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Model of Explaining the Students’ Happiness by 
Intrinsic Religious Orientation in Considering the 
Mediating Role of Optimism and Hope

 Keywords  Religious Orientation; Happiness; Optimism; Hope

Aims One of the factors influencing the happiness of people in society is religious beliefs. 
In addition to religious orientation, other factors also contribute to happiness, including 
optimism and hope. The aim of this study was to present and test the model of explaining 
students’ happiness by intrinsic religious orientation considering the mediating role of 
optimism and hope.
Instruments & Methods The present study is a descriptive-correlational study conducted 
among 377 students in Isfahan in 2017. They were selected by available sampling method. 
The instruments of this research included Oxford Happiness Questionnaire, Allport Religion 
Orientation, Adult Hope Scales (AHS), and Life Orientation Test (LOT). To test the model, 
Pearson correlation coefficient, Structural Equation Modeling Analysis (SEM), the Maximum 
Likelihood Estimation (ML), and Bootstrapping method were used. The data were analyzed, 
using AMOS 22 and SPSS 18.
Findings There was a positive and significant correlation between all variables in the model 
(p<0.01). The fit indices for the research model were in a favorable range; therefore, the 
model was consistent with experimental data. Also, all of the model’s path coefficients, 
except for the path of optimism to happiness, were positive and significant. In addition, all 
indirect effects of the model were significant.
Conclusion Intrinsic religious orientation can be considered as one of the factors influencing 
optimism, hope, and happiness.
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  چکيده
است.  یافراد جامعه، اعتقادات مذهب یبر شادمان رگذاریاز عوامل تاث یکی :فاهدا

هستند که از  رگذاریتاث یبر شادکام زین یگریعوامل د ،یمذهب یریگ عالوه بر جهت
اشاره کرد. هدف از پژوهش حاضر،  یدواریو ام ینیب به خوش توان یآن جمله م
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در دسترس انتخاب  یریگ افراد به روش نمونه نینفر انجام شد. ا ۳۷۷تعداد 

 اسیآکسفورد، مق ینامه شادکام پژوهش شامل پرسش یشدند. ابزارها
 یریگ و آزمون جهت (AHS)بزرگساالن  دیام اسیآلپورت، مق یمذهب یریگ جهت
 لیروش تحل رسون،یپ یهمبستگ بیآزمون مدل، از ضر یبود. برا (LOT) یزندگ
روش برآورد حداکثر  یریکارگ ، با به(SEM) یمعادالت ساختار یابی¬مدل
با استفاده از  ها¬لیو روش بوتاستراپ استفاده شد. تحل (ML) یینما درست
  صورت گرفت. SPSS 18و  AMOS 22 یفزارهاا نرم
وجود  دار یمثبت و معن یهمبستگ گریکدیمدل با  یرهایتمام متغ نیب :ها یافته
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دار بودند.  یمثبت و معن ،یبه شادکام ینیب خوش ریجز مس مدل، به ریمس بیضرا
  بودند. دار یمعن زیمدل ن میرمستقیاثرات غ یتمام ن،یبر اعالوه 
از عوامل  یکیبه عنوان  توان یرا م یدرون یمذهب یریگ جهت :گیری نتیجه
  در نظر گرفت. یو شادکام یدواریام ،ینیب بر خوش رگذاریتاث
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  مقدمه
ترین نیازهای روانی بشر،  عنوان یکی از مهم نشاط و شادمانی، به

گیری شخصیت انسان دارد،  ای که بر شکل دلیل تاثیرات عمده به
نظر  همواره ذهن انسان را به خود مشغول کرده است. شادی، صرف

تواند سالمتی جسمانی را بهبود  آوردن آن، می دست چگونگی بهاز 
کنند،  بخشد؛ افرادی که شاد هستند، احساس امنیت بیشتری می

گیرند، دارای روحیه مشارکتی بیشتری هستند و  تر تصمیم می آسان
کنند، بیشتر احساس رضایت  نسبت به کسانی که با آنان زندگی می

 ،تنها خود یک هدف ارزشمند است نه . بنابراین شادکامی[1]کنند می
  .[2]گذارد های مهم زندگی نیز تاثیر می بلکه بر دیگر جنبه

یکی از عوامل تاثیرگذار بر شادمانی افراد جامعه، اعتقادات مذهبی 
بخش و یک نیروی  عنوان یک اصل وحدت تواند به مذهب میاست. 

