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The relationship between physical exercise, religious beliefs and happiness
in older women

Shakerinia I*1, Ramazani F2

Abstract

Introduction and Purpose: This study aimed to investigate the association between physical activity,
religious beliefs and happiness among older women.

Materials and Methods: This descriptive study was conducted among 97 women (including 46
active and 51 inactive elderly) aged more than 55 years old living in the Rasht city. Participants were
recruited using simple random sampling method. Women were asked to fill up the Oxford Happiness
Inventory Test and the Religious Beliefs Scale. Data were analyzed by SPSS software version 18
using Pearson correlation, t-tests and multiple regression analysis.

Findings: The results of this study showed that level of physical activity was significantly (p<0/001)
different between active and inactive women. However, there were no significant differences in the
practice of religious beliefs and happiness among two groups. The results of correlation analysis
showed that there are significant positive correlations (p<0.001) between physical activity, religious
beliefs and happiness. Findings from regression analysis showed that religious beliefs predict
happiness among women aged more than 55 years old.

Conclusion: Several factors affect physical, psychological and social health status of elderly. Our
findings indicated that community interventions should be planned in a way to promote happiness,
physical activity and practicing religious beliefs.
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زنان سالمندفعالیت هاي بدنی، عمل به باورهاي دینی و شادکامی در رابطه بین 
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چکیده
ل به باورهاي دینی و شادکامی در زنـان سـالمند  بررسی رابطه بین فعالیت هاي بدنی، عمتحقیقاینانجامازهدفمقدمه و هدف:

باشد.می
رشـت  شهردرساکنسال55زنان باالي ،جامعه ي آماري پژوهش(همبستگی) است.توصیفینوعازپژوهشاین:مواد و روش ها

شرکت کننـدگان در تحقیـق   ازند. شدانتخاب نمونه گیري در دسترس به شیوهنفر غیرفعال) 51نفر فعال و 46(نفر97که تعدادهستند
. اطالعات بدست آمده ، بـا کمـک نـرم    دینی(معبد) را تکمیل کنندباورهايبهعملمقیاسوآکسفوردشادکامیآزمونخواسته شد تا 

تجزیه و تحلیل شدند.و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه spssافزار 

نندگان در تحقیق بـه لحـاظ میـزان انجـام فعالیـت هـاي بـدنی بـا یکـدیگر تفـاوت معنـی داري            شرکت کنتایج نشان داد یافته ها:
عمل و فعالیت هاي بدنی، اما تفاوت هاي موجود در عمل به باورهاي دینی و شادکامی بین این افراد معنی دار نشد.)>001/0P(داشتند

، عمل به باورهاي دینیو فعالیت هاي بدنیبین اما رابطه ). >05/0P(ادي را نشان دمعنی دار مثبترابطهبه باورهاي دینی با شادکامی
نده شادکامی شرکت کنندگان تحقیق شناخته شد.کنپیش بینیعمل به باورهاي دینینشد. همچنین معنی دار 

اضـر بـه سـه عامـل     عوامل مختلفی بر وضعیت جسمانی، روانی و اجتماعی سالمندان تأثیر می گذارد که در پژوهش حنتیجه گیري:
بـه گونـه اي   پیشنهاد مـی شـود  فعالیت هاي بدنی، عمل به باورهاي دینی و شادکامی پرداخته شده است. با توجه به نتایج بدست آمده 

تا سالمندان عزیز جامعه بتوانند هرچه بیشتر از فواید و آثار این متغیرها برخوردار شوند.شودبرنامه ریزي 

.اي بدنی، عمل به باورهاي دینی، شادکامی، زنان سالمندفعالیت ه:واژه هاکلید
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مقدمه

از جمله مشـکالت شـایع   ی،فیزیکهايفعالیتکمبود یا فقدان
استاینازحاکیهابررسی.)1(انسانها در جوامع شهري است

.)2(فعالنـد غیرفیزیکـی نظـر ازایـران جمعیت% 80ازبیشکه
و این دشواري بـراي  دشوارغالبا بدنی منظم هايفعالیتنجاما

ـ بررسی هايمیانساالن و سالمندان دوچندان است؛ چنانکه  ی مل
ســالمت ســالمندان در آمریکــا مشــخص کــرد کــه بســیاري از 

