
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hive

 of
 S

ID

 $"� ^=E��J(6�"_J"3L6 � 
��� J	�  ��=9`	 � C�F

*ي مذهبي، سالمت روان و جنسيتگيرجهتن يارتباط ب

�4�@ �:?	C����� $3�	 �#�4�

چكيده 
ي مذهبي  و بررسي تفاوت سالمت گيرجهتبا يرسي رابطه سالمت روانبرهدف پژوهش حاضر 

جامعه آماري دانشجويان دختر و پسر ي مذهبي در ميان دختران و پسران بود.گيرجهتروان و 
نفر دختر 720بودند و نمونه پژوهش تعداد 1388-89دانشگاه آزاد اسالمي كرمانشاه در سال تحصيلي 

افراد نمونه، انتخاب شدند.اي چند مرحلهاي ي خوشهگيربه شيوه نمونهو پسر به سهم برابر كه 
ي مذهبي بهرامي احسان را گيرجهت) و 1972) گلدنبرگ (GHQ(سالمت عموميهايهمناپرسش
دند.كرتكميل 

هر . ردي مذهبي و سالمت روان افراد رابطه مستقيم معنادار وجود داگيرجهتنتايج نشان داد بين 
گر، شدت رابطه سالمت روان و يدر شدت رابطه مذكور اثر نداشت. به عبارتي دچند جنسيت

نتايج حاكي است ميزان سالمت همچنين ي مذهبي دختران و پسران تفاوت معناداري ندارد.گيرجهت
روان دختران و پسران متفاوت است و اين تفاوت به نفع پسران است. در واقع، پسران در مقايسه با 

ين دو جنس تفاوتيي مذهبي بگيرجهتزان يالمت بهتري برخوردار بودند. اما از نظرمدختران از س
وجود نداشت .

، جنسيتيسالمت روان، ي مذهبيگيرجهت:  هاواژهكليد

مسألهان يو بمقدمه 
ت احساسات، تفكر، رفتارها يفيافراد اشاره دارد كه كيو عاطفيشناختيستيبه بهزيبهداشت روان

آن فرد ياست كه طيستياز به زيسازد. سالمت روان حالتميافراد را متأثريت زندگيفيجه كيو در نت
تواند به طور ميد،يايتواند كنار بمييزندگيعيطبيشناسد، با تنش زاهاميش رايخويهاييتوانا
كند كمك كندمييكه در آن زندگاي د و ثمربخش كار كند و قادر است به جامعهيمف
)3WHO،2001 :5 .(

*  اين پژوهش با حمايت مالي دانشگاه آزاد اسالمي كرمانشاه انجام شده است.
هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي كرمانشاه. 1
farshadm56@gmail.comكتري مشاوره خانواده دانشگاه تربيت معلم تهراند. 2

3. World Health Organozation
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127ومسشماره پنجم، سال ، 1390پاييز (تحقيقات زنان) حقوق و توسعهزن: 

ان و يت بني، شخصيكپارچگيد و يدهد كه توحميت نشانيشخصيمطالعات انجام شده بر رو
ل فرد به سازمان يرنده تماياست كه دربرگينديفرايكپارچگيد و يت سالم است و توحياساس شخص

يف جسماندر وهله اول با اهداييجون رفتار هدفياهداف است و ايدادن به رفتار به منظور جستجو
ها آنو ارضا و تحققيكيدئولوژيافته و بالغ با اهداف ايت رشد يآنهاست و در شخصيو ارضايو ماد

يگيرجهتهايهمشخصي) با بررس345: 1928( 1نگريپر). اس42:1385، يخانيمرتبط است ( عل
ن وجود و يتريعاليبه سودائماًاش ياست كه ساختار روانيكسيدارد شخص مذهبميانيبيارزش
از ير مقوالت ارزشيسه با سايدر مقايمذهبهاي افته است.  ارزشيمطلق او جهت يت و خشنوديرضا
شتن يشتن در خويخويكپارچگيوحدت و ترين يدارند، چرا كه عالبرخوراي ژهيت ويت و اهميجامع
ترين يعهده دارد و متعالفرد را بهيت تمام ابعاد زندگي، كه كنترل تمام تجارب و هدايمذهبياخالق

شود. ميافتيدهد، درمييمعنا را به زندگ
كند. ميرا انعكاسينين ديبه فراميبندين و پايبا ديرابطه آدميي مذهبي به نوعگيرجهت

ت يهو« كند در مقوله ميدايكه با آن پين و نسبتيو دي) معتقد است رابطه آدم146: 1380( يشرف
ت در قبال ياحساس تعهد و مسئولينيت دين هويتكويامدهايح است. از پيو توضنييقابل تب» ينيد

ياتيآن را دارد كه فلسفه ارضا كننده حييتواناينيت ديباشد. هوميآن مكتبيو باورهاها ارزش
ت يرا مرجعيمذهبيگيرجهت) 144: 1380احسان(ين و ارائه كند. بهراميم، تدويبشر تنظيبرا

