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Aims Life satisfaction is a subjective and unique concept for every human and it refers to the 
cognitive appraisals of a person’s life. The aim of this study was to investigate the correlation 
between religious orientation and life expectancy with life satisfaction in counselors who 
works in the department of education and training. 
Instruments & Methods This descriptive-correlational research was carried out among 
40 consultants who worked in the education and training department of North Khorasan 
province, Iran in the academic year of 2017-2018. The subjects were selected using multistage 
cluster random sampling method. The instruments of the research were the Allport religious 
orientation scale, Schneider’s life expectancy scale, and Diener’s life satisfaction scale, which 
the consultants completed the questionnaires. The data were analyzed using SPSS 25 software 
through the Pearson correlation coefficient.
Findings There was a positive and significant correlation between religious orientation and 
life expectancy with life satisfaction. There was a positive and significant correlation between 
religious orientation and its subscales including intrinsic religious orientation and extrinsic 
religious orientation with life expectancy and its subscales including the agency thinking and 
correlative strategic thinking. The intrinsic religious orientation had a significant correlation 
with life expectancy but there was no significant correlation between the extrinsic religious 
orientation with life expectancy.
Conclusion There is a significant correlation between religious orientation and life expectancy 
with the life satisfaction in consultants of the education and training department. Religious 
orientation and life expectancy increase life satisfaction.
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 چکيده

هر انسانی است فرد برای رضایت از زندگی یك مفهوم ذهنی و منحصربه اهداف:

اش اشاره دارد. پژوهش حاضر با هدف های شناختی یك فرد از زندگیو به ارزیابی

گیری مذهبی و امید به زندگی با میزان رضایت از بررسی همبستگی بین جهت

 پرورش انجام شد. و اداره آموزش زندگی در مشاوران شاغل در

نفر از مشاوران شاغل  ۴۰ن همبستگی در بی -این پژوهش توصیفی ها:ابزار و روش

انجام  ۱۳۹۶-۹۷در اداره آموزش و پرورش استان خراسان شمالی در سال تحصیلی 

 ای انتخاب شدند.ای چندمرحلهگیری تصادفی خوشهشد که به روش نمونه

، مقیاس امید آلپورتگیری مذهبی جهت هاینامهپرسش شامل پژوهش ابزارهای

ل بودند که مشاوران آنها را تکمی داینر زندگی از رضایت مقیاس و اشنایدربه زندگی 

و با استفاده از آزمون  SPSS 25افزار شده توسط نرمآوریهای جمعدادهنمودند. 

 همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

گیری مذهبی و امید به زندگی با رضایت از زندگی همبستگی بین جهت ها:یافته

گیری مذهبی و دار وجود داشت. همچنین بین جهتمثبت و معنی

گیری مذهبی درونی گیری مذهبی بیرونی و جهتهای آن شامل جهتزیرمقیاس

های آن شامل تفکر عاملی و تفکر راهبردی با امید به زندگی و زیرمقیاس

گیری مذهبی درونی با رضایت داری مشاهده شد. جهتهمبستگی مثبت و معنی

 گیری مذهبی بیرونیدار داشت، ولی همبستگی جهتگی معنیاز زندگی همبست

 دار نبود.با رضایت از زندگی معنی

گیری مذهبی و امید به زندگی با میزان رضایت از زندگی بین جهت: گیرینتیجه

گیری پرورش همبستگی وجود دارد و جهت و اداره آموزش در مشاوران شاغل در

 دهد.رضایت از زندگی را افزایش میمذهبی و امید به زندگی، میزان 

 گیری مذهبی، امید به زندگی، رضایت، مشاورانجهتها: کلیدواژه
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 مقدمه 

