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 نقش مذهب و معنویت در ارتقاء تاب آوری و سالمت روان
 

 ارفعی صدیقی ، فریبرز*یراوند یناد میمر

nadi.edu1393@gmail.com * 

 

 چکیده

 انجام شده است.  نقش مذهب و معنویت در ارتقاء تاب آوری و سالمت روان  بررسی هدف با پژوهش، این

روش تحقیق در این پژوهش از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه 

ذهبی آلپورت، مقیاس گیری منامه جهتدانشجو انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسش 222بود. که تعداد  کاشان

 استفاده شده است.  tها از ضریب همبستگی و آزمون تاب آوری کانر و دیویدسون بود. به منظور تحلیل داده

گیری مذهبی بیرونی رابطه دار و با جهتگیری مذهبی درونی رابطه مثبت معنیآوری با جهتنتایج نشـان داد که تاب

داری آوری تفاوت معنـیگیری مذهبی و تابدانشجویـان دختر و پسر در جهتچنین بین دار دارند. هممنفی معنی

وجود ندارد. در مجموع مذهب چارچوب معتبر و پایداری برای افزایش میزان تاب آوری و در نتیجه ارتقاء سالمت روان 

 کند.میافراد فراهم 

توانند به تاب آوری و جویان با مداخالت مذهبی میها در ارتباط با افزایش سطح بهداشت روان دانشها و سازماندانشگاه

 در نهایت به ابعاد سالمت روان دانشجویان کمک نمایند.

 آوری، سالمت روان، دانشجویانکلید واژه ها: مذهب، معنویت، تاب
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 مقدمه

در اثر خود با عنوان تجارب  1جیمزشناسی مورد توجه بوده است. نخستین بار ویلیام موضوع مذهب از دیرباز در روان

مذهب را به  2(. فروید2002، 2)اسپیکال، هود، هندسبرگر و گورساچ معنوی در انسان، به موضوع مذهب پرداخته است

ی برخاسته از نیازهای بشر معرفی کرده و بر این اعتقاد بود که یگانه هدف آن کمک به بشر برای غلبه بر اعنوان پدیده

 (.1001)فروید، شودها روبه رو میکه در طول زندگی با آن هایی استترس

های متعددی درباره اثر باورهای دین در زندگی فردی و اجتماعی شناسی مذهب، مطالعات و پژوهشاز بدو تولد روان

های بسیاری تاثیر مثبت دینداری و عوامل مذهبی را بر افزایش سطح بهزیستی و انسان صورت گرفته است پژوهش

کردن افراد در برابر تنیدگی، اضطراب و افسردگی، ایجاد امید و های روانی و جسمی، مقاومروانی، بهبود بیماریسالمت

شناسی مذهب در زمینه اثر اعتقادات مذهبی ای از مطالعات روانپاره اند.داری و شادکامی به اثبات رساندهآرامش، معنی

های فعلی در معنویت و مذهب های مختلف انجام گرفته است. نظریهو محیطیافتگی افراد با شرایط در میزان سازش

کند که مذهب و معنویت یک پدیده پیچیده است و اثرات گوناگون در های تحقیقاتی از این موضوع حمایت مییافته

به آن همراه  سپردگی تمام عیارسویی به مذهب یا دلآوردن درونبه عنوان مثال روی.سالمت سازگاری افراد دارد

ای با سویی یا وسیلهسالمت جسمی، سازگاری اجتماعی و بهبود عاطفی توام بوده است در حالی که مذهب برون

 (.1002روان و سازگاری کمتر توام بوده است )بتسون و همکاران، سالمت

از معنی نه تنها به  گوی سازگاری قوی از بهزیستی روانی است. افزایش یک سطحمعنویت و مذهب در زندگی یک پیش

کند. از جـمله مفاهیمـی کند بلکه به افزایش رضایت و خود اجرایی نیز کمک میها کمک میفرد در غلبه بر ناسازگاری

گیری مذهبی بوده های مذهبی یا جهتشناسی دین مـورد نگرش پژوهشگـران قرار گرفته، انگیزهکـه در حـوزه روان

  (.1221است )البرزی و جوکار، 

گیری مذهبی را مورد بررسی قرار داده است. مقصود شناسی آلپورت نخستین محققی است که جهتدر حوزه روان

و همکاران، 1گیری مذهبی، ترکیبی از باورهای مذهبی،رفتارها و انگیزه بود )مک کورمیک اصلی آلپورت از جهت

2000.) 

