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تاریخ دریافت -9911/99/91 :تاریخ پذیرش9919/9/91 :

این مقاله به بررسی رابطة میان ابعاد کیفیت زندگی با تغییرات دینداری دانشجویان و تحلیل عوامل مؤثر
بر آن میپردازد .جامعة آماری پژوهش کلیة دانشجویان سه دانشگاه دولتی استان مازندران است که 444
نفر از آنان بهروش نمونهگیری طبقهبندی ،انتخاب و مطالعه شدند .یافتهها نشان میدهد کهه گتهتردگی
دو مفهوم کیفیت زندگی و دینداری مانع از تأیید یها رد یهف فهرا یها بحهل اابهل اجمهاد و وا هد
نمیشود .به همین دلیل نمی توان از رابطة ساده و یفسویه بین کیفیت زندگی و دینداری صحبت کرد،
بلکه برای رسیدن به یف رابطة وااعی و دایق باید کلیة شاخصها و ابعاد داکثری موضوعات را مبنها
ارار داد .ضریب همبتتگی متغیرهای کیفیت زندگی و دینداری در این مطالعهه مثبهت اسهت .یعنهی بها
افزایش و تحوالت مثبت در وجوه و شاخصهای کلی کیفیت زندگی خانوادههای دانشجویان ،بر میزان
دینداری افزوده میشود .اما در بررسی رابطة ابعاد جزئی دو متغیر چنین رابطهای دیده نمیشود .بهطهور
خاص ،رابطة کیفیت زندگی مادی در دو وضعیت خیلیعالی و خیلیضعیف آن ،با دینداری دانشجویان
رابطة منفی را نشان میدهد.
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مقدمه
بحل دربارة دین مدت مدیدی است که جریان دارد ،چراکه دین جزو فرهنگ جوامهع انتهانی
در ادوار گوناگون تلقی شده ،اما ریشة بحلهای اجتماعی دربارة دین به زمانی باز میگردد کهه
پدیدة جدیدی به نام «انقالب صنعتی» به واود پیوست و موضود رابطهة بهین مدرنیتهه و دیهن
عمومی شد .این پدیده که خاستگاه اصلی آن غرب بود ،آنچنان بهسهرعت جلهو رفهت کهه در
اندکزمانی ،جوامع را به دو دستة عمدة سنتی و صنعتی تبدیل کرد و زمینهساز مبا ل جدید و
متناسب با وضع موجود شد .پیامدهای مدرنیته ،چندبعدی و متنااض است که در درون خهود،
همزمان افزایش تولید و افزایش مصرف ،برخورداری بیشتر از امکانات زندگی و زیادهخهواهی،
کاهش فقر مطلق و تشدید فقهر نتهبی ،افهزایش اعتمهاد انتزاعهی و کهاهش اعتمهاد در روابهط
شخصی ،تشدید وابتتگی اجتماعی و کاهش همبتتگی اجتماعی ،افزایش ارتباطهات اجتمهاعی
و رشد فردگرایی را به همراه دارد .بر همهین اسها  ،اثهر آن ،بهر کیفیهت زنهدگی بههصهورت
چندگانه و متنااض اابل بررسی است .همچنین تأثیر ابعاد مختلف کیفیت زندگی بر ابعاد دیهن
چندگانه اابل ارزیابی است .برای نمونه ،پیوندهای اجتماعی بههمنزلهة یکهی از اجهزای سهرمایة
اجتماعی در نظر گرفته میشود که یکی از شاخصهای کیفیت زندگی اسهت و در آمهوزهههای
دینی نیز به آن سفارش و تأ کیهد شهده اسهت .بهدین سهبب ،بعیهی چنهین مطهرک کردنهد کهه
مدرنشدن جوامع ،غیردینی شدن را نیز به همراه دارد .زیرا برخی از ویژگیهای محرز آن نظیر
مادیت ،فردیت ،عقالنیت ،تکثر و نتبیت ،اثر تعیینکنندهای بر دینگریزی دارند (ویلهم:7711 ،
741ه  )741برگر از «خصوصیشهدن دیهن» (برگهر )31 :7737 ،و «تکثرگرایهی آن» در جامعهة
مدرن سخن میگوید (برگر .)794 :1117 ،دابلر نیز ضمن توجهه بهه مفهاهیم «خصوصهیشهدن
دین» و «تکثرگرایی» (دابلر171 :7999 ،ه  )177به مفهوم «فردگرایهی منفعهتطلبانهة دینهی» در
جامعة جدید اشاره دارد (دابلر .)142 :7999 ،المبرت در جامعة غهرب ،بههنهوعی دینهداری در
سطح فردی اشاره میکند که ثبات در اعتقاد به معجزه ،به آخهرت ،تجربهة شخصهی مهبهبی و
نوعی اعتقاد دینی بدون تعلق به گروههای سازمانیافته یا سازمان کلیتا در آن مشاهده میشهود
(المرت .)713 :7999 ،بنابراین ،برخی از صا بنظران معتقدند کاهش مشارکت اجتمهاعی بهه
کاهش مشارکت دینی و زوال ارزشهای دینی میانجامد (اینگلهارت و نوریس .)44 :7731 ،و
یا افزایش فردگرایی بهمنزلة یکی از پیامدهای مدرنیته ،کاهشی در میزان دینداری رخ میدهد.
از سوی دیگر میزان و نحوة نگهرش بهه برخهورداری افهراد از امکانهات زنهدگی بههعنهوان
شاخصی برای کیفیت زندگی است که چگونگی تأثیر آن بر دینداری با منااشاتی همهراه اسهت.
بهزعم اینگلهارت ،بیشتر آیینهای مبهبی شخص را به محدودکردن آرزوهایش تشویق میکنند
که برای به داکثر رساندن سعادت ذهنی رهیافت درستی است (اینگلههارت .)149 :7731 ،در
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ایران ،هرساله به دالیل مختلف ازجمله افزایش بهای نفت و افزایش صادرات ،بهر درآمهد ملهی
افزوده می شود ،اما به تناسب افزایش درآمهد و ثهروت ملهی ،میهزان شهکاف درآمهدی ،کهاهش
مطلوب نداشته و به شکل محتوسی بر میزان فقر نتبی افزوده شهده اسهت .اگهر بهه آمارههای
مربوط به سطح فقر نگاه کنیم ،مشاهده میشود که در طول سالهای  7747و  7714میزان فقهر
در کشور از 43درصد در سال  ،7747به 71درصد در سال  7714کاهش یافته است .عهالوه بهر
این کاهش ،مقایتة میزان جمعیت فقیر در دورة بررسیشده نشان مهیدههد کهه جمعیهت فقیهر
کشور از  74427431نفر در سال  7747بها نهرخ رشهد متوسهط سهاالنة معهادل 7/4درصهد بهه
 71717211نفر در سال  7714کاهش یافته است .در گزارش توسعة انتانی سال  ،1114ایهران
از نظر فقر بین  717کشور در التوسعه ،رتبة  72را به خود اختصاص داده است .در این سال،
دودرصد مردم ایران با کمتهر از یهف دالر در روز 1/7درصهد نیهز بها کمتهر از دو دالر در روز
زندگی میکنند (عنبری724 :7739 ،ه  .)724طی سالهای مختلف ،میزان رضهایت از وضهعیت
فردی زندگی ،روند روبهرشدی دارد و درمجمود ،میزان رضایت افراد از این وزه باالست .اما
در خصوص ارزیابی فرایندهای اجتمهاعی شهامل رفتارهها و متهائل اخالاهی جامعهه ،عهدالت،
اشتغال ،تورم و ...رضایت عمومی سیر نزولی نشان داده میشود (عنبری.)711 :7739 ،
ال سؤال این است که این تغییرات با تغییرات در دینداری همراه بهوده اسهتد در اینجها
چگونگی رابطة میان ابعاد گوناگون کیفیت زندگی با دینداری پرسشی است که تالش میشهود
در پژوهش اضر به آن پاسخ داده شود.

