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 چکیده
 میی ارتباط بین نگرش مذهبی و رضایت از زندگی زناشویی در پژوهش حاضر به بررس

عبارت است از اینکه بین نگرش مذهبی و رضایت از پردازیم. فرضیه اصلی این پژوهش 

عبارت است از اینکه بین های فرعی این پژوهش  زناشویی رابطه وجود دارد و فرضیهزندگی 

از  با رضایتهای قبل از ازدواج  و بین آموزشبین سطح تحصیالت  ن،پایگاه اجتماعی زوجی

با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی این پژوهش  دره وجود دارد. زندگی زناشویی رابط

نفر از زوج های متاهل از مناطق مختلف شهرستان كرج با سطح درآمد و  06ساده تعداد 

ز ارفاه اجتماعی متفاوت كه  تفاوت فرهنگی و قومیتی نیز داشتند برای این انتخاب شدند و 

د ارزیابی قرار گرفتند و جهت تجزیه و تحلیل اطالعات نمونه مورطریق پرسشنامه افراد گروه 

تحلیل نشان داد كه بین نگرشهای مذهبی و  نتایج این .از روش همبستگی استفاده شد

و  ادافرهمچنین بین پایگاه اجتماعی  رضایت از زندگی زناشویی رابطه معناداری وجود دارد،

سطح رابطه وجود دارد اما بین  رضایت از زندگی زناشویی آموزشهای قبل از ازدواج با

 .تحصیالت و رضایت از زندگی زناشویی رابطه معنا داری وجود ندارد

 .نگرش مذهبی، رضایت از زندگی زناشویی، پایگاه اجتماعی زوجین :کلمات کلیدی
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 2 ،  فاطمه عراقي 1 محسن توده رنجبر

 .كارشناس آسیب شناسی اجتماعی و كارشناس ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی 1
 .كارشناس ارشد روانشناسی عمومی 2

 

 نام نویسنده مسئول:

 محسن توده رنجبر

 بررسي رابطه  نگرش مذهبي با رضایت از زندگي زناشویي
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 مقدمه
می رود و در واقع هر خانواده را باید  رواز نهادهای اصلی هر جامعه به شما ظاهر كوچک اجتماعی، از اركان عمدهخانواده این واحد به 

 و ارزشهای واال و مورد احترام و شالوده مستحکم مناسبات پایدار اجتماعی و روابط و كانون اصلی حفظ سنت و رسوم خشت بنای جامعه

دیشه و اخالق و تعالی روح ، و مهد پرورش فکر و انبروز و ظهورعواطف انسانی و كانون صمیمانه ترین روابط میان افرادخویشاوندی، مبدأ 

 و تالشهای دشمنان برای از بین بردن و گسترش جو بی اعتمادیعلی رغم همه تبلیغات مسموم علیه دینداری . [1] انسانی به حساب آورد

دی چاپ روانی افزوده است و نشریات تخصصی متعد در محافل و مجامع علمی روانشناسی روز به روز بر اهمیت ارتباط بین دین و سالمت

دی رضایتمن و به بررسی رابطه نگرش مذهبی در زندگی انسان، نگرش مذهبی این پژوهش با توجه به نقش غیر قابل انکار .[2] شده است

  زناشویی می پردازد.

 هاجتماعی انسان بوجود آمدب در حل بسیاری از معضالت اخالقی کاش و چالش گرفتن مذهمیل به كن هر زمان دیگر امروزه بیش از

از  ت.هاس كه یکی از آنها كاهش و رفع ناراحتی راوان دارداین مذهب آثار نیک ف بتواند نقش مذهب را انکار نماید. هیچ كس نیست كه و است

ب عقیده دارند كه علت ماندگاری مذه و پیروان همه ادیان، سطح سازگاری در انسان استها و افزایش  جمله آثار نیک مذهب كاهش بیماری

 امین می كندرا به صورت منحصر به فرد ت برخی از نیازهای اساسی انسانكه هم جزء خواسته های فطری و عاطفی بشر است و هم  این است

گر لذا پژوهش رابطه مثبت وجود داشته باشدهای مذهبی زوجین  نگرش بین رضایتمندی زناشویی و رود با توجه به این كه انتظار می  .[3]

  دهد.مورد سنجش و بررسی قرار یی راهای مذهبی و رضایت زناشو نگرشقصد دارد ارتباط 

 

 و فرضیه های تحقیق اهداف  . 1-1

شنهادات و راهبرد های الزم به یجهت ارائه پهدف اصلی این پژوهش تعیین ارتباط بین نگرش مذهبی و رضایت از زندگی زناشویی 

 یگرضایت از زندمیزان  بین نگرشهای مذهبی وفرضیه اصلی:  .می باشدا ها به منظور پیشگیری و كاهش نارضایتی و ناسازگاری آنه زوج

آموزشهای قبل از ازدواج و سطح زوجین و  به نظر می رسد بین پایگاه اجتماعی فرضیه های فرعی:زناشویی رابطه معناداری وجود داشته باشد. 

