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 چکیده
بندی کشورهای مختلف براساس اديان رسمی آنها و سپس بررسی متغیرهای  اين پژوهش در پی تقسیم

تغیرهای مورد بررسی، احساس شادمانی، باشد. م می مورد نظر در آنها و تحلیل تفاوتهای موجود
پیمايش جهانی ارزشها های  باشند و از داده می اهمیت به مذهب، غرور ملی و دموکراسی کشورها

آوری شده استفاده شده است. در اين تحلیل ثانويه، ابتدا  ( که توسط اينگلهارت جمع2005-2009)
يک از مناطق تفکیک شده وکراسی در هرمذهب، غرور ملی و دممیزان احساس شادمانی، اهمیت به 

دهد باالترين  می سنجی انجام شده است. نتايج نشان مورد بررسی قرار داده شده و سپس بین آنها رابطه
شود. باالترين  می قاره آمريکا و نیز مسیحیان استرالیاهای  میزان احساس شادمانی مربوط به پروستان
ا و شیعیان دارند و در کل مسلمانان با اختالف بسیار زيادی اهمیت به مذهب را مسلمانان شمال آفريق

دهند. در تمام مناطق مورد بررسی، غرور ملی میزان  می نسبت به مسیحیان اهمیت بیشتری به مذهبشان
های  درصد بیشتر از مسیحیان غرور ملی دارند. پروستان 3نسبت بااليی را دارد و در کل مسلمانان 

اير مناطق مورد بررسی معتقدند که کشوری با دموکراسی باال دارند. و مسیحیان اروپا بیشتر از مردم س
دهند که  می ها نشان همچنین يافتهآسیا )روسیه( کمترين میزان را به دموکراسی در کشور خود داده اند. 

ی با  میزان اهمیت به مذهب در تمام مناطق بررسی شده در اين پژوهش، رابطه احساس شادمان
ی معنادار است. رابطه بین غرور ملی و احساس شادمانی نیز نشان از تاثیر نسبتا باالی غرور ملی ا رابطه

ها  بر احساس شادمانی افراد است. در خصوص همبستگی بین دموکراسی و احساس شادمانی، يافته
 تر است.  دهد که اين رابطه در کشورهای مسیحی نسبت به کشورهای مسلمان قوی می نشان

 : احساس شادمانی، غرور ملی، دموکراسی، اهمیت به مذهب، مسلمانان، مسیحیان کلیدی واژگان
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 مقدمه و طرح مسئله
از عهد باستان به احساسات مثبت انسان از جمله شادمانی توجه شده است. به عقیده ارسطو، 

انی دست کم سه نوع شادمانی وجود دارد؛ در پايین ترين سطح عقیده مردم عادی است که شادم

داند و در سطح باالتر از آن، شادمانی مورد نظر ارسطو يا  می را معادل موفقیت و کامیابی

(. اين در حالی است که روان شناسان در 1378گیرد)آيزنک،  می شادمانی ناشی از معنويت قرار

 آخر قرن بیستم، توجه به احساسات مثبت را آغاز کرده اند.های  سال

امروزه نیز توجه زيادی را به خود جلب کرده است و معناهای  شادمانی مقوله ای است که

هیجانی مثبت و های  ( آن را تعادل بین تجربه2001گیرد. لیوبومیراسکی ) می گسترده ای را در بر

( معتقد است شادمانی به درجه يا میزانی 1988) داند. وينهون می منفی در طول يک دوره زمانی

 کند. آرگايل و همکاران می مطلوبیت کل زندگی خود قضاوت گردد که شخص درباره می اطالق

 ( شادمانی را ترکیبی از وجود عاطفه مثبت، عدم وجود عاطفه منفی و رضايت از زندگی1989)

( شادمانی را تجربه احساس نشاط، خشنودی و 2005) دانند. لیوبومیراسکی و همکاران می

خود را خوب، بامعنا و باارزش بداند،  خوشی و نیز دارا بودن اين احساس که فرد زندگی

( در يک بررسی به اين نتیجه رسید که تا سال 1988(. وينهوون )1387)عابدی، کنند می تعريف

وابسته به آن از جمله رضايت، لذت و های  مربوط به شادمانی و مقولههای  کل پژوهش 1960

وط به شادمانی افزايش مربهای  پژوهش 1960مورد بوده است. از سال  62احساسات مثبت 

؛ به نقل از میرشاه  2001)آرجیل: مختلفی به بررسی شادمانی پرداختندهای  يافت و سازمان

( اما عوامل و متغیرهای بسیاری در رشد و توسعه احساس شادمانی 1381جعفری و همکاران:

از دريافت  توان به شادی رسید؛ اما در واقع، شادی فراتر می سهم دارد و از راههای گوناگون

(. آنچه در اين عرصه 1388؛ به نقل از علوی:2005)مارتین:  ای است فوری و لحظههای  لذت

اهمیت فراوان دارد، آن است که انسانها ابزار واقعی رسیدن به شادمانی را بیابند و از ابزار 

پنداری و يا حتی از ابزار اضطراب، دغدغه و تشويش، شادی و آرامش را طلب نکنند. 

توانند با در نظر گرفتن عوامل  ها می شبختانه اين گونه گزارش شده است که تمامی انسانخو

حقیقی رسیدن به شادی، احتمال رسیدن به آن و يا میزان شادی را در خود افزايش دهند. چنین 

 )همان: در تمامی طول عمر صادق است –با وجود تغییراتی در سنین مختلف حیات  –امری 

( معتقد است ايمان مذهبی تاثیر زيادی بر میزان شادمانی دارد. 2000) ر که میرزهمانطو (.1388
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ايمان مورد نظر میرز، ايمانی است که حمايت اجتماعی، هدفمندی، احساس پذيرفته شدن و 

مذهبی کارکردهايی های  آورد. نیز از نظر گريلی، فعالیت می امیدواری را برای فرد به ارمغان

 ( 1388)علوی: گردند. می موجب افزايش شادمانی فرد دارند که در نهايت

و با بررسی اند  تحقیقات زيادی بر رابطه بین اهمیت به مذهب و احساس شادمانی پرداخته

يابیم که نظرات متفاوت و گاهی متناقض  می تحقیقات انجام گرفته در اين حوزه درتر  دقیق

 به مذهب و شادمانی را تايید و تعدادی رد وجود دارد. تعدادی از آنها وجود رابطه بین اهمیت

بعدی در اين حوزه بیشتر احساس شود. های  شود تا ضرورت برررسی می کنند. اين امر سبب می

بنابراين در اين پژوهش سعی داريم تا به بررسی چگونگی ارتباط بین اين دو متغیر پرداخته و 

ا زياد شدن شدت اين همبستگی را دريابیم.  متغیرهای ديگری را نیز وارد اين رابطه کنیم تا کم ي

عواملی که در اين پژوهش ما به آن خواهیم پرداخت دموکراسی ، اهمیت مذهب و غرور ملی 

است؛ که بررسی میزان و شدت ارتباط آنها با احساس شادمانی ، آن هم در سطح جهانی و با 

اندکی پژوهش به بررسی و  تفکیک اديان مختلف، بررسی مفیديست. با توجه به اينکه تعداد

سنجش میزان شادمانی در بین کشورهای مختلف پرداخته و کشورها را از اين حیث رتبه بندی 

اما تا بحال پژوهشی اين کار را با تفکیک اديان اند  و نیز عوامل موثر بر آن را برشمردهاند  کرده

و سعی دارد تا به بزرگ جهان انجام نداده است. پژوهش حاضر در پی همین بررسی است 

 سواالتی پاسخ دهد.

 سواالت تحقیق

 سواالت اصلی

تفاوت کشورهای مسلمان و مسیحی و بودايی و هندو در میزان احساس شادمانی  -

 چیست؟

تفاوت کشورهای مسلمان و مسیحی و بودايی و هندو در میزان اهمیت به مذهبشان  -

 چیست؟

 ی در اديان مختلف وجود دارد؟چه ارتباطی میان اهمیت به مذهب با احساس شادمان -

 سواالت فرعی

 تفاوت کشورهای مسلمان و مسیحی و بودايی و هندو در میزان غرور ملی چیست؟ -
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 تفاوت کشورهای مسلمان و مسیحی و بودايی و هندو در میزان دموکراسی چیست؟ -

 چه ارتباطی میان غرور ملی با احساس شادمانی در اديان مختلف وجود دارد؟ -

 میان دموکراسی با احساس شادمانی در اديان مختلف وجود دارد؟ چه ارتباطی -

 بررسی پیشینه موضوع
( 2008) دانند. از جمله اينگلهارت و همکاران می عوامل زيادی را براحساس شادمانی تاثیر گذار

معتقدند که دموکراتیزه شدن، توسعه اقتصادی، آزادی انتخاب و غرور ملی بر خوشبختی ذهنی، 

( در تحقیقی ديگر که در بین دانشجويان 2008اينگلهارت: زندگی و شادمانی موثرند.)رضايت از 

 انجام شد نتايج نشان داد که بین دينداری و شادمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

 ( 1389)قمری:

( معتقدند که روابط بین مذهب و شادمانی با توجه به نوع سنجش 1996رابینز و فرانسیس )

 154شود. برای کشف ارتباط بین مذهب و شادمانی ،  می مورد مطالعه ، متفاوتهای  نهو نمو

دانشجوی ايرلند شمالی در مقطع کارشناسی از لحاظ میزان افسردگی ، شادی و حضورشان در 

کلیسا مورد مطالعه قرار گرفتند. بین نمره حضور در کلیسا و شادمانی آنها هیچ ارتباط معناداری 

 يافت نشد.

