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  ي باورهاي مذهبی با سالمت روان  بررسی رابطه

  )واحد ابهر میي موردي دانشجویان دانشگاه آزاد اسال مطالعه(

 1دکتر جمشید صدري 

  2علیرضا جعفري

  چکیده 
ن پـژوهش را کلیـه   ایـ  جامعه آمـاري  .مذهبی و سالمت روانی اهتمام ورزیده است، به بررسی رابطه بین میزان اعتقادات  پژوهش حاضر

بـا   .دهـد  مـی تشکیل   ،اند به تحصیل اشتغال داشته 87-88واحد ابهر که در سال تحصیلی  میدانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسال
بـراي   .بـه عنـوان نمونـه پـژوهش انتخـاب شـدند      ) ختـر نفر د 200نفر پسر و  200(نفر  400روش نمونه گیري تصادفی طبقه اي تعداد 

   .پرسشنامه اعتقادات مذهبی و سالمت روان مورد استفاده قرار گرفت ها آزمایش فرضیه
بـراي بدسـت آوردن میـزان ارتبـاط     . فرضیه بود مورد تجزیه و تحلیل واقع شد 3فرضیه پژوهشی که شامل  ها پس از جمع آوري داده
    :ن قرار استای ي پژوهش ازها گروه از ضریب همبستگی  پیرسون استفاده گردید و نتایج فرضیهبا وجه اشتراك بین دو 

میـان باورهـاي مـذهبی بـا سـالمت روان       داري معنـی رابطـه  (( باشـد یعنـی   مـی فرضیه اول که فرضیه اصلی پژوهش 
داري میان  رابطه معنی 15/0نشان از آن داشت که از حیث آماري، با توجه به مقدار معناداري  ))دانشجویان وجود دارد

تحقیـق   HOن رو، فـرض  ای از. وجود دارد 17/0باورهاي مذهبی با سالمت روان دانشجویان با مقدار آزمون پیرسون 
   .شود میرد » جویانمیان باورهاي مذهبی با سالمت روان دانش داري معنیمبنی بر عدم وجود رابطه 

آزمـون فرضـیه مـورد نظـر      ،))بین باورهاي مذهبی با سالمت روان دانشجویان پسر وجـود دارد  داري معنییعنی رابطه ((فرضیه دوم 
داري میـان باورهـاي دینـی بـا سـالمت روان       رابطه معنـی  01/0و سطح خطاي  99/0نشان از آن داشت که از حیث آماري، با اطمینان 

میـان   داري معنـی عدم وجـود رابطـه   « تحقیق مبنی بر  Hoن رو، فرض ای از. وجود دارد 14/0سر با مقدار آزمون پیرسون دانشجویان پ
  .رد می شود» باورهاي مذهبی با سالمت روان دانشجویان پسر

آزمون فرضـیه   ،))میان باورهاي مذهبی با سالمت روان دانشجویان دختر وجود دارد داري معنیرابطه ((فرضیه سوم 
داري میـان باورهـاي    رابطـه معنـی   86/0مورد نظر نشان از آن داشت که از حیث آماري، با توجه به مقدار معنـاداري  

تحقیق مبنـی   H0ن رو، فرض ای از. وجود دارد 17/0مذهبی با سالمت روان دانشجویان دختر با مقدار آزمون پیرسون 
   .شود میرد » هاي مذهبی با سالمت روان دانشجویان دخترمیان باور داري معنیعدم وجود رابطه « بر 

     :ي کلیديها واژه
        واحد ابهر  میدانشجویان دانشگاه آزاد اسال ،سالمت روانی  ،باورهاي مذهبی

                                                
  E-mail: jamshidsadri@gmail.com      ي علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تاکستان استادیار معارف اسالمی، گروه معارف اسالمی، دانشکده -1

 

 E-mail: persianarrj@yahoo.com         ي علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابهر عضوء هیأت علمی گروه روان شناسی، دانشکده -2
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  هدف پژوهش
دانشـجویان دانشـگاه    پژوهش حاضر بررسى رابطه باورهاي مذهبی با سالمت روانهدف از 
   .باشد میواحد ابهر  میآزاد اسال

