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 2کاشان، شهرداری منطقه
 ( P72131121@gmail.com: یناصح دیمج *)

 

 

 چكیده
 یکارمندان شهردار یشامل تمام یکارمندان بود، جامعه آمار یرابطه تصور از خدا و نشاط ذهن یپژوهش بررس نیهدف ا

جمع  یانتخاب شدند برا یخوشه ا یتصادف یرینفر )کارمندان منطقه دو( با روش نمونه گ 121ن کاشان  بود که شهرستا

استفاده استفاده (  (RSIاتصور از خد ( و پرسشنامه1997ک )یو فردر انیرا ینشاط ذهن اسیداده ها از دو مق یآور

و  اریو انحراف مع نیانگیاز م یفیتوص یها لیتحل یتادر راسبود،  یاز نوع همبستگ یفیمطالعه توص کیپژوهش  د،یگرد

شد. محاسبات استفاده  رسونیپ یهمبستگ بیاز ضر زین قیتحق یها هیو آزمون فرض یاستنباط یها لیتحل یدر راستا

و تصور مثبت از خدا  نیهای پژوهش نشان داد که رابطه ب افتهی( انجام گرفت. 22نسخه ) SPSS یآمار افزاربا نرم  یآمار

 زین ینمره تصور مثبت از خدا ، نمره نشاط ذهن شیکه با افزا یمعن نیدار است بد یمعن یاز نظر آمار ینشاط ذهن

 نیمعکوس است بد یدار ول یمعن یاز نظر آمار یاز خدا و نشاط ذهن یتصور منف نیو بالعکس، رابطه ب ابدی یم شیافزا

 و بالعکس. ابدی یکاهش م ینشاط ذهناز خدا ، نمره  ینمره تصور منف شیکه با افزا یمعن

 

 کارمندان-ینشاط ذهن-تصور از خداهای کلیدی:  واژه
 

 مقدمه -1
 قیسو پژوهشگران تالش کرده اند از طر کیاست. از  یمهم سالمت روانشناخت یاز شاخص ها یذهن یستیبهز

 یسازه  کی یذهن یستیاما از آنجا که بهزکنند  ییرا شناسا یذهن یستیبه بهز یابیعوامل مهم دست یمختلف یعلم یکردهایرو

 یستیتر بهز قیدق یبه منظور بررس نیابرانمواجه نموده است. ب یپژوهشگران را با مشکالت ت،یکل نیاست، مطالعه آن با ا یکل

 ینشاط ذهن ،یذهن یستیبهز یشوند. از جمله شاخص ها یبررس قیآن به طور دق یالزم است که ابتدا شاخص ها یذهن

 کیباورند که نشاط  نیاز روانشناسان بر ا یاریرسد، اما دشوار است. بس یمفهوم نشاط با آن که ساده به نظر م فیتعر[. 1]است

 زیا ن ریسه عنصر، اخ نیعالوه بر ا[. 2]است یاز زندگ تیلذت، کمال و رضا یسه عنصر اساس یمثبت است که حاو جانیه

 [.3]است ی، فقدان اضطراب و افسردگنشاط افزوده شده و آن جانیبه ه یرمعنصر چها

از پژوهشگران و محققان را به خود جلب  یاریاست که توجه بس یدر روانشناس دیجد میاز مفاه یکینشاط به عنوان 

را  یو انرژ یاز شوق، سر زندگ یحس ،ینشاط ذهن یاست که افراد دارا یو ذهن یبدن یداشتن انرژ ینموده است، نشاط ذهن

 کیو ضعف است که به عنوان  یعدم خستگ ،یشور و شوق، سرزندگ ،یپرانرژ تیماه کی یذهن نشاط[. 4]کنند یتجربه م

به وجود  رونیب طیاز مح یدیتهد لهیکه به وس یاست و نه انرژ یاز نوع درون یانرژ نیشود و ا یم فیساخته توص خود یانرژ

شده و ملزم  تیاست نه هدا یو انرژ یشاداب ساساح ینشاط ذهن رایز کند یفرق م یجانیه یبا حالت ها ینشاط ذهن د،یایب

                                                           

 واحد کاشان یدانشگاه آزاد اسالم ،یعموم یارشد روانشناس یکارشناس یدانشجو -1

 کارشناس روانشناسی -2
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 یاست. نشاط ذهن یذهن یشامل اختالل و گسستگ جانیاست اما ه یو سرخوش یستیاز بهز ینمود ینشاط ذهن نیشده. بنابرا