. ارندد زندگی دارکردنمعنی در مثبتی تاثیر مذهبی، عقاید و رفتارها

 طریق از توانندمی و غیره عبادت خداوند، به توكل قبیل از رفتارهایی

 ردف درونی آرامش موجب مثبت، هاینگرش به تشویق و امید ایجاد

Pشوند

[1]
P. هایراه که است انسان یهامعنویت یکی از توانمندی 

Pکنارآمدن

 
Pو دکنرا برای افراد فراهم می حل مساله یهاو استراتژی 

 وها عنوان یک منبع از حمایت اجتماعی، در برابر سردرگمیبه

 و نمایدمی ایجاد قلبشان در را داریمعنی از احساسی ها،مصیبت

 هک دهدمی آمدهاپیش روی غیرمستقیم کنترل از احساسی مردم به

Pشودمی منجر افراد در تنهایی و انزوا کاهش به در نهایت

[2]
P. داشتن 

 واال، منبعی به داشتنتعلق احساس زندگی، در هدف و معنا

 زا مندیبهره زندگی، ایز مشكل شرایط در خداوند یاری به امیدواری

 هاییروش جمله از همگی و غیره، معنوی و اجتماعی یهاحمایت

 با مواجهه در توانندمی آنها دارابودن با مذهبی افراد كه هستند

Pشوند متحمل را كمتری آسیب زندگی، فشارزای حوادث

[3]
P . 

 آلپورتشود. به نظر مذهب به دو گونه درونی و بیرونی معرفی می

 و افتهیمذهب درونی، مذهبی فراگیر و دارای اصول سازمان

 و خارجی است امری بیرونی مذهب در حالی که است؛ شدهدرونی

مورد  امنیت و مقام از قبیل فردی نیازهای ارضای برای که ابزاری

 درونی گیری مذهبیجهت از آلپورت منظور. گیردمی قرار استفاده

است از یک تعهد انگیزشی فراگیر که غایت و هدف است؛ نه  عبارت

Pفردی اهداف به دستیابی برایای وسیله

[4]
P. گیری اشخاصی که جهت

 چنین. یابندمی مذهب در را خود انگیزه اصلی دارند، درونی مذهبی

 ادیدر حالی که افر  شود،می یکی مذهبشان با شخصیتشان اشخاصی

ب مذه سمت به دیگر اهداف به رسیدن برای گیری بیرونیجهت با

 بدون روندمی خدا سمت به افرادی چنین دیگر عبارت به ند؛رومی

Pروی بگردانند خود از این که

[5]
P.  

 کرده جلب خود به را ایفزاینده توجه معنویت اخیر یهادر سال

در تحقیق خود به این نتیجه رسیده  ریشمکی که طور به، است

 یهااست که امروزه نقش معنویت در ارتقای سالمت و توسعه پاسخ

 لمع پیشرفت. است یافته روزافزونی گسترش بیماری به بیمار

 ردیگ سوی از نوین پیچیده جوامع ماهیت و یک سو از شناسیروان

 نیازهای و هاخواسته در برابر بشر معنوی نیازهای که شده باعث

Pیابد بیشتری اهمیت معنویت و کند علم قد مادی

[6]
P. درسبه نظر می 

مروز بیش از پیش به معنویت و مسایل معنوی ا جهان، مردم که

عنوان یک مکانیزم کنارآمدن در گرایش دارند. بنابراین معنویت به

واکنش به بیماری، داغدیدگی و مصیبت خانوادگی یا فشار زندگی 

P[7]دگیر قرار میمورد استفاده 
P. 

 با هستیم. زندگی از رضایت و درونی آرامش کسب پی در ماهمه 

واضح است امید بر افکار و هیجانات و دستاوردهای افراد این که 

  نظری هایبررسی مورد توجه کمتر مساله این اما ذارد،گتاثیر می

 از بسیاری عالقه اخیر دهه در گرچه. است گرفته قرار عملی یا

 شده، معطوف زندگی از رضایت و شادمانی لذت، سوی به محققان

 زندگی در امید دارابودن مستلزم زندگی در سرور و شادی ولیكن

Pاست

[8]
P. 