ایـن  ،سالمندان آمریکایی از مشکل کم تحرکی برخـوردار بـوده  

سـال و بـاالتر  65روه سنی گدربویژهموضوع از روند افزایشی
)در2003(بهداشـت جهـانی  سازمانآمار. )3(برخوردار بوده است

بدلیل فقـدان نشان داده است کهانسانهامیروخصوص مرگ
توانکمکمکهناتوانندآنچناننفرمیلیون19، فیزیکیفعالیت

سـازمان گـزارش در همـین رابطـه   زندگی را از دست داده انـد. 
نشـان مـی دهـد    ، )4(متحـده ایالـت بهداشتیوانسانیخدمات

هـاي فعالیـت ازکـدام هیچمیانساالن آمریکایی در% از40که
جمعیـت از% درصـد 30ندارنـد و حضـور ورزشـی وسـرگرمی 

بـراي  حتیهفتهدرسالخوردگان این کشور عالقمند نیستند که
افرادي که تصمیم می گیرند طبق برنامه . کنندورزشدقیقه30

راامرایناولماههايهماندر% آنها50رزش کنند، منظمی و
از جملـه عوامـل تشـدید کننـده ایـن موضـوع،       کنند.میترك

باعـث هابیماری. این )5(بیماري هاي مزمن و ناتوان کننده است
تقاضاافزایشوزندگیروزانههايفعالیتانجام درمحدودیت

مـی لمنـز درسـالمندي هـاي مراقبـت وخدماتارایهبراي
.)6(شوند

پژوهشهاي انجام گرفتـه نگـاه هـا را متوجـه پیـاده روي کـرده       
نظیـر:  ی پیاده روي به دلیل برخورداري از ویژگی هـای . )7است(
اجراي آسان، براحتی قابل بهـره بـرداري   و دسترس بودنقابل

، )ACSM(1)8(کالج پزشکی ورزشی آمریکـا در پژوهشاست.

به بیشتر ورزش هاي پر قدرت از که پیاده روي نسبتنشان داد
طرفداران بیشتري برخوردار اسـت و ایـن نـوع ورزش در میـان     

نیـز در رابطـه بـا    )،9(سـینا تر است. حتی  ابـن سالمندان رایج

فعالیت هاي بدنی افراد مسـن، بـه پیـاده روي تأکیـد ویـژه اي      
برايراسالمندان، وي سوارکاريزیستنداشت؛ در رابطه با شاد

در غیر اینصورت پیـاده می دانست و معتقد بود که مطلوبآنان
رويکــهايمطالعـه در.مــی باشـد ی روي جـایگزین مناسـب  

کـه بـود مشـخص وضوحبهکامالًاینگرفتصورتانسالمند
ورفتن آشـفتگی بینازروي هموسالمتیرويهمرويپیاده

یهـاي  اردر مبتالیـان بـه بیم  پیاده روي . )10رد(تأثیرداافسردگی
قابـل مالحضـه   یـز، باعـث بهبـود    مزمن، از قبیل ورم مفاصل ن

. )5(می شودخوب بودن در آناناحساس روانیدر

در هاانسانهمۀمشتركفاهدیکی از ا2شادکامیدستیابی به 
میـزان ،کشـورها برخـی امـروزه در  و)13، 12، 11(ستازندگی 
ـ کیفیتهايشاخصازیکیعنوانبهرا ممردشادمانی دگیزن

قدردانی، احسـاس رضـایت درونـی،    .)14کنند(میگیرياندازه
عالقه به خود و دیگران نشانه هاي اصلی شادکامی تلقـی شـده   

یکـی ومثبتدرونیتجربه يیکعنوانبشادکامی.)15(است
. بــراي )16(مطــرح شــده اســتروانــیســالمتهايشاخصــاز

ي عاطفیدو مولفه ي شناختی و عاطفی قائلند. مولفهشادکامی

1-American College of Sports Medicine
2-Happiness
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بـین تعـادل و همچنینطبعیشوخوخندیدننظیرحاالتیبر
لـذت (تـوازن بـین عاطفـه ي     کـه بـه   منفیومثبتهیجانات

و )18،17(ددارداللـت تعبیـر مـی شـود،    ،خوشایند و ناخوشایند)
ازرضـایت و هـم همـان سـالمت ذهنـی    را مولفه ي شناختی 

امـن تـر   را مکـانی باشند، دنیاشادانسانها اگر د،داننمی زندگی

می بینند، حس همکاري و کمک به دیگران دارند و اطالعات را 
بیانجامـد آنهابیشترشاديبهکهد کننبه گونه اي پردازش می

