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 مذهبی گیری جهت و طبعی شوخ اساس بر روان سالمت بینی پیش

  2بروجردی فرانک،  1کرکوکی اسدپور الهام

 چکیده

 جهت همین به روش. بود کرمانشاه شهر سال 60-20 افراد مذهبی گیری جهت و طبعی شوخ اساس بر روان سالمت بینی پیش پژوهش هدف

 طبعی شوخ  ، (GHQ) روان سالمت های پرسشنامه توسط و شد انتخاب دسترس در گیری نمونه شیوه به نفر 500 حجم به ای نمونه

(SHQ) گیری جهت و طبعی شوخ با روان سالمت بین که داد نشان نتایج کل در. گرفتند قرار سنجش مورد آلپورت مذهبی گیری جهت و 

 نتیجه توان می بنابراین. کنند بینی پیش را روان سالمت توانند می متغیر دو این و(  =01/0P)دارد وجود معناداری ارتباط بیرونی مذهبی

 .باشد روان سالمت بهبود عامل تواند می مذهب به کرایش و طبعی شوخ رواج گرفت

 .مذهبی گیری جهت طبعی، شوخ روان، سالمت: ها کلیدواژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 elhamassadpour1114@yahoo.com  طباطبائی عالمه دانشگاه گیری اندازه و سنجش ارشد کارشناس.  1
   طباطبائی عالمه دانشگاه گیری اندازه و سنجش ارشد کارشناس . 2
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 مقدمه

سالمتی در گسترده ترین معنی آن، پدیده ای است که مورد عالقه و توجه تمامی انسان ها، گروه های اجتماعی و جوامع بشری می باشد. 

عموماٌ بعد جسمانی آن، مد نظر قرار موضوع سالمتی، از بدو پیدایش بشرو تا اعصار متمادی مطرح بوده است و از آن سخن به میان آمده و 

(. مفهوم سالمت 1384گرفته و کمتر کسی به سایر ابعاد آن به ویژه بعد روانشناختی آن توجه کرده است)کهرزائی، خضری مقدم و رفیعی پور، 

گی بین ارزش ها، عالئق و (. سالمت روان، هماهن1387در واقع جنبه ای از مفهوم کلی سالمت است) پوالدی ری شهری و گلستانه ،  1روان

مفاهیم زندگی است و هم چنین ظرفیتی برای رشد فردی محسوب می شود) مگرش افراد و یک برنامه واقع بینانه برای دستیابی به اهداف و 

م سالمت که نقطه مقابل سالمت روان بیماری روانی است؛ در حالی که چنین نیست و و مفهو(. برخی چنین تصور می کنند 1391شهسواری، 

(. فرهنگ 1387 ، گلستانه و شهری ری این است . سالمت روان، در آرامش بودن با خود و دیگران است)پوالدیروان بسیار گسترده تر از 

استعداد برای هماهنگی و خوشایندی و مؤثر کارکردن برای موقعیت های دشوار،  "سالمت روان را این گونه تعریف کرده است:  2بزرگ الروس

، سالمت روان را اینگونه تعریف می کند: (2001)ازمان جهانی بهداشتس(. 1382)گنجی، "ف پذیر بودن و توانایی برای ایجاد تعادلانعطا

(، مالک های مهم سالمت 1962)4و فیشمن 3از نظر دوویچ حالت سالمت کامل جسمانی، روانی، اجتماعی و نه فقط نبودبیماری یا ناتوانی.

(. 1376روانی عبارتند از: شناخت خود و محیط، استقالل فردی، رفتار بهنجار و منطبق با معیارهای جامعه و یکپارچگی شخصیت) گنجی، 

ایران اختالالت درصد از بالغین جامعه را گرفتار نموده است. در  10گزارش اخیر سازمان بهداشت نشان دهنده آن است که اختالالت روانی 

درصد گزارش شده است. با در نظر گرفتن مطالب فوق، سالمت روان هم شامل 6/17سال  24تا  15درصد و در گروه سنی 21روانی در بالغین 

رار شود و هم شامل ارتقا سالمت روانی، که این امر ) سالمت روانی مثبت ( بسیار مورد غفلت قپیشگیری از نابهنجاری ها و بیماری ها می 

