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1- مقدمه و طرح مسئله

توسعه ي جوامع، منجر به افزايش دسترسی بشر به امکانات و دسترسی به 

بهداشت و درمان مناسب تر شده است  که خود اين مسئله نيز باعث افزايش 

طول عمر بشر شده و اين، يعنی اينکه تعداد بيشتری از مردم پيری را تجربه 

کشورهای  اکثر  که  است  پديده ای  سالمندی   .)117 )معتمدی1384:  می کنند 

آن  با  نيز  توسعه  در حال  کرده اند و کشورهای  تجربه  را  آن  يافته  توسعه 

روبه رو خواهند شد. از آنجا که معموالً مرحله ي سالخوردگی يک جمعيت 

باشد  باالی 10% جمعيت  تعداد سالخوردگان يک کشور  که  است  زمانی 

)سرائی 1382: 94( و در مورد زنان ايران اين ميزان هنوز کمتر از 10% است، 

بنابراين ساخت سنی جمعيت ايران هنوز وارد مرحله ي سالمندی نشده است 

و در حال انتقال از ساخت سنی ميانسالی به سالخوردگی است، ولی ممکن 

است زنان ايران در آينده با پديده ي زنانه شدن سالمندی روبه رو شوند. اين 

امر نيازمند توجه سياست گذاران کشور به پديده ي سالمندی به ويژه در بين 

زنان است. سازمان ملل متحد برنامه ي »سالمندی فعال« را برای سالمندان 

مطرح کرده است. سالمندی فعال يعنی به حداکثر رساندن سطح سالمت، 

مشارکت و امنيت افراد سالمند به منظور تقويت کيفيت زندگی آنها، که هر 

کدام از اينها تمهيدات اجتماعی، بهداشتی، فرهنگی و اقتصادی خاص خود 

را می طلبد. 
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سالمندي دوران حساسي از زندگي بوده و توجه به مسائل و نيازهاي اين 

مرحله يک ضرورت اجتماعي محسوب مي شود. در اين سن احساس تنهايي 

ايجاد مي شود،  اجتماعي  اثر کاهش روابط  تعلق خاطري که در  به  نياز  و 

عالوه بر سالمت جسماني بر نحوه ي زندگي و ميزان رضايت از زندگي 

سالمندان نيز تأثير مي گذارد. رضايت از زندگی نوعی احساس شادی کلی و 

عميق درونی است که ناشی از تجربه های فردی در جهان بيرون است يعنی 

منعکس کننده  ي احساس و نظر کلی فرد در يک جامعه نسبت به جهانی 

است که در آن زندگی می کند. رضايت از زندگی در هر جامعه ای به ميزان 

متفاوتی ظهور می کند و متأثر از عوامل عديده ای است.

يکی از عوامل مؤثر در رضايت از زندگی، ميزان دينداری افراد است. بنا 

بر يافته های پيمايش ارزش های جهانی، ايران در بين 69 کشور جهان رتبه ي 

61 را به خود اختصاص داده است )چلبی و موسوی 1387: 49(، يعنی ميزان 

رضايت از زندگی در جامعه ي ايران در سطح پايينی قرار دارد. از آنجا که 

کشور ايران به عنوان يک کشور مذهبی شناخته می شود و در متون دينی به 

ويژه آيات و روايات بارها بر رابطه ي مثبت بين دينداری و ايمان به خدا با 

رضايت از زندگی و مؤلفه های آن )آرامش قلبی، اميدواری، خوش بينی و 

امثالهم( تأکيد شده است، توجه به رابطه ي بين رضايت از زندگی و دينداری 

حائز اهميت است.
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توجه به ميزان دينداری و رضايت از زندگی در ميان سالمندان به ويژه 

زنان اهميت  بسياری دارد. اهميت اين مسئله را می توان از چند جنبه در 

نظر گرفت.

1- پديده ي سالمندی در زنان چيزی فراتر از پيری در مردان است، زيرا 

با فقدان کارکردی همراه است که هميشه به عنوان مظهر زنانگی يعنی زايش 

و باروری مطرح بوده است. تنش های خانوادگی ناشی از بازنشستگی مرد که 

بيشتر با دوره ي سالمندی زن هم زمان است، موضوع مهمی است که گاهی 

مداخله و مشاوره ي حرفه ای را الزامی می کند. زن سالمند به اقتضای سن 

با بحران ها و دگرگونی های ديگری هم روبه رو است؛ فرزندانش  خويش 

بزرگ شده  و خانه را ترک کرده اند و مادری از اين پس نقش اصلی زن در 

خانواده نيست و ديگر کارکرد عمده ای ندارد که انجام دهد. در اين وضعيت 

مسئله ي رضايت از زندگي مطرح مي شود.

2- اگر چه در جوامع توسعه يافته تسهيالت، امکانات مادی، مراقبت ها 

و کمک های دولتی بسياری در اختيار سالخوردگان قرار می گيرد، اما تنهايی 

)بهنام  است  زياد  بسيار  اين کشورها  در  سالخوردگان  روانی  آسيب های  و 

1383: 120(. زيرا حرکت جوامع به سمت توسعه ي انسانی منجر به تغيير در 

نگرش ها و ارزش های خانوادگی شده است. بدين معنا که مسئوليت حفظ 

يکی  عنوان  به  و  برداشته  شده  از دوش خانواده  از سالمندان  نگهداری  و 

از مسئوليت های دولت قلمداد می  شود. گسترش خانه های سالمندان يکی 
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از نشانه های اين وضعيت است. همچنين در اين جوامع می توان خشونت 

نسبت به افراد سالمند خانواده را مشاهده کرد. اين وضعيت ها منجر به کاهش 

رضايت از زندگی سالمندان می  شود.

3- وقتی که سالخوردگان در انتظار مرگ هستند و سالمتی آنها کاهش 

می يابد، از جامعه عقب نشينی می کنند. در مراسم مذهبی سازمان يافته کمتر 

شرکت کرده و سطح فعاليت خود را کاهش می دهند، کمتر تعامل می کنند و 

بيشتر سرگرم دنيای درونی خود می شوند )برک 1386: 357(.

تحقيق حاضر پاسخ به سؤاالت زير را هدف خود قرار داده است:

1- هر يک از ابعاد دينداری چه وزنی را در شکل دهی به دينداری زنان 

سالمند دارند؟

2- آيا ابعاد مختلف دينداری با رضايت از زندگی روابط متفاوتی دارند؟

3- دينداری به طور کلی با رضايت از زندگی چه رابطه ای دارد؟

2- مباني نظري تحقیق

است.  زندگی  از  رضايت  ميزان  روانی  بهداشت  شاخصه های  از  يکی 

رضايت از زندگی يعنی نگرش فرد، ارزيابی عمومی نسبت به کليت  زندگی 

خود و يا برخی از جنبه های زندگی همچون زندگی خانوادگی و تجربه ي 

آموزشی است )زکی 1386 به نقل از دينر، سو، کاس و اسميت1 1999، 49 و 50(. 

1-Dinere, Suh, Lucas & Smith
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در بررسی های انجام شده پيرامون سازه ي روان شناختی احساس خوشبختی 

ذهنی در دو دهه ي گذشته، به مدل سه بعدی احساس خوشبختی ذهنیـ  که 

عبارت اند از احساس مثبت، احساس منفی و رضايت از زندگیـ  توجه شده 

است. تصور ذهنی رضايت از زندگی از دو بعد ديگر متفاوت است. رضايت 

از زندگی بيشتر مقوله ای شناختی است، در حالی که منفی و مثبت مقوله ای 

احساسی و عاطفی به شمار می رود )زکی 1386 به نقل از داينر 1984؛ ادمونز1 و 

داينر، 1985، 49 و 50(. احساس خرسندی و رضايت از جنبه های زندگی از 

مؤلفه های نگرش مثبت افراد نسبت به جهانی است که در آن زندگی می کند.