 فرد برای هر رضایت از زندگی یك مفهوم ذهنی و منحصربه

 ارهاشاش های شناختی یك فرد از زندگیانسانی است و به ارزیابی

 بر نیمبت فرآیندی و بوده زندگی از كلی ارزیابی یك مفهوم این. دارد

براساس معیارهای شخصی خود  فرد یعنی است؛ فردی قضاوت

Pسنجدمی رااش كیفیت زندگی

[9]
P.  مفهوم رضایت از زندگی بر

ه دادن آنچه کخرسندی یا پذیرش موقعیت زندگی شخصی، یا انجام

 فردی زندگی یک هاینیازمندی از طور کلیبه و واهدخشخص می



 ۹۳ یاز زندگ تیبا رضا یبه زندگ دیو ام یمذهب یر یگجهت نیب یهمبستگـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Pدارد تاکید است

[10]
P .ینترضروری از یكی رضایت احساس 

  و ودرمی شماربه  انسان روانی نیازهای و فطری یهاخواسته

 یمدید مدت جامعه، بهسازی و ازیسسالم بر عمده دلیل تاثیراتبه

  كه یطور به است؛ كرده مشغول خود به را آدمیان ذهن است

 و سالم جامعه یك ایجاد در صدد نوعیبه ملل از بسیاری امروزه

  را هاانسان رضایت، احساس سدر می نظر به زیرا هستند، بانشاط

  ایهوابستگی و دکنمی آماده بیشتر بازدهی و بهتر زندگی برای

P[11]دنمایمی رتگسترده به محیط را فرد
P ،براساس برخی تحقیقات .

  تعبیر برای فراگیر چهارچوب یک وسیله ارایهبه مذهبیعقیده 

 از احساسی کند،می ایجاد وجودی اطمینان که دنیا وقایع

 افزایش را سالمتی که آوردبه وجود می دنیا در را هدف و داریمعنی

Pدهدمی

[12]
P.  

 مبتنی که اننددای شناختی میو همکاران امید را مجموعه اشنایدر

) ارهدفد هایتصمیم( گوناگون منابع از ناشی موفقیت احساس بر

 هک افرادی. است) اهداف به نیل برای شدهانتخاب شیوه( مسیرها و

 هدف، تعیین مدیریت حس یک دارای هستند، باالیی امید دارای

هایی برای رسیدن به اهداف خود برنامه تولید برای توانایی با همراه

همچنین مطرح کردند که امید ممکن  مایکلو  اشنایدرهستند. 

 طوری که افرادی که دارایکننده داشته باشد. بهاست یک اثر تعدیل

 ارند،د کمتری امیدواری که ییامیدواری باال هستند، نسبت به آنها

ای با سازی استراتژی سازگاری و مقابلهپیاده برای بیشتری توانایی

 یساز مفهوم به قادر دارند، بیشتری امید که ییها دارند. آنهابحران

 قابلیت و نفساعتمادبه احساس و بوده روشنی به خود اهداف

 خوبیبه و دارند زااسترس عوامل بر موثر مدیریت برای بیشتری

دانند که برای مقابله با هر استرسی باید برنامه خاصی داشته می

Pباشند

[13]
P. اعثب آن نبود و یستدابدون امید، زندگی از حرکت باز می 

 تهداش اطمینان تواندنمی بشر هیچ گاه. شودمی اضطراب و نگرانی

 و متس به را او که است امید و رسدمی نتیجه به تالشش که باشد

 تحفه دامی توحیدی، بینیجهان نظر از. کشاندمی بیشتر تالش سوی

 و تالش موتور و آوردمی در گردش به را زندگی چرخ که است الهی

Pکندمی پرشتاب را انگیزه

[14]
P. 

