۱۳۸۴) ،ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄـﻪ ﻣﯿـﺎن رﺿـﺎﯾﺖ از زﻧـﺪﮔﯽ و ﺣﻤﺎﯾـﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑـﺎ
ﺳﻼﻣﺖ روان داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ ،ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ،ﺷﻤﺎره .۲۷
 .۳ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ،ﻋﺒﺎس ،(۱۳۹۲) ،اﻟﮕﻮی اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ،اﻧﺘﺸﺎرات داراﻟﺤﺪﯾﺚ ،ﻗﻢ ،ﭼﺎپ اول.
 .۴ﺗﻮﺳــﻠﯽ ،ﻏﻼﻣﻌﺒــﺎس ،(۱۳۶۹) ،ده ﻣﻘﺎﻟــﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳــﯽ دﯾﻨــﯽ و ﻓﻠﺴــﻔﮥ ﺗــﺎرﯾﺦ ،ﭼــﺎپ اول ،ﺗﻬــﺮان،
اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺸﺮ ﻗﻠﻢ.
 .۵ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،(۱۳۹۱) ،اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﺸﺮ از دﯾﻦ ،ﻣﺤﻘﻖ :ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭘﻮر ،ﻗﻢ ،اﺳﺮاء.
 .۶ﺣﺴﯿﻦﭘﻮر ﻧﺠﺎر ،ﻓﺮزاﻧﻪ و دﯾﮕﺮان ،(۱۳۹۲) ،اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﺷﺎدی زﻧﺎن ﻣﺘﺄﻫﻞ ﺷـﻬﺮ
اﺻﻔﻬﺎن ،ﭘﮋوﻫﺶﻧﺎﻣﮥ ﺣﮑﻤﺖ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ  ،ﺳﺎل اول ،ﺷﻤﺎرۀ اول.
 .۷ﺣﮑﻤﺖ ،ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ ،(۱۳۷۹) ،ﺗﺎرﯾﺦ ادﯾﺎن ،ﭼﺎپ دوم ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات زرﯾﺎب.
 .۸ﺳﯿﻔﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ و دﯾﮕﺮان ،(۱۳۹۴) ،آﻣﻮزش ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ ﻓـﻮرداﯾﺲ ،دوﻣـﯿﻦ ﮐﻨﻔـﺮاﻧﺲ ﻣﻠـﯽ و اوﻟـﯿﻦ
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺗﻬﺮان ،ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻣﺪﯾﺮان اﯾﺪهﭘﺮداز ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ وﯾﺮا.
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