 ینفاضطراب، احساسات م تیدارد و در نها یزشیاحساسات  مثبت و خود انگ ،یسالمت روان ،یبا خود شناس یرابطه گسترده ا

 [.5]دارد یبا آن رابطه کمتر یخارج یکنترل ها و

 ریو سا یشعف، خشنود ،یداشتن احساس شاد یاست منظور از بعد عاطف یو شناخت یدو بعد عاطف یدارا ینشاط ذهن

و  یفرد یمختلف زندگ یمولفه هااز  زیآم تیرضا یابیداللت بر ارزش ،زین یمثبت است و منظور از بعد شناخت جاناتیه

است و با  یو سالمت یستی، بهز یخودکارآمد ،ییخودشکوفا ی رندهیبرگ در یبر اساس پژوهش ها نشاط ذهن[. 6]دارد یاعاجتم

 یرابطه  یو اجتماع یجانیه یستیبهز ،یروانشناخت یستیبهز ،یشناس فهیعاطفه مثبت، وظ ،یاز زندگ تیعزت نفس، رضا

 جادیا یو خستگ یریپذ کیاست، تحر ینییدر سطح پا ینشاط ذهن یوقتدارد.  یمنف یرابطه  یروانشناخت یشانیمثبت و با پر

 [.1]شود یها کمتر م تیانجام فعال یموجود برا لیخواهد شد و امکان استفاده کامل از پتانس

و  یشاد لیمثبت از قب یجانیموضوع اشاره نمود که در انواع تجارب ه نیتوان به ا یم ینشاط و شاد زیدر خصوص تما

هستند اما نشاط، تجربه  یندیو نشاط هر دو حاالت مثبت و خوشا یشاد نکهیبا وجود او وجود دارد  یدار یمعن زیتما ،نشاط

از احساس مثبت و  زیمتما ریحالت غ کی یکه شاد یدر حال گردد یدر دسترس است که به خود شخص برم یداشتن انرژ ی

و نشاط هر  یشود. شاد یم فیتوص یداشتن انرژ اریباال و در اخت یتنها نشاط است که لزوما توسط انرژ ،است یاز زندگ تیرضا

لزوما  یشاد یدارد ول ودو کنش مثبت وج تیدر نشاط فعال گرند؛یکدیاز  زیاثر مثبت هستند اما در فعال بودن متما یدو دارا

 [.6]ستیو کنش ن تیمستلزم فعال

و  ی، استقالل ، احساس خودکنترل یچون آزاد یمثبت دارد و از احساسات یتیاز داشتن وضع تیحکا ینشاط ذهن

 یم یدرون زشیو انگ یکه منجر به احساس استقالل، خودکنترل یکه فرد با انجام دادن اعمال ردیگ ینشات م یدرون زشیانگ

 ینشاط ذهن د،یبودن را تجربه نما گرانیاحساس تحت کنترل د ،و اگر در انجام اعمال ابدی یم شیرا افزا تیوضع نیشود ا

وجود  یرابطه معنادار یستگیو احساس شا یسازگار ییتوانا ،یمهارت زندگ ،یزندگ تیفیبا ک ینشاط ذهن[. 7]ابدی یکاهش م

 [.8]دارد

افراد  یمهم نشاط ذهن یکننده ها ینیب شیپ ییشناسا ،یذهن یستیبهز نهیدر زم یعلم یاز اهداف مهم پژوهش ها

 یدار یمثبت و معن ریتاث یبر نشاط ذهن یدر محل کار و ارتباط اجتماع تینشان داد معنو یپژوهش جیاست، همچنان که نتا

[. 10]نشان داد که خوش بینی هم مستقیم و هم غیر مستقیم اثر مثبتی بر نشاط ذهنی دارد گرید یو نتایج پژوهش[. 9]دارد

. است« تصور از خدا » اشد کارمندان ب یکننده نشاط ذهن ینیب شیتواند پ یشود م یکه فرض م ییرهایاز متغ گرید یکی

است. تصور از خدا « تصور از خدا » اصطالحات  نیاز ا یکیشده است.  یبررس یبا اصطالحات مختلف یموضوع خدا در روانشناس

است که به  یروانشناس یکند.  تصور از خداوند حالت یاحساس م یاست که در آن فرد خداوند را به صورت  عاطف یا وهیش

 یمربوط م یاحساس خداوند نسبت به و یبر چگونگ ید نسبت به خداوند و برداشت و درک فرد مبناحساس فر یچگونگ