  باشد.رضایت از زندگی زناشویی رابطه معناداری وجود داشته تحصیالت زوجین با 

 

 قیتحق نهیشیپ .2
 نیبدست آمده نشان داد كه ب جیقرار دادند نتا یرا مورد بررس نیوالد یفرزند پرور وهیو ش ی( رابطه نگرش مذهب1322) یمیكر زهرا

و  رابطه مثبت زیآنها ن یو نگرش مذهب نیوالد یتیترب یروشها نیب نیو دخترانشان رابطه مثبت وجود دارد همچن نیوالد ینگرش مذهب

( 2664)ونیدرمن وهشلو .[4]دار وجود ندارد یپسرانشان رابطه معن یآنها و نگرش مذهب یتیترب یها روش نیاما ب دارد جودو یمعنادار

 یاجتماع یها با ارزش یارتباط قو یمذهب هیپژوهش نشان داد كه داشتن روح نیا جیانجام دادند نتا یها و سازگار مذهب و ارزش نیارتباط ب

بودن  یسن و جنس افراد و مذهب نیارتباط ب (1990) ،گلورویج ربکا  .[5] داشته است یخانوادگ تیرضا نگرش خوب به مدرسه و ،خواهانه

 یمذهب نیو ب هستند یباالتر مذهب یسن یساله كمتر از گروهها 11 تا14پژوهش نشان داد كه نوجوانان  نیا جیقرار داد نتا یرا مورد بررس

ه ك یافراد وجود دارد. یارتباط معنادار یروان المتو س یسازگار یرهایمذهب و متغ نیب یوجود ندارد ول یارتباط چگونهیه تیبودن و جنس

 یخوانسار نیحس .[0] آنان متداول تراست نینسبت به اجتماع در ب یگانگیو ب یهدف یهستند احساس ب ینییدر سطح پا یاز نظر مذهب

 مهیتغال ناش نینشان داد كه ب جیوقت و تمام وقت پرداخت نتا مهیزن شاغل ن رانیدب نیب ییشوزنا یتمندیرضا سهیو مقا ی( به بررس1321)

تمام  رانیوقت نسبت به دب مهیزن ن رانیدب نیهمچن وجود دارد. یارتباط مثبت و معنادارهمسر  باو نوع رابطه  ییزناشو یتمندیوقت و رضا

 .[1] از نحوه گذران اوقات فراغت دارند شتریب تیو رضا یتر در موضوعات مال نانهیبواقع  نگرش ،یروابط خانوادگ در شتریب یوقت سازگار

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  مواد و روش ها .3
 نمونه آماری و روش نمونه گیری  و جامعه .1-3

با  سال قرار دارند و دارای فرزند هستند. 25-46كه در مقطع سنی  كرجهای متاهل شهر  جامعه مورد تحقیق عبارتند از كلیه زوج

با سطح درآمد و رفاه اجتماعی  كرجشهرستان  از مناطق مختلف های متاهل نفر از زوج 06 استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد

 برای این پژوهش انتخاب شدند. تفاوت فرهنگی و قومیتی نیز داشتند كهمتفاوت 
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 ابزار پژوهش .2-3

 پرسشنامه نگرش سنج مذهبي-1-2-3
موافقم تا كامالٌ مخالفم تنظیم  كامالًطیف  در گزینه ای 5مقیاس لیکرت و به صورت است كه بر اساس  سوال 46این پرسشنامه شامل  

 می باشد. %23 ضریب پایایی این آزمون .است 46وحداقل نمره  266حداكثر نمره است و و نمره گذاری شده 

 پرسشنامه رضایت از زندگي زناشویي -2-2-3 
ذا لامل زناشویی استفاده كرد به عنوان یک شاخص مستقل برای خرسندی زناشویی در زمینه های خاص از تعاز هر پرسش می توان  

ت را سواالكل توان نمرات  است. برای بدست آوردن شاخص كلی خرسندی زناشویی می16تا  1بوده و دامنه آن از سوالنمره ها پاسخ هر 

 می باشد. %29ضریب پایایی این آزمون  .است166تا16دامنه نمرات كل مقیاس بین  جمع كرد.