ت افراد کننده باشد. اعتقادا و کمک عظیم برای سالمت روان مفید

های  در سال کند. مقابله با فشار روانی کمک می مذهبی به آنان در
ترین متغیرهای موثر بر رفتار و  عنوان یکی از عمده اخیر دین به

ن علوم رفتاری احاالت روانی افراد مورد توجه بسیاری از متخصص
تا جایی که برخی دین را عامل اساسی در بهداشت  ،قرار گرفته است

. رفتارها و عقاید مذهبی تاثیر [3]اند فردی و اجتماعی معرفی کرده
توانند از طریق ایجاد امید  دارکردن زندگی دارند و می مثبتی در معنی

. [4]های مثبت موجب آرامش درونی فرد شوند و تشویق به نگرش
یدواری به یاری خداوند در شرایط احساس تعلق به منبعی واال و ام

کند در مواجهه با حوادث فشارزای زندگی  زا به افراد کمک می مشکل
  .[5]آسیب کمتری را متحمل شوند

گیری مذهبی  های مهم اعتقادات مذهبی افراد، جهت یکی از مولفه
گیری مذهبی  جهت است که دارای دو نوع درونی و بیرونی است.

شود که  ی از نیت مذهبی محسوب میتر درونی، شکل رشدیافته
عنوان یک انگیزه غالب و راهنمای عمومی و همیشگی برای  به

نماید؛ در  گیرد عمل می سبک و روشی که فرد در زندگی در پیش می
تر عقاید و  گیری مذهبی بیرونی، شکل رشدنایافته مقابل، جهت

ای گیرد، به این دلیل که افراد دار باورهای مذهبی را در بر می
مذهبی را ابزاری  های گیری مذهبی بیرونی، تمایالت و گرایش جهت

 .[6]دانند برای دستیابی به اهداف یا همان پدیده خدمت به خود می
گیری مذهبی بیرونی، مذهب در خدمت  به عبارت دیگر در جهت

ولی مذهب درونی با فرد  ،ها و وجوه ناسالم فرد است نیازها و عقده
. [7]استفاده کند نیست که او از این مذهب طور  نیکند و ا زندگی می

ولی  ،اشاره دارد گیری درونی به یک مذهب شخصی جهت
تواند بر عضویت در یک گروه قدرتمند، تامین  گیری بیرونی می جهت

عنوان مکانیزم دفاعی  حفاظت، کسب موقعیت اجتماعی یا به
  .[8]توصیف شود

گیری مذهبی درونی و سالمت روانی  بر اهمیت رابطه جهت آلپورت
گیری سعی  تاکید ورزیده و معتقد است افراد دارای این جهت

های زندگی استفاده  کنند از اعتقادات درونی برای مبارزه با بحران می
های  گیری مذهبی درونی مولفه از جهت آلپورت. منظور [9]کنند

ای برای  نه وسیله ،هدف هستندانگیزشی فراگیری است که غایت و 
سالمت روانی را برای فرد به  ها دستیابی به اهداف فردی. این مولفه

گیری  شخص دارای جهت آلپورتاز دیدگاه  .[10]دنآور ارمغان می
های اصلی خود را  کند و انگیزه مذهبی درونی با مذهبش زندگی می

بیرونی  گیری در حالی که اشخاص با جهت ،یابد در خود مذهب می
. فرض [11]روند برای رسیدن به اهدافی دیگر به سمت مذهب می

این است که مذهب بیرونی کمتر از مذهب درونی جنبه  آلپورت
خود برای فرد  درمانگرانه و پیشگیرانه دارد. مذهب درونی به خودی