 [.11]شود

خود  یاجتماع یو چه در بطن زندگ ییچه در تنها یاست. آدم یبشر یزندگ یمقوله ها نیتر یادیاز بن یکیمفهوم خدا 

را، در حول  یتفکر بشر خیسراسر تار توان یوده و هست. ممفهوم روبرو ب نیملحد، همواره با ا ای ندارید کیو چه به عنوان 

ها،  و تمدن است یدر تفکر بشر قیو عم یغن یا شهیر یمفهوم دارا نیکرد. ا یصورت بند "معنا و مفهوم خدا"وحوش 

و  ستیخدا چموضوع که  نیا[. 12]اند دهیبشر به منصه ظهور رس خیمفهوم در تار نیمختلف متأثر از ا انیها، آداب و اد فرهنگ

شود که  یدهد. تصور و اعتقاد ما درباره خدا باعث م یاعتقاد و تصور ما را در مورد خداوند شکل م گذارد، یم ریچگونه بر ما تاث

 [.13]میرا نشان ده ینیمع اتیخصوص نیو همچن میداشته باش یمشخص دیو عقا میعمل کن یما به شکل خاص

 ،ینید ،یابعاد مختلف فلسف یبشر بوده که دارا یموضوعات ذهن نیتر زیبرانگ از جنجال نشیخداوند به عنوان مبدأ آفر

اما  دیآ یبشر نم یباره وجود دارد چرا که خداوند به تجربه حس نیدر ا یباشد سواالت فراوان یم یو روانشناخت یجامعه شناخت
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و بر ارتباط آنها با  ردیپذ یم ریباط آنها با خدا تأثارت یاز چگونگ یافراد در مورد زندگ اتاعتقاد کند یاو را درک م یا بشر بگونه

 یمعنا و مفهوم زندگ یو به طور کل گریخودشان، افراد د یگذارد و از همه مهمتر نگرش آنها را به سو یم ریتاث یزیهر چ

 یآن م یوده و بررسارتباطات فرد ب نیاز مهمتر یکیارتباط با خدا دارد که  تیفیاز ک تیتصور از خدا حکا [.14]کند یم نییتع

 [.15]فرد را به ما بشناساند یروان یارتباطات مهم زندگ گرید تیفیتواند ک

 یتا با بررس میکن نتخابا یروان یساز میباشد و بخواه انیبه م شانیا تیکه صحبت از شناخت افراد و شخص یدرصورت

[. 16]مهم است اریبس افتهیکه به آن دست  یریتصوآنگاه ادراک فرد از خدا و  م،یببر یافراد پ یروان صیاز خصا یاریآن بس

. جنبه شود یاز خداوند است که معنا داده م یذهن ییمختلف بازنما یها جنبه یابیارز ای یاثر عاطف فیتصور از خدا، توص

از   ایو تواند بکند  یو کجاست و چه کار م ستیچ هیشب نکهیدهند مثل ا یکه افراد در مورد خدا م یآن با اطالعات یفیتوص

که به خدا نسبت  یمثبت و منف یبه ارزش ها استآن مربوط  یابیکه جنبه ارز یگردد، در حال یخواهد، بر م یمردم چه م

 [.17]رندهیپذ ایعاشق، طرد کننده  یمثل تصور از خدا شود یداده م

. دهد یخود را نشان م ،یذهن ییکه بصورت بازنما گرانیافراد با خدا و د یتصور فرد از خدا عبارت است از تجربه درون

. ردیپذ یم ریافراد نسبت به خدا تأث یدلبستگ تیفیو از ک ردیگ یآنان شکل م یزندگ اتیرشد تصور افراد به خدا همراه با تجرب

دانند که به هنگام  یم دسترس به خود و در کیاز خدا دارند و خداوند را نزد یتر مثبتبه خدا، تصور  منیا یافراد با دلبستگ

 تالش یبرا یتیاز مردم و حما یاریروزمره بس یزندگ یخدا، معنا مفهوم [.18]آنان خواهد شتافت یاریدرخواست کمک به 

و در چارچوب  تیخدا. ما خدا را به اندازه وسع عقالن تیاز خدا و خود واقع یدرک آدم انیآنهاست، اما فرق است م یزندگ یها

خدا در ذهن، به صورت و  ازاست که ما  یبلکه مفهوم ست،یخداوند ن ید خارج. منظور از خدا وجومیکن یدرک م مانیذهن