يک مجموعه از مطالعات به بررسی ارتباط بین دينداری و شادمانی در میان جمعیتهای 

مختلف با استفاده از مقیاس فرانسیس نگرش نسبت به مسیحیت و پرسشنامه شادکامی آکسفورد 

دانشجوی دوره کارشناسی در بريتانیا  360پرداخته اند. اين مطالعات شامل موارد زير است: 

دانشجوی دوره کارشناسی در اياالت متحده )فرانسیس و لستر،  212( ، 1996س،)رابینز و فرانسی

 456( ، 2000ساله در انگلستان )فرانسیس،جونز و فروردين،  16-15نوجوان  994( ، 1997

دانشجوی سال اول مقطع کارشناسی حاضر در يک موسسه در ولز )فرانسیس جونز و 

نشکده در جنوب انگلستان )فرانسیس جونز و نفر از اعضای يک دا 496( ، 2000فروردين،

نفر در بريتانیا که از نظر سن بین نوجوانی تا اواخر دهه هفتاد قرار  295( ، 2000فروردين، 

نفر از دانشجويان دوره کارشناسی در انگلستان )فرنچ و  100( و 2000دارند )فرانسیس و رابینز، 

ل توجه مثبتی بین شادمانی و نگرش نسبت به ( . تمام اين هشت مورد ارتباط قاب1999يوسف ، 

 مسیحیت را نشان دادند.
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در مقابل يک سری از مطالعات ديگر نگرش نسبت به مسیحیت و میزان شادمانی را در بین 

دانشجو در مقطع  154جمعیتهای مختلف مورد بررسی قرار دادند، اين مطالعات شامل 

کشیش کلیسای آنگلیکان  64( ، 1997کرت، کارشناسی ايرلند شمالی )لوئیس، النیکان و فو

)لوئیس، متبی  عضو انگلیسی کلیسای آنگلیکان 70( ، 2000انگلستان )لوئیس، متبی و بورکینشو، 

(. که هر 2003)فرنسیس: دانشجوی تحصیالت تکمیلی در آلمان 331( و 2000و بورکینشو، 

و مذهبی بودن وجود ندارد. چهار مورد نشان دادند که هیچ ارتباط معناداری بین شادمانی 

 (2002)لوئیس، 

 ( فرد باايمانی که خداوند را حامی و مراقب خود1990از طرفی نیز به نظر شواب و پرسون )

( يکی از عوامل ايجاد نشاط 2000داند احساس رها شدگی، پوچی و تنهايی نمی کند. مايرز ) می

مندی، احساس پذيرفته بودن و امید را داند. ايمانی که حمايت همگانی، هدف می را ايمان مذهبی

( نتايج 2005( و هوگارد )2005) (، ناتل2005) (، نودينگ2005برای فرد به دنبال دارد. مارتین )

مختلف دينی به های  دارند که براساس آنها مجموعه فعالیت می هايی را بیان و نظريهها  پژوهش

شد و يا سبب ايجاد شادمانی در افراد شود. توانند افزايش شادمانی را در پی داشته با می نوعی

مذهبی دارای کارکردهايی هستند که نهايتا موجب های  ( معتقد است فعالیت1975) گريل

( طی پژوهشی ابعاد مختلف مذهبی بودن و 1990گردد. پولوما و پندلتون ) می افزايش نشاط فرد

مطالعه خود به وجود ارتباط بین مذهبی سالمتی کلی افراد را مورد مطالعه قرار داده اند؛ آنها در 

دانند )نسبت به  می بودن و احساس شادمانی پی بردند، ايشان دريافتند افرادی که خود را مذهبی

دانند( سطح بااليی از نشاط ، سالمت جسمانی و پايین بودن  کسانی که خود را مذهبی نمی

 (1387، 48دهند. )عابدی: می افسردگی را نشان

ری، که بیشتر آنها هم در اياالت متحده آمريکا انجام شده، بیانگر آن هستند که تحقیقات ديگ

اشخاص مذهبی نسبت به اشخاص غیرمذهبی گرايش بیشتری نسبت به شادمانی دارند؛ بعبارت 

تواند در ايجاد  می مذهبی، هر دو "فعالیت"و  "اعتقاد"توانند شادتر باشند. در واقع  می ديگر

 ( 99،1388؛ به نقل از علوی:2005)مارتین، موثر باشد.شادمانی در افراد 

در آمريکای شمالی و اروپا، افراد مذهبی همچنین سطوح باالتری از شادمانی و رضايتمندی 

گیرند  می دهند. بعنوان مثال افراد مذهبی کمتر در معرض افسردگی قرار می از زندگی را نشان

( در تحقیقی افراد با 1984(. گالوپ )1993ن،؛ براو1991)گارتنر، الرسون،آلون و گارتنر،
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تعهدات مذهبی در سطوح پايین را با افراد با تعهدات مذهبی سطوح باال )کسانی که به طور 

ترين تاثیر را  در زندگی من  ايمان مذهبی من مهم"ای با اين جمله موافقت دارند که  مصرانه

د که افراد با سطوح باال از تعهدات مذهبی دو ( مورد مقايسه قرار دارد. اين مقايسه نشان دا"دارد

( در تحقیق خود 1982) از تعهدات مذهبی بودند. هایتر  برابر شادتر از افراد با سطوح پايین

کنند، احساس  می درصد از کسانی که در مراسم مذهبی شرکت 61گزارش کرده است که 

( انجام 1987هونک و دمور ) کنند. در پژوهشی ديگر که توسط هالمان، می آرامش و شادمانی

 مذهبی از جمله حضور در کلیسا بر شادمانی افرادهای  شد، اين نتیجه بدست آمد که فعالیت

های  افزايد. آنها در توجیه علت اين امر به حمايت اجتماعی که حاصل شرکت در فعالیت می

نزديکترين  ( معتقد است که افراد مذهبی1994) کنند. کالدور می دسته جمعی است اشاره

، وه بر داشتن احساس نزديکی به خداکنند و عال می دوستان خود را از میان افراد مذهبی انتخاب

 )میرشاه جعفری: افزايد. می نسبت به مردم ديد مثبتی دارند که همه اين عوامل بر شادمانی آنها

22،1381) 

ص رابطه بین اهمیت به يابیم که درخصو می بنابراين با بررسی منابع و نظريات گوناگون در

مذهب و احساس شادمانی نظرات متفاوت و گاه متناقضی وجود دارد و نیز هیچ کدام از اين 

مطالعات به بررسی ارتباط اين دو مفهوم در سطح جهانی و نیز به صورت مقايسه ای بین اديان 

ح جهانی اند؛ اين کمبود، ضرورت بررسی مجدد اين دو متغیر را در سط گوناگون نپرداخته

 دهد. می افزايش

مطرح شده در حوزه شادمانی، به میزان و چگونگی تاثیر های  برخی از ديدگاهها و تئوری

اند که غالب نتايج مطالعات آنها  عوامل عینی و بهبود شرايط مادی بر سطح شادمانی افراد پرداخته

ادمانی افراد ندارند ای در سطح ش نشان داده است شرايط عینی به خودی خود نقش تعیین کننده

(schyns,1998:3( يکی از پیروان اين ديدگاه، لین .)است که اعتقاد دارد تاکید بر پول 2000 )

و ها  خصوصی و خودمانی و در نتیجه تشديد اضطرابهای  منجر به حاشیه رانده شدن حوزه

بخصوص کند که  می ( در نقد نظر لین اظهار2001کاهش رضايت و شادمانی شده است. اوت )

ها، اثرات منفی بازار و پول بر شادمانی، جبران و منجر به ثابت ماندن  ی گسترش آزادی بواسطه

( در اين رابطه، تغییر در شرايط حیات عینی 1373سطح شادمانی شده است. اينگلهارت )

کند تغییر وضعیت  می را به دو بخش کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم کرده و استنباطها  انسان
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در کوتاه مدت ممکن است احساس آنی رضايت يا نارضايتی به دنبال داشته باشد اما در  عینی

بلند مدت با باال رفتن سطح امنیت اقتصادی و جانی افراد در جوامع، به مرور اهداف فرامادی 

جای اهداف مادی را گرفته و در اين شرايط سطح باالی درآمد نقش خود را در باال بردن سطح 

 (1388دهد. )چلبی: می راد از دستشادمانی اف

؛ ازجمله: در انی نیز تحقیقاتی صورت گرفته استدر مورد رابطه دموکراسی با شادم

جهانی يک رابطه قابل مالحظه قوی بین دموکراسی و سطح شادمانی از سوی های  نظرسنجی

ن مويد کشور و در دراز مدت بررسی شده است. اي 39مردم گزارش شده. اين ارتباط در میان 

قبلی است که شادمانی به شدت با دموکراسی در ارتباط است )فری و استالز، های  يافته

( دريافت که شادمانی به شدت با 1999) ( همچنین اينگلهارت2006و اينگلهارت: 2000،2002

( نیز در تحقیقی ديگر به اين 2000، اينگلهارت و کینگمن،1999)بارو، دموکراسی رابطه دارد.

