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  مذهبی و شادکامی در دانشجویان پزشکی دانشگاه نگرش ي رابطه 
  شیراز علوم پزشکی

  3بنفشه امیدوار -2 غالمیعبداهللا -1علی صحرائیان

  چکیده
دهد که نگرش مذهبی در تمام جنبه هاي زنـدگی   در دسترس نشان می پژوهشی شواهد :زمینه و هدف

   .ی نیز یکی از جنبه هاي مهم زندگی روانشناختی اسـت شادکام. سزایی دارده روانشناختی بشر، تأثیرات ب
هاي اخیر بررسی تجربی شادکامی توسط روانشناسـان و جامعـه شناسـان افـزایش      که در سال طوريه ب

 ي  بین نگرش مذهبی و شادکامی در دانشجویان رشتهي این پژوهش با هدف بررسی رابطه  .یافته است
  . ام گرفته استپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز انج

 .انجـام شـد   1388-87کـه در سـال    مقطعی می باشد -توصیفیحاضر ي مطالعه روش  :روش تحقیق
 دانشجوي رشـته پزشـکی بـود    271پژوهش شامل ي نمونه  .بودتصادفی خوشه اي نمونه گیري  روش

کامی و شـاد خـدایاري فـرد    نگـرش مـذهبی   ياز پرسشـنامه   داده ها با اسـتفاده  .)زن 107مرد و  164(
پیرسون  و همبستگی )هاي مستقل براي گروه( tآزمون  داده ها با استفاده از .جمع آوري گردیدآکسفورد 

  .تحلیل گردید
و  میـانگین نمـرات شـادي   . مـی باشـد   3سال با انحراف معیار  4/20دانشجویان میانگین سنی،  :ها یافته

با توجه به یافته هـاي  . بود 16/103، 83/96و  77/46، 54/47مردان و زنان به ترتیب در  نگرش مذهبی
، p=004/0( ، سن و شادکامی)p ،256/0=r=0001/0( مذهبیبین شادکامی و نگرش ي  رابطه ،پژوهش

241/-0=r(و نیز سن و مذهب ، )018/0=p ،198/-0=r( معنادار بود.  
سن نیز  ش مذهبی،دهد که عالوه بر رابطه معنادار بین شادکامی و نگر یافته ها نشان می :نتیجه گیري

  .معناداري با شادکامی و نگرش مذهبی داردي رابطه 
  نگرشمذهب؛  ؛شادکامی :ها کلید واژه
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  مقدمه
طوري که مطالعـات  ه دین ورزي قدمتی دیرینه داشته، ب

جـزء   1مذهب ،داده اندانسان شناسی نشان باستان شناسی و 
 ي بـه گفتـه  . الینفک زندگی بشري در تمام اعصار بوده است

احساس مذهبی عمیق درمانی  فرانکل بنیان گذار مکتب معنا
). 1(وشیار هر انسانی وجود دارد ر ناهو واقعی، در اعماق ضمی

مذهبی، تأثیر مشخصی در معنـادار کـردن    باورهايرفتارها و 
زیارت و توکل بـه   ،تدزندگی افراد دارند، رفتارهایی مانند عبا

ــه     ــویق ب ــد و تش ــاد امی ــق ایج ــد از طری ــی توانن ــد م   خداون
داشـتن   .نگرش هاي مثبت، موجب آرامش درونی افراد گردند

ــ ــا در زن ــد در شــرایط  معن ــاري خداون ــه ی ــدواري ب   دگی، امی
هـاي اجتمـاعی و معنـوي،     مشکل زا، بهره مندي از حمایـت 

ــی واال ه   ــه منبع ــتن ب ــق داش ــاس تعل ــاحس ــه مگ   ی از جمل
   هـا  هایی هسـتند کـه افـراد مـذهبی بـا دارا بـودن آن       روش

می توانند در مواجهه با حوادث آسیب رسان، فشار کمتري را 
  ). 2(متحمل شوند 

مـذهب و  ي ست از مطالعه ا عبارتکه نشناسی دینی روا
اشاره به  ،پدیده هاي مذهبی با استفاده از مفاهیم روانشناسی

  این دارد که مذهب و واقعیـات روانشناسـی از یکـدیگر تـأثیر     
روانشناسی دینی، تمایل فزاینـده اي   يدر حیطه . می پذیرند