 [.19]میساز یم خودمان قامت و اندازه

روابط ابژه،  هیو نظر دیفرو یشیروان پو هیبراساس نظر زوتو،ی( دارد. ر1979) زوتویر یدر کارها شهیسازه تصور از خدا ر

فرد  نکهیعبارت است از ا یسازه روانشناخت کیکرد. تصور از خدا به عنوان  جادیتجربه افراد از خدا را ا یمفهوم ساز وهیش

 ینسبت به او دارد. تصور از خدا سازه ا یخداوند چه احساس کندیفرد احساس م نکهیدارد و ا ینسبت به خدا چه احساس

آگاهانه و  یادیخالصه تا حدود زفرد از خدا اشاره دارد و به طور  کی یاز مفهوم خداست،  مفهوم خدا به درک شناخت زیمتما

و  یرهبران مذهب ن،یوالد یمذهب یها موزهخدا آموخته و متأثر از آ یاست که فرد درباره  ییزهایبر چ یاست و مبتن یمنطق

 [.11]و ناخودآگاه است یتجرب تاًیتر بوده و ماه دهیچیباشد. اما مفهوم تصور از خدا، پ یم یمتون مذهب

 محققانپرداخته اند، به عنوان مثال  یروانشناخت یرهایمتغ ریارتباط تصور از خدا با سا یبررس از پژوهش ها به یاریبس

 ،یاریاخت یب -وسواس ،یجسمان تیاز نشانگان شامل شکا یعیوس یمثبت از خدا و گستره  یتصور ذهن نیکه ب افتندیدر

 یو معنادار یمنف یهمبستگ یشیو روانپر یدیافکار پارانوئ ،یاضطراب، خصومت، ترس مرض ،یفسردگا ،یفرد نیب تیحساس

 [.20]وجود دارد

 نیافراد را کشف کرده است. در ا یمثبت و سالمت روان یذهن ریتصو نیدر پژوهش خود ارتباط بدیگری  پژوهشگر

 یشتریب یانسالمت رو کنند، یبه خود تصور م کیو نزد کننده تیکه خداوند را مهربان، حما یرادنشان دادند اف ها افتهی ،پژوهش

 [.21]دارند

احساس گناه و  ،یاحساس افسردگ ،یدیاز خدا با ناام یتیدر افراد سالخورده نشان داد که احساس نارضا یپژوهش جینتا

( با کننده هیاز خدا )باور به خداوند تنب یمنف ریپژوهش تصو نیداشته است. در ا یارتباط معنادار یبا نشانگان افسردگ نیهمچن

با احساس  ییخو آزرده ها نشان دادند روان پژوهش ن،یتوأم بوده است. عالوه بر ا شکننده در پژوه راد شرکتاحساس گناه اف

از خدا توأم بوده  تگریحما یذهن ریبا تصو یهمساز که یاز او همراه بوده است؛ درحال یتیترس از خدا، اضطراب و نارضا

 [.22ست]ا
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وجود دارد و  یمعنادار یهمبستگ یاز خدا و اضطراب و افسردگ یهنذ ریتصو نیکه ب دیگری نشان دادپژوهش نتایج 

 ریکه تصو دندیسر جهینت نیبه ا نیداشته است. پژوهشگران همچن یمنف ۀرابط یمثبت از خدا با نشانگان رفتار یذهن ریتصو

 [.23]بوده است تر یمنف یافراد عاد یذهن ریبا تصو سهیدر مقا یروان مارانیب یذهن

 یتهران و علوم پزشک یدانشگاه علوم پزشک انیاز خدا در دانشجو یذهن ریبا تصو یبطۀ اضطراب و افسردگرا یپژوهشدر 

 ریتصو یاز رو توان یم یطورکل  را به انیدانشجو یکه اضطراب و افسردگ دندیرس جهینت نیکردند و به ا یرا بررس رانیا

از خدا داشتند، از  یو مثبت رندهیپذ ریکه تصو یانیاد دانشجوپژوهش نشان د جینتا نیکرد. همچن ینیب شیاز خدا پ شان یذهن

از خدا داشتند، اضطراب و  یزیآم و تعارض یمنف یذهن ریکه تصو یانیدانشجو یبرخوردار بودند؛ ول یکمتر یاضطراب و افسردگ

 ۀرابط یز خداوند با افسردگو ارزشمند ا کخواهین ،یتناهیتصور وجود ال ییسو . از[24]دادند یاز خود نشان م یشتریب یافسردگ