داند و ميدر تمام ابعاد آن، در پرتو روابط انسان و خداياختار روابط و مناسبات انساندن به سيبخش
، ينيه شده ديتوصيو انجام رفتارهاها فرد در مناسبات و روابطش تا چه اندازه به آموزهكهاين

رد. يگمييرا جدي، و توجه به آخرت نظر دارد و مناسك مذهبيياگرعاقبت
. در غرب اندپرداختهيبا سالمت روان شناختيمذهبيگيرجهتيبه بررسمختلف هاي پژوهش
ها، جدايي بين پزشكي و مذهب، توجه به نقش مذهب و معنويت در سالمت افراد رونق بعد از سال

تأييداي، حمايتي مذهب بر سالمت روان را ت. شواهد بسياري وجود دارد كه اثر واسطهسدوباره گرفته ا
گوناگون سالمتي هايهمذهب به ميزان زيادي حوزتأثير). 565: 3،2001و الرسون2لوكنند(مك كامي

ها و بهزيستي را شامل شده است. با اين وجود ارتباط بين همچون سالمت رواني، جسماني، بيماري
شود، اين ميمذهب و سالمت رواني به خوبي روشن نيست. بويژه هنگامي كه جنسيت افراد لحاظ

از مردان هستند و اينكه تر نشان دادند كه زنان مذهبيها يابد. براي مثال پژوهشميرافروابط انح
؛ مك كالو و 16: 5،1993، تايلر4ارتباط مذهب و سالمت روان در دو جنس به يك اندازه نيست.(لوين

1. Springer
2. McCullough
3. Larson
4 .Levin
5 .Taylor
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لعات به خوبي روشن نيست و مطاها جهت و ميزان اين تفاوتكهاين). با توجه به 214: 2000ديگران،
بررسي ارتباط بنابراين. اندجنسيت را در اين بافت به وضوح بررسي كرده- رانيژه در ايبو- اندكي
.استسالمت روان و  مقايسه شدت رابطه با لحاظ نمودن جنسيت ضروريي مذهبي وگيرجهت

مذهب و سالمت روان
شتر يقرار داده و بيبا سالمت روان را مورد بررسيمذهبيگيرجهتمختلف رابطه هاي پژوهش

رهاند. ميمنسجم، افراد را از خطر فقدان معناينيت ديو داشتن هويمذهبيگيرجهتدارند كه تأكيد
). 17: 1380احسان،ياست ( بهراميروانيافتگيو فقدانِ وحدت يختگيكه متوجه گسيخطر

اند ان تأكيد نمودهمثبت سالمت روهايهي مذهبي و جنبگيرجهتگوناگون بر رابطه هاي پژوهش
) 2008اليسون و همكاران(همچنين ).665: 2004و ديگران،2؛سويدمير211: 12002(فريدريكسون

بزرگسال دريافتند كه حضور در كليسا و ايمان به دنياي بعد از مرگ به طور 1100روي اي در مطالعه
) 1376( ي). شهباز215- 2008:249سون و همكاران،يمثبتي با رضايتمندي از زندگي رابطه دارند(ال

ان شهر تهران پرداخته استيمذهب و سالمت روان در دانشجويگيرجهترابطه يبه بررس
ا، يپوكندريهيو نوروزهايمذهبيگيرجهتن ياست بيج حاكي). نتا88- 94: 1376،ي(شهباز
رابطه يررس) به ب1385( يجانيوجود دارد. عليارتباط معكوس  معناداريو ضعف روانيافسردگ

ج بدست آمده نشان يپرداخته است. نتايان دانشگاه آزاد اسالميو سالمت روان در دانشجوينيت ديهو
موفق از تعامالت و ينيت ديهويو سالمت روان رابطه وجود داشت. افراد داراينيت دين هويداد كه ب

ت يهويبود. افراد داران ييآنان پايموفق برخوردار و سطح اضطراب و افسردگياجتماعهاي كنش
يناموفق بودند(عليافراديباال و از لحاظ كنش اجتماعيسطح اضطراب و افسردگيآشفته داراينيد

مذهبي ي گيرجهت) دريافتند با افزايش 1387بياباني و همكاران(همچنين ).49: 1385،يجان
).32: 1387مكاران،و هيابانييافت(بميدانشجويان ميزان اضطراب  و افسردگي آنان كاهش

ي مذهبي و پيامدهاي گيرجهتنيز بين -هر چند اندك- ارتباط معكوسها با اين وجود پژوهش
). اسميت و ديگران در فراتحليلي از 46: 2003وهمكاران،3(پوولاند روان شناختي منفي گزارش كرده

) به ≥r،001/p/=096نادار(ضعيف هر چند معاي افسردگي رابطهمطالعه بين مذهبي بودن و عاليم147
دست آوردند و يا در فراتحليلي ديگر بين انواع مذاهب مختلف و درماندگي رواني رابطه 

