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 چکیده 

ارتکاب جرم بکار  لیبه دل یمجازات قانون کیعنوان حبس، به فریک یهستند که به منظور اجرا ییهازندانها سازمان

 گریروبرو هستند که مشاغل د یهمواره با مشکالت خاص ندپرداز یاشخاص م نیکه به امور ا ی.و کارمندانروندیم

با  یو خودکنترل یمذهب یباورها نیب.در این پژوهش به بررسی رابطه ستندیموارد روبرو ن نیرمندان با اکا یحت

پرداخته ایم.پژوهش حاضر از نوع همبستگی بوده است .  کارمندان زندان شهرستان کرمان یاز زندگ تیاحساس رضا

نفر می باشد که از طریق نمونه گیری  09 جامعه مورد پژوهش تمام کارمندان شهرستان کرمان می باشد.تعداد آنها

( و 3992تصادفی ساده طبقه ای انتخاب شدند. داده از طریق پرسش نامه های تعهد مذهبی ورتینگتون و همکاران)

( به دست آمد. تجزیه و 5041)و همکاران  نریتوسط د( و رضایت از زندگی 3996خودکنترلی تانجی و همکاران)

باورهای مذهبی و خودکنترلی  ین برمول کندال و اسپیرمن انجام شده و نتایج نشان داد که تحلیل داده ها از طریق ف

 %09باورهای مذهبی و رضایتمندی از زندگی با  ین ب (.r=195/9و  P،  466/9<95/9) داری وجود داردارابطه معن

رابطه از زندگی و خودکنترلی رضایتمندی  ین ب (.r= 594/9و  P، 51/9<5/9) داری وجود داردارابطه معناطمینان 

 (.r= 566/9و  P، 35/9<95/9) داری وجود داردامعن

 

 زندانکارمندان  ی،از زندگ تیرضا، یخودکنترل ،  یمذهب یباورها:  واژگان کلیدی
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 مقدمه 

ارشاد آنان است اصالح و  نیکردن مجرم یو هدف از زندان دآی یبشمار م انیمددجو تیاصالح و ترب یبرا یزندان به عنوان محل

 نیمجرم برای زا و اشتغال یورزش ،یهنر ،یفرهنگ یطیفراهم کردن مح یو نظام زندانبان ییو تالش دستگاه قضا یو تمام سع

شرافتمندانه و سعادتمندانه در زندان  یبازگشت مجدد به زندگ یالزم را برا زهیانگ ،یطیمح نیفراهم کردن چن یاست تا برا

از جامعه که بعنوان کارکنان زندان در آن  یبه افراد انیم نیرا به صفر برساند. در ا تیار جرم و جناآم نیکند و همچن جادیا

 که هستند روبرو خاصی مشکالت با همواره( و 5202و حسین زاده ،صادق نیا )دشو یمشغول به خدمت هستند، کمتر توجه م

 این کارمندان در مندی رضایت احساس کاهش باعث سائلم این و نیستند روبرو موارد این با کارمندان حتی دیگر مشاغل

 فردش به منحصر معیار پایه بر زندگی کیفیت آن در که است قضاوتی فرایندی زندگی از رضایتمندی احساس. شود می ادارات

 احساس (. اینMacKay,2004)کنند می درک را زیادی مثبت احساس دارند رضایت خود زندگی از که افرادی. شود می ارزیابی

 تواند می احساسی چنین وجود نمونه برای ، دارد همراه به مهمی اجتماعی پیامدهای فردی اثرات بر عالوه زندگی از رضایت

 با که کارمندانی زندگی در مندی رضایت احساس این آوردن دست به اهمیت آنکه حال و کند تضمین را جامعه و فرد سالمت

 موثر مندی رضایت احساس ایجاد در که است متعددی عوامل. شود می ، بیشتر دهستن روبرو جامعه سخت افراد مسائل

 زیادی همبستگی زنذگی رضایت و مذهبی باورهای و(.5209،بهشتی، ربانی) است عواملی از یکی دینی باورهای و دین .هستند

 تکیه و نیرو یک تواند می فرد در نآ به مربوط فرایض اجرای و مذهبی اعتقادات و باورها داشتن(. 5209اف،بکج)دارند هم با

می   محسوب روانی انگیزه یک باور این و. شود تلقی روحی بحران های هنگامه و لحظات در ویژه به فرد برای مهمی روانی گاه

 که کند می احساس را ای انگیزه خویش وجود اعماق در انسان که دلیل این به دارد آدمی سرنوشت و فطرت در ریشه شود که

 و ها سختی هنگام در که ، دارد می را او به بردن پناه و جوبی ، چاره عبادت و هستی خالق با رابطه در پژوهش به را او