بندی کرده است و را بـه دو دسته درونی و بیرونـی طبقهگیری مذهبـی افـراد ( جهت1091بـه طـور کلـی آلپورت )

ها احساس راحتی، امنیت، سودمندی و باشند، مذهب در آنگیری مذهبی درونی میمعتقد است افرادی که دارای جهت

ئر گیری مذهبی درونی در هماهنگی با اعتقادات و شعاآورد. به عبارت دیگر افراد با جهتخودسازگاری را به وجود می

 (.2001ها می شود )فر و همکاران، کنند و این باعث امنیت و ثبات اجتماعی بیشتردر آنشان زندگی میمذهبی

شود و یک تعهـد انگیـزش گیری مذهبی درونی ایمان به خودی خود به عنوان یک ارزش متعالی تلقی میدر جهت

گیری مذهبی بیرونی، مذهب شود. امـا در جهتفته مینظر گریابی بـه اهداف درای بـرای دستفـراگیـر نـه وسیله

گیـرد. به عبارت امری خارجی و ابزاری برای ارضای نیازهای فردی از قبیل مقام و امنیت مـورد استفـاده قـرار می

نقل ؛ به 1221کند)خداپناهـی و خاکسار بلداجـی، ای برای رسیدن به حاجات استفاده میدیگـر از دین به عنوان وسیله

 (.1201گـرگـری و فـریـد، از بدری

تواند به عنوان یک روان است. مذهب می( معتقد است که مذهب یکی از عوامل بالقوه مهم برای سالمت1091)5آلپورت

 کننده باشد.روان مفید و کمکاصل وحدت بخش و یک نیروی عظیم برای سالمت

                                                           
1.James, W  
2.Spilka, Hood, Hunsberger&Gorsuch 
3. Freud 
4.McCormick 
5.Allport 
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گـویـد: کند و میروانـی تأکید میدرونـی و سالمت، بـر اهمیت رابطـه بیـن تدین 1092آلپورت در سـال 

)متئوس « شودگیـری مـذهبـی بیرونـی بـاعث سالمت روانی میـتجهف رخالـی بـندرویـمذهبی رـجهتگیاً»مطمئن

 (.1009، 9تردوی

(. بدیـن 1092بخشد )آلپورت، روان را بهبود میدارد تنهـا مذهب بـا بعـد درونـی، سالمت( اظهـار مـی1092آلپـورت )

 ورزد.روان تاکیـد میترتیب او بـر اهمیت رابطه بیـن مذهب درونـی و سالمت

تاب آوری مفهوم جدیدی است که در سال های اخیر مورد توجه قرا گرفته است. تعیین عواملی که با توجه به ویژگی 

آوری به عالیق پژوهشگران حوزه تابهای فردی، خانوادگی و اجتماعی به عنوان عوامل تاب آور عمل کرده، از جمله 

شناختی است که توضییح می دهد چگونه افراد با موقعیت هایی غیر منتظره کنار آوری مفهوم روانشمار می رود. تاب

می آیند. تاب آوری به معنای سرسختی در مقابل استرس، توانایی برگشت به حالت عادی و زنده ماندن و تالش کردن 

(. تاب آوری به عنوان حیطه ای پرطرفدار در سال های اخیر، به مطالعه و کشف 2001، 1ر است )دودر طی شرایط ناگوا

، 2توانمندی های فردی و بین فردی می پردازد که باعث پیشرفت و مقاومت در شرایط دشوار می شود)ریچاردسون

2002.) 

