
چکیده
 هدف پژوهش حاضر بررس��ی رابطة نگرش  های مذهبی با ش��ادكامی 
در نوجوانان دبيرس��تانی بوده اس��ت. 120 دانش آموز دختر و پسر دورة 
پيش دانش��گاهی، س��ال تحصيلی 88- 89 دبيرس��تان  های شهرستان 
بهش��هر با روش نمونه گيری خوش��ه ای چندمرحله ای انتخاب ش��دند و 
پرس��ش نامه  های نگ��رش مذهبی خدایاری فرد و هم��كاران )1378( و  
ش��ادكامی اكسفورد )1989( را پاس��خ دادند. داده  ها با استفاده از روش 
آماری همبس��تگی و آزمون تی مورد تحليل قرار گرفتند. یافته ها نشان 
می  دهد كه رابطة ميان نگرش مذهبی و ش��ادكامی دختران دبيرستانی 
معنادار بوده ولی این رابطه در ميان پس��ران معنی دار نبوده است. نتایج 
آزمون تی نشان می  دهد كه درصد بيشتري از دختران نسبت به پسران 
مذهبي ترند. دین نظام باوری ایجاد مي  كند كه باعث مي ش��ود افراد براي 
زندگي خود معنا پيدا كنند، بر نامالیمات و فش��ارهاي رواني فائق آیند 
و به زندگي اميدواري بيش��تري داش��ته باشند، از س��ویی، زنان در هر 
ش��اخص دینداري از مردان قوي ترند كه این به تفاوت هاي جنس��ي در 
دینداري، تفاوت در نوع جامعه  و ویژگي هاي شخصيتي مربوط به جنس 

مرتبط است.
کلیدواژهها: شادكامی، نگرش مذهبی، نوجوانان

مقدمه
مذهب به عن��وان یك عنصر فرهنگی و اعتقادی از ابتدایی  ترین دوران 
زندگی بشریت تا به امروز همواره ذهن انسان را به خود مشغول داشته و 

تأثيرات عميق خود را در كلية ابعاد زندگی انسان بر جای گذاشته است. 
پيش��رفت روزافزون صنعت و فنّاوری در دهه  های اخير نه تنها انس��ان از 
معنویت و مذهب بی نياز نبوده، بلكه به نظر می  رس��د انس��ان امروزی و 
گریزان از ایس��م های مختلف اعتقادی، برای رهایی از سرگش��تگی  ها و 
بی ثباتی  ه��ای زندگی خود و بازگش��ت به حقيقت، مذه��ب را به عنوان 
آخرین و مناس��ب ترین راه برگزیده اس��ت. در طول بحران، دین ضمن 
فراه��م آوردن معنا، باعث ایجاد كنترل و عزت نفس و نيز به وجود آمدن 
دیدگاه مثبت در مورد خود می  شود تا فرد احساس كند كه مورد محبت 
و رحمت خداوند قرار گرفته است. احساس ُعلقه به منبعی واال، اميدواری 
به كمك و یاری از خدا از جمله منابعی هستند كه افراد با نگرش دینی 
و برخورداری ازآن  ها می  توانند در مواقع فشارزای زندگی آسيب كمتری 
متحمل ش��وند. در عين حال، یكی از عوامل مؤثر بر شادكامی1 به عنوان 
حمایت كنندة عاطفی و وسيله  ای برای تفسير مثبت رویدادهای زندگی 
اس��ت. شادكامی هدف نهایی و مش��ترك انسان هاست و همه در تالش 
برای رسيدن به آن هستند. برخی معتقدند كه اهميت عمدة زندگی در 
ش��ادكامی نهفته است و انگيزة اصلی انسان ها در همة زمان ها چگونگی 
دست یابی، حفظ و ارتقای آن است. هر شادمانی دائمی نوعی از تجارب 
دینی را نش��ان می  دهد كه حاكی از سپاس گزاری از عامل شادی بخش 
اس��ت. در واقع، تجربه  های متفاوت دینی شيوه  های متفاوت شادكامی و 
راه  های درونی ش��گفت انگيزی هستند كه با نوعی از شادكامی فراسوی 

طبيعت، ارتباط دارد.