)19(.
بـه  در ایجاد شـادکامی، پـرداختن   موثریکی از مهمترین عوامل

برخی به لحاظ کارکردي بـراي  .)20(بدنی استورزش و فعالیت
شـادي را  طـرف، یکآنان از.)21(دوگانه قائلندیشادي اهمیت

میحاصلپیروزيارضاء وحسازمثبتی می دانند کهاحساس
بـراي راهـا انسـان اشتیاقشاديمعتقدند که طرفیو ازشود 

شاديکند. بنابراینمیآساناجتماعیهايفعالیتبهپرداختن
مـی گریکـدی بـه راروابطاست کهاجتماعیچسبشده،ابراز

.)22(چسباند
بـه عنـوان   ) 25(فرهنـگ ) و 24،23(به مذهبگذشتهتحقیقات 

بـه عنـوان مثـال    .نگاه ویژه داشته اندنیز عوامل موثر بر شادي 
.)26(داردوجودرابطهبا شادمانیبودنمذهبیبین عواملی مثل

%  58مشـــخص ســـاخت کـــه ،)27(1اینگلهـــارتفراتحلیـــل 
ي یک بار یا بیشتر به کلیسا مـی  آزمودنی که هفته ا163000از

% از کسانی که گاهی به کلیسا می رفتنـد  28رفتند در مقایسه با 
اصـالً بـه کلیسـا نمـی رفتنـد، احسـاس       کـه %  از کسانی 14و

در همـین رابطـه   رضایت و شادکامی بیشتري از زندگی داشتند.

شـادکامی ، دینـی باورهـاي بهعملبین کهدریافت،)28(2پولنر

1-Inglehart
2-Pollner

نیـز  ، )36(قـادري پـژوهش در وداردوجـود  معنـادار همبستگی
و سـالمندان درونـی مـذهبی گیريجهتمشخص شد که بین 

است.برقرار مثبت آنان رابطه شادکامی
مطالب فوق و در نظر داشتن این نکته کـه در آینـده   بهتوجهبا

درمیانسـاالن و سـالمندان  شـمار چشمگیراي نزدیک افزایش

جامعـه  فرهنگبهتوجهخواهد داد و باکشور ایران رخ جمعیت
با هدف دسـتیابی بـه پاسـخ بـه ایـن دو      این پژوهش ،ایراني

سوال اساسی انجام شد که: 
آیا بین فعالیت هاي بدنی، عمل به باورهـاي دینـی و شـادکامی    

زنان سالمند رابطه وجود دارد؟
و آیا می توان شادکامی زنـان سـالمند را از روي فعالیـت هـاي     

و عمل به باورهاي دینی پیش بین نمود؟بدنی 

هاروشمواد و 

است و جامعه ي آماري (همبستگی)توصیفینوعازپژوهشاین
به نفر97رشت هستند. شهردرساکنسال55آن زنان باالي 

انتخـاب  نمونه گیري در دسـترس  عنوان نمونه پژوهش بصورت 

ده محل پیـا . براي اجراي پژوهش محقق ضمن حضور در شدند
اطالعات الزم در مورد مطالعه حاضـر و جلـب   روي آنان و ارائه

. رضایت آنان براي کامل نمودن پرسشنامه با آنان مصاحبه نمود
انتخـاب و مصـاحبه   چند محله شهر رشـت  غیر فعال نیز اززنان 

پرسشنامه استفاده شد.براي جمع آوري د اده ها از دوشدند. 
سوالی شادکامی29رسشنامه پ: آکسفوردشادکامیآزمون. 1

هر سؤال این پرسشنامه . ، ساخته شد)29(آکسفورد توسط آرگایل
گیرند. حداقل نمره می3عبارت است که از صفر تا شامل چهار

اسـت. آرگایـل و   87و حداکثر نمـرة هـر آزمـودنی از صـفر تـا      
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)31(1آزمـودنی، فارنهـام  347را بـا  90/0، ضریب )30(همکاران
، )32(و دیگــران 2آزمــودنی و فرانســیس101بــا را 90/0آلفــاي
اند. علی پور و را براي این پرسشنامه گزارش کرده92/0آلفاي 
پرسشنامۀ شادکامی به دسـت  براي92/0، نیز آلفاي )33(نورباال