 از خداوند سرپرستی و حمایت در را خود آرامش اصل در.  خواهد می کمک او از آید می وجود به زندگی در که هایی گرفتاری

 برای زیادی های برنامه از متشکل که وسیع سامانه یک عنوان به (.دین5205ی و فتح آبادی،سنقرآباد ی)کمریابد می خود

 نفس کنترل منظور به اخالقی خاص قواعد و ها راهنمایی که چرا ، هست نیز خودکنترلی از عناصری شامل ، است بشر هدایت

 (5209صالحی و همکاران،) دهد می قرار فرد اختیار در را رفتارها برخی از امتناع و

( توسط اشنایدر گسترش یافت ، به این معنی است که یک شخص در موقعیت خود چه 5066وم خودکنترلی که در سال)مفه

اشنایدر می گوید: مردم در یک بحث کلی به دو دسته (.Kaushal @ Kwantes,2006یا چه قدر پایدار است) قدر انعطاف پذیر

ویژگی هایی پایین که هر کدام  3و افراد با خودکنترلی)خودنظارتی( 5تقسیم می شوند : افراد با خودکنترلی)خودنظارتی( باال

برخی از افراد نسبت به موقعیت های اجتماعی حساس هستند و ظاهر خود را متناسب با موقعیت رایج تنظیم می کنند، .دارند

تمایل دارند فکر و احساس خود را  این افراد را با خودکنترلی باال می نامیم. در مقابل افرادی هستند با خودکنترلی پایین که

 (.5206)موسوی مقدم و همکاران،بیان نمایند، تا این که متناسب با موقعیت سازماندهی کنند

                                                           
1- High Self-monitoring 
2-Low self- monitoring 
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 روش تحقیق 
با در نظر گرفتن هدف نهایی پژوهش که بررسی رابزه بین باورهای مذهبی و خودکنترلی با احساس رضایتمندی از زندگی می 

جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه کارمندان زن  ری اطالعات توصیفی و از نوع همبستگی است.باشد از نظر شیوه گردآو

نفر از 549نفر می باشد.حجم نمونه تعداد   349و مرد زندان مرکزی شهر کرمان می باشد که طبق آمار تعداد آنها برابر 

از جدول مورگان بدست آمد.روش نمونه گیری در این  کارمندان زن و مرد زندان مرکزی شهر کرمان می باشد که با استفاده

پژوهش استفاده شد . روش نمونه گیری تصادفی ساده طبقه بندی بود . به این صورت که اسامی کارمندان گرفته شد و به هر 

و در طی  نفر از کارمندان انتخاب شد 549کارمند یک عدد اختصاص داده شد و با استفاده از انتخاب اعداد تصادفی تعداد 

آزمون تعهد مذهبی ابزار گردآوری داده در این پژ.هش مراجعات مختلف پرسشنامه ها ارائه و بعد از پاسخگویی جمع آوری شد.

توسط ورتینگتون و همکاران به منظور سنجش میزان تعهد مذهبی افراد ساخته شد.پایایی پرسشنامه تعهد  3992در سال 

بدست آمده است.همچنین ضریب پایایی پرسشنامه با استفاده از روش باز  9902رونباخ مذهبی با استفاده ازآزمون آلفای ک

بدست آمد.به منظور بررسی اعتبار سازه و مالکی پرسشنامه تعهد مذهبی همبستگی  42آزمایی درفاصله سه هفته برای آزمون .

در مراسم های مزهبی و همکاران با نهادهای این آزمون با سه معیار تعهد مذهبی خود گزارشی )اعتبار سازه(، میزان شرکت 

مذهبی و همکاری )اعتبار مالکی( و گزارش فردی از میزان مذهبی بودن )اعتبار مالکی( مورد بررسی قرار گرفت.همبستگی 

پرسشنامه تعهد مذهبی با فرم خود گزارشی تعهد مذهبی،میزان شرکت در مراسم های مذهبی و همکاری با نهادهای مذهبی و 

ارش فردی از میزان مذهبی بودن معنادار بود که این امر حاکی از اعتبار مالکی و سازه آزمون است.همچنین همبستگی گز

پرسشنامه تعهد مذهبی با مقیاس صفات همدلی باتسون حاکی از اعتبار همگرای این ابزار است )شفیعی عربی و 

عبارت( و تعهد مذهبی میان فردی 4تعهد مذهبی درون فرد )پرسشنامه تعهد مذهبی دارای دو زیر مقیاس  (.5203همکاران،

درجه ای میزان  1 2عبارت است که آزمودنی باید در یک طیف لیکرت 59این آزمون در مجموع دارای  9عبارت( است6)

 موافقت یا مخالفت خود با هر یک از آنها را مشخص سازد. 

