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مطالعه كاركرد معنابخشي دين در حيات فردي و تأثيرات اجتماعي آن يكي از موضوعات 
مهم در جامعه شناسي دين است. اهميت معنا در زندگي از آنجا ناشي مي شود، كه با ورود 
به جهان مدرن، نظام هاي ارزشي سنتي با چالش مواجه شدند و سيال بودن جهان زندگي 
مدرن، كثرت معناها و روايت هاي متعدد از آن، انسان ها را دچار سرگشتگي و اضطراب كرد.
جامعه شناسان حوزه دين، با جهت گيري هاي فكري مختلف، عمدتًا بر اين نظر واقف 
بوده اند كه دين قدرت توجيه شوربختي و خوشبختي انسان ها را دارد؛ كه عمدتًا از طريق 
قرار دادن تجربيات انسان ها در چارچوبي منظم و تفسيرپذير ساختن آنها، نقش و كاركرد 

خود را ايفا مي كند و در نهايت به سان سپهري معنابخش عمل مي كند. 
اين پژوهش در پي آن است تا رابطه دينداري با معناداري زندگي را، به صورت تجربي 
با نمونه اي 372 نفره از دانشجويان دانشگاه خوارزمي تهران آزمون كند. مطالعه به صورت 

پيمايشي و ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه بوده است.
بر اساس يافته هاي تحقيق، دينداري با معناداري زندگي رابطه مثبت و مستقيم دارد؛ در 
ميان ابعاد دينداري، بعد اعتقادي داراي بيشترين رابطه مثبت و بعد مناسكي داراي كمترين 

رابطه است. در اين مقاله داللت هاي اين يافته ها مورد تحليل قرار گرفته اند.
 واژگان كليدي: 

دينداري، معناداري زندگي، ارزشمندي، اميدواري، هدفمندي
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مقدمه و طرح مسئله
همه انسان ها در طول زندگي خود با تجربه هاي آزاردهنده و دشواري ها و ناماليماتي روبرو 
هس��تند. همچنين ش��اهد تبعيض ها و بي عدالتي هايي در اين جهان هستند كه تفسير و 
توجيه آنها همواره يك معضل فكري و فلسفي بوده است كه افراد عادي هم به شدت درگير 
آن بوده اند. از ديگر سو، پرسش از آغاز و انجام زندگي فردي و همه هستي، كنار آمدن با 
پديده پر رمز و راز مرگ، پرس��ش هايي اس��ت كه اگر پاسخ موجهي نيابند، انسان را دچار 
تشويش ها و سردرگمي هاي مشكل آفريني مي كنند. همه اين دغدغه ها و پرسش ها انسان 
را با مسئله معناي زندگي درگير مي كند كه نحوه پاسخي كه به آن مي دهيم تجربه ما از 
زندگي و كنش هاي ما در زندگي روزمره را متأثر مي س��ازد. خلق معاني اس��ت كه ادراكي 
از جهان براي ما فراهم مي كند و مسير زندگي ما را در جهان مي سازد )مارشال، 1986: 
125 و فران��كل، 1375: 4 و 78(. در اين ميان، اعتقادات ديني تبين هاي بنياديني براي 

معنابخشي زندگي ارائه مي دهند )استارك، 1999: 272(.
در بين جامعه شناس��ان اجماع��ي وجود دارد مبني بر اينكه دي��ن يكي از منابع مهم 
معنابخش��ي به زندگي است. به نظر ماكس وبر تمام اديان در طول تاريخ تالش كرده اند تا 
ني��از ب��ه »معني« را رفع كنند. هدف و كاركرد تمام اديان و پيامبران درك پذير س��اختن 
جهان و معنا بخشيدن به زندگي از طريق خلق نظام هاي ارزشي است )وبر، 1963: 59 و 
وبر، 1384: 312(. ميرچاد الياده براي تحليل تجربه ديني به صورتي كه براي انسان ديندار 
رخ مي نمايد؛ به مقايسه تجربه انسان ديندار و غيرديندار مي پردازد؛ به باور او اين تجربيات و 
اعمال براي انسان مذهبي مقدس اند و در رابطه با امر قدسي قابل درك و تعريف هستند؛ 
براي مثال در رابطه با مكان، انس��ان مذهبي از طريق نقطه ثابتي كه مكان مقدس در آن 
بنا ش��ده اس��ت تصور خود را از جهان كيهاني انسجام مي بخشد و بي نظمي عالم را به اين 
شيوه توجيه پذير مي سازد و اين درحالي است كه تجربه نامقدس از مكان به صورت »قطعات 
درهم شكس��ته« و »توده  بي شكلي« نمايان مي شود )الياده، 1378: 22(. جرج امكان هاي 
بالقوه س��اختار اعتقادي را بيان مي كند. اين امكان ها انگاره هايي اس��ت در مورد »خود« و 
ارتباط آن با خدا؛ »خود مقدس«، »شيوه اي را براي متعالي كردن زندگي فراهم مي كند«، 
به عالوه افق هاي روشني در اختيار مي گذارد كه به واسطه آن مي توان از پيامدهاي ناساگاري 

كه از جانب جهان مادي سرچشمه مي گيرند، جلوگيري كرد )جرج، 2000: 26(. 
در رابطه با تجربه زندگي و ارتباط آن با زيست ديندارنه و غيرديندارانه، دو نوع بودن 
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در جهان قابل تصور اس��ت، نخس��ت، زيست انس��ان ديندار كه زندگي خود را در ارتباط 
با خداوند و پديده هاي متعالي و فراطبيعي تعريف مي كند و ديگر انس��ان غيرديندار كه 
برعكس انسان ديندار سعي در توجيه جهان پيرامونش از طريق امور اين جهاني دارد؛ در 
رابطه با اهميت اين مس��ئله پيتر برگر، دوگانگي زيست جهان سنتي و مدرن را برجسته 
كرده اس��ت. از نظر برگر »انس��ان در جوامع پيشين از طريق نوعي نظام يكپارچه ساز كه 
همه بخش هاي متفاوت جامعه را در برمي گيرد به »يكپارچگي« مي رسد. اين نظم وحدت 
بخش معموالً نظم ديني است، اما در جامعه مدرن موقعيت معمولي افراد به گونه ديگري 
است. بخش هاي گوناگون زندگي روزمره افراد، آنان را به جهان هاي معنايي و تجربي كاماًل 

متفاوت و غالباً ناسازگار مرتبط مي كند« )برگر و ديگران، 1381: 73(.
جامعه شناسان دين، از همان ابتداي رشد اين حوزه و طرح پرسش از چيستي و چرايي 
دين، بر اهميت دين به عنوان س��پهري معنابخش تأكيد كرده اند؛ و به صورت كلي بر اين 
باورند كه دين براي انس��ان ها مي تواند چارچوبي منظم خلق كند، كه كل هس��تي در اين 
چارچوب قابل تفس��ير باشد و اتفاقات و حاالت هاي مختلف احساسي را، درك پذير سازد 
)وب��ر، 1384؛ برگ��ر، 1967 و يينگر، 1969(. برخي مثل يينگر )1969( و برگر )1384( 
در آث��ار متأخ��رش، بر بي بديل بودن دين براي معنابخش��ي به زندگي و پاس��خ دادن به 
پرس��ش هاي غايي بش��ر تأكيد كرده اند. از اين منظر، سست شدن پايبندي هاي ديني در 
جهان مدرن مي تواند به عنوان يك مسئله اجتماعي مطرح شود، زيرا انسان هايي كه نظام 
معنابخش متقني نداش��ته باش��ند، ممكن است دچار س��ردرگمي و تشويش و در نتيجه، 

كنش هاي اجتماعي اخالل آفرين شوند. 
آزمون تجربي رابطه دينداري و معناداري زندگي از موضوعاتي است كه روان شناسان 
و جامعه شناس��ان غربي به آن پرداخته اند، ام��ا در ايران در تحقيقات تجربي كمتر به آن 
توجه ش��ده است. اين مقاله بنا دارد بر اساس يافته هاي يك پيمايش دانشجويي، ارتباط 
مي��ان مي��زان دينداري و معناداري زندگي را آزم��ون كند تا ضمن ارائه تصويري از وضع 
دين��داري و معناداري زندگي جمعيت م��ورد مطالعه، كيفيت اين رابطه و داللت هاي آن 

براي نظريه هاي ناظر به موضوع را مورد بحث قرار دهد. 