  طرح پژوهش 
نفـر از دانشـجویان    400مقایسه است و حجـم نمونـه شـامل تعـداد      -ى طرح پژوهشى علّ

کـه بـه   واحـد ابهـر    میي مختلف آموزشی  شاغل به تحصـیل در دانشـگاه آزاد اسـال   ها رشته
   .انتخاب شدند اي صورت تصادفی طبقه

   گیرى روش نمونهنمونه و 
ي مختلف آموزشی شاغل به تحصـیل  ها نفر از دانشجویان رشته 400گروه نمونه عبارتند از 

نفر با توجـه بـه جـدول     400علت انتخاب  .1387واحد ابهر در سال  میدر دانشگاه آزاد اسال
نترنت اقتباس گردیده است و با توجـه بـه حجـم جامعـه آمـاري کـه حـدود        ای مورگان که از

ن ایـ  بـه  ،اسـت  اي ش تصـادفی طبقـه  روش نمونه گیري بـه رو  .شود مینفر را شامل  12000
اطالعات  و از اداره آمار 87صورت که ابتدا لیست کلی دانشجویان شاغل به تحصیل در سال 

سـپس بـه صـورت     ،شـود  مـی و کامپیوتر دانشگاه به تفکیک رشته تحصیلی و مقطع گرفتـه  
 .شود میي مختلف به نسبت تعداد آنها نمونه گیري ها تصادفی از بین کلیه دانشجویان رشته

پسـر خواهنـد بـود کـه      200دختـر و   200از نظر جنسیت دانشجویان انتخاب شده شـامل  
  .گردد میبه شرح فوق انتخاب  اي بصورت طبقه

  ابزار پژوهش
باورهـاي دینـی    پرسـش  4ابزار گـردآوري اطالعـات    ،براي سنجش میزان باورهاي مذهبی

فی تشـکیل  اصـلی و اضـا   آزمـون تهیه شده اسـت و از  ) الریجانی و جعفري(است که توسط 
و  )معـاد و امامـت   ،نبـوت  ،عـدل  ،توحیـد (اصول اعتقادي  ي قسمت اصلی درباره .شده است
کـه   ،کلی به صـورت پرسـش گمانـه سـنجی اسـت      پرسش 7تکمیلی داراي  آزموناخالق و 

دانشـجویان را نسـبت بـه رفتـار و باورهـاي دینـی       ) آشـنایان و دوسـتان  (تصور افراد دیگر  
  .سنجد میآزمودنی 

ن پژوهش توسط کلبرگ و همیر ای پرسشنامه سالمت روانی مورد استفاده از اي پاره 28فرم 
مقیاس فرعی است و هر  4داراي  .بر اساس تکنیک تحلیل عامل طراحی شده است) 1979(
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 125/ فصلنامه علوم رفتاري 

مقیـاس   ،عالئم اضطرابی و اخـتالل خـواب   ،ل عالیم جسمانیپرسش دارد که شام 7مقیاس 
   .شود میکارکرد اجتماعی و عالئم افسردگی 

           و نتیجه پژوهش ها یافته
بین باورهاى مذهبى و سـالمت روان دانشـجویان دانشـگاه    «:ژوهش عبارت است از  فرضیه پ

ا بـین  یـ آ ن بـودیم کـه  ایـ  دنبـال ژوهش بـه   ن پای در. آزاد اسالمى رابطه معنى دار وجود دارد
  ». باورهاى مذهبى و سالمت روان دانشجویان رابطه معنى دار وجود دارد

آزمون فرضیه مورد نظر نشان از آن داشت که از حیث آماري، با توجه به مقـدار معنـاداري   
داري میان باورهاي مذهبی با سـالمت روان دانشـجویان بـا مقـدار آزمـون       رابطه معنی 15/0

میـان   رابطه معنی داروجود «تحقیق مبنی بر  H1 ن رو، فرضای از .وجود دارد 17/0ن پیرسو
باورهاي مـذهبی و  بین بنابراین، . شود یید میأت »باورهاي مذهبی با سالمت روان دانشجویان