در گستره بهداشت روانی، انسان سالم در جستجوی معنای زندگی، سعادت، کامروایی و شادکامی است)  (.2000، 5گرفته است)کرتیس

(.سالمت روان یکی از مهمترین مؤلفه های یک زندگی سالم است که عوامل بیشماری در شکل بندی صحیح  یا ناصواب آن 1967، 6فرانکل

پژوهش های انجام گرفته در حوزه سالمت روان و مذهب، ارتباط این دو متغیر را به یکدیگر (.2007شت جهانی، دخیل هستند)سازمان بهدا

. دین را می توان از دیدگاه آئین ها، (1997، 8، به شکل خاصی در هر فرهنگ شناخته شده ای وجود دارد) وولف7نشان داده اند. دین

. فرد دیندار به نوعی با یک منبع آفرینش که بر زندگی بشر و امور طبیعی تأثیر دارد، ارتباط شخصیت های نمادین و انواع دعاها بررسی کرد

، علیرغم اهمیت آشکار دین برای افراد و اجتماعات، روانشناسان با کمال تعجب به این موضوع کمتر توجه مبذول برقرار می کند. متأسفانه

کننده برای روانشناسی اگر چه دین مورد عالقه بسیاری از دانشمندان از جمله ویلیام  داشته اند. به عبارت دیگر در طول سال های تعیین

قرار گرفت، اما مطالعه دین مانند دیگر موضوعات سنتی مانند روانشناسی تحولی، روانشناسی اجتماعی و روانشناسی  10و استانلی هال 9جیمز

( در 1389(. قدرتی میرکوهی و خرمایی)1997د جلب نکرده است)وولف، شخصیت توجه زیادی را در میان پژوهش های روانشناسی به خو

نوجوان نشان دادند که بین دینداری و سالمت روانی رابطه منفی  419پژوهش خود با عنوان رابطه دینداری با سالمت روان در نمونه ای شامل 

ابطه بهزیستی معنوی  با سالمت روان در دانشجویان ( در ر1389و معناداری وجود دارد. صفایی راد، کریمی، شموسی و احمدی طهور)

و پژوهشی انجام دادند که نتایج آن حاکی از وجود همبستگی منفی و معنادار بین بهزیستی معنوی با سالمت روان بود. کزدی، مارتوس، بوالند 

                                                           
1. Mental health  
2. Larous  
3. Deutsh  
4. Fishman  
5. Curtise  
6. Frankl 
7. Religion 
8. Wulff 
9. William James 
10. Granvil Stanly Hall 
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ارستانی به بررسی رابطه داشتن شک به ساله مج 25تا  15نفر دانش آموز و دانشجوی  403( در مطالعه ای بر روی 2010)1هوروث زابو

مذهب با سالمت روان پرداختند. نتایج نشان داد که داشتن شک مذهبی همبستگی مثبت با اضطراب و افسردگی دارد، در حالیکه داشتن 

بررسی رابطه  به( در پژوهشی 2004)2اعتقاد مذهبی رابطه منفی با اضطراب و افسردگی نشان می دهد. ابوتس، ویلیامز، سوتنگ و وست

مذهبی بودن با سالمت روان در میان کودکان اسکاتلندی پرداختند. در این پژوهش رابطه حضور هفتگی در مراسم کلیسا با سالمت روان 

کودکان مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد، کودکانی که در مراسم های مذهبی حضور بیشتری داشتند، پرخاشگری کمتری 

ود در موقعیت های خانه و مدرسه نشان می دادند، عزت نفس باالتری داشتند و اضطراب و افسردگی کمتری در میان آنها گزارش شده از خ

   بود.

می باشد. در این رابطه روانشناسان بر نقش شوخ  3یکی دیگر از عواملی که در ارتباط با سالمت روان دارای اهمیت فراوان است، شوخ طبعی

ازگاریق مقابله با استرس آورها و رابطه آن با سالمت روان تاکید کرده اند. البته شوخ طبعی یک مفهوم چند بعدی است که هم می طبعی در س

 تواند سالمت روان را بهبود ببخشد و هم تهدید کننده آن باشد. شوخ طبعی مکانیزم دفاعی توسعه یافته ای است که به افراد کمک می کند تا