2. چارچوب نظري
در بين صاحب نظران جامعه شناسي، چه آنها كه موضع مثبت و جانبدارانه نسبت به دين 

رابطه دينداري با معناداري زندگي در يك ...
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داشته اند و چه آنها كه نقش آن را براي زندگي اجتماعي منفي ارزيابي كرده اند، با تصريح 
ي��ا تلويح نقش معنابخش��ي آن براي افراد را پذيرفته اند )وب��ر، 1384؛ برگر، 1967(. در 
اينجا به عنوان نمونه به برخي صاحب نظران كالس��يك و معاصر به عنوان چارچوب نظري 

اين مقاله اشاره مي شود.
2.1.ماكسوبر

يك��ي از ابعاد مهم جامعه شناس��ي دين ماكس وبر، نقش دين در معنابخش��ي به زندگي 
است و اين مسئله را بر نيازي انسان شاختي استوار مي سازد: »انسان نيازي متافيزيكي به 
جهان معنادار« دارد )وبر، 1384: 411(. نياز مذكور از زيستن انسان در جهان بي نظم و 
ذاتاً بي معنا ناشي مي شود. وبر در تبيين دين عنصر روان شناختي جستجو براي معنا1 را 
مورد توجه قرار مي دهد. با آنكه نقطه عزيمت بحثش در تبيين دين روان شناسانه است، 
تأكي��د مي كند كه تفاوت  هاي اديان مختلف را بايد با عوامل جامعه ش��ناختي تبيين كرد 

)تامسون و ديگران، 1381: 103(.
از نظر وبر يكي از موضوعاتي كه بشر همواره در زندگي اش با آن درگير بوده، مسئله 
رنج است و اديان مختلف راه هايي براي رهايي از اين رنج ها گشوده اند. مفهوم كليدي در 
تبيين وبر از دين مس��ئله اختالف يا ناهمخواني2 است. در همه جوامع همواره بين اميال 
مادي افراد و انتظارات و توقعات هنجاري جوامع نوعي ناهمخواني وجود دارد. تنش  هايي 
كه از اين ناهمخواني ناش��ي مي  ش��وند، منبع جهان بيني ديني هس��تند كه در آن مفهوم 
عدل اله��ي3 نقش محوري دارد. مفهوم عدل اله��ي تبيين ماوراء طبيعي فراگيري از همه 
رويداد  هاي خوشايند و ناخوشايند زندگي عرضه مي دارد و بيانگر آن است كه رويداد  هاي 
ناعادالنه فقط در ظاهر چنين به نظر مي رسند؛ آنها موقت بوده و در جهان آخرت جبران 
خواهند ش��د. رويداد  هاي ظاهراً ناعادالنه و بي حساب و كتاب اين دنيا، در چارچوب نظم 
ماوراء طبيعي، منظم و معنادار به نظر مي رسند )پارسونز، 1965: 175-171 و هاميلتون، 
1387: 138(. وي در اين ب��اره مي گويد: »در پس هم��ه اين آرزوها همواره موضعي قرار 
دارد كه انسان در قبال بعدي از جهان واقعي اتخاذ مي كند، بعدي كه بنا به تجربه او كاماًل 
بي معنا است، پس خواست او اين است: نظام جهان در كليت خود مي تواند و بايد معنادار 
باش��د و چنين نيز هست. تالش براي پاس��خ دادن به اين نياز جان كالم عقالنيت اصيل 
1. Seeking for Meaning
2. Discrepancy
3. Theodicy
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مذهبي است«، مسيرها و پيامدها و تأثيرات اين نياز ماورايي به جهان معنادار بسيار متنوع 
و گسترده اند، با وجود اين مي توان درباره آنها نظرات كلي اظهار كرد )وبر، 1384: 318(.

نظري��ه وبر منش��أ نظريه  هاي جديد دين اس��ت كه با تأكيدي كه ب��ر معنا دارند در 
عين توجه به كاركردهاي اجتماعي دين، اين كاركردها را بر اس��اس نياز رواني انس��ان به 
معنابخش��ي زندگي و كنارآمدن با تجربه هاي آزاردهنده و تحمل پذيرساختن آنها تبيين 

مي كنند )هاميلتون، 1387: 138(.
2.2.پيتربرگر

برگر بر اساس ساختار زيستي ناقص آدمي، معتقد است، انسان براي ساختن جهان خود، 
دائم خود را بيرون مي ريزد. انسان معاني خود را بر واقعيت حمل مي كند، اصطالحي كه 
او در اين مورد به كار مي برد »بروني س��ازي« اس��ت. آنچه از نظم و معنا در جهان وجود 
دارد، به صورت كلي شامل همه معاني دروني خود انسان است كه بر اساس تجارب زيسته 
خودش آنها را بر واقعيت حمل كرده اس��ت. به بيان روشن تر، هر محصول انساني، صورت 
ش��كل گرفته معاني ذهني اوس��ت. به اعتقاد برگر »آن گونه كه ما انس��ان را به طور تجربي 
مي شناس��يم، نمي تواند به صورتي فهميده ش��ود كه از ريزش م��داوم خود در جهان جدا 

باشد« )برگر، 1967: 4(.
شخصيت انسان در جريان متقابل با محيط بيروني مرحله كمالش را مي پيمايد، پس 
س��اختن خود را بايد در رابطه مداوم س��اختاري در نظر گرفت. »فعاليت س��اختن جهان 
توس��ط انس��ان معموالً و ناگزير يك مقوله جمعي اس��ت و فرآيند ش��كل گرفتن »خود« 
ضمن س��اختن جهان به وجود مي آيد، پس خود يا خويش��تن اساساً ساختاري اجتماعي 
دارد و در تجربه اجتماعي به ظهور مي رس��د. چنانكه به گفته برگر: »خود سازندگي انسان 
هميشه و به الزام يك مقوله جمعي است... خاص بودن انسان و اجتماعي بودن او به طرز 

جدايي ناپذيري درهم بافته شده اند« )برگر و لوكمن، 1387: 78(. 
»به زعم برگر، با وجود آنكه انسان خود اجتماعي را مي سازد و نظم حاكم بر واقعيات 
بيروني را خلق مي كند با اين همه تمايل به آن را در قالب نظامي واقعي و بيرون از خود 
ادراك مي نمايد و نظم حاصله از آن را به مثابه حقيقتي پايدار و ريشه دار در درون روابط 
اش��ياء مي دان��د. برگر اين نظم معن��ادار را »ناموس« مي نامد. از نظر او گرايش انس��ان ها 
به تحمي��ل نظ��م معني دار بر واقعيت يك امر ذاتي و همگاني اس��ت« )هميلتون، 1387: 
280(. برگر معتقد است »ناموس زندگي فرد را در يك چارچوب معناخواهي قرار مي دهد 

رابطه دينداري با معناداري زندگي در يك ...
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كه با طبيعت خاص خود آن، زندگي را تعالي مي بخشد« )برگر، 1967: 53(.
زيس��ت جهان نقطه عزيمت برگر به س��وي دين است و در اين زيست � جهان ماقبل 
نظري اس��ت كه دين شروع مي شود. بنابراين دين ريشه در زيست � جهان انسان ها دارد 
و چنانكه اش��اره ش��د، از طريق طرح بحثي عميق در حوزه معرفت شناسي است كه برگر 
مفهوم دين را به عنوان س��اختاري معنابخش مورد بررسي قرار مي دهد: »به گفته برگر در 
ط��ول بخش اعظمي از تاريخ موجود بش��ر، دين در ايجاد چت��ري فراگير از نمادها، براي 
يكپارچگي با معاني جامعه، نقشي اساسي بر عهده داشته است. معاني، ارزش ها و باورهاي 
گوناگون رايج در جامعه نهايتاً از طريق تفس��يري جامع درباره واقعيت، كه زندگي انسان 
را به كل نظام عالم ربط مي داد، يكپارچه مي ش��دند � در واقع، از منظر جامعه شناس��انه و 
روان شناختي � اجتماعي، دين را مي توان به عنوان ساختاري شناختي و هنجاري توصيف 
كرد كه احس��اس بودن در كاش��انه خود در جهان هستي را براي انسان ممكن مي سازد« 

)برگر و ديگران، 1381: 87(.
تقدس بخش��ي به روابط ذاتي ميان اش��ياء و تلقي آنها به مثابه نظامي بيرون از فرد از 
جمله كاركردهاي اساسي دين براي تداوم بخشي به نظم اجتماعي و ايجاد شرايطي پايدار 
اس��ت. دين از طريق معني بخش��ي و مشروع س��ازي هنجارهاي اجتماعي، نظم موجود را 
تثبيت مي كند و مانعي براي بيگانگي اجتماعي فرد از نظام ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي 
مي گردد. »دين در سراس��ر تاريخ يكي از مؤثرترين دژهاي بشر در برابر بي هنجاري بوده 

است« )هميلتون، 1387: 282(.
از نظر برگر، تنها كار دين درك پذير س��اختن و مش��روع پذير ساختن نظم اجتماعي 
نيست، بلكه تجاربي را كه ممكن است باعث ازهم گسيختگي اجتماعي و نابساماني شود، 
معقول جلوه مي دهد، »دين موقعيت ها و تجربه هاي حاشيه اي را كه خارج از محدوده هاي 
تجربه هاي عادي زندگي روزانه قرار مي گيرند را نيز مشروع مي سازد. ازجمله اين تجربه ها 
مي توان به رؤياها، مرگ، بالها، جنگ، شورش اجتماعي، خودكشي، رنج و شر اشاره كرد؛ 
از نظ��ر برگر ارائه چني��ن نظريه ها و تبيين هايي لزوماً نباي��د داراي نظام پيچيده نظري 
باشد. مثاًل يك دهقان بي سواد كه مرگ يك بچه را با ارجاع به اراده خدا تفسير مي كند 
به همان اندازه به عدل الهي مي پردازد كه يك متأله فرهيخته در رس��اله اي براي توجيه 
رنج فرد بي گناه س��عي مي كند، مفهوم خداي را كه خير مطلق و قادر مطلق است، حفظ 

كند« )برگر، 1967: 53(.
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2.3.ميلتونيينگر
يينگر با تأكيد بر نقش دين در مشروعيت بخش��ي به گروه هاي نس��بتاً كوچك س��عي در 
تبيين كاركرد دين در تقويت ارزش ها و قواعد اجتماعي دارد. وي معتقد است كه يكي از 
كاركردهاي اساسي دين حل مسائل بنيادي انسان و ارائه پاسخ ابطال ناپذير به پرسش هاي 
معنابخشي و مفهومي بشر درباره هدف زندگي و تجربه مرگ است. از نظر يينگر، »امروزه 
برخ��الف آنچه كه تصور مي ش��د، به وضوح مي توان ناكارآم��دي و ناتواني علم تجربي در 
پاسخگويي به اين مسائل اساسي بشري را مشاهده كرد؛ لذا دين كه براي كاهش اضطراب 
و حل مس��ائل معنابخشي بش��ر آمده است عامل اصلي خلق ارزش ها و هنجارهاي عملي 