  .[10]ها نیازی ندارد جنبه انگیزشی دارد و به دیگر محرک
عوامل دیگری نیز بر شادکامی گیری مذهبی،  عالوه بر جهت

بینی و امیدواری  توان به خوش جمله میآن از  هستند کهتاثیرگذار 
توان گفت که این عامل  بینی می اشاره کرد. در تبیین اهمیت خوش

زای زندگی دارد. افراد  نقش مهمی در سازگاری با رویدادهای تنش
ا را در کنند عواطف مثبت، شور و اشتیاق و معن بین سعی می خوش

زندگی خود تقویت کنند که تمامی این عوامل بر احساس رضایت از 
و  ارجمندنیادر پژوهش . [12]زندگی و شادکامی اثر دارند

  بینی بر افزایش شادکامی موثر بود. آموزش خوش [13]همکاران
شود و به نظر  در زندگی نیز می بینی باعث افزایش امیدواری خوش

از این طریق نیز بتواند بر شادمانی افراد موثر واقع شود.  رسد یم
ها یا شرایط در زندگی  داشتِن باور به نتیجه مثبت اتفاق ،امیدواری

توانیم آنچه را که  که می امید احساسی است درباره این است.
که یک اتفاق، بهترین نتیجه را  خواهیم، داشته باشیم یا این می
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شده نشان  های انجام پژوهش. نتایج [14]برای ما خواهد داشت
. [16 ,15]که بین امیدواری و شادکامی رابطه وجود دارد دهد می

و  [20-17]گیری مذهبی درونی همچنین امیدواری با جهت
  نیز رابطه مستقیمی دارد. [22 ,21]بینی خوش

گیری مذهبی  دهند جهت شده نشان می های انجام نتایج پژوهش
نیز در ارتباط است. لذا به  [25]بینی با خوش [24 ,23]عالوه بر شادکامی

گیری مذهبی بتواند عالوه بر اثرگذاری مستقیم  رسد جهت نظر می
بینی و امیدواری نیز بر شادمانی افراد  بر شادکامی، از طریق خوش

تاثیر بگذارد. لذا پژوهش حاضر با هدف آزمون مدل ساختاری روابط 
بینی و  امی از طریق خوشگیری مذهبی درونی و شادک بین جهت

  امیدواری انجام شد.
  

  ها روشابزار و 
 کلیهکه بین همبستگی است  -از نوع توصیفیپژوهش حاضر، 

شهر اصفهان در  در اصفهانی راغب غیرانتفاعی موسسه دانشجویان
به روش انجام شد. این افراد نفر  ٣٧٧تعداد  به ١٣٩٦سال 
انتخاب شدند و به عنوان نمونه  گیری در دسترس به نمونه
  های پژوهش پاسخ دادند. نامه پرسش

  های زیر بود: نامه پژوهش شامل پرسشابزارهای 
آزمون شادکامی آکسفورد دارای شادکامی آکسفورد:  نامه پرسش - ۱
سنجد. این آزمون در  ماده است و میزان شادکامی فردی را می ۲۹

 بکفسردگی نامه ا و براساس پرسش مایکل آرگایلتوسط  ۱۹۸۹سال 
نامه از  عبارت از عبارات این پرسش ۲۱ساخته شده است. 

 ۱۱گرفته شده و معکوس شده و  (BDI) بکنامه افسردگی  پرسش
های سالمت ذهنی را  پرسش به آن اضافه شده است تا سایر جنبه

ای  گویه است که به هر یک نمره ۲۹پوشش دهد. این آزمون شامل 
تا  صفرگیرد. نمره مجموع این آزمون بین  تعلق می ۳تا  صفربین 
 نجفیاست و نمره باالتر به معنی سطوح باالتر شادکامی است.  ۸۷

های تحلیل  نامه را به روش روایی و پایایی پرسش [26]و همکاران
کردن، مناسب گزارش  عاملی، بازآزمایی، همسانی درونی و دونیمه