به منظور ارزیابی خودکنترلی افراد به عنوان یک صفت ساخته  و همکاران 1توسط تانگنی 3996مقیاس خودکنترلی در سال 

عبارت است. گس از مدتی تانگنی و همکاران فرم کوتاه مقیاس خودکنترلی را نیز ارایه  21شد. فرم اصلی آزمون دارای 

و آزمودنی باید  عبارت است و یک نمره کلی بدست می آورد.این آزمون یک ابزار خودگزارشی است 52کردند.فدم کوتاه دارای 

درجه ای )هرگز تا بسیار زیاد( مشخص سازد. هریک از عبارات تا چه حد نشان دهنده ویژگی های  1در یک مقیاس لیکرت 

قرار دارد. نمرات باالتر حاکی از خود کنترلی بیشتر آزمودنی است. تانجنی و  41تا52وی است. طیف نمرات این آزمون بین 

ژوهشی که به بررسی رابطه و اثر گذاری خود کنترلی باال با موفقیت های بین فردی گرداختند، ( با انجام پ3996همکاران )

 مشخصات روانسنجی این پرسشنامه را نیز بر اساس نمونه خود گزارش کردند.

آیتمی  24در برآورد همسانی درونی، پایایی آزمون باال گزارش شده است بدین گونه که آلفا برای مقیاس خودکنترلی فرم بلند 

آیتمی نیز به نتایج مشابه  52-بود و همپنین برای مقیاس خود کنترلی فرم کوتاه%9941در دو نمونه تحقیق تانجنی و همکاران

(. بنابراین پرسشنامه های مورد نظر همسانی درونی مناسبی را دارا می 941و942دست یافتند ) آلفا=در دو نمونه تحقیق آنها

 باشد. 

ساخته شد.و برای سنجش رضایت از زندگی تهیه شده  5041توسط دینر و همکاران در سال  ز زندگی کهپرسشنامه رضایت ا

درجه نمره گذاری می شود.اعتبار رضایت از زندگی  6سوالی است و در  1است. این مقیاس یک ابزار خود گزارشی است که 

درصد به دست آمد. روایی سازه مقساس  40باز آزمایی در صد و با روش  42اس وی ال اس با استفاده از روش آلفای کرونباخ 

برآورد شد. مقیاس و فهرست افسردگی بک رضایت از زندگی از طریق روایی همگرا با استفاده از فهرست شادکامی آکسفورد 

 اس وی ال اس همبستگی مثبت با فهرست شادکامی آکسفورد و همبستگی منفی با فهرست افسردگی بک نشان داد.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

5522 

 

این نتایج، مقیاس رضایت از زندگی اس وی ال اس تو پرانتز یک مقیاس مفید در پژوهش های روانشناختی ایرانی  براساس

 است.

پس از تعیین جامعه و تعداد اعضا، هماهنگی های الزم با مدیران مورد نظر با نامه کتبی از اداره کل زندانها بعمل آمد که برای 

ضور پیدا کرده و پرسشنامه ها در بین کارمندانی که شرایط همکاری را داشتند توزیع جمع آوری اطالعات در زندان مرکزی ح

 داده ها با استفاده از نرم افزار در این پژوهش، تحلیل شد و توضیحات الزم در مورد نحوه پاسخگویی به پرسشنامه ها ارایه شد.

SPSS زمون آمار توصیفی میانگین ، نما ،فراوانی و نمودر انجام گرفت و با توجه به ماهیت فرضیه ها و اهداف پژوهش از آ

 ستونی و از فرمول  همبستگی پیرسون و فرمول کندال برای تحلیل داده ها استفاده شد.

  یافته ها

 توصیف کمی متغیرهای پژوهش

 ه است. آورده شد 5در جدول  رضایت از زندگی، خود کنترلی و تعهد مذهبیبرای متغیرهای  های توصیفیمقادیر شاخص

 های توصیفی در خصوص متغیرهای مدل مقادیر شاخص 1جدول 

 دامنه واریانس انحراف معیار میانگین میانه مد تعداد متغیر
 3/2 64/9 40/9 6/2 6/2 6/2 549 رضایت از زندگی

 2 34/9 15/9 40/2 93/6 92/6 549 خود کنترلی
 3/2 15/9 65/9 992/6 3/6 2/6 549 تعهد مذهبی

، هر هفت متغیر در حد متوسط و زیاد ارزیابی شده است. همچنین با توجه به مقادیر شاخص های مرکزی 5ه به جدول با توج

( بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده است و از طرفی متغیر 3/6مشاهده می شود که مقدار میانگین متغیر تعهد مذهبی)

 کمترین مقدار را دارد. 6/2گین گزینه ای بوده است با میان 6رضایت از زندگی که 

 توصیف کیفی متغیرهای دموگرافیک 

 توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس متغیر جنسیت2جدول

 