). 49: 5،2003و ساندرز4)به دست آمد(هاكني≥r،001/0p/=10ضعيفي(

1. Fredrickson
2. Soydemir
3. Powell et al
4. Hackney
5. Sanders
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جنسيت، مذهب و سالمت روان
ر ادبيات پژوهشي در اين ) با مرو2000و همكاران(1از مردان هستند؟ لوونتولتر آيا زنان مذهبي

ي نسبت به مردان دارند. بيتسون با بررسي تري مذهبي قويگيرجهتدارند زنان ميحوزه بيان
مقدس بيشتر هاي مسيحي بيان داشت حضور زنان نسبت به مردان در مكانهاي از جمعيتي هايهنمون

ي، دعا و پرداختن به اعمال كنند، ميزان درگيري مذهبمييگيرهاالهمي و آرگيل نتيجهاست. بيت
ها كنند اين تفاوتمياستداللها آنديني زنان در مقايسه با مردان مسيحي بيشتر است.هر چند كه

هاي، يا شايد تفاوت شخصيتي و اجتماعي شدن باشدبيشتر زنان براي فعاليتهاي پژواك فرصت
) نشان داد زنان مسيحي از 2002ران(). نتايج پژوهش لوونتول و همكا136: 2002(لوونتول و همكاران،

اين تفاوت به نفع مردان بود. اين ها كه در مسلمانان و يهودينظر مذهبي فعالتر از مردان بودند در حالي
اي مسألهمذهبي زن و مرد بيشتر هاي كنند كه تفاوتمييگيرپژوهشگران در پايان اين گونه نتيجه

براي -نگرش مذاهب به زن و مردهاي زمينه به سبب تفاوتويژه يك مذهب (ها) خاص است و در اين 
ها تفاوت-كنندميمثال اسالم و يهوديت زنان را بيشتر به فرزند پروري و پرداختن به امور منزل ترغيب

ي مذهبي زن و گيرجهت) در پژوهش خويش تفاوت 1387همسان نيست. در ايران بياباني و همكاران (
تواند در ميزان مياين سؤال هنوز وجود دارد كه آيا جنسيتپس كردند. مرد را معنادار گزارش ن

ي مذهبي افراد تفاوت ايجاد كند؟گيرجهت
آيد، نقش جنسيت در ميي مذهبي زن و مرد به وجودگيرجهتديگري كه با ابهام تفاوت مسأله

به بررسي آن موضوعي كه مطالعات اندكي مستقيماًسالمت روان است. -ميزان شدت رابطه مذهب
ي مذهبي و سالمت روان را مطالعه گيرجهتدر پژوهشي رابطه 2. مك كالو و لورينسيواندپرداخته

كه در مورد زنان رابطه معناداري كردند نتايج حاكي است ارتباط اين دو در مردان معنادار نبود در حالي
مذهبي و ي گيرجهت). چندين مطالعه كه560- 573: 2005و، ينسي(مك كالو و لورگزارش شد

اند سالمت روان را بررسي نمودند شدت رابطه بين اين دو متغير را در زنان بيش از مردان گزارش كرده
كه ). در حالي957: 1997و ديگران،3؛ استراوبريج211: 2000؛ مك كالو و ديگران،43: 1999(كوئينگ،

ي بيشتري دارد، با اين وجود در مورد كنند كه مذهب عموماً براي زنان نقش حمايتميفرضها يافته
زن و مرد 193در ميان اي سويي زيادي وجود ندارد. براي مثال مطالعهجنسيتي همهاي نقش تفاوت

روسي نشان داد زنان مذهبي نسبت به زنان كمتر مذهبي، سطوح باالي افسردگي را تجربه

1. Lowenthol et al
2. Laurenceau
3. Strawbridge
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) نيز در پژوهش شدت 2848: 2006(4و كابزانسكي3). ماسلكو 1469: 1998، 2و ريد1كنند(امانمي
دند.كري مذهبي و سالمت روان را به نفع مردان گزارش گيرجهترابطه 

ران خاصه در غرب ينه در اين زميكه در ايل پژوهشلفوق الذكر و خهاي با توجه به پژوهش
ك يي مذهبي  از گيرجهتبا يرابطه سالمت روانين پژوهش در صدد بررسيكشور وجود داشت، ا

ر يت زسؤاالپاسخ به يطرف و بررسي تفاوت شدت رابطه در دختران و پسران از ديگر سو بوده و در پ
بوده است.
ت پژوهش : سؤاال

وجود دارد؟معناداران رابطه يو سالمت روان دانشجويمذهبيگيرجهتن يا بيآ-
ختر و پسر ان  ديزان سالمت روانشناختي دانشجويو ميمذهبيگيرجهتزان ين ميبايآ-

تفاوت وجود دارد؟
با سالمت روان در دختران و پسران متفاوت است؟يمذهبيگيرجهتا شدت  رابطه يآ-

پژوهشيروش شناس
يگير،نمونه و روش نمونهيجامعه آمار
واحد كرمانشاه در يان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسالميدانشجوشامل ن مطالعه يايجامعه آمار