نامه به روش همسانی  یی این پرسش. در پژوهش حاضر پایااند کرده
  به دست آمد. ۸۹/۰درونی محاسبه شد و آلفای کرونباخ آن 

گیری  نامه جهت پرسش: آلپورتگیری مذهبی  جهت مقیاس - ۲
نامه نقطه  جمله است. این پرسش ۲۱، شامل [27]آلپورتمذهبی 

های مورد بررسی نمرات  ها در مقیاس برش ندارد و هر چه آزمودنی
دست آورند بیشتر دارای آن صفت هستند. این   هبیشتری ب
 ۱۱گیری مذهبی بیرونی ( ماده بوده و جهت ۲۰نامه دارای  پرسش

 یکای بین  هر یک نمره که سنجد ماده) را می ۹( یماده) و درون
و  حسینیگیرد.  (کامًال موافقم) می ۴(کامًال مخالفم) تا 

ضریب  [11]کارانو هم مختاریو  ۷۵/۰ کرونباخ آلفای [28]همکاران
اند. در پژوهش حاضر از  نامه گزارش کرده را برای این پرسش ۷۱/۰

گیری مذهبی درونی استفاده شد که پایایی  مقیاس جهت خرده
 محاسبه شد. ۷۵/۰آلفای کرونباخ آن 

نامه امیدواری که  پرسش: (AHS)مقیاس امید بزرگساالن  - ۳
سئوال بوده  ۱۲دارای  ،تهیه شده است [29]و همکاران اشنایدرتوسط 

و هدف آن ارزیابی میزان امید به زندگی در افراد است. شیوه 
و  برایانتای است.  گزینه پنجگذاری آن براساس طیف لیکرت  نمره

به دست  ۷۹/۰تا  ۷۱/۰همسانی درونی کل آزمون را  [30]ونگروس
ی سنج روانهای  یژگیودر ایران نیز در مطالعات متعدد، اند.  آورده
آلفای کرونباخ . [32 ,31]نامه مطلوب گزارش شده است ن پرسشای

 به دست آمد. ۷۹/۰این ابزار در پژوهش حاضر نیز 
برای  [33]کارورو  شییر: (LOT)گیری زندگی  آزمون جهت - ۴

خود،  گیری زندگی بینی سرشتی، از آزمون جهت ارزیابی خوش
تجدیدنظر قرار ای را تدوین کرده و بعدها آن را مورد  گزارش خالصه

گیری زندگی از آزمون  دادند. نسخه تجدیدنظرشده آزمون جهت
دهنده تلقی  ماده نشان ۳ :ماده ۶تر است (شامل  اصلی خالصه

گذاری  دهنده تلقی بدبینانه). نمره ماده نشان ۳بینانه و  خوش
است. نتیجه  ۴سئواالت براساس طیف لیکرت از صفر تا 

باشد. هر چه باالتر باشد و به  ۲۴ر تا تواند بین صف آمده می دست هب
روایی و بینی شما بیشتر است.  تر باشد دورنمای خوش نزدیک ۲۴

نامه در مطالعات متعددی گزارش  پایایی نسخه فارسی این پرسش
برای این  ۹۴/۰در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ . [35 ,34]شده است
  نامه به دست آمد. پرسش

روش ضریب همبستگی پیرسون و از  ،برای آزمون مدل پژوهش
کارگیری روش  ، با به(SEM) یابی معادالت ساختاریتحلیل مدل

استفاده شد. همچنین برای  (ML)نمایی  برآورد حداکثر درست
، شاخص نیکویی برازش (X2/df)بر درجه آزادی  دو خی، (X2) دو خیهای  های تجربی، شاخص بررسی برازش مدل پژوهش با داده (GFI)شده نیکویی برازش تعدیل ، شاخص(AGFI) شاخص ،

، شاخص (TLI)لوئیس  -، شاخص توکر(NFI)شده  برازش نرم
، ریشه دوم میانگین خطای تقریب (CFI)ای  برازش مقایسه (RMSEA) مانده معیارشده  و ریشه دوم میانگین باقی(SRMR) 