   .وجود داردسالمت روان دانشجویان رابطه معناداري 

ت و ضرورت انجام تحقیقاهمی          
ي اساسی مورد توجـه سـازمان بهداشـت    ها روانی به عنوان یکی از رشته بهداشت و سالمت

ك و همـاهنگی در تحقیقـات   جاد تحرّای جهانی است و یک بخش تخصصی دارد که نقش آن
بهداشت روانی در سطح جهان است و سعی در آن دارد تـا میـزان انگیـزش بهداشـت تـأثیر      

ن اثبـات برسـد کـه بـا     ایـ  کند تا بـه انگیزش و اعتقادات مذهبی و سالمت روانی را مشخص 
ارتباط دادن انسان به منبع و سرچشمه خود کـه یـک منبـع کنتـرل درونـی قـوي اسـت و        
استمداد از او بر قدرت روحی و روانی انسان افزوده شده و بر مشکالت کنونی غلبـه نمایـد و   
 .به پیشرفتهاي محسوسی در سالمت روانی که متضمن بهداشت جسمانی است دسـت یابـد  

برد و بدین ترتیب به حفظ سالمت جسـم   میرا باال  ها قدرت تحمل ناکامی ،مذهبی باورهاي
    .کند میو روانی پیشگیري  میي جسها نماید و از پیدایش بیماري میو روان کمک 

  مقدمه
ن ایـ  ي گوناگون سر و کـار داشـته اسـت و نسـبت بـه     ها در طول زندگی خود با پدیده میآد

آید و نوعی آمـادگی در او پیـدا    مین و احساسات بخصوص پدید شناختهاي معیپدیده در او 
   .میشود که نسبت به آنها شیوه معینی رفتار میکند
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در اکثر جوامع بشري چه از جنبه تاریخی و چه در زمانهاي معاصر نهـاد اساسـی در شـکل    
همساالن و مـذهب   ،مدرسه ،خانواده ،اجتماع :گیري شخصیت افراد مؤثر است که عبارتند از

ن ایـ  ي خاص تـأثیر ها دئولوژيای ،که ممکن است عواملی چون وسایل ارتباطی جمعی تبلیغات
ن عوامـل بخصـوص در رابطـه بـا     ایـ  شـناخت  .نهادها را تا حدودي تحت الشعاع قـرار دهنـد  

   .بهداشت روانی امري ضروري است
دراز توجه دانشمندان  توجه به مذهب یک رویکرد جدید نیست بلکه امري است که سالیان

آوري به مذهب و چـه در جهـت و نحـوه     رويمختلف را چه در جهت تجزیه و تحلیل دالیل 
   .تآثیر آن بر رفتار به خود جلب کرده است

و تردیـدهایی نسـبت بـه مسـائل مـذهبی در ذهـن        هـا  در عصر کنونی یک سلسله پرسش
ن طبقـه از  ایـ  در میان میاب و ناآراجاد شک و اضطرای جاد شده که نتیجه مستقیم آنای جوانان

   .جامعه شده است
ي حاصـل را از بـدن   هـا  کـه میتوانـد آرام نـاراحتی    اي روانشناسان معتقدند که تنهـا روزنـه  

مان به خدا و اعتقاد به یـک مبـدأ حقیقـت    ای خارج سازد و یا آنها را خنثی کند داشتن میآد
تواند بر مشکالت فائق شـود   میزیرا تنها نیرویی که  ،است و یک قدرت مافوق انسانیت است

   .نیروي الهی است
ي شـایع روانـی در کشـورهاي پیشـرفته و در     ها که بسیاري از بیماري تآمار نشان داده اس

 .شـود  میکند  و گرفتار آن  میحال توسعه زاییده عواملی هستند که خود انسان آنها را خلق 
یش بشـر وجـود داشـته اسـت و هـیچ فـردي در مقابـل آن        ي روانی از زمان پیـدا ها بیماري

پیوند و ارتباط میان بهداشت روانی و باورهاي مذهبی افراد غیـر قابـل انکـار     .مصونیت ندارد
   .است