 متغیرهای با و رابطه آن مذهبی گیریجهت موضوع خصوص در

ی مذهبگیری جهت بسیاری همچون؛ رابطه تحقیقات تاکنون دیگر

Pخود و حرمت اضطراب با

[1]
Pسازگاری  با مذهبیگیری جهت ، رابطه

Pختیشناروان و بهزیستی

[15]
Pبا مذهبی گیریجهت ، رابطه 

Pروان و افسردگیسالمت

[16]
Pشادکامی با مذهبی گیریجهت ، رابطه 

Pختیشناروان

[17]
P دلبستگی و سبک مذهبی گیریجهت و رابطهP

[18]
P 

 یمذهب گیریجهت بین رابطه مطالعه به کمتر است. اما شده انجام

 است. شده امید به زندگی با رضایت از زندگی پرداخته و

روانی برای عنوان ابزاری مذهب در ارایه خدمات، گسترش روابط و به

مقابله و تطابق با موضوعات مرتبط با رضایت از زندگی حایز اهمیت 

 و شادمانی سالمت، کننده قویینیبعنوان پیشاست و اغلب به

 سالمت بر مثبتی اثرات و دشواز زندگی معرفی می رضایتمندی

 جسمانی، امنیت ایجاد در بزرگی عامل و دارد شناختیروان و روانی

Pشودمی محسوب هیجانی و شناختی

[19]
P. مذهبی باورهای و دین 

 مخصوصاً  و شناسیروان با که است متغیرهایی از یکی عنوانبه

 واقعی معنی به ایمان و دین. است ارتباط در مثبت شناسیروان

 امیدواری، مستعد را فرد روان و روح که است سالمی فکر کلمه،

P[19]دکنمی شادی و بودنمثبت بینی،خوش
P. 

سازمان آموزش و پرورش نهادی پویا و موثر در جامعه است که نقش 

 ارایه و افرادآن در زندگی انسان و شکوفایی استعدادهای بالقوه 

 زندگی برای در افراد الزم هایمهارت ایجاد انسانی و واالی هایارزش

 در و پرورش آموزش نقش. نیست پوشیده سهیچ ک بر

 و محدود متوقف معنوی و مادی زندگی به بخشیدنعینیت

 و دگیر در بر می را او اجتماعی زندگی شئون بلکه تمام شود،نمی

 طریق از دتوانمی که است جامعه اساسی تحول و رشد عامل

ننده کتسهیل و دنیوی، مادی سعادت ضمن مذهبی گیریجهت

 اهللا الی قرب و انسان کمال سوی به وجودی آدمی حرکت مسیر

Pباشد

[20]
P. با غالباً  تحصیلی مختلف سطوح در شاغل مشاوران 

 و ترینمهم( نوجوانی سن یا در اوایل دوره بلوغ که آموزانیدانش

 عنوانهبدارند و  کار و هستند، سر )افراد زندگی دوره ینتربحرانی

یكی از مجریان اهداف نظام آموزشی با داشتن مسئولیت سنگین و 

 موثرترین وترین ، از مهمآموزاندشوار در راهنمایی و هدایت دانش

 ییهاگروه جمله از. شوندمی محسوب پرورش و آموزش نیروهای

 حیهرو از اگر که هستند مشاوران دارند، باالیی شغلی حساسیت که

 زانموآبه دانش هم و خود به هم نباشند، برخوردار مناسبی رضایت و

 .انندرسآسیب می

 اجتماعی و فردی زندگی در مذهبیگیری با توجه به اهمیت جهت

 ذاراثرگ هایشاخص از عنوان یکیبه زندگی به امید همچنین و بشر

 سوی دیگر از  زندگی از رضایت اهمیت و زندگی شئون تمام در

و با توجه به این که مشاوران آموزش و پرورش نقش بسیار مهمی 

مطالعه  به پرداختن ضرورت دارند، موزانآدر سرنوشت دانش

 با هدف حاضر پژوهش لذا شود.می روشن مورد نظر متغیرهای

 میزان اب زندگی به امید و گیری مذهبیجهت بین همبستگی بررسی

انجام پرورش  و اداره آموزش در شاغل مشاوران در زندگی از رضایت

 .شد
 

 ها ابزار و روش

 پژوهشروش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه 

استان خراسان شمالی  پرورش و اداره آموزش در شاغل کلیه کارکنان

بودند که از بین آنها  نفر ۳۰۰۰ تعداد به ۱۳۹۶-۹۷ تحصیلی سال در

 ایخوشه تصادفی یریگزن) به روش نمونه ۱۶مرد و  ۲۴( نفر ۴۰

Pایچندمرحله

[21]
P عنوان نمونه انتخاب شدند.به 

 عنوان ابزار پژوهش استفاده شد:های زیر بهنامهاز پرسش

 ۱۹۵۰در سال  راسو  آلپورت: آلپورتگیری مذهبی مقیاس جهت -۱

 درونی (رویکردی مذهبیگیری این مقیاس را برای سنجش جهت

 و یابند)می مذهب خود در را خود اصلی هایانگیزه اشخاص که

 دادناننش شایسته برای ابزاری بیرونی (رویکردی مذهبیگیری جهت



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران ی سبزوار  میمحمدابراه ۹۴