استفاده ن حجم نمونه از فرمول برآورد نمونه ييتعي. براستا1388-89يليسال تحص
ان دختران و ينفر تعيين گرديد. كه به نسبت مساوي م500ن اساس حجم نمونه يخواهد شد. كه بر ا

انتخاب شد.بدين صورت ابتدا اي چند مرحلهاي خوشهيگيربا استفاده از نمونهيپسران به طور تصادف
به طور ها گروه به طور تصادفي انتخاب شدند و  در گروه8تعداد يدرسي دانشگاههاي ميان گرودر 

ي گيرگرديد و از اين طريق ليست نمونهميعنوان درسي انتخاب3درسي هاي تصادفي بر اساس عنوان
يان حاضر شد، تعيين گرديد. بعد با مراجعه به كالس درس به دانشجوميكالس را شامل24كه تعداد 

با توجه به اينكه تعداد دانشجويان دختر و پسر در هر كالس گرديد.مينامه ارائهدر كالس پرسش
نفر پسر ادامه يافت. 250نفر دختر و 250تا تعداد ها نامهيكسان نبود، اجراي پرسش

ها دادهيابزار گردآور
.ندشدينامه گردآوروهش از سه پرسشژن پياهايهداد

1. Oman
2. Reed
3 .Maselko
4. Kubzansky
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است كه با يبر خود گزارش دهيمبتناي مهناپرسش) GHQ( 1ينامه سالمت عمومرسشپ
رد( يگميقرارينيبالهايههستند در مجموعيك اختالل روانييكه دارايهدف سرند كردن كسان

هايهاس نشانير مقيماده و چهار ز28يمه داراناپرسشن ي). ا1377به نقل از استورا، 1972گلدبرگ، 
ك يز يم  است. از مجموع نمره نيوخيو افسردگ2ياجتماعي، نارسا كنش وريخوابي، اضطراب و بيدنب

شده است( همان تأييدها پاسخيل عاملياس بر اساس تحلير مقيد. وجود چهار زيآميبدستينمره كل
يژگيو و%84ت آن را ي، حساسيبررس43ل يدارند تحلمياني) ب1387گران ( يان و ديميمنبع). رح

( يمه توسط پاالهنگ، نصر و براهنناپرسشن يايسؤال28فرم يياي. پااند% گزارش كرده82آن را 
% و 79%، 88ب ياشتباه را به ترتيزان كليو ميژگيت، وي% محاسبه شده است و حساس91) 1375

رونباخ را برابر با كيو آلفاييبازآزماييايب پاي) ضر1374و همكاران( يعقوبي. اند% گزارش كرده16
% به دست آوردند.88

) ساخته و 17: 1380اين پرسشنامه توسط بهرامي احسان (ي مذهبي: گيرجهتمه ناپرسش
شده است. چارچوب اساسي اين پرسشنامه مرجعيت بخشيدن به ساختار روابط و مناسبات يابيهنجار

باشدكه ميزير مقياس4مه شامل ناپرسشانساني در تمام ابعاد آن در پرتو روابط انسان و خداست. اين 
عبارتند از:

تشكيل يافته كه به طور مستقيم يا غير ي هايهي مذهبي: اين عامل از گويگيرجهتعامل -1
سنتي اتخاذ و انجام رفتارهاي هايهمستقيم رابطه عميق و قلبي با خدا، رابطه با مردم بر اساس آموز

ماده است.28گيرد. اين عامل داراي ميبه آخرت را در برگرايي و توجه توصيه شده ديني، عاقبت
تشكيل شده كه ي هايهقرار نيافتگي مذهبي: اين عامل از گويتعامل سازمان نيافتگي يا اس-2

ماده 19ويژگي عمومي آن ترديد، دودلي، ناخشنودي از زندگي و حيات و پريشاني خاطر است و شامل 
است.
ماده است و در تحليل عامل اول 9گرايي: اين عامل از ناسكمذهبي يا مسازي عامل ارزنده-3

غالباً با ارزيابي ها موجود در اين گويههايهكند. معناي عمومي مادميعاملي را منعكس2مرتبه دوم، 
مذهبي است. عامل دوم مرتبه دوم در سازي مثبت و همراه با قيدهاي جدي در مناسك مذهبي و ارزنده

. در اين اندسؤال ديگر نهايتاً عامل سوم را تشكيل داده5ديگري است كه همواره با اين عامل سؤاالت 
شود.مياز مذهب و رفتارهاي مذهب مطرحپذيرانعطافهاي عامل ارزيابي

طلبي و ترجيح آن عدم اعتقاد كامجويي: معناي عمومي در اين عامل مضاميني نظير لذت-4
جويي است. ات مذهبي و لذتعمومي به مذهب، تفسير مشخصي از دستور

1 .General Health Questionnaire
2. Social Dysfunction
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) روايي و اعتبار آن را بدست آورده است. به منظور ارزيابي روايي محتوايي 1385بهرامي احسان ( 
روحاني عرضه شد كه مطلوب ارزيابي شد. روايي سازه و تحليل عاملي با استفاده از تحليل 50به 
تحليل تكرار شد. نتايج نشان داد كه اصلي و در چرخش با استفاده از روش مايل مستقيمهايهمؤلف