داشت و در پی توصیف ویژگی های تاب  اولین موج پژوهش های تاب آوری بر روی ویژگی های افراد تاب آور تمرکز

آورانه درونی و بیرونی بود که به افراد کمک می کند تا خود را تطابق داده و کارکرد قبلی خود را باز یابند. اما موج دوم 

پژوهش ها در این حوزه، بیش تر بر شناخت فرآیندهایی متمرکز بود که از راه آن ها افراد توانایی سازگاری موفق و 

 (.2009و همکاران، 0بق با شرایط ناگوار را پیدا می کنند )کمپبلتطا

زا و عوامل محافظتی درونی و بیرونی و موجبات آوری را فرآیندی پویا که تعادل بین عوامل خطر( تاب1000)10راتر

اهمیت است که در این آورد توصیف نموده است. اما این نکته حائز رهایی از آثار و رویدادهای ناگوار زندگی را فراهم می

تعاریف، تاب آوری صرفاً مقاومت منفعل در برابر آسیب ها یا شرایط تهدید کننده نیست بلکه فرد تاب آور مشارکت 

روانی و روحی در   -کننده فعال و سازنده محیط پیرامونی خود است. تاب آوری قابلیت فرد در برقراری تعادل زیستی

 (.2002انر و دیویدسون، مقابل شرایط مخاطره آمیز است)ک

آوری به معنای نبود عوامل خطر نیست، بلکه به معنای حضور عوامل حمایتی است و عوامل حمایتی به فرایندها و تاب

هایی اطالق می شود که به پیامدهای مطلوب مربوط اند. عوامل حمایتیکانون توجه مطالعاتی است که در زمینه مکانیزم

 (.2002، 11)جکسونی تاب آوری صورت می گیرد

گیری مذهبی درونی و رفتارهای سالمت جسمی، روانی ( در پژوهشی با عنوان رابطه جهت1201بدری گرگری و فرید )

گیری مذهبی درونی بر سالمت و معنوی و نقش واسطه ای ارزیابی چالش برانگیز بودن نشان داد اثر مستقیم جهت

گیری مذهبی درونی از طریق ارزیابی اولیه چالش برانگیز غیر مستقیم جهتروانی، جسمی و معنوی معنادار نبود اما اثر 

 موقعیت ها بر سالمت روانی، معنوی و جسمی معنی دار بود.

روان در تـآوری و سالمگیری مذهبی با تابرابطه بین جهت( در پژوهشی با عنوان 1201دهقانزاده و همکاران)

روان گیری مذهبی درونی، سالمتجهت نشـان داد که بین یـه طباطبایـعالماه ـدانشگ یـارشناسـک ویان دورهـدانشج

ای آوری رابطهروان و تابگیری مذهبی بیرونی با سالمتآوری رابطه مثبت و معنادار وجود دارد اما میان جهتو تاب

 یافت نشد.

                                                           
6.Mathews Treadway, K 
7.Doo 
8Richardson 
9.Campbell 
10.Rutter 
11.Jackson 
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نی/ بیرونی( دانشجویان دختر و گیری مذهبی)درو( حاکی از آن بود بین جهت1201پژوهش صدیقی ارفعی و همکاران )

 پسر تفاوت معناداری وجود ندارد.

آموزان معنوی در دانشروان و هوشآوری با سالمت( در پژوهشـی با عنوان بررسـی رابطه تاب1202دهقانی و رجبی )

فی و روان رابطـه منآوری و مشکالت سالمتها دست یافتند که بین تابدبیرستانی شهر بوشهر به این یافته

آوری اختالف معنادار وجود آموزان دختر و پسر از لحاظ تابچنین بین دانش( و همp>01/0و  r= -12/0معنـادار)

 ندارد.

های روانی پرداختند. پژوهشمقاله پژوهشی به بررسی رابطه دین و بهداشت 21( با فراتحلیل 1001)12برگین و جنسن

دادند در مجموع رابطه بین مذهب و بهداشت روانی مثبت است. با این وجود، انجام شده در این مورد به طور کلی نشان 

روان باالتری دارند و افراد تری دارند. این افراد سالمتافرادی که دارای مذهب درونی هستند بهداشت روانی مثبت

 (.1025)دوناهو،  کننددارای مذهب بیرونی، احتماال پیامدهای منفی را تجربه می

تری دارند، از دیگران روان نشان داد، افرادی که اعتقادات مذهبی قوی( در بررسی نقش مذهب بر سالمت0220)12بالتر

پذیر تر بوده و عملکرد تحصیلی نسبتاً باالتری دارند، هیجانات مثبت دارند، انعطافخودباورتر، کارآمدتر و سازش یافته

 هستند و دوستان متعهدی دارند.