ست يافت که مذهب، تحمل خارج از گروه و سطح اجتماعی دموکراسی بطور قوی نتايج د

( اما او معتقد است که 2008کنند. )اينگلهارت: می بینی خوشبختی ذهنی و شادمانی را پیش

گیری شادی و سعادت انسانی نیستند  نهادهای دموکراتیک به هیچ وجه تنها عامل شکل

 (2006)اينگلهارت:

ابطه بین غرور ملی و شادمانی اينگلهارت معتقد است که غرور ملی به همچنین در مورد ر

تنهايی هیچ همبستگی ای با خوشبختی ذهنی ندارد ، اين بطور قوی با تاکید بر روی مذهب 

وريم، غرور ملی تاثیر آ  می مرتبط است، بنابراين وقتی دينداری را در رگرسیون به حساب

بطور قوی در کشورهای کمتر توسعه يافته نسبت به توسعه  مستقلی ندارد. دينداری و غرور ملی

وجود دارد، که برای توضیح اينکه چرا بعضی از کشورهای کم درآمد در سطوح باالتر ها  يافته

کند که  می ( بنابراين او تاکید2008)اينگلهارت: کند. می خوشبختی ذهنی قرار دارند، به ما کمک

 نده شادمانی هستند. )همان(تعصب مذهبی و غرور ملی ، تعیین کن

 فرضیات تحقیق

هر چقدر میزان اهمیت مذهب در جوامع با اديان مختلف، بیشتر باشد افراد بیشتر  (1

 کنند. می احساس شادمانی

هر چقدر میزان غرورملی در جوامع با اديان مختلف بیشتر باشد، افراد بیشتر احساس  (2

 کنند. می شادمانی
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امع با اديان مختلف بیشتر باشد، افراد بیشتر احساس هر چقدر میزان دموکراسی در جو (3

 کنند. می شادمانی

رسد تفاوتهايی در سطح اهمیت به مذهب و میزان  شادمانی و همچنین رابطه  می به نظر (4

 ايندو با هم ، در جوامع مسلمان، مسیحی و بودا و هندو مشاهده کنیم.

 روش تحقیق

مذهب ، دموکراسی و غرورملی با احساس شادمانی در اين مقاله به بررسی ارتباط بین اهمیت 

افراد در سطح کشورها خواهیم پرداخت. روش مورد استفاده در اين جا تحلیل ثانويه بوده و از 

 ( استفاده شده است.2009-2005)موج پنجم  1پیمايش ارزشهای جهانیانهای  داده

باشد و متغیر وابسته  می متغیرهای مستقل شامل اهمیت مذهب، غرورملی و میزان دموکراسی

 نیز میزان احساس شادمانی است. نحوه سنجش متغیرها بدين صورت بوده است که:

به  "کنید؟ می به چه میزان احساس شادمانی": اين متغیر با طرح پرسش  2احساس شادمانی

 گزينه  از خیلی شاد هستم تا اصال شاد نیستم سنجیده شده است. 4صورت 

3غرورملی 
 4به صورت  "کنید؟ می شما به چه میزان به کشور خود افتخار"پرسش : با طرح  

 کنم تا اصال افتخار نمی کنم سنجیده شده است.  می گزينه  از خیلی افتخار

4اهمیت مذهب
 "دهید؟ می به چه میزان به مذهب خود اهمیت": اين متغیر با طرح پرسش  

 ت نمی دهم سنجیده شده است. دهم تا اصال اهمی می گزينه از خیلی اهمیت 4به صورت 

5میزان دموکراسی
از  "دموکراسی در کشور ما"نظرخواهی از مردم درخصوص جمله :  با  

 7)کامال دموکراتیک است( 10تا  6)اصال دموکراتیک نیست( 1ی مطرح شده از  گزينه 10طريق 

 1های  زينهسنجیده شده است. که برای گزارش کردن اين متغیر در بین کشورهای مورد نظر، گ

نام داديم.  "دموکراسی کم"را با يکديگر جمع کرده و  3و  2)اصال دموکراتیک نیست(، 

و  9،  8های  نام داديم و گزينه "دموکراسی متوسط"را نیز جمع کرده و  7و  6، 5 ، 4های  گزينه

 را ساختیم. "دموکراسی باال")کامال دموکراتیک است( را جمع کرده و  10

                                                           
1 World values survey 
2 Feeling of happiness 

3  Pride of nationality 
4  Religion important 

5  Democracy 

6  Not at all democratic  
7  Completely democratic 
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يابی به نتايج بهتر و دقیق تر، مناطق مختلف جهان را با  قتر موضوع و دستجهت بررسی دقی

نشین، مناطق  توجه به نقشه سیاسی و دينی جهان در چند دسته قرار داديم: مناطق مسلمان

نشین، بودايیسم و هندويیسم. قابل ذکر است که بدلیل اينکه اطالعات تمام کشورها در  مسیحی

موجود نبود بنابراين از هر کدام از مناطق ذکر شده  WVSما در خصوص متغیرهای مورد نظر 

 اند. چند کشور انتخاب و مورد بررسی قرار داده شده

 اند : و سپس سنجش، قرار گرفته 1بندی کشورها نیز بدين صورت مورد تقسیم

کشورهای مسلمان در مناطقی شامل: شمال آفريقا )کشورهای مغرب يا مراکش، الجزاير، 

تانزانیا( ، آسیا )کشورهای پاکستان، عربستان سعودی، قرقیزستان، ترکیه،  لی، نیجريه،مصر، ما

مالزی و اندونزی( و نیز کشورهای شیعی شامل عراق، ايران و آذربايجان نیز بصورت جداگانه 

 اند. مورد بررسی قرار گرفته

و کاتولیک کشورهای مسیحی در مناطقی شامل: قاره آمريکا که در آن تفکیک پروتستان 

انجام شد. کاتولیک: مکزيک، کوبا، ونزوئال، کلمبیا، پرو، برزيل، اوروگوئه، آرژانتین، شیلی. 

 پروتستان: دانمارک، کانادا، اياالت متحده.

در اروپا نیز کشورها به لحاظ کاتولیک و پروتستان تفکیک شدند. کاتولیک: ايرلند، اسپانیا، 

 ان. پروتستان: انگلستان، آلمان، فنالند، نروژ، ايسلند.پرتغال، فرانسه، ايتالیا، چک، لهست

شود.  کشور مسیحی آسیا نیز در اينجا فقط شامل روسیه بعنوان کشوری ارتدوکس می

همچنین منطقه جنوب آفريقا نیز بدين صورت بررسی شد که کشورهای آفريقای جنوبی، 

بندی  رفتند و استرالیا نیز در دستهر گزيمبابوه، غنا بعنوان کشورهايی پروتستان مورد بررسی قرا

 پروتستان قرار گرفت.

شود. و هندويیسم نیز  می بودايیسم شامل کشورهای: چین، تايلند، ويتنام، ژاپن و کره جنوبی

در کشور هند بررسی شد. پس از توصیف متغیرهای مستقل و وابسته، برای سنجش میزان 

ی بودن سطح سنجش متغیرها، از ضريب همبستگی بین متغیرهای مورد بررسی بدلیل ترتیب

تر، وضعیت کشورهای  سی کندال استفاده شد.  سپس به منظور بررسی دقیق -همبستگی تاوی

مسلمان به صورت تک تک از لحاظ میزان شادمانی، غرور ملی، میزان دموکراسی و اهمیت 

ن متغیرها( مذهب در جداولی جداگانه گزارش شده است و سپس مسامحتا )بدلیل ترتیبی بود

                                                           
 انجام شده است. www.alternatehistory.comی اديان موجود در سايت  ها براساس نقشه بندی اين تقسیم  1
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تحلیل مسیر برای کشورهای مسلمان و مسیحی انجام شده است تا مشخص شود که کدام يک 

و آيا اند  از متغیرهای مورد نظر ما تاثیر بیشتری بر میزان شادمانی افراد مسلمان و مسیحی داشته