). روايي سازه از طريق بررسي 143: 1385احسان،يعامل اشباع شده است (بهرام4مقياسي از 
با ي هايهمذهبي و گروهايهمشابه و توانايي تمايز در بين گروهاي همگرايي و واگرايي آن با مقياس

بود.ها وت معناداري بين اين گروهتمايالت مذهبي كمتر بررسي شد نتايج نشان داد تفا
ي گيرجهتعامل نخست(يزان آن برايكرونباخ استفاده شد كه مαبرآورد اعتبار از ياعتبار: برا

% 79مذهبي) سازي %، سوم(ارزنده86قرار نيافتگي مذهبي) ت%، دوم(سازمان نيافتگي يا اس93مذهبي) 
%. 57و چهارم( كامجويي ) 

يه دارد كه به صورت مقياس ليكرت(كامال موافقم، موافقم، نظريگو64مه تعداد ناپرسشن يا
باشد. ميندارم،مخالفم، كامال مخالفم)

هال دادهيه و تحليتجز
ان يو سالمت روان دانشجويمذهبيگيرجهتن يرابطه ب

پژوهشياصليرهاين متغيبيس همبستگيماتر:1جدول
هايهنشان

يبدن

اضطراب و 

يخوابيب

يا كنش ورنارس

ياجتماع

نمره كل يافسردگ

سالمت

يگيرجهت

يمذهب

**17/0-**16/0 -**14/0-**24/0-**22/0-

يافتگيسازمان ن

يمذهب

**41/0**50/0**37/0**58/0**56/0

-14/0**-10/0*- 16/0**-13/0**- 09/0يارزنده ساز

- 05/0- 02/0-10/0*- 06/0- 02/0ييكامجو

نمره كل 

يگيرجهت

**363/0 -**244/0 -**283/0 -**264/0 -**328/0 -

**01/0معنادار در سطح 05/0معنادار در سطح *
ز نمره كل يسالمت روان و نهايهبا مولفيمذهبيگيرجهتهايهن مولفيبيب همبستگيضرا

يمذهبيگيرجهتن بعد يدهند كه بمينشانجي) نشان داده شده است. نتا1در جدول (يسالمت روان
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133ومسشماره پنجم، سال ، 1390پاييز (تحقيقات زنان) حقوق و توسعهزن: 

وجود دارد. يرابطه معكوس معنادار01/0با همه ابعاد سالمت روان و نمره كل سالمت روان در سطح 
01/0با همه ابعاد سالمت روان و نمره كل سالمت روان در سطح يمذهبيافتگيسازمان نن بعد يب

ز  با همه ابعاد سالمت روان به جز ينسازي ارزندهبعدهمچنين وجود دارد.يرابطه مثبت معنادار
به جز يينشان داد. اما بعد كامجويبا نمره كل سالمت روان رابطه معنادارهمچنين ويبدنهايهنشان

ه ابعاد و نمره كل سالمت روان يمعنادار است با بق05/0كه در سطح ياجتماعيبا نارساكنش ور
سالمت روان  و هاي اسير مقيبا زيگيرجهتين نمره كليبمچنين هنشان نداد.يمعناداريهمبستگ

گردد.ميتأييده اول يب فرضين ضراينمره كل  سالمت روان رابطه معنادار وجود دارد لذا با توجه به ا

دو جنس نيبا سالمت روان در بيمذهبيگيرجهتسه شدت رابطه يمقا
ب يون استاندارد شده دو گروه استفاده شد. ضرايسب رگريسه ضرايه از مقاين فرضيآزمون ايبرا
در دو گروه يمذهبيگيرجهتهايهمولفينمره كل سالمت روان از روبينيپيشون مربوط به يرگرس

) نشان 2سه در جدول (ين مقايج ايد كه نتايسه گردي) مقا1983كوهن و كوهن(Zبا استفاده از آزمون 
داده شده است.

يونيب رگرسيسه ضرايمقا:2جدول
يمعنادار1β2βZاس هايخرده مق

019/012/045/0-098/0يمذهبيگيرجهت

613/0553/096/017/0يمذهبيافتگيسازمان ن

35/036/0-021/0207/0يارزنده ساز

00050/0-163/0-166/0ييكامجو

بينيپيشدو گروه در يمذهبش يگرازان قدرت نمرات  ين ميدهند كه بميق نشانج جدول فوينتا
گردد.نميتأييده پژوهش ين فرضيوجود ندارد. بنابراينمره كل سالمت روان تفاوت معنادار
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ان  دختر و پسر يدانشجويمذهبيگيرجهتزان يسه ميمقا

و پسراندخترانيمذهبيگيرجهتهاي نيانگيسه ميمقا:3جدول 

مستقل هايهگروtدختران و پسران از آزمون يمذهبيگيرجهتن يانگيسه ميبه منظور مقا
01/0در سطح 498يبا درجه آزادt=48/0زان يدهد ممي) نشان3ج در جدول (ياستفاده شد. نتا

دختران و يمذهبيگيرجهتن يبيشود به عبارتميجه فرض پژوهش رديباشد. در نتنميمعنادار
پسران تفاوت معنادار وجود ندارد.