 

 تجزیه و تحلیل داده ها -4

 های پرسشنامه نگرش سنج مذهبيه داد (1)جدول شماره 

 درصد تراكمی فراوانی تجمعی درصد اعتبار درصد فراوانی ارزش)نمره(

116 2 3/3 3/3 2 3/3 

115 2 3/3 3/3 4 1/0 

135 1 1/1 1/1 5 3/2 

146 4 1/0 1/0 9 15 

142 1 1/1 1/1 16 1/10 

145 5 3/2 3/2 15 25 

142 4 1/0 1/0 19 1/31 

156 2 3/3 3/3 21 35 

152 1 1/1 1/1 22 1/30 

154 1 1/1 1/1 23 3/32 

150 3 5 5 20 3/43 

152 2 3/3 3/3 22 1/40 

106 3 5 5 31 1/51 

105 2 3/3 3/3 33 55 

102 1 1/1 1/1 34 1/50 

116 4 1/0 1/0 32 3/03 

112 3 5 5 41 3/02 

114 2 3/3 3/3 43 1/11 

115 1 1/1 1/1 44 3/13 

112 3 5 5 41 3/12 

126 4 1/0 1/0 51 25 

125 2 3/3 3/3 53 3/22 

196 2 3/3 3/3 55 1/91 

194 2 3/3 3/3 51 95 

266 3 5 5 06 166 

 623/14 انحراف معیار=                                        22/162 میانگین=                                  
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و  را كسب كرده اند 196نفر   4 و 121نفر نمره  4یعنی  196و 121كه به این پرسشنامه پاسخ دادند بیشترین نمره  نفری 06از 

 .كسب كرده استرا  266ره كه یک نفر نم می باشد 266است و بیشترین نمره هم  164كمترین نمره هم 

 نسبت به خانواده مسئولیتاول پرسشنامه رضایت از زندگي زناشویي :  سوالداده های  (2)جدول 

 درصد تراكمی درصد اعتبار درصد فراوانی ارزش

2 1 1/1 1/1 1/1 

5 1 1/1 1/1 3/3 

1 2 3/3 3/3 1/0 

2 5 3/2 3/2 15 

9 12 26 26 35 

16 39 05 05 166 

  166 166 06 عجم

 33/1انحراف معیار =                                     32/9میانگین =  

 

 3/93تقریباً  اند را كسب كرده 16نفر ارزش  39اول از پرسشنامه رضایت از زندگی زناشویی بیشترین تعداد یعنی  سوالدر پاسخ به 

  دهنده خرسندی باالیی است.را كسب كرده اند كه نشان  16تا  2درصد هم ارزش 

 دوم پرسشنامه رضایت از زندگي زناشویي:پرورش و تربیت فرزندان سوالداده های  (3)جدول 

 درصد تراكمی درصد اعتبار درصد فراوانی ارزش

1 1 01/1 01/1 01/1 

3 1 01/1 01/1 33/3 

4 1 01/1 01/1 5 

5 1 01/1 01/1 01/0 

0 1 01/1 01/1 33/2 

1 2 33/3 33/3 01/11 

2 0 16 16 01/21 

9 12 26 26 01/41 

16 35 33/52 33/52 166 

  166 166 06 جمع

 33/1انحراف معیار =                                    983/8میانگین =                                     

 

 33/22نفر ارزش را به دست آورده اند حدود  35د یعنی دوم پرسشنامه رضایت از زندگی زناشویی بیشترین تعدا سوالدر پاسخ به 

 .خرسندی باالیی است  دهنده نرا كسب كرده اند كه نشا 2ها هم ارزش باالی  درصد از آزمودنی

 نيدر مورد فرضیه دوم تحقیق یع سوالپایگاه اجتماعي )این سوم پرسشنامه رضایت از زندگي زناشویي:  سوالداده های  (4)جدول شماره 