براي معنايابي است« )يينگر، 1977: 68(.
بايد در نظر داشت كه جوامع انساني به ميزان زيادي نيازمند دست آويزي معرفتي براي 
تكيه بر آن و مش��اهده جهان بر اس��اس آن هستند. يكي از داليل اساسي ترس و وحشت 
آدمي در مواجهه با جهان پر رمز و راز طبيعي، عدم پيدايي دس��ت آويزي قابل اطمينان 

براي تكيه بر آن و درك جهان پيرامون است. 
»با تكيه بر كاركرد دين در پاسخ دهي به مسائل بشري، شاهد رفع اضطراب و كاهش 
نگراني هاي انسان به دليل گم شدن در مسير و در نتيجه بي عملي او هستيم. در واقع دين با 
ارائه كاركردهاي سه گانه تعيين وضعيت كنوني فرد و اجتماع، هدف نهايي و مسير شناخت، 
كاركرد آرامش بخشي و حذف اضطراب را در افراد ايفا مي كند« )يينگر، 1977: 88-89(.

از نظر يينگر »عضويت در گروه هاي ديني مي تواند جايگاه ثابت و مشخصي را براي افراد 
پديد آورد كه در مقايسه با ساير گروه هاي صنفي كمتر ابزاري و آني بوده و مي تواند روابط 
مداوم، ثابت، غيرحسابگرانه و هنجارين را براي افراد به ارمغان آورد« )رابرتسون1، 1978: 
308(. بدين ترتيب يينگر معتقد است كه دين در گروه هاي ديني كاركرد انسجام بخشي 
و مشروعيت بخش��ي ب��ه هنجارهاي گروه��ي را به بار خواهد آورد. درواق��ع كاركرد اديان 
مختلف در برآوردن نياز طبيعي بشر به معنابخشي و تعريف جايگاه فرد در نظام هستي، 
مي تواند از طريق عضويت فرد در نظام هاي گروهي و مشاركت در هنجارهاي آن به شكل 

قوي تري براي وي درآيد.
2.4.پيشينهتجربيپژوهش

در سال هاي اخير جامعه شناسان و روان شناسان ايراني پژوهش هاي زيادي درباره دينداري 

1. Robertson 

رابطه دينداري با معناداري زندگي در يك ...
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داشته اند. در اين پژوهش ها يا وضع دينداري در نمونه هاي ملي و كشوري يا نمونه اي از 
جمعيت هاي دانش آموزي و دانشجويي مطالعه و تبيين شده است؛ و يا رابطه دينداري با 

متغيرهاي ديگري مثل رضايت از زندگي، سالمت، كج روي و... مطالعه شده است. 
دس��ته اول اين تحقيقات از چارچوب موضوعي اين مقاله خارج اس��ت. موضوع اين 
مقاله در دسته دوم پژوهش هاي مربوط به دينداري قرار مي گيرد. با وجود اين، پژوهشي 
ك��ه به رابطه دينداري و معناداري بپردازد يافت نش��د. در اين ميان، پژوهش هايي وجود 
دارند كه متغير وابس��ته آنها به نوعي با متغير معناداري زندگي مرتبط است مثل رضايت 
از زندگي )عظيمي هاش��مي، 1383 و رباني و بهشتي، 1390(، سالمت رواني و اجتماعي 
)رياحي و ديگران، 1387 و سراج زاده و ديگران، 1392(، احساس شادماني )قمري، 1389؛ 
جامه شوراني، 1392 و حيدري و هدايتي نوين فر، 1389(، احساس آنومي و ازخودبيگانگي 
)قصابيان، 1386 و س��راج زاده و پويافر، 1386(. متغير معناداري را مي توان متغير واسط 
بين دينداري و آن متغيرها در نظر گرفت. با وجود اين، در اين پژوهش ها متغير معناداري 
به عنوان متغير واسط وارد نشده است. در عين حال، در همه اين پژوهش ها، دينداري با 
متغيرهاي رضايت از زندگي، سالمت رواني و سالمت اجتماعي و احساس شادماني رابطه 
مثبت و با احس��اس آنومي و بيگانگي اجتماعي رابطه منفي داش��ته است. اگر با استدالل 
نظري، معناداري را متغير واس��ط بين دينداري و متغيرهاي مطرح ش��ده در باال در نظر 
بگيري��م، آنگاه اين يافته ه��اي تجربي را مي توان مؤيد تجربي رابطه دينداري و معناداري 

هم دانست. 
در ش��ماري از پژوهش هاي خارجي، موضوع رابطه دين و معناداري زندگي به صورت 
تجربي آزمون شده است كه به برخي از آنها اشاره مي شود. هداوي1 )1978( در پژوهشي 
تح��ت عنوان »دين و رضايت از زندگي: تحليل��ي دوباره« و همچنين هدن2 )1995( در 
تحقيقي با عنوان »دين و جستجوي معنا و نظم: پارادايم هاي كهن، واقعيت هاي جديد«، 
به نتايج مشابهي دست يافته اند. يافته هاي هر دو پژوهش نشان مي دهد كه اعتقادات ديني 
تفاسير بنياديني را براي معناي زندگي فراهم مي كند و اين امر را عمدتاً از طريق تقويت 
انگيزه ها و اعتقادات مثبت، انجام مناسك، نمادهاي معنادار، سنت ها و حمايت ها به انجام 
مي رساند. »دين و معناي زندگي: تفاوت بين باورهاي ديني و اجتماع ديني در برساختن 

1. Hadaway
2. Hadden
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معناي زندگي«، عنوان پژوهشي است كه سوزان فلچر1 )2004( انجام داده است. نويسنده 
دين را به عنوان يكي از مهم ترين عواملي مي داند كه به زندگي انس��ان معنا مي بخش��د و 
يادآور شده است كه دينداري افراد صرفاً آنها را با مجموعه اي از اعتقادات درگير نمي كند 
بلكه همچنين آنها را با اجتماعي مرتبط خواهد ساخت كه در آن ديگراني وجود دارند كه 
به لحاظ فكري مشابه هم هستند. در اين راستا وي هدف از مطالعه را تفاوت ميان باورهاي 
ديني افراد و اجتماعات ديني در ساختن معناي زندگي عنوان كرده است. جهت رسيدن به 
اين هدف، 12 زن كه به لحاظ امكانات زندگي با هم متفاوت بودند در يك مصاحبه كيفي 
مش��اركت داده ش��ده اند. نمونه به شيوه اي انتخاب شده بود كه گرايش هاي اعتقادي افراد 
متنوع باشد، به صورتي كه در بين آنها بنيادگراي مسيحي، كاتوليك، پروتستان ليبرال و 
يهودي وجود داشت. در نهايت محقق از پژوهش خود نتايج زير را استخراج كرده است:

تفاوت باورهاي درون گروهي نتيجه قانع كننده اي را به دست داد. وقتي اعتقادات فردي 
كفايت نمي كرد، معناي زندگي به وسيله تعامالت اجتماعي و سكوالر حمايت مي شد.

روايت اين زنان از زندگي نش��ان مي دهد براي س��اختن معناي زندگي در س��ال هاي 
آخ��ر عمر، بين نظام اعتق��ادي و تعامالت اجتماعي با ديگ��ران و همچنين با خدا رابطه 

متقابلي وجود دارد.
دينداري در سال هاي آخر عمر بر معناي زندگي تأثير مي گذارد و اساساً اين تأثير در 
نظام هاي مختلف اعتقادي متفاوت اس��ت؛ اين دينداري بايد از طريق دينداري اجتماعي 

و فعاليت هاي سكوالر حمايت شود.
معتقداني كه به حقيقت ديني به شدت پايبند هستند، معنا را نه در روابط اجتماعي 

بلكه بيشتر در رابطه با خدا و حقايقي كه در انجيل است، جستجو مي كنند.
تعام��ل اجتماع��ي مثبت و تقوي��ت آن با اجتماعات ديني براي معتقدان و ش��كاكان 
ضروري است، نظام اعتقادي اين دسته از افراد بيشتر بر تفسيري فردي از دين قرار دارد.

با توجه به مباحث مطرح شده نظري و تجربي، مي توان نتيجه گيري كرد؛ از زماني كه 
جامعه شناسان، دين را وارد حوزه مطالعاتي خود كرده اند، چه جامعه شناساني كه از موضع 
چيس��تي به مطالعه اين پديده پرداخته و يا آنان كه از چرايي آن سؤال كرده اند، جملگي 
به نقش و اهميت دين به عنوان عاملي معنابخش در زندگي فردي و اجتماعي توجه كرده اند. 
اكث��ر جامعه شناس��ان بر اين ب��اور بوده اند كه دي��ن با ارائه توضيح��ات و توجيهاتي 

1. Susan Fletuhr

رابطه دينداري با معناداري زندگي در يك ...
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آرامش بخش، ش��وربختي ها و ناكامي هاي انس��ان ها و نابرابره��اي اجتماعي و طبقاتي را 
قابل تحمل مي كند. عالوه بر آن، دين با پاسخ دادن به معماهاي هستي مانند مسئله مرگ 
و بي سرانجامي عالم، به زندگي معنا مي بخشد و در عين حال به افراد كمك مي كند تا بر 
ترس و هراس ناشي از مرگ و ساير وضعيت هاي هولناك زندگي غلبه كند. بر اين اساس، 
با توجه به اينكه دين يكي از منابع مهم معنابخش��ي به زندگي بوده اس��ت، مي توان اين 
فرضي��ه را مطرح كرد كه افراد داراي پايبندي ديني باالتر زندگي معنادارتري دارند. اين 
فرضيه در اين پژوهش بر اساس داده هاي برآمده از يك جمعيت دانشجويي آزمون مي شود.