  ۱۳۹۸ بهار، ۲، شماره ۳دوره                                                                                                                                                                  محوریت سالمتنامه سبک زندگی اسالمی با فصل

 جمله ۲۰ که کردند تهیه خودشان) مقاصد به رسیدن منظوربه خود

یک جمله بر آن افزود و  ۱۹۶۳در سال  فیگن آن، از پس و داشت

 یهاجمله شد. همبستگی بین گزینه ۲۱ها مشتمل بر تعداد پرسش

 بیرونی گیری مذهبیجهت هایگزینه با درونی گیری مذهبیجهت

 به مربوط گویه ۱۲ که است گویه ۲۱ دارای مقیاس این. بود -۲۱/۰

 مذهبی گیریجهت به مربوط گویه ۹ و بیرونی مذهبی گیریجهت

Pاست درونی

[18]
P ای براساس آلف بزرگیجان. پایایی این مقیاس توسط

Pگزارش شده است ۷۳۷/۰کرونباخ به میزان 

[22]
P در پژوهشی دیگر .

انجام داد نیز پایایی این مقیاس به روش آلفای کرونباخ  مختاریکه 

Pبه دست آمد ۷۱۲/۰محاسبه شد که مقدار آن 

[23]
P در پژوهش حاضر .

نیز پایایی این مقیاس به روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که 

 به دست آمد.  ۸۳۹/۰مقدارآن 

نامه این پرسش :(SHS) اشنایدرنامه امید به زندگی پرسش -۲

برای سنجش امیدواری  ۱۹۹۱و همکاران در سال  نایدراشتوسط 

صورت خودسنجی اجرا عبارت است و به ۱۲سـاخته شـده که دارای 

سال به باال طراحی شده و شامل  ۱۵شود. این آزمون برای سنین می

 ودخ توانایی در مورد افراد افکار عاملی (شاملتفکر  قیاسمدو خرده

 و هدف) سمت به شدهانتخاب مسیر در حرکت تداوم و شروع برای

 ایجاد یا شناسایی برای فرد دهشادراک (توانایی راهبردیتفکر 

 ۵ تا ۲( کوتاهی زمان مدت و است هدف) سمت به مسیرهایی

 عبارت ۴ عبارات این از. کندمی کفایت آن به دادنپاسخ برای) دقیقه

 و راهبردی تفکر سنجش برای عبارت ۴ عاملی، تفکـر سـنجش برای

 از را آزمون این اعتبار همكاران و اشنایدرافی است. انحر  عبارت ۴

 عاملی تفکر مقیاسخرده برای و ۸۵/۰ هفته ۳ از بعد بازآزمایی طریق

Pاندکرده گزارش ۷۴/۰ راهبردی تفکر مقیاسخرده برای و ۸۱/۰

[21]
P .

 تهران در دختر موزآدانش ۶۶۰روی  گلزاریدر پژوهشی که توسط 

 و گرفت قرار بررسی مورد درونی همسانی روش با پایایی شد، انجام

Pآمد دست به ۸۹/۰ کرونباخ آلفای ضریب

[24]
P همسانی درونی کل .

و در  ۸۰/۰بـازآزمـون  -است و پایایی آزمـون ۸۴/۰تا  ۷۴/۰آزمون 

ته، از این میزان نیز باالتر است. هف ۱۰ تا ۸ از بیشتر یهادوره

و زیرمقیاس  ۷۶/۰تا  ۷۱/۰یاس عـاملی همسانی درونی زیرمق

Pاست ۸۰/۰تا  ۶۳/۰راهبردی 

[13]
P در پژوهش حاضر ضریب پایایی .