 شود؟ می و شباهتهايی ديدهها  در اين بین چه تفاوت

 ها یافته

 ستقل و وابسته پژوهشف متغیرهای مالف( توصی

 توصیف متغیر وابسته )احساس شادمانی(

 : میزان احساس شادمانی در بین مسلمانان و مسیحیان جهان1جدول شماره 

 احساس شادمانی

 مردمان اديان 

 مختلف

 اصال شاد نیستم خیلی شاد نیستم نسبتا شادم خیلی شادم

 %11 %22 %54 %13 مسلمانان

 %2 %14 %47 %37 مسیحیان

از جمع کردن مسلمانان تمام مناطق و مسیحیان تمام مناطق مورد بررسی، نتايج جدول باال 

 %( شادترند. اما همانطور که67%( از مسلمانان )84دهد مسیحیان ) می بدست آمد که نشان

 بینیم اين اختالف بسیار فاحش و زياد نیست. می

 مختلف: میزان احساس شادمانی در مردمان مناطق  2جدول شماره 

 احساس شادمانی

 مردمان مناطق

 مختلف

خیلی 

 شادم

نسبتا 

 شادم

 خیلی

 شاد نیستم 

 اصال 

 شاد نیستم

 شاخص

 میزان شادمانی

 %84 %2 %14 %47 %37 مسیحیان کاتولیک قاره آمريکا

 %79 %3 %18 %62 %17 مسیحیان کاتولیک اروپا

 %94 %1 %5 %52 %42 مسیحیان پروتستان قاره آمريکا

 %88 %2 %10 %59 %29 ن پروتستان اروپامسیحیا

مسیحیان پروتستان جنوب 

 آفريقا
48% 32% 15% 5% 80% 

 %91 %1 %8 %55 %36 مسیحیان استرالیا )پروتستان(
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 : میزان احساس شادمانی در مردمان مناطق مختلف 2دول شماره ادامه ج

 احساس شادمانی

 مردمان مناطق

 مختلف

خیلی 

 شادم

نسبتا 

 شادم

 خیلی

 شاد نیستم 

 اصال 

 شاد نیستم

 شاخص

 میزان شادمانی

 %65 %15 %25 %58 %7 مسیحیان آسیا )ارتودوکس(

 %82 %2 %16 %62 %20 مسلمانان شمال آفريقا

 %84 %5 %11 %47 %37 مسلمانان آسیا

 %67 %11 %22 %54 %13 شیعیان

 %86 %3 %11 %61 %25 بودايیسم جنوب شرقی آسیا

 %74 %4 %22 %45 %29 هندو

                  

 
 میزان احساس شادمانی در مردمان مناطق مختلف :1نمودار شماره 

میزان احساس شادمانی کشورها و مناطق  "نسبتا شادم"و  "خیلی شادم"های  از جمع گزينه

دهد، باالترين میزان احساس  می آيد. اينطور که جدول و نمودار نشان می مختلف بدست

%( دارند. پس از آن 91%( و مسیحیان استرالیا )94یان پروتستان قاره آمريکا )شادمانی را مسیح

%( ، مسیحیان کاتولیک قاره 86%(، بودايیسم جنوب شرقی آسیا )88مسیحیان پروتستان اروپا )

%( ، مسیحیان پروتستان 82%( ، مسلمانان شمال آفريقا )84%( ، مسلمانان آسیا )84آمريکا )
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بعدی میزان احساس شادمانی های  %( در رتبه79و مسیحیان کاتولیک اروپا )%( 80جنوب آفريقا )

 قرار دارند. 

ها  بطور کلی از کاتولیکها  نکته قابل توجه در اين مقايسه اين است که گويا پروتستان

درصد میزان  10شادترند زيرا مسیحیان پروتستان آمريکا با دارا بودن باالترين میزان شادمانی، 

 9دهند. نیز مسیحیان پروتستان اروپا  می همان مناطق نشانهای  بیشتری را از کاتولیکشادمانی 

 دهند.  می اروپا نشانهای  درصد میزان احساس شادمانی بیشتری را از کاتولیک

 توصیف متغیر مستقل )اهمیت به مذهب(

 : میزان اهمیت به مذهب در بین مسلمانان و مسیحیان جهان3جدول شماره 

 ه مذهباهمیت ب

 مردمان 

 ادیان مختلف

 اصال اهمیت ندارد خیلی اهمیت ندارد نسبتا اهمیت دارد خیلی اهمیت دارد

 %1 %2 %9 %88 مسلمانان

 %25 %33 %27 %15 مسیحیان

 

از جمع کردن مسلمانان تمام مناطق و مسیحیان تمام مناطق مورد بررسی، نتايج جدول باال 

%( با اختالف بسیار زيادی ، 42%( از مسیحیان )97ن )دهد مسلمانا می بدست آمد که نشان

 دهند. می اهمیت بیشتری به مذهب

 : میزان اهمیت به مذهب در مردمان مناطق مختلف 4جدول شماره 

 اهمیت به مذهب          

 مردمان

 مناطق مختلف 

خیلی 

 اهمیت دارد

نسبتا 

اهمیت 

 دارد

خیلی 

اهمیت 

 ندارد

اصال 

اهمیت 

 ندارد

شاخص 

ت به اهمی

 مذهب

 %73 %9 %18 %29 %44 مسیحیان کاتولیک قاره آمريکا

 %42 %27 %31 %28 %14 مسیحیان کاتولیک اروپا

 %65 %13 %22 %27 %38 مسیحیان پروتستان قاره آمريکا

 %35 %28 %37 %22 %13 مسیحیان پروتستان اروپا

 %96 %1 %3 %18 %78 مسیحیان پروتستان جنوب آفريقا
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 : میزان اهمیت به مذهب در مردمان مناطق مختلف 4شماره دول ادامه ج

 اهمیت به مذهب          

 مردمان

 مناطق مختلف 

خیلی 

 اهمیت دارد

نسبتا 

اهمیت 

 دارد

خیلی 

اهمیت 

 ندارد

اصال 

اهمیت 

 ندارد

شاخص 

اهمیت به 

 مذهب

 %40 %28 %32 %20 %20 مسیحیان استرالیا )پروتستان(

 %50 %18 %32 %36 %14 مسیحیان آسیا )ارتودوکس(

 %99 %0 %1 %7 %92 مسلمانان شمال آفريقا

 %92 %3 %5 %17 %75 مسلمانان آسیا

 %98 %0 %2 %10 %88 شیعیان

 %47 %23 %30 %25 %22 بودايیسم جنوب شرقی آسیا

 %80 %5 %15 %28 %52 هندو

 
 میزان اهمیت به مذهب در مردمان مناطق مختلف :2نمودار شماره 

میزان اهمیت  "مذهب نسبتا اهمیت دارد"و  "مذهب خیلی اهمیت دارد"های  گزينهاز جمع 

آيد. اينطور که جدول و نمودار  می به مذهب در بین مردمان مناطق مختلف مورد بررسی بدست

%( و پس از آن شیعیان 99دهد، باالترين میزان اهمیت را مسلمانان شمال آفريقا ) می باال نشان

دهند. در مرتبه پس از  می %( به مذهبشان96یان پروتستان جنوب آفريقا )%( و سپس مسیح98)
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 %( قرار73%( و مسیحیان کاتولیک قاره آمريکا)80%( و هندوها )92آنها مسلمانان آسیا )

 گیرند.  می

%(، مسیحیان 65ترين میزان اهمیت به مذهب را نیز مسیحیان پروتستان قاره آمريکا ) پايین

%(، مسیحیان 42%(، مسیحیان کاتولیک اروپا )47یسم جنوب شرقی آسیا )%(، بوداي50آسیا )

 دهند.  می %( نشان35%( و مسیحیان پروتستان اروپا )40استرالیا )

آيد که مسلمانان شمال آفريقا  مینشین، اينطور بر ای بین مناطق مختلف مسلمان با مقايسه

)يعنی  یجريه و تانزانیا( و سپس شیعیانيعنی کشورهای مغرب يا مراکش، الجزاير، مصر، مالی، ن)

دهند و مسلمانان آسیا با  می کشورهای ايران، عراق و آذربايجان( باالترين اهمیت را به مذهب

دهد که  می گیرند. اما در مسیحیت نتايج نشان می تفاوتی نه چندان زياد، پس از آنها قرار

دهند. و  می یت بیشتری به مذهبجنوب افريقا از مسیحیان مناطق ديگر اهمهای  پروتستان

دهند. نیز هندوها رتبه  می اروپا به مذهبهای  کمترين اهمیت را نیز مسیحیان استرالیا و پروتستان

 دهند.  می بندی نشان متوسط و بودايیسم رتبه پايینی را در اين تقسیم

 توصیف متغیر مستقل )غرور ملی(
 نان و مسیحیان جهان: میزان غرور ملی در بین مسلما 5جدول شماره 

 غرورملی

 مردمان

 ادیان مختلف 

 خیلی غرور

 ملی دارد 

 نسبتا غرور 

 ملی دارد

 خیلی غرور 

 ملی ندارد

 اصال غرور

 ملی ندارد 

 %1 %5 %22 %72 مسلمانان

 %1 %8 %27 %64 مسیحیان

با جمع کردن کشورهای مسلمان و مسیحی، و مقايسه ايندو با هم نتايج نشان داد که 

 مانان و مسیحیان از غرور ملی بااليی برخوردارند و درصدهای نزديک به هم را نشانمسل

 %( غرور ملی دارند.91درصد بیشتر از مسیحیان ) 3%( ، 94دهند . بطوريکه مسلمانان ) می



  
 
 
 
 
 

 145  ( 2005-2009غرور ملی، دموکراسی، اهمیت مذهب و افزايش احساس شادمانی يك ديدگاه جهانی )
 

 