 .[25]مثبت داشت ۀرابط یبا افسردگ گر هیتنب ینامربوط و خدا یو ادراک خدا یمنف

وجود دارد. تصور غالب افراد افسره از  یریافراد سالم و افسرده تفاوت چشمگ یتصور از خدا نینشان داد ب یپژوهش جینتا

تصور غالب افراد  کهیقابل دسترس بود، در حال ریمحبت و غ یاعتماد، ب قابل ریترسناک، غ یخدا یو شامل مقوله ها یخدا منف

 یرحمت و عطوفت، و خدا یدارا را،یبخش، بخشنده و پذ تیقابل اعتماد و امن یخدا یسالم از خدا مثبت و شامل مقوله ها

 [.26]بود میحک

 یتوان از رو یم یرا به طور کل انیشجودان یشینشان داد که روان پر یعلوم پزشک انیدانشجو یرو  دیگری پژوهش جینتا

برخوردار  یکمتر یشیاز خدا داشتند از روان پر یو مثبت رندهیکه تصور پذ یانیکرد، دانشجو ینیب شینوع تصورشان از خدا پ

پژوهشی نتایج همچنین  [.27]برخوردار بودند یشتریب یشیاز خدا داشتند از روان پر یکه تصور منف یانیدانشجو یولبودند 

نشان داد بین تصور مثبت ، آموزان خدا؛ و تصور مثبت و منفی از او و رابطۀ آن با عزّت نفس و سالمت روانی دانشتحت عنوان 

 .[28]از خدا با سالمت روان و عزّت نفس، همبستگی مثبت وجود داشت

کارمندان رابطه  یتصور مثبت از خدا و نشاط ذهن نیها را دارد که ب هیفرض نیبه ا ییحاضر قصد پاسخگو قیتحق

 وجود دارد. یکارمندان رابطه معنادار یاز خدا و نشاط ذهن یتصور منف نیوجود دارد، و ب یمعنادار

 

 روش -2
 نیرابطه ب یاطالعات به بررس یگردآور وهیبوده و به لحاظ ش یکاربرد قاتیپژوهش حاضر به لحاظ هدف، جزو تحق

کارمندان  هیپژوهش حاضر شامل کل یاست. جامعه آمار یاز نوع همبستگ یفیصمطالعه تو کیاساس  نیپردازد بر ا یم رهایمتغ

 یخوشه ا یتصادف یرینفر )کارمندان منطقه دو( با روش نمونه گ 121است که  شهرستان کاشان یمناطق شهردار هیکل

 .دندگر یم یداده ها از دو پرسشنامه استفاده شده است که در ادامه معرف یجمع آور یانتخاب شدند برا

 

 پژوهش یابزارها

و  ی( استفاده شد، که انرژ1997) ک،یو فردر انیرا یحالت ینشاط ذهن اسیاز مق ینشاط ذهن یریبه منظور اندازه گ

مخالفم  اریاز بس یدرجه ا 5 کرتیل اسیاست و بصورت مق هیگو 7 یدارا اسیمق نیکند. ا یم یریفرد را اندازه گ ینشاط کنون

 اسیمق نیکه در ا ییها یاست. آزمودن 35تا  7از  اسیمق نیشود. دامنه نمرات ا یم یگذار ه( نمر5موافقم ) اری( تا بس1)

با استفاده از  ینشاط ذهن اسیمق ییایپا زانیدارند. م یشتریب یآن است که نشاط ذهن یکسب کنند، به معنا یشترینمرات ب

 [.29]گزارش شد 80/0کرونباخ  یآلفا بیضر

سوال و سه خرده آزمون،  27شد، که شامل  استفاده (RSI) از خداور از خدا، از پرسشنامه تصور منظور بررسی نوع تص به

باشد. خرده آزمونهای حضور خدا در زندگی و مراقبت  حضور خدا در زندگی ، مراقبت خداوند و تصور منفی از خداوند می

د. بنابراین در نهایت پرسشنامه از دو مقیاس اصلی ان خداوند با هم ترکیب شده و مقیاس تصور مثبت از خدا را تشکیل داده
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شود. پایایی  یم ینمره گذار یدرجه ا 5 کرتیل اسیتصور مثبت از خدا و تصور منفی از خدا تشکیل شده است و بصورت مق

ت از خدا ، تصور مثب64/0 خداوند، مراقبت 60/0آزمون با استفاده از آلفای کرونباخ در مورد عامل حضور خدا در زندگی  نیا