تحقيقات  و  مطالعات  حوزه ي  در  ديرباز  از  که  موضوعاتي  از  يکي 

روان شناسي براي سالمت روان و رضايت از زندگی مطرح بوده، بررسي 

از لحاظ فردی و اجتماعی  تأثيرات دينداري و معنويت گرايي است. دين 

کارکردهايی دارد که به نوعی با رضايت از زندگی ارتباط پيدا می کند. آيات 

و روايات فراوانی وجود دارد که به کارکردها، آثار و فوايد دين، مذهب و 

ايمان اشاره دارد. 

1- Emmons
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2-1- کارکردهاي فردي دين

2-1-1- روشن بينی: آدمی به محض قبول ايمان جهان را به واسطه ي 

نور حق و حقيقت، منور و روشن می بيند.

* »يا أّيها الّذين آمنوا إن تّتقوا اهلل يجعل لكم فرقانا«؛ ای کسانی که ايمان 

آورده ايد! اگر از )مخالفت فرمان( خدا بپرهيزيد، برای شما وسيله ای جهت 

جدا ساختن حق از باطل قرار می دهد )روشن بينی خاّصی که در پرتو آن، 

حق را از باطل خواهيد شناخت( )انفال: 29(.

* »و م��ن أعرض عن ذکری فإّن له معیش��ة ضنكًا و نحش��ره يوم القیامة 

أعمی «؛ و هر کس از ياد من دل بگرداند، در حقيقت، زندگی تنگ ]و سختی[ 

خواهد داشت و روز رستاخيز او را نابينا محشور می کنيم )طه: 124(. 

*امام صادق )ع( می فرمايند: »المؤمن ينظر بنور اهلل«؛ انسان با ايمان با نور 

خدا نگاه می کند )مجلسي 1404: ج64، ص74، ح2(.

2-1-2- اميدواری: سومين اثر ايمان، اميدواري است. 

*»…ال يیأس من روح اهلل إاّل القوم الكافرون«؛ جز گروه کافران کسی از 

رحمت  خدا نوميد نمی شود )يوسف: 87(.

* »… لكیال تأس��وا علی  م��ا فاتكم و ال تفرحوا بم��ا آتاکم«؛ تا بر آنچه 

ــويد و به آنچه به شما داد شادمان )مغرور(  ــت شما رفت محزون نش از دس

نگرديد )حديد: 23(.
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ــت. راه کار  2-1-3- آرام��ش خاط��ر: اثر بعدي ايمان آرامش خاطر اس

ــته نبودن به دنيا، رفع غربت  دين برای آرامش روانی از طريق ياد خدا، دلبس

ــترس، نگاه خوش بينانه به مسئله ي شرور و تفسير خوش بينانه از مرگ  و اس

شکل می گيرد )اکبری 1389به نقل از قرا ملکی1387: 159-151(. فرويد معتقد است 

ــکل است که دشواری ها،  ــکين دهنده ای ارائه می دهد و با اين ش که دين تس

ــوب تحمل پذير  ــن جهان پرآش ــا و بی عدالتی های اي ــا، محروميت ه رنج ه

می شود... مرگ پايان همه چيز محسوب نيست بلکه مرز يا پلی ميان دو دنيا 

است )اکبری 1389 به نقل از فرويد، 1357: 184(

* »الّذي��ن آمن��وا و ل��م يلبس��وا إيمانهم بظل��ٍم أولئك له��م األمن و هم 

ــتم  ــرک و س ــا که ايمان آوردند و ايمان خود را با ش مهت��دون«؛ )آری( آنه

نيالودند، ايمنی تنها از آن آنهاست و آنها هدايت يافتگانند! )انعام: 82(.

*»الّذين آمنوا و تطمئّن قلوبهم بذکر اهلل أال بذکر اهلل تطمئّن القلوب «؛ همان 

کسانی که ايمان آورده اند و دل هايشان به ياد خدا آرام می گيرد. آگاه باش که 

با ياد خدا دل ها آرامش می يابد )رعد: 28(. 

* »من آمن باهلل و الیوم اآلخر و عمل صالحًا فلهم أجرهم عند ربّهم و ال 

خوف علیهم و ال هم يحزنون «؛ هر کس به خدا و روز بازپسين ايمان داشت و 

کار شايسته کرد، پس اجرشان را پيش پروردگارشان خواهند داشت نه بيمی 

برآنان است و نه اندوهناک خواهند شد )بقره: 62(. 
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* »هو الّذی أنزل الّسكینة فی قلوب المؤمنین«؛ اوست آن کس که در 

دل های مؤمنان آرامش را فرو فرستاد )فتح: 4(. 

*»ثّم أنزل اهلل سكینة علی رسوله و علی المؤمنین«؛ آنگاه خدا آرامش خود 

را بر فرستاده ي خود و بر مؤمنان فرود آورد )توبه: 26(.

*»فأنزل اهلل س��كینة علی رسوله و علی المؤمنین و ألزمهم کلمة التقوی«؛ 

ــتاد و  ــتاده ي خويش و بر مؤمنان فرو فرس پس خدا آرامش خود را بر فرس

آرمان تقوا را مالزم آنان ساخت )فتح: 26(. 

ــه هدفمندی نظام  2-1-4- معنا بخش��ی به زندگ��ی: در قرآن بارها ب

آفرينش اشاره شده است و فردی که زندگی خود و نظام آفرينش را هدفمند 

تلقی کند و معتقد به وجود حکمت براي همه ي امور زندگی چه سختی ها و 

چه راحتی های آن باشد، هرگز نااميد و مايوس نمی شود. 

* »أفحسبتم أنّما خلقناکم عبثًا و أنّكم إلینا ال ترجعون«؛ آيا پنداشتيد که 

بازگردانيده نمی شويد؟  ما  به سوی  اينکه شما  آفريده ايم و  بيهوده  شما را 

)مؤمنون: 115(.

ــار دينداری  2-1-5- برخ��ورداری از لذت ه��ای معن��وی: از ديگر آث

ــت که غير از لذت مادی بوده و  ــله لذت هايی اس برخورداری از يک سلس

لذت معنوی ناميده می شود. در کنار لذت های مادی مانند چشيدنی ها، لمس 

کردنی ها و ديدنی ها، نوعی ديگری از لذت هاست که با عمق روح و وجدان 

ــک ماده ي بيرونی  ــود و تحت تأثير برقراری رابطه با ي ــان مربوط مي ش انس
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حاصل نمی شود، مانند لذتی که از احسان و خدمت به ديگران يا از محبوبيت 

و احترام يا از عبادت و پرستش خدا نصيب انسان می شود که در زبان دين به 

طعم ايمان ياد شده است. ايمان حالوتی دارد فوق همه ي حالوت ها )اکبری 

1389 به نقل از مطهری 1369: ج2، ص43(. 

* »و من الّناس من يشری نفسه ابتغاء مرضاة اهلل و اهلل رءوف بالعباد«؛ و از 

ميان مردم کسی است که جان خود را برای طلب خشنودی خدا می فروشد، 

و خدا نسبت به ]اين[ بندگان مهربان است )بقره: 207(. 

2-1-6- كاهش ناراحتی ها: ايمان به خدا و ياد او ناراحتی ها را برطرف 

می کند، چنان که ترک ياد خدا زندگی را ناگوار و تلخ می کند. ويليام جيمز 

معتقد است قدرتی که دين  برای تحمل مصائب به انسان می دهد هرگز از 

عهده ي اخالق برنمی آيد، زيرا شور و حرارتی که با اعتقاد به دين در انسان 

حاصل می شود هرگز از عهده ی اخالق برنمی آيد )اکبری 1389 به نقل از جيمز 

.)187 :1367

*»و م��ن أع��رض عْن ذکری فإّن له معیش��ة ضنكا و نحش��ره يوم القیامة 

ــختی[  أعمی«؛  هر کس از ياد من دل بگرداند، در حقيقت زندگی تنگ ]و س

خواهد داشت و روز رستاخيز او را نابينا محشور می کنيم )طه: 124(.

2-1-7- سالمت جسمی: دين، عبادت و انجام فرايض دينی سپری 

احساس  ايمن در مقابل بسياری از مسائل و مشکالت و بيماری هاست. 