چارچوب نظری و تجربی

دینیبودن ،7عنوان عامی است که به هر فرد یا پدیدهای اطالق میشود که ارزشها و نشانههای
دینی در آن متجلی باشد .تجلی ارزشها و نشانههای دینی فرد را میتوان در نگرش ،گرایش و
کنشهای آشکار و پنهان او جتتوجو کرد (سراجزاده و پویافر .)79 :7732 ،فرد دیندار خهود
را مقید به رعایت دستورات و توصیههای دینی میداند .همین تقید و اهتمام او بهه آمهوزههها و
دستورات دینی ،او را از انتانهای دیگر متمایز میسازد .بر این اسا  ،به دو طریهق مهیتهوان
فرد دیندار را از دیگران باز شناخت :نختت ،پایبندی و التزام دینیاش و دوم ،پیامد دینداری و
آثار آن در فکر و جان و عمل فردی و اجتماعی او .دینداری بهبیانکلهی ،یعنهی داشهتن اهتمهام

دینی 1به نحوی که نگرش ،گرایش و کنشهای فرد را متأثر سازد (فارب .)7911 ،از آنجها کهه
1. Religiousness
2. Religious involvement
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نود و جهت این تأثیر را ادیان تعیین میکنند ،کشف و شناسایی آن متتلزم مطالعات دروندینی
است .عمق و شدت تأثیرگباری و روند تغییرات آن ،مشخصاتی است که از طریق وارسیههای
بیرونی روانشناسان و جامعهشناسان به دست میآید (شجاعیزند 12 :7734 ،و  .)74همچنهین
دینداری متغیری چندبعدی اسهت کهه ابعهاد آن بها وجهود جهدایی معرفهتشهناختی در سهطح
هتتیشناختی به یکدیگر ارتباط دارد .ابعاد دین به گونههای متفاوتی بیان شده است؛ کنهت بهه
ابعاد سهگانة دین ،یعنی عقاید ،عواطف و عمل ،بر تب ابعاد سهگانهة وجهودی انتهان اشهاره
کرده است (آرون .)772 :7711 ،دورکیم با عمدهسازی بعد مناسکی در ادیان ابتدایی و تکمیهل
آن با بعد عقیدتی در ادیان متأخر ،تنها به دو بعد تصریح کرده است (دورکیم41 :7731 ،ه .)43
به نظر گالک و استارک همة ادیان جهانی با توجهه بهه آنکهه در جزئیهات بتهیار متفهاوتانهد،
وزههایی کلی دارند که دینداری در آن وزهها ،جلوهگر میشود .این وزههها کهه مهیتهوان
آنها را بهمثابة ابعاد اصلی دینداری در نظر گرفت ،عبارتانهد از :اعتقهادی ،مناسهکی ،تجربهی،
فکری و پیامدی (گهالک و اسهتارک73 :7924 ،ه  .)71مطههری سهه بعهد اعتقهادات ،ا کهام و
اخالق را به کار برده است (مطهری .)27 :7729 ،براسا

گزارش خدایاریفرد ( )7734به سهه

بعد اصلی که شامل :شناخت و باور دینی ،گرایشها ،عالیق و عواطف دینی و التزام و عمل بهه
وظایف دینی اشاره میکند که ابعاد فرعی آن بهه شهش بعهد شهناخت دینهی ،باورههای دینهی،
عواطف مثبت ،عواطف منفی ،اخالق و ا کام تفکیف شدهاند (سراجزاده و پویافر42 :7732 ،ه
 .)43شجاعیزند ( )7734پنج بعد عقیده ،ایمان ،عبادت ،اخالق ،و شریعت ،را بهرای دینهداری
در نظر میگیرد( .شجاعیزند721 :7737 ،ه  .)729در بین ابعاد پیشنهادی گالرک و استارک دو
بعد اعتقادی و مناسکی از سوی پژوهشگران بیشتر استفاده شده است .ابعهاد تجربهی و فکهری
یکتان و بعد پیامدی کمتر از سایر ابعاد به کار رفته است .بعد فکری یا دانش دینی هرچند کهه
بر دات سنجش میافزاید ،در کشورهایی مانند ایهران کهه آمهوزش دینهی در مهدار

اجبهاری

است ،مؤلفة مناسبی نخواهد بود .کارایی هر الگو بتتگی به نود پژوهش ،جمعیهت پهژوهش و
متئلة آن دارد.
با در نظر گرفتن ابعاد چندگانه برای دین ،در بین صا بنظران مفهوم کیفیهت زنهدگی نیهز

یف مفهوم چندبعدی در نظر گرفته شده است .لیو)7912( 7سه رویکهرد را در بررسهی مفههوم
کیفیت زندگی ارائه میدهد .7 :تعریف کیفیت زندگی براسا

عناصر تشکیلدهنهدة آن ماننهد:

شادکامی ،رضایتمندی ،ثروت ،سبف زنهدگی و .1 ...تعریهف کیفیهت زنهدگی بها بههکهارگیری
شاخصهای عینی و ذهنی اجتماعی نظیر؛ بهداشهت ،شهاخص رفهاه ،شهاخص آمهوزش و.7 ...

1. Liu
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تعریف کیفیت زندگی براسا
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تعیین متغیرها یا عوامل مهؤثر بهر کیفیهت زنهدگی و توجهه بهه
7

زمینهها و شرایطی که در آن ،سطح کیفیت زندگی تعیین میشود .دیوید فیلیپس کیفیت زندگی
را در ابعاد فردی و جمعی بررسی میکند .به نظر او الزمة کیفیت زندگی فردی در بعهد عینهی،
تأمین نیازهای اساسی و برخورداری از منهابع مهادی جههت بهرآوردن خواسهتهههای اجتمهاعی
شهروندان است .در بعد ذهنی به داشتن استقالل عمل در افزایش رفاه ذهنی شامل لبتجویی،
رضایتمندی ،هدفداری در زنهدگی و رشهد شخصهی ،رشهد و شهکوفایی در متهیر سهعادت و
دگرخواهی اجتماعی و مشارکت گتترده در فعالیتههای اجتمهاعی اشهاره مهیکنهد و در بعهد
جمعی آن بر ثبات و پایداری محهیط فیزیکهی و اجتمهاعی ،منهابع اجتمهاعی درون گهروههها و
جوامعی که در آن زندگی میکنند ،چون انتجام مدنی ،یکپارچگی ،روابط شهبکهای گتهترده و
پیوندهای موات در تمامی سطوک جامعه ،هنجارها ،اعتماد ،نوددوسهتی و رفتهار دگرخواهانهه،
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انصاف ،عدالت اجتماعی و برابهریطلبهی تأکیهد دارد (فیلیهپس .)141 :1112 ،از نظهر دیهوان
کیفیت زندگی بهعنوان التی در نظر گرفته میشود که فرد در آن نتبت به خودش ،طبیعهت و
جامعهای که در آن زندگی میکند ،ا تا

درونی دارد (دیوان.)774 :1111 ،او داشهتن ههدف

در زندگی و برخورداری از روابط مناسب با دیگران را بهعنوان دو عامل در ایجاد ایهن الهت