بدست آمد، در ضمن همبستگی عامل حضور خدا در زندگی و مراقبت از خداوند )زیر  58/0و تصور منفی از خدا  61/0

 [.28]بدست آمد 72/0و  77/0یب های تصور مثبت از خدا( با تصور مثبت از خدا به ترت مقیاس

 

 داده ها لیو تحل هیتجز روش

و  هیمورد تجز یو استنباط یفیاطالعات به دو صورت توص دیگرد یو کدبند ینمره گذار ل،یپرسشنامه ها پس از تکم

و آزمون  یاستنباط یها لیتحل یدر راستانگین و انحراف معیار و ااز می یفیتوص یها لیتحل یقرار گرفت. در راستا لیتحل

 22نسخه  spss یز نرم افزار آماربا استفاده ا یآمار اسباتاستفاده شد. مح رسونیپ یهمبستگ بیاز ضر زین قیتحق یها هیفرض

 انجام گرفته است.

 

 ها افتهی -3
جدول  درکل نمونه  یبرا پژوهش در رفته کار به های مقیاس از هریک استاندارد و انحراف از میانگین حاصل نتایج

 .است آمده 1شماره 

 
 یفیآمار توص ی: شاخص ها 1جدول شماره 

 

 معیار انحراف میانگین متغیر

 63/16 42/82 خدا از مثبت تصور

 84/3 11/13 خدا از منفی تصور

 09/5 25/23 ذهنی نشاط

 

 نیز معیار و انحراف 42/82 خدا از مثبت متغیر تصور در ها آزمودنی کل نمرات میانگین ،1 شماره نمودار و جدول طبق

 و 25/23 ذهنی میانگین نشاط متغیر و در 84/3 نیز معیار انحراف و 11/13 خدا میانگین از منفی تصور و در متغیر 63/16

 .است شده گزارش 09/5 نیز معیار انحراف

 در کارمندان ذهنی نشاط و خدا از مثبت تصور بین رابطه خصوص در پیرسون همبستگی ضریب آزمون از حاصل نتایج

 .است آمده 2 شماره جدول

 
 کارمندان یتصور مثبت از خدا و نشاط ذهن نیدر خصوص رابطه ب رسونیپ یهمبستگ بیآزمون ضر جی: نتا 2جدول شماره 

 

 جهت رابطه شدت رابطه (sigی )دار یمعن   (rی)همبستگ بیضر ریمتغ
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 خدا از مثبت تصور

 و

 مثبت یقو 00/0 63/0 ذهنی نشاط

 

 بیضر لهیکارمندان بوس یتصور مثبت از خدا و نشاط ذهن نیشود، رابطه ب یمشاهده م 2همانگونه که در جدول شماره 

باشد که از  یم r=  63/0برابر  رسونیپ یهمبستگ بیدهد که ضر ینشان م جیقرار گرفت. نتا یمورد بررس رسونیپ یبستگهم

 شیکه با افزا یمعن نی( است بدمیو مثبت )مستق یشدت و جهت رابطه، قو نیهمچن .(p= 00/0دار است )  یمعن ینظر آمار

 یتصور مثبت از خدا و نشاط ذهن نیتوان گفت ب یم نی. بنابراابدی یم شیزااف زین ینمره تصور مثبت از خدا ، نمره نشاط ذهن

 یم رفتهیدرصد پذ 99نان یپژوهش در سطح اطم هیشود لذا فرض یصفر رد م هیفرض جهیوجود دارد در نت یدار یرابطه معن

 شود.

 در کارمندان ذهنی شاطن و خدا از منفی تصور بین رابطه خصوص در پیرسون همبستگی ضریب آزمون از حاصل نتایج

 .است آمده 3 شماره جدول

 
 کارمندان یتصور منفی از خدا و نشاط ذهن نیدر خصوص رابطه ب رسونیپ یهمبستگ بیآزمون ضر جی: نتا 3جدول شماره 

 

 جهت رابطه شدت رابطه (sig) یدار یمعن (rگی )همبست بیضر ریمتغ

 خدا از منفی تصور

 و

 منفی متوسط 004/0 -41/0 ذهنی نشاط

 

 ضریب بوسیله کارمندان ذهنی نشاط و خدا از منفی تصور بین رابطه شود، می مشاهده 3 شماره جدول در که همانگونه

