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 خالصه 
 مقدمه

اختالالت خلقی و رفتاری در جوامع امروز بسیار مشهود است،به عبارتی کمتر کسی دربرابر اختالالت روانی مصونیت 
. انی دربین دانشجویان درحال افزایش استدهد که میزان شیوع اختالالت و بیماری های رومیمطالعات نشان . دارد

با وجود اهمیت آشکار ارتباط و تاثیر دینداری و استرس،اضطراب،افسردگی هیچ پژوهشی تا به هنگام با این موضوع 
بنابراین پژوهش حاضر برای اولین بار، باهدف تعیین ارتباط و تاثیر دینداری بر . در ایران انجام نشده است

 .دگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی درفول، انجام شداضطراب،استرس،افسر
 کار وشر

نفر از 155، و به صورت تصادفی برروی 1324تحلیلی و مقطعی در سال_پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی
پرسشنامه . گردآوری اطالعات با استفاده از سه پرسشنامه بود. دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه، انجام گرفت

اول، اطالعات دموگرافیک شامل سن،جنس،رشته تحصیلی،سال ورود،معدل،و پرسشنامه دوم، 
بود،که تغییرات خلقی اخیر و سازه های روانی  22/4با آلفای کرونباخ  DASS21پرسشنامه

دهد،و پرسشنامه سوم، پرسشنامه میعبارت مختلف مورد ارزیابی قرار 1افسردگی،استرس،اضطراب را توسط 
بود،که الگوی دینداری را از ابعاد اعتقادی، تجربی،پیامدی و  23/4گالک و استارک با آلفای کرونباخ  استاندارد

معیار ورود پس از آگاهی از هدف پژوهش و اطمینان به محرمانه بودن اطالعات شخصی . کندمیمناسکی بررسی 
ده از ستفااحاصل با ی هاداده. ته شدرضایت فرد،و معیار خروج کامل پر نکردن آیتم های پرسشنامه ها درنظر گرف

 .فتندگرار تحلیل قرو تجزیه رد مومستقل،همبستگی پیرسون و لون برابر واریانس، tو آزمون  spss21نرم افزار 
 نتایج

دینداری . بودند 4/21± 2/2مونث، با میانگین سنی ( نفر25%)1/52مذکر و ( نفر12%)2/41دانشجویان مورد مطالعه 
، بعد (درصد 2/54)، بعد پیامدی متوسط (درصد 5/14)، بعد عاطفی قوی (درصد 1/52)دی درحد قوی ازنظر بعد اعتقا

، بیشترین نمونه را به خود (درصد 3/11)و میزان دینداری کلی دانشجویان درحد قوی( درصد 5/53)مناسکی متوسط 
و دانشجویان (p=0/026   t=2/23)بررسی نشان داد که میزان دینداری در دو جنس متفاوت. اختصاص داده بود

همچنین میزان .دینداری با رشته،سال ورود و سن ارتباط آماری نداشت. دختر از دینداری باالتری برخوردار بودند
. گزارش شد( درصد 2/51)و استرس خفیف (درصد 4/35)، اضطراب متوسط (درصد 4/55)افسردگی درحد متوسط 

بین افسردگی،استرس و (. p=0/028   t=2/18)ر، بیش از دختران استنتایج نشان داد که افسردگی دانشجویان پس
همچنین مشاهده شد (. (P>0/05اضطراب با سن،رشته و سال ورود دانشجویان تفاوت معنادار آماری وجود نداشت 

اری با که تقریبا افرادی که از دینداری باالیی برخوردار بودند، نمره افسردگی کمتری داشتند،ولی با این حال دیند
هیچ رابطه ( P=0/61    r=0/048)و استرس(P=0/67    r=-0/040)، اضطراب(P=0/27    r=-0/106)افسردگی

 .خطی معناداری نداشت
 جه گیریینت

بنابراین . علی رغم انتظار، ارتباط بین دینداری با استرس،اضطراب،افسردگی نتیجه معنادار آماری نداشت
شود که پژوهشگران عالقه مند، همین موضوع میررسی شده است، توصیه چون برای اولین بار این ارتباط ب

 .را در دانشگاه های دیگر و با جامعه آماری باالتر انجام دهند
 ینداری، استرس، اضطراب، افسردگی، دانشجویاند :یکلمات کلید
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