خوشبختی و خوب زيستن در افراد ديندار بيشتر بوده، سيستم دفاعی بدن 
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آنها قوی تر و معموالً طول عمر بيشتری دارند، کمتر به بيمارستان رفته و در 

انجام فعاليت های فيزيکی پايدارترند. مذهبی بودن با احساسات رشد يافته ي 

»خوب زيستن« ارتباط داشته و با ثبات ترين همبستگی را با بهزيستی دارد 

)صادقی 1378: 187-189(. 

دين مقدس اسالم برای سالمتی جسمی بر پاکيزگی در تمام امور از قبيل 

پاکی بدن، لباس، محيط زيست، دهان و دندان، خوراک و... را تأکيد دارد و 

از هر نوع آلودگی در لباس، بدن،  روابط نامشروع و بی بندو باری جنسی 

و غذاهای غير بهداشتی برحذر داشته که رعايت اين دستورات انسان را از 

انواع بيماری ها حفظ نموده و سالمت جسمی را تأمين می کند )اکبری 1389(. 

ــم  ــفای بيماری جس ــی)ع( می فرمايند: »پرهيزگاری... ش *حضرت عل

شماست« )نهج البالغه: خطبه198(. 

*»يا أّيها الّذين آمنوا کلوا من طّیبات ما رزقناکم و اشكروا هلّل إن کنتم إّياه 

تعبدون« ای کسانی که ايمان آورده ايد، از نعمت های پاکيزه ای که روزی شما 

کرده ايم، بخوريد و خدا را شکر کنيد اگر تنها او را می پرستيد )بقره: 172(. 

2-2- کارکردهای اجتماعی دين

ــان بر نقش دين در ايجاد  2-2-1- انس��جام و همبستگی: جامعه شناس

ــتگی اجتماعی تأکيد کرده اند. کنت بر اين باور است که دين  پيـوند و همبس

نه تنها کوششی برای تبيين و شناخت واقعيت است بلکه اصل وحدت بخش 

ــون 1381: 40(. به اعتقاد دورکيم  ــمار می آيد )هميلت ــری نيز به ش جامعه ي بش
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ــه در آن مردم  ــای اقتصادی ک ــی برخالف کنش ه ــم( دين ــای )مراس آيين ه

ــداف اجتماعی يا فردی خود  ــی می کنند و به اه ــه صورت جداگانه زندگ ب

مشغول اند، با برقراری نوعی روابط عاطفی مثبت سبب انسجام و يکپارچگی 

ــود. اين اعتقادات، باورها و گرايش ها در هنگام  ــرکت کنندگان می ش بين ش

ــرکت کنندگان  ــدت و عالقه مندی و يکدلی را بين ش ــم، وح برگزاری مراس

فراهم می کند )جمشيدی ها و قبادی 1386(.

* »... ان��ا خلقناک��م من ذکر و انثی و جعلناکم ش��عوبا و قبايال لتعارفوا ان 

ــما را  ــما را از يک مرد و زن آفريديم و ش اکرمك��م عن��داهلل اتقیكم...«؛ ما ش

تيره ها و قبيله ها قرار داديم تا يکديگر را بشناسيد )اينها مالک امتياز نيست( 

گرامی ترين شما نزد خداوند با تقوا ترين شماست... )حجرات: 13(. 

* »واعتصموا بحبل اهلل جمیعا والتفرقوا....«؛ و همگی به ريسمان )اسالم 

و قرآن و هر گونه وسيله ي وحدت( خدا چنگ زنيد و پراکنده نشويد )آل 

عمران: 103(. 

*»قل يا اهل الكتاب تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینكم ان النعبد اال اهلل و 

ال نشرک به شیئا...«؛ بگو ای اهل کتاب بياييد به سوی سخنی که ميان ما و 

شما يکسان است که جز خداوند يکتا را نپرستيم و چيزی را همتای او قرار 

ندهيم... )آل عمران: 64(.
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دو  دين  است  معتقد  اسميت  رابرت  ايجاد هويت مشترک:   -2-2-2

کارکرد دارد. يکی تنظيم رفتار فردی برای خير همگان و ديگری برانگيختن 

احساس اشتراک و وحدت اجتماعی. از اين رو مناسک دينی، بيان تکراری 

وحدت و کارکردهای است که اشتراک اجتماعی را تحکيم می بخشند )اکبری 

.)1389

 *»انما المؤمنون اخوة....«؛ مؤمنان برادر يکديگرند...)حجرات: 10(. 

2-2-3- رفاه و آسايش در زندگی: از نظر دين ايمان و تقوای الهی راه 

فراوانی نعمت و برکات خداوند است و اگر افراد جامعه ايمان درست داشته 

باشند، به رفاه مادی هم می رسند.

*»و لو أّن أهل القری آمنوا و اّتقوا لفتحنا علیهم برکات من الّسماء و األرض 

و لكن کّذبوا فأخذناهم بما کانوا يكسبون« و اگر مردم شهرها ايمان آورده و 

به تقوا گراييده بودند، قطعاً برکاتی از آسمان و زمين برايشان می گشوديم، 

ولی تکذيب کردند؛ پس به ]کيفر [ دستاوردشان ]گريبان[ آنها را گرفتيم 

)اعراف: 96(.

به طور کلی دينداری از طريق کارکردهای مختلف همچون معنا بخشی، 

ــت روانی(،  ــی )به ويژه حماي ــی، حمايت بخش ــی، هنجاربخش هويت بخش

آرامش بخشی، افزايش خوش بينی، بهبود روابط اجتماعی، افزايش همبستگی 

اجتماعی، کنترل اجتماعی، سامان بخشی و … می تواند به افزايش رضايت از 

زندگی در بين زنان سالمند کمک کند.
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از طرفی دينداری کارکردهای فردی واجتماعی دارد. در بين کارکردهای 

روانی  هنجاربخشی، حمايت  معنابخشی،  آرامش بخشی،  به  می توان  فردی 

افزايش  کارکردهای  اجتماعی،  کارکردهای  بين  در  و  کرد  اشاره  غيره  و 

بهبود  اجتماعی، سامان بخشی،  کنترل  اجتماعی، هويت بخشی،  همبستگی 

روابط اجتماعی و غيره قابل توجه است.

را  زندگی  از  در رضايت  دينداری  مختلف  ابعاد  تأثير  دقيق تر  به طور 

می توان چنين تبيين کرد:

الف- تأثير بعد اعتقادی دينداری در رضايت از زندگی: بعد اعتقادی 

ــت، جهنم، روح و … که می تواند موجب  دينداری يعنی باور به معاد، بهش

ــی در زندگی، حمايت روانی، خوش بينی و  افزايش آرامش خاطر، معنابخش

… شود و اين کارکردها در افزايش رضايت از زندگی زنان سالمند مؤثرند؛ 

ــاس معنی دار بودن زندگی را به انسان می دهد و با  براي مثال دينداری احس

ــاس پوچی و ايجاد آرامش روانی باعث اميدواری می شود که اين  طرد احس

ــر می گذارد و يا اصول و احکام مذهبی  ــت در رضايت از زندگی تأثي وضعي

ــنهاد می دهد. دينداری اثرات متعددی در ابعاد  ــبک زندگی سالمی را پيش س

فردی و اجتماعی دارد که می تواند تأثير مستقيم يا غير مستقيم در رضايت از 

زندگی داشته باشد )ربانی و بهشتی 1390: 89(. 

ب- تأثي��ر بعد عاطفی دينداری در رضايت از زندگی: بعد عاطفی يا 

ــهود مذهبی اثر و يا حضور  ــی دينداری يعنی اينکه از طريق الهام و ش تجرب
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ــق کارکرد  ــه می تواند از طري ــود ک ــاس می ش پديده های خارق العاده احس

آرامش بخشی، حمايت بخشی، معنابخشی و … به افزايش رضايت از زندگی 

در ميان زنان سالمند کمک کند.