برای بررسی اندازه و ، نهایتدر . [36]مورد استفاده قرار گرفت
گری  مدل و بررسی نحوه میانجیاری اثرات غیرمستقیم د معنی

گیری نمونه مرتبه ١٠٠٠روش بوتاستراپ با  از گر متغیرهای میانجی
  صورت گرفت. SPSS 18و  AMOS 22 هایافزار از نرمبا استفاده ها تحلیلاستفاده شد.  [37]مجدد

  
  ها یافته

 .بود سال ٦٩/٢٧±٢١/٥کنندگان در پژوهش،  میانگین سنی شرکت
همچنین ، ) زن%٩/٣٧نفر ( ١٤٣) از آنها مرد و %١/٦٢نفر ( ٢٣٤
از بین  ) مجرد بودند.%٩/١٩نفر ( ٧٥) متاهل و %١/٨٠نفر ( ٣٠٢

نفر  ٧٦) تحصیالت دیپلم و زیر دیپلم، %٤/٢٠نفر ( ٧٧این افراد 
) %٣/٩نفر ( ٣٥) کارشناسی و %١/٥٠نفر ( ١٨٩) کاردانی، %٢/٢٠(

  . داشتندالتر کارشناسی ارشد و با
دار  بین تمام متغیرهای مدل با یکدیگر همبستگی مثبت و معنی

  ).١جدول ؛ >٠١/٠pوجود داشت (
گیری  مدل پژوهش دربردارنده چهار متغیر بود که متغیر جهت

بینی و امیدواری  زا، خوش عنوان متغیر برونمذهبی درونی، به
-یر شادکامی بهگر، و متغ عنوان متغیر وابسته میانی یا میانجی به

زا در نظر گرفته شد. این مدل با  عنوان متغیر وابسته نهایی یا درون
-نمایی تحلیل شد و شاخص استفاده از روش برآورد حداکثر درست

دار نبود، شاخص  دو معنی های برازش استخراج شدند. شاخص خی
 SRMRو  RMSEAهای ، شاخص٢دو بر درجه آزادی کمتر از  خی

بیشتر  CFIو  GFI ،AGFI، NFI ،TLIهای شاخص و ٠٥/٠کمتر از 
های برازش مدل بسیار عالی بود. بنابراین تمامی شاخص ٩/٠از 

های تجربی حاصل از گروه نمونه برازش بودند و این مدل با داده
  ).٢داشت (جدول 

جز ضریب مسیر  تمامی ضرایب مسیر (اثرات مستقیم)، به
دار  معنی ٠١/٠آلفای بینی به احساس شادکامی، در سطح  خوش

صورت  بینی تنها به بودند. این نتایج بدین معنی است که خوش
غیرمستقیم و با تاثیر بر امیدواری قادر به تاثیرگذاری بر احساس 

  ).١شادکامی است (شکل 
حد باال و پایین تمامی اثرات غیرمستقیم مدل، مثبت بود و تمامی 
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  ).٣بودند (جدول دار  معنی ٠١/٠این اثرات در سطح آلفای 
  

همراه میانگین آماری  ماتریس همبستگی بین متغیرهای مدل به) ١جدول 
  نمرات آنها

  ٣  ٢  ١  نمرات  متغیرهای مدل
      ١ ٥٩/٣٧±١٥/٦  گیری مذهبی درونی جهت - ١
    ١  ٦٥٠/٠** ٢٩/١٤±٣٧/٢  بینی خوش - ٢
  ١  ٥٩٧/٠**  ٦٨٤/٠** ٥٠/٣٦±٣٤/٥  امیدواری - ٣
 ٦٤٨/٠**  ٥١٣/٠**  ٥٦٢/٠** ٦٣/٥٦±٥٣/٦  شادکامی - ٤