3. روش شناسي پژوهش
به اقتضاي موضوع كه روابط متغيرها را در سطح فردي بررسي مي كند، نوع مطالعه كمي 
است و با استفاده از روش پيمايشي انجام شده است، ابزار گردآوري داده ها در اين پژوهش 

پرسشنامه است. مفاهيم اصلي پژوهش به شرح زير تعريف و سنجيده مي شوند.
3.1.تعريفنظريوعملياتيمفاهيمپژوهش

معناداريزندگي: منظور از معنا، همان است كه بر امري بيرون از خود داللت مي كند، )در 
اينج��ا ب��ر زندگي(؛ و ديگر اينكه بايد به تعريفي س��لبي از معنا توجه كرد، يعني آن را در 
مقابل بي معنايي قرار داد؛ كه در نتيجه پوچي، بي هدفي و بي ارزشي در مقابل هدفمندي، 
ارزشمندي و غايتمندي قرار خواهد گرفت. در اين مقاله تعريف نظري معناداري زندگي 
چنين است: »تفسيري وجودي كه افراد از تمام تجارب زيسته خود اعم از )رنج، خوشبختي، 
بي عدالتي، شر، سردرگمي و...( در قالب نظمي نمادين فراهم مي آورند، به شيوه اي كه كل 
هستي را در طرحي هدفمند توجيه پذير مي سازد« )هيكس و كينگ، 2008: 45 و 46(. 
اكثر تحقيقاتي كه در رابطه با معناداري زندگي يا معناي زندگي انجام شده است در 
حوزه روان شناس��ي بوده اس��ت. در اين مطالعات از چند مقياس به صورت جداگانه براي 
اندازه گيري اين متغير استفاده شده است كه عبارت اند از تست هدف در زندگي )كرانباخ 
و ماهوليك، 1964(، شاخص اهميت زندگي )باتيستا و آلموند، 1973(، مقياس احساس 
وابس��تگي )آنتونفس��كي، 1987( و مقياس رضايت از زندگي )چمبرلين و زيكا، 1988(. 
عمده ترين نقدي كه بر اين مقياس ها وارد ش��ده، اين اس��ت كه آنها صرفاً حاالت رواني 
انسان ها را منعكس مي كنند و خيلي كم به نگرش به زندگي و خود معنا پرداخته اند )ركر و 
پيكوك، 1981( به عالوه، اين مقياس ها همان طور كه از اسمشان برمي آيد، در عمل بر يك 
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بعد از مفهوم چندبعدي معناداري تأكيد كرده اند. در اين مطالعه با در نظر گرفتن ادبيات و 
پيشينه تجربي پژوهش، تالش شد سنجه اي ساخته شود كه ابعاد مهم مطرح شده در اين 
سنجه ها )هدف در سنجه كرانباخ و ماهوليك و اهميت و ارزشمندي در سنجه چمبرلين 
و زيكا( را در بر داشته باشد. اين دو بعد از معناداري بر اساس آراء جامعه شناساني چون 
وبر و يينگر كه در باال بدان ها اشاره شد هم قابل استنتاج است، به طوري كه از نظر آنان، 
معناداري زندگي به اين معناس��ت كه تجارب نابس��امان و آزاردهنده زندگي كه مي تواند 
جهان را پوچ و بي هدف و زندگي را فاقد ارزش ذاتي جلوه دهند به نحوي تفسير مي شوند 
ك��ه ف��رد زندگي فردي و كل زندگي را هدفمن��د و باارزش و اهميت مي داند. اين دو بعد 
از معناداري در آثار و آراء صاحب نظران ديگر هم مورد تأكيد قرار گرفته اس��ت )كويين، 
به نقل از پويا، 1385؛ ايگلتون، 1388: 84 و هيكس و كينگ، 2008: 46-45(. از طرف 
ديگ��ر معناداري زندگي موجب اميدواري مي ش��ود، به طوري كه فرانكل )1375( معنا را 
براس��اس اميد به آينده توضيح مي دهد. با توجه به نظريات فوق، متغير معناداري با س��ه 

بعد ارزشمندي، هدفمندي و اميدواري به شرح زير تعريف عملياتي شده است: 
الف(ارزش�مندي: ارزش��مندي در اين پژوهش در دو معنا به كار رفته است، يكي به معناي 

داشتن امور مطلوب و قابل اتكا در زندگي شخصي است كه اين امور مطلوب برانگيزاننده 
تماي��الت و احساس��ات فردي اس��ت و ديگر نگاه ف��رد به خود زندگي بر اس��اس دوگانه 

ارزشمندي/ بي ارزشي زندگي است.
ب(اميدواري: وضعيتي احساس��ي در مورد آينده زندگي فرد بر اس��اس شرايط و امكانات 
اس��ت كه باور به نتايج مثبت يا منفي را در وجود فرد ش��كل مي دهد. البته اميدواري نيز 
به صورت س��لبي قابل تعريف اس��ت يعني در مقابل يأس و نااميدي قرار مي گيرد، كه اين 

برداشت نيز مورد توجه بوده است.
ج(هدفمندي: منظور از هدف در زندگي، داشتن افق هاي روشن در آينده و اتخاذ طرح و 
برنامه هايي در راستاي رسيدن به آنهاست، از اين طريق است كه فرد از پوچي، سردرگمي 

و يكنواختي رهايي مي يابد.
در تعريف عملياتي معناداري زندگي، در عين استفاده از معرف ها و گويه هاي سنجه هاي 
قبلي معناداري زندگي، از جمله مقياس اهميت زندگي، دقت شده كه عبارت هاي مربوط 
به هدف داري، ارزش��مندي و اميدواري، داراي مضامين ديني نباش��ند تا با متغير مستقل 

همپوشاني پيدا نكنند )گويه هاي اين سنجه در پيوست مقاله آمده است(.

رابطه دينداري با معناداري زندگي در يك ...



18

راهبرد فرهنگ/ شماره بيست و چهارم/ زمستان 1392

دينداري: دينداري يعني ديني بودن، پايبندي ديني و التزام ديني داشتن. تجلي ارزش ها 
و نشانه هاي ديني بودن فرد را در نگرش، گرايش و كنش هاي آشكار و پنهان او مي توان 
جس��تجو كرد. بر اين اس��اس به دو طريق مي توان فرد ديندار را از ديگران بازش��ناخت: 
نخست پايبندي و التزام ديني اش و دوم پيامد دينداري و آثار آن در فكر و جان و عمل 
فردي و اجتماعي او. پس به بياني كلي تر دينداري يعني داشتن التزام ديني، به نحوي كه 

نگرش، گرايش و كنش هاي فرد را متأثر سازد )شجاعي زند، 1384: 35-36(. 
انديشمندان حوزه هاي جامعه شناسي و روان شناسي در تعريف عملياتي دينداري ابعاد 
متنوعي را آورده اند. در اين تحقيق از مدل بومي شده گالك و استارك )سراج زاده، 1378 
و 1383( استفاده شده است، كه ابعاد هر دو حوزه را در نظر گرفته و براساس پژوهش هاي 
پيشين در ايران كاربرد فراواني داشته است )كاظمي و فرجي، 1385 و طالبان، 1378(. 
اين سنجه بر اساس آزمون هاي اعتبار و پايايي از كفايت مطلوبي برخوردار بوده است )نگاه 
كنيد به س��راج زاده و پويافر، 1386 و طالبان، 1392(. اين متغير با چهار بعد، اعتقادي، 

تجربي، پيامدي و مناسكي مورد سنجش قرار گرفته است.
3.2.اعتباروپايايي

براي سنجش اعتبار سنجه معناداري زندگي از روش اعتبار محتوا و صوري استفاده شد، 
به اين ش��يوه كه قبل از ورود به ميدان تحقيق و جمع آوري داده ها، نظر متخصصان اين 
حوزه درباره محتوا و مناسبت ابعاد و گويه ها با آن دريافت شد و با اعمال نظر آنان بعضي 
از گويه ها اصالح يا حذف شدند. براي آزمون پايايي مقياس معناداري زندگي نيز ضريب 
آلفاي كرونباخ محاس��به شده اس��ت. ضريب آلفاي كرونباخ براي معناداري زندگي 0/89 
بوده است كه هر يك از بعدهاي ارزشمندي با آلفاي 0/77، اميدواري 0/73 و هدفمندي 

