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 در سالمت روان جامعه و جوانان یمذهب ير مذهب و باورهاين مدل تأثيتبي

 0ياري، سجاد بخت9ر يمالم يمرتض

 

جده آن اندواع   يم و در نتيمختلدف هسدت   يرواند  ير اخدتالالت و فشدارها  يش چشدمگ يدر جهان امروز روز به روز شاهد افزا

د در جهدان در حدال   يد آ يش مين پرسش پيحال ا. مينك يرا مشاهده م يروان يها يماريمختلف و انواع ب يروان يها بيآس

رو بده   يرواند  يهدا  بيد چرا احساس خد  و آسد  يجد يزات درمانيو تجه يدرمان يها يكنكن همه تيشرفت و با وجود ايپ

 يل اصلياز دال يكياند  قات مختلف نشان دادهيتحق. روند يش ميپ يشتر به سمت افسردگيش است و جوامع هر روز بيافزا

ه فدرد را بده سدمت    كد باشدد   يمد  يمدذهب  ينسبت به باورهدا  يم توجهكو  يو مذهب يبه بعد عرفان يم توجهكن اتفاق يا

تواندد   يگر نميز ديه غفلت به آن را چكانسان است  يعنصر ذات يمذهب يدر واقع، باورها. شاندك يم ييگرا ي و پوچافسردگ

ه كد  ين موضوع است و شمار افدراد يگواه بر ا يشناس بر روان يمبتن يها و درمان يدرماند روان يجد يها يكنكت. بپوشاند

ه بدا  كن مقاله يدر ا. ش استيدهند روز به روز رو به افزا يدرمان مورد استفاده قرار م يبرا ييتوجه به مذهب و مذهب گرا

ت يد رفت بده اهم يصورت پدذ  يو خارج يداخل د و معتبريتب و مقاالت جدكاز  يش برداريتابخانه و فك يكنكاستفاده از ت

بدر مدذهب را    يمبتند  يها درمان ين برخيهمچن. ميپرداز يمذهب در سالمت روان جامعه و نقش آن در سطوح مختلف م

ز يد ن ييارهدا كم و راهينك يم يز بررسينه نيقات صورت گرفته در هر زميم و به فراخور تحقيده يقرار م يز از مورد بررسين

 . گردد يارائه م

 ن يد يشناس ، روانيمذهب، سالمت روان، افسردگ : يديلك يها واژه
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