دينداری، شادکامی می آورد؟
باب اهلل بخشی پور، عضو هيئت علمی دانشگاه پيام نور ساری
ثريا رمضان زاده، كارشناس ارشد مشاوره مدرسه

  نگرش های مذهبی و رابطه آن با شادکامی 
 در نوجوانان دبيرستانی 

روان شناسي دينی
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بیانمسئله
روان شناس��ان در س��ال های آخر قرن 20 توجه به احساسات مثبت را 

آغاز كردند و روز به روز به این توجه افزودند )ارجيل2، 2001(. 
روان شناس��ان و پژوهش��گران جدید به اش��كال گوناگ��ون به تعریف 
مفهوم شادكامی پرداخته  اند. به عنوان مثال، آرجيل )2001( در تعریف 
شادكامی، به بررس��ی زمينه یابی كه روی نمونه  های فراوانی انجام شده 
اشاره كرده و معتقد است كه شادكامی شامل حالت خوشحالی یا ُسرور 

)هيجانات مثبت(، راضی بودن از زندگی و فقدان افس��ردگی و اضطراب 
)عواطف منفی( اس��ت. این تعریف، شاید جامع  تر از سایر تعاریف باشد؛ 
زیرا مجموعة عواطف مثبت و منفی را كه امری درونی هس��تند؛ در نظر 
گرفته ش��ده اس��ت و در بُعد بيرونی نيز به رضایت از زندگی اشاره دارد. 
فرد ش��ادكام فردی سالم، فرهيخته، برون گرا، مذهبی و خوش بين است 

)دینر و لوكاس3، 2000(.
پژوهش  های بسياری نشان می  دهد كه مذهب عاملی اساسی است كه 
ش��ادی افراد را تحت تأثير قرار می  دهد. فعاليت  های بس��ياری به عنوان 
نگرش مذهبی در نظر گرفته می  شود )مانند اعتقاد به پروردگار( یا فرقة 

خاصی كه شخص به آن تعلق دارد. متأسفانه در بسياری از نقاط جهان، 
تعلق به مذهب می  تواند منجر به تبعيض یا آزار و اذیت شود. با وجود اثر 
مثبتی كه ایمان فی نفسه بر سعادت فرد دارد، عضویت در گروه تبعيض 

می  تواند منبع ناخشنود ی باشد. )ميقلی4، 2009(
ميزان دینداري و جهت گيري مذهبي به عنوان یك متغير و منبع مهم 
ب��راي ایجاد تغييرات روانش��ناختي در افراد قابل توجه اس��ت. بنابراین، 
انتظار مي رود با پذی��رش »مذهب« به عنوان یك متغير مهم در زندگي 
اف��راد، آن را به عنوان یك منبع براي تأثير در نفوذ باور، نگرش ، رفتار و 
ویژگي هاي شخصيتي افراد مورد بررسي قرار دهند و از آن به عنوان جزء 

جدایي ناپذیر تحليل و بررسي هاي روانشناختي یاد كنند.
به طور كلی نظریه پردازانی وجود دارند كه راه رس��يدن به شادكامی و 
خوشبختی روانشناختی را در پرتو توجه به ارزش  ها و هدف  های معنوی، 
نيازه��ای بني��ادی و معناداربودن و هدفمندی زندگی، عش��ق و عالیق 
دینی و الهی می  دانند. ش��واهد تجرب��ی فراوانی وجود دارد كه حاكی از 

رابطة مثبت و معنادار بودن بين نگرش دینی و شادكامی است.
نتایج پژوهش حيدری و عنایتی نوین )1389( در بررس��ي رابطة بين 
نگرش دیني و شادكامي در بين دانشجویان دانشگاه تربيت مدرس حاكي 
از آن اس��ت كه بين نگرش دیني و ش��ادكامي دانشجویان رابطة مثبت 
و معنادار وجود دارد؛ اما بين دانش��جویان دختر و پسر در نگرش دیني 
و ش��ادكامي تفاوت معناداري وجود نداش��ت. به عالوه، بين دانشجویان 
مج��رد و متأهل در نگرش دیني و ش��ادكامي تف��اوت معناداري وجود 
داش��ت و دانشجویان متأهل شادكام تر و نگرش دیني بيشتري داشتند. 
همچنين بين دانش��جویان مقطع كارشناسي ارشد و دكتري در نگرش 
دین��ي تفاوت معناداري وجود داش��ت و دانش��جویان مقطع دكتري از 

نگرش دیني بيشتري برخوردار بودند.
ب��ارون5 )2006( در پژوهش��ی درب��ارة رابطة ميان مذهب، ش��ادی، 
سالمتی و اضطراب ميان دانش��جویان كویتی پرداخت. تحليل پژوهش 
نش��ان داد كه نمرة متوسط پسران در همة متغيرها به جز اضطراب -كه 
در ميان دختران به طور معنی داری باالتر است- باال بوده است و ارتباط 
معنادار و مثبتی ميان تمامی متغيرها جز اضطراب در آن ها وجود دارد.