آورد ه اند. 
2معبـد فـرم  آزمـون دینی(معبد):باورهايبهعملمقیاس.    2

سؤالی بود کـه  81ولیۀ آن ، ساخته شد. فرم ا)34(توسط گلزاري
سؤال تقلیل یافت. 65انجام تمامی مراحل آزمونسازي به از پس
ها،وقتبیشتراي(همیشه،گزینهپنجؤال این پرسشنامۀس60

سـؤال آن بـه   5و 4اصال) از صفر تا ندرت،بهها،وقتبعضی
شکل پنج گزینه اي با گزینه هاي خاص هر سؤال نمره گـذاري  

عمـل بـه واجبـات، دوري از    زمینۀ6پرسشنامه شده است. این
ــه مســتحبات، دوري از  ــل ب ــات، عم ــات، انجــام محرم مکروه

فعالیتهــاي مــذهبی و تصــمیم هــا و انتخــاب هــاي رایــج بــین 
آزمـون  انان را و با روش می سنجد. جهت پایایی سـنجی مسلم

97/0معـادل  بـا روش محاسـبۀ آلفـاي کرونبـاخ     2معبد فـرم  
دو نیمـه  76/0با شـیوة بازآزمـایی معـادل    است و گزارش شده

نمـرة  2گلزاري، در آزمون معبـد فـرم  92/0کردن آزمون معادل 
اطالعات در ضمن در نوسان است. 265هر آزمودنی از صفر تا 

مقـدار  تحصـیالت، محـل سـکونت،    شخصی آزمودنی ها (سن، 
در پرسشـنامه  نیز ) و نظایر این هاساعت پرداختن به پیاده روي 

وارد شد.تحقیق

1-Furnham
2-Francis

یافته ها

سـال بـه   55زن سـالمندان ازنفـر 97مشـارکت بامطالعهاین
. شـد انجام)فعالغیرنفر 51وفعالنفر46باالي شهر رشت (

لحـاظ بـه ومتأهـل باسـواد، دار،خانـه کنندهرکتشزنانکلیه
درجدول.ندبودبرخوردارمناسبیهمگنیازاجتماعیواقتصادي

فعالیـت هـاي بـدنی،    میـزان نمراتمعیارانحرافومیانگین،1
و یـا  واجـد  سـالمند در زنـان عمل به باورهاي دینی و شادکامی 

ــد  ــدنی فاق ــاي ب ــت ه ــهفعالی ــکب ــهتفکی ــدهارائ ــتش .اس

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jg

n.
m

ed
ila

m
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             5 / 12

https://jgn.medilam.ac.ir/article-1-146-fa.html


و همکاراناایرج شاکري نی.......                                       رابطه بین فعالیت هاي بدنی

30

انحراف =Pسطح معنا داريفعالیتهاي بدنی، عمل به باورهاي دینی و شادکامی در سالمندان زن فعال و غیر فعال(میانگین و انحراف معیار  نمرات -1جدول
)Mو میانگین==SDمعیار

گروه
نفر)46فعال(متغیر

M±SD

نفر)51غیر فعال(
M±SD

28./±5 59./±18 (ساعت)در ماهپیاده روي 
32./±217 27./±209 عمل به باورهاي دینی
29./±51 51./±75 شادکامی

الیـت  مسـتقل، اگرچـه میـزان فع   tبر اساس نتایج آزمون آماري 
هاي بدنی بین دو گروه زنان سالمند فعال و غیـر فعـال تفـاوت    

ولـی از لحـاظ عمـل بـه     )>001/0P(معنی دار وجـود داشـت   

باورهاي دینی و همچنین شادکامی بین آنها تفاوت معنـی داري  

.  )<05/0P(مشاهده نشد

فعالیـت بینداريمعنیرابطهپیرسون،آزمون همبستگینتایج
سـالمند شـرکت   زنـان دردینـی باورهايهبعملوبدنیهاي

میـزان  ولی،)=P>,298/ .r,05/0(ندادنشانکننده در مطالعه

/. 596و عمل به باورهاي دینـی ( )=r/. 346(فعالیت هاي بدنی

r=05/0(داشتيرابطه معنی دار) با شادکامیP<.(

هـاي  شادکامی از روي متغیرهاي فعالیتبینی متغیربراي پیش
تحلیل رگرسیون چند گانه بـه  ازعمل به باورهاي دینیبدنی و 