ــ  ــدازهاي تئــوریکی، ب   ي واســطه ه وجــود دارد کــه چشــم ان
رو افزایش تحقیقات  از این .شود هاي تجربی حمایت وهشپژ

در زمینه هاي گوناگون نظیر میزان مـذهبی بـودن، نیـاز بـه     
مذهب، تأثیر دیـن در سـالمت جسـم و روان و غیـره بسـیار      

هاي تجربیاتی  یکی از این قبیل پژوهش. چشمگیر بوده است
بین ي بررسی رابطه  محققان روانشناسی دینیي مورد عالقه 

   ).3( مذهب و شادکامی است
هاي اخیر در رویکرد  طور کلی از مباحثی که در ساله ب

 2روانشناسی مثبت مورد توجه قرار گرفته است، مبحث شادي
شادي مفهـومی روانشـناختی اسـت کـه داراي     ي واژه . است

در واژه نامـه هـا شـادي بـا     . تعاریف و ابعاد مختلفی می باشد
و نشاط هـم   ادکامی، خوشیواژه هایی همچون خوشحالی، ش

ـ    . ته شده استسمعنا دان ه در مباحـث روانشـناختی، شـادي ب

                                                 
1- Religion 
2- Happiness 

عنوان یکی از هیجانات مثبت طبقـه بنـدي شـده اسـت کـه      
ــه  خــود آني هــاي روزمــره  هــا در فعالیــت انســان   را تجرب

آگاهی، خالقیت و فعالیت ي شادي افزایش دهنده . کنند می
و موجـب حفـظ    گر روابط اجتماعی اسـت  فرد است، تسهیل

شـادکام  فرد ). 4( گردد سالمت و افزایش طول عمر افراد می
. )5( فردي سالم، فرهیخته، برونگرا، مذهبی و خوشبین اسـت 

هاي  نگرشهمچنین افراد شاد داراي روابط دوستانه باثبات و 
   ).6( مذهبی محکمی هستند

برخی از نظریه پردازان رسیدن بـه شـادکامی را از طریـق    
ها و اهداف معنـوي، نیازهـاي اساسـی، معنـادار      رزشتوجه به ا

بـا   3ربهمـال  .دانند بودن زندگی و عشق به خدا امکان پذیر می
طرح این پرسش که آیا راهی وجـود دارد کـه بفهمـیم چگونـه     

دسـت مـی آیـد، شـادکامی     ه بهترین و پایدارترین شادکامی بـ 
جـا  شرایط پابري داند که در همه  معنوي را یگانه شادکامی می

از نظر وي این احساس شادکامی با سـختی  . و زوال ناپذیر است
افـراد بـا    .وانی زندگی، همزیستی مطلـوبی دارد ها و فشارهاي ر

گرایش دینی و این عقیده که در جهـان مقصـد واالیـی وجـود     
   .)7( توانند شادکامی خود را ارتقا بخشند دارد می

ذهب مـ ي بررسی رابطه ي هاي بسیاري در زمینه  پژوهش
 ي هـا رابطـه   برخـی از ایـن پـژوهش   : و شادکامی انجام شده اند

ـ . مثبت معناداري را بین این دو متغیر نشـان داده انـد   عنـوان  ه ب
آرگایـل و همکـاران،   ، پولنر، ون ریجـن،  )3( عقیلی و کومار: مثال

، للکـس،  اران، الیوبومرسـکی و همکـاران، والیانـت   لویس و همکـ 
ر به چنـین  هاي دیگ رخی پژوهشاما ب ).8- 15( موکرجی و برون

هیسل و فالکنر، پولومو : نوان مثالعه ب. یافته اندندست رابطه اي 
ــدلتون،  ــدلو پن ــک - عب ــن    ).16- 18( خال ــل ای ــی از دالی   یک

تواند عالوه بر شـرایط فرهنگـی و ارزشـی     یافته هاي متفاوت می
متفاوت در جوامع مختلف، استفاده از ابزارهاي گونـاگون توسـط   

   .جهت سنجش شادکامی و  نیز مذهب باشدن امحقق
ــا   و نیــز نقــش قبلــی هــاي پــژوهش  توجــه بــه بنــابراین ب

چـه کـه در مـورد     آن مذهب در زندگی بشـر و نیـز    ي گسترده
بین مذهب و شـادکامی ذکـر شـد و بـا توجـه بـه       مهم ي  رابطه