 در پژوهش هولدر6 و همكاران )2010( در تحقيقی با عنوان معنویت، 
مذهب و ش��ادكامی در كودكان 8 تا 12 ساله، نشان دادند كه خلق وخو 
پيش بينی كنندة شادی است؛ اما معنویت عامل قابل توجهی در شادی 
حتی بعد از حذف واریانس خلق وخوی اس��ت. در دامنة شخصی )معنی 
و ارزش در زندگ��ی( و جمعی ) با كيفيت و عمق روابط بين ش��خصی( 

معنویت عامل پيش بينی كنندة شادی به خصوص در كودكان است.
در الجزیره، عبدالخالق و ناسور7 )2007( یك نمونه دانش آموزان كالج 
را، ك��ه همگي مس��لمان بودن��د، انتخاب كردند و به این نتيجه دس��ت 
یافتند كه در زنان مذهب همبس��تگي مثبت و معناداري با شادكامي و 

همبستگي منفي با اضطراب دارد. 
برخ��ی از نظریه پردازان رس��يدن به ش��ادكامی را از طری��ق توجه به 
ارزش ها و اهداف معنوي، نيازهاي اساسی، معناداربودن زندگی و عشق 
به خدا امكان پذیر می  دانند. مالهرب8  با طرح این پرس��ش كه آیا راهی 
وجود دارد كه بفهميم چگونه بهترین و پایدارترین ش��ادكامی به دس��ت 
می  آی��د، ش��ادكامی معنوي را یگانه ش��ادكامی ای می  دان��د كه در همة 
ش��رایط پابرجا و زوال ناپذیر اس��ت. از نظر وي این احس��اس شادكامی 
با س��ختی  ها و فشارهاي روانی زندگی، هم زیس��تی مطلوبی دارد. افراد 
ب��ا گرایش دینی و این عقيده كه در جه��ان مقصد واالیی وجود  دارد، 

می  توانند شادكامی خود را ارتقا بخشند )یزدانی و آزاد9، 2003(
توجه به مفهوم ش��ادكامی و رابطة آن با نگرش های دینی در نوجوانان 

انسانامروزیوگریزانازایسمهایمختلف
اعتقادی،برایرهاییازسرگشتگیهاوبیثباتیهای
زندگیخودوبازگشتبهحقیقت،مذهبرابهعنوان

آخرینومناسبترینراهبرگزیدهاست
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ضروری اس��ت. در واقع، توجه محققان بيشتر به عوامل منفی شخصيت 
از جمله افس��ردگی و اضطراب جلب ش��ده و عنای��ت كمتری به حوزة 
ش��ادكامی ش��ده اس��ت. اهميت تحقيق، بررس��ی نگرش دینی از زاویة 
ارتباط آن با ش��ادكامی است. ش��ناخت نگرش  های دینی و رابطة آن با 
ش��ادكامی نوجوانان می  تواند به اوليا، مربيان، روان شناس��ان و مشاوران 
در حوزه  های مختلف بالينی، رفت��اری، دینی، اجتماعی، فرهنگی یاری 
رس��اند. نظ��ر به اهمي��ت دورة نوجوانی و بلوغ و مطالع��ة فرایند تحول 
در ای��ن دوره، در ای��ن پژوهش موضوع نگرش دینی مورد بررس��ی قرار 
می گيرد كه رابطة مستقيمی با شادكامی نوجوانان و جوانان و در نهایت، 

جامعه دارد.

روشپژوهش
جامعةآماری،نمونهوروشآماری

جامعة مورد بررس��ی ای��ن پژوهش، دانش آموزان دختر و پس��ر دورة 
پيش دانش��گاهی شهرس��تان بهش��هر، س��ال تحصيل��ی 88- 89 بوده 
اس��ت. از 120 نف��ر نمونة ش��ركت كننده 60 نفر پس��ر و 60 نفر دختر 
از دبيرس��تان های شهرس��تان بهش��هر با روش نمونه گيری خوش��ه ای 
چندمرحله ای انتخاب ش��دند. روش نمونه گيری بدین ترتيب بود كه از 
دبيرستان  های شهرستان بهشهر، دو دبيرستان به تصادف انتخاب شدند. 
بعد از نمونه  گيری و مراجعة حضوری در هر یك از مدارس پرسش نامه ها 
در اختي��ار دانش آم��وزان قرار گرف��ت و بعد از تجزی��ه و تحليل آماری 

دسته بندی شد. 