اسبه اخ محا استفاده از ضریب آلفای کرونبمقیاس امید به زندگی ب

 برآورد شد. ۷۲۲/۰شد که برابر با 

این مقیاس  :(SWLS) داینرنامه رضایت از زندگی پرسش -۳

 SWLSاست.  ساخته شده ۱۹۸۵در سال و همکاران  داینروسیله به

ظری ن طوربه كه زندگی از رضایت از فرد كلی قضاوت یریگبرای اندازه

 شدهعیینتبراساس مقایسه شرایط زندگی با استانداردهای ازپیش

كه  گویه دارد است. این مقیاس پنج شده طراحی شودمی بینیپیش

) ۷(با نمره  موافقم" کامالً " از یادرجهبراساس مقیاس لیكرت هفت

 از كلی رضایت میزان سنجش برای) ۱(با نمره  مخالفم" کامالً " تا

 میزان نشانگر مقیاس این نمرات مجموع. است شده تهیه زندگی

 مقیاس این. است نمره ۳۵ تا ۵ بین که است زندگی از رضایت

 از رضایت سنجش برای مختلف یهار پژوهشدای گسترده طوربه

 نشانگر ها،پژوهش نتایج و گرفته قرار استفاده مورد زندگی

Pاست مقیاس قبول قابل سنجیروان هایویژگی

[25]
P. در اخیر مرور 

 در مقیاس این كه هدداجتماعی نشان می لومع قول نقل نمایه

Pاست گرفته قرار استفاده مورد مطالعه ۴۰۰۰از  بیش

[26]
P .و  داینر

و ضریب همبســتگی بازآزمایی  ۸۷/۰همکاران ضریب آلفای کرونباخ 

گزارش کردند. این مقیاس در داخل کشــور  ۸۲/۰را پس از دو ماه 

و  بیانیشده است؛ برای مثال  استفاده بسیاری یهادر پژوهش

همکاران برای تعیین همسانی درونی از ضریب آلفای کرونباخ 

به دســت آمد و از طریق بازآزمایی  ۸۳/۰استفاده کردند و ضریب 

Pمحاســبه شد ۶۹/۰ماهه یک

[27]
P در این پژوهش پایایی آزمون با .

 .به دست آمد ۸۴۹/۰استفاده از آلفای كرونباخ 

و با استفاده از  SPSS 25افزار شده توسط نرمآوریهای جمعداده

 آزمون همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

 
 هایافته

سال و دارای  ۳۰-۳۹کنندگان مرد، در محدوده سنی اکثر شرکت

 ).۱تحصیالت کارشناسی بودند (جدول 

گیری جهت میزان از مشاوران بیرونی گیری مذهبیجهت میزان

گیری مذهبی و امید به جهت بین بود. بیشتر آنها درونی مذهبی

شت. وجود دادار زندگی با رضایت از زندگی همبستگی مثبت و معنی

های آن شامل زیرمقیاس و گیری مذهبیجهت همچنین بین

 هب گیری مذهبی درونی با امیدگیری مذهبی بیرونی و جهتجهت

های آن شامل تفکر عاملی و تفکر راهبردی و زیرمقیاس زندگی

گیری مذهبی جهت مشاهده شد. داریمعنی و همبستگی مثبت

دار داشت، ولی درونی با رضایت از زندگی همبستگی معنی

دار گیری مذهبی بیرونی با رضایت از زندگی معنیهمبستگی جهت

های تفکر عاملی و تفکر راهبردی نیز با رضایت از نبود. زیرمقیاس

 ).۲دار داشتند (جدول زندگی همبستگی مثبت و معنی

 
 هایشناختی نمونههای جمعیتمطلق و نسبی ویژگیفراوانی  عیتوز )۱جدول 

 نفر) ۴۰مورد مطالعه (
 درصد تعداد متغیرهای دموگرافیک

 جنسیت

 ٠/٦٠ ٢٤ مرد

 ٠/٤٠ ١٦ زن

 گروه سنی 

 ٥/٧ ٣ سال ٢٠-٢٩

 ٠/٤٥ ١٨ سال ٣٠-٣٩

 ٥/٤٢ ١٧ سال ٤٠-٤٩

 ٠/٥ ٢ سال ٥٠-٦٠

 سطح تحصیالت

 ٥/٦٢ ٢٥ کارشناسی

 ٥/٣٧ ١٥ کارشناسی ارشد

 