ان دختر و پسر يزان سالمت روانشناختي دانشجويسه ميمقا
سالمت روان دو گروه مستقلهاي نيانگيسه ميمقا:4جدول 

د يمستقل استفاده گردهايهگروtسه نمرات دختران و پسران در  سالمت روان از آزمون يمقايبرا
498يبا درجه آزادt= 99/2زان يدهد كه ميمج نشانينتااند.) نشان داده شده4ج در جدول (يكه نتا

زان ين ميبيگردد وتفاوت معنادارنميه چهارم ردين فرضيباشد بنابراميمعنادار01/0در سطح 
ين اساس پسران گروه نمونه  از نظر روان شناختيسالمت روان دختران و پسران وجود داردكه بر ا

ار دختران هستند.تر سالم

استاندارد يخطا
تفاوت

sig df t SD M گروه متغير

11/0 63/0 498 48/0 28/1 88/4 دختر يگيرجهت
27/1يمذهب 82/4 پسر

يطاخ
استاندارد 

تفاوت

sigdftSDMمتغيرگروه

دختر47/1003/049899/280/1694/30
سالمت روان

پسر23/165/26

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

135ومسشماره پنجم، سال ، 1390پاييز (تحقيقات زنان) حقوق و توسعهزن: 

يگيرجهينت
ان رابطه يو سالمت روان دانشجويمذهبيگيرجهتن يا بين بود كه آيت پژوهش اسؤاالاز يكي

يو سالمت رابطه منفيمذهبيگيرجهتن ياست بيج حاكينتايمستقيم وجود دارد؟ به طور كل
در سالمت ي)، نشانگر كاستGHQمه سالمت روان(ناپرسشنمره باال در كهاينوجود دارد. با توجه به 

دارند از سالمت روان يتريقويمذهبيگيرجهتكه يتوان گفت افرادميبنابراينفرد است.روان
، يبدنهايهبا نشانيمذهبيگيرجهتج نشان داد ينتاها اسيبرخوردارند. در سطح خرده مقيبهتر

يگيرجهتكه يافراديدارد. به عبارتيرابطه منفيو افسردگياجتماعياضطراب، نارساكنش ور
ن رابطهين اييدر تبكمتر نمود دارد.ها آنفوق الذكر دريب شناختيدارند عالئم آسيتريقويمذهب
يوه زندگيرابطه عميق و قلبي با خدا دارند و توكل به خدا سرلوحه شيتوان گفت افراد مذهبمي
از افكار يريا جلوگتنش زا بهاي تيتواند در موقعميقابل اعتماد  خوديين اتكاين چنيهاست، كه اآن

60افتند ي)در542: 2009(1دزيگوئز و ماركيز، رودريارت- سيگردد. رها آنز سبب آرامشياضطراب انگ
را مهم ين مذهبيدارند و شفا و تسكيمو پرفشار دست به دعا بريبحرانهاي تيدرصد افراد در موقع

) 2002:109(3، ابل و شوارتز)،لورنسل215- 249: 2001(2گرانيسون و ديالهاي دانستند. پژوهش
ها آنرابطه معكوس معنادار وجود دارد.يروانيو درماندگين حضور در مراسم مذهبينشان داد كه ب

هاي بي، و آسترنيياضطراب پايبه طور معنادارتر يقويش مذهبيبا گرايهايافتند كه آزمودنيدر
يو ناكنش وريمذهبيگيرجهتابطه معكوس در مورد رهمچنين كنند.ميرا تجربهينييپايتيشخص

سنتي هايهن با مردم بر اساس آموزيتوان گفت افراد متدمين مطالعه به دست آمد،يكه در اياجتماع
با ينييآيگر مناسك جمعيكنند. در نمازها و دعاها و دميو رفتارهاي توصيه شده ديني، رابطه برقرار

ت يرا تقوها آنيو احساس تعلق و عالقه اجتماعيه جمعيوحن خود ريدارندكه ايك مساعيهم تشر
) 222: 1994(4كند. (الزاروس و الزاروسمينيرا تضمها آنيمثبت اجتماعهاي يكند و كنش ورمي

افتند، يجداگانه درهاي ن راستا در پژوهشي) در ا560- 573: 2002(5ونز، و تسانگيميو  مك كالف، ا
هايهو سازيپذيرتيدعا با مسؤلي، خواندن متون مقدس، فراوانيذهبحضور در مراسم ميفراوان

ا از ي، يگران در ارتباط بود. در واقع نوع دوستيبه ديت عاطفيه حمايو اراير همدلياجتماع پسند نظ
د و  يقرآن مجيجاياست كه در جااي آموزهيگريت حقوق ديگران، رعايبه خاطر ديخود گذشتگ