ابزارپژوهش
الف.پرسشنامةسنجشنگرشمذهبی10

این پرس��ش نامه كه توسط خدایاري فرد و همكاران در خرداد 1378 
تهيه ش��ده، نگرش س��نجش از نوع ليكرت و مشتمل بر 40 سؤال است 
كه آزمودني باید به هر س��ؤال بر روي یك مقياس 5 گزینه اي از »كاماًل 
مخالفم« ت��ا »كاماًل موافقم« پاس��خ دهد. البته در پایان، پرس��ش نامة 
خودس��نجي كلي اضافه ش��ده اس��ت كه در آن آزمودني ميزان مذهبي 
بودن خود را از نظر خانواده، همكالسي ها، سایر آشنایان، معلمان، افراد 

غریبه و خودش در یك مقياس 5 گزینه اي )مش��ابه 40 س��ؤال اصلي( 
ارزیاب��ي مي كند. روش نمره گذاري: نمره گذاري بر اس��اس پاس��خ هاي 
آزمودن��ي به مواد مختل��ف آن و در مقياس 5 تای��ي از 1 )براي گزینة 
»كام��اًل مخالفم«( تا 5 )براي »كاماًل موافقم«( انجام مي ش��ود. پایایي و 
اعتبار: تهيه كنندة پرس��ش نامه، شاخص هاي پایایي و اعتبار پرسش نامه 
در دو مطالع��ه مقدمات��ي اول و دوم محاس��به ش��ده و در هر دو نوبت 
ضرایب ش��اخص هاي پایایي و اعتبار پرس��ش نامه در س��طح مطلوب و 
باالیي گزارش شده است )خدایاري فرد، 1385(. در این پژوهش ضریب 

آلفای كرونباخ 0/86 درصد گزارش شده است.
ب-پرسشنامةشادکامیاکسفورد11

پرس��ش نامة ش��ادكامی اكس��فورد در ميان س��ایر پرس��ش نامه  های 
ش��ادكامی از جایگاه ویژه ای برخوردار اس��ت كه در سال 1989 توسط 
آرجيل لو پس از رایزنی با »بك« تهيه ش��ده اس��ت. او جمالت مقياس 
افس��ردگی را معكوس كرد و بدین ترتيب 21 ماده سؤال تهيه شد و 11 
ماده س��ؤال دیگر به آن افزود تا سایر جنبه  های شادكامی را اندازه گيری 
كند. پس از اجرا بر روی دانشجویان، در نهایت 29 ماده سؤال تهيه شد 
كه در س��ال 1378 توس��ط علی پور و نورباال به فارسی ترجمه شده  اند. 
این پرس��ش نامه 29 مادة 4 گزین��ه ای دارد كه گزینه  های آن به ترتيب 
از 0 تا 3 نمره گذاری می  ش��وند و جمع نم��رات مواد 29 گانه نمرة كل 
مقياس را تش��كيل می  دهد. درس��تی برگردان پرسش نامه توسط 8 نفر 
متخصص )روان ش��ناس و روان پزش��ك( تأیيد شد. س��پس پرسش نامه 
به ص��ورت مقدماتی روی تعدادی از دانش��جویان اجرا ش��د و اصالحاتی  
روی آن انج��ام  گردی��د. در این پژوهش ضریب آلف��ای كرونباخ 0/85 

درصد گزارش شده است.

یافتههایپژوهش
 هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطة بين نگرش مذهبی و شادكامی 
در دانش آموزان دبيرس��تانی بوده اس��ت. براي تجزی��ه و تحليل داده ها 
از آمار توصيفي و اس��تنباطي اس��تفاده ش��ده اس��ت. داده  ها با آزمون 
همبستگی مورد تجزیه و تحليل قرار گرفتند. جدول شمارة 1 ميانگين 
و انحراف استاندارد متغيرهای شادكامی و نگرش مذهبی را در دختران 

نشان می  دهد.
رابط��ة بين نگرش مذهبی و ش��ادكامی دختران دبيرس��تانی در این 
پژوهش با اس��تفاده از ضریب همبستگی پيرسون معنادار گزارش شده 

است )r= -0,881 , n=60 , p>0,0005( )جدول شمارة 2(.