است.آمده2که نتایج آن در جدول هم زمان استفاده شدشیوه 

روي متغیرهاي فعالیت هاي بدنی و عمل به باورهاي دینیشادکامی نتایج رگرسیون چندگانه متغیر - 2جدول
داريمعنیسطحRR2ßtمتغیرهاي پیش بین

86/074/0084/054/1083/0نیفعالیت هاي بد
69/043/12001/0عمل به باورهاي دینی

عمل به باورهاي دینیمتغیرکهدادنشانبه شیوه همزمان رگرسیونتحلیلنتایجمشاهده می شود2ولهمان گونه که در جد
)001/0P< 69/0و=ß(داردشادکامیبرايمعناداريکنندگیبینیپیشقدرت.

ث و نتیجه گیريبح

پژوهش حاضر به بررسی مقایسه اي انجام فعالیت هـاي بـدنی،   
شـهر  سالمندعمل به باورهاي دینی و نشاط در تعدادي از زنان 

پرداخته است. نتیجه نشان داد که:رشت 
فعـال و  سالمند مشارکت کننـده در تحقیـق در دو گـروه    زنان -

می با یکـدیگر  عمل به باورهاي دینی و شادکالحاظ از غیرفعال
ند. تفاوت معنی دار نداشت

رکت آزمـودنی هـاي شـ   شـادکامی و فعالیت هاي بـدنی بین -
).>05/0P(شـت یق رابطه مثبت معنی دار وجود داکننده در تحق

د، زه فعالیت بـدنی افـراد بیشـتر مـی شـ     به عبارت دیگر هر اندا
تحقیقـات زیـادي بـا    نتایج . نیز افزایش می یافتشادکامی افراد 

مطالعات انجام گرفتـه  همخوانی دارد. به عنوان مثال،ین یافته ا
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) اثر 37(3)و لیح36(2)، هو ، وو و چو35(1توسط رین باتب و دودا
شـناختی و  هاي بدنی بـر بهزیسـتی روان  مثبت ورزش و فعالیت

مکاند. کیفیت زندگی مرتبط با سالمتی را مورد تأیید قرار داده
مطالعـه دریافتندکـه ارتباطـات   در یـک ،)38(و همکـاران 4الی

و محیط ورزشی تعیین کننده هـاي مهـم شـادمانی در    اجتماعی
سالمندان هستند و شادمانی و رضایت از زنـدگی را بهبـود مـی    

، نشــان داد کــه )39(وهش برنــا وهمکــاراننتــایج پــژبخشــند.
سالمندان زن ورزشکار در مقایسه با سالمندان زن غیر ورزشـکار  

همچنین  نتـایج  و شادکامی باالیی برخوردارند.از سالمت روانی 
)، نشان داد که بین کیفیت زنـدگی سـالمندان   40تحقیق نیازي(

)، 41(5لئونهاردتفعال و غیر فعال تفاوت معنی داري وجود دارد. 
معتقد است که ورزش ابزار نیرومندي در کاهش فشارهاي روانی 

کـه پلنـت و   و افزایش شادکامی به شمار می آید. در فراتحلیلی
به منظور بررسی تـأثیر ورزش بـر سـالمت روانـی     )، 42(6روبین

انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که تمرینات ورزشـی موجـب   

سالمت روانی، افـزایش خودبـاوري و   ارتقاء ،بهبود خلق و خوي
در همین رابطـه مـک   عزت نفس افراد شرکت کننده می گردد.

دکامی و سالمت روانـی مهـم   را در ایجاد شاعامل ،)20(کونویل
ــه ورزش و     ــرداختن ب ــا پ ــرین آنه ــی از مهمت ــه یک ــته ک دانس

، نیز میزان شادکامی و )43(حمایت طلبهاي بدنی است. فعالیت
ســالمت روانــی دانشــجویان دختــر ورزشــکار و غیــر ورزشــکار 
دانشگاه هاي تهران و پیام نور را مقایسه کرد. نتـایج نشـان داد   

قایسه بـا گـروه غیـر ورزشـکار از عـزت      که گروه ورزشکار در م
نفس، رضایتمندي، کارآمدي، سالمت روانی و بـه طـور کلـی از    