 ۹۵ یاز زندگ تیبا رضا یبه زندگ دیو ام یمذهب یر یگجهت نیب یهمبستگـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 میانگین آماری نمرات و ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش )۲ جدول

 ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ نمرات متغیرها

      ١ ٩٣/٥٤±٢٨/٩ گیری مذهبی جهت -١

P ٦٢/٢٩±٧٦/٥ گیری مذهبی بیرونیجهت -٢

**
P۸۳۹/۰ ١     

P ٣٠/٢٥±٤٤/٥ گیری مذهبی درونی جهت -٣

**
P۸۱۷/۰ P

*
P۳۷۱/۰ ١    

P ٣٥/٤٠±٩٥/٥ امید به زندگی  -٤

**
P۶۷۶/۰ P

**
P۴۶۹/۰ P

**
P۶۲۲/۰ ١   

P ٥٧/١٥±٨٤/٢ تفکر عاملی  -٥

**
P۶۱۵/۰ P

**
P۴۰۳/۰ P

**
P۶۵۲/۰ P

**
P۷۸۸/۰ ١  

P ١٠/١٦±٠١/٣ تفکر راهبردی -٦

**
P۵۸۸/۰ P

*
P۳۳۲/۰ P

**
P۶۵۷/۰ P

**
P۸۱۴/۰ P

**
P۶۷۸/۰ ١ 

P ٥٨/٢١±٣٥/٦ رضایت از زندگی -٧

*
P۳۸۵/۰ ٢٥٠/٠ P

*
P٣٩٢/٠ P

*
P۳۹۱/۰ P

*
P۴۶۴/۰ P

*
P۴۹۵/۰ 

P

*
P۰۵/۰p< ؛P

**
P۰۱/۰p< 

 