 : میزان غرور ملی در مردمان مناطق مختلف 6جدول شماره 

 غرورملی           

 مردمان 

 مناطق مختلف

 خیلی

 ور دارندغر

 نسبتا

 غرور دارند

 خیلی

 غرور ندارند

 اصال

 غرور ندارند

 شاخص میزان

 غرور ملی

 %93 %2 %5 %28 %65 مسیحیان کاتولیک قاره آمريکا

 %87 %3 %10 %40 %47 مسیحیان کاتولیک اروپا

 %94 %1 %5 %22 %72 مسیحیان پروتستان قاره آمريکا

 %83 %4 %13 %44 %39 مسیحیان پروتستان اروپا

 %98 %0 %2 %17 %81 مسیحیان پروتستان جنوب آفريقا

 %97 %0 %3 %25 %72 مسیحیان استرالیا )پروتستان(

 %83 %4 %13 %38 %45 مسیحیان آسیا )ارتودوکس(

 %97 %0 %3 %22 %75 مسلمانان شمال آفريقا

 %96 %1 %3 %15 %81 مسلمانان آسیا

 %94 %2 %4 %21 %73 شیعیان

 %86 %3 %11 %39 %47 شرقی آسیا بودايیسم جنوب

 %95 %1 %4 %21 %74 هندو

 
 میزان غرور ملی در مردمان مناطق مختلف -3نمودار شماره 

میزان غرور ملی در  "نسبتا غرور ملی دارم"و  "خیلی غرور ملی دارم"های  از جمع گزينه 

دهد :  می نشانآيد. اينطور که جدول و نمودار  می بین مردمان مناطق مختلف جهان بدست
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%( و 97%( باالترين میزان و مسلمانان شمال آفريقا )98مسیحیان پروتستان جنوب آفريقا با )

دهند. پس  می %( درصدهای باال و نیز يکسانی را در مورد غرور ملی نشان97مسیحیان استرالیا )

ان قاره آمريکا %( ، مسیحیان پروتست94%( ، شیعیان )95%( ، هندوها )96از آن مسلمانان آسیا )

%(  قرار دارند و با فاصله نه چندان زيادی ، تعدادی 93%( و مسیحیان کاتولیک قاره آمريکا )94)

%(، 87دهند: مسیحیان کاتولیک اروپا ) می از مناطق کمترين غرور ملی را در مقايسه حاضر نشان

%(. 83ان اروپا )%( و مسیحیان پروتست83%(، مسیحیان آسیا )86بودايیسم جنوب شرقی آسیا )

های  دهد، مناطق از نظر غرور ملی تفاوت می آنطور که در صد غرورملی در مناطق مختلف نشان

بسیار زياد و فاحشی را ندارند و همه تقريبا در سطح بااليی غرور ملی دارند. اما در اين بین 

قاره آفريقا آنچه قابل توجه است اين است که چه در بین مسلمانان و چه مسیحیان، مردمان 

 دهند. می باالترين میزان غرور ملی را نشان

 توصیف متغیر مستقل )دموکراسی(
 : میزان دموکراسی در کشورهای مسلمان و مسیحی 7جدول شماره 

 دموکراسی                                                             

 مردمان ادیان مختلف
 وکراسی باالدم دموکراسی متوسط دموکراسی کم

 1/34 9/53 12 مسلمانان

 6/42 5/45 9/11 مسیحیان

با جمع کردن مسلمانان با هم و مسیحیان نیز با هم ، نتايج نشان داد که تفاوت میان مسیحیان 

و مسلمانان نسبت به وجود دموکراسی در کشورشان اندک است و درصدهای نسبتا نزديک به 

 دهند.  می همی را نشان

 : میزان دموکراسی در مناطق مختلف 8 جدول شماره

 دموکراسی

 مردمان 

 مناطق مختلف

 دموکراسی کم
دموکراسی 

 متوسط
 دموکراسی باال

 4/40 6/46 13 مسیحیان کاتولیک قاره آمريکا

 4/26 4/56 2/17 مسیحیان کاتولیک اروپا

 1/42 9/50 7 مسیحیان پروتستان قاره آمريکا
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 دموکراسی در مناطق مختلف: میزان  8دول شماره ادامه ج

 دموکراسی

 مردمان 

 مناطق مختلف

 دموکراسی کم
دموکراسی 

 متوسط
 دموکراسی باال

 2/53 4/41 4/5 مسیحیان پروتستان اروپا

 9/62 4/31 7/5 مسیحیان پروتستان جنوب آفريقا

 5/51 5/41 7 مسیحیان استرالیا )پروتستان(

 2/9 53 8/37 مسیحیان آسیا )ارتودوکس(

 3/32 54 7/13 سلمانان شمال آفريقام

 1/15 1/60 8/24 مسلمانان آسیا

 29 4/51 6/19 شیعیان

 9/43 4/50 7/5 بودايیسم جنوب شرقی آسیا

 3/42 43 7/14 هندو

 در اينجا ، نموداری براساس میزان دموکراسی باال و متوسط در مناطق مورد بررسی ارائه

 تر کند. دهیم تا مقايسه را آسان می

 
 میزان دموکراسی مناطق مختلف براساس ادیان آنها  -4نمودار شماره              

قاره اروپا بیشتر از مردم ساير های  دهد، پروتستان می همانطور که جدول  و نمودار باال نشان

مناطق معتقد بودند که کشورشان دموکراتیک است و مردم روسیه بعنوان مسیحیان قاره آسیا 

 ير مناطق معتقد بودند که کشوری دموکراتیک دارند. کمتر از سا
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 ب ( نتایج همبستگی
 : همبستگی میان متغیرهای مستقل و متغیر وابسته در میان مسلمانان و مسیحیان9جدول شماره 

همبستگی با 

 شادمانی

 ادیان

 سطح معناداری ضریب همبستگی

غرور 

 ملی

 اهمیت 

 به مذهب
 دموکراسی

غرور 

 ملی

 اهمیت

 ذهببه م 
 دموکراسی

 000/0 023/0 000/0 132/0 022/0 126/0 مسلمانان

 000/0 000/0 000/0 139/0 030/0 152/0 مسیحیان

با جمع کردن کشورهای مسلمان و مسیحی و آزمون همبستگی بین اهمیت به مذهب و 

ست دهد که در بین مسلمانان و مسیحیان اين رابطه معنادار ا می احساس شادمانی نتايج نشان

ی رابطه بین میزان غرور ملی  ی مسلمانان در کل و مجموع مسیحیان در زمینه همچنین با مقايسه

داری بین اين دو متغیر وجود  يابیم که در هر دو گروه، رابطه معنی میو احساس شادمانی در

دارد. نیز هم در بین مسلمانان و هم در بین مسیحیان بین دو متغیر دموکراسی و احساس 

 داری مشاهده رابطه آماری معنی 01/0% و سطح خطای کوچکتر از 99نی با اطمینان شادما

 شود. می
 : همبستگی میان متغیرهای مستقل و متغیر وابسته در میان مردمان مناطق مختلف 10جدول شماره 

 همبستگی   با احساس
 شادمانی

 مردمان مناطق مختلف

 سطح معناداری ضریب همبستگی

 غرور
 ملی

 اهمیت 
 مذهب به

 دموکراسی
غرور 
 ملی

 اهمیت
 مذهب به 

 دموکراسی

 000/0 000/0 000/0 054/0 102/0 141/0 مسیحیان کاتولیک قاره آمريکا
 000/0 000/0 000/0 132/0 078/0 103/0 مسیحیان کاتولیک اروپا

 000/0 000/0 000/0 106/0 091/0 117/0 مسیحیان پروتستان قاره آمريکا
 000/0 000/0 000/0 178/0 059/0 188/0 ان اروپامسیحیان پروتست

 008/0 000/0 000/0 019/0 083/0 080/0 مسیحیان پروتستان جنوب آفريقا
 000/0 000/0 000/0 163/0 099/0 140/0 مسیحیان استرالیا

 000/0 000/0 000/0 107/0 159/0 235/0 بودا
 000/0 000/0 000/0 156/0 139/0 208/0 هندو
 000/0 000/0 000/0 014/0 031/0 111/0 شیعه

 000/0 001/0 000/0 188/0 045/0 166/0 مسلمانان شمال آفريقا
 000/0 001/0 000/0 119/0 049/0 135/0 مسلمانان آسیا
 000/0 000/0 000/0 87/0 140/0 179/0 مسیحیان آسیا
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شادمانی افراد در  همانطور که جدول باال و نتايج همبستگی بین اهمیت به مذهب و احساس

دهد، در بین بودايیسم آسیای جنوب شرقی، هندوها،  می بندی شده نشان مناطق مختلف تقسیم

شیعیان، مسیحیان کاتولیک قاره آمريکا، مسیحیان کاتولیک اروپا، مسیحیان پروتستان قاره آمريکا، 

و مسیحیان استرالیا، با مسیحیان پروتستان اروپا، مسیحیان پروتستان جنوب آفريقا، مسیحیان آسیا 

رابطه آماری معناداری بین دو متغیر اهمیت به  01/0% و سطح خطای کوچکتر از 99اطمینان 

مذهب و احساس شادمانی وجود دارد. بدين معنی که میزان احساس شادمانی بیشتری در بین 

به اعداد تر  قیقدهند وجود دارد. نیز با نگاه د می افرادی که میزان بیشتری به مذهب خود اهمیت

آيد که میزان رابطه بین دو متغیر اهمیت به مذهب و احساس  می و ضرايب همبستگی اينطور بر

شادمانی تقريبا در حد متوسط است. که البته اين میزان با تعداد نمونه بسیار زياد در اين پژوهش، 

ح خطای کوچکتر از . در بین مسلمانان شمال آفريقا و مسلمانان آسیا با سط1قابل توجیه است

داری بین دو متغیر اهمیت به مذهب و احساس  % رابطه آماری معنی95و با اطمینان  05/0

 شادمانی وجود دارد. 