-های باالتری در آزمونروان دریافتند که افراد مذهبی نمرهدر بررسی رابطه مذهب با سالمت (2002)11هاکنی و ساندز

 کنند.های مربوط به اختالالت روانی کسب میتری در آزمونهای پایینروانی و جسمانی و نمرههای سالمت

تاب آوری و سالمت روان بپردازد با عنایت به پیشینه پژوهش مطالعه ای که به بررسی نقش مذهب و معنویت در ارتقاء 

بین جهت گیری  -1وجود ندارد از این رو پژوهش حاضر با این هدف درصدد پاسخ گویی به این  فرضیه ها است 

بین جهت گیری مذهبی بیرونی و تاب آوری دانشجویان  -2مذهبی درونی و تاب آوری دانشجویان رابطه وجود دارد

بین دانشجویان دختر  -1گیری مذهبی تفاوت وجود دارددختر و پسر از نظر جهتبین دانشجویان  -2رابطه وجود دارد

 و پسر از نظر میزان تاب آوری تفاوت وجود دارد. 

 ها:مواد و روش

این پژوهش از نوع همبستگی است.جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانشجویان پسر و دختر دانشگاه کاشان در 

نفر از  222شد که با کسب اجازه از ریئس دانشگاه کار خود را شروع کردیم، سپس بامی 1202-1202سال تحصیلـی

دانشجویان پسر و دختر را به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب کردیم. پرسش نامه های را که از قبل تهیه شده بود 

گونگی پر کردن پرسش بین دانشجویان پخش کردیم و در ادامه توضیحات تکمیلی به دانشجویان برای آشنایی با چ

نامه ها داده شد در مرحله بعد پرسش نامه ها توسط دانشجویان پر شد.در مرحله آخر پرسش نامه ها جمع آوری شد و 

 از دانشجویان تقدیر و تشکر به عمل آمد.

بیرونی توسط آلپورت ساخته شده  –پرسش نامه جهت گیری مذهبی درونی  پرسش نامه جهت گیری مذهبی:

 0ماده آن مربوط به جهت گیری مذهبی بیرونی و  11ماده ای است که  20پرسشنامه مذهبی یک پرسشنامه است.این 

ماده ای ارائه نمود. برای  21، یک نسخه 1092ماده آن به جهت گیری مذهبی درونی اختصاص دارد که فگین در سال 

ی فگین به فارسی ترجمه شده و صحت سنجش روایی این آزمون در ایران، مقیاس جهت گیری مذهبی درونی و برون

ترجمه آن با بازخوانی توسط متخصصین دیگر و ترجمه دوباره آن به انگلیسی تصحیح گردید و سپس با بازنویسی 

متعدد سعی در متناسب نمودن آن با بافت فرهنگی و مذهبی ایران گردید و گزینه ها بر اساس مقیاس لیکرت تنظیم 

                                                           
12.Bergin & Jensen 
13.Bulter 
14.Hackney  & Sanders 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


                                                       4931اردیبهشت  -اسالم و سالمت روان ملیهمایش  ناولی

5 
 

نفری از  225( در یک نمونه 1212(. اعتبار این پرسشنامه توسط جان بزرگی )90: 1220گردید)مختاری و همکاران ،

 مورد آزمون قرار گرفته است. 12/0دانشجویان استان تهران بر اساس آلفای کرانباخ با اعتبار 

منابع ( این پرسش نامه را با بازبینی 2002: کانر و دیویدسون)(15RIS)-CDمقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون

گویه دارد که  25در زمینه تاب آوری تهیه نمودند. پرسش نامه تاب آوری کونور و دیویدسون  1010 -1001پژوهشی 