دانشمندان کنونی و روان شناسان عصر حاضر معتقدند که آالم روحی و هیجانات خـارجی  
نگرانـی و اضـطراب تـوأم اسـت و     شود چـون زنـدگی روزمـره کنـونی بـا       میموجب بیماري 

مان به خدا و اعتقاد به یک مبدأ حقیقت و یک قدرت مافوق و مطلق است که مـا را  ای داشتن
دین و مذهب از ارکـان اصـلی فرهنـگ هـر     ) 98: 1368 ،مطهري( .بر مشکالت فائق میسازد

ي دین و دینـدار  .ي مهم سالمت روانی استها ملتی است و روش زندگی که یکی از شاخص
ارزشهاي دینی  .چه به طور مستقیم و چه به طور غیر مستقیم در سالمت روان دخالت دارند

 ،رشـید پـور  ( .مان و معتقدات دینی و مـذهبی از عناصـر متشـکل مهـم شخصـیت اسـت      ای و
1371 :73(.  
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دارد و کسـی کـه خـود را     میانسان را به کار و فعالیت و از خود گذشتگی وا  ،عشق به خدا
 .شـود  مـی در جامعه عضوي سـودمند و ارزشـمند ببینـد ثبـات و سـالمت روانـی او تـأمین        

ي اجتمـاعی نشـان داده افـرادي کـه بـا آموزشـهاي راسـتین و        ها ي عینی و بررسیها تجربه
بیشتر از آنهایی که چنین آموزشهایی را نداشـتند   اند منطقی و دینی و اخالقی پژوهش یافته

و کمتر به جامعـه سـتیزي    اند ي ارزنده اجتماعی گام برداشته و فداکاري کردهها راه هدفدر 
 ،احمـدي (خدا باالترین کـار اسـت    زیرا براي آنها رضایت اند، ه شدهو انحراف و خیانت کشید

1374 :84(.  

  بیان مسئله
ك پذیرایی و قبول مخصوص از ناحیه نفس نسـبت بـه آنچـه کـه در     ،ایمان عبارت است از

 ،موسـوي الري ( .شـود نفـس در برابـر ادراك تسـلیم شـود      مـی قبولی که باعث   ،کرده است
انسان موجودي اجتماعی است که از خاك آغـاز کـرده اسـت و مراحـل مختلـف       .)7: 1345

فتـه و شـکوفا شـده    رتکامل را پشت سر گذاشته است تا آنجا که روح خدایی در وي شکل گ
آنچه همیشه در طول تاریخ ذهن بشر را متوجه خود کرده و به تالش و تفکر واداشـته   .است
تعالیم عالیه اسالم و قرآن کریم به منظور دسـتیابی   .معرفت نفس یا خودشناسی است ،است

مناسب ترین و  ،به خودشناسی و رشد شخصیت و ارتقاي نفس انسان بر مدارج کمال انسانی
توانیم به کمک حقـایقی کـه در قـرآن و تعـالیم      میما  .ان داده استبهترین راه را به وي نش

اسالم درباره انسان و صفات و حاالت گوناگون روانی او آمده است بخوبی شخصـیت انسـانی   
ي اصلی محرك رفتار و عواملی را کـه در هماهنـگ   ها خویش را رشد دهیم و همچین انگیزه

زیرا مبانی  ،او تأثیر بسزایی دارند را بشناسیمجاد بهداشت روانی ای کردن شخصیت و تکامل و
   .دین و قرآن سخن پروردگار است و به طبیعت و اسرار آفرینش آگاهتر است

   تئوري تحقیق
انسان از نظر شخصیت داراي یک سلسله خصوصیات روانی است که در نیازهـاي جسـمانی   

او همچنین داراي صفات  .شوندن نیازها بخاطر ذات و بقاي نوع باید ارضاء ای متبلور هستند و
مـان بـه او عبـادت و    ای ملکوتی است که در اشتیاق روحی نسبت به شناخت خداوند متعال و

ن دو نوع خصوصیات شخصیتی انسـان  ای گاه میان .تقدیس و تنزیه باري تعالی متبلور هستند
او  ،روحـی ي جسمانی و روانی و اشـتیاقات  ها آید که گاهی نیازها و خواسته میتعارض پیش 