 

طبق این آمار بیشترین افراد   توزیع فراوانی جنسیت با ذکر درصد بیان گردیده است. 3شود در جدول همانطور که مالحظه می

 باشند.می  64(  زن با فراوانی %4/64باشند و کمترین افراد نمونه)می 43( مرد با فراوانی %2/15نمونه)

 

 

 

 

 

 درصد فراوانی متغیر

 جنسیت
 4/64 64 زن

 2/15 43 مرد
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 نمودار فراوانی جنسیت -1شکل 

 سنتوزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس متغیر 3جدول

توزیع فراوانی سن با ذکر درصد بیان گردیده است.  طبق این آمار بیشترین  2شود در جدول همانطور که مالحظه می

سال به  19( مربوط به سن %1/6و کمترین آمار ) 49سال که دارای فراوانی  29( مربوط به گروه سنی کمتر از %1/26مقدار)

 باشد.هستند،  می 53باال که دارای فراوانی 

 

 نمودار فراوانی سن -2-4شکل 

 

 درصد فراوانی متغیر

 سن

 1/26 49 سال 29کمتر از 

 5/22 12 سال 69-29

 0/35 21 سال 19-69

 1/6 53 سال به باال 19
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 تحصیالت متغیر اساس بر آماری نمونه درصد و فراوانی توزیع 4جدول

 

توزیع فراوانی تحصیالت با ذکر درصد بیان گردیده است.  طبق این آمار بیشترین  6شود در جدول همانطور که مالحظه می

( مربوط به تحصیالت دکترا که دارای فراوانی %4/2و کمترین آمار ) 44( مربوط به تحصیالت لیسانس دارای فراوانی %11مقدار)

 باشد.ند،  میهست 4

 

 نمودار فراوانی تحصیالت -3شکل 

 توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس متغیر وضعیت تاهل -5-جدول

 

 

دیده است.  طبق این آمار توزیع فراوانی وضعیت تاهل با ذکر درصد بیان گر  1شود در جدول همانطور که مالحظه می

( مربوط به افراد مجرد که دارای %0/25و کمترین آمار ) 590( مربوط به افراد متاهل که دارای فراوانی %5/44بیشترین مقدار)

 باشد.هستند، می 15فراوانی 

 درصد فراوانی متغیر

 تحصیالت

 2/4 59 دیپلم و زیر دیپلم

 2/54 34 فوق دیپلم

 11 44 لیسانس

 4/54 29 یسانسفوق ل

 4/2 4 دکترا

 درصد فراوانی متغیر

 وضعیت تاهل
 0/25 15 مجرد

 5/44 590 متاهل
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 وضعیت تاهلنمودار فراوانی  -4شکل 

 بررسی فرض نرمال

ای استفاده شده است. نتایج نشان دهنده اسمیرنف یک نمونه -مون کولموگوروفیرها از آزمتغبرای بررسی فرض نرمال بودن 

آورده شده است. به دلیل  4(. نتایج این آزمون در جدولP<91/9آن است که فرض نرمال بودن برای این متغیرها رد می شود )

-بستگی اسپیرمن و کندال استفاده مینبودن فرض نرمال برای متغیرهای مورد مطالعه برای بررسی روابط از ضریب هم برقرار

 شود.

 بررسی پذیره نرمال بودن   ( برایK-S)اسمیرنف  -نتایج آزمون کولموگروف 6جدول

 P آماره آزمون حجم نمونه متغیر
 960/9 23/5 549 رضایت از زندگی

 99/9 0/3 549 خود کنترلی

 99/9 46/3 549 تعهد مذهبی

 

از ضریب همبستگی اسپیرمن و کندال استفاده شد )متغیرهای  هبی با رضایتمندی از زندگیباورهای مذبرای بررسی رابطه بین 

 آمده است.   6کمی غیر نرمال(. نتایج حاصل از این آزمون در جدول 
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 ضریب همبستگی بین باورهای مذهبی و رضایتمندی از زندگی 7جدول

 نوع ارتباط وجود ارتباط رضایتمندی از زندگی متغیر

ای باوره

 مذهبی

 مستقیم دارد 5/9در سطح  تعداد Pمقدار معناداری  ضریب همبستگی

 کندال اسپیرمن

51/9 594/9 942/9 549 
  دارمعنی 95/9در سطح **

 

 %09باورهای مذهبی و رضایتمندی از زندگی با  ین بدهد که نشان میاسپیرمن و کندال نتایج حاصل از آزمون همبستگی 

این مساله با . باشدیم(. این رابطه به صورت مستقیم و کم r= 594/9و  P، 51/9<5/9) داری وجود دارداطه معنراباطمینان 