مؤثر میداند .موری 7نیز چهار مجموعه شرایط را برای بهبود کیفیت زندگی مؤثر مهیدانهد کهه
شامل :منابع مادی پایهای ،امنیت ،اعتماد به نفس و استقالل و توانمنهدی الزم بهرای خشهنودی
انتانی را در بر میگیرد .موری یکی از شرایط مؤثر در بهبود کیفیت زنهدگی را وجهود اهدرت
سیاسی کارآمد برای اجرا و تقویت استانداردهای جمعی میداند (موری .)47 :7993 ،رویکهرد
توسعة انتانی نیز بهمنزلة یکی از نظریههای تبیینکنندة کیفیت زنهدگی ،عهواملی چهون آزادی،
تأمین قوق انتانی و عزت نفس را از لوازم توسعة انتانی برمیشمارد (برنامة توسعة سهازمان
ملل .)71 :7991 ،در سالهای اخیر ،نظریة امنیت انتانی نیز بههعنهوان مکملهی بهرای رویکهرد
توسعة انتانی وارد مبا ل کیفیت زندگی شده است ( غفاری و امیهدی.)14 :7733 ،در همهین
راستا باجپای ( )7734امنیت سیاسی در معنای عدم سرکوب دولتی ،و فقدان نقض سازمانیافتة

قوق بشر را از شرایط امنیت انتانی برمیشمرد .آمارتیا سن 4اصطالک اابلیت را اولهینبهار در
سال  7919در بحل دربارة رویکردی جهت تبیهین بهزیتهتی و رفهاه در چهارچوب آزادیهها،
بهویژه آزادی انتخاب به کار گرفت ( غفاری و امیدی .)71 :7733 ،از نظهر او ،انهواد آزادی در
1. David Phillips
2. Divan
3. Murray

4. Amartya Sen
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بعد ابزاری عبارتاند از«آزادیهای سیاسی ،تتهیالت ااتصادی ،فرصتهای اجتماعی ،تیهمین
شفافیت و تأمین مایتی» (سن .)44 :7731 ،مارشال 7در نظریة خود تحهت عنهوان شههروندی
اجتماعی که متکی بر قوق اجتماعی ،سیاسی و مدنی است ،برابری اجتماعی (برابهری قهوق
شهروندان) را مهمتر از برابری درآمد میداند (نش .)791 :7731 ،در االب رویکهرد سهاختاری
به مفهوم کیفیت زندگی ،برنارد ،برگره اشمیت و نول معتقدند کیفیت زندگی در معنای وااعهی
آن نمی تواند متتقل از مناسبات ،روابط و پیوندهای مشترک اجتمهاعی و وابتهتگی متقابهل در
زمینة عدالت توزیعی که امنیت شخصی و ااتصادی ،مایهت شههروندی و قهوق انتهانی را
تیمین میکند ،مفهومسازی شود (برنارد7999 ،؛ برگره اشمیت 1111 ،و نهول .)1111 ،برگهره

اشمیت و نول در االب نظریة کیفیت فراگیهر زنهدگی 1بهه عوامهل کیفیهت اجتمهاعی همچهون
برابری ،انصاف ،آزادی ،امنیت و انتجام بیش از عوامل فهردی توجهه دارنهد .همچنهین مفههوم
کیفیت زندگی به دو دستة عاملیتگرا و ساختارگرا نیز تفکیف شده اسهت .در ایهن رویکردهها
عاملیت فرد در مرکزیت بحل پیرامون کیفیت زندگی ارار دارد یعنی بیشهتر نهاظر بهر ذهنیهت،
اابلیتها و توانمندیهای افراد است تا شرایط ساختاری اجتماعی یا محیط پیرامونی و کیفیهت
زندگی در معنای ساختاری آن به مناسبات ،روابط و پیوندهای مشهترک اجتمهاعی و وابتهتگی
متقابل در زمینة عدالت توزیعی که امنیت شخصی و ااتصهادی ،مایهت شههروندی و قهوق
انتانی را تیمین میکند ،مفهومسازی میشود (غفاری و امیدی77 :7731 ،ه .)74
بنابراین ،به نظر میرسد که ابعهاد چندگانهة کیفیهت زنهدگی تهأثیری متفهاوت در وضهعیت
دینداری افراد داشته باشند .در پژوهش اضر ،این ابعاد عبهارتانهد از .7 :بعهد ذهنهی کیفیهت
زندگی  .1کیفیت زندگی بهمنزلة سرمایة اجتمهاعی  .7کیفیهت مهادی زنهدگی  .4بعهد سیاسهی
کیفیت زندگی .بر این اسا  ،کیفیت زندگی از چهار یل با دینداری ارتباط دارد:
در برخی نوشتهها ،کیفیت زندگی بهمنزلة یف مفهوم ذهنی ،مبتنی بر ارزشهها و تمهایالت
فردی ،و در ارتباط با میزان رضایتمنهدی از زنهدگی در نظهر گرفتهه شهده اسهت .رضهایت از
زندگی خود میتواند رضایت ناشی از داشتن ،رضایت ناشی از ارتباط ،رضایت ناشی از بهودن
و رضایت ناشی از اادام و عمل را شامل شود .اینگلهارت معتقهد اسهت دینهداری بها سهعادت
ذهنی ارتباط دارد .به نظر او ،کتانی که مرتهب بهه کلیتها مهیرونهد یها ایمهان مهبهبی دارنهد
خوشبختتر از آنهایی هتتند که به کلیتا نمیروند و ایمان مهبهبی ههم ندارنهد .ایهن بهه آن
علت است که بیشتر آیینهای مبهبی شخص را به محدودکردن آرزوهایش تشویق میکنند کهه
برای به داکثر رساندن سعادت ذهنی رهیافت درستی است (اینگلهارت .)149 :7731 ،یونهگ
1. Marshall
2. Overararching Quality of life
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و سوروکین دین معتقدند آثهار مثبهت بهر سهالمت روان و زنهدگی اجتمهاعی دارد (تورسهن و
همکاران .)717 :7737 ،الیتون معتقد است ،دینداری بر رضایت از زندگی بهعلت توانایی دین
برای مایت از افراد تأثیر مثبت دارد و این مایت میتواند ا تاسی ،اعتقادی یها شهناختی و
مادی باشد (الیتون .)7993 :برخی نیز ،دینداری را به جهت معنا بخشیدن به ههدف زنهدگی و
کیفیت زندگی در رضایتمندی مؤثر تلقی میکنند (تورسن و همکهاران .)114 :7737 ،بنهابراین،
براسا بحلهای انجامشده با افزایش بعد ذهنی کیفیت زنهدگی ،انتظهار مهیرود افزایشهی در
دینداری اتفاق افتد و با کاهش بعد ذهنی کیفیت زندگی نیز کاهشهی در میهزان دینهداری اابهل
پیشبینی است.
همچنین ،سرمایة اجتماعی بهمنزلة یکی از مؤلفههای کیفیت زندگی میتواند منبع دینهداری
باشد .به این معنی که شبکة ارتباطی فرد یا بههعبهارتی کمیهت و کیفیهت ارتبهاط اجتمهاعی بهه
دینداری او جهت می دهد و نود نگاه او را نتبت به دین تعیین میکند .بهیشهف کهم و کیهف
روابط اجتماعی و آرایش آنها خود میتواند در رفتار موجودیهتههای اجتمهاعی تهأثیر داشهته
باشد (چلبی .)711 :7719 ،البته همانگونه که سرمایههای اجتماعی و شهبکهههای ارتبهاطی در
تعیین میزان و شیوة دینداری تأثیرگبارند ،دینداری هم بهمنزلة منبعهی بهرای سهرمایة اجتمهاعی
محتوب میشود .دین به روابط اجتماعی شکل میدهد و روابط افراد را تنظیم میکند و میهزان
اعتماد اجتماعی ،مشارکت و بردباری اجتماعی را افزایش میدهد .فینی 7نیز بهوضوک بهه نقهش
گروهها و شبکههای ارتباطی درون این گروهها و تأثیر آن بر تمامی ابعاد تعهد دینی اشاره کرده
است .او عیویت در گروه دینی را در ایجاد تعهد دینی در ابعاد پهنجگانهة دیهن مههم ارزیهابی
میکند و بر اهمیت محیط کلیتا بهمثابة محل تجمع افراد و محل اجرای مناسف دینهی و نقهش
آن در تکوین تجارب دینی شخصی ،در اختیار نهادن الگوههایی از اعتقهادات درسهت دینهی و
نحوة اجرای اعمال دینی بههصهورت فهردی تأکیهد دارد (فینهی .)147 :7731 ،در ایهن دیهدگاه
عیویت در گروه از هرنود مورد نظر است .یعنی از سهطح خهرد آن مثهل خهانواده و دوسهتان
گرفته تا سطح میانی و کالن آن شامل همکاران ،همتایگان ،اجتمهاد ،هزب ،طبقهة اجتمهاعی
جامعه و غیره .نظریة سرمایة اجتماعی نیز ادعا میکند که کلیتاروی منظم ،ا تها