ج- تأثير بعد مناسكی دينداری در رضايت از زندگی: بعد مناسکی 

که از طريق حضور در مکان های دينی و شرکت در مراسم مذهبی خود را 

نشان می دهد، می تواند از طريق کارکردهای افزايش همبستگی اجتماعی، 

هويت بخشی، بهبود روابط اجتماعی، کنترل اجتماعی، هنجاربخشی و … 

در افزايش رضايت از زندگی در ميان زنان سالمند تأثير داشته باشد؛ براي 

مثال انسان ها با شرکت در مراسم جمعی هم از حمايت سايرين برخوردار 

می شوند و هم با برخورداری از خوش بينی و اعتماد نسبت به ساير مردم، 

تحت تأثير تعاليم دينی به سرمايه ي اجتماعی خويش افزوده و رضايت مندی 

بيشتری کسب می کنند که داشتن روابط اجتماعی و برخورداری از حمايت 

اطرافيان به ويژه شبکه ای از خانواده و دوستان به شدت بر رضايت فرد از 

زندگی مؤثر است )ربانی و بهشتی1390: 90(.  

د-تأثير بعد پيامدی دينداری در رضايت از زندگی: بعد پيامدی که 

کنترل  از طريق  به ويژه خدا در زندگی است  تأثير دين  و  اهميت  بيانگر 

به   … و  روانی، هنجاربخشی  کنترل درونی(، حمايت  ويژه  )به  اجتماعی 

افزايش رضايت از زندگی زنان سالمندان تأثير مي گذارد.
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3- پیشینه ي تحقیق

عظيمی هاشمی در تحقيق همبستگی مثبتی را بين دينداری و رضايت 

از زندگی در بين دانش آموزان دوره متوسطه ي شهرهای فردوس، در گز و 

مشهد گزارش کرد )عظيمي هاشمي 1383(.

ــی رابطه ي بين  ــت عنوان »بررس ــيف در تحقيق خود تح ــی و س نيکوي

ــويی در بين زوج های شهر تهران، دريافتند که  دينداری با رضايتمندی زناش

ــه باورهای دينی و  ــن جهت گيری درونی و عمل ب ــتگی معناداری بي همبس

ــويی وجود دارد، اما همبستگی معناداری بين جهت گيری  رضايتمندی زناش

دينی برونی و رضايتمندی زناشويی وجود ندارد.

گواهی جهان در تحقيق خود با عنوان »رابطه ي بين داشتن معنا در زندگی 

و رضايت از زندگی زناشويی« دريافت که رابطه ي مثبتی بين معنا در زندگی 

و رضامندی از زندگی زناشويی وجود دارد. همچنين تحقيق وی نشان داد 

که ميزان معنا در زندگی زوجينی که از زندگی زناشويی خود راضی بودند و 

به مراکز مراجعه نکرده بودند بيشتر از ميزان معنا در زندگی زوجين مراجعه 

کننده به مراکز مشاوره که از زندگی زناشويی خود راضی نبودند می باشد. 

اين پژوهش همچنين نشان داد که رابطه ي معناداری بين معنا در زندگی و 

درآمد  و  فرزند  تعداد  ازدواج، جنس، سطح تحصيالت،  زمان  سن، مدت 

وجود ندارد )گواهي جهان 1386(.
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با  زندگی  معناداری  بين  که  داد  نشان  جوکار  و  نصيری  تحقيق  نتايج 

اميد، شادی و رضايت از زندگی همبستگی مثبت و معنادار و با افسردگی 

همبستگی منفی معنادار وجود دارد. همچنين داشتن معنا در زندگی به گونه ای 

غير مستقيم و در تعامل با اميد می تواند سبب افزايش شادی و رضايت از 

زندگی و کاهش افسردگی شود )نصيري و جوکار 1387(.

هيجانی  معنوی و هوش  رابطه هوش  بررسی  به  که  ديگران  و  نادری 

با رضايت از زندگی سالمندان پرداختند، دريافتند که بين هوش معنوی و 

رضايت از زندگی رابطه ي  مثبت معناداری وجود دارد )نادري و ديگران 1388(.

حاجی زاده ميمندی و برغمدی دريافتند که چهار حوزه ي اصلي مقياس 

ــتحبات، عضويت در گروه هاي  ــه واجبات، عمل به مس ــد، يعني عمل ب معب

مذهبي و مداخله دادن مذهب در تصميم گيري و انتخاب، رابطه ي معني دار با 

رضايت از زندگي دارند و همچنين تفاوت بين نمره ي رضايت از زندگي و 

ــالمند معني دار بود )حاجي زاده، ميمندي  عمل به باورهاي ديني زنان و مردان س

و برغمدي 1389(. 

رضاپور و همکاران در تحقيق خود با عنوان »بررسي رابطه ي دينداري 

و وضعيت اقتصادي ـ اجتماعي دانشجويان با رضايت از زندگي« دريافتند 

از زندگی  اثر مستقيم دينداری در مؤلفه های سالمت روان و رضايت  که 

معنی دار است. 
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عبداهلل پور و ديگران در تحقيق خود دريافتند که رضايت از زندگی با هر 

سه بعد نگرش دينی )انجام واجبات، انجام مستحبات و دخالت دادن دين 

در انتخاب ها و تصميم ها( همبستگی مثبت معناداری دارد )عبداهلل پور و ديگران 

 .)1390

نادی و سجاديان در تحقيق خود دريافتند که دو زير مقياس بهزيستی 

معنوی )باور معنوی و آرامش معنوی( با رضايت از زندگی رابطه ي مثبت 

معناداری دارد )نادي و سجاديان 1390(.

اليسون و گای در تحقيق خود با عنوان دين، تعهدات دينی و رضايت از 

زندگی در ميان سياهان آمريکايی دريافتند که تفاوت های ناحيه ای در رابطه ي 

بين دينداری و رضايت از زندگی تأثيرگذار است؛ بدين معنا که مشارکت 

دينی به رفاه ذهنی تنها در بين سياهان غير جنوبی کمک می کند در حالی که 

دينداری شخصی بی ارتباط با رفاه زندگی است. همچنين اعضای غيرجنوبی 

فرقه های سياه سنتی مثل باپيست ها و متوديست ها و کاتوليک های جنوبی 

. (Ellison & Gay1990)رضايت از زندگی بااليی را نشان دادند

از  دينداری و رضايت  بين  رابطه  بررسی  به  لويس و ديگران که  آالن 

زندگی در بين 150 نفر از دانشجويان ايرلند شمالی پرداختند، دريافتند که 

هيچ رابطه ي معناداری بين نگرش نسبت به مسيحيت و رضايت از زندگی 

و همچنين دفعات حضور در کليسا و ميزان رضايت از زندگی وجود ندارد 

 .(Alanlewis. Joseph & Nobel 1996 )
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دوراهی و ديگران به بررسی رابطه بين رضايت زندگی و دينداری در 

بين دانشجويان غنا، نيجريه، ايرلند شمالی و سوئيس پرداختند. نتايج تحقيق 

آنها حاکی از نبود رابطه ي معنادار بين دينــداری و رضايت از زندگی در 

بين زنان هر چهار نمونه بود. در حالی که ايــن دو متغير در بين مردان در 

سه نمونه معنادار شد و همچنين زنان نسبــت بــه مردان ديندارتر هستند 

.(Dorahi &et al 1998: 37-43)

اندرسون در تحقيق خود با عنوان روابط بين رفتار اجتماعی، معنويت، 

نارسيسم و رضايت از زندگی دريافت که رابطه مثبتی بين معنويت و رضايت 

.(Anderson 2009) زندگی وجود دارد

تحقيق دافی و ديگران نشان داد که دانش آموزان سفيدپوست با درآمد 

باال که سطوح بااليی از معنای زندگی را دارند، رضايت از زندگی بااليی را 

نشان داده اند و همچنين داشتن معنا در زندگی به عنوان يک پيش بينی کننده ي 

قوی برای متغير رضايت از زندگی در بين آمريکاييان آسيايی تبار و ديگر 

(Duffy & et al 2009) گروه های قومی مطرح است

مايرز در يک زمينه يابی گسترده روی 3500 نفر آمريکايی نشان داد که 

رابطه ي مثبتی بين شرکت در مراسم مذهبی و رضايت از زندگی وجود دارد 

.(Myers 2000:56-67)
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اوسوين يارد وهمکاران نيز نشان دادند که شرکت در مراسم مذهبی يکی 

از عوامل تأثير گذار در رضايت از زندگی است )اوسوين يارد و همکاران 

انجام  سالمندان  بر روی جمعيت  ژاپن  در  که  پژوهشی  2000(. همچنين 

گرفت نيز نشان داد که بين سطوح باالی رضايت از زندگی و ميزان شرکت 

در مراسم و تشريفات مذهبی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد )عبداهلل پور 

وديگران 1390: 143(.