 یید است.أآورده شده قابل ت 4-6 شکلکه در آن توجه به نمودار پراکنش 

 

 پراکندگی باورهای مذهبی و رضایتمندی از زندگی -5شکل 

از ضریب همبستگی اسپیرمن و کندال استفاده شد )متغیرهای  ی از زندگی و خودکنترلیرضایتمندبرای بررسی رابطه بین 

 آمده است. 4کمی غیر نرمال(. نتایج حاصل از این آزمون در جدول 

 رضایتمندی از زندگی و خودکنترلی نیبضریب همبستگی  8جدول 

 نوع ارتباط وجود ارتباط خودکنترلی متغیر

رضایتمندی از 

 زندگی

 مستقیم دارد تعداد Pمقدار معناداری  مبستگیضریب ه

 کندال اسپیرمن

35/9 566/9 994/9 549 
  دارمعنی 95/9در سطح **

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

5525 

 

 

داری ارابطه معنرضایتمندی از زندگی و خودکنترلی  ین بدهد که نشان میاسپیرمن و کندال نتایج حاصل از آزمون همبستگی 

این مساله با توجه به . باشدیم(. این رابطه به صورت مستقیم و کمتر از متوسط r= 566/9و  P، 35/9<95/9) وجود دارد

 یید است.أآورده شده قابل ت 4 شکلکه در آن نمودار پراکنش 

 

 پراکندگی رضایتمندی از زندگی و خودکنترلی 6شکل 

مدل رگرسیون استفاده می  برای بررسی پیش بینی احساس رضایتمندی از زندگی توسط باورهای مذهبی و خودکنترلی از

شود. نتایج حاصل از این آزمون در جداول زیر آمده است. در این مدل متغیر احساس رضایتمندی از زندگی بعنوان متغیر 

 مالک)وابسته( و متغیرهای باورهای مذهبی و خودکنترلی بعنوان متغیرهای پیش بین)مستقل( می باشند.

 جدول خالصه مدل -9جدول 

 ضریب تعیین بستگیضریب هم مدل

 060/9 066/9 رگرسیون

 
جدول تحلیل واریانس رگرسیون -11جدول  

اتمیانگین مربع درجه آزادی مجموع مربعات منبع  مقدار معناداری Fآماره  

نرگرسیو   24/5425  3 40/051  90/5662  99/9  

هباقیماند  35/04  514 43/9    

4/5030 کل  549    
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گرسیونجدول ضرایب ر -11جدول   

 متغیر

اردضرایب استاند ضرایب غیر استاندارد  

t مقدار معناداری B بتا خطای استاندارد 

54/9 باورهای مذهبی   56/9  50/9  04/3  925/9  

92/5 خود کنترلی  56/9  54/5  60/1  99/9  

 

متغیرر مالک)احسراس رضرایتمندی( از تغییررات  %06می باشد. بعبارتی  06/9مقدار ضریب تعیین برابر با  0با توجه به جدول 

مشاهده می شود که مقدار معناداری رگرسریون  59توسط متغیرهای باورهای مذهبی و خودکنترلی تعیین می شود. در جدول 

کره خروجری  55می باشد. از اینرو رگرسیون بین این متغیرها معنادار می باشد. بر اساس جردول  91/9برابر با صفر و کمتر از 

 54/5ن می باشد و ضرایب رگرسیونی آورده شده است، مالحظه می شود که ضریب استاندارد خودکنترلی برابر با اصلی رگرسیو

و تاثیر مستقیم بر رضایت از زندگی دارد. یعنی هر چه خودکنترلی بیشرتر باشرد، رضرایتمندی از زنردگی بیشرتر مری باشرد و 

ی باشد و تاثیر مستقیمی بر رضایتمندی از زندگی دارد. یعنی هر چه م 50/9همچنین ضریب استاندارد باورهای مذهبی برابر با 

 باورهای مذهبی بیشتر باشد، رضایتمندی از زندگی نیز بیشتر می باشد.

  گیریبحث و نتیجه
 داری وجود داردارابطه معناطمینان  %09باورهای مذهبی و رضایتمندی از زندگی با  ین بدهد که نشان مینتایج پژوهش 

(5/9>P، 51/9  594/9و =r این رابطه به صورت مستقیم و کم .)شکلکه در آن این مساله با توجه به نمودار پراکنش . باشدیم 

،روحانی و معنوی  (5202،ابراهیمی و میرزا حسینی) (5206نتایج پژوهش با مهداد و اسدی ) یید است.أآورده شده قابل ت 6-4

( ، گلشاهی و 5205عصارودی و همکاران)(. 5205سقز آبادی و فتح آبادی) کمری(،5244)حاتمی و همکاران(، 5246پور)