هیجانی و یا عوامل فشارزای بیرونی از طریق اهمیت دادن به جنبه های طنزآمیز و سرگرم کننده مقابله کنند) راهنمای با تعارض های 

 370( پژوهشی را بر روی 1389کاکاوند، شمس اسفندآبادی، دانش و قالبی حاجیوند)  (.1994، 4تشخیصی و آماری اختالل های روانی

دانشجویان با سالمت عمومی آنها انجام دادند. یافته ها نشان داد که سبک های شوخ طبعی با  خ طبعیدانشجو و با عنوان رابطه سبک های شو

نفر در اصفهان نشان داد بین شوخ 240(، در مورد رابطه شوخ طبعی و سالمت روان 1384سالمت روانی رتباط دارد. در پژوهش خشوعی )

نفر 788(تأثیرشوخ طبعی را بر سالمت روان و شادمانی ذهنی در مورد 1384طلب زاده )طبعی با اختالل های روانی رابطه منفی وجود دارد. م

 سالمت روان و عامل های آن را پیش بینی می کند.از دانش آموزان متوسطه شهر شیراز آزمون کرد و نشان داد شوخ طبعی، 

 روش 

نفری از آنان به  500ر شهر کرمانشاه می باشند که نمونه پژوهش حاضر از نوع توصیفی و همبستگی است. جامعه مورد نظر افراد ساکن د

 صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.

 ابزار

 و پردازد می یراخ ماهه یک در فرد روان سالمت بررسی به که باشد می سؤال 28 دارای پرسشنامه این (GHQ ): روان سالمت پرسشنامه

 نشانه مقیاس خرده 4 اراید روان سالمت مقیاس. است مشاهده قابل رفتار از هایی جنبه و نابهنجار احساسات و افکار مانند هایی نشانه شامل

 اشد.المت روان می بسنمرات باال در این پرسشنامه مؤید اختالل در  .است افسردگی و اجتماعی کارکرد در اختالل اضطراب، جسمانی، های

 پژوهش این در. اند کرده ماعال 74/0 از باالتر پرسشنامه این های مقیاس خرده تمام برای را کرونباخ آلفای ضرایب( 1392) همکاران و نظیفی

 .است آمده دست به 865/0 مقیاس کل کرونباخ آلفای مقدار

 روابط در شوخی کالمی، شوخی خنده، شوخی، از لذت مقیاس خرده 5 و سؤال 25 دارای پرسشنامه این: (SHQ) طبعی شوخ پرسشنامه

 سادات توسط( بازآزمایی و درونی همسانی) پایایی های شاخص وسیله به پرسشنامه پایایی. است آور استرس شرایط در شوخی و اجتماعی

 بین همبستگی ضرایب همسانی، روش به پرسشنامه پایایی سنجش در که است گرفته قرار سنجش مورد( 1388) آقایی و عریضی خشوعی،

                                                           
1. Kézdy, Martos, Boland, Horváth-Szabó  
2. Abbotts, Williams, Sweeting , West  
3. Humor  
4. Diagnostic and Statistical Manuel of Mental Disorder (DSM-IV)  
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 برای 89/0 تا 77/0 بین بازآزمایی روش با پرسشنامه پایایی چنین هم.  آمد دست به پرسشنامه کل برای 92/0 و ابعاد برای 80/0 تا 74/0

 .آمد دست به 911/0 با برابر پرسشنامه کل کرونباخ آلفای مقدار پژوهش این در. آمد دست به پرسشنامه کل برای 86/0 و ابعاد

 مذهبی گیری جهت گیری اندازه برای مقیاسی ساختن در سعی آلپورت نظری، های کوشش مبنای بر:  1آلپورت مذهبی گیری جهت مقیاس

 درونی مذهبی گیری جهت به دیگر سؤال 9 و بیرونی مذهبی گیری جهت به آن سؤال 12 که ساخت سؤالی 21 یک منظور همین به او.  نمود

 کرونباخ تهران، به روش آلفای های دانشگاهدانشجویان  از نفری 235 نمونه یک در( 1378) بزرگی جان توسط مقیاس پایایی. شود می مربوط

به دست  736/0که مقدار آن برابر با  گردید محاسبه کرونباخ آلفای روش به مقیاس این اعتبار نیز پژوهش این در. است شده گزارش 738/0

 آمد.