تعلهق بهه

تشکیالت دینی و پیوستن به طیف وسیعتری از گروههای اجتماعی 1را در جامعة مدنی افزایش
میدهد (اینگلهارت و نوریس4 :7731 ،ه  .)44بنابراین ،شاهد رابطههای مثبهت میهان مشهارکت
1. Finney,jhon M
2. Community group
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دینی با مشارکت اجتماعی هتتیم که افزایش یکی موجب افهزایش دیگهری اسهت .بهه عبهارت
دیگر ،براسا

بحلهای انجامشده انتظار میرود تا با افزایش سرمایة اجتماعی ،افزایشهی را در

میزان دینداری پیشبینی کنیم و با کاهش سهرمایة اجتمهاعی نیهز در انتظهار کاهشهی در میهزان
دینداری باشیم.
و باألخره مطالعات نظری بیانگر آن است که کیفیت مادی زندگی نیهز بها دینهداری و نهود
دینداری ارتباط دارد .به نظر رونالد اینگلههارت ،میهان برخهورداری فهرد از امکانهات مختلهف
زندگی ،نظیر متکن ،امکانات رفاهی ،تفریحی ،امنیتی و بهداشتی با میزان و نود دینداری رابطة
معناداری وجود دارد (اینگلهارت 7731 :و  .)7731او زوال ظاهری هنجارهای مبهب سهنتی را
به تحول از ارزشهای مادی به فرامادی پیوند میدهد ،که آن ،نتیجهة ارضهای نیازههای طبیعهی
(کیفیت زندگی مادی) نتبت وسیعتر از جمعیت میدانهد (اینگلههارت .)4 :7731 ،بهه نظهر او،
تحول به سوی فرامادیگری و افول شکلهای سنتی مبهب دو چیز همراهنهد .زیهرا آنهها یهف
علت مشترک دارند :سطوک بیسابقة امنیهت فهردی در جامعهة پیشهرفتة صهنعتی (اینگلههارت،
 .)174 :7731او نشانههای توجه فراوان به طبیعت و عالاة وافر به معنا و هدف زندگی را توأم
با مایت اندک از هنجارهای مبهب سنتی در میهان فرامهادیون مهییابهد (اینگلههارت:7731 ،
 .)171به نظر او ،برخالف این وااعیت که فرامادیون در جوامع غربی به مهبهب سهازمانیافتهه،
نتبتاً بیعالاهانده از آنجا که کمتر از مادیون درگیر تنازد بقا هتتنده از لحاظ نظری باید انرژی
فکری و ا تا

بیشتری برای نیازهای عالیمرتبهتر داشهته باشهند (اینگلههارت.)173 :7731 ،

بنابراین ،طبق نظر اینگلهارت با افزایش برخهورداری افهراد از امکانهات مختلهف زنهدگی بایهد
کاهشی در میزان دینداری اتفاق افتد .بر همین اسا  ،مفروا انگاشته شده است کهه «کیفیهت
زندگی و میزان دینداری را بهطور متتقیم تحتتأثیر ارار میدهد .ااعدتاً با افزایش سطح رفهاه،
نگاههای روشنگرانه و مادیتری به زندگی ایجاد میشود و در پرتو آن تقید مبهبی افراد کاهش مییابد».

روششناسی
در این پژوهش از روش پیمایش برای بهدستآوردن اطالعات و دیدگاهها استفاده شده است.
ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه است روش تحلیل دادهها تحلیل کمی اسهت کهه بهه دو
صورت تحلیل توصیفی و تبیینی انجام شده است .در تحلیل توصهیفی از تکنیهفههایی ماننهد
جدولهای توزیع فراوانی و در تحلیل تبیینی نیز از تحلیل همبتتگی پیرسون استفاده شده است.
جامعة آماری شامل کلیة دانشجویان دختر و پتر مقهاطع کارشناسهی ،کارشناسهی ارشهد و
دکتری سه دانشگاه دولتی استان مازندران که عبارتانهد از .7 :دانشهگاه مازنهدران .1 ،دانشهگاه
صنعتی نوشیروانی بابل و  .7دانشگاه علوم پزشکی ساری در ترم مهر سال  7797اسهت .بهرای
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انتخاب دانشجویان از روش نمونهگیهری طبقهه بنهدی اسهتفاده شهد .بهدین ترتیهب کهه تعهداد
دانشگاهها و دانشکدهها انتخاب و سپس لیتت دانشجویان هر دانشگاه و دانشکده با توجهه بهه
مقاطع تحصیلی و جنتیت ،درصد آنان تهیه شد و افراد با روش نمونهگیهری تصهادفی از روی
لیتت انتخاب شدند .با استفاده از فرمول کوکران ،جم نمونهای برابر  444نفر محاسبه شد که
با توجه به متغیرهای پهژوهش و نتهبت ههای متناسهب بها تعهداد دانشهجویان ههر دانشهگاه و
دانشکدههای آن و سهمی که از جم نمونه به آنها تعلق میگرفت ،نمونهگیری به عمهل آمهد.
اعتبار پرسشنامة این پژوهش به سه شیوه؛ رجود به استادان و متخصصان صا بنظر در هوزة
پژوهش ،رجود به نظریهها و تعاریف معتبر و همچنین پژوهشهای پیشین ارزیابی شده اسهت.

برای بهدستآوردن پایایی ،7از آزمون آلفای کرونباخ بهره گرفته شده است .این شهیوه سهنجش
پایایی مبتنی بر محاسبة ضریب آلفای کرونباخ ،براسا

میزان همبتهتگی تهفتهف آیهتمههای

تشکیلدهندة مقیا با کل مجموعه است .در این پژوهش ضرایب بهاالی 11درصهد بههعنهوان
داال ارزش ،پبیرفته شد .در این زمینه ضریب آلفای کرونباخ بهدستآمده بهصورت زیر است:
جدول .1مقدار ضريب آلفاي کرونباخ
متغیرها