رابطه  01/0کوچکتر از % و سطح خطای 99همچنین در تمام مناطق مورد بررسی  با اطمینان 

ارد بدين معنی که میزان داری بین دو متغیر احساس شادمانی و غرور ملی وجود د آماری معنی

احساس شادمانی در بین افرادی که غرور ملی باالتری دارند بیشتر از کسانی که غرور ملی 

کمتری دارند. میزان رابطه بین دو متغیر نیز در حد متوسط است. قابل توجه است که مردمانی که 

یسم آسیای جنوب بیشترين همبستگی بین غرور ملی و احساس شادمانی شان وجود دارد، بوداي

شرقی، هندوها و مسیحیان پروتستان اروپا هستند. نیز در تمام مناطق مورد بررسی با اطمینان 

رابطه آماری معناداری بین دو متغیر دموکراسی و احساس  01/0% و سطح خطای کوچکتر از 99

رابطه  ی متوسط است. و اين های همبستگی نشان از وجود رابطه شادمانی وجود دارد که ضريب

تری  در بین مسلمانان شمال آفريقا، مسیحیان پروتستان اروپا و مسیحیان استرالیا همبستگی قوی

دهد. در بین مسیحیان پروتستان جنوب آفريقا، بین دموکراسی  را نسبت به ساير مناطق نشان می

                                                           
ی کوچک فاقد معناداری آماری باشد: يعنی بعید است در  وی در نمونهدواس معتقد است که چه بسا رابطه ق  1

ی کوچک  گیری در نمونه ای وجود داشته باشد. اين از آن روست که احتمال خطای نمونه جمعیت هم چنین رابطه

در  گیری خیلی کمتر است. از اين رو های بزرگ احتمال خطای نمونه ی بزرگ است. در نمونه خیلی بیشتر از نمونه

 ولو آنکه رابطه کامال ضعیف باشد. -های بزرگ با سهولت بیشتری به معناداری آماری می رسیم نمونه
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ری دا رابطه آماری معنی 05/0% و سطح خطای کوچیکتر از 95و احساس شادمانی با اطمینان 

 وجود دارد. 

تری از تک تک کشورهای مسلمان در مناطق مختلف  در ادامه خوب است تا اطالعات دقیق

جهان در خصوص میزان احساس شادمانی، میزان دموکراسی، غرور ملی و اهمیت به مذهبشان 

 داشته باشیم. 

 : میزان احساس شادمانی در بین کشورهای مسلمان11جدول شماره 

 احساس شادمانی

 ورهای مسلمانکش

 خیلی 

 شادم

 نسبتا 

 شادم

 خیلی

 شاد نیستم 

 اصال

 شاد نیستم 

 شاخص میزان

 احساس شادمانی 

 6/81 1/2 3/16 3/56 3/25 مغرب/مراکش

 6/83 3 4/13 2/56 4/27 الجزاير

 5/89 8/1 7/8 7/76 8/12 مصر

 5/83 8/2 7/13 1/44 4/39 مالی

 8/91 2/0 8 3/52 5/39 نیجريه

 5/94 3/2 2/3 70 5/24 اتانزانی

 6/76 1/11 3/12 2/60 4/16 پاکستان

 5/91 1/3 4/5 3/61 2/30 عربستان سعودی

 5/84 2/5 3/10 60 5/24 قرقیزستان

 8/94 2/0 5 3/58 5/36 مالزی

 9/94 3/0 8/4 9/68 26 اندونزی

 9/71 3/10 8/17 7/52 2/19 ترکیه

 9/62 5/4 6/32 56 9/6 عراق

 5/62 7/12 8/24 3/50 2/12 ايران

 1/78 4/9 5/12 65 1/13 آذربايجان

 

دهد، در بین کشورهای مسلمان مورد بررسی در اين  می طور که جدول باال نشان همان

دهند و پس از آن  می %( باالترين میزان احساس شادمانی را نشان9/94) پژوهش، مردم اندونزی

 گیرند. %( قرار می8/91%( و نیجريه )5/94%( ، تانزانیا )8/94نیز کشورهای مالزی )
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 : میزان اهمیت به مذهب در بین کشورهای مسلمان12جدول شماره 

 اهمیت به مذهب     

 کشورهای مسلمان

خیلی اهمیت 

 دهند می

نسبتا اهمیت 

 دهند می

خیلی اهمیت 

 نمی دهند

اصال اهمیت 

 نمی دهند

شاخص میزان 

 اهمیت به مذهب

 5/98 3/0 2/1 9/7 6/90 مغرب/مراکش

 1/98 1 9/0 5/7 6/90 الجزاير

 6/99 3/0 1/0 9/3 7/95 مصر

 8/98 3/0 9/0 6/8 2/90 مالی

 5/93 8/2 7/3 7/8 8/84 نیجريه

 3/94 9/0 8/4 5/13 8/80 تانزانیا

 9/94 5/0 6/4 1/13 8/81 پاکستان

 8/97 5/0 7/1 9 8/88 عربستان سعودی

 8/69 6 2/24 9/37 9/31 قرقیزستان

 96 7/0 3/3 5/15 5/80 مالزی

 8/98 3/0 9/0 ¼ 7/94 اندونزی

 4/91 8/2 8/5 4/16 75 ترکیه

 7/98 2/0 1/1 2/5 5/93 عراق

 5/95 2/1 3/3 9/15 6/79 ايران

 8/96 2/0 3 3/15 5/81 آذربايجان

 

یت %( باالترين میزان اهم6/99آيد، مردم کشور مصر ) می بر 12طور که از جدول شماره  آن

به مذهب را در بین کشورهای مسلمان مورد نظر ما در اين پژوهش دارند و پس از آن دو کشور 

دهند. و  می %( میزان بااليی از اهمیت به مذهب را نشان8/98اندونزی و مالزی با میزانی يکسان )

یت به %( اهم8/69ترين میزان ) کشور قرقیزستان با فاصله ای نسبتا زياد با ساير کشورها پايین

دهد. و بطور کلی شاخص میزان اهمیت به مذهب در بین کشورهای مسلمان  می مذهب را نشان

 گواه اين است که اکثريت قريب به اتفاق مردم در اين کشورها به مذهبشان اهمیت بااليی

دهد. با  می را نشان %(5/95بندی، اهمیت به مذهب بااليی  ) دهند. ايران نیز در اين تقسیم می

بینیم که مالزی و اندونزی در هر دو  می 11ی به جدول فوق و مقايسه آن با جدول شماره نگاه

دهند و جزو کشورهايی هستند که هم احساس شادمانی و هم  می متغیر میزان بااليی را نشان

 اهمیت به مذهب بااليی دارند. 
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 : میزان غرور ملی در بین کشورهای مسلمان 13جدول شماره 
 ور ملیغر           

 کشورهای مسلمان
خیلی غرور 

 دارم
نسبتا غرور 

 دارم
خیلی غرور 

 ندارم
اصال غرور 

 ندارم
شاخص میزان 

 غرور ملی
 1/92 3/1 6/6 4/34 7/57 مغرب/مراکش

 1/95 2 9/2 9/21 2/73 الجزاير
 3/98 2/0 5/1 25 3/73 مصر
 5/98 2/0 3/1 5/8 90 مالی

 9/86 3/3 8/9 5/18 4/68 نیجريه
 4/94 6/2 3 7/13 7/80 نزانیاتا

 3/97 4/0 3/2 16 3/81 پاکستان
 6/94 9/1 5/3 7/20 9/73 عربستان سعودی

 2/82 6/4 2/13 4/39 8/42 قرقیزستان
 9/94 5/0 6/4 7/25 2/69 مالزی

 6/92 1/1 3/6 4/46 2/46 اندونزی
 2/96 7/0 1/3 15 2/81 ترکیه
 4/93 7/1 9/4 9/16 5/76 عراق
 4/95 7/1 9/2 9/3 5/91 ايران

 3/94 1/1 6/4 12 3/82 آذربايجان

میزان غرور ملی نیز در بین کشورهای مسلمان مورد بررسی، تقريبا مانند میزان اهمیت به 

دهد. باالترين میزان غرور ملی مربوط به مردمان کشور  می مذهب، درصدهای بااليی را نشان

د و پايین ترين میزان غرور ملی را نیز مردمان باش می %(3/98%( و سپس مصر )5/98مالی )

بندی، جزو  %( دارند. ايران نیز در اين تقسیم2/82%( و قرقیزستان )9/86کشورهای نیجريه )

% از افراد در 95دهد. يعنی بیشتر از  می ست که میزان بااليی غرور ملی را نشانا کشورهايی

 ايران، غرور ملی بااليی دارند.  

