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 الرؤية من منظور مختلف... مقاربات

  

 

  1هل المتدينين اكثر سعادة من الناس غير المتدينين ؟
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAliPsychoReligiosity&Happiness.pdf 
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هل المتدينين سعداء 

مقارنة بغير المتدينين ؟ 

يرة على هذا االجابة القص

 )نعم(سؤال 

 

  

  

 

هناك قدر كبير من 

البحوث يتناول هذا السؤال 

، والنتيجة تميل الى االشارة 

بان المتدينين اكثر سعادة 

 من غير المتدينين

  

  

 

 

لماذا الناس المتدينين 

 why religiousسعداء 

people are happier ( 

 

  

  

 

تبين الدراسات ان 

الدين يمنح الناس االحساس 

مهم جدا ، هل المتدينين سعداء مقارنة بغير المتدينين ؟ االجابة القصيرة  بسؤالنبدأ المقال 

تناول هذا السؤال ، والنتيجة تميل الى ، إذ هناك قدر كبير من البحوث ي) نعم( سؤالعلى هذا 

،  )على االقل في ضوء التقارير الراهنة(االشارة بان المتدينين اكثر سعادة من غير المتدينين

رغم وجود بعض الدراسات التي ال تجد هذا التأثير فأن حصة االسد للبيانات حول هذا ف

 .ينين الموضوع تقترح ان مستويات السعادة كبيرة لدى الناس المتد

  

لماذا الناس المتدينين ( :اذا ظهر باالتي تذكر الدراسات ان هذا السؤال يصبح اكثر اهمية و

ان الدين يطور ويعزز  ولإلجابة نقول) . why religious people are happierسعداء 

الدراسات ان الدين يمنح الناس االحساس بالغاية من  إذ تبيناسباب ، ةمشاعر السعادة لعد

 negative life experiencesمواجهة خبرات الحياة السلبية قوىة ، وينظم ويخدم الحيا

اقترحت ، وفي الحقيقة  .) مثل الخوف من الموت( existential fearsوالمخاوف الوجودية 

الدين يظهر في  عبرعدد من الدراسات ان العنصر السحري الذي يزودنا بمشاعر السعادة 

على الرغم من الناس في البلدان ذات ف،  social connectednessاالرتباط االجتماعي 

مثل الواليات المتحدة تتحدث حول الدين بوصفه ) التي تؤكد على االستقاللية(التوجه الفردي 

إال في عزلة عن االخرين ،  يمكن تأديتهان الدين ونظام من االعتقاد الشخصي او الداخلي ، 

وبما ان ،  )يظهر بدرجة كبيرة بوجود االخرين( الدين بصورة نموذجية نشاط اجتماعي ان

ان العالقات االجتماعية احد المتغيرات المساهمة في ظهور السعادة الى البحوث تشير

happiness  ،دعونا نبحث في بعض الدراسات التي تسلط الضوء على الترابط  إذن

 .الروحية -االجتماعي بوصفه سببا للسعادة الدينية

  

 ات ـــالدراسج ــــنتائ

ان الضبط االحصائي للعالقات  Diener& Seligman (2002)وجد دينر وسيلجمان 

، بكلمات  well-being)الرفاهية( االجتماعية يلغي العالقة االرتباطية بين الدين وحسن الحال
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اية من الحياة ، وينظم بالغ

ويخدم قوى مواجهة 

خبرات الحياة 

 negative lifeالسلبية

experiences  والمخاوف

 existentialالوجودية 

fears ) مثل الخوف من

 ) الموت

 

 

  

 

الناس المتدينون بان 

لديهم عالقات اجتماعية 

اكثر من غير المتدينين ، 

واذا اخذت ذلك في 

التقدير االحصائي فان 

في حد ذاته ال يعمل  الدين

كمتنبئ للسعادة من دون 

 .وجود العالقات االجتماعية

 

  

 

 

ان الدين يرتبط مع 

الرضا عن الحياة فقط في 

البلدان التي يكون فيها 

 معظم الناس متدينين

  

 

 

اذا كان الدين معيارا 

اجتماعيا فانه قد يكون 

معياراصلباألن يشكل لدينا 

عالقات اجتماعية غنية وان 

 بالقيمة االجتماعية نشعر 

  

اخرى يذكر الناس المتدينون بان لديهم عالقات اجتماعية اكثر من غير المتدينين ، واذا اخذت 