 ها یافته

 .است شده گزارش 1 جدول در پژوهش متغیرهای کجی و کشیدگی های شاخص

 متغیرها کجی و کشیدگی های شاخص. 1 جدول

 کشیدگی کجی متغیرهای مکنون

 80/0 73/0 گیری مذهبیجهت

 -13/0 25/0 طبعیشوخ

 34/0 83/0 سالمت روان

 توزیع به پژوهش متغیرهای توزیع بودن نزدیک بیانگر که دارد قرار -2 و 2 بین متغیرها همه کشیدگی و کجی هایشاخص 1 جدول طبق

 قالب در 2 جدول در ژوهشپ متغیرهای صفر مرتبه همبستگی ضرایب. کرد استفاده پارامتریک آماری هایتحلیل از توانمی و است نرمال

 .است شده گزارش همبستگی ماتریس

 پژوهش مکنون متغیرهای همبستگی ماتریس. 2 جدول

 

 

 

 **

                                                           
1. Alport 

جهت گیری مذهبی  شوخ طبعی سالمت روان 

 بیرونی

جهت گیری مذهبی 

 درونی

 روانسالمت 

 

1    

 شوخ طبعی

 

**212/0- 1   

 مذهبی گیری جهت

 بیرونی

**231/0 **148/0 1  

مذهبی  گیری جهت

 درونی

ns061/0- ns077/0 **228/0 1 
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 بی معنی ns       01/0 سطح در معنادار

با  .می باشندمعنادارسالمت روان دارای رابطه  و شوخ طبعی با بیرونی ینتیجه می شود که متغیرهای جهت گیری مذهب 2از جدو ل شماره 

همبستگی بدست آمده بین در جهت عدم سالمتی است، بنابراین مقدار  (GHQ)سالمت روان   توجه به این که نمره باال در پرسشنامه

مقدار همبستگی بین متغیر سالمت روان و شوخ طبعی برابر با منفی است. متغیرهای سالمت روان وشوخ طبعی و جهت گیری مذهبی درونی 

212/0-  =r  01/0که در سطح>P  بین متغیرهای سالمت روان و جهت گیری مذهبی بیرونی برابر با بستگی مه می باشد.معنادار

231/0=r  01/0که در سطح>P  .061/0 با برابر درونی مذهبی گیری جهت و روان سالمت متغیرهای بین همبستگی معنادار است- =r  

 جدول در روان سالمت با طبعی شوخ و بیرونی مذهبی گیری جهت چندگانه رگرسیون تحلیل به مربوط های یافته .باشد نمی معنادار که است

 .است شده ارائه 3

 استاندارد برآورد. ضرایب همبستگی چندگانه، مجذور ضریب همبستگی چندگانه، ضریب همبستگی تعدیل شده و خطای 3جدول 

 برای سالمت روان

 شاخص های     

 آماری        

  متغیر

 بین پیش

 

 

 همبستگی ضرایب

 چندگانه

 

 ضریب مجذور

 همبستگی

 چندگانه

 

 ضریب

 همبستگی

 شده تعدیل

 

 خطای

 استاندارد

 شده برآورد

 

جهتگیری 

 مذهبی

 بیرونی

 

 

231/0 

 

053/0 

 

051/0 

 

445/11 

 شوخ طبعی

 

339/0 115/0 111/0 076/11 

و شوخ طبعی بیرونی دیده می شود در تحلیل رگرسیون گام به گام در مجموع طی دو گام، دو متغیر جهت گیری مذهبی  3چنانچه در جدول 

با متغیر سالمت روان دارای همبستگی چندگانه بوده اند. بر اساس ترتیب اهمیت متغیرهای پیش بین در تحلیل رگرسیون گام به گام، در 

بوده است. در گام دوم با افزوده شدن متغیر  231/0با سالمت روان داری همبستگی چندگانه  بیرونی لین گام متغیر جهت گیری مذهبیاو

بوده  108/0شوخ طبعی رسیده است. میزان ضریب همبستگی چندگانه افزوده شده برای  339/0شوخ طبعی ضریب همبستگی چندگانه به 

 درصد مربوط به متغیر جهت گیری مذهبی3/5درصد واریانس سالمت روان بوده اند که  5/11 ر قادر به تبیین است. در مجموع این دو متغی