 : میزان اعتقاد مردم کشورهای مسلمان به وجود دموکراسی در کشورشان 14جدول شماره 
 دموکراسی             

 کشورهای مسلمان
 زیاد متوسط کم

 4/10 4/69 2/20 مغرب/مراکش
 7/9 4/62 9/27 الجزاير
 5/28 1/54 4/17 مصر
 7/47 3/43 9 مالی

 9/11 7/66 4/21 نیجريه
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 اعتقاد مردم کشورهای مسلمان به وجود دموکراسی در کشورشان: میزان  14دول شماره ادامه ج
 دموکراسی             

 کشورهای مسلمان
 زیاد متوسط کم

 1/31 9/54 14 تانزانیا
 4/28 4/53 2/18 پاکستان

 2/8 63 8/28 عربستان سعودی
 5/24 5/56 19 قرقیزستان

 8/43 7/51 5/4 مالزی
 7/33 7/56 6/9 اندونزی
 29 4/51 5/19 ترکیه
 8/16 5/58 7/24 عراق
 7/18 5/59 8/21 ايران

 5/9 4/62 1/28 آذربايجان

 

دهد، از بین کشورهای مسلمان مورد بررسی مردم  می نشان 14طور که جدول شماره  آن

کشورهای مالزی و مالی بیشتر از ساير کشورها معتقد بودند که دموکراسی در کشورشان وجود 

 .دارد

ی احساس شادمانی و اهمیت به مذهب بعنوان رابطه اولیه، و نیز  نشان دادن رابطه در ادامه با

ای انجام  کنیم تا مقايسه می يکبار با کنترل متغیرهای دموکراسی و غرور ملی اين رابطه را بررسی

دهیم و مشخص شود که رابطه موجود تا چه میزان واقعی و يا کاذب و تحت تاثیر عوامل 

 .ديگری بوده است

 
 مدل تحقیق – 5نمودار شماره

 احساس شادمانی

 دموکراسی

 اهمیت به مذهب

 غرور ملی
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 : مقایسه رابطه اولیه و رابطه مشروط میان متغیرهای مستقل و وابسته 15جدول شماره 

 رابطه اولیه مناطق مختلف
رابطه ثانویه )با کنترل کردن 

 متغیرهای دموکراسی و غرور ملی(

 مسیحیان کاتولیک قاره آمريکا
102/0 

000/0 

107/0 

000/0 

 مسیحیان کاتولیک اروپا
078/0 

000/0 

081/0 

000/0 

 مسیحیان پروتستان قاره آمريکا
091/0 

000/0 

074/0 

000/0 

 مسیحیان پروتستان اروپا
059/0 

000/0 

036/0 

015/0 

 مسیحیان پروتستان جنوب آفريقا
083/0 

000/0 

075/0 

000/0 

 مسیحیان استرالیا )پروتستان(
099/0 

000/0 

079/0 

004/0 

 مسیحیان آسیا
140/0 

000/0 

084/0 

114/0 

 مسلمانان آسیا
049/0 

001/0 

020/0 

202/0 

 مسلمانان شمال آفريقا
045/0 

001/0 

033/0 

110/0 

 شیعه
031/0 

000/0 

020/0 

107/0 

 بودا
159/0 

000/0 

102/0 

000/0 

 هندو
139/0 

000/0 

094/0 

000/0 

 مسیحیان )در کل(
030/0 

000/0 

008/0 

182/0 

 مسلمانان )در کل(
022/0 

023/0 

014/0 

243/0 
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در تفسیر جدول باال بايد توجه داشت به نظر دواس مبنی بر اينکه اگر بدوا رابطه ای بین دو 

فت که رابطه متغیر وجود داشته باشد ولی در جداول مشروط روابطی وجود نداشته باشد بايد گ

اما صفر اند  از رابطه اولیهتر  واردی که رابطه مشروط ضعیفايم. اما در م اولیه را تبیین کرده

نیستند، رابطه اولیه فقط تا کمی کاذب است. و چنانچه همبستگی مشروط اساسا کمتر از 

 (202همبستگی دو متغیره اولیه باشد احتماال بدان معنی است که رابطه کاذب است. )دواس: 

کراسی و رد بررسی پس از کنترل متغیرهای دموبینیم که در برخی از مناطق مو می بنابراين

دار شد )مانند مسیحیان آسیا، مسلمانان آسیا، مسلمانان شمال آفريقا،  غرور ملی، رابطه غیرمعنی

مناطق رابطه اولیه را تبیین شیعه، مسیحیان )در کل( و مسلمانان )در کل((. بنابراين در اين 

 از رابطه اولیهتر  دار است اما کمی ضعیف وط ، معنیايم.  اما در برخی مناطق ، رابطه مشر کرده

باشد )مانند هندو، بودا، مسیحیان استرالیا، مسیحیان پروتستان جنوب آفريقا، مسیحیان  می

پروتستان اروپا و مسیحیان پروتستان قاره آمريکا( که در اين موارد رابطه اولیه فقط تا کمی 

)مسیحیان کاتولیک قاره آمريکا و مسیحیان  مورد بررسیی  کاذب است. اما در دو منطقه

نشد بلکه تر  کاتولیک اروپا( رابطه نه تنها بعد از کنترل متغیرهای دموکراسی و غرورملی کم

 دهد.  می میزان همبستگی باالتری را نیز نشان

 آيد : می در ادامه نتايج تحلیل مسیر که در بین مسلمانان و مسیحیان صورت گرفته است

 

، هم در بین کشورهای مسلمان و هم کشورهای دهد که نتايج تحلیل مسیر نشان می همانطور

مسیحی، غرور ملی بیشترين تاثیر و بعد نیز دموکراسی تاثیر باالتری را بر احساس شادمانی افراد 
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 داشته است. اهمیت به مذهب در بین کشورهای مسلمان تاثیر بیشتری بر احساس شادمانی

شود و  می ن. همچنین در هر دو بررسی ، دموکراسی سبب افزايش غرور ملیگذارد تا مسیحیا می

 غرور ملی بر احساس شادمانی تاثیر دارد.

را در نمودارهايی ها  در ادامه تحلیل مسیر را برای تمام مناطق مورد نظر انجام داده که آن

 دهیم: می ارائه
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 گیری: بندی و نتیجه جمع
انجام شده در حوزه احساس شادمانی و عوامل موثر بر های  ظر گرفتن تحقیقاين پژوهش با در ن

آن، به دنبال بررسی رابطه بین احساس شادمانی و اهمیت به مذهب، غرورملی و دموکراسی در 

نشان داد که باالترين میزان احساس ها  بین اديان و مناطق مختلف جهان است. بررسی داده

قاره آمريکا شامل کشورهای دانمارک، کانادا و اياالت متحده های  شادمانی مربوط به پروتستان

ترين میزان  و پايین اند  قرار داده شدهها  آمريکا و نیز مسیحیان استرالیا که در دسته پروتستان

باشد. اين نتايج کامال منطبق با  می احساس شادمانی نیز مربوط به مسیحیان آسیا )روسیه(

کشور را بطور جداگانه از نظر میزان  69ست که در جدولی ( ا1387چلبی )های  يافته

بندی کرده است. در آن جدول نیز کشورهای دانمارک، کانادا و اياالت متحده  شان رتبه انیشادم

و در سطوح پايین جدول  66آمريکا در سطح بااليی از شادمانی قرار دارند و روسیه نیز رتبه 

ها  از کاتولیکها  دهد که پروتستان کلی نتايج نشان می پژوهش ما بطورهای  قرار دارد. يافته

شادترند و در بین مسلمانان نیز ابتدا مسلمانان آسیا )کشورهای عربستان سعودی، پاکستان، 

قرقیزستان، ترکیه، مالزی و اندونزی( و بعد مسلمانان شمال آفريقا )کشورهای مراکش، الجزاير، 

گیرند. پايین بودن میزان احساس  می پس شیعیان  قرارمصر، مالی، نیجريه و تانزانیا ( و س

شادمانی شیعیان را شايد بتوان به دلیل بروز جنگ در کشورهای ايران و عراق دانست و اعتقاد 

سال چه از لحاظ جسمی و  50صاحبنظران مبنی بر اينکه در هر کشوری اثرات جنگ حداقل تا 

کند. در  تر می ماند نیز فرض ما را محکم می چه روحی در بین مردم کشورهای درگیر جنگ باقی

دهد که باالترين اهمیت را مسلمانان  می پژوهش نشانهای  خصوص اهمیت به مذهب يافته

دهند و کمترين اهمیت را مسیحیان استرالیا و  می شمال آفريقا و سپس شیعیان به مذهبشان

دهند.  می ،ايسلند و نروژ( به مذهباروپا )شامل کشورهای انگلستان، آلمان، فنالندهای  پروتستان

در کل مسلمانان با اختالف بسیار زيادی در اهمیت دادن به مذهب، از مسیحیان باالترند. 