0/71، بيانگر پايايي مناسب مقياس است.
در ارتباط با تعين اعتبار و پايايي دينداري، همان طور كه پيش��تر اش��اره شد، سنجه 
مورد اس��تفاده در اين پژوهش )مدل بومي ش��ده گالك و اس��تارك(، به صورت مكرر در 
پژوهش هاي پيشين به كار رفته )نگاه كنيد به كاظمي و فرجي، 1385( و اعتبار و پايايي 
آن تأييد شده است )سراج زاده و پويافر، 1386 و طالبان، 1392(. به ويژه پژوهش سراج زاده 
و پويافر )1386( كه اعتبار و پايايي س��ه س��نجه دينداري در ايران را آزمون كرده است، 
نش��ان مي دهد كه اين س��نجه، از نظر اعتبار معيار و اعتبار سازه از اعتباري مشابه اعتبار 
سنجه هاي خداياري فرد )1385( و شجاعي زند )1384( برخوردار است. از نظر پايايي، در 
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اين پژوهش نيز ضريب آلفاي كرونباخ براي كل س��نجه گالك و اس��تارك 0/90 به دست 
آمده كه نش��انگر پايايي مطلوب اين س��نجه است. همچنين ضرايب آلفاي كرونباخ براي 
بع��د اعتقادي 0/90، بعد تجربي 0/81، بعد پيامدي 0/74 و بعد مناس��كي 0/88، بيانگر 

پايايي باالي ابزار است.
3.3.جمعيتونمونه

جمعيت اين تحقيق، كليه دانشجويان دانشگاه خوارزمي تهران )واحد كرج( است. در اين 
دانشگاه 8415 نفر در سه مقطع تحصيلي مشغول به تحصيل مي باشند. براي تعيين حجم 
نمونه از فرمول نمونه گيري كوكران اس��تفاده ش��ده است. در اين فرمول با دقت احتمالي 
 ،)q=0/5( و )p=0/5( حدود 5 درصد و با فرض بيشترين پراكندگي صفات مورد مطالعه
حجم نمونه برابر با 350 نفر برآورد شد، كه با پيش بيني ريزش احتمالي حدود 5 درصد به 
حجم نمونه افزوده شد و در نهايت 372 نفر به عنوان نمونه اصلي پژوهش تعيين شده است. 
براي انتخاب افراد نمونه از روش نمونه گيري طبقه اي متناس��ب اس��تفاده شده است؛ 
به اين ترتيب از جمعيت كل تعداد 350 نفر كه با احتس��اب خطاي 5 درصد تعداد آنها 
به 372 نفر رسيد با توجه به جنسيت و نسبت دانشجويان در رده هاي مختلف تحصيلي 
كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا انتخاب شده اند و تالش شد تا نسبت دانشجويان در 

حجم نمونه لحاظ شود.

4. يافته هاي تحقيق
4.1.ويژگيهايجمعيتنمونه

از نمونه مورد مطالعه، 62 درصد از پاس��خگويان دختر و 37 درصد پس��ر بوده اند. از نظر 
توزيع س��ني، بيش��ترين نمونه مورد مطالعه متعلق به گروه سني 18 تا 23 سال است كه 

51 درصد از نمونه را به خود اختصاص داده است.
از نظر وضعيت تأهل بيش از 86 درصد پاس��خگويان مجرد و 12 درصد آنها متأهل 
هس��تند. 56/2 درصد از پاس��خگويان قوميت خود را ف��ارس، 15/9 درصد آذري، 15/9 
درص��د كرد، 6/7 درصد لر، 0/5 عرب و 0/5 درصد تركمن گزارش كرده اند. 86/3 درصد 

از پاسخگويان مذهب خود را شيعه و 13/7 درصد نيز سني گزارش كرده اند.
از نظر سطح تحصيالت 51 درصد از پاسخگويان در مقطع كارشناسي، 41 درصد در 

مقطع كارشناسي ارشد و 7/5 درصد نيز در مقطع دكتري مشغول به تحصيل هستند.

رابطه دينداري با معناداري زندگي در يك ...



20

راهبرد فرهنگ/ شماره بيست و چهارم/ زمستان 1392

بيش��تر پاس��خگويان يعني 47 درصد آنها در طبقه پايين قرار دارند و 43 درصد آنها 
نيز متعلق به طبقه متوس��ط جامعه هس��تند و از كل پاس��خگويان فقط 9 درصد آنها در 

طبقه باال قرار دارند.
4.2.يافتههايتوصيفيمتغيرهاياصليتحقيق

الف.دينداري

براي امكان مقايس��ه ميانگين ابعاد متغيرها و س��هولت در گزارش، ميانگين آنها در دامنه 
1 تا 100 استانداردش��ده و نيز به منظور مقايس��ه توزيع پاس��خگويان در هر يك از بعدها 
براساس )كمترين/ بيشترين( مقدار و دامنه تغييرات، شاخصي سه سطحي )پايين، متوسط 

و باال(، ارائه شده است؛ تا از اين طريق امكان مقايسه بعدها فراهم آيد.
همان طور كه در جدول شماره 1 آمده است، ميانگين دينداري افراد 62 درصد است 
كه ميانگين متوس��ط رو به باال را براي اين جمعيت نش��ان مي دهد؛ اكثريت پاسخگويان 
يعن��ي بي��ش از 69 درصد آنها از دين��داري باال و فقط 11/6 درص��د از دينداري پاييني 
برخوردارند. باال بودن نمره دينداري در اين تحقيق با آنچه از جامعه ايراني انتظار مي رود، 
همخوان��ي دارد؛ از آنج��ا كه دين در جامعه ايران از نفوذ بااليي برخوردار اس��ت و در اين 
راس��تا به صورت رس��مي نيز از جانب حاكميت حمايت مي شود، اين انتظار طبيعي است. 
همچنين اين ميانگين با نتايج تحقيقات قبلي مطابقت دارد )طالبان، 1381؛ س��راج زاده، 

1383؛ سراج زاده و پويافر، 1386؛ ميرسندسي، 1383 و 1390 و واليتي، 1388(.
توزيع پاس��خگويان در هر يك از بعدها نيز بيانگر اين مطلب اس��ت كه بعد اعتقادي 
با ميانگين 77/6 درصد، باالترين ميانگين را داراس��ت و بعد از آن بعد تجربي با ميانگين 
74/3 درصد قرار گرفته اس��ت؛ ميانگين بعد پيامدي 47/4 درصد است و بعد مناسكي با 
ميانگين 41/6 درصد داراي كمترين ميانگين مي باش��د. باال بودن نمره بعد اعتقادي نيز 
با س��اير تحقيقات قبلي هماهنگ مي باشد )سراج زاده، 1378؛ طالبان، 1379؛ سراج زاده 
و پويافر، 1386 و ميرسندس��ي، 1383 و 1390(. بعد اعتقادي بيش��تر ناظر به اعتقاد به 
خداوند، قرآن و نيز روز قيامت مي باش��د و بعد تجربي نيز با طرح س��ؤاالتي در رابطه با 
ترس از وجود خدا و احس��اس معنويت بيشتر ساختار رواني انسان را درگير مي كند، اين 
مسائل به لحاظ تاريخي ريشه دارتر بوده و از اهميت خاصي برخوردار هستند، انسان همواره 
درگير دغدغه آفرينش و خلقت بوده است و سعي كرده است كه معماهاي زندگي و جهان 
پيرامون خود را از طريق امور ماورائي توجيه كند، اما ابعاد ناظر با انجام مناسك و حضور 
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دين در عرصه اجتماع خصوصاً در دوران مدرن با پرسش همراه بوده است.
نتايج اين پژوهش همچنين نشان مي دهد كه افراد كمتر به بعد پيامدي بها مي دهند، 
اين بعد، ناظر به حضور دين و كاربرد قوانين ديني در عرصه اجتماع اس��ت. پس با كمي 
اغماض مي توان گفت نمونه مورد مطالعه بيشتر به رويكردي از دين گرايش دارند كه دين را 
عمدتاً در قلمرو امور شخصي مي بينند، رويكردي كه در ادبيات جامعه شناسي دين به عنوان 
نشانه اي از گرايش عرفي شدن در دين و جامعه شناخته مي شود )كاظمي و فرجي، 1385؛ 

ميرسندسي، 1386 و 1390؛ سراج زاده و پويافر، 1386 و آزاد ارمكي و زارع، 1387(.
جدولشماره1:توزيعفراوانيميزان

دينداريپاسخگويانوميانگيننمرهآنهابهتفكيكابعاددينداري

ميانگيناز100باالمتوسطپاييندينداري

8/328/063/777/6بعداعتقادي

6/239/054/874/3بعدتجربي

40/635/523/947/4بعدپيامدي

28/249/522/341/6بعدمناسكي

11/619/469/162/7دينداريكل

ب.معناداريزندگي

همان طور كه درباره س��نجه دينداري تا 100 مطرح ش��د، سنجه معناداري و ابعادش هم 
در دامنه 1 تا 100 استاندارد شدند تا مقايسه آنها آسان تر باشد. 