من دون وجود  لتقدير االحصائي فان الدين في حد ذاته ال يعمل كمتنبئ للسعادةذلك في ا

 .العالقات االجتماعية

  

ان الدين يرتبط مع الرضا عن  Okulicz-Kozaryn,2010كوزرون–وجد اوكليكز و

فيها نسبة  توجداما في الدول التي . ن يالحياة فقط في البلدان التي يكون فيها معظم الناس متدين

 lifeغير المتدينين فان الدين ال يظهر انه يؤدي الى الشعور بالرضا عن الحياة من 

satisfaction  ، تقترح هذه النتيجة ان الدين في العديد من البلدان احد الطرائق الرئيسة إذ

، فاذا كان الدين  social capitalللحصول على العالقات االجتماعية ورأس المال االجتماعي 

فانه قد يكون معياراصلباألن يشكل لدينا عالقات اجتماعية غنية وان نشعر  اعياجتما امعيار

بانه اذا كانت لدينا عالقات اجتماعية  مفادها بالقيمة االجتماعية ، وهذا ما يقودنا الى نتيجة

 .غنية ومشاعر القيمة االجتماعية فان هذا مكون اساسي إليجاد السعادة

  

اختبر كوهين  إذ ، بالنسبة للموضوع التي لها اهمية خاصة واخيرا ، توجداحدى الدراسات

تأثير الغاء القوانين  في هذه الدراسة Cohen-Zada and Sander,2011ندرازاده وس–

 تمنع، إذ )لدى النساء(السعادة شعورهم بالى الكنيسة و الناس الزرقاء في الكنيسة على حضور

ة من البيع يوم االحد ، وبمرور الوقت الغت العديد متاجر البيع بالتجزئسابقا القوانين الزرقاء 

) االحد(من الواليات في امريكا هذه القوانين وسمحت للمتاجر بالبيع والتجارة في اليوم 

المخصص تقليديا للراحة والعبادة ، واظهرت النتائج ان الغاء القوانين الزرقاء ارتبط مع تدني 

وسبب ذلك في اعتقادي يرجع الى ان الكنيسة .  الحضور الى الكنيسة وتدني مشاعر السعادة

 .تجعل النساء اكثر سعادة من التسوق 

  

إن هذه النتيجة مثيرة لالهتمام ألن إلغاء القوانين الزرقاء يجب ان ال يكون لها تأثيرا على 

 .ياومع ذلك، فإن إلغاء القوانين الزرقاء اظهر بأن لها تأثيرا اجتماع. المعتقدات الدينية الداخلية

من  قللوان إلغاء القوانين الزرقاء ، يظهر بان الكنيسة عبارة عن نشاط اجتماعي مما 

  ).لدى النساء(الحضور الى الكنيسة الذي أدى بدوره إلى تدني مستويات السعادة 

  مصادر وقراءات مستقبلية 
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   ***   ***   ***  
 

  )ر من كل عام ديسمب 18( بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية 

  مـــــــتنظ

 مؤسسة العلوم النفسية العربية

  النفسانية العلوم و"  العربية"  الثالث السنوي االسبوع
  2016ديسمبر  25الى   18من 

  حول موصوع

  العربية اللغة انتشار تعزيز في أي دور للعلوم النفسانية 
  

     الثراء هذا االسبوع العلميكة بدراساتهم  وابحاثهم ندعوا  االطباء النفسانيين و اساتذة علم النفس تكرم المشار

 
***   ***  *** 

  

  دعوة للمشاركة -" شبكة العلوم النفسية العربية : " االستشارة الموسعة حول

  ...احتياجاتها، واقعها، مستقبلها: الشبكة

   

ExtAdvice.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/DocTurkyAPN  

   

 ***    ***   ***  

  صـــــادق السامرائــــي. د -  !!حتى نحفاظ عليه ونعلى بنيانه"... منجــزٍ إعجـــاز " 

   

AchMiracles.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiAPN  

 

  

 
***   ***  *** 

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس
 الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 جر االلكترونيتالم
http://www.arabpsyfound.com 

***  ***   *** 

 في اصدارات الشبكة اشتراكـــــــات الدعـــــم
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3  

 االعالن بالمتجر االلكترونيخدمات 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=39&controller=category&id_lang=3  
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