غرورملی مردمان قاره آفريقا، اعم از مسیحیان و مسلمانان، از مناطق ديگر باالتر است. و در کل 

هند. در مورد دموکراسی اينطور که د می مسلمانان غرورملی باالتری را نسبت به مسیحیان نشان

اروپا بیشتر از مردم ساير مناطق معتقدند که های  توصیفی آمد، پروتستانهای  در قسمت يافته

 کشوری با دموکراسی باال دارند و مردم روسیه نیز کمترين میزان را به دموکراسی در کشور خود

سی در بین مسیحیان و مسلمانان طور نشان داده شد که میزان دموکرا دهند. و در کل اين می
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بخش توصیفی اين پژوهش های  دهد. بنابراين يافته می درصدهای نسبتا نزديک به هم را نشان

نشان داد که احساس شادمانی و میزان دموکراسی در بین کشورهای مسیحی میزان باالتری را 

سلمان مناطق مختلف دهد و میزان اهمیت به مذهب و میزان غرور ملی در بین مردم م می نشان

نشان میدهد احساس شادمانی و دموکراسی مسلمانان ها  دنیا باالتر است. اما همانطور که درصد

 و مسیحیان اعداد نزديک به همی دارند و اختالف بااليی را نشان نمی دهند.

يابیم که اهمیت به مذهب و احساس  می نیز با بررسی تمام مناطق از اديان مختلف در

ديگر های  منطبق با تعداد زيادی از يافتهها  دهند. که اين يافته می رابطه معناداری را نشانشادمانی 

؛ فرانسیس و 1996؛ رابینز و فرانسیس ، 2000گذشته است از جمله ) میرز ،های  در پژوهش

؛ فرنچ و يوسف ،  2000؛ فرانسیس و رابینز،  2000جونز و فروردين،  ؛ فرانسیس،1997لستر، 

؛  2005؛ هوگارد ، 2005؛ ناتل ،2005؛ نودينگ ، 2005؛ مارتین ،1990شواب و پرسون ،؛ 1999

؛ 1993؛ براون،1991؛ گارتنر، الرسون،آلون و گارتنر، 1990؛ پولوما و پندلتون ،1975گريل ،

( . در خصوص رابطه 1994؛ کالدور ،1987؛ هالمان، هونک و دمور ،1982،های  ؛ 1984گالوپ ،

بین اين دو متغیر در تر  ای قوی نشان از وجود رابطهها  اس شادمانی، يافتهغرورملی و احس

کشورهای چین، ويتنام، تايلند، ژاپن، کره جنوبی و هند دارد نیز مسیحیان پروتستان اروپا، میزان 

زيادی از احساس شادمانی خود را از غرور ملی دارند. در تمام مناطق مورد بررسی ما بین غرور 

 ( را تايید2008س شادمانی همبستگی وجود دارد و نتايج تحقیق اينگلهارت )ملی و احسا

کند. درخصوص رابطه دموکراسی و احساس شادمانی مناطق مختلف، نتايج اين پژوهش  می

دهد که هم در بین مسلمانان و هم مسیحیان دموکراسی باالتر سبب احساس شادمانی  می نشان

؛  2000،2002يج ساير تحقیقات از جمله )فری و استالز، شود. اين نتیجه مويد نتا می بیشتر

؛ اينگلهارت و 1999 ؛ بارو، 2008 ؛ اينگلهارت،1999 ؛ اينگلهارت،2006 اينگلهارت،

 ( . 2000کینگمن،

ای مستقیم با احساس شادمانی  دهد که اهمیت به مذهب رابطه می نتايج تحلیل مسیر نشان

است. اما در بین مسیحیان، دموکراسی باال احساس تر  ویدارد و در بین مسلمانان اين رابطه ق

شادمانی بیشتری را در پی دارد و جالب اينکه هم در بین مسلمانان و هم در بین مسیحیان، 

شود و غرور ملی باالتر احساس شادمانی بیشتری را  می دموکراسی باالتر سبب غرور ملی باالتر

 ر احساس شادمانی تاثیر مثبت دارد. شود. نیز دموکراسی بطور مستقیم ب می سبب
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دهد که در هر کدام از  می تحلیل مسیر انجام گرفته برای مناطق مختلف مورد بررسی نشان

آنها تاثیرات متفاوتی در بین متغیرها وجود دارد. آنطور که تحلیل مسیر نشان داد در بین 

کلمبیا، پرو، برزيل، اوروگوئه، مسیحیان کاتولیک قاره آمريکا )کشورهای مکزيک، کوبا، ونزوئال، 

آرژانتین و شیلی( اهمیت به مذهب و غرور ملی بر احسلس شادمانی تاثیر دارند و اهمیت به 

 شود.  می مذهب نیز سبب افزايش غرور ملی

در بین مسیحیان پروتستان جنوب آفريقا )آفريقای جنوبی، زيمبابوه و غنا( اهمیت به مذهب 

 شود نیز افزايش غرور ملی سبب افزايش دموکراسی می وکراسیسبب افزايش غرور ملی و دم

دهند که البته تاثیر  می شود. و هر سه متغیر مستقل تاثیر خود را بر احساس شادمانی نشان می

است. در بین مسیحیان کاتولیک اروپا )ايرلند، اسپانیا، تر  دموکراسی بر احساس شادمانی قوی

شود و غرور  می هستان( اهمیت بیشتر به مذهب سبب غرور ملیپرتغال، فرانسه، ايتالیا، چک و ل

شود اما غرور ملی بطور مستقیم نیز بر خالف آنچه  می ملی سبب افزايش احساس شادمانی

( بر احساس شادمانی تاثیر دارد. در بین مسیحیان پروتستان اروپا 2008اينگلهارت معتقد بود )

د( نیز دموکراسی تاثیری قوی بر غرور ملی دارد. و نیز )انگلستان، آلمان، فنالند، نروژ و ايسلن

از تاثیر دموکراسی بر احساس شادمانی است. تر  تاثیر مستقیم اهمیت به مذهب و غرور ملی قوی

تحلیل مسیر متغیرهای مورد بررسی در بین مسیحیان پروتستان قاره آمريکا )دانمارک، کانادا و 

همیت به مذهب بر احساس شادمانی دارد. نیز تاثیر دموکراسی اياالت متحده( نشان از تاثیر زياد ا

بر غرور ملی و غرور ملی بر احساس شادمانی نیز نشان داده شده است. از طرفی تاثیر اهمیت 

به مذهب بر غرور ملی نیز قابل توجه است. در بین مسیحیان استرالیا نیز قوی ترين تاثیر را 

 غرور ملی بر احساس شادمانی.اهمیت به مذهب بر غرور ملی دارد و 

در بین مسیحیان آسیا )روسیه( و مسلمانان آسیا )عربستان سعودی، پاکستان، قرقیزستان، 

ترکیه، مالزی و اندونزی( و مسلمانان شمال آفريقا )مراکش، الجزاير، مصر، مالی، نیجريه و 

و نیز دموکراسی بر غرور  بر احساس شادمانی دارد تا دموکراسیتر  تانزانیا( غرور ملی تاثیر قوی

 ملی تاثیر دارد و غرور ملی بر احساس شادمانی.

در بین هندوها غرور ملی تاثیر بیشتری بر احساس شادمانی دارد تا دموکراسی و اهمیت به 

نیز غرور ملی و دموکراسی و اهمیت به مذهب ، هر سه تاثیر نسبتا ها  مذهب. و در بین شیعه

دهند و غرور ملی بطور غیرمستقیم )از طريق افزايش اهمیت  می نشانبااليی بر احساس شادمانی 
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به مذهب( بر احساس شادمانی تاثیرگذار بوده است. که اين نتیجه منطبق با تحقیقات اينگلهارت 

( است که معتقد بود که غرور ملی از طريق افزايش اهمیت به مذهب سبب افزايش 2008)

ر بین کشورهای بودايی )چین، تايلند، ويتنام، ژاپن و کره شود. نیز د می احساس شادمانی افراد

جنوبی( بیشترين تاثیر را دموکراسی بر غرور ملی دارد و سپس غرور ملی بر احساس شادمانی. 

تاثیرات دموکراسی باالتر و اهمیت به مذهب بیشتر بر داشتن احساس شادمانی باالتر نیز در بین 

 مردمان بودايی قابل توجه است. 

ا آنچه مسلم است اين است که نمی توان الگويی مشخص در بین مسلمانان و مسیحیان از ام

دهند.  می اين تاثیرات پیدا کرد. بلکه هر کدام از مناطق مختلف ، میزانی از تاثیر و تاثر  را نشان

ته در تعدادی از مناطق، غرور ملی باالتر بیشترين تاثیر را بر داشتن احساس شادمانی باالتر داش

است. در برخی مناطق میزان دموکراسی باالتر سبب افزايش احساس شادمانی شده است و در 

برخی مناطق نیز اهمیت بیشتر به مذهب سبب باال رفتن میزان احساس شادمانی افراد شده است 

توان اينگونه برداشت کرد که افزايش اين امر در بین مردم متاثر از يک عامل و دو عامل  می و

 و عوامل زيادی در افزايش احساس شادمانی افراد با مذاهب گوناگون تاثیرگذار است. نیست 
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