 از که باشد می r=  -41/0 برابر پیرسون همبستگی ضریب که دهد می نشان نتایج. گرفت قرار بررسی مورد پیرسون همبستگی

 با که معنی بدین است( معکوس) منفی و متوسط رابطه، جهت و شدت مچنینه .(p = 004/0 ) است دار معنی آماری نظر

 و خدا از منفی تصور بین گفت توان می یابد و بالعکس. بنابراین می کاهش ذهنی نشاط نمره ، خدا از منفی تصور نمره افزایش

 95 اطمینان سطح در پژوهش این فرضیه لذا شود می رد صفر فرضیه نتیجه در دارد وجود داری معنی رابطه ذهنی نشاط

 .شود می پذیرفته درصد

 

 یریگ جهیبحث و نت -4
 یکیتصور از خدا و  یعنی ن،ید یروانشناس یدر حوزه  یروان یسازه ها نیو مهمتر نیتر یاز محور یکیمقاله به  نیا در

طه تصور از خدا و نشاط راب یپژوهش بررس نیپرداخته شده است. هدف ا ینشاط ذهن یعنی یدر روانشناس دیجد میاز مفاه

 :میینمای م انیب لیبشرح ذ هیفرض دوآن را در قالب  جیدر کارمندان بود که نتا یذهن

 

 .وجود دارد یکارمندان رابطه معنادار یتصور مثبت از خدا و نشاط ذهن نیاول: ب هیفرض

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

 7 

 یهمبستگ بیضر لهیبوس یذهن تصور مثبت از خدا و نشاط نیشود، رابطه ب یمشاهده م 2که در جدول شماره  همانگونه

از  یتصور مثبت از خدا و نشاط ذهن نیب رسونیپ یهمبستگ بیدهد که ضر ینشان م جیقرار گرفت. نتا یمورد بررس رسونیپ

و بالعکس.  ابدی یم شیافزا زین یتصور مثبت از خدا ، نمره نشاط ذهن رهنم شیکه با افزا یمعن نیدار است بد یمعن ینظر آمار

صفر رد  هیفرض جهیوجود دارد در نت یدار یکارمندان رابطه معن یتصور مثبت از خدا و نشاط ذهن نیتوان گفت ب یم نیبنابرا

 .شود یم رفتهیدرصد پذ 99 نانیاول پژوهش در سطح اطم هیشود لذا فرض یم

 نیکه مشابه با ا ییاز پژوهش ها ه،یفرض نیا جینتا سهینشد، در مقا افتیموضوع  نیبا ا یکه پژوهش نیتوجه به ا با

و  ( ، براد شاو2011) لوستریس :همسو است ریز یپژوهش با پژوهش ها نیحاصل از ا یها افتهی .میپژوهش بودند استفاده نمود

( ، حدادی کوهسار و 1398احمدیان )و  ( ، خلیلی تجره1399)یپورثان ی( ، محمدعل2005) کی( ، کرکپاتر2008) همکاران

 (.1391اری و خسروی )، خاکس (1391غباری بناب )

 که افرادی در او، شخصیت بنابر دارد تصوری خدا از انسانی هر کرد، اشاره موضوع این به توان می نتایج این تبیین در

 و افسردگی به ابتال برای زمینه جویند و می مدد او از و دانسته خود پشتوانۀ امور همۀ در را او و دارند خداوند از مثبت تصوری

 خداوند از منفی تصوری که هستند دیگر گروهی بین این در. است کمتر آنها در اجتماعی انحرافات و روانی های ی ربیما سایر

در مورد رابطه مثبت تصور مثبت  (.1385زارعی،)نیستند قائل خود برای اختیاری هیچ و دانسته جبری را امور همۀ آنها دارند،

 امنیت و اعتماد کننده، قابل حمایت مهربان، را او تصور مثبت از خدا دارند از خدا و نشاط ذهنی می توان گفت افرادی که

جویند،  می یاری او از امور همۀ در کنند و می تصور خود به نزدیک و پذیرنده عطوفت، و رحمت دارای پذیرا، و بخش، بخشنده

 .را تجربه می کنند بیشتری روان و نشاط ذهنی در نتیجه سالمت

 و درماندگی ، داشته خود های توانائی بر بیشتری شخصی کنترل دارند بیشتری نشاط که احساسبنابراین افرادی 

 مشارکتی روحیه دارای گیرند، می تصمیم تر آسان کنند، می بیشتری امنیت کنند، احساس می دور خود از را افسردگی

 هدف بینی، خوش های ویژگی از ، ردهک رشد جسمانی و هیجانی اجتماعی، شناختی، گوناگون ابعاد در و هستند بیشتری

  مرادی،) شوند می برخوردار...  و شخصیت سالمت مثبت، انرژی زندگی، از رضایت دوستی، نوع خالقیت، درونی، کنترل مندی،

1398 .) 