ميانگين معناداري زندگي 71/6 درصد است. ميانگين مذكور نشان مي دهد كه در مجموع 
بخش قابل مالحظه اي از پاسخگويان، زندگي را در سطح بااليي معنادار تصور مي كنند. نسبت 
كساني كه زندگي را در در حد باال و نيز متوسط معنادار مي دانند تقريباً برابر و به ترتيب 47/3 
و 48/7 در صد است. به اين ترتيب فقط 4 درصد از دانشجويان نمونه زندگي را خالي از معنا 
فرض مي كنند، باال بودن ميانگين معناداري زندگي اين مسئله را آشكار مي سازد كه زندگي 
بدون چارچوب هاي معنايي كه تفسيري از جهان پيرامون را امكان پذير مي سازد، دشوار است. 
همان طور كه جدول شماره 2 نشان مي دهد، در ابعاد معناداري زندگي )ارزشمندي، 
اميدواري و هدفمندي( تفاوت چنداني در نمره ميانگين و نيز طبقه بندي آنها مش��اهده 
نمي ش��ود. كمترين ميانگين 69/8 درصد است كه مربوط به ارزشمندي است و ميانگين 

رابطه دينداري با معناداري زندگي در يك ...
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دو بعد ديگر 71 درصد اس��ت. از حيث طبقه بندي ميزان اين ابعاد تقريباً همانند الگوي 
معناداري كل مش��اهده مي ش��ود، يعني نزديك به نيمي در حد ب��اال و نيز نيمي در حد 
متوسط قرار دارند و نسبت كساني كه در حد پايين قرار دارند كم و در حد 7 درصد در 

بعد ارزشمندي و حدود 4 درصد در دو بعد ديگر است. 
اي��ن يافته ه��ا حاكي از آن اس��ت كه پاس��خگويان، به چارچوب ه��اي معنايي جهت 
س��امان دادن ب��ه فراز و فروده��اي زندگي و خوش��بختي ها و بدبختي ه��ا نيازمندند و يا 
مكانيسم هايي آن را براي خود به وجود مي آورند كه يكي از آنها نظام هاي معنابخش ديني 
است. حال پرسش اصلي اين تحقيق مطرح مي شود كه دينداري با معناداري زندگي چه 

رابطه اي دارد. اين رابطه در بخش بعدي آزمون مي شود.

جدول2:ميانگيننمراتابعادمعناداريزندگيوكلابعادآن

ميانگيناز100باالمتوسطپايينابعادمعناداريزندگي

7/046/246/869/8توزيعپاسخگوياندرازشمندي

4/648/946/570/96توزيعپاسخگوياندربعداميدواري

4/349/246/571/6توزيعپاسخگوياندربعدهدفمندي

4/048/747/371/6ميانگينمعناداريزندگي

4.3.رابطهدينداريبامعناداريزندگي
نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون نشان مي دهد كه در اين تحقيق دينداري به عنوان 
متغير مس��تقل با متغير وابس��ته و همه ابعاد آن رابطه اي در حد متوس��ط دارد. ميزان 
ضريب همبس��تگي 0/337 اس��ت و جهت آن نيز مثبت مي باشد؛ بر اين اساس با افزايش 
ميزان دينداري افراد، زندگي از نظر آنها معنادارتر مي ش��ود. همچنين مقدار اين ضريب 
براي بعد ارزش��مندي 0/311، اميدواري 0/277 و هدفمندي 0/332 مي باشد، كه نشان 
مي دهد پاس��خگويان ديندار تر در مقايسه با ديگران به زندگي اميدوارتر هستند و اهداف 
و ارزش هاي��ي دارند ك��ه متعاقباً زندگي را از نظر آنها با ارزش تر و هدفمندتر مي س��ازد؛ 
عالوه بر آن قابل توجه است كه بعد اعتقادي دينداري بيشترين همبستگي را با معناداري 
زندگي دارد، اين مس��ئله مي تواند بيانگر اين مطب باش��د كه بعد اعتقادي بيشتر حاالت 
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دروني و رواني انس��ان را درگير مي كند و به مس��ائل بنيادي تر دين مانند وجود خداوند 
به عنوان مبناي هس��تي مي پردازد و چون در مس��ئله معنا نيز افراد به دنبال مبنايي براي 
توجيه عالم هستند و از طريق آن نظمي بر جهان اعمال مي كنند، در نتيجه همبستگي 

بعد اعتقادي با معناداري زندگي قوي تر است. 
جهت ملموس تر نش��ان دادن ارتباط بين س��طح دينداري پاس��خگويان با معناداري 
زندگي آنها و نيز امكان فراهم آمدن مقايسه شاخص هاي اين متغيرها از جداول متقاطع 
و ضريب همبستگي تاو بي كندال هم استفاده شده است )جدول شماره 4(. توزيع فراواني 
پاس��خگويان در رابطه با معناداري زندگي نشان مي دهد كه 14 درصد افرادي كه سطح 
دينداري شان پايين است، زندگي را نيز در سطح پاييني معنادار مي دانند، اين در حالي 
اس��ت كه فقط 1/9 درصد افرادي كه دينداري آنها باالس��ت زندگي را بي معنا مي دانند. 
عالوه بر آن فقط نيمي )54 درصد( از افرادي كه دينداري آنها باالست زندگي را در حد 
بااليي بامعنا تصور مي كنند در حالي كه فقط بيش از يك س��وم )37/2 درصد( افرادي 
كه دينداري پاييني دارند، زندگي را در حد بااليي معنادار مي بيند. اين مقايس��ه بيانگر 
آن اس��ت كه ميزان باال بودن س��طح دينداري افراد تأثير مستقيم و مثبتي بر معناداري 
زندگ��ي دارد. باوج��ود اين، رابطه دينداري و معناداري رابطه متوس��ط رو به ضعيف بود 

 .1)r = 0/34(
اين نتايج به صورت كلي فرضيه اين پژوهش، مبني بر ارتباط ميان دينداري و معناداري 
زندگ��ي را تأييد مي كند و بيانگر اين مطلب اس��ت كه دين از طريق برس��اختن كيهاني 
مقدس، نابس��اماني ها و آش��فتگي هاي جهان را منظم و معنادار مي كند و بدين ترتيب به 
جهان زيسته فرد معني مي بخشد و در قالب اين نظم، فرد تمام تجربيات زندگي اش، اعم 
از رنج، شر، مرگ و خوشبختي را توجيه پذير مي سازد. با وجود اين، رابطه متوسط بين دو 
متغير و نيز اين يافته كه يك سوم كساني كه از نظر دينداري در سطح پايين قرار دارند، 
زندگي را در حد بااليي معنادار مي دانند حاكي از آن اس��ت كه حداقل در بين جمعيت 
مورد مطالعه، سپهر ديني، نظام انحصاري معنابخش نيست و حداقل بخشي از افراد داراي 

دينداري ضعيف هم با مكانيسم هايي ديگر به زندگي خود معنا مي دهند. 

1. رابطه رگرس��يون يك متغيره اين دو متغير هم نش��ان مي دهد كه اندازه بتا 0/37+ است و دينداري 
فقط حدود 11 درصد از تغييرات معناداري را تبيين مي كند. الزم به ذكر است كه متغيرهاي زمينه اي 
)سن، جنس، پايگاه اقتصادي اجتماعي( با متغير وابسته اين تحقيق )معناداري( رابطه معناداري نداشتند، 

در نتيجه از معادله رگرسيوني براي كنترل اثر آنها بر رابطه دينداري و معناداري صرف نظر شد. 

رابطه دينداري با معناداري زندگي در يك ...
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جدول3:ضرايبهمبستگيدينداريبامعناداريزندگي

دينداريمناسكيپيامديتجربياعتقاديآزمونمتغير

**0/311**0/271**0/255**0/239**0/298ضريب پيرسونارزشمندي

**0/277**0/200**0/206**0/257**0/283ضريب پيرسوناميدواري

**0/332**0/234**0/304**0/257**0/355ضريب پيرسونهدفمندي

**0/337**0/260**0/279**0/275**0/341ضريب پيرسونمعناداريزندگي

** همبستگي در سطح 99 درصد معنادار است.

جدول4.جدولمتقاطعدينداريومعناداري)درصد(

شاخصمتغير
دينداري

جمعكلباالمتوسطپايين

معناداريزندگي

14/05/61/915پايين

48/866/743/6181متوسط

37/227/854/5176باال

4372257372جمعكل

0/216 = تاو بي كندال      0/0000 = سطح معناداريآزمون همبستگي

5. بحث و نتيجه گيري
يافته هاي اين تحقيق در سطح توصيفي نشان داد كه به طور كلي دانشجويان در حد بااليي 
ب��ه آموزه هاي دين��ي پايبندي و التزام دارند. با وجود اين، نگاهي به ميزان پايبندي ديني 
در ابع��اد مختلف دينداري حاكي از آن اس��ت كه اين پايبن��دي عمدتاً در ابعاد اصطالحاً 
نرم دينداري )باورها و عواطف( اس��ت. در حالي كه در دو بعد اعتقادي و تجربي بيش از 
نيمي از دانش��جويان داراي پايبندي در حد بااليي بودند، در دو بعد مناس��كي و پيامدي 
كه ناظر به انجام مناسك فردي و جمعي و نيز كاربرد هنجارهاي ديني در زندگي روزمره 
و اجتماعي اس��ت، فقط حدود يك پنجم پاسخگويان در حد باالي پايبندي قرار داشتند. 
بيش��تر بودن پايبندي افراد به جنبه هاي اعتقادي و تجربي در مقايسه با ابعاد مناسكي و 
پيامدي، الگوي عامي است كه همه پژوهش هاي پيشين هم آن را تأييد كرده اند )طالبان، 
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1381؛ س��راج زاده، 1383؛ س��راج زاده و پويافر، 1386؛ ميرسندس��ي، 1386 و 1390 و 
واليت��ي، 1388(. گرايش كمتر مناس��ك و عبادات جمع��ي و كاربرد معيارهاي ديني در 
زندگي روزمره و اجتماعي، در ادبيات جامعه شناسي دين به عنوان خصوصي شدن1 امر دين 
به حس��اب آمده و يكي از نشانه هاي عرفي شدن شناخته مي شود )شاينر، 1384: 27-30 
و هميلتون، 1387: 290(. با اين حال، اين پديده يعني ميزان پايبندي به بعد مناس��كي 
)به خصوص مناسك جمعي( و پيامدي در اين پژوهش كمتر از تحقيقات مشابهي است كه 
روي همين جمعيت در سال هاي قبل انجام شده است )سراج زاده و ديگران، 1383: 128؛ 
سراج زاده و پويافر، 1386 و واليتي، 1388(. در نتيجه، با مقايسه يافته هاي اين تحقيق با 
تحقيقات مشابه قبلي كه روي همين جمعيت انجام شده، مي توان گفت كه گرايش هاي 
عرفي )سكوالر( به معني خصوصي تر شدن و فردي تر شدن امر دين، در سال هاي اخير در 