نمره گذاری می شود. این 125-25)همیشه درست( با دامنه  در یک مقیاس لیکرتی بین صفر)کامال نادرست(تا پنج

برای تعیین روایی این مقیاس نخست همبستگی هر هنجاریابی شده است. (1221) مقیاس در ایران توسط محمدی

را نشان داد. سپس گویه های مقیاس به روش مولفه اصلی 91/0تا 11/0های بین ،ضریب2نمره با نمره کل بجز گویه 

مورد تحلیل عاملی قرار گرفتند.برای تعیین پایایی مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون از روش الفای کرونباخ بهره 

  (.112: 1221)محمدی، به دست آمد20/0د و ضریب پایایی گرفته ش

 

 نتایج و بحث

 : شاخص توصیفی نمرات متغیرهای پژوهش1جدول

 

 

مـی دهـد  میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش را نشان می دهد. همان طور کـه جـدول بـاال نشـان1جدول

و میانگین نمرات جهت گیـری مـذهبی درونـی  11/22میانگین نمرات جهت گیری مذهبی بیرونی دانشجویان  برابر با 

گیـری مـذهبی بیرونـی در بـین دانشـجویان بیشـتر می باشد. در نتیجـه مـی تـوان گفـت جهـت  02/21آنها برابر با 

 می باشد.   22/91آوری دانشجویان دانشگاه کاشان  برابر با است.همچنین میانگین نمرات تاب

 

 : شاخص توصیفی متغیرهای پژوهش در دانشجویان دختر و پسر 2جدول

 

                                                           
15.Connor &Davidson 

 حداکثر حداقل N M SD متغیر          

11/22 222 جهت گیری مذهبی بیرونی  29/9  19 51 

02/21 222 جهت گیری مذهبی درونی  99/5  11 12 

22/91 222 تاب آوری  92/12  15 02 

 N M SD جنسیت متغیر          

55/21 101 دختران جهت گیری مذهبی بیرونی  12/9  

99/22 121 پسران  52/9  

11/21 101 دختران جهت گیری مذهبی درونی  15/5  

52/20 121 پسران  20/5  

21/91 101 دختران تاب آوری  02/12  

15/91 121 پسران  00/12  
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 و انحـراف استاندارد متغیرهـای پژوهـش را با توجه به جنسیت نشان می دهد. همان طور که جدول  میانگین 2جدول 

و در دانشـجویان  55/21دهد. میانگین نمرات جهت گیری مذهبی بیرونی در دانشجویان دختـر برابـر بـا باال نشان  می

و در   11/21گیری مذهبی درونـی در دانشـجویان دختـر برابـر بـا می باشد . میانگین نمرات جهت 99/22پسر برابر با 

و در  21/91انگین نمرات تاب آوری در دانشجویان دختر برابر با می باشد. هم چنین می  52/20دانشجویان پسر برابر با 

 می باشد. 15/91یان پسر برابر با دانشجو

 
 : نتایج آزمون همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین جهت گیری مذهبی با میزان تاب آوری 2جدول 

متغیر                                 تعداد           جهت گیری مذهبی بیرونی      جهت گیری مذهبی درونی        

 تاب آوری                 

                     1                      222جهت گیری مذهبی بیرونی        

                               1                              -01/0                      222جهت گیری مذهبی درونی       

                           25/0**                          -09/0                      222تاب آوری                          

1 

 >01/0pدرصد   00** همبستگی در سطح اطمینان                                                                

می توان گفت بین جهت گیری مذهبی درونـی بـا تـاب آوری دانشـجویان دانشـگاه کاشـان ضـریب  2اساس جدول بر

داری اســتاندارد از ســطح معنــی وجــود دارد. چــون ضــریب همبســتگی بــه دســت = 25/0rهمبســتگی بــه میــزان 

(01/0α=کمتر می باشد بنابراین می)آوری دانشجویان دانشگاه توان گفت بین جهت گیری مذهبی درونی با میزان تاب