ون پراگ و همکاران به بررسی تأثيرات جنگ، قوميت و دينداری در 

اديان  تأثير  که  دريافتند  پرداختند. آنها  اسرائيل  زندگی ساکنان  از  رضايت 

اسالم، يهوديت و مسيحيت در رضايت از زندگی در بين ساکنان اسرائيل با 

در نظر گرفتن تجربه ي جنگ و موقعيت اقليت و اکثريت اقوام عرب و يهود 

معنادار است (Van Pragg & et al 2010: 1008-1020). رامان نيز در تحقيق 

خود دريافت که بين دينداری و رضايت از زندگی همبستگی وجود دارد 

.(Raman 2010)

مای گزارش داد که تکثر دينی با رضايت از زندگی رابطه ي منفی دارد 

و اين تکثر دينی در جامعه باعث ايجاد تنش بين گروه های دينی و کاهش 

مشارکت دينی می شود و مشارکت دينی تأثير زيادی را در رضايت از زندگی 

.(May 2010) نمی گذارد

نتايج تحقيق چايمون و پاتنام حاکی از آن است که افراد ديندار رضايت از 

زندگی بيشتری را نسبت به ديگران نشان داده اند، زيرا آنها مدام در شبکه های 
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اجتماعی دينی حضور می يابند و اين می تواند بر ميزان رضايت از زندگی آنها 

.(Chaeyoon & Putnam 2010: 914-933) تاثير مثبتی داشته باشد

زندگی  از  رضايت  در  دينداری  تأثير  رابطه ي  بررسی  به  که  ايکهورن 

در بين 43 کشور اروپايی و انگلوساکسونی پرداخت، دريافت که دينداری 

شخصی با سطوح بااليی از رضايت از زندگی در جوامعی که ميزان دينداری 

 .(Eichhorn 2011) به طور متوسط باال است رابطه دارد

اوکوليز- کوزارين در تحقيق خود به بررسی رابطه بين رضايت از زندگی 

و دينداری در بين 79 کشور پرداخت. نتايج تحقيق وی نشان داد که رابطه ي 

بين دينداری و رضايت از زندگی دو بعدی و متناقض است بدين معنا که 

افراد ديندار هم از زندگی خود رضايت دارند و هم ناراضی هستند و آن 

ارتقا می دهد به رضايت  اشکالی از دينداری که سرمايه ي اجتــمـاعی را 

دينی خوشحال ترند  جوامع  در  دينــدار  افراد  و  می شود  منجر  زندگی  از 

 .(Okulicz-Kozaryn 2010: 155-169)

با توجه به مبانی نظری و تجربی مطرح شده می توان فرضيات تحقيق را 

به اين شرح بيان کرد:

1- بين ميزان دينداری و ميزان رضايت از زندگی رابطه وجود دارد؛

2- بين ابعاد مختلف دينداری و ميزان رضايت از زندگی رابطه وجود 

دارد؛
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ميزان  به  شکل دهی  در  متفاوتی  وزن های  دينداری  مختلف  ابعاد   -3

دينداری در بين سالمندان دارد.

4- روش شناسي تحقیق

 اين پژوهش به روش پيمايشي انجام شده است. جامعه ي آماری پژوهش 

آوری  جمع  زمان  در  که  بيشتر(  و  ساله   60( سالمند  زنان  کليه ي  حاضر 

اطالعات در شهر يزد زندگی می کردند، می باشد که بر اساس سرشماری 

سال 1385 تعداد کل زنان سالمند ساکن شهر يزد 26747 نفر بودند. حجم 

نمونه ي بررسی شده با استفاده از فرمول کوکران برابر با 265 نفر تعيين شد. 

روش نمونه گيری به صورت خوشه ای چند مرحله اي بود.

داينر  زندگي  از  رضايت  مقياس  از  زندگي  از  رضايت  سنجش  براي 

استفاده شد. هر يک از سؤاالت اين پرسشنامه، طيفي ترتيبی از امتيازات از 

کامال مخالف، مخالف، نسبتًا مخالف، نظري ندارم، نسبتًا موافق، موافق و 

کاماًل موافق را شامل مي شود. 

شاخص ميزان دينداری بر اساس مبانی نظری تحقيق با استفاده از چهار بعد 

اعتقادی، عاطفی، پيامدی و مناسکی سنجيده می شود. پرسشنامه ي مذکور شامل 

13 سؤال که به صورت محقق ساخته بود و اين چهار بعد را سنجيده است. 

پاسخ گويان مي بايست نظرات خود را از يک طيف 5 درجه اي انتخاب کنند. 

ــؤاالت تحقيق از مدل های معادله ي ساختاری استفاده  جهت پاسخ به س

شد. مدل های معادله ي ساختاری به طور معمول شامل مدل های اندازه گيری 
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ــاختاری هستند. بر مبنای مدل های اندازه گيری محقق تعريف  و مدل های س

ــده يا معرف ها، اندازه گيرنده ی کدام  ــاهده ش می کند که کدام متغيرهای مش

ــتند و هر کدام از اين معرف ها چه وزنی در شکل دهی  متغيرهای پنهان هس

به متغيرهای پنهان دارند و بر پايه ي مدل های ساختاری مشخص می شود که 

ــتقل در کدام متغيرهای وابسته مؤثرند. در اين تحقيق دو  کدام متغيرهای مس

مدل اندازه گيری )مدل اندازه گيری متغيرهای رضايت از زندگی و دينداری( 

ــده است. در اين مرحله پس از جمع آوری  ــاختاری بررسی ش و پنج مدل س

ــتفاده از نرم افزار  ــت آوردن جدول کواريانس متغيرها با اس داده ها و به دس

SPSS، مدل های مناسب در نرم افزار آموس 18، تدوين شد. تعاريف متغيرها 

در برنامه ي آموس به شکل زير انجام شد.
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جدول 1: متغیرهای استفاده شده در تحقیقسا

توضیح متغیر متغیر پنهان
پنهان

متغیر 
توضیح متغیر اشكارآشكار

RELIGIOSITY متغیر پنهان بیرونی
دینداری فرد

...........................

IDEOLOGICAL
)بعد اعتقادی(

متغیر پنهان بیرونی 
بعد اعتقادی

X2.شیطان واقعاً وجود دارد

X4قرآن کالم خداوند اس��ت و هر چه 
می گوید حقیقت محض است.

X6.من به وجود فرشتگان اعتقاد دارم

EMOTIONAL
)بعد عاطفی(

متغیر پنهان بیرونی 
بعد عاطفی

X9خدا به  که  می کنم  احساس   گاهی 
نزدیک شده ام.

X11
 هرگاه به حرم یکی از امامان و اولیاء
 می روم، احساس معنویت عمیقی به

من دست می دهد.

X12
 بعض��ی وقت ها احس��اس ت��رس از

خداوند به من دست می دهد.

CONSEQUENTIAL
)بعد پيامدی(

متغیر پنهان بیرونی 
بعد پیامدی

X15با پدیده ي بدحجابی باید با قاطعیت 
مبارزه کرد.

X16مالی��ات کار پرداخ��ت   تقل��ب در 
نادرستی است.

X18اعتقادات دینی مرا از انجام کارهای 
ناپسند باز می دارد.

X19
که چیزهایی  وآشامیدن  خوردن   از 
 از نظرشرعی حرام هستند خودداری

می کنم.
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توضیح متغیر متغیر پنهان
پنهان

متغیر 
توضیح متغیر اشكارآشكار

RITUALISTIC
)بعد مناسکی(

متغیر پنهان بیرونی 
بعد مناسکی

X22هرچند وقت یک بار برای ادای نماز 
جماعت به مسجد می روید؟

X24تا چه حد قرآن می خوانید؟

X26آیا در نماز جمعه شرکت می کنید؟

 LIFE
SATISFACTION
)رضایت از زندگی(

متغیر پنهان درونی  
رضایت از زندگی

Y1
در بس��یاري از زمینه ه��ا، زندگي ام 

نزدیک به ایده آل است.