مقدار ضریب آلفای کرونباخ

کیفیت زندگی

1/97

بعد ذهنی کیفیت زندگی

1/39

کیفیت زندگی بهعنوان سرمایة

1/17

اجتماعی
کیفیت مادی زندگی

1/31

بعد سیاسی کیفیت زندگی

1/94

میزان دینداری

1/91

دینداری در بعد اعتقادی

1/94

دینداری در بعد مناسکی یا عمل دینی

1/37

دینداری در بعد عاطفی

1/33

دینداری در بعد پیامدی

1/31

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
کیفیت زندگی در این پژوهش بهوسیلة بیتتونه گویه و در دو بعد عینی و ذهنی و همچنهین،
1. Reliability
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ابعاد چهارگانة بعد ذهنی کیفیت زندگی ،کیفیت زندگی بهعنوان سهرمایهای اجتمهاعی ،کیفیهت
مادی زندگی و بعد سیاسی کیفیت زندگی سنجیده شده است.
بعد ذهنی کيفيت زندگی ازاینرو مهم است که انتان موجودی است که همچنین براسا
تصویر ذهنی خود از وااعیهته نهه خهود وااعیهته نیهز زنهدگی مهیکنهد و رفتهارش متهأثر از
برداشتهای ذهنی و درکی است که از وااعیت دارد و در مواردی این برداشتهها و ادراکهات،
الزاماً با وااعیت انطباق ندارند .افزون بر آن ،تصویر ذهنی و برداشت ههر فهرد دربهارة وااعیتهی
معین با دیگری تفاوت دارد .بر این اسا میتوان گفهت کهه برداشهت مها از شهرایط عینهی و
وااعیتهای زندگی است که ا تاسمان را دربارة زنهدگی و کیفیهت زنهدگی شهکل مهیدههد
(مختاری و نظری .)714 :7739 ،از مهمترین متغيرهاي ذهنی کیفیت زندگی عبارتاند از :نگاه
فرد به زندگی ( نگاه فرد به مرگ عزیز ،رنج ،بیمهاری ،درد ،کمبودهها ،فقهر و محهدودیتهها)،
تعریف فرد از زندگی و معنای آن ،نگاهش به طبیعت و هتتی ،ا تا فرد به قهواش ( تها
چه اندازه آن قوق در جامعه تأمین میشود ،ارزیابی فرد از اینکه تالشهای خانواده و جامعهه
تا چه د به بهبود زندگی او و تأمین نیازهایش کمف کرده اسهت ،تخیهل و تجتهم (میهل بهه
شناخت و درک و فهم جهان ،ساختن وااعیت به هر شکل آن در ذهن و خیال و تهالش بهرای
تحقق آن در االب هنر ،علم و تکنولوژی) ،میل شدید به رشد و توسعه و یادگیری متتمر ،نیاز
به شکوفایی و تعالی و توسعة متتمر.
بعد مادي کيفيت زندگی شامل متغیرهایی است که رابطهة فهرد را بها امکانهات الزم بهرای
برخورداری از یف زندگی سالم و را ت در نظر میگیرد .مهمترین این شرایط عبهارتانهد از:
رفاه مادی (داشتن شغل و درآمد مناسب) ،تغبیة مناسب ،متکن مناسب و را هت ،زنهدگی در
محیطی سالم ( هوای سالم ،آب سالم ،زیبایی ،دسترسی به فیای سبز ،وجود امنیت فیزیکی بهه
لحاظ نبود جرم و جنایت و خشونت و ،)...دسترسی به خدمات با کیفیت آموزشی و بهداشهتی
و خدمات عمومی ملونقل و خدمات فرهنگی و امکانات تفریحی و ورزشی.
دربارة بعد سرمايهاي و نمادين کيفيت زندگی ،ارائهة تعریفهی وا هد از آن بها دشهواری
همراه است .در این مطالعه تعریف عملیاتی ما براسا

تعریف موسوی و همکهاران ( )7732از

مفهوم سرمایه اجتماعی مورد توجه ارار گرفته است .بر این اسا  ،سرمایة اجتمهاعی شهبکهای
از روابط و پیوندهای مبتنی بر اعتماد اجتماعی بین فردی و بین گروههی و تعهامالت افهراد بها
نهادها ،سازمانها ،و گروههای اجتماعی است.
بعد سياسی کيفيت زندگی شامل :وجهود اهدرت سیاسهی کارآمهد بهرای اجهرا و تقویهت
استانداردهای جمعی ،میزان تعهد و تعلق به نظام سیاسی و کارگزاران آن ،آزادی ،تأمین قهوق
انتانی ،امنیت سیاسی در معنای عدم سرکوب دولتی ،فقدان نقهض سهازمانیافتهة قهوق بشهر
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بهمنزلة یکی از شرایط امنیت انتانی ،آزادی انتخاب ،آزادیههای سیاسهی ،تیهمین شهفافیت و
تأمین مایتی ،برابری ،انصاف و امنیت.
در سنجش ميزان دينداري از مدل گالک و استارک استفاده شده است .در ایهن مهدل پهنج

بعد اعتقادی ،7بعد مناسکی 1یا عمل دینی ،بعد تجربی 7یا عواطف دینی ،بعد فکهری یها دانهش
دینی ،4بعد پیامدی 4یا آثار دینی ،برای دینداری در نظر گرفته شهده اسهت (گهالک و اسهتارک،
73 :7924ه  .)71با آنکه این مدل پنج بعد دارد ،در مواردی در سنجههای استفادهشده در ایهران
با این استدالل که آموزش رسمی اجباری دین در نظام آموزشی کشور سهبب مهیشهود دانهش
دینی ،معرف مناسبی برای التزام دینهی نباشهد (سهراجزاده .)723 :7737 ،ایهن بعهد در تعریهف
عملیاتی دینداری استفاده نشد.
الف) بعد اعتقادي :در بعد اعتقادی بیشتر اصول اعتقادی دین اسالم مد نظهر بهوده اسهت.

این اصول معادل«باورهای پایهای متلم» 2است که گالک و استارک مشخص کردهاند .بهه ایهن
ترتیب ،این بعد با توجه به اصول اعتقادی زیر عملیاتی شده است :اعتقاد به وجود خدا ،اعتقهاد

به پیامبری یرت محمد(ص) ،اعتقاد به اینکه ارآن کتاب الههی و کهالم خداسهت و ههر آنچهه
میگوید قیقت محض است ،اعتقاد به زندگی پس از مرگ و رسیدگی به اعمال انتهانهها در
ایامت ،اعتقاد به وجود بهشت و جهنم.
ب) بعد مناسكی يا عمل دينی :بعد مناسکی یا عمل دینی با استفاده از برخی اعمال دینهی
فههردی و جمعههی از ابیههل نمههاز ،روزه ،دعهها و نیههایش ،اههرآنخوانههدن و شههرکت در اعیههاد و
عزاداریهای مبهبی عملیاتی شده است.
ج) بعد احساسی يا عواطفف دينفی :بعهد ا تاسهی شهامل عواطهف و ا تاسهاتی مثهل
ا تا
ا تا

نزدیکی به خدا ،ا تا کوچکی در برابر خدا ،ا تا
ندامت پس از ارتکاب گناه است.

معنویت در اماکن مهبهبی ،و

د) بعد پيامدي :بعد پیامدی از طریق اائلشدن نقش داکثری یا داالی برای دین ،معیهار
اراردادن رعایت ا کام در دینداری ،و لزوم مبهبیبودن رهبران سیاسی سنجیده شده است.
دراین اتمت از طریق استدالل استقرایی (تجربی) صدق یا کهبب تبیهین تئوریهف داوری
1. Ideological/religious belief
2. Ritualistic/religious practice
3. Experimental/ religious feeling
4. Intellectual/religious knowledge
5. Consequential/religious effect
6. Warranting
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شده است .اگر گزارة مشاهدهای استدالل نظری را تأیید کند آن وات میتوان بههطهور مواهت
برتبیین تئوریف این نوشتار اعتماد کرد .در این پژوهش تحلیل تجربهی را در دو سهطح انجهام
دادهایم .7 :تحلیل توصیفی  .1تحلیل تبیینی.