کاشان رابطه معنی دار وجود دارد.هم چنین بین جهت گیری مذهبی بیرونی با تاب آوری دانشجویان دانشـگاه کاشـان 

وجود دارد بنـابراین بـین جهـت گیـری مـذهبی بیرونـی بـا میـزان تـاب آوری  = r -09/0ضریب همبستگی به میزان

 تایید شد. 2و  1دانشجویان رابطه منفی معنی دار وجود دارد.بنابراین فرضیه 

 

 :  مقایسه دوجنس در متغیرهای پژوهش5جدول

 
دهد در همه متغیرهای پژوهش بین دانشجویان دختر و پسـر از نظـر آمـاری تفـاوت معنـادار نشان می  tاجرای آزمون

 ندارد.بنابراین فرضیه سوم و چهارم رد شد.وجود 

شود. مطالعـه نقش باورهـای مذهبی بر زا منجر میآمدن و مقابله با حوادث آسیبآثار بالقوه باورهای مذهبی به کنار

است تواند فهم مـا را از انطباق مثبت با حوادث افزایش دهد. از طریق مذهب هـا میها و آسیبآوری در برابر ضربهتاب

یابد که بین او و وجود متعالی و برتر مطلق، رابطه وجود دارد و این رابطه یا از راه قلب، یا از راه عقـل یا میکه انسان در

گاه، با کنیم هرشود. در نتیجه بـاور مذهبی است کـه حس میبه وسیله اجـرای مـراسـم و اعمـال مذهبی برقرار می

 t میانگین)انحراف معیار( متغیرها    

 دانشجویان پسر دانشجویان دختر

(12/9) 21/ 55 گیری مذهبی بیرونیجهت   99/22 (52/9)  22/1  

(15/5) 10/21 جهت گیری مذهبی درونی  52/20 (20/5)  52/1-  

(02/12) 21/91 تاب آوری   15/91 (00/12)  11/0-  
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ها نجات دهیم)نوابخش، به نقل از ها و ناراحتیتوانیم خـود را از ناآرامیکنیم مییقدرتی مافوق خود ارتباط حاصل م

آورد خـداونـد، سیستـم شنـاختـی در فـرد بـه وجود مـی ایمـان راستیـن بـه (.1200قمی و سلیمی بجستانی،حسینی

شود و در ای رشد و تعالـی تجربه میکـه بـر اثـر آن رویدادهای فشارزای زندگی به صورت تجربه یادگیری، فرصت بـر

گیـری مذهبـی تجربه افراد دارای جهت(.1201یابد )بدری گرگری و فرید، آوری افراد افزایش میاثر چنین تلقی، تاب

کوشند گیری مذهبی درونی میدرونی و بیرونی از رویدادهای زندگی متفاوت است.طبیعی است که افراد دارای جهت

(. بنابراین از میزان 1201نژاد و کجباف،نظر بگیرند)منصورتر و به شکل تقدیرهـای الهی درشکل مثبترویدادها را به 

 آوری بیشتری برخوردارند.تاب

تواند در مـراحـل ارزیابی اولیه تهدیدکننده زندگـی و موجودیت شخص دخالت و بـه عنوان یک عامل مذهب می

ای داشته کنندهتواند نقش تعیینرزیابی مجدد و پس از وقوع مشکل، میچنین در مراحل امیانجـی عمـل کنـد. هم

-جـویـی بیشتری را در فـرد ایجاد کند. عالوه بر آن مذهب در مرحله تفسیر رویدادهـا میباشد و امیدواری و معنـی

تر دارند، بهتر هبی قویگیری مذزا اثر بگذارد. کسانی که جهتتوانـد بر روی نتایج و پیامدهای حاصل از عوامل استرس

 (.1229توانند عوامل استرس زا را تعدیل کنند و در نتیجه سالمت روانی بیشتری خواهند داشت)کرمی، می

کند که هیجانات منفی خود را کاهش دهند و در مطالعات مختلف نشان داده شده است که معنویت به افراد کمک می

شان را مدیریت کنند و بتوانند از راهبردهای مناسبی در ند مشکالت زندگیاز تنش و اضطراب خود بکاهند و بهتر بتوان