Y2.شرایط زندگي ام عالي است

Y3.از زندگي ام راضي هستم

Y4 تا ح��اال، ه��ر چی��ز مهم��ي را که
مي خواستم، به دست آورده ام.

Y5 ،اگر مي توانستم دوباره زندگي کنم
هیچ چیزي را تغییر نمي دادم.

متغیر خطا در مدل اندازه گیری متغیر دینداری
 D2,D4,D6, D9, D11,D12, D15, D16,

D18, D19, D22, D24, D26

از  متغیر رضایت  اندازه گیری  متغیر خطا در مدل 
E1, E2, E3,E4, E5زندگی

)اپس��یلون( متغیرهای خط��ای پنه��ان در برآورد 
Z1, Z2, Z3, Z4متغیرهای پنهان درونی

Z5خطای تبیین
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5- یافته های تحقیق

بر اساس جدول شماره ي 2 می توان گفت که ميزان رضايت از زندگی 

در بين زنان سالمند شهر يزد در حد متوسطی است و ميزان دينداری در بين 

آنها در حد بااليی قرار دارد.
جدول2: یافته های توصیفی

 انحرافمیانگیننام متغیر
 کوچكترینواریانسمعیار

نمره
 بزرگترین

نمره

 رضایت از
16/183/5212/44825زندگی

54/454/9124/173764دینداری

در اين تحقيق، مدل اندازه گيری متغير وابسته رضايت از زندگی با استفاده از 

ادبيات نظری  به صــــورت نمودار شماره ي 1 تدوين شده است. همچنين خروجی 

برنامه ي آموس شاخــص های برازش مدل را به صورت زير گزارش کرده است: 

شاخــص های برازش تطبيقی )CFI = 0/988 و TLI = 0/976( شاخص های 

،PCFI = 0/494 ،PNFI = 0/488 ،CMIN/DF = 1/859( برازش مقتــصد

RMSEA= 0/057 و LOSE = 0/353(. بنابراين می توان نتيجه گرفت که 

مقادير  به  توجه  با  است. همچنين  مقبول  زيادی  تا حد  تدوين شده  مدل 

استاندارد برآورد شده برای مقياس رضايت از زندگی می توان گفت از بين پنج 

  ،)0/695( Y3 ،)0/738( Y1 مؤلفه ي رضايت از زندگی به ترتيب گويه های

0/693(Y2(، Y4 )0/642( و Y5  )0/576( بيشترين وزن و اهميت را در 
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شکل دهی به رضايت از زندگی سالمندان دارند )جدول شماره ي 3(.

CFI=0/988CMIN/DF=1/859P=0/098DF=5      CMIN=9/296 

PCLOSE=0/353RMSEA=0/057PCFI=0/494PNFI=0/488TLI=0/976

نمودار 1: مدل عاملی مرتبه ي اول متغير رضايت از زندگی

جدول 3: مقادیر مدل اندازه گیری متغیر رضایت از زندگی

P برآوردهای 
استاندارد

برآوردهای 
غیر استاندارد

مؤلفه ها متغیر وابسته

0/738 1/000 Y1 <--- LIFE SATISFACTION
*** 0/693 0/913 Y2 <--- LIFE SATISFACTION
*** 0/695 0/817 Y3 <--- LIFE SATISFACTION
*** 0/642 0/907 Y4 <--- LIFE SATISFACTION
*** 0/576 0/980 Y5 <--- LIFE SATISFACTION
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دينداری  متغير مستقل  اندازه گيری  از مدل  اول  بررسی فرضيه ي  براي 

استفاده شد. متغير مستقل دينداری به صورت مدل پنج عاملی مرتبه ي دوم به 

صورت  نمودار تدوين شده است.

ــد  مقتص و   )TLI= و0/972   CFI =  0/979( ــی  تطبيق ــاخص های  ش

 0/032،PCFI= 0/728 ،PNFI= 0/678 ،CMIN/DF= 1/274( ــده محاسبه ش

ــی کليت مدل در جدول  ــرای ارزياب =RMSEA و PCLOSE= 0/922( ب

ــده  ــوع داده های جمع آوری ش ــه در مجم ــد ک ــان می دهن ــماره ي 4 نش ش

ــتند. در مقياس دينداری  ــده هس حمايت کننده ي مدل اندازه گيری تدوين ش

می توان گفت که ابعاد مختلف دينداری اهميت متفاوتی دارند که عبارت اند 

ــد پيامدی )0/921(، بعد اعتقادی)0/824(، بعد عاطفی)0/758(، و بعد  از: بع

مناسکی)0/433(.
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CFI=0/979
CMIN/

DF=1/274P=0/078DF=58   CMIN=73/902 

PCLOSE=0/922RMSEA=0/032PCFI=0/728PNFI=0/678TLI=0/972

نمودار 2: مدل پنج عاملی مرتبه ي دوم متغير دينداری

جدول 4: برآورد مقادیر مدل اندازه گیری دینداری

P  برآوردهای
استاندارد

 برآوردهای
 غیر

استاندارد
مؤلفه ها متغیرها

0/824 1/000 IDEOLOGICAL <--- RELIGIOSITY
*** 0/758 0/921 EMOTINAL <--- RELIGIOSITY
*** 0/921 1/149 CONSEQUENTIAL <--- RELIGIOSITY
*** 0/433 1/427 RITUALISTIC <--- RELIGIOSITY

0/608 1/000 X2 <--- IDEOLOGICAL
*** 0/358 0/353 X4 <--- IDEOLOGICAL
*** 0/638 1/044 X6 <--- IDEOLOGICAL

0/558 1/000 X9 <--- EMOTINAL
*** 0/598 0/944 X11 <--- EMOTINAL
*** 0/633 1/009 X12 <--- EMOTINAL

0/457 1/000 X15 <--- CONSEQUENTIAL
*** 0/473 0/967 X16 <--- CONSEQUENTIAL
*** 0/524 0/973 X18 <--- CONSEQUENTIAL
*** 0/455 0/592 X19 <--- CONSEQUENTIAL

0/986 1/000 X22 <--- RITUALISTIC
*** 0/417 0/380 X24 <--- RITUALISTIC
*** 0/813 0/787 X26 <--- RITUALISTIC
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به منظور بررسی فرضيه ي دوم، رابطه ي بين ابعاد مختلف دينداری  با سا

رضايت از زندگی با استفاده از مدل های جزئی مطالعه مي شود. 

ــبه  ــاخص های تطبيقی )CFI= 0/976 وTLI= 0/963( و مقتصد محاس ش

  RMSEA= 0/047 ،PCFI= 0/628 ،PNFI= 0/604 ،CMIN/DF= 1/574( شده

ــان  ــاختاری بعد اعتقادی نش ــرای ارزيابی مدل س و PCLOSE= 0/531( ب

ــت که در مجموع داده های جمع آوری شده حمايت کننده ي  دهنده ي اين اس

مدل ساختاری تدوين شده هستند، ولی مقادير استاندارد در جدول شماره ي 

ــت که بين بعد اعتقادی و  رضايت از زندگی رابطه ي معناداری  5 حاکی اس

وجود ندارد.