منظور پیش بینی و تبیین سالمت روان براساس جهت گیری مذهبی بیرونی و شوخ  بهدرصد مربوط به شوخ طبعی بوده است.  2/6و  بیرونی

 ارائه شده است. 5و  4د که نتایج آن در جداول طبعی از تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده ش
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 . تحلیل واریانس رگرسیون چندگانه گام به گام بای پیش بینی سالمت روان4جدول 

میانگین  درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات مدل

 مجذورات

 سطح معناداری Fنسبت 

جهت گیری 

 مذهبی بیرونی

 000/0 998/27 427/3667 1 427/3667 رگرسیون

   989/130 498 595/65232 باقیمانده

 499 022/68900 مجموع
 

   

جهت گیری و 

 شوخ طبعی

 000/0 288/32 378/3961 2 757/7922 رگرسیون

   691/122 497 265/69770 باقیمانده

    499 022/68900 مجموع 

 

( قرار می  P<000/0و  F(2و497) =288/38) تأیید مورد روان سالمت بینی پیش در ام به گام راگ رگرسیون تحلیل اعتبار ، 4جدول شماره

 دهد.

 . ضرایب رگرسیون استاندارد و غیر استاندارد برای سالمت روان5جدول 

 شاخص های       

 آماری          

 متغیر 

 پیش بین

 

غیر استاندارد  ضرایب

 بتا

 

 خطای استاندارد

 

 ضرایب استاندارد بتا

 

 tمقدار 

 

 معناداری

 مقدار ثابت

 

458/39 349/3 --- 782/11 000/0 

 جهت گیری مذهبی

 بیرونی

594/0 095/0 268/0 280/6 000/0 

 شوخ طبعی

 

214/0- 036/0 251/0- 889/5- 000/0 

 

برای طی گام نهایی دو متغیر جهت گیری مذهبی و شوخ طبعی مشاهده می شود، در تحلیل رگرسیون گام به گام  5همانطور که در جدول 

و شوخ طبعی  با ضریب  268/0با ضریب استاندارد بتا  بیرونی پیش بینی سالمت روان وارد معادله شده اند. به این ترتیب جهت گیری مذهبی

(. این ضرایب استاندارد بتا بدین معنی است یک P<000/0توان پیش بینی معناداری برای سالمت روان داشته اند)  -251/0استاندارد بتا 

واحد  -251/0برای جهت گیری مذهبی و واحد تغییر در  268/0تغییر در متغیر جهت گیری مذهبی و متغیر شوخ طبعی به تفکیک، واحد 

 معادله رگرسیون نهایی برای سالمت روان به شرح زیر است: 5تغییر برای شوخ طبعی در سالمت روان به وقوع می پیوندد. بر اساس جدول 

 = سالمت روان 458/39 +594/0(بیرونی گیری مذهبی)جهت  -214/0)شوخ طبعی(
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 بحث و نتیجه گیری

جتماعی ای، روانی و اد فاعلاز نبود نشانه های بیماری و حضور نشانه های سالمت که دارای ابعبه طور کلی سالمت روان یک حالت پایا و کامل 

ان جهانی )سازمستو سبک زندگی خویش آسوده و بدون مشکل ااست، می باشد و به سطحی از کارکرد اشاره می کند که در آن فرد با خود 

ر د. می باشد پیش بینی سالمت روان بر اساس متغیر های جهت گیری مذهبی بیرونی و شوخ طبعیهدف ازپژوهش حاضر (. 2009بهداشت، 

تایج تحلیل وند. نفته و تبیین شاین قسمت با توجه به مسئله مورد پژوهش سعی شده است یافته های پژوهش مورد بحث و تعبیر قرار گر

 همبستگی بین متغیرهای جهت گیری مذهبی و شوخ طبعی با سالمت روان بدین شرح است: 

طبق این یافته می توان این گونه نتیجه می باشد.  مثبتبا متغیرسالمت روان دارای رابطه ای معنادار و  بیرونی متغیرجهت گیری مذهبی

در پرسشنامه ذهبی به سمت جهت گیری بیرونی گرایش پیدا کند از میزان سالمت روان کاسته می شود. گیری کرد که هر چه جهت گیری م