 همسو می باشد.( 5201( ، رضایی و همکاران )5203( ، حجاری و همکاران)5202همکاران)

می توان گفت باورهای مذهبی به همراه خود مسائلی را به همراه دارد که باعث پدیده های مخالفی  پافته هادر تبیین این 

د که همگی آنها تاثیر مثبت در زندگی فرد می گذارد، تاثیر مذهب و باورهای مذهبی در سالمت روانی به تایید محققان میشو

( و یا در سازگاری در زندگی موثر می باشد 5206و عبدلی الر ،5246و بخشی پور و همکاران، 5240رسیده است)قاسمی ،

(و 5202ی هم در باال بردن رضایت شغلی موثر هستند)شفیع زاده و کامروا،(. و این نوع باورها5202و نوری، 5202)خواریان ،

هم در رضایت مندی در زندگی موثر است . بنابراین رضایت مندی که اکثر انسان ها به جستجوی آن می گردند، می تواند در 

نیز در زندگی برای فرد هموار می  سایه باورهای مذهبی تحقق پیدا کند و به دنبال آن بر اساس نظر محققان بسیاری از مسائل

گردد، لذا توصیه می شود کارمندان زندان که در شرایطی می باشند که در معرض عوارض روحی و اخالقی مانند اضطراب و 

 پرخاشگری و به دنبال آن ناراضی بودن از زندگی شخصی و گاهًا کاری است این روند را  برای خود و خانواده هموار گردانند .

و  P، 35/9<95/9) داری وجود داردارابطه معنرضایتمندی از زندگی و خودکنترلی  ین بدهد که نشان مینتایج ین همچن

566/9 =r ( 5246این فرضیه با یافته های اعتباریان و پورولی).باشدیم(. این رابطه به صورت مستقیم و کمتر از متوسط

 می باشد.( ،همس 5202( ،محمدی مزیدی)5249،سامانی و لطفیان)

در تبیین این یافته ها می توان گفت خودکنترلی با اثر گذاشتن بر عوامل متعددی می تواند بر میزان رضایت از زندگی تاثیر 

بگذارد . باعث افزایش یا کاهش آن در زندگی شود. از جمله اینکه باعث بهبود سالمت روان در شخص می شود )خاکپور و 

(.همچنین باعث کمتر شدن خشونت کالمی می شود)محبوبی و 5202و واحدی، و ابراهیمی مقدم 5202همکاران،
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(. رضایت مندی از ازندگی نیز از 5203مطهری،و  ( و نیز بر سالمت اداری تاثیر می گذارد)نجات بخش اصفهانی5206همکاران،

ل کند. محیط کارش را عوامل متعددی حاصل می شود و بر پایه پژوهش های ذکر شده فردی که بتواند خشونتش را کنتر

هدایت کند و با سالمت روانی خوب به فعالیت بپردازد ،که اینها نتیجه خودکنترلی و به کار بستن آن در زندگی می باشد نهایتاً 

به رضایت مندی از زندگی می رسد . شخصی که این رضایت مندی از طریق خودکنترلی رسیده باشد هم بهتر می تواند آن را 

گه داری کند پس به میزان بیشتری قادر خواهد بود که این رضایت مندی را افزایش و از آن لذت خواهد برد .لذا کنترل و هم ن

خودکنترلی و آموختن آن برای داشتن رضایت بیشتر از زندگی ضروری به نظر می رسد به خصوص برای کارمندان و کارکنانی 

 باشند.که در محیط پر استرسی چون زندان مشغول به خدمت می 

پرداخته است کنند. یم ینیب شیرا پ یاز زندگ یتمندیاحساس رضا ،یو خود کنترل یمذهب یباورهاپژوهش به بررسی اینکه 

از تغییرات متغیر مالک)احساس رضایتمندی( توسط  %06می باشد. بعبارتی  06/9ضریب تعیین برابر با که با توجه به 

مشاهده می شود که مقدار معناداری رگرسیون برابر با  59ن می شود. در جدول متغیرهای باورهای مذهبی و خودکنترلی تعیی

که خروجی اصلی  55می باشد. از اینرو رگرسیون بین این متغیرها معنادار می باشد. بر اساس جدول  91/9صفر و کمتر از 

و  54/5د خودکنترلی برابر با رگرسیون می باشد و ضرایب رگرسیونی آورده شده است، مالحظه می شود که ضریب استاندار

تاثیر مستقیم بر رضایت از زندگی دارد. یعنی هر چه خودکنترلی بیشتر باشد، رضایتمندی از زندگی بیشتر می باشد و 

می باشد و تاثیر مستقیمی بر رضایتمندی از زندگی دارد. یعنی هر چه  50/9همچنین ضریب استاندارد باورهای مذهبی برابر با 