  
  های برازش مربوط به تحلیل مدل پیشنهادی شاخص) ٢جدول 

  ٠٠٧/٠  SRMR  ٠٢٤/٠  RMSEA  ١  CFI  ٩٩٩/٠  TLI  ٩٩٩/٠  NFI  ٩٨٤/٠  AGFI  ٩٩٨/٠  GFI  ٢١/١  df/ χ2  ٢٧٢/٠ P.value  ١  ۱  df/٢١  χ2  مقدار  ها شاخص

  

  
، >p*٠٥/٠( پژوهش شده در مدل پارامترهای برآورده) ١شکل 

٠١/٠**p<(  
  

  داری اثرات غیرمستقیم مدل اندازه و معنی) ٣جدول 
داری معنی حد پایین  حد باال  اندازه استاندارد  اثر غیرمستقیم

گیری مذهبی درونی جهت
بر احساس شادکامی از 

بینی و طریق خوش
  امیدواری

٠٠١/٠  ٥٤١/٠  ٦٢٨/٠  ٥٨٥/٠  

گیری مذهبی درونی جهت
از طریق  بر امیدواری
  بینیخوش

٠٠١/٠  ١٦٦/٠  ٢٥٥/٠  ٢١٠/٠  

بینی بر احساس خوش
  ٠٠١/٠  ١٩٨/٠  ٣٠٤/٠  ٢٤٦/٠ شادکامی از طریق امیدواری

  
  بحث

بینی  گر خوش با هدف بررسی و آزمون مدل میانجیپژوهش حاضر 
گیری مذهبی درونی و احساس  و امیدواری در ارتباط بین جهت
آمده نشان داد هر سه متغیر  دست شادکامی انجام شد. نتایج به

بینی رابطه  گیری مذهبی درونی، امیدواری و خوش جهت

یر داری با شادکامی داشتند. عالوه بر این، هر سه متغ یمعن
توانستند به شکل مستقیم یا غیرمستقیم بر شادکامی تاثیر بگذارند. 

برازش مطلوب مدل بود. بر  دهنده نشانبررسی مدل پژوهش نیز 
گیری مذهبی درونی بر امیدواری تاثیرگذار بود.  این اساس جهت

و  حسینی قمی ،[17]یگانههای  این یافته با نتایج پژوهش
همسو است.  [20]سلیگمن و [19]سفیپوریوو  نوابخش ،[18]همکاران

بینی نیز  گیری درونی مذهبی توانست بر خوش همچنین جهت
 [25]و همکاران عاشوریهای  تاثیرگذار باشد که این نتیجه با یافته

تواند از طریق ایجاد امید و  می همسو است. اعتقادات مذهبی
. [4]های مثبت موجب آرامش درونی فرد شود تشویق به نگرش

کند در شرایط  تعلق به منبعی واال به افراد کمک می احساس
به یاری خداوند  ،زا در مواجهه با حوادث فشارزای زندگی مشکل
 . [5]بین باشند و به آینده خوش امیدوار

بینی بر امیدواری  یرگذاری خوشتاثدیگر یافته مهم پژوهش حاضر، 
همخوانی  [22]لوتانزو  یوسف و [21]و همکاران ماتیوبود که با نتایج 

بینی  دارد. این در حالی است که برخی پژوهشگران معتقدند خوش
بر  [30]ونگروسو  برایانتو امیدواری دو روی یک سکه هستند، اما 

این باورند که امیدواری به دستیابی شخص به اهداف مشخص 
تر است و به انتظار  بینی مفهومی کلی اشاره دارد، در حالی که خوش

شود. بنابراین  یمکیفیت وقایع آینده مربوط فرد نسبت به 
تر، بر امیدواری  یک مفهوم زیربنایی عنوان بهتواند  یمبینی  خوش

 تاثیرگذار باشد. 
از سوی دیگر، امیدواری نیز توانست بر شادکامی تاثیرگذار باشد که 

. در تبیین این [22 ,21]های پیشین همسو است این یافته با پژوهش
کمک  واسطه بهه این نکته اشاره کرد که امیدواری توان ب یافته می