یافتههای توصیفی
یافتههای پژوهش نشان میدهد که میانگین کل نمرههای کیفیت زندگی در همهة ابعهاد آن 717
بوده ،داال نمرة  47و داکثر آن هم  749است .این بیانگر آن است که میزان کیفیت زندگی
دانشجویان از میانگین اندکی بیشتر است .میزان رضایت از وضعیت فردی زندگی باالست .امها
درخصوص ارزیابی فرایندهای اجتماعی نظیر؛ عدالت ،ایهایای ااتصهادی ،اشهتغال ،تهورم و...
بهخصوص بعد سیاسی کیفیت زندگی ،رضایت عمومی سیر نزولی دارد .نکتة اابل توجهه ایهن
است که بخشی از بدبینیهای موجود بهویژه نگرشهای معطوف به امور کالن جوامهع را بایهد
در ارتباط با مطالبات گتترده و روزافزونی دید که از تعامل جامعة ایهران بها جوامهع جههانی و
غربی و نگرش به دستاوردهای مادی آنها برای مردم اصل شده است.
میانگین کل نمرههای افراد در بعد اعتقادی دینداری برابر  ،73/31داال نمره  4و هداکثر
آن هم  11است .این بیانگر آن است که میزان دینداری دانشجویان در بعد اعتقادی از میهانگین
باالتر است.
میانگین کل نمرههای افراد در بعد مناسکی یا عمل دینی  ،71/1هداال نمهره  9و هداکثر
آن هم  91است .این نیز نشان میدهد که میزان دینداری دانشجویان در بعد مناسهکی یها عمهل
دینی از میانگین کمتر است.
میانگین کل نمرههای افراد در بعد ا تاسی یا عواطف دینی برابر  ،11/44داال نمهره 74
و داکثر آن هم  73است .این نتیجه نشان میدههد کهه میهزان دینهداری دانشهجویان در بعهد
عاطفی از میانگین باالتر است.
و باألخره ،توزیع پراکندگی نمرههای دینداری دانشجویان در بعد پیامدی نشان میدهد کهه
میانگین کل نمرههای افراد در بعد پیامدی برابر  ، 12/41داال نمهره  1و هداکثر آن ههم 74
است .این بیانگر آن است که میزان دینداری دانشجویان در بعد پیامدی از میانگین باالتر است.
بنابراین ،نتایج نشان می دههد کهه در ابعهاد اعتقهادی ،عبهادی فهردی و ا تاسهی ،اکثریهت
پاسخگویان ،دینداری باال دارند .اما در ابعاد عبادی جمعی ،مناسکی و پیامدی ،نمهرهههای آنهان
پایینتر است .برای مثال14 ،درصد پاسخگویان اعمال عبادی متتحبی (راز و نیهاز بها خهدا) را
«همیشه» یا «اکثر اواات» انجام میدهند ،در الیکه خواندن دعا (توسهل ،کمیهل ،ندبهه و ) ...را
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تنها 74درصد انجام میدهند .در بعد عبادی فردی 34درصد پاسخگویان اعمهال واجهب دینهی
(نماز ،روزه) را «همیشه» یا «اکثر اواات»انجام می دهند و در بعد عبادی اجتمهاعی آن (شهرکت
در نماز جماعت) ،تنهها 11درصهد «همیشهه» و «اغلهب اواهات» را در نمهاز جماعهت شهرکت
میکنند .در بعد اعتقادی بیش از 91درصد پاسخگویان «کامال موافق» یا «موافق» را بیان کردنهد.
پیامد دینی در ارتباط با نقش و جایگاه دیهن در جامعهه و نیهز یهور آن در سهایر هوزههها
سنجیده شده است ،میتوان گفت از نظر تمایل به رعایت اعمال و معیارهای دینهی در زنهدگی
روزمره و وزة سیاست ،دینداری دانشجویان نمونه ،بهاالتر از بعهد عبهادی جمعهی و کمتهر از
سایر ابعاد بوده است .درعین ال ،شاخص دینداری کل که از ترکیب ایهن چههار بعهد سهاخته
شده ،از میانگین باالتر است.

یافتههای تبیینی
جدول چندوجهی زیر نتیجة آزمون ارتباط متغیرها را نشان میدهد.
جدول .2آزمون همبستگی پيرسون بين ابعاد کيفيت زندگی و دينداري
میزان دینداری

متغیرها
میزان همبتتگی

مقدارp

کیفیت زندگی

1/479

1/111

بعد ذهنی کیفیت زندگی

1/414

1/111

کیفیت زندگی بهعنوان سرمایة اجتماعی

1/139

1/111

کیفیت مادی زندگی

1/122

1/111

بعد سیاسی کیفیت زندگی

1/27

1/111

براسا

جدول ،1یافتهها نشان میدهد که گتتردگی دو مفهوم کیفیت زنهدگی و دینهداری

مانع از تأیید یا رد یف فرا یا بحل اابل اجماد و وا د نمیشود ،به همین دلیل نمیتهوان از
رابطة ساده و یفسویه بین کیفیت زندگی و دینداری صحبت کرد ،بلکه برای رسهیدن بهه یهف
رابطة وااعی و دایق باید کلیة شاخصها و ابعاد داکثری موضوعات را مبنا اهرار داد .ضهریب
همبتتگی متغیرهای کیفیت زندگی و دینداری در این مطالعه مثبت است .یعنهی بها افهزایش و
تحوالت مثبت در وجوه و شاخصهای کلی کیفیت زندگی خانوادههای دانشجویان ،بهر میهزان
دینداری افزوده میشود .اما در بررسی رابطهة ابعهاد جزئهی دو متغیهر (بها اسهتفاده از سهنجش
تفتف سؤاالت کیفیت مادی زندگی با میزان دینداری دانشجویان که از طریق آزمهون تفهاوت
میانگینها انجام شد) چنین رابطهای دیده نمیشود .بهطور خاص رابطة کیفیت مادی و فیزیکی
زندگی در دو وضعیت خیلیعالی و خیلیضعیف آن ،با کنشهای دینهی رابطهة منفهی را نشهان
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میدهد .یعنی تأثیر آن بر دینداری فرسایشی است .در الیکه نتهایج کلهی همبتهتگی میهان دو
متغیر رابطة مثبت را نشان میدهد .به این معنا که افزایش کیفیت مادی زندگی موجب افهزایش
دینداری است و همچنین کاهش کیفیت مادی زندگی ،سبب کاهش میزان دینداری است.
با توجه به سطح معناداری محاسبهشهده ( )1/111کهه کوچهفتهر از  1/14اسهت .ضهریب
همبتتگی متغیر کیفیت زندگی و میزان دینداری برابر با  1/479است .این نتیجه نشان مهیدههد
بین کیفیت زندگی و دینداری دانشجویان رابطة مثبت وجود دارد .ضریب همبتتگی متغیر بعهد
ذهنی کیفیت زندگی دانشجویان و میزان دینداری برابر با  1/414است .بنابراین ،با افزایش بعهد
ذهنی کیفیت زندگی دانشجویان ،نگرشها ،گهرایشهها و کهنشههای دینهی آنهان نیهز افهزایش
مییابد .با توجه به آموزههای دینی که افراد را به محدودکردن آرزوهایش تشویق میکنند و این
تعالیم برای به داکثر رساندن سعادت ذهنی رهیافت درستی است .انتظار میرفت که بین بعهد
ذهنی کیفیت زندگی دانشجویان و دینداری آنان ،همبتتگی در جهت مثبت باشد که یافتهههای
پژوهش نیز آن را تأیید میکند .بدیهی است کهه کهاهش میهزان دینهداری دانشهجویان نیهز اثهر
معکو

در جهت کیفیت زندگی ذهنی آنان به همراه دارد.