بين دانشجويان رو به رشد بوده است. 
از حيث معناداري زندگي، دانش��جويان مورد مطالعه زندگي را در حد بااليي معنادار 
مي دانس��تند به نح��وي كه نمره معن��اداري زندگي و ابعاد آن )ارزش��مندي، اميدواري و 
هدفمندي( حدود 70 از 100 بود. به اين ترتيب، اين يافته ها حاكي از آن است كه اصوالً 
انس��ان ها براي يك زندگي رواني آرام به يك نظام معنايي س��امان بخش واقعيت به ظاهر 
آشفته و نابسامان و توجيه كننده دشواري ها، شوربختي ها و بي عدالتي     هاي آن  نياز دارند. 
ب��ه همين دليل در جمعيت م��ورد مطالعه، ميزان معناداري زندگ��ي در حد بااليي بود. 
به ع��الوه، آزمون رابطه دينداري با معناداري زندگي نش��ان داد كه كس��اني كه پايبندي 
ديني بيش��تري دارند، زندگي را معنادارتر مي دانند. اين يافته به صورت كلي فرضيه اين 
پژوهش، مبني بر ارتباط ميان دينداري و معناداري زندگي را تأييد مي كند و بيانگر اين 
مطلب است كه، بر اساس نظريه هاي مطرح شده توسط جامعه شناسان دين كاركردگرا و 
معناگرا، يكي از كاركردهاي مهم دين اين اس��ت كه، از طريق برساختن كيهاني مقدس، 
نابس��اماني ها و آش��فتگي هاي جهان را منظم و معنادار كند و به جهان زيسته افراد معني 
 بخشد. در اين نظام معنايي بي عدالتي ها و ناكامي هاي اين جهاني در يك افق زندگاني كه 
به فراسوي اين جهان نظر دارد، معنادار و قابل تحمل مي شود و هراس و اضطراب ناشي از 
تجربه شر و مرگ و ساير شوربختي ها تخفيف مي يابد. با وجود اين، رابطه متوسط بين دو 
متغير دينداري و معناداري و نيز اين يافته كه حدود يك سوم كساني كه از نظر دينداري 

1. Privatization

رابطه دينداري با معناداري زندگي در يك ...
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در س��طح پايين قرار دارند، زندگي را در حد بااليي معنادار مي دانند، حاكي از آن اس��ت 
كه حداقل در بين جمعيت مورد مطالعه، س��پهر ديني نظام انحصاري معنابخش نيس��ت 
و حداقل بخش��ي از افراد داراي دينداري ضعيف هم با مكانيس��م هاي ديگري به زندگي 
خود معنا مي دهند. اين يافته مي تواند به دو صورت ديگر هم تبيين ش��ود، نخست اينكه 
مي��زان پايبن��دي كم به دين در بين جمعيت مورد مطالعه عمدتاً ناش��ي از پايبندي كم 
آنها به جنبه هاي پيامدي و مناسك جمعي دين است و همان طور كه يافته هاي توصيفي 
نشان داد، در بعد اعتقادي، بخش قابل مالحظه اي از دانشحويان از پايبندي ديني بااليي 
برخ��وردار بودند. در نتيجه، آن جنبه اي از دينداري كه كاركرد معنابخش��ي دارد، باورها 
و عواط��ف ديني اس��ت كه در بين جمعيت مورد مطالع��ه در حد بااليي بود. ديگر اينكه، 
همان گونه كه هربرت )2003 و 1385( استدالل مي كند، در جوامعي كه از سنت ديني 
پرنفوذ و فراگيري برخوردارند، دين يك فضاي گفتماني فراگير و تأثيرگذار ايجاد مي كند 
كه حتي كساني كه پايبندي ديني ضعيفي دارند از آن فضاي گفتماني متأثر هستند. به 
اي��ن ترتيب مي توان گفت كه نظام معنابخش ديني در يك فضاي گفتماني ديني جريان 
مي يابد و حتي كس��اني كه پايبندي ديني ندارد يا از پايبندي ديني ضعيفي برخوردارند 
هم تحت تأثير آن قرار مي گيرند. در عين حال، ممكن اس��ت اس��تدالل كرد كه دين تنها 
نظام معنابخش زندگي نيس��ت و بخشي از آدميان ممكن است با مكانيسم ها و نظام هاي 
معنابخش ديگري كه لزوماً ديني نيس��تند، به زندگي خود معنا دهند و اختالالت رواني 
و اجتماعي ناش��ي از احس��اس بي معنايي در زندگي را مهار كنند. اين موضوع از طريق 
مطالعات كيفي معناكاوانه اي كه دو گروه ديندار و بي دين را مطالعه و مقايس��ه كند قابل 

آزمون است و توصيه مي شود كه پژوهش هاي بعدي به اين موضوع بپردازند. 
ب��ا وجود اين، حتي اگر چنين مطالعاتي نش��ان دهند ك��ه نظام هاي معنا بخش كاماًل 
غيرديني مي توانند به عنوان بديل كاركردي دين، نياز برخي از انس��ان ها به معنابخش��ي 
ب��ه زندگ��ي را برطرف كنند، ميزان فراگيري و نيز ايقان آوري و اطمينان بخش��ي آنها، در 
مقايس��ه با نظام معنابخش ديني، محل ترديد مي باش��د و برهمين اساس صاحب نظراني 
مانند پيتربرگر با اس��تناد به ش��واهد مربوط به ماندگاري دين در دنياي مدرن، كه خالف 
انتظار بسياري از جامعه شناسان بود، نياز به نظام معنابخش دين را با ساختار ويژه رواني 
انسان مرتبط مي دانند و معتقدند كه جهان آينده هم به همان ميزان جهان گذشته و حال 
ديني خواهد بود )برگر، 1384: 53؛ همچنين نگاه كنيد به بكفورد، 1389: 124-127(.



27

منابع

1. آزاد ارمكي، تقي و مريم زارع. )1387(. دانشگاه، مدرنيته و دينداري. پژوهش نامه علوم انساني 
و اجتماعي.ويژه نامه پژوهش هاي اجتماعي.

2. الياده، ميرچاد. )1378(. مقدس و نامقدس. نصراهلل زنگويي. تهران: انتشارات سروش.
3. ايگلتون، تري. )1388(. معناي زندگي. عباس مخبر. تهران: انتشارات آگاه.

4. برگ��ر، پيت��ر. )1384(. برخالف جريان. چالش هاي دين و مدرنيته، مباحثي جامعه ش��ناختي در 
دينداري و سكوالرشدن. سيدحسين سراج زاده. تهران: طرح نو. 

5. برگر، پيتر و توماس لوكمن. )1387(. ساخت اجتماعي واقعيت. فريبرز مجيدي. تهران: انتشارات 
علمي فرهنگي.

6. برگر، پيتر ال؛ بريجيت برگر و هانس��فريد كلنر. )1381(. ذهن بي خانمان: نوس��ازي و آگاهي. 
محمد ساوجي. تهران: نشر ني.

7. بكفورد، جيمز اي. )1389(. دين و نظريه اجتماعي. مسعود آريايي نيا. تهران: دانشگاه امام صادق )ع(.
8. پويا، اعظم. )1385(. معناي زندگي. تهران. انتشارات اديان.

9. تامس��ون، كنت و ديگران. )1381(. دين و س��اختار اجتماعي، مقاالتي در جامعه شناس��ي دين. 
علي بهرام پور و حسن محدثي. تهران: نشر كوير.

10. جامه ش��وراني، مري��م. )1392(. مطالع��ه رابط��ه دين��داري با احس��اس ش��ادماني. پايان نامه 
كارشناسي ارشد. گروه جامعه شناسي دانشگاه خوارزمي تهران.

11. حيدري رفعت، ابوذر و علي هدايتي نوين فر. )1389(. رابطه بين نگرش ديني و ش��ادكامي در 
بين دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس. فصلنامه روان شناسي و دين. سال 3. شماره 4.

12. خداياري فرد،  محمد. )1385(. آماده سازي و هنجار يابي مقياس سنجش دينداري دانشجويان. 
دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران.

13. رباني، رسول و سيدصمد بهشتي. )1390(. بررسي تجربي رابطه دينداري و رضايت از زندگي. 
مجله علوم اجتماعي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد. دوره هشتم. شماره 1.
14. رياحي، محمداسماعيل؛ اكبر عليوردي نيا و محمدرضا بني اسدي. )1387(. بررسي اثرات دينداري 
و جهت گيري ديني بر س��المت روان دانشجويان دانشگاه مازندران. مجله علوم اجتماعي دانشكده 

ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد. سال 5. شماره 2.
15. س��راج زاده، سيدحس��ين. )1378(. نگرش ها و رفتارهاي ديني نوجوانان تهراني و داللت هاي آن 

براي نظريه سكوالر شدن. فصلنامه نمايه پژوهش. سال 2. شماره 8 و 9. بهار و تابستان.
16. سراج زاده، سيدحسين؛ سارا شريعتي و سيروس صابر. )1383(. بررسي رابطه ميزان دينداري و 

انواع آن با مداراي اجتماعي. مجله علوم اجتماعي دانشگاه مشهد. دوره اول. شماره 4.
17. سراج زاده، سيدحسين و محمدرضا پويافر. )1386(. مقايسه تجربي سنجه هاي دينداري: داللت هاي 

رابطه دينداري با معناداري زندگي در يك ...