 رابطه پایگاه اجتماعي زوجین، رضایت از زندگي زناشویي نیز صدق مي کند.(

 درصد تراكمی درصد اعتبار درصد فراوانی ارزش

6 1 01/1 01/1 01/1 

2 1 01/1 01/1 33/3 

4 1 01/1 01/1 5 

5 1 01/1 01/1 01/0 

0 1 01/1 01/1 33/2 
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1 1 01/1 01/1 16 

2 5 33/2 33/2 33/12 

9 1 01/11 01/11 36 

16 42 16 16 166 

  166 166 06 جمع

 411/1 انحراف معیار  =                                     12/9 میانگین  = 

 

 96را بدست آورده اند و حدود 16نفر ارزش  42سوم از پرسشنامه رضایت از زندگی زناشویی بیشترین تعداد یعنی   سوالدر پاسخ به 

 .را كسب كرده اند كه نشان دهنده رضایت باالیی است 16تا  2ها ارزش  دنیدرصد از آزمو

 پرسشنامه رضایت از زندگي زناشویي : پول سوالداده های  (3) شماره جدول

 درصد تراكمی درصد اعتبار درصد فراوانی ارزش

1 2 3/3 3/3 3/3 

2 2 3/3 3/3 01/0 

3 3 5 5 01/11 

5 2 3/3 3/3 15 

0 3 5 5 26 

1 3 5 5 25 

2 16 01/10 01/10 01/41 

9 15 25 25 01/00 

16 26 33/33 33/33 166 

  166 166 06 جمع

 324/2 انحراف معیار =                                923/1 میانگین =                                   

 

 را كسب كرده اند كه نشان دهنده خرسندی باالیی است.  16تا  2ها ارزش درصد از آزمودنی  15با توجه به داده های جدول 

 رضایت از زندگي زناشویي : ارتباط کالميپنجم پرسشنامه  سوالداده های  (6)جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 312/3انحراف معیار =                                    933/2میانگین = 

 

  بدست آورده اند. 16تا  2ارزش درصد  16با توجه به داده های جدول 

 

 درصد تراكمی درصد اعتبار درصد فراوانی ارزش

2 2 3/3 3/3 3/3 

4 0 16 16 33/13 

5 1 01/1 01/1 15 

0 4 01/0 01/0 01/21 

1 5 33/2 33/2 36 

2 16 01/10 01/10 01/40 

9 10 01/20 01/20 33/13 

16 10 01/20 01/20 166 

  166 166 06 جمع
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 : روابط جنسيششم پرسشنامه رضایت از زندگي زناشویي  سوالجدول داده های  (2)جدول 

 درصد تراكمی درصد اعتبار درصد فراوانی ارزش

1 5 33/2 33/2 33/2 

2 4 01/0 01/0 15 

3 3 5 5 26 

5 3 5 5 25 

0 2 33/3 33/3 33/22 

1 4 01/0 01/0 35 

2 16 01/10 01/10 01/51 

9 11 33/12 33/12 16 

16 12 36 36 166 

  166 166 06 جمع

 28/3انحراف معیار =                  262/2 میانگین =                                     

 

 بدست آورده اند . 16تا  2ارزش ها  درصد آزمودنی 05داده های جدول نشان می دهد كه 

در مورد فرضیه سوم  سوالاین پرسشنامه رضایت از زندگي زناشویي : پیشرفت تحصیلي یا شغلي )  هفتم سوالداده های  (8)جدول 

 (تحقیق یعني رابطه تحصیالت با رضایت از زندگي زناشویي نیز صدق مي کند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 622/1 = انحراف معیار 42/6 میانگین =

 زندگي زناشویي : استقالل خودمه رضایت از رسشناپ 8 سوالداده های  (9)جدول 

 درصد تراكمی درصد اعتبار درصد فراوانی ارزش

2 1 01/1 01/1 01/1 

4 3 5 5 01/0 

5 3 5 5 01/11 

1 5 33/2 33/2 26 

2 12 36 36 56 

9 36 56 56 166 

  166 166 06 جمع

 314/1 = انحراف معیار  92/2 میانگین =                                

 درصد تراكمی درصد اعتبار درصد فراوانی ارزش

1 0 16 16 16 

2 4 01/0 01/0 01/10 

3 2 33/3 33/3 26 

4 5 33/2 33/2 33/22 

5 4 01/0 01/0 35 

0 4 01/0 01/0 01/41 

2 11 33/12 33/12 06 

9 24 46 46 166 

  166 166 06 جمع
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را كسب  16تا  2ها ارزش  درصد آزمودنی 26نیز  9درصد و مطابق جدول   3/52میزان رضایتمندی   2با توجه به داده های جدول 