نگــرش مــذهبی و ي تحقیقــات انــدك در کشــور مــا در زمینــه 

                                                 
3- Malherbe  
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ي تست از بررسـی رابطـه   هدف از پژوهش حاضر عبارمی، شادکا
   .می باشد بین نگرش مذهبی و شادکامی

  
  روش تحقیق

. مـی باشـد  مقطعـی   -حاضر به روش توصیفیي مطالعه 
پژوهش دانشجویان پزشکی دانشگاه علـوم پزشـکی   ي جامعه 
  . ندبود 1387- 88 در سال شیراز

 و متناسب با حجـم   تصادفیخوشه اي روش نمونه گیري 
دانشـگاه علـوم    پزشـکی ي ز دانشـکده  ا رتیـب کـه  تین دب .بود

طور تصادفی انتخـاب شـد و سـپس    ه ب کالس 3پزشکی شیراز 
ي شـیوه  ه تعداد دختران و پسران شرکت کننده در پژوهش بـ 

نفـر   300 شامل  اولیهي  نمونه. ندمتناسب با حجم انتخاب شد
و یـا نـاقص   هـا   نفر به علت عدم تکمیل پرسشنامه 29بوده که 

و  SPSS نتایج با استفاده از نرم افـزار . دیدنبودن آن حذف گرد
و ضـریب   تـی هاي آمار توصیفی، آزمون  گیري از شاخص با بهره

   .همبستگی پیرسون تحلیل گردید
ــر دو       ــتمل ب ــژوهش مش ــن پ ــابی در ای ــاي ارزی ابزاره

ــنامه پ ــذهبی   ي رسش ــرش م ــنجش نگ ــنامه و س ي پرسش
  .بودشادکامی آکسفورد 

یـن پرسشـنامه   ا :1مـذهبی  شسنجش نگري پرسشنامه  -1
بـا بهـره گیـري از    ارسـال  توسط خـدایاري فـرد و همکـاران    

و پژوهشـی و متـون اسـالمی تـدوین شـده اسـت        ي پیشینه
ال پنج گزینـه اي مـی باشـد کـه ابعـاد اساسـی       ؤس 40داراي

ــت    ــدئولوژي اس ــی و ای ــان بین ــامل جه ــه ش ــادي را ک    ،اعتق
اندازه گیري می نمایـد و بـه روش درجـه بنـدي موسـوم بـه       

با  رابطهها از نظر  الؤس .دوشمی اس لیکرت نمره گذاري مقی
 نگرش مذهبی، بعضی داراي نگرش معنـایی مثبـت و برخـی   

با نگاهی به اعتبار ابزار در . داراي نگرش معنایی منفی هستند
ــه  ــه روش  ي دو مطالعـ ــا سـ ــه بـ ــایی کـ ــدماتی و نهـ   مقـ

انجام شـده  » آلفاي کرونباخ«و » گاتمن«، »براون -اسپیرمن«
ـ  95/0و  92/0، 93/0بـه ترتیـب مقـادیري معـادل     است،  ه ب

 تبار نسبتاًدهد ابزار حاضر از اع دست آمده است که نشان می
در پژوهش حاضر ضـریب آلفـاي   ). 19(باالیی برخوردار است 

  .دست آمده ب 82/0کرونباخ 
                                                 
1- Religious Attitude Scale 

ــنامه  -2 ــفوري پرسش ــادکامی آکس ــاده 29داراي  :2دش    م
روایی . تهیه شده است و همکاران توسط آرگایلمی باشد که 

و پایایی این پرسشنامه در تحقیقات متعـددي مـورد بررسـی    
رگایـل و همکـاران پایـایی    آعنوان مثال، ه ب. قرار گرفته است

و  90/0نامه را با استفاده از روش آلفاي کرونباخ،  این پرسش
در ایـران  ). 20( دسـت آوردنـد  ه ب 43/0را  روایی همزمان آن

آکسفورد توسـط علـی پـور و نوربـاال     شادکامی ي نامه پرسش
یـد هشـت   یآن بـه تأ ي ترجمه شده است و درستی ترجمـه  

ــص  ــت متخص ــیده اس ــی   110در . رس ــجوي کارشناس دانش
و  98/0ی آلفاي کرونباخ یدانشگاه هاي شاهد و عالمه طباطبا

ــپا ــوده، هــم 92/0فی نصــیی تیای ــا ب ــه روش یچنــین پای ی ب
ایـن   ).21(. آمـد بـه دسـت    79/0پس از سه هفته بازآزمایی 