28

راهبرد فرهنگ/ شماره بيست و چهارم/ زمستان 1392

روش شناسانه كاربرد سه سنجه در يك جمعيت. مجله جامعه شناسي ايران. دوره 8. شماره 4.
18. سراج زاده، سيدحسين و محمدرضا پويافر. )1387(. دين و نظم اجتماعي: بررسي رابطه دينداري 
با احساس آنومي و كج روي. مسائل اجتماعي ايران. )ويژه نامه علوم اجتماعي. مجله دانشكده ادبيات 

وعلوم انساني دانشگاه تربيت معلم(. سال 16. شماره 63.
19. س��راج زاده، سيدحس��ين؛ فاطمه جواهري و س��ميه واليتي. )1392(. دين و سالمت: آزمون اثر 
دينداري بر سالمت در ميان نمونه اي از دانشجويان. جامعه شناسي كاربردي. سال 24. شماره پياپي 

49. شماره 1.
20. شجاعي زند، عليرضا. )1384(. مدلي براي سنجش دينداري در ايران. مجله جامعه شناسي ايران. 

دوره ششم. شماره 1.
21. طالب��ان، محمدرضا. )1378(. خانواده، دانش��گاه و جامعه پذي��ري مذهبي. نامه علوم اجتماعي. 

شماره 12.
22. طالب��ان، محمدرضا. )1379(. بررس��ي تجربي دينداري نوجوانان كش��ور. وزارت آموزش و 

پرورش. معاونت پژوهشي.
23. طالبان، محمدرضا. )1381(. افول دينداري و معنويت، توهم يا واقعيت. ماهنامه تربيت. وزارت 

آموزش و پرورش. سال 18. شماره 1.
24. طالبان، محمدرضا. )1392(. ارزيابي تجربي مدل دينداري گالك و استارك. دين پژوهي تجربي. 

تهران: پژوهشكده امام خميني و انقالب اسالمي.
25. عظيمي هاشمي، مژگان. )1383(. رضايت از زندگي و دينداري در بين دانش آموزان دوره متوسطه. 
)شهرهاي فردوس، درگز و نواحي آموزشي 4، 5 و 7 مشهد(. مجله علوم اجتماعي دانشكده ادبيات 

و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد. سال اول. شماره 3.
26. فرانكل، ويكتور. )1375(. انسان در جستجوي معني. اكبر معارفي. چاپ پنجم. تهران: انتشارات 

دانشگاه تهران. 
27. قصابيان، رضوان. )1386(. بررسي رابطه دينداري و بيگانگي اجتماعي. پايان نامه كارشناسي ارشد. 

گروه جامعه شناسي داشگاه تربيت مدرس.
28. قمري، محمد. )1389(. بررس��ي رابطه دينداري و ميزان ش��ادماني در بين دانشجويان به تفكيك 

جنسيت و وضعيت تأهل. فصلنامه روان شناسي و دين. سال 3. شماره 3.
29. كاظمي، عباس و مهدي فرجي. )1385(. بررس��ي س��نجه هاي مرتبط با دين در ايران. تهران: 

سازمان تبليغات اسالمي.
30. مير سندس��ي، س��يدمحمد. )1390(. مقدمه اي بر جامعه شناس��ي دين و انواع دينداري. تهران: 

انتشارات جامعه شناسان.
31. ميرسندس��ي، سيدمحمد. )1383(. مطالعه ميزان و انواع دينداري دانشجويان. پايان نامه دكتري 



29

جامعه شناسي. دانشگاه تربيت مدرس.
32. وبر، ماكس. )1384(. دين، قدرت، جامعه. احمد تدين. تهران: نشر هرمس.

33. واليتي، سميه. )1388(. بررسي ارتباط دينداري با سالمت. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشكده 
ادبيات دانشگاه تربيت معلم تهران.

34. هرب��رت، ديوي��د. )1385(. بازنگري دي��ن و مدرنيته: دين عادي و دين گفتماني. سيدحس��ين 
سراج زاده. مجله آيين. شماره 5 و 6.

35. هميلتون، ملكم. )1387(. جامعه شناسي دين. محسن ثالثي. تهران: نشر ثالث.

36. Antonovsky, A. (1987). Unraveling the Mystery of Health: How People Manage Stress 
and Stay Well. San Francisco: Jossey-Bass.
37. Battista, J. & R. Almond. (1973). The Development of Meaning in Life. Psychiatry. 36. 
409–427.
38. Berger, P. (1967). The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion. 
New York: Anchor Books.
39. Chamberlain, K. & S. Zika. (1988). Measuring Meaning in Life: An Examination of 
Three Scales. Personality and Individual Differences. 9. 589–596.
40. Crumbaugh, J. C. & L. T. Maholick. (1964). An Experimental Study in Existentialism: 
The Psychometric Approach to Frankl’s Concept of Noogenic Neurosis. Journal of Clinical 
Psychology. 20. 200–207.
41. Fletcher, Susan K. (2004). Religion and Life Meaning: Differentiating between Religious 
Beliefs and Religious Community in Constructing Life Meaning. Journal of Aging Studies. 
18 (2): 171–185.
42. George, L.K. (2000). Well-being and Sense of Self: What We Know, What We Need to 
know. In: K.W. Shaie, & J. Hendricks (Eds.). The Evolution of the Aging Self. New York: 
Springer.
43. Hadaway, C. K. (1978). Life Satisfaction and Religion: A Reanalysis. Social Forces. 57 
(12): 636–643.
44. Hadden, J. K. (1995). Religion and the Quest for Meaning and Order: Old Paradigms, 
New Realities. Sociological Focus. 28 (1): 83-100.
45. Herbert, D. (2003). Religion and Civil Society: Rethinking Public Religion in the Contem-
porary World. London: Ashgate.
46. Hicks, J. & Laura, King. (2008) .Religious Commitment and Positive Mood. Journal of 
Research in Personality. 64: 43–57.
47. Marshall, V. W. (1986). A Sociological Perspective on Aging and Dying. In V. W. 
Marshall (Ed.), The Social Psychology of Aging, Beverly Hills. CA: Sage Publications.  pp. 
125–146.
48. Parsons. T. (1965). Amrican Sociological Review- Max Weber (1864-1964). Vol 30. Issue 
2. 171-175.
49. Reker, G. T. & E. J. Peacock. (1981). The Life Attitude Profile (LAP): A Multidimen-
sional Instrument for Assessing Attitudes Toward Life. Canadian Journal of Behavioral 
Science. 13. 264–273.
50. Robertson, R. (1978). The Problem of the Tow Kingdoms: Religion, Individual and 
Society in the Work of J. Milton Yinger. Journal for the Scientific Study of Religion. 6 (3): 
306-313.

رابطه دينداري با معناداري زندگي در يك ...



30

راهبرد فرهنگ/ شماره بيست و چهارم/ زمستان 1392

51. Stark, R. (1999). Micro Foundations of Religion: A Revised Theory. Sociological Theory. 
17(3). 264–289.
52. Weber, Max. (1963). The Sociology of Religion. Beacon Press.
53. Yinger. (1977). A Comparative Study of the Substructures of Religion. Journal for the 
Scientifics Study of Religion. 16 (1): 67-86.
54. Yinger, J. Milton. (1969). A Structural Examination of Religion. Journal for the Scientific 
Study of Religion. 88-100.

پيوست1:گويههايسنجهمعناداريزندگيوميزانپاياييآنها   

آلفاي
شاخص

آلفادرصورت
حذفگويه بعد گويه ها ف

ردب

0/77

0/70

ارزشمندي

با تفكر درباره زندگي هميشه دليلي براي زندگي در دنيا مي يابم 1

0/70 در زندگي ارزش هايي دارم كه در هر شرايطي به من انگيزه مي دهند 2

0/79 اگر قرار باشد امروز بميرم، احساس مي كنم زندگي ارزنده اي داشته ام 3

0/68 همواره به اين فكر مي كنم كه زندگي، ارزش زيستن ندارد 4

0/72 اگر مي توانستم ترجيح مي دادم به دنيا نيايم 5

0/73

0/69

اميدواري

در برابر هر مشكلي راه حل هاي زيادي وجود دارد 6

0/74 بر اين باورم كه درد و رنج زندگي پاياني ندارد 7

0/67 همواره فكر مي كنم آينده بهتر از گذشته و حال خواهد شد 8

0/63
تا چه حد با عبارت »در نا اميدي بس��ي اميد اس��ت پايان شب سيه سفيد 

است«، موافق هستيد؟ 9

0/65
حتي هنگامي كه ديگران اميدش��ان را از دس��ت مي دهند من مي دانم كه 

مي توانم راهي براي حل مشكالتم پيدا كنم 10

0/71

0/66

هدفمندي

اين عالم يكسره پوج و بي هدف است 11

/063 من به توانايي هاي خودم براي فهم هدف زندگي باور دارم 12

0/68 فهم اتفاقات زندگي دشوار است و مرا دچار سردرگمي مي كند 13

0/70 احساس مي كنم اكثر اوقات زندگيم به بيهودگي مي گذرد 14

0/69 به نظر من جهان بر اساس يك طرح و برنامه پيش مي رود 15