شادکامیشاملحالتخوشحالییاُسرور)هیجانات
مثبت(،راضیبودناززندگیوفقدانافسردگیو

اضطراب)عواطفمنفی(است
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جدولش�مارة1.میانگینوانحرافاستانداردمتغیرهایشادکامیونگرش
دینیدرپسراندبیرستان

انحرافاستانداردمیانگینتعدادمتغیر

6049/722/304شادكامی

6096/545/96نگرش دینی

جدولش�مارة2.همبس�تگیپیرس�ونمی�انمتغیرهاینگ�رشمذهبیو
شادکامیدختراندبیرستانی

نگرشمذهبیشادکامی

10/881همبستگی پيرسونشادكامی

0/000سطح معناداری

6060تعداد

0/8811همبستگی پيرسوننگرش مذهبی

0/000سطح معناداری

6060تعداد

جدول ش��مارة 3، ميانگين و انحراف اس��تاندارد متغيرهای شادكامی و 
نگرش مذهبی را در پسران نشان می دهد.

رابطة بين نگرش مذهبی و شادكامی پسران دبيرستانی در این پژوهش 
با اس��تفاده از ضریب همبس��تگی پيرس��ون معنادار گزارش نشده است 

)r= -0,16 , n=60 , p>0,0005( )جدول شمارة 4(.           

جدولش�مارة3.میانگینوانحرافاستانداردمتغیرهایشادکامیونگرش
دینیدرپسراندبیرستان

انحرافاستانداردمیانگینتعدادمتغیر

6046/1023/61شادكامی

6096/7857/56نگرش دینی

جدولش�مارة4.همبس�تگیپیرس�ونمی�انمتغیرهاینگ�رشمذهبیو
شادکامیپسراندبیرستانی

نگرشمذهبیشادکامی

10/16همبستگی پيرسونشادكامی

0/218سطح معناداری

6060تعداد

0/161همبستگی پيرسوننگرش مذهبی

0/218سطح معناداری

6060تعداد

می توان گفت ميزان همبس��تگی نمرة ش��ادكامی و نگرش مذهبی در 
دانش آموزان دختر در مقایسه با دانش آموزان پسر بيشتر است. 

برای محاس��بة معناداری تفاوت ميان متغيرهای ش��ادكامی و نگرش 
مذهبی ميان پسران و دختران دبيرستانی از آزمون تی مستقل استفاده 
شده اس��ت. همان گونه كه در جدول شمارة 5، مالحظه می  شود، نتایج 

آزمون تی مس��تقل در متغير نگرش مذهبی ميان پسران و دختران در 
سطح P>0/05 معنادار است.

 
جدولش�مارة5.آزمونتیمستقلبرایمقایس�ةگروههادرمتغیرنگرش

مذهبیمیاندختروپسردبیرستانی

درجةTFمتغیرها
آزادی

سطح
معناداری

تفاوت
میانگینها

0/0256/501180/0120/233نگرش مذهبی

همان گونه كه در جدول ش��مارة 5، مالحظه می  شود، نتایج آزمون تی 
  P>0/05 مس��تقل در متغير شادكامی ميان پسران و دختران در سطح

معنادار نيست.
جدولشمارة6.آزمونتیمستقلبرایمقایسةگروههادرمتغیرشادکامی

میاندختروپسردبیرستانی

درجةTFمتغیرها
آزادی

سطح
معناداری

تفاوت
میانگینها

3/6-0/870/661180/41-شادكامی

بحثونتیجهگیری
ش��ادكامی، كه هدف مش��ترك انسان  هاس��ت و هم��ه درتالش برای 
رسيدن به آن می  باشند، ارزشيابی افراد از خود و زندگی شان است. این 
ارزشيابی  ها ممكن است جنبة شناختی داشته باشند؛ مانند قضاوت  هایی 
كه در مورد خشنودی از زندگی صورت می  گيرد یا جنبة عاطفی داشته 
باش��ند كه شامل خلق و هيجان  هایی است كه در واكنش به رویدادهای 
زندگی ظاهر می  شود. این گونه افراد با دیدگاهی روشن به امور می  نگرند. 