ــاران     ــدي و همک ــا عاب ــر محمدرض ــط دکت ــنامه توس پرسش
آن در یـک   همزمـان  روایـی هنجاریابی و مشخص گردید که 

ــه  ــري  727ي نمون ــد 73نف ــ درص ــنجش   وده وب ــراي س ب
ریب ضـ در پژوهش حاضر  .)22( مفید استبسیار دانشجویان 

  .دست آمده ب 90/0کرونباخ  يآلفا
  

  یافته ها
 107نفـر مـرد و    164 شرکت کنندهي نفر نمونه  271 از

 105نفر و  166تعداد دانشجویان ساکن خوابگاه . نفر زن بودند
هـل  أنفـر، مت  220دانشجویان مجـرد  . خوابگاهی بودند نفر غیر

ــه   47 ــر و مطلق ــد  4نف ــزارش گردی ــر گ ــنی  . نف ــانگین س می
. گــزارش گردیــد 3ســال بـا انحــراف معیـار    4/20دانشـجویان  

و  77/46و در خـانم هـا    5/46در آقایان  میانگین نمرات شادي
 8/96هاي مذهبی آقایان  گرشندر  شدهمیانگین نمرات کسب 

گزارش گردید که این تفاوت هـا معنـی    16/103و در خانم ها 
ــوددار ن ــانگین نمــرات شــادکامی در   .)p ،23/0=p=16/0( ب می

ــاه   اد ــاکن خوابگ ــجویان س ــر   11/47نش ــجویان غی و در دانش
 بـود دار ن ه که این تفـاوت معنـی  شدگزارش  58/45خوابگاهی 

)66/0=p( .هـاي مـذهبی در    نگـرش چنین میانگین نمرات  هم
د بـو  2/97هـا   و در غیر خوابگاهی 88دانشجوان ساکن خوابگاه 
با اسـتفاده  . )p=93/0( یامدنبه دست که این تفاوت نیز معنادار 

، )جـنس و محـل سـکونت   (از روش تحلیل واریانس دو عـاملی  
                                                 
2- Oxford Happiness Inventory 
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هاي مذهبی در دانشـجویان   نگرشین نمرات شادکامی و میانگ
  دختر و پسر و ساکنین خوابگاه و غیر خوابگاه مورد بررسی قرار

   .)p=52/0( گرفت که تفاوت معنی داري را شاهد نبودیم 

هــاي مــذهبی در   نگــرشمیــانگین نمــرات شــادکامی و   
 1جـــدول  دانشـــجویان خوابگـــاهی و غیـــر خوابگـــاهی در

  .ستنشان داده شده ا
  هاي مذهبی در دانشجویان ساکن خوابگاه و غیر خوابگاهی بررسی میانگین نمرات شادکامی و نگرش :1جدول 

  تعداد  دامنه تغییرات  حداکثر  حداقل  انحراف معیار  میانگین  وضعیت سکونت  متغیر 

  شادکامی
  166  83  93  10  23/14  11/47  ساکن خوابگاه
  105  56  73  17  22/14  58/45  غیر خوابگاهی

  166  161  171  10  6/26  98  ساکن خوابگاه  هاي مذهبی نگرش
  105  140  160  20  2/29  2/97  غیر خوابگاهی

  

هاي مذهبی بـا اسـتفاده از    بین شادکامی و نگرشي رابطه 
ــد   ــزارش گردیـ ــادار گـ ــون معنـ ــتگی پیرسـ ــریب همبسـ    ضـ

)0001/0=p، 256/0=r( دهـد کـه    چنین نتایج نشان مـی  هم و
هـاي مـذهبی رابطـه     شـادکامی و نگـرش   سن دانشـجویان بـا  
  ).  2جدول ( معنادار و منفی دارد

  ،  شادکامی و سننگرش مذهبیضریب همبستگی بین متغیرهاي : 2جدول 

  سن  شادکامی  یمذهبنگرش   متغیر
  یمذهبنگرش 

  سطح معناداري
1  
0  

256/0 
0001/0 

198/0-  
018/0  

  شادکامی
  سطح معناداري

256/0  
0001/0  

1  
0  

241/0- 
004/0 

نگرش مذهبی، شادکامی و سن نیز به تفکیک جنسیت با اسـتفاده  
  ).3جدول ( مستقل بررسی شد که نتایج معنادار نبودتی از آزمون 