CFI=0/976CMIN/DF=1/574P=0/057DF=18CMIN= 
28/326

PCLOSE=0/531RMSEA=0/047PCFI=0/628PNFI=0/604TLI=0/963

نمودار 3: مدل معادله ساختاری جهت تبيين رضايت از زندگی به واسطه ي بعد اعتقادی دينداری
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 متغیر وابسته ومتغیرها
مؤلفه های متغیرها

برآوردهای 
غیر 

استاندارد

برآوردهای 
Pاستاندارد

IDEOLOGICAL<--- LIFE
SATISFACTION0/0500/0270/759

IDEOLOGICAL<---X21/0000/613

IDEOLOGICAL<---X40/3340/369***

IDEOLOGICAL<---X61/0840/664***

 LIFE
SATISFACTION

<---Y11/0000/748

 LIFE
SATISFACTION

<---Y20/9060/698***

 LIFE
SATISFACTION

<---Y30/8180/703***

 LIFE
SATISFACTION

<---Y40/8570/616***

 LIFE
SATISFACTION

<---Y50/9130/545***

شاخص های تطبيقی )CFI= 0/973 وTLI= 0/958( و مقتصد محاسبه شده 

و   RMSEA=  0/052،PCFI=  0/626  ،PNFI=  0/603  ،CMIN/DF=  1/703(

PCLOSE= 0/430( برای ارزيابی مدل ساختاری بعد عاطفی نشان مي دهد در 

مجموع داده های جمع آوری شده تا حدودی حمايت کننده ي مدل ساختاری 

تدوين شده هستند و مقادير استاندارد در جدول شماره ي 6 حاکی است که 

بين بعد عاطفی و رضايت از زندگی رابطه ي معناداری وجود دارد.
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CFI=0/973CMIN/DF=1/703P=0/032DF=18CMIN=30/651  

PCLOSE=0/430RMSEA=0/052PCFI=0/626PNFI=0/603TLI=0/958

نمودار 4: مدل معادله ي ساختاری جهت تبيين رضايت از زندگی به واسطه ي بعد عاطفی دينداری

جدول 6: برآورد وزن های رگرسیونی مدل معادله ي ساختاری بعد عاطفی

 متغیر وابسته ومتغیرها
مؤلفه های متغیرها

 برآوردهای
غیر استاندارد

 برآوردهای
Pاستاندارد

EMOTIONAL<--- LIFE
SATISFACTION0/3770/2310/011

EMOTIONAL<---X91/0000/634

EMOTIONAL<---X110/8350/601***

EMOTIONAL<---X120/7810/557***

LIFE_
SATISFACTION<---Y11/0000/746

LIFE_
SATISFACTION<---Y20/9070/696***

LIFE_
SATISFACTION<---Y30/8210/706***

LIFE_
SATISFACTION<---Y40/8610/617***

LIFE_
SATISFACTION<---Y50/9200/547***
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 CFI= 0/981( و شاخص های تطبيقی )PCLOSE= 0/736 و RMSEA= 0/037

وTLI= 0/973( محاسبه شده برای ارزيابی مدل ساختاری بعد پيامدی نشان 

مي دهد در مجموع داده های جمع آوری شده حمايت کننده ي مدل ساختاری 

تدوين شده هستند، ولی مقادير استاندارد در جدول شماره ي 7 حاکی است 

که بين بعد پيامدی و رضايت از زندگی رابطه ي معناداری وجود ندارد.

CFI=0/981CMIN/DF=1/370P=0/103DF=25CMIN=34/246  

PCLOSE=0/736RMSEA=0/037PCFI=0/681PNFI=0/649TLI=0/973

نمودار شماره 5: مدل معادله ي ساختاری جهت تبيين رضايت از زندگی به واسطه ي بعد پيامدی دينداری
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جدول 7: برآورد مدل معادله ي ساختاری بعد پیامدیسا

P  برآوردهای
استاندارد

 برآوردهای
غیر استاندارد

 متغیر وابسته و
مؤلفه های متغیرها متغیرها

0/078 0/152 0/175  LIFE
SATISFACTION

<--- CONSEQUENTIAL

0/708 1/000 X15 <--- CONSEQUENTIAL
*** 0/666 0/880 X16 <--- CONSEQUENTIAL
*** 0/371 0/444 X18 <--- CONSEQUENTIAL
0/008 0/215 /180 X19 <--- CONSEQUENTIAL

0/736 1/000 Y1 <--- SATISFACTION LIFE
*** 0/689 0/909 Y2 <--- SATISFACTION LIFE
*** 0/700 0/825 Y3 <--- SATISFACTION LIFE
*** 0/643 0/911 Y4 <--- SATISFACTION LIFE

*** 0/578 0/986 Y5 <--- SATISFACTION LIFE

 ،PCFI= 0/662 ،PNFI= 0/645 ،CMIN/DF= 1/881( شاخص های مقتصد

 CFI= 0/976( و شاخص های تطبيقی )PCLOSE= 0/301 و RMSEA= 0/058

وTLI= 0/965( محاسبه شده برای ارزيابی مدل ساختاری بعد مناسکی نشان 

مي دهد که در مجموع داده های جمع آوری شده تا حدودی حمايت کننده ي 

مدل ساختاری تدوين شده هستند و مقادير استاندارد در جدول شماره ي 

8 حاکی است که بين بعد مناسکی و رضايت از زندگی رابطه ي معناداری 

وجود دارد.



225

                                     بررسی رابطه ی بين دينداری و رضايت از زندگی در بين زنان سالمند
13

91
ن 

ستا
زم

 / 
58

ره 
شما

 / 
هم

زد
پان

ل 
سا

CFI=0/976CMIN/DF=1/881P=0/011DF=19CMIN=35/748  

PCLOSE=0/301RMSEA=0/058PCFI=0/662PNFI=0/645TLI=0/965

نمودار 6: مدل معادله ي ساختاری جهت تبيين رضايت از زندگی به واسطه ي بعد مناسكی دينداری

جدول 8: برآورد مدل معادله ي ساختاری بعد مناسكی

P برآوردهای 
استاندارد

برآوردهای 
غیر 

استاندارد

 متغیر وابسته و مؤلفه های
متغیرها متغیرها

0/010 0/183 0/122  LIFE
SATISFACTION

<--- RITUALISTIC

0/992 1/000 X22 <--- RITUALISTIC

*** 0/405 0/365 X24 <--- RITUALISTIC

*** 0/809 0/779 X26 <--- RITUALISTIC

0/733 1/000 Y1 <--- SATISFACTION LIFE

*** 0/691 0/915 Y2 <--- SATISFACTION  LIFE

*** 0/694 0/821 Y3 <--- SATISFACTION LIFE

*** 0/648 0/921 Y4 <--- SATISFACTION LIFE

*** 0/581 0/994 Y5 <--- SATISFACTION LIFE
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با توجه به جداول شماره های 4، 5، 6 و 7 می توان گفت که از ميان 

ابعاد فردی دينداری يعنی ابعاد اعتقادی، عاطفی و پيامدی تنها بعد عاطفی با 

رضايت از زندگی رابطه ي مثبت معناداری دارد و بعد مناسکی که می  توان 

گفت بعد اجتماعی دين است با رضايت از زندگی رابطه ي مثبت معناداری 

دارد.

 ،PNFI=  0 /708   ،CMIN/DF=  1 شاخـص هــای مقتـصـد )529/

ــاخص های تطبيقی  RMSEA= 0/045،PCFI= 0/782  و PCLOSE= 0/748(  و ش

ــبه شده برای ارزيابی مدل ساختاری دينداری  )CFI= 0/976 و TLI= 0/965( محاس

ــان مي دهد که در مجموع داده های جمع آوری شده حمايت کننده ي مدل  نش

ساختاری تدوين شده هستند و مقادير استاندارد در جدول شماره ي 9 حاکی 

است که بين دينداری و رضايت از زندگی رابطه ي معناداری وجود دارد.
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نمودار 7 : مدل معادله ي ساختاری جهت تبيين رضايت از زندگی به واسطه ي متغير دينداری

CFI=0/943CMIN/DF=1/529P=0/000DF=127CMIN=194/167 

PCLOSE=0/748RMSEA=0/045PCFI=0/782PNFI=0/708TLI=0/931
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جدول 9: برآورد مدل معادله ي ساختاری دینداریسا

 متغیر وابسته ومتغیرها
مؤلفه های متغیرها

برآوردهای 
غیر 

استاندارد

برآوردهای 
استاندارد

P

RELIGIOSITY<---IDEOLOGICAL1/0000/794
RELIGIOSITY<---EMOTIONAL0/9620/756***
RELIGIOSITY<---CONSEQUENTIAL1/2040/936***
RELIGIOSITY<---RITUALISTIC1/5300/450***

RELIGIOSITY<--- LIFE
SATISFACTION0/4480/1950/025

IDEOLOGICAL<---X21/0000/611
IDEOLOGICAL<---X40/3440/377***
IDEOLOGICAL<---X61/0390/639***
EMOTIONAL<---X91/0000/567
EMOTIONAL<---X110/9350/602***
EMOTIONAL<---X120/9790/623***

CONSEQUENTIAL<---X151/0000/456
CONSEQUENTIAL<---X160/9720/474***
CONSEQUENTIAL<---X180/9810/528***
CONSEQUENTIAL<---X190/5870/451***

RITUALISTIC<---X221/0000/985
RITUALISTIC<---X240/3810/417***
RITUALISTIC<---X260/7890/814***

 LIFE
SATISFACTION

<---Y11/0000/736
 LIFE

SATISFACTION
<---Y20/9100/689***

 LIFE
SATISFACTION

<---Y30/8260/700***
 LIFE

SATISFACTION
<---Y40/9100/642***

 LIFE
SATISFACTION

<---Y50/9860/578***
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6- جمع بندی و نتیجه گیری

تحقيق حاضر با هدف بررسي رابطه بين دينداري و رضايت از زندگي در 

زنان سالمند )باالي 60 سال( شهر يزد، به روش پيمايش انجام شد. 265 زن 

سالمند ساکن در شهر يزد به روش خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند و 

به پرسشنامه ي مربوط پاسخ گفتند. 