به فرد برای داشتن هدف در زندگی، باور به تحقق این هدف و 
تواند موجب کاهش و افزایش  یمتالش برای رسیدن به آن، 

در نظریه امید معتقد است داشتن هدف  اشنایدر. [38]شادکامی شود
ارد و به این شکل های مثبت هیجانی را به دنبال د در زندگی، تجربه

های افسردگی از قبیل کمبود انرژی و خلق افسرده را  تواند نشانه می
. همچنین افراد امیدوار ضمن استفاده از حمایت [39]از بین ببرد

های رفتاری  یتوانمنداجتماعی و استفاده از کمک دیگران، از 
 توانند موانع را از میان بردارند و بیشتری برخوردارند و بهتر می

  .[40]کنند های منفی کمتری را تجربه می هیجان
بینی اثر مستقیم  در نهایت، نتایج آزمون مدل نشان داد که خوش

صورت  بینی تنها به خوشداری بر شادکامی ندارد، بلکه  معنی
غیرمستقیم و با تاثیر بر امیدواری قادر به تاثیرگذاری بر احساس 

بینی تنها زمانی  خوشدهد که شادکامی است. این نتایج نشان می
دهد. که منجر به امیدواری در فرد شود، شادکامی او را افزایش می

است که در  [41]و همکاران چانگهای  این نتیجه همسو با یافته
پژوهش خود مشاهده کردند امیدواری توانست نقش بیشتری در 

بر این اساس، اگرچه داشتن تبیین نشانگان افسردگی داشته باشد. 
تواند احتمال تجربه نشانگان  مثبت در زندگی می دازان چشم

رسد که احساس فرد در  افسردگی را کاهش دهد، اما به نظر می
تواند  زمینه برخورداربودن از توانایی دستیابی به زندگی مطلوب می

تری در تسکین نشانگان افسردگی و افزایش شادکامی  نقش مهم
را مطلق دانست و توجه به  توان این امر ینمایفا کند. با این حال 

ی افراد ضروری است. برای ها تجربهی فرهنگی، سن و ها تفاوت
بینی توانست نقش  خوش [42]لیمو  وانگمثال در پژوهش 

توان به  ی در معادله رگرسیون ایفا کند. این امر را میتر پررنگ
ی بیشتر ها پژوهششباهت این دو متغیر نیز نسبت داد. لذا انجام 

  ررسی این ناهمخوانی ضروری است.در جهت ب
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های پژوهش حاضر ضرورت توجه به متغیرهای پژوهش را  یافته
سازد. مطابق  یم خاطرنشانعوامل تاثیرگذار بر شادکامی  عنوان به

مذهبی درونی در مقابل  گیری جهتتقویت  [27]آلپورتنظر 
تواند در جهت ارتقای سالمت روان  یمگیری مذهبی بیرونی،  جهت

افراد موثر واقع شود. همچنین استفاده از مداخالتی همچون 
. بر [43 ,39]تواند به افزایش شادکامی منجر شود یمامیددرمانی نیز 

گیری مذهبی  نیازهای تقویت جهت آوردن پیش این اساس، فراهم
تقای بینی، در ار تواند ضمن تقویت امیدواری و خوش درونی می

 پژوهشنتایج  شود می شادکامی افراد موثر واقع شود. لذا پیشنهاد
ی معطوف به ارتقای شادکامی افراد ها برنامهحاضر در جهت تدوین 
  مورد استفاده قرار گیرد.

جمله  آنهایی نیز همراه بود که از  یتمحدودمطالعه حاضر با 
در دسترس یری گ نمونهو  ها نامه پرسشبودن  توان به خودگزارشی یم

  اشاره کرد. 
  

 گیری نتیجه
توان به عنوان یکی از عوامل  گیری مذهبی درونی را می جهت

  بینی، امیدواری و شادکامی در نظر گرفت. تاثیرگذار بر خوش
  

 کلیه از را خود قدردانی وسیله بدین نویسندگان تشکر و قدردانی:
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