GHQ  به همین دلیل همانگونه که مشاهده شد، جهت گیری مذهبی درونی دارای رابطه ای نمرات باال در جهت عدم سالمت می باشد و

طبعی می باشد که رابطه این متغیر نیز با سالمت روان به همان دلیل ذکر شده . متغیر پیش بین دیگر، شوخ می باشندمنفی با سالمت روان 

اما نتایج تحلیل داراست. بهتری برخوراز سالمت روان  ان شوخ طبعی باالتر باشد فردقبلی، منفی و معنادار می باشد به این معنی که هر چه میز

در به عنوان اولین متغیر  ازیر می باشدبا سالمت روان  باالتریدارای رابطه بیرونی که جهت گیری مذهبی  استرگرسیون حاکی از این موضوع 

( و 1381جمالی ) این یافته با نتایجبیین کند.درصد از واریانس کل متغیر سالمت روان را ت 3/5تحلیل وارد شد و قادراست که به تنهایی

ها، باورها و اعتقادات مذهبی با اضطراب و افسردگی رابطه منفی و با  ( که نشان دادند نگرش1380بیرشک، بخشایی، بیان زاده و آذربایجانی)

افرادی که متدین تر تحقیق دریافتند  23در بررسی که ( 1995)1سالمت روان ارتباط مثبت وجود دارد و هم چنین با یافته کونیگ و فورتمن 

تبیین این یافته ها، شاید بتوان گفت همانگونه که رمضانی فر و در و آسایش بیشتری برخوردار بودند، همخوانی دارد.روان بودند از سالمت 

( بیان نموده اند، یکی از عوامل کاهنده تأثیر فشارزاهای زندگی، باورهای مذهبی و دینی است که باعث می شود فرد مشکالت و 1374بوالهری)

متغیر پیش بین بعدی  به گشایش و حل آنها را داشته باشد. ناگواری ها را به عنوان امتحان، خواست و صالحدید الهی به شمار آورد و امید

درصد از واریانس متغیر وابسته می باشد. این یافته با یافته های  2/6شوخ طبعی می باشد که طبق نتایج تحلیل رگرسیون قادر به تبیین 

 بلکه کنند، می تجربه را کمتری استرس تنها نه طبع شوخ افراد دادند نشان که( 1983) 3لفکورت و مارتین و( 2002) 2آبل های پژوهش

(، که نشان دادند بین سالمت روان و شوخ 1384پژوهش آقایی، عریضی و خشوعی ) نتایج با چنین باشند و هم می کمتری اضطراب دارای

 طبعی رابطه وجود دارد، هماهنگ می باشد. 

 موضوع این واقع در ولی گیرند می قرار مطالعه مورد جداگانه صورت به عوامل این چه اگر است، متعددی عوامل از متاثر افراد، روانی سالمت

 می تغییراتی دچار روحیشان آرامش و تعادل فردی، عوامل یا محیطی شرایط علت به افراد که معنی بدین است یکدیگر از متاثر وجهی، چند

 ناکامی، اولیه، نیازهای شدن برآورده عدم همچون عواملی . بود خواهد بیشتر تهدیدش و تاثیر باشد، زیادتر عوامل این شدت چه هر و شود

 و امنیت بر توانند می که هستند روانی بهداشت بر تاثیرگذار عوامل ترین عمده از جمعی های رسانه و اجتماعی مسائل یادگیری، استرس،

 با که چرا است، مهم بسیار دولتها و سازمانها ، مردم برای آن تامین و روانی بهداشت موضوع .بگذارد مستقیم تاثیر گروهی و فردی آرامش

 زیادی منابع کشورها، اکثر امروزه ، است خورده گره جامعه در... و صنعتی ، علمی های پیشرفت با آن کنار در و افراد اجتماعی و فردی کارایی

                                                           
1Koenig & Futterman, 
2. Able  
3. Martin& Lefcourt 
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 نیز اجتماعی – محلی منابع و ها سازمان از جامع های برنامه تدوین با آن کنار در و کنند می صرف جامعه روانی بهداشت بهبود برای را

 کنند. می استفاده

 منابع

 .رفتاری علوم صلنامهف. اصفهان شهر سال 60 – 20 افراد در روان سالمت با طبعی شوخ بررسی(. 1391)م.س خشوعی ،ح.ر. عریضی ا.، آقایی

(3)3 :28-34. 