 بحث 

 مذهبیگیری بین جهت همبستگیپژوهش حاضر با هدف بررسی 

جام ان پرورش و آموزش مشاوران زندگی از رضایت با زندگی به امید و

 گیری مذهبی و امید به زندگیشد. نتایج آشکار ساخت که بین جهت

 وجود دارد.  همبستگیبا میزان رضایت از زندگی 

Pآبادیفتحو  سنقرآبادی کمریاین نتایج همسو با تحقیقات 

[6]
P  است

که چنین پژوهشی را روی دانشجویان دانشگاه شهیدبهشتی انجام 

 درونی گیری مذهبیجهت که کرد روشن پژوهش ایندادند و نتیجه 

. کند نتبیی را افراد زندگی از رضایت میزان تواندمی زندگی به امید و

Pانلیخرحیمهمچنین نتایج تحقیق 

[28]
P  میزانی که نشان داد به

 رضایت برود، باالتر معلوالن مذهبیگیری حمایت اجتماعی و جهت

Pنیاابراهیم یابد.می افزایش آنان در زندگی از

[29]
P  نیز در پژوهش خود

آوری و امید به تواند در تابنتیجه گرفت که باورهای مذهبی می

Pسجادیزندگی زنان سرپرست خانوار نقش داشته باشد. تحقیق 

[30]
P 

گیری مذهبی درونی با امید به زندگی و نیز نشان داد بین جهت

دار وجود دارد، ولی بین معنی همبستگیشادکامی در دانشجویان 

 یهمبستگگیری مذهبی بیرونی و امید به زندگی و شادکامی جهت

 ایشانداری دیده نشده است. البته متغیرهای مورد مطالعه معنی

ابق با متغیرهای این پژوهش نیستند. نتایج این پژوهش مط دقیقاً 

و  دماریسهمچنین همسو با تحقیقات خارجی است؛ از جمله 

Pهمکاران

[31]
P  ونستیوگنو  اوراتینکالوP

[32]
P  دریافتند که

 بودن، همبستگی مثبتی با رضایت زناشویی دارد.مذهبی

خاطر رو بود؛ نخست آن که بههایی روبهاین پژوهش با محدودیت

اداره  در شاغل مشاوران به پژوهش آماریمحدودبودن جامعه 

 ادارات سایر به آن از حاصل نتایج تعمیم در باید پرورش، و آموزش

 یها. محدودبودن ابزار گردآوری دادهکرد احتیاط کارکنان سایر یا

نامه نیز محدودیت دیگر پژوهش است که باعث پرسش به تحقیق

 ،آلپورت هاینامهپرسش هایویژگی تابع نتایج کیفیت شودمی

 نوع از حاضر. همچنین چون طرح مطالعه باشد دینر و اشنایدر

 یانب در علی روابط ادعای بنابراین آزمایشی، نه و است همبستگی

 تگرف نتیجه توانمی مثالً . نیست ممکن مورد مطالعه متغیرهای

 زندگی از رضایت با زندگی به امید و گیری مذهبیجهت بین که

 گیری مذهبیجهت که کرد ادعاتوان ود دارد، اما نمیوج مثبت رابطه

 .است زندگی از رضایت یا زندگی به امید علت

 ایهگروه سایر بین مشابهی پژوهش برای مطالعات آتی، انجام

 مشکالت و دارند بیشتری آماری جامعه که پرورش و آموزش شغلی

 مربیان مدارس، مدیران معلمان، مانند( است کمتر آنها گیرینمونه

 تقویت هدف با) اداری کارکنان مدارس، پرورشی معاونان و

 ینب مشابه پژوهشی حاضر، انجام پژوهش ایهیافته ذیریپتعمیم

کشور  هایاستان و شهرها سایر در مذهبی و دینی هایاقلیت

 مذهبشیعه مسلمانان شامل فقط پژوهش این آماری جامعه(

 ایترض میزان افزایش در موثر عوامل سایر شناسایی و ، بررسی)است

 زا رضایت بر موثر عوامل زندگی، و شناسایی به امید و زندگی از

 هر چه رفع نتیجه در و ایشان نیازهای رفع هدف با مشاوران زندگی

 به کمک و موزانآدانش روانی و روحی مشکالت بهتر و بیشتر

 بسیار عوامل که آنجا از. همچنین شودپیشنهاد می آنها موفقیت

 دارند، تاثیر زندگی از رضایت و زندگی به امید افزایش در زیادی

 تربیش عوامل شناسایی برای میدانی ایهپژوهش ودشمی پیشنهاد

 این ودشمی پیشنهاد .شود انجام مشاوران زندگی از رضایت بر موثر

 ایهیافته با آن نتایج و شده اجرا نیز دیگر ایهسازمان در موضوع

 با اییهکارگاه برگزاری .گیرند قرار مقایسه مورد پژوهش این

 ترضای دینی، باورهای تعمیق وری،آتاب زندگی، به امید موضوعات

 سایر به آنها توسط تا ودشتوصیه می مشاوران برای غیره و زندگی از

 .شود منتقل موزانآدانش یا پرورش و آموزش کارکنان

عنوان راهبردهای تربیتی، به پژوهش یهاشود یافتهپیشنهاد می

 ،هاکاربردی و آموزشی مد نظر نهاد آموزش و پرورش، خانواده

دینی و کارشناسان  علوم متخصصان و روحانیون مسئوالن، مدارس،

 و هاوزارتخانه دشومسایل تربیتی قرار گیرد. همچنین پیشنهاد می

  هایحمایت پرورش و آموزش خصوصبه مرتبط هایسازمان

 و کاربردی هایپژوهش انجام در خصوص پژوهشگران ازرا  الزم

 افزایش در موثر عوامل و زندگی از رضایت زمینه میزان در هدفمند

 .بنمایند آن
 

 گیرینتیجه

 گیزند از رضایت میزان با زندگی به امید و گیری مذهبیجهت بین

وجود دارد  همبستگیپرورش  و اداره آموزش در شاغل مشاوران در

زندگی، میزان رضایت از زندگی را  به امید و گیری مذهبیو جهت

 دهد.افزایش می
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