میانگین نمرات مذهب و ي مستقل براي مقایسه  تیآزمون : 3جدول 
  شادکامی و سن بین دو جنس

 p  tمقدار 
انحراف 

 معیار
 متغیر  جنس  تعداد میانگین

054/0 98/1 
 مرد 164 83/96 28

 زن 107 16/103 38/27  ذهبیم نگرش

64/0 46/0 
 مرد 164 54/47 39/14

 زن 107 77/46 14/14 شادکامی

06/0 84/1 
 زن 107 62/19 65/10 سن مرد 164 29/20 26/3

  

  بحث 
بـین نگـرش   ي رابطـه   بررسی ،هدف از پژوهش حاضر 

گاه علـوم پزشـکی   مذهبی و شـادکامی در دانشـجویان دانشـ   
نشان داد بین نگرش  2طور که نتایج جدول  همان .بود شیراز

همچنین  .معناداري وجود داشتي مذهبی و شادکامی رابطه 
شجویان با شادکامی و نسن دامعنادار ي حاکی از رابطه  نتایج
بـین دو جـنس در متغیرهـاي    . بـود هاي مـذهبی   نگرشنیز 

نگرش مـذهبی، شـادکامی و سـن، تفـاوت معنـاداري وجـود       
  .)3جدول ( نداشت

، )3( هـاي عقیلـی و کومـار    نتایج پژوهش حاضر با پـژوهش 
پــولنر، ون ریجــن، آرگایــل و همکــاران، لــویس و همکــاران، 
  الیوبومرسکی و همکاران، والیانت، للکـس، مـوکرجی و بـرون   

بطــه ي مثبــت و معنــادار را بــین هــا نیــز را کــه آن) 15-8(
ــ  ــذهب ب ــده شــادکامی و م ــا ، همســو ،دســت آورده ان ــا ب   ام

ــالکنر، پولومـــو و پنـــدلتون،   پـــژوهش   هـــاي هیســـل و فـ
ــه چنــین رابطــه اي دســت  ) 16-18( خالــک -عبــدل   کــه ب

   .استناهمسو  ،نیافته اند
ــه روانشناســان در ســطح برخــی   ــه رغــم نگــاه بدبینان   ب

همـان ابتـداي شـکل گیـري      هـاي کلـی بـه مـذهب از     نظام
مـذهب  ي رابطه ي روانشناسی کاربردي، تحقیقات در زمینه 

مثبـت بـین ایـن دو    ي و سالمت روانی، اغلب بیـانگر رابطـه   
که خدایی هست که موقعیت ها  به این باور. متغیر بوده است

را کنترل می کند و ناظر بـر بنـدگان خـویش اسـت تـا حـد       
ه طوري که اغلـب افـراد   زیادي اضطراب را کاهش می دهد، ب

خود با خداوند را ماننـد یـک دوسـت بسـیار     ي  رابطهمؤمن، 
صمیمی، توصیف می کنند و معتقدند که می تـوان از طریـق   
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اتکا و توسل به خداوند، موقعیت هاي غیر قابل کنتـرل را بـه   
به نظر می رسد که جهـت گیـري   ). 23( طریقی کنترل نمود

امی گـردد، در واقـع   مذهبی می تواند موجب احسـاس شـادک  
شخصی با وجودي برتر، سبب چشم انداز مثبتـی در   ي رابطه

  ). 24( زندگی می شود
  منفی و معنادار سـن بـا شـادکامی بـا یافتـه هـاي       ي رابطه 

و که به رابطه اي معنادار دست نیافتنـد  ) 25( شریفی و همکاران
را نشـان داد  معنـادار و مثبـت   ي یانگ که رابطـه   ينیز با یافته 
بـین شـادکامی و    ي طور کلی رابطـه ه ب). 26( باشد ناهمسو می

برخـی تحقیقـات بـه    . سن هنوز به روشنی مشخص نشده اسـت 
منفی، برخی رابطه اي مثبت و برخی به عدم رابطه بین ي رابطه 

توانـد   این دو متغیر دست یافته اند که دلیل این نتایج متعدد می
ردهـاي سـنجش و مـواردي از ایـن     شیوه هاي نمونه گیري، راهب