يدر فرد سبب خشنودها صهين خصيقرار گرفته است. لذا نمود اتأكيدمورد ينيث ديو احادها آموزه
گر از ابعاد سالمت روان يديكيفرد خواهد شد.  ياجتماعتمثبيان كنش وريخلق خدا و به دگر ب

1. Reyes-Ortiz, C. A.,  Rodriguez, M., and Kyriakos S. Markides, K. S.
2 .Ellison et al.
3. Laurencelle, R. M., Abell, S. C., and Schwartz, D. J.
4. Lazarus, R. S., and Lazarus, B. N.
5. McCullough, M. E., Emmons, R. A., and Tsang, J.A.
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گرايي و توجه به عاقبتافراد رابطه معكوس داشت.توكل به خدا،يگيرجهتزان يبود كه ميگدافسر
و يكنند و مصون از پوچيزندگتر دوارانهيمندتر، امشود كه هدفميباعثير افراد مذهبآخرت د

و داشتن يمذهبيگيرجهتدارد ميان ي)ب1380احسان(يداشته باشند. بهراميمعناداريخالء، زندگ
و فقدانِ يختگيكه متوجه گسيرهاند. خطرميمنسجم، افراد را از خطر فقدان معناينيت ديهو
استيج فعليد نتاياست كه مؤهايي مملو از پژوهشيات پژوهشياست. ادبيروانيافتگيحدت و

).2002،؛ لورنسل، ابل و شوارتز1376، ي؛ شهباز1385،يجانيعل؛1387(بياباني و همكاران،
ي مذهبي دختران و گيرجهتن دو جنس نشان داد بين ميزان يبيمذهبيگيرجهتزان يسه ميمقا

) در پژوهش خويش تفاوت 1387ت معناداري ندارد. در ايران بياباني و همكاران (پسران تفاو
) با مرور 2000ي مذهبي زن و مرد را معنادار گزارش نكردند. با اين وجود لوونتول و همكاران(گيرجهت

ي نسبت به مردان دارند. تري مذهبي قويگيرجهتدارند زنان ميادبيات پژوهشي در اين حوزه بيان
مسيحي بيان داشت حضور زنان نسبت به مردان در هاي از جمعيتي هايهتسون با بررسي نمونبي

ميزان درگيري مذهبي، دعا كنندمييگيرهاالهمي و آرگيل نتيجه-مقدس بيشتر است. بيتهاي مكان
لاستدالها آنهر چند كهو پرداختن به اعمال ديني زنان در مقايسه با مردان مسيحي بيشتر است.

ها، يا شايد تفاوت شخصيتي و بيشتر زنان براي فعاليتهاي ها پژواك فرصتكنند اين تفاوتمي
) نشان داد زنان مسيحي از نظر مذهبي 2000اجتماعي شدن باشد.نتايج پژوهش لوونتول و همكاران(

توان گفت مي.اين تفاوت به نفع مردان بودها كه در مسلمانان و يهوديفعالتر از مردان بودند در حالي
اي مسألهاز جنس باشد، يناشهاي انعكاس تفاوتكهآنمذهبي زن و مرد بيش از هاي كه تفاوت

است.ياجتماع-يفرهنگ
نسبت يت بهتريز نشان داد كه پسران وضعيان دختر و پسر نيزان سالمت روان دانشجويسه ميمقا

ي، اضطراب، نارساكنش وريبدنهايهنشانهاي اسيدر خرده مقها آنبه دختران دارند و نمرات
در يوع اختالالت روانيبر شيات پژوهشيغالب ادبكمتر بود.يبه طور معناداريو افسردگياجتماع

: 1988، 2امزيلي؛گلدنبرگ و و519- 523: 1997و شاگردان،1دارند(والتأكيدش از مردان يان زنان بيم
يج مشابهيز به نتاينيان نوجوانان تهرانيماي عه) در مطال571- 576: 2007و همكاران(ي. امام)198

يان دختران و پسران كردستانيماي ) در مطالعه213: 2006و همكاران(يقيحقهمچنين افتند.يدست 
اي هستند. در مطالعهيدرصد دختران مبتال به مشكالت روان46درصد پسران و 27كهدندكرگزارش 

و 3تري(گاند در رنج بودهينه اختالالت روانيدند كه از كمرك% مردان گزارش 35%  زنان و 65گر يد
در سالمت روان افراد، لذا ياجتماعيل بودن عوامل فرهنگي). نظر به دخ405-413: 1998همكاران، 

1 .Wall and Colleagues
2. Goldberg& Williams
3. Gater et al
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كه هايي تيدكنترل و محدو،رانياست. در ايبافتياديگوناگون تا حد زهاي در فرهنگها ن تفاوتييتب
سه با پسران يشوند در مقاميدختران اعماليبر رفتار و زندگيفرهنگيو  هنجارهاها از طرف خانواده

است كه هايي تيدر دختران  و زنان محدويروانيد درماندگيل تشديك دليد يدتر است. شايار شديبس
سازد. عموماًميو اوقات فراغت آنان را متأثراي حرفهيو حتيشخصيزندگهاي و انتخابها تيموفق