ن دو جنبه شخصـیتی را  ای ن نزاع درونی بینای کنند و خود انسان نیز میرا بطرف خود جذب 
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ي جسمانی و روانـی انسـان چنـین اشـاره     ها قرآن به حالت نزاع میان جنبه ،کند میاحساس 
  :فرماید می

  و اما خاف مقام ابر و نهی عن الهوي فان الجنه هی االولی
سرکش و طاغی شد و زندگی دنیا را برگزید دوزخ جایگاه اوست پس هر کس از حجم خدا 

و هر کسی از خصوصیات در پیشگاه قرب ربوبیت بترسد و از هواي نفس درونی جست همانا 
   .)41-37 ،نازعات( .بهشت منزلگاه اوست

پیـروي از هـواي    ،طرتاً هم استعداد انجام کارهاي زشـت فبنابراین ساختمان وجودي انسان 
غرق شـدن در لـذتهاي  ملمـوس و تمـایالت دنیـوي را دارد و هـم        ،وات نفسانینفس و شه

یعنی رسیدن به آرامش روانـی   ،آمادگی ارتقاء به اوج فضیلت و تقوي و اخالقیات عالی انسان
   .و خوشبختی معنوي

زیگمونـد فرویـد مؤسـس     ،الزم به تذکر است که پس از گذشت چهارده قرن از نزول قـرآن 
بخـش   3ارائه داد و بر اساس آن نفس را به  اي نظریه ،در خصوص شخصیت ،مکتب روانکاوي

 .متمایز تقسیم کرد که شباهتهایی به مفهوم نفـس امـاره و لوامـه و مطمئنـه در قـرآن دارد     
 ))او((  .اسـت  ))مـن برتـر  ((و  ))مـن ((و  ))او((بخـش   3فروید معتقد است که نفس انسان داراي 

پیـروي   ))لـذت ((ن مرحله از اصـل  ای بنظر فروید حاوي غرایز ضعیف از جسم است و نفس در
ن ایـ  به) )او(( .اخالق و واقعیت است ،کند ؛ و هدفش دائماً ارضاي غرایز بدون رعایت منطق می

آن بخش از نفس است کـه از   ))من برتر((در قرآن است  ))نفس اماره((معنی تا حدودي شبیه 
شـود و   مـی و نیز ارزشهاي فرهنگی محیط تشکیل  استادانرد از طریق والدین و آموزشهاي ف

شود و به محاسـبه و مراقبـت و انتقـاد از فـرد      میکم کم به یک نیروي نفسانی درونی مبدل 
ن نفـس را معمـوالً بـه نـام وجـدان      ایـ  .کنـد  میپردازد و نیز گاهی او را به مکافات تهدید  می
  .است ))نفس لوامه((تا حدودي شبیه مفهوم ) )من برتر(( .شناسند می
را در دسـت  ) )او((آن بخش از نفس است که زمام تمایالت غریزي ناشی از  ))من((و باالخره  

دهد و انجـام   میخواهد اجازه ارضاء  میدر نتیجه به آنچه که خود  .دارد و بر آنها مسلط است
دانـد   میایالتی که نابودي آنها را ضروري ازد و نیز تماند به تعویق می ،خواهد میآنچه را که ن

نین و ان کار اصل واقعیت با توجه به جهان بیرونی از خود را با تمـام قـو  ای کند در میسرکوب 
جـاد  ای ))مـن ((به عقیده فروید کار  .کند میارزشها و اخالقیات و دستورهاي دینی آن مراعات 

کند و مانع افـراط در   میجلوگیري  ))برتر من(( و واقعیت یا جهان و بین ))او((هماهنگی بین   
جاد همـاهنگی  ای در وظایف ))من((اگر  .شود میانتقاد و تهدید به مجازات بدون دلیل منطقی 
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موفق شود امکان تعادل و هنجار و سالمت روانـی انسـان تحقـق پیـدا      ))من برتر(( و ))او((بین 
همان نفـس   ))من برتر(( ت کهسالق ان اخای به عقیده فروید شامل ))اصل واقعیت((خواهد شد 

     .مطمئنه در قرآن است

  مفهوم