نتايج تحقيق حاضر نشان داد که برای مقياس دينداری می توان گفت 

از بين چهار مؤلفه ي دينداری به ترتيب بعد پيامدی )0/921(، بعد اعتقادی 

بيشترين وزن و  مناسکی )0/433(  بعد  بعد عاطفی )0/758( و   ،)0/824(

اهميت را در شکل دهی به دينداری سالمندان دارند. در واقع می توان گفت 

زنان سالمند بررسی شده، در مراسم دينی کمتر حضور دارند، ولی اعتقادات 

آثار آن را می توان در اعمال فرديشان ديد  دينی آنها چنان قوی است که 

چرا که بعد پيامدی و سپس بعد اعتقادی بيشترين وزن را در شکل دهی به 

دينداری اين افراد دارد. در واقع زنان سالمند بررسی شده، در ابعاد فردی 

دينداری بيش از بعد اجتماعی دين يعنی مناسک و شعائر دينی پای بندی 

نشان می دهند. 

نتايج آزمون فرضيه ي دوم نشان می دهد که بعد اجتماعی دين اگرچه 

کمترين وزن را در دينداری افراد دارد ولی بيشترين ارتباط را با رضايت 

عاطفی  )اعتقادی،  دينداری  فردی  ابعاد  بين  از  و  می دهد  نشان  زندگی  از 

و پيامدی( تنها بعد عاطفی با رضايت از زندگی رابطه ي مثبت معنادار را 



230

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
91

ن 
ستا

زم
 / 

58
ره 

شما
 / 

هم
زد

پان
ل 

سا

نشان می دهد. در واقع همان طور که دورکيم معتقد است حضور در مناسک 

و مراسم دينی موجب تقويت حس يگانگی و همدلی در بين افراد جامعه 

می شود و اين می تواند منجر به احساس رضايت فرد از زندگی خود شود و 

از آنجا که در مراسم گروهی به اعتقاد دورکيم غليان ها و احساسات شورمند 

مذهبی ظاهر می شود، می توان گفت که بعد عاطفی دينداری نيز می تواند 

در رضايت از زندگی تأثيرگذار باشد. يافته های تحقيق در بعد مناسکی با 

يافته های نيکويی و سيف )1384(، حاجی زاده و برغمدی )1389(، عبداهلل 

با  اما  می باشد  همسو   ،)2010( پاتنام  و  چايمون   ،)1390( ديگران  و  پور 

نتايجی که آالن لويس و ديگران )1996( و مای )2010( به دست آورده اند 

ناهمسوست. در تبيين اين موضوع که چرا بعد اعتقادی و پيامدی رابطه ي 

معناداری را با رضايت از زندگی ندارد شايد بتوان گفت که گاهی اعتقادات 

دينی با برخی از اعتقادات و باورهای عرفی و گاه خرافات خلط می  شود، 

يعنی در واقع اعتقادات و باورهای درست دينی به خوبی در فرد درونی نشده 

است و اين باعث نارضايتي فرد از زندگی خود می شود؛ براي مثال چنانچه 

فرد به بيماری هايی مبتال شود و با مشکالت و مصيبت هايی در زندگی خود 

مواجه گردد در توجيه آن می گويد که اين کفاره ي گناهانش است و اين 

باعث نااميدی وی می شود در حالی که نااميدی از درگاه خداوند بزرگترين 

گناه است و مطابق آيات و روايات مختلف مشکالت و مصيبت های وارد 

بر افراد امتحان الهی است و جز گروه کافران کسی از رحمت الهی نااميد 
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نمی  شود. چنانچه اعتقادات دينی در فرد به خوبی درونی شود در اعمالش 

نيز منعکس می گردد يعنی اگر فرد بتواند به سبک زندگی دينی و اسالمی 

روی آورد می تواند برکات آن را در زندگی خود مشاهده کند و سبک زندگی 

اسالمی يعنی بعد پيامدی دين.   

در بررسی فرضيه ي سوم نتايج تحقيق نشان داد که دينداری به طور کلی 

با رضايت از زندگی رابطه ي مثبت معناداری دارد. اين نتيجه با يافته های 

عظيمی هاشمی )1383(، نيکويی و سيف )1384(، گواهی جهان )1386(، 

نصيری و جوکار )1387(، نادری و ديگران )1388(، حاجی زاده و برغمدی 

)1389(، رضاپور و همکاران )1389(، عبداهلل پور و ديگران )1390(، نادی 

و سجاديان )1390(، اندرسون )2009(، دافی و ديگران )2009(، ون پراگ 

ايکهورن   ،)2010( پاتنام  و  چايمون   ،)2010( رامان   ،)2010( همکاران  و 

)2011( و اوکوليز- کوزارين )2011( همسوست، اما با نتايجی که ايلسون و 

گای )1990(، آالن لويس و ديگران )1996(، دوراهی و ديگران )1998( و 

مای )2010( به دست آورده اند ناهمسوست. 

ــراد در حفظ  ــق افزايش توانايی اف ــه مذهب می تواند از طري ــا ک از آنج

ــن در محافظت از سالمت جسمی  ــتی کلی، به ويژه در بين افراد مس بهزيس

ــتر از منابع مذهبی مانند دعا و نيايش،  ــهيم باشد، سالمندان بايد بيش افراد س

ــتفاده کنند تا به  ــان اس ــل به خداوند برای مقابله با مشکالتش توکل و توس

ــاس  ــتن معنا و هدف در زندگي، احس ــند. داش يک نوع آرامش درونی برس
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ــرايط  ــتن به منبعي واال، اميدواري به کمک و ياري خداوند در ش تعلق داش

ــکل زاي زندگي، برخورداري از حمايت هاي اجتماعي، حمايت روحاني  مش

و مانند آن همگي از جمله منابعي هستند که افراد مذهبي با بهره مندي از آنها 

ــيب کمتري را متحمل  ــارآور زندگي آس مي توانند در مواجهه با حوادث فش

ــتر از مذهب عامل مهمي در بهبود سالمتی  ــوند و از آنجا که آگاهی بيش ش

است، از اين رو زنان سالمند مي توانند با شرکت بيشتر در جلسات مذهبي به 

بهبود سالمتي خود کمک کنند.

گروه هاي مذهبي يکي از منابع حمايت اجتماعي براي سالمندان به ويژه 

ــرکت فعال متدينان در فعاليت هاي اجتماعي و  ــالمند است. ش براي زنان س

ــکالت  ــبکه ي اجتماعي معتمد فراهم مي کند که در هنگام مش ديني، يک ش

ــي آورد و از دردهاي آنان  ــت الزم را از زنان به عمل م ــا حماي و ناراحتي ه

مي کاهد. 

همچنين بايد گفت که کارگزاران اجتماعی شدن ـ همچون رسانه های 

را  جامعه  افراد  بايد  ـ  دينی  محافل  و  مساجد  در  دينی  متوليان  و  جمعی 

با اعتقادات صحيح مذهبی آشنا کنند و به ارائه ي مدل صحيحی از سبک 

زندگی اسالمی بپردازند. 
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