(،سادات 5202صنوبر و رحیمی اقدم)نتایج با پژوهش هبی بیشتر باشد، رضایتمندی از زندگی نیز بیشتر می باشد.باورهای مذ

 همسو می باشد.( ،5206( ،آرین پور و همکاران)5209ترابی )

م در در تبیین این فرضیه میتوان به این موضوع اشاره کرد که هر علتی پی معلولی می آید و رضایت مندی در زندگی آن ه

کاری که جز مشاغلی به حساب می آید که با افراد دشوار در تماس هستند و انسان به واسطه اجتماعی بودن از محیط خود 

تاثیر پذیر است و ممکن است این فشار ها و یا حتی مشاهده فشارهای وارده از سوی محیط کار نارضایتی را در کارمندان 

توانایی های وجود دارند که می تواند شرایط را بهتر تحمل کنند و در شرایط با  زندان رقم بزند ، در این بین کسانی که

رضایتمندی زندگی کنند و همان طور که در پژوهش حاضر و سایر پژوهش هایی که به آنها اشاره شد اماده است . خودکنترلی 

مندی از زندگی برای کارمندان و  و باورهای مذهبی از عواملی است که می توان گفت نقش پررنگی را در میزان رضایت

کارکنان زندان فراهم می آورد . این امر از این سو دارای اهمیت می باشد که با تقویت باورهای مذهبی و خودکنترلی می توان 

خشنودی و رضایت و سالمت روان را در کارمندان زندان تقویت کرد و این تقویت کردن در وهله اول بر رضایت مندی زندگی 

مندان زندان تاثیر دارد و در وهله دوم در رضایت شغلی این کارمندان و این امر به بهتر اندیشیدن و رفتار کردن و در نهایت کار

 به باال رفتن راندمان کاری کمک میکند.

 

  منابع
تأهل شهر قم. پژوهش نامه زنان مجرد و م نیدر ب یاز زندگ تیو رضا یمذهب یریرابطه جهت گ، ، حسن ینیحس رزای، فاطمه . م یمیابراه

 33-78 ، 3131سوم زنان و خانواده . سال دوم . شماره  یاسالم

ابراهیمی مقدم،حسین..احدی،سیدحامد، بررسی اثربخشی آموزش خودکنترلی بر سالمت روان پرستاران شهر تهران. فصلنامه تازه های 

 12-13،  3131روانشناسی صنعتی /سازمانی . سال پنجم .
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ملیحه.شهابی زاده،فاطمه.بحرینیان ،عبدالحمید.الگوی پیش بینی هوش معنوی بر پایه سبک های اسنادی و خودکنترلی آرین پور ،

 11-5، 3131.روانشناسی و دین . سال هشتم . شماره اول

انشگاه آزاد اعتباریان ، اکبر. پورولی،زینب. تعیین رابطه میان خد کنترلی و استراژی های حل تعارض در بین کارکنان اداری د

 311 -331،  3178خوراسگان)اصفهان(.فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی . سال اول . شماره دوم 

با سالمت روان در  یاجتماع تیو حما یاز زندگ تیرضا انیرابطه م یبررس ،ان،احمدی.عابددی،حمیروی.پ،عباسیپور رودسر یبخش

 351-315 ، 3171بیست هفت و بیست هشت  . شمارهی.فصلنامه اصول بهداشت روانانیدانشجو

، رابطه باورهای مذهبی و الگوهای ارتباطی خانواده با سازگاری اجتماعی دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان 3131خواریان،ناصر،

 بستک.پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشگاه آزاد مرودشت . دانشکده علوم تربیتیی و روانشناسی

هرا.تقدیسی،محسن. موسوی ،معصومه السادات،لطفی، محمد سجاد، هراتی ،خدیجه . ارتباط بین سالمت معنوی و رضایی شهسوارلو، ز

 55-18،  3135نگرش مذهبی با رضایت از زندگی در سالمندان مبتال به سرطان.روان پرستاری . دوره چهارم . شماره اول 

واحد مبارکه .  یدر دانشگاه آزاد اسالم ییزناشو تیو رضا یبا شادکام ینید یرابطه عمل به باورها ، پور،داوود ی،عباس. معنو یروحان

 122-3178،373 سی و پنجم و سی ششم شماره  ، ده. دوره  یکاربرد یدانش و پژوهش در روانشناس

.پایان نامه  ، بررسی اثربخشی آموزشی خودکنترلی بر افزایش رضایت از زندگی و بهبود خویشتن پنداری3132سادات ترابی،سالومه،