شان را حفظ نمایند. چرا که وجود شان استفاده نمایند و در عین حال سالمت روانجهت کاهش استرس و افسردگی

مشکالت متعدد های جسمی و تواند زمینه بروز بیماریزا میافسردگی و تنش و اضطراب به عنوان یک عامل خطر

 (.1200بجستانی، قمی و سلیمیبهداشت و روان را فراهم نماید)حسینی

من عمل صالحا من ذکر او انثی و »می توان گفت معنویت و مذهب در قران با استناد به آیه  2در تبیین نتایج فرضیه 

 ( فراجنسیت است.01نحل/«)هو مومن فلنحیینه حیاه طیبه

شان آسیب نمی زند زیرا همواره ت که ارزیابی مومنان از رویدادهای تنشگر به آرامش روانیدر قران کریم اشاره شده اس

بر این باورند که چه بسا وقایع ناخوشایند منبع خیر هستند و چه بسا امـور دوست داشتنی کـه شـرنـد. مومنان 

-ر هستند. در واقع مجموع ویژگـیدانند و همواره امیدواهـا را قرین و مقدمه آسایش و گشایش میمشکالت و سختی

کننده در نظر گرفت مذهب، با ارائه چارچوبی توان بـه عنوان یک عامل حفاظتهای مطرح شده برای مومنان را می

تواند عرضه کننده افکار معنادار در بر دارد، ضمن این که می جامع و کامل که تعریفی همه جانبه از جهان هستی در

تواند از طریق ایجاد یک فضای حمایتی و چنین میها بـاشـد، همها و دشواریها، تحمل سختیهنگام مواجهه با رنج

باوری کـه از عوامل حیاتی در بهداشت یافتگی، حرمت خود و خودبـر میـزان سازش« یافتگی اجتماعیمنبع وحدت»

 (.1202شوند بیافزایند )یگانه،شناختی محسوب میروانـی و بهزیستی روان

کننده در پیشگیری از ابتال به اختالالت روانی شناسان، مذهبـی بـودن یکـی از عوامل کنترلامروزه بـه اعتقاد روان

روانی وارد شـده است. در واقع اعتقـاد بـه خـدایـی است بـه طوری کـه مذهب به عنوان یک مولفه در مراکز بهداشت

گیرد و یاریگر وی است باعث ها دست او را میهـا و تنگدستیـیکـه در همه حـال در کنـار انسان است و در سخت

روان در امید انسان به زنـدگـی خواهد شد. چنین فـردی بـا یقین به خدا و هدفمند زندگی کردن از لحاظ سالمت

 جایگاه مطلوب قرار دارد.

هـای عمیق مـا و وجود ریشهبا توجه بـه فطرت خداجوی انسان و زمینه و بافت مذهبی و فرهنگی قوی در کشور 

های صبر و استقامت مانند حضرت زهرا)س( و حضرت زینب ها و نمونهچنین سنبلمعنویت و باورهای مذهبی و هم

از سـوره  21از سـوره طـالق( و آیـه ) 9های مختلف در ایـن زمینه بـه عنوان نمـونـه )آیـه )س( و احادیث و آیه

تواند بـه عنوان منبع حمایتی مهمی به حساب آید کـه از سوره بقره( می 151-155چنیـن آیه )یـوسـف( و هـم

 (.1200قمی و همکاران، روان باشد )حسینیکننده سالمتتامین
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که، دین روانی بـاالتـری برخوردارنـد: اول اینافـرادی کـه از معنـویت باالتری برخوردارنـد بـه سـه دلیـل از سالمت

شـود افـراد بـرای زندگـی معنا پیدا کنند و بـه آینـده امیدوار کند کـه باعث میمنسجم ایجاد مییک سامانه باور 

های گریزناپذیر که در دهد که به نامالیمات، فشارهای روانی و فقدانبـاشند. باورهای معنوی بـه افـراد امکان می

بین باشند. دوم این که حضور ش است امیدورا و خوشدهد معنا دهند و به زندگی بعدی که همراه با آرامزندگی رخ می