1-Reinbotb & Duda
2-Hui, Chui & Woo
3-Leah
4-McAuley
5 Leonhadt
6-Plant & Rodin

ــد.   ــاالتري برخوردارن ــادکامی ب ــدل و   ش ــه بی ــین رابط در هم
)، دریافتند که ورزش و فعالیتهاي بدنی منظم، عزت 44(7موتري

در تحقیقی که .گرددنفس را تقویت و موجب افزایش شادي می
انجام دادند، کـاهش افسـردگی در افـراد    )، 45(8تیننورول و مار

گزارش کردند.ي هوازيهاشرکت کننده در فعالیت

آزمودنی هاي مشارکت شادکامیو عمل به باورهاي دینی بین -

وجـــود و قدرتمنـــدي کننـــده در تحقیـــق رابطـــه معنـــی دار 

این یافته توسـط بسـیاري از مطالعـات قبلـی     )>01/0P(شتدا
ایـن بـه خودبررسیدر)، 46(مایرزوریکه، حمایت می شود؛ بط

تـري بـیش شـادابی ازتـر معنويافرادکهیافتدستنتیجه
احساسبامثبتیرابطهمذهبیمناسکدرشرکتوبرخوردارند

، در پژوهش خـود تـأثیر دیـن و    )47(9کیم.داردآنهابودنخوب

انجام اعمال دینی بر سالمت شخصی و اجتماعی را مثبت یافت.
در یـک مرکـز سـالمندي    اي دریافت کـه  مطالعهدر)، 48(سیف
میـزان توجه داشتند، نصـف که به عبادتآنانی افسردگیمیزان

، )49(بود. معتمدي، اژه اي و کیـامنش سالمنداندیگرافسردگی
سالمند داراي گرایش به مذهب می تواند الگـوي یـک   معتقدند 

رش کرد که در تحقیق خود گزا، )16(10هايسالمند موفق باشد. 

احسـاس  ،کننـد کسانی که در مراسم مذهبی شرکت میاز 61%

، فعالیتهـاي  )50(11نظـر گریلـی  از. کننـد آرامش و شادمانی مـی 
جـب افـزایش   هسـتند کـه نهایتـاً مو   مذهبی داراي کارکردهایی

نیـز  ، )51(12هالمـان، هونـک و دمـور   شادمانی فردي می گردد.
از جملـه حضـور در   معتقدند انجام فعالیتهـاي مـذهبی گروهـی،    

7-Biddle & Mutrie
8-Norvell & Martin
9-Kim
10-High
11-Greely
12-Halman, Heunk & DeMoor
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می تواند تعامالت اجتماعی و در نتیجه بر شادمانی افـراد  کلیسا 
شادکامیدرعاملترینمهم)52(1ماهونیوپارگامنتافزاید.بی

. داننـد مـی دینيداوطلبانهانتخابراشناختیروانشادکامی
ایـن بـه هایشـان یافتـه در)، 53(و همکـاران 2الیسونهمچنین

رابطـه 3بهزیسـتی احسـاس باکلیسابهرفتنکهرسیدندنتیجه

دارد.منفیرابطه4درماندگیو بامثبت

بـه  دینـی باورهـاي بـه بر اساس نتایج مطالعه حاضر، عمـل -
عنوان یک فاکتور قوي پیش بینی کننده شادکامی در سالمندان 

عمل به در تحلیل این یافته می توان گفت که مورد بررسی بود. 
رابطۀ معنوي فرد بـا خـدا و ارتقـاء    باورهاي دینی موجب تقویت

معنایابی در زندگی فرد شده، این موضوع باعث شادکامی بیشـتر  
، نیز معتقد است از آنجا کـه افـراد   )54(5کالدورشخص می شود.

انتخـاب  مذهبیافرادمیانمذهبی نزدیکترین دوستان خود را از
بهنسبتمی کنند، عالوه بر داشتن احساس نزدیکی به خداوند،

دارند و همه این عوامل بـر شـادمانی آنهـا مـی    مثبتیدیدمردم

در متن و روانیسالمتدرمذهبنقشبیان تکمیلی به. افزاید
.گیردمی قرارتوجهموردزندگیکلیزمینه

1-Pargament & Mahoney
2-Ellison
3-Well-being
4-Distress
5-Kaldor

تشکر و قدردانی

محقق وظیفه خود می داند از کلیه آزمودنی هاي تحقیق که بـا  
قیـق را فـراهم سـاختند، تشـکر و     مشارکت خود زمینه انجام تح

قدردانی می کند.
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