 کارشناسی ارشد.دانشگاه عالمه طباطبایی . دانشکده ی روانشناسی و علوم تربیتی

کنترل هیجانی. اولین همایش بین  -سامانی ، سیامک،لطیفیان،مرتضی. بررسی تأثیر اعتقادات به ارزش های مذهبی و جمع گرایی برخود

 82-23،  3172المللی نقش دین در بهداشت روان 

،حمید.کامروا،هدی،بررسی رابطه رضایت شغلی با رضایت از زندگی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان.مجله شفیع زاده

 73-83، 3131مدیریت فرهنگی . سال هشتم . شماره بیست و چهارم 

، 3131،شماره پنجم . دوره یک صادق نیا،ایلخان.حسین زاده،جواد،بررسی مشکالت روحی و روانی کارمندان زندان.مجله زندان های ایالم 

18-17 

 تیریمد هی.نشریوجدان کار و فرهنگ خود کنترل یساز نهینهاد یراهکار ها بنیو تب یبررس، .کاشف،حسنا،محمدیآذر ازی.ن،محمدیصالح

 83-38، 3132دوره پنجم شماره چهاردهم  یفرهنگ

نامه  انیهمسران افراد معتاد در شهر الرستان.پا یمعنو یورهابر سالمت روان و با یدرمان تیروا ریتأث ،3131،،ماندانایالر یعبدل

 یو روانشناس یتیمرودشت . دانشکده علوم ترب یارشد.دانشگاه آزاد اسالم یکارشناس

 دیشه یدر کارکنان پرستار یاز زندگ تیاضو ر یرتباط سالمت معنو،اآرشی،اکبر.داوودی،عود.محمدرضا،لوندیجل.عبدالقادری،عصارود

 35-321،  3133دوره نه شماره دوم  نینو یمجله مراقبتها.د مشهدنژا یهاشم

، بررسی بین باورهای دینی و سالمت روان با رضایت مندی زناشویی در زوج های دارای کودکان استثنایی 3173قاسمی،سیدهادی،

 شهرستان ساری. پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشگاه پیام نور تهران.دانشکده علوم انسانی 

اصفهان. دو فصلنامه  یها رستانیدر دانش آموزان دب یو سالمت روان ینگرش مذهب نیاهلل. رابطه ب ظیپور،حف سیجباف.محمد باقر،رئک

 11-13:  3178اول .شماره یاسالم و روانشناس

پژوهش  هینشری.دگاز زن تیرضا زانیدر م یبه زندگ دیو ام یمذهب یریهت گجنقش  یررس. بلیجلی،سامان.فتح آبادی،سنقرآباد یکمر

 323-371، 3133ی دوره هفت شماره بیست و هشت روان شناخت نینو یها

از  تیبر رضا یو نگرش مذهب یاجتماع تیحما ریتاث یبررس .زهرای،وسف.یهیراض،انیرزائیم.محمودی،معاشر.اعظمی،مراد.طاهرهی،گلشاه

 55-18: 3131ی. شماره یک پزشک رایدر علوم پ ینیبال قاتیفصلنامه تحق .سالمندان شهرستان بروجن یزندگ
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محبوبی ،طاهر.سلیمی،حسین.حسینی،سید عدنان، تاثیر خود کنترلی هیجانی بر کاهش پرخاشگری کالمی دانشجویان دانشگاه پیام 

 312-311، 3131پژوهشی شناخت اجتماعی . سال چهارم .شماره دوم  –نور.دوفصلنامه علمی 

کرد خانواده با دلزدگی زناشویی در زوجین . پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشگاه آزاد اسالمی ،رابطه بین عمل3131محمدی مزیدی،هادی،

 واحد مرودشت

 یها سمیبا مکان یبا خودکنترل یرابطه هوش معنو یبررس، 3131، خواه،ندا یری.ظه،عباسیدی.امالی،سهیمقدم ،رحمت اهلل .هور یموسو

 21-53:  3. شماره  15. دوره  یدانشگاه آزاد اسالم یطه.مجله علوم پزشکمتوس یدر دانش آموزان دختر سال سوم یدفاع

. 8زن و فرهنگ.دوره  یپژوهش یپرستاران.فصلنامه علم انیدرم یاز زندگ تیو رضا یمذهب یرابطه باورها،3131،ی،علی.اسدیمهداد،عل

 13-13:  11شماره 

اری اجتماعی . پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشگاه سیستان و بلوچستان ،  ارتباط هوش معنوی با خودکنترلی و سازگ3131نوری ،آزاده ،

 . دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

نجات بخش اصفهانی ،علی.مطهری،عبدالهادی، بررسی نظارت با تأکید بر خودکنترلی جهت ارتقا سالمت اداری در ایران اسالمی .اسالم و 

 57-11،  3131ول : پیاپی هفت پژوهش های مدیریتی سال سوم / شماره ا
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