منفی و معنادار سن با نگرش مذهبی نیز بـا  ي رابطه  .قبیل باشد
که به رابطه اي معنادار و مثبت ) 27( یافته هاي بلیزر و همکاران
ي چه که در مورد رابطـه   همانند آن. دست یافتند ناهمسو است

ــا شــادکامی ذکــر شــد اســتفاده از ابزارهــاي ســنجش و     ســن ب
توانـد   ي نمونه گیري گوناگون و مواردي از این قبیل میشیوه ها

   .دلیل نتایج متفاوت تحقیقات در این حیطه باشد
  
  گیري نتیجه
 ي با توجه به یافته هاي این پژوهش که نشـان دهنـده   
هاي مذهبی بر احسـاس شـادکامی دانشـجویان     نگرشتأثیر 

هـاي مناسـب و    می باشد، پیشنهاد می گردد که بـا آمـوزش  

افزایش آگاهی هاي مذهبی افـراد تـالش   ي مر در زمینه مست
وان آینـده اي موفـق و سـالم را بـراي     تبشود تا از این رهگذر 

بهتـر  همچنـین   .افراد و به خصوص دانشجویان ترسیم نمـود 
  است در تحقیقـات آینـده تغییـرات نگـرش مـذهبی در ایـن       

چنین در مورد  هم. سنی مهم نیز مد نظر قرار گیردي دامنه 
 سن با شادکامی و نیز نگـرش مـذهبی نیـز احتمـاالً    ي ابطه ر

هـاي   چـون هـوش هیجـانی، ویژگـی     متغیرهاي دیگري هـم 
  نـــد و ا دخیـــلشخصـــیتی، وضـــعیت اقتصـــادي و غیـــره 

امیـد  . دست آمده باشـند ه نتایج بي توانند تبیین کننده  می
است که تحقیقات آینده به دنبال این پژوهش، بـه تحقیقـات   

ر مورد مـذهب و شـادکامی بـا در نظـر گـرفتن      تري د وسیع
متغیرهاي میانجی و یا تعدیل کننـده بپردازنـد تـا بتـوان در     

  .نهایت مدلی در این زمینه ارائه داد
  

  تشکر و قدردانی
مصــوب  4137ي ایــن مقالــه بــر مبنــاي طــرح شــماره       

ــیراز و      ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــت پژوهش ــا معاون ب
عاونــت صــورت پذیرفتــه   ممــالی و معنــوي آن  حمایــت 

کـه   نـد نویسندگان ایـن مقالـه بـر خـود الزم مـی دان     .  است
ــرکت  از دانشــجویان ــرح  ش ــن ط ــده در ای ــین  کنن و همچن

ــانی     ــر آرش م ــاي دکت ــاب آق ــجن ــاي  ه در ک ــام کاره انج
 هـم .  آماري این مقالـه همکـاري داشـته انـد تشـکر نماینـد      

چنین از خانم شیما صـحرائیان کـه در انجـام ایـن طـرح مـا       
   .را یاري نمودند سپاسگزاري می گردد
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The Relationship Between Religious Attitude and Happiness in 
Medical Students in Shiraz University of Medical Sciences 

Ali Sahraian1, Abdollah Gholami2 and Banafsheh Omidvar3 
Abstract 
Background and Aim: Available evidence shows that religious attitudes have noticeable effects on all 
aspects of human life. During the last decades, empirical examining of happiness has increased by the 
attempts made by the sociologists and psychologists. The purpose of this study was to examine the 
relationship between religious attitude and happiness in medical students in Shiraz university of medical 
sciences. 

Materials and Methods: The research is a cross-sectional and descriptive study which was done in 2008-
2010. Our subjects were selected randomly. The data were collected through Khodayarifard religious attitude 
scale and Oxford happiness inventory. The sample consisted of 271 medical students (164 males and 107 
females). The obtained data were analyzed via Pearson correlation and t-test (for independent groups).      

Results: The mean age of students was 20.4 years and the standard deviation was 3. The mean score of 
happiness, religious attitude in males and females was 47.54, 46.77 and 96.83, 103.16, respectively. There 
was a significant relationship between happiness and religious attitude (P=0.0001, r=0.256), age and 
happiness (P=0.004, r=-0.241), age and religious attitude (P=0.018, r=-0.198).    

Conclusion: The results show that in addition to the significant relationship between religious attitude and 
happiness, the relationship between age and religious attitude and happiness is significant, too.   

Keywords: Attitude, happiness, religion 
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