كرمانشاه، كردستان هاي درصد افراد نمونه پژوهش در استان91-ژه غرب كشور يبويرانيك دختر اي
رون از خانه ياز روز را بيداشته باشد كه ساعاتيل موجهيد دليبا- كنندمييالم و لرستان زندگي،ا

يپذيرافو اوقات فراغت پسران انعطياجتماعهاي تياست كه نسبت به فعالين در حاليباشد ا
وجود دارد.يشتريب

سالمت -شد، نقش جنسيت در ميزان شدت رابطه مذهبيديگري كه در مطالعه حاضر بررسمسأله
ان دختران و پسران يسالمت روان در م-يمذهبيگيرجهتج نشان داد شدت رابطه يروان بود. نتا

. ثورن و اندنمودهگزارش يج متناقضينه نتاين زميدر اها نداشت. پژوهشيتفاوت معنادار
دارند ميانيج پژوهش حاضر بي) همسو با نتا560: 2005و،ينسينقل در مك كالو و لور، 2002س(يهار

) 2005متأثر سازد. مك كالو و لورينسيو(سالمت روان را-ت، نتوانسته است شدت رابطه مذهبيجنس
تايج حاكي است ارتباط اين دو ي مذهبي و سالمت روان را مطالعه كردند، نگيرجهتدر پژوهشي رابطه 

در مردان معنادار نبود در حاليكه در مورد زنان رابطه معناداري گزارش شد. چندين مطالعه كه 
مذهبي و سالمت روان را بررسي نمودند شدت رابطه بين اين دو متغير را در زنان بيش از ي گيرجهت

؛ استراوبريج و 2000ديگران،؛ مك كالو و 1804: 1999(كوئينگ،اند دهنمومردان گزارش 
ي گيرجهتشدت رابطه ي)  در پژوهش2848: 2006(1). اما ماسلكو و كابزانسكي957: 1997ديگران،

زن و مرد روسي نشان 193در ميان اي دند. مطالعهكرمذهبي و سالمت روان را به نفع مردان گزارش 
، 2(امان و ريدكنندميدگي را تجربهداد زنان مذهبي نسبت به زنان كمتر مذهبي، سطوح باالي افسر

كنند كه مذهب عموماً براي زنان نقش حمايتي بيشتري ميفرضها ). در حاليكه يافته1469: 1998
.همسويي زيادي وجود نداردن مورديجنسيتي در اهاي دارد، با اين وجود  عموماً در مورد نقش تفاوت

يين كرد تعاليم و باورهاي ديني قادر است فرد را به توان اين چنين تبمياين پژوهشهايهاز يافت
كند كه زمينه ميآرامش و سالمت رواني هدايت كند و ايمان و توكل به خدا در فرد چنان تواني ايجاد

گردد در ميدهد. لذا پيشنهادميبروز اضطراب، افسردگي و ديگر مشكالت روان تني را در او كاهش
راهبردي جهت تقويت ي هايهبرنامها دانشگاه،شجويان و جامعهجهت ارتقاي بهداشت روان دان

ن يچنداي صهين مهم كه سالمت روان خصيهر چند توجه به اديني و مذهبي اجرا كنند.هاي ارزش
دور د از نظر يكند را نبامينييانس آن را تبياز واريتنها بخشيمذهبيگيرجهتاست كه يتيعل

1. Maselko & Kubzansky
2. Oman & Reed
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شود جهت شناسايي مييين بودن وضعيت سالمت روان دختران پيشنهادبا توجه به پاهمچنين .داشت
د. اگر كرعمل تر دقيقهاي ريشه مشكالت از طريق مصاحبه تشخيصي و استفاده از آزمونتر عميق
مختلف هايهتوان با برنامميخوابگاهي بودن و دوري از خانواده را لحاظ كنيممسألهچهچنان

محيطي نشاط آور به وجود آورد و از -ن اوقات فراغت در محيط خوابگاهاز جمله پر نمود-فرهنگي
هاي زندگي و فعال نمودن آموزش مهارتهايهبا محوريت بهداشت روان و كارگاها طريق سخنراني

هاي مراكز مشاوره نسبت به ارتقاي سالمت روان دانشجويان اقدام نمود. از جمله محدوديتهاي فعاليت
همچنين روش مصاحبه مفيدتر باشد. وي و هويت بود كه احتماالًگيرجهتار سنجش اين پژوهش ابز

سني،تحصيلي وقومي بود.هايهعدم توجه به ساير گرو

منابع
ي مذهبي با اضطراب و افسردگي در گيرجهت) رابطه 1387بياباني، علي اصغر و همكاران(

.24- 35: 3دهم،شماره ،سال مجله علمي پژوهشي اصول بهداشت روانيدانشجويان،
ارشد. يان نامه كارشناسيبا سالمت روان، پايمذهبيگيرجهتيبررس)1376، آ.(يشهباز

.88-94رودهن يدانشگاه ازاد اسالم
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