 است. باالییدهنده خرسندی كرده اند كه نشان 

 ل همسرنهم پرسشنامه رضایت از زندگي زناشویي : استقال سوالجدول داده های (11)جدول 

 درصد تراكمی درصد اعتبار درصد فراوانی ارزش

1 4 01/0 01/0 01/0 

2 3 5 5 01/11 

3 1 01/1 01/1 33/13 

4 2 33/3 33/3 01/10 

5 1 01/1 01/1 33/12 

0 5 33/2 33/2 01/20 

1 4 01/0 01/0 33/33 

2 11 33/12 33/12 01/51 

9 29 33/42 33/42 166 

  166 166 06 جمع

 312/1انحراف معیار =  22/2 میانگین =                                              

 

 .است  ده اند كه نشان دهنده خرسندیرا كسب كر 16تا  2ها ارزش  آزمودنیدرصد  01/00به داده های جدول با توجه 

در مورد فرضیه چهارم  سوالقبل از ازدواج ) این : اموزشهای دهم پرسشنامه رضایت از زندگي زناشویي  سوالجدول داده های  (11)جدول 

 آموزشهای قبل از ازدواج و رضایت از زندگي زناشویي صدق میکند.(تحقیق یعني رابطه 

 درصد تراكمی درصد اعتبار درصد فراوانی ارزش

4 0 16 16 16 

5 3 5 5 15 

0 4 01/0 01/0 01/21 

1 5 33/2 33/2 36 

2 16 01/10 01/10 01/40 

9 15 25 25 01/11 

16 11 33/22 33/22 166 

  166 166 06 جمع

 322/1انحراف معیار =   13/8 میانگین =                                        

 

 .خرسندی كامل است را كسب كرده اندرا كه  16تا  2ها هم ارزش  درصد آزمودنی 16دهد  داده های جدول نشان می
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 دول داده های همبستگيج (12)جدول شماره 

 پرسشنامه نگرش مذهبیمیزان  همبستگی با  ت پرسشنامه رضایت از زندگی زناشوییسواال

1 5912/6 

2 4145/6 

3 3912/6 

4 1022/6 

5 1122/6 

0 1523/6 

1 1412/6 

2 1311/6 

9 1225/6 

16 4241/6 

 

 دوم، سوالش مذهبی دارد و با پرسشنامه نگرهمبستگی  %9/99ن با ضریب اطمینا اول پرسشنامه رضایت از زندگی زناشویی سوال

 د.نبا پرسشنامه نگرش مذهبی دار مبستگی ه %99با ضریب اطمینان  سوم و دهم 
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 نتیجه گیری
ی مذهب با نگرشهای یعنی مسئولیت نسبت به خانواده از پرسشنامه رضایت از زندگی زناشوییاول  سوالكر شده ذبا توجه به داده های 

می توان  سپ رضایت بیشتری دارند ،افرادی كه نگرشهای مذهبی بیشتری دارند در مسئولیت نسبت به خانواده هم بنابراینهمبستگی دارد 

ن نیز با پرورش و تربیت فرزندا ،دوم پرسشنامه سوالدر  .دارندبه خانواده  پذیری باالتری نسبت نگرشهای مذهبی باال مسئولیتافراد با گفت 

در تربیت و پرورش فرزندان هم داشته اند  باالتریها كه نگرشهای مذهبی  ین آن دسته از آزمودنیامذهبی همبستگی دارد بنابرای ه نگرش

در تربیت  و خرسندی از پرورش و تربیت فرزندان هم بیشتر می شودباشد  باالترهر چه نگرشهای مذهبی  بنابراینرضایت بیشتری داشته اند 

ین افرادی كه ابنابرو نگرشهای مذهبی هم همبستگی وجود دارد پایگاه اجتماعی بین  ،پرسشنامه سوالسومین در  .فرزندان موفق ترند

فرضیه دوم تحقیق را در  سوالو رضایت بیشتری دارند همچنین این نگرشهای مذهبی بیشتری دارند از فعالیت اجتماعی خود هم خرسند 

بین پایگاه اجتماعی و رضایت از زندگی زناشویی  4كه با توجه به داده های جدول شماره ی كند رابطه با رضایت از زندگی زناشویی مطرح م