ضریب همبتتگی متغیر کیفیت زندگی بهمنزلة سرمایة اجتماعی و میزان دینهداری برابهر بها
 1/139است .همچنین ،افزایش کیفیت زندگی بهمنزلة سرمایة اجتماعی ،میزان کنشههای دینهی
آنها را نیز افزایش میدهد .در سنت دینی ا کام صریح و هنجارهای اخالای مشخصی دربارة
پیوندهای اجتماعی افراد وجود دارد مثل واجببودن صلة ر م ،7ا تان و نیکهی بهه اطرافیهان
و ...یکی از دستورهای مؤکد دین مبین اسالم و یکی از مهمترین آداب اجتمهاعی«صهلة ر ِهم»
است و اطع ر م به معنای رسیدگینکردن و محبتنداشتن نتبت به نزدیکان است ،و از نظهر
شرعی امر بتیار ناپتندی به شمار میرود .بر این اسا  ،انتظار میرفت که کیفیت زنهدگی در
بعد سرمایة اجتماعی با میزان دینداری تأثیری مثبت داشته باشهد .شهاید نفهوذ جامعهه مهدرن و
رشد فرهنهگ فردگرایهی ناشهی از آن موجهب شهده اسهت رابطهة میهان پیونهدهای اجتمهاعی
دانشجویان با کنشهای دینی آنها از د پیشبینی کمتر باشد.
ضریب همبتتگی متغیر کیفیت مادی زندگی و میزان دینداری دانشهجویان برابهر بها 1/122
است .بنابراین ،با افزایش کیفیت مادی زندگی ،از میزان دینهداری کاسهته نمهیشهود .هفرچنفد
کیفیت مادی و فیزیکی زندگی در دو وضعیت خیلیعالی و خیلیضعیف آن ،با کنشهای دینی
رابطة منفی را نشان میدهد .در آموزههای دین اسالم ،از یفسو« ،دنیازدگی» و «فقهر فراگیهر»

1

 . 9صلة رحم یعنی رسیدگی و احسان به افرادی که با انسان ماادر مشاترد داشاته باشاندیعنی رابطاة
نسبی داشته باشند مانند عمو ،عمه ،دایی ،خاله و فرزندان آنها.
 .1رسول اکرم(ص) میفرماید « :اگر رحمت پروردگار من شامل فقرای امتم نبود،بسیاری از امت من بار
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عوامل مهمی برای غیردینیشدن معرفی شدهاند .از سوی دیگر ،عمران و آبادانی دنیا یکی از دو
وظیفة اصلی دین در کنار سعادت اخروی انتانها بهعنوان هدف دیگر دیهن معرفهی مهیشهود
(مطهری .)711 :7729 ،ازاینرو ،رابطة مثبت میان کیفیهت زنهدگی مهادی بها دینهداری مطهابق
پیشبینی نظری از یل اتکا به آموزههای دروندینی است که البته با نظریة اینگلهارت در ایهن
خصوص هماهنگ نیتت.
و باألخره ،ضریب همبتتگی متغیر بعد سیاسی کیفیت زندگی و میزان دینداری دانشهجویان
برابر با  1/27است .این نتیجه نشان میدهد که با افزایش بعد سیاسهی کیفیهت زنهدگی ،میهزان
دینداری نیز افزایش مییابد .در این بعد از کیفیت زندگی دانشجویان ،اویترین همبتهتگی بها
دینداریه بهویژه در ابعاد پیامدی دینداریه مشاهده شد .به عبارت دیگر ،با کاهش بعد سیاسهی
کیفیت زندگی ،عواطف و کنشهای دینی سیر نزولی و نیز با کاهش دینداری نیز بعهد سیاسهی
کیفیت زندگی کاهش مییابد .البته این بدان سبب است که نظام سیاسی در ایران دینهی اسهت.
همچنین ،یافتهها نشان داد که میزان رضایت از وضعیت فردی زندگی باالست امها درخصهوص
ارزیابی فرایندهای اجتماعی و سیاسی میزان رضایت عمومی سیر نزولی دارد کهه بها توجهه بهه
شدت همبتتگی میان کیفیت زندگی سیاسی و دینداری ،این نتیجه مهم تلقی میشود.

بحث و نتیجهگیری
پژوهشگران عموماً دینداری را متغیری چندبعدی تلقی میکنند کهه ابعهاد آن بها وجهود جهدایی
معرفتشناختی در سطح هتتیشناختی به یکدیگر ارتباط دارد .ابعاد دین توسط صا بنظهران
به گونههای متفاوتی بیان شده است .از سوی دیگهر ،کیفیهت زنهدگی نیهز مفههومی پیچیهده و
چندبعدی در رابطه با وضعیت اجتماد ،در یف مقیا جغرافیایی معین است کهه در دو سهطح
فردی و ساختاری و متکی به شاخصهای عینی و شاخصههای ذهنهی اسهت .مفههوم کیفیهت
زندگی میتواند بهعنوان ابزاری نیرومند جهت نظارت بر برنامهریزی توسعه در جامعه اسهتفاده
شود و به برنامهریزان بهرای نظهارت بهر اجتمهاد ،ارزیهابی اثربخشهی و کهارآیی سیاسهتهها و
برنامههای فعلی و تدوین برنامههای جدید کمف کند ،زیرا ابعهاد مختلهف سیاسهی ،اجتمهاعی،
ااتصادی و فرهنگی نظیر؛ سرمایة اجتماعی ،همبتتگی اجتماعی ،عدالت اجتماعی و مطرودیت
اجتماعی ،شاخصهای کیفی و انتانیتر توسعه نظیر خوشبختی ،آزادی ،رضهایت از زنهدگی و
ا تا

امنیت ،سالمتی و بهداشت ،سطح تحصیالت ،اهدرت خریهد ،طهول عمهر ،شهادکامی،

رضایتمندی ،ثروت ،سبف زندگی و ...را دربر میگیرد.

اثر فقر کافر میشدند (مجلسی ،ج )47 :71
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یافته های این پژوهش نشهان داد کهه ،ارزیهابی دانشهجویان در میهزان رضایتشهان ،در بعهد
اجتماعی کیفیت زندگی در مقایته با بعد فردی ،و بعد عینهی کیفیهت زنهدگی نتهبت بهه بعهد
ذهنی ،از میزان پایینتری برخوردار است .بر همین اسا  ،نتایج نشان داد که در ابعاد اعتقادی،
عبادی فردی و ا تاسی ،اکثریت دانشجویان ،دارای دینداری باال ارزیابی میشوند .اما در ابعاد
عبادی جمعی ،مناسهکی و پیامهدی ،نمهرهههای آنهان پهایینتهر اسهت .بهرای مثهال14 ،درصهد
پاسخگویان اعمال عبادی متتحبی (رازونیاز با خدا) را «همیشه» یا «اکثر اواات» انجام میدهند
در الیکه خواندن دعا (توسل ،کمیل ،ندبه و ) ...را تنهها 74درصهد انجهام مهیدهنهد .در بعهد
عبادی فردی 34درصد پاسخگویان اعمال واجب دینی (نماز ،روزه) را«همیشه» یا «اکثر اواات»
انجام می دهند و در بعد عبادی اجتماعی آن (شرکت در نماز جماعت) ،تنها 11درصد «همیشه»
و «اغلب اواهات» در نمهاز جماعهت شهرکت مهیکننهد .در بعهد اعتقهادی بهیش از 91درصهد
پاسخگویان «کامالً موافق» یا «موافق»را بیان کردند .پیامد دینی در ارتباط با نقش و جایگاه دیهن
در جامعه و نیز یور آن در سایر وزهها سنجیده شده است .میتوان گفت از نظر تمایل بهه
رعایت اعمال و معیارهای دینی در زنهدگی روزمهره و هوزة سیاسهت ،دینهداری دانشهجویان
نمونه ،باالتر از بعد عبادی جمعی و کمتهر از سهایر ابعهاد بهوده اسهت .درعهین هال ،شهاخص
دینداری کل که از ترکیب این چهار بعد ساخته شده ،از میانگین باالتر است.
نتایج نشان داد که بعد سیاسی کیفیت زندگی بر روی دینداری ،بیشترین تهأثیر را در جههت
مثبت دارد و کیفیت مادی زندگی کمترین اثر را داراسهت .بنهابراین ،میهان نگهرش دانشهجویان
نتبت به فرایندهای اجتماعی نظیر؛ عدالت اجتماعی ،برابریطلبی ،آزادی ،تأمین قوق انتانی،
اههدرت سیاسههی کارآمههد ،امنیههت سیاسههی در معنههای عههدم سههرکوب دولتههی ،و فقههدان نقههض
سازمانیافته قوق بشر ،رفاه در چارچوب آزادیها ،آزادیهای سیاسهی ،تتههیالت ااتصهادی،
فرصتهای اجتماعی ،تیمین شفافیت و تأمین مایتی ،قهوق اجتمهاعی ،سیاسهی و مهدنی،
برابری اجتماعی ،برابری قوق شهروندان ،اعتماد و ا تا