-آورد و سوم این که باورهای معنوی اغلب با سبک زندگی سالمدر امور مذهبی، برای افراد حمایت اجتماعی فراهم می

 (.2001تری همراه است)کار، 

 

 نتیجه گیری

 بـاالتـری برخوردارنـد.روانی افـرادی کـه دارای معنویت باال و مذهب قوی تر، از سالمت-1

 معنویت و مذهب و همچنین تاب آوری فراجنسیت است و امری فطری می باشد. -2

آوری و سالمت روان دانشجویان از مقوله دین و اهمیت آن غافل ها برای افزایش تابمسئوالن مراکز مشاوره دانشگاه -2

 نشوند و در جهت تقویت معنویت در دانشجویان گام بردارند.

های آموزشی در این زمینه در دانشجویان مورد اشاره قرار گیرد تا در بعد اجرایی، توجه به معنویت با اجرای کارگاه -1

 آوری را وسعت بخشد تا بتوانند به بهبود سالمت روانی افراد کمک نمایند.چون تابهایی هممهارت

 منابع:

آموزان عادی در شهرستان آموزان تیزهوش با دانشهبی دانشگردانی مذ. مقایسه خود1221(. البرزی، م.جوکار، ب. 1)

 .22 -05. صفحات 2و  2شیراز. فصلنامه مطالعات روان شناختی. شماره

گیـری مذهبـی درونـی و رفتارهـای سالمت جسمی، روانـی . رابطه بیـن جهت1201گـرگـری،ر. فریـد، ا. (. بـدری2)

 .91-22برانگیز بودن. راهبرد فرهنگ. شماره بیستم. صفحات ای ارزیابـی چالشو معنوی و نقش واسطه

آوری در بین مادران دارای گیری مذهبی و تاب. رابطه جهت1200بجستانی، حسین. قمی، طاهره. سلیمی(. حسینی2)

 .90-22فرزندان مبتال به بیماری. روان شناسی و دین. سـال چهـارم. شمـاره سـوم. صفحات 

آوری و گیری مذهبی با تابرابطه بین جهت. 1201نژاد، هـ. پارسایی، س. مشرقی، مهدی.ح.جعفری(. دهقانزاده، 1)

: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوینروان در دانشجویان کارشناسی دانشگاه عالمه طباطبایی. سالمت

 دانشگاه سنندج.

آمـوزان دبیرستانـی روان و هوش معنوی در دانشآوری با سالمت. بررسی رابطه تاب1202(. دهقانی، ی. رجبی، س. 5)

 شهـر بوشهـر. ششمین کنگره بین المللی روان پزشکی کودک و نوجوان:دانشگاه علوم پزشکی تبریز.

های مقابله و شادکامی گیری مذهبی سبک. رابطه جهت1201آبادی، ع. فر، م. عابدینارفعـی، ف. تمنایی(. صدیقی9)

 .125-192شناسی و دین. سال پنجم. شماره سوم. صفحات در دانشجویان، روان

گـانه ابعاد . بررسـی روابط سـاده و چنـد1229چـی، م. عطاری، ی. شکـری، م. بشلیده، ک. (. کرمـی،ج. روغن1)

روانی در دانشجویان دانـشگـاه رازی کـرمـانشـاه. مجله علوم تربیتی و روان شناسی. گیری مذهبی با سالمتجهت

 .21-52(، صفحات 2)12شگاه شهید چمران. دان

نامه دکتری: مصرف مواد. پایانآوری در افراد در معرض خطر سوء. بررسی عوامل موثر بر تاب1221(. محمدی، م.2)

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

میزان تنیدگی. مجله روان مذهبی با گیری. رابطه جهت1220طباطبایـی،ک . (.  مختاری، ع. للهیاری، ع. رسولزاد 0)

 .59 -91(. صفحات5)11شناسی. شماره

گیری مذهبی)درونی، بیرونی( و جنسیت. با اضطراب مـرگ در میـان .رابطه جهت1201(. منصورنژاد، ز. کجباف، م.10)
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