 دارد، ذهنی نشاط بر خدا از تصور انکار قابل غیر نقش از نشان مطالعه این در آمده دست به های یافته کلی طور به

 مداخالت در را روانشناختی مهم سازه این کنند می فعالیت روان سالمت حوزه در که روانشناسانی و مشاوران است الزم بنابراین

 .دهند قرار نظر مد خود روانشناختی های ارزیابی و

 

 دارد وجود معناداری رابطه کارمندان ذهنی نشاط و خدا از منفی تصور بین: دوم فرضیه

 همبستگی ضریب بوسیله ذهنی نشاط و خدا از منفی تصور بین رابطه شود، می مشاهده 3 شماره جدول در که همانگونه

 از ذهنی نشاط و خدا از منفی تصور بین پیرسون همبستگی ضریب که دهد می نشان نتایج. گرفت قرار بررسی مورد پیرسون

 می کاهش نیز ذهنی نشاط نمره ، خدا از منفی ورتص نمره افزایش با که معنی بدین است دار ولی معکوس معنی آماری نظر

 نتیجه در دارد وجود داری معنی رابطه کارمندان ذهنی نشاط و خدا از مثبت تصور بین گفت توان می بنابراین. بالعکس و یابد

 .شود می پذیرفته درصد 95 اطمینان سطح در پژوهش دوم فرضیه لذا شود می رد صفر فرضیه

و  جانکر-، شاپ (2008) همکاران و برام :است غیر مستقیم همسو زیر های پژوهش با پژوهش نای از حاصل های یافته

 .(1388) کوهسار حدادی و بناب غباری ،( 1393) همکاران و نصیرزاده ،( 1394) احمدبرابادی، ، (2008) همکاران

از خدا دارند  یکه تصور منف یافراد توان گفت یم یاز خدا و نشاط ذهن یو رابطه معکوس تصور منف جینتا نیا نییدر تب

 ،یتیکنند و نارضا یمحبت تصور م یقابل اعتماد، ب ریقابل دسترس، غ ریغ کننده، هیترسناک، طرد کننده، تنب یاو را خدا

از مشکالت هر جامعه ، غفلت از نشاط و در  یکی. دارند یکمتر یذهن نشاطسالمت روان و  جهیو در نت یاضطراب، افسردگ
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 یجامعه  نیکند. همچن یم دایپ یمعن یاست. با نشاط ، زندگ یاضطراب و افسردگ لیاز قب یهای روان مارییب شیافزا ، جهینت

و  ایزبان او گو ، ایپر نشاط ، ذهن انسان پو طیدر آن فراوان باشد. و در مح نی، جامعه ای است که عناصر  نشاط آفر ایزنده و پو

ها  یستگیها و شا یارزش ها ، خوب یتوجه به تمام عوامل موثر بر نشاط ، توجه به تمام گردد. در واقع یاستعداد وی شکوفا م

 .( 1379است ) علوی، 

و دوستان  نیبا والد یاساس اتیاز تجرب یو تابع ردیگ یفرد در دوران تحول شکل م اتیتجرب یفرد از خدا که بر مبنا تصور

همانطور که در فوق  یتجرب یکند پژوهش ها یافراد باز یو نشاط ذهن در سالمت روان یتواند نقش اساس یباشد م یم کینزد

گونه پژوهش ها کشف رابطه  نیباشند در ا یپژوهش حاضر م یها افتهیبا  ماهنگکنند و ه یم دینکته تاک نیاشاره شد به ا

 قاًیتقدم و تاخر آنان دق نکهیاشاره کرد بدون ا توان یم رهایو ارتباط متغ یاست و فقط به همبستگ یکار دشوار یعلت و معلول

 ابد،ی شیافراد افزا یشود که نشاط ذهن یتوان بحث کرد که تصور مثبت از خدا موجب م یارتباط مشخص شود مثالً م نیدر ا

 یتواند پاسخگو یراستا م نیدر ا یشیآزما یگردد، لذا انجام پژوهش ها یم یاز خدا موجب کاهش نشاط ذهن یتصور منف ای

 .باشد یرشتیسواالت ب
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