تعلق به نظام سیاسی و کارگزاران

آن ،که همگی بیانگر بعد سیاسی کیفیت زندگی است ،اویترین همبتتگی با دینداری مشهاهده
شد .به عبارت دیگر ،با کاهش بعد سیاسی کیفیت زندگی ،دینداری سیر نزولی مییابد و نیز بها
کاهش دینداری نیز بعد سیاسی کیفیت زندگی کاهش مییابد .البته این بهدان سهبب اسهت کهه
نظام سیاسی در ایران دینی است .همچنین یافتهها نشان داد که میزان رضایت از وضعیت فردی
زندگی باالست ،اما درخصوص ارزیابی فرایندهای اجتماعی و سیاسی میزان رضهایت عمهومی
سیر نزولی دارد .که با توجه به شدت همبتتگی میان کیفیت زندگی سیاسهی و دینهداری ،ایهن
نتیجه مهم تلقی میشود.
دربارة سازگاری دستگاه نظری با یافتههای پژوهش نیز میتوان اشاره کهرد کهه نتهایج ایهن
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پژوهش ،به مقدار زیادی هماهنگ با دستهبندی است که در اتمت چارچوب نظری انجام شد،
بدین ترتیب که با افزایش بعد سیاسی کیفیت زندگی ،بعد ذهنی کیفیت زندگی و کیفیت زندگی
بهمنزلة سرمایة اجتماعی مطابق با پیشبینی نظری ،افزایشی را در باورها ،عواطف و اعمال دینی
دانشجویان به همراه داشت .اما برخالف ادعای نظری پهژوهش ،رابطهة بتهیط و اهاطعی میهان
کیفیت مادی زندگی با میزان دینداری وجود نداشت .بههگونههای کهه نتهایج نشهان داد افهزایش
کیفیت مادی زندگی موجب افزایش دینداری است و همچنین کهاهش کیفیهت مهادی زنهدگی،
سبب کاهش در میزان دینداری است تا اینجا همبتتگی میان این دو متغیر مثبت نشان داده شد.
اما (با استفاده از سنجش تفتف سؤاالت کیفیت مادی زندگی با میزان دینداری دانشهجویان از
طریق آزمون تفاوت میانگینها نشان داد که) هم افزایش بتیار زیاد و ههم کهاهش بتهیارزیهاد
کیفیت مادی زندگی دانشجویان موجب کاهش میزان دینداری آنهان اسهت .همچنهین دروااهع،
چنانکه ماکس وبر نیز یادآور میشود ( )714 :7731آنجا که از سوی دین موضعگیهری خاصهی
در جهت نفی برخی امور وجود دارد که منجر به تنش دین با این امور میشود ،دینداران نیز به
تبعیت از آن همین موضعگیری را نشان میدهند .اواعد اخالای و ا کام صهریح سهنت دینهی
همة ادیان و بهویژه اسالم دربارة زهد ،صلة ر م و ا تهان و نیکوکهاری نتهبت بهه دیگهران،
همچنین ،در متون اسالمی ا ادیل ،روایهات و آمهوزهههایی وجهود دارد کهه بهراسها آنهها،
نکوهش شدید یأ  ،ناامیدی ،نبود آرامش و توکل بهه خهدا و ،...توجهه بهه زمینههههایی بهرای
بازگشت به زندگی عادی توصیه میشود .این تعالیم زمینهای را برای افزایش میزان بعهد ذهنهی
کیفیت زندگی و کیفیت زندگی بهمنزلة سرمایة اجتمهاعی دینهداران نشهان مهیدهنهد .بنهابراین،
یافتهها تا د زیادی مطابق با سنت دینی و ا کام صریح و هنجارهای اخالای مشخصی اسهت
که در آموزههای دینی بیان شدهاند.
در پایان ،از نظر تداوم طرکهای پژوهشی دربارة موضود بااهمیت کیفیهت زنهدگی و دیهن
الزم است به چند نکته اشاره شود .در این پژوهش دینداری براسها

مهدل گهالک و اسهتارک

تعریف عملیاتی شد .هرچند گالک و استارک ادعا میکننهد کهه مهدل پیشهنهادی آنهها وجهوه
مشترک همة ادیان را دربرمیگیرد ( )79 :7924و این ادعا تا هد زیهادی ههم موجهه بهه نظهر
میرسد (سراجزاده و توکلی 21 :7737 ،ه ،)12بااین ال ،مفهومسازی دینداری با توجه به دین
اسالم ،و ابعاد ا تماالً متفاوتی که ممکن است در آن متمایز شود ( بیبزاده خطبهسرا)7734 :
میتواند رابطة کیفیت زندگی را با دینداری دانشجویان با دات و تفصیل بیشتری تبیین کند.
همچنین دینداری مفهومی است که می تواند با مفاهیم جامعهشناختی دیگر در ارتباط باشد.
بنابراین ،میتوان در پژوهشهای آتی تأثیر متغیرهای دیگری را نیز سهنجید و بها کنتهرل آنهها
تأثیر دینداری را مال ظه کرد.
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بهعنوان آخرین پیشنهاد برای پژوهش های آتی ،باید گفت که جمعیت این پهژوهش ،یعنهی
دانشجویان ،اشر خاصی هتتند که به ااتیای مواعیت نقشی خود که نیروهای متتقل ،انتقادی
و رادیکالیاند از میزان کیفیت زندگی کمتری ،بههویهژه در بعهد سیاسهی برخوردارنهد و میهزان
دینداری آنها نیز در برخی ابعاد بهویژه در بعد پیامهدی میهزان پهایینتهری را نشهان مهیدههد.
درنتیجه ،روابط مشاهدهشده بین کیفیت زندگی و دینداری براسا

یافتههای نمونة دانشجویی،

ممکن است با یافتههای مربوط به گروه های دیگر اجتماعی متفهاوت باشهد .بنهابراین ،بررسهی
رابطة کیفیت زندگی و دینداری براسا نمونهای از سایر گهروهههای اجتمهاعی ممکهن اسهت
نتایج متفاوتی در پی داشته باشد و جنبههای دیگری از رابطة کیفیت زندگی و دینداری را نشان دهد.
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