 هبا توجه به دادپول  خرسندی از یعنیچهارم پرسشنامه  سوالدر  .و خانواده از بنیان مستحکم تری برخوردار می باشد همبستگی وجود دارد

نابراین ببرقرار نشده است  مذهبی و نگرشد بنابراین هیچ رابطه ای بین رضایت از پول همبستگی نداربا نگرش مذهبی  عالقمندی به پول ،ها

عنی یپرسشنامه  پنجم سوال افزایش می یابد. و میزان عالقه به آن رضایت و خرسندی از پولهای مذهبی  نمی توان گفت با افزایش نگرش

 و هیچ رابطه ای بین این هم با نگرشهای مذهبی همبستگی ندارد سوالكه این ارتباط كالمی )گفت و شنود( و غیركالمی مطرح شده است 

 .اردی ندگروابط جنسی را مطرح كرده است هم با نگرشهای مذهبی همبستكه ششم پرسشنامه  سوالو همچنین  متغیر برقرار نشده است

این ) هم همبستگی ایجاد نشده است. هبیمذ و نگرش سوالكه بین این هفتم پرسشنامه پیشرفت تحصیلی یا شغلی مطرح شده است  سوال

بین میزان تحصیالت و  2را در رابطه با رضایت از زندگی زناشویی مطرح می كند كه با توجه به جدول شماره  فرضیه سوم تحقیق سوال

ود و استقالل خهمسر هشتم پرسشنامه رضایت از زندگی زناشویی، استقالل  سوال .رضایت از زندگی زناشویی رابطه معناداری وجود ندارد(

های قبل از ازدواج مورد  آموزشدهم  سوالدر  با نگرشهای مذهبی همبستگی ندارد. سوالمورد بررسی قرار گرفته است هیچ یک از این دو 

ز اچهارم تحقیق را در رابطه با رضایت فرضیه  سوال)همچنین این با نگرشهای مذهبی همبستگی دارد  سوالبررسی قرار گرفته است این 

های قبل از ازدواج و رضایت از زندگی  بین آموزش 11جدول شماره زندگی زناشویی مورد آزمون قرار داده است كه با توجه به داده های 

های مذهبی و رضایت از زندگی زناشویی  بین نگرشبه طور كلی از داده های این پژوهش نتیجه گیری شده كه  .(زناشویی رابطه وجود دارد

 و تری دارند در زندگی زناشویی رضایت بیشتری دارندباالهای مذهبی  نگرشر است و همبستگی وجود دارد بنابرین افرادی كه رابطه برقرا

مذهبی  نگرش در كل نیز در تربیت فرزندان موفق تر می باشند بنیان خانواده و زندگی زناشویی آنها از استحکام بیشتری برخوردار است و

ی ارزیابی فرد از عامل تهدیدكننده و شدت آن تأثیر گذارد، به عبارت دیگر، مذهب ممکن د مقابله تلقی شود و بر نحوهتواند بخشی از فراینمی

تأثیر قرار های شخصی و اجتماعی فرد و نیز چگونگی ادراک از منابع و رویدادهای فشارزا را تحتاست متغیرهای میانجی مانند محدودیت

رو نیاای كه قابل حل باشد، كمک كند، از معنا كه در تعریف مجدد از مشکل و مسئله به گونهاخله كند، بدیندر فرایند مقابله مد ودهد؛ 

كند تا از نظر هیجانی خود را حفظ كرده و در برخورد با آن موقعیت از طریق معناجویی و امیدواری تالش كنند؛ مذهب به افراد كمک می

به عبارت دیگر، چگونگی تفسیر افراد از نتایج و عواقب . امدهای حاصل از عوامل فشارزا تأثیر بگذاردتواند بر نتایج و پیمذهب میهمچنین 

های مذهبی با كمک به فرد برای پذیرش مقابله گیردتأثیر باورها و اعتقادهای مذهبی قرار میمربوط به رویدادها و حوادث زندگی، تحت

به . بخشدگونه میعالوه بر این، مذهب به تنظیم و تفسیر وقایع زندگی، حالتی عبادت. آیندمی ها به حسابواقعیت یکی از مؤثرترین مقابله

برند، سالمت جسمانی و ت میشان لذّافرادی كه از احساس وابستگی و ارتباط متعالی برخوردارند و از اطاعت خداوند در زندگی گونه ای كه

 حقیق مورد تایید قرار گرفته است.بنابراین موضوع كلی این ت روانی بیشتری دارند
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