 مرکز تهران، پزشکی روان انستیتو تهران،. روانی بهداشت زمینه در قرآنی آیات(. 1378) ع فرانی رمضانی .ور آبادی قاسم نوری ،.ج بوالهری

 .روان بهداشت در بهداشت جهانی سازمان مشترک های همکاری

 زندگی، های استرس بندی رتبه و تجربه در مذهب نقش بررسی. (1380.)ط آذربایجانیو  ،.ا.س زاده بیان ،.م .ن بخشایی ،.ب بیرشک

 .19 (5). روان بهداشت در دین نقش المللی بین همایش اولین مقاالت چکیده. اضطراب و افسردگی

 .نسل انتشارات :تهران.طبعی شوخ روانشناسی(. 1387).موسی سید گلستانه، ؛علی ریشهری، پوالدی

 .350-345 :31(4) .بهشتی دانشگاه درپزشکی پژوهش .روان سالمت و مذهبی گیری جهت (.1386 )مسعود بزرگی، جان

 نامه پایان. تهران های دانشگاه دانشجویان در روان سالمت و زندگی بودن معنابخش احساس مذهبی، نگرش بررسی(.1381). جمالی،فریبا

 .الزهرا دانشگاه. عمومی روانشناسی ارشد کارشناسی

-26 :(12)2و1روانشناختی، های پژوهش(. SHQ) طبعی شوخ پرسشنامه اعتباریابی و ساخت(. 1385) ا. آقایی.ور.ح عریضی ، .س .م خشوعی

39. 

 .تهران دانشگاه اتشارات: تهران(. 1380)اکبر معرفی، ترجمه. معنی جستجوی در انسان(. 1967)ویکتور فرانکل،

 .131 -115: (5) 2 .رفتاری علوم. نوجوانان در روان سالمت با دینداری رابطه(.  1389). ا خرمایی. م میرکوهی قدرتی

 علوم دانشگاه فصلنامه. دانشجویان در روان سالمت با معنوی بهزیستی رابطه(. 1389) .م طهور احمدی و .ن شموسی ،. ل کریمی. ا راد صفایی

 .280-276: 4 (17)(:اسرار) سبزوار پزشکی

.  ها آن عمومی سالمت با دانشجویان طبعی شوخ های سبک رابطه(. 1389) .ر حاجیوند قالبی .وع دانش .،ح اسفندآبادی شمس .،ع کاکاوند

 .43 -32 :2(4. )کاربردی شناسی روان

 .دانش ورای :تهران .سهراب فرامرز ترجمه. سالمت روانشناسی(.2000)جی آنتونی کرتیس،

 عادی دانشجویان با آن مقایسه و تحصیلی افت دارای دانشجویان روانی بهداشت بررسی(. 1384. )پورا رفیعی و .ا مقدم خضری ،.کهرزائی،ف

 .76-75:(2)2.بلوچستان و سیستان دانشگاه روانشناسی و تربیتی علوم. بلوچستان و سیستان دانشگاه
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 .ساواالن: تهران سوم، چاپ.روانی های آزمون(. 1382)حمزه گنجی،

 .ارسباران: تهران اول، چاپ. روانی بهداشت(. 1376)حمزه گنجی،

 نامه پایان. شیراز شهر متوسط مقطع آموزاندانش در ذهنی شادمانی و روانی سالمت بر طبعی شوخ تأثیر بررسی(. 1383).افسانه زاده، مطلب

 .شیراز دانشگاه. ارشد کارشناسی

 پرسشنامه فارسی ترجمه عاملی ساختار و روایی اعتبار،(. 1392).ع رهی .ور تبریزی ،.مکوجردی  فرجی ،.ا.ع تباراکبری ،.ر.ح مکرمی ،.منظیفی 

 .342-336 :(4)3 .فسا پزشکی علوم دانشگاه م. کرمان پزشکی علوم دانشگاه به وابسته های بیمارستان در سوالی 28 عمومی سالمت

 .92-73(3)3: ایران در بیماری و سالمت ملی طرح گزارش خالصه(. 1379) م. کاظمو. ع.ا باال نور
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