به طورمس��تقيم برای حل مس��ائل تالش می كنن��د و به موقع ازدیگران 
كم��ك می  گيرن��د. یكی ازموارد مؤثر بر ش��ادكامی، ك��ه حمایت كنندة 
عاطفی و وس��يله ای برای تفسير مثبت رویدادهای زندگی است، نگرش 
دینی می باش��د. افراد با گرایش دینی و ای��ن عقيده كه درجهان مقصد 

واالیی وجوددارد، می  توانند شادكامی خود را ارتقا بخشند.
داش��تن هدف ه��اي معنوي، هدفمند بودن زندگي، عش��ق و عالقه به 
خدا یكي از راه هاي اصلي براي رسيدن به شادكامي است. به عالوه، دین 
نظام باور منس��جمي ایجاد مي كند كه باعث مي شود افراد براي زندگي 
خ��ود معنا پيدا كنند و بر نامالیمات و فش��ارهاي رواني فائق آیند و به 
زندگي اميدواري بيش��تري داشته باش��ند. بنابر یافته  های پژوهش، بين 
شادكامی و نگرش دینی دختران دبيرستانی همبستگی معنادار و مثبت 
وج��ود دارد كه فرضية وج��ود رابطه ميان این متغيره��ا را در دختران 

تأیيد می كند. 
ني��ز نتایج پژوهش حاض��ر با پژوهش  ه��ای ب��ارون )2006(، هولدر و 
همكاران )2010(، كه آن ها نيز رابطة مثبت و معنادار را بين شادكامی و 
مذهب به دست آورده  اند، همسو بوده است. بارون12 )2006( در پژوهشی 

یکیازمواردمؤثربرشادکامی،کهحمایتکنندة
عاطفیووسیلهایبرایتفسیرمثبترویدادهای

زندگیاست،نگرشدینیمیباشد
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رابطة ميان مذهب، ش��ادی، سالمتی و اضطراب ميان دانشجویان كویتی 
را نشان داد.

 هولدر13 و همكاران )2010( نشان دادند كه خلق وخو پيش بينی كنندة 
شادی اس��ت اما معنویت عامل قابل توجهی از شادی حتی بعد از حذف 
واریانس در ارتباط خلق وخوی اس��ت. معنوی��ت  عامل پيش بينی كنندة 
ش��ادی به خصوص در كودكان اس��ت. نتيجة این فرضيه با نتيجة تحقيق 
اس��تارك14 )2002( همخوان است كه مردان و زنان 49 ملت را از لحاظ 
تفاوت هاي جنس��يتي در دینداري بررس��ي كرد و گزارش كرد كه در هر 
مورد درصد بيشتري از زنان نس��بت به مردان مذهبي ترند. مطالعة والتر 
و داوي15 )1998( نيز نش��ان داد زنان در هر ش��اخص دینداري از مردان 
قوي ترند. از جمله فرضيه هاي آن ها براي توجيه این تفاوت هاي جنسي در 
دینداري، تفاوت در نوع جامعه پذیري و ویژگي هاي ش��خصيتي مربوط به 

جنس بود )به نقل از قمری، 1389(.
ام��ا این با پژوه��ش عبدل خالك )2006(، ناهمسوس��ت كه مي تواند 
به دليل ش��رایط مختلف اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي حاكم بر جوامع 

مورد مطالعه باشد. 
نتایج پژوهش حيدری و عنایتی نوین )1389( در بررسي رابطة بين نگرش 
دیني و شادكامي در بين دانشجویان دانشگاه تربيت مدرس حاكي از آن است 
كه بين نگرش دیني و شادكامي دانشجویان رابطة مثبت و معنادار وجود دارد 
اما بين دانشجویان دختر و پسر در نگرش دیني و شادكامي تفاوت معناداري 
وجود ندارد. در تبيين این موضوع مي توان چنين بيان كرد كه برداش��ت و 
تحليل زنان و مردان از دین و شادی ناشی از آن متفاوت است. مذهب، زن را 
مانند بسياری از مكاتب ناتوان از ارضای نيازهای بشری، در حاشيه نگذاشته 
و در معرض تبعيض های جنسيتی  نيز قرار نداده است. از این رو برای زنان 
خواستنی و قابل توجه بوده است و می  تواند یكی از دالیل توجه بيشتر زنان 
به دین  باشد. به ویژه هنگامي كه زنان احساس مي كنند تحت فشارند، معتقدند 
كه مناسك و آیين هاي دیني احساس توانمندي در غلبه بر مشكالت را به 
آن ها می  دهد. دینداري حقيقي و پایبندي به ارزش هاي دیني، گرچه برخي 
شادي هاي مادي و طبيعي را محدود مي كند؛ در عوض،  لذت ها و شادي هاي 
ارزش��مند و متعادلي را براي فرد و جامعه دیندار ب��ه ارمغان مي آورد و این 
نتيجه را می توان در مورد دختران و پسران ایرانی با توجه به نتایج حاصل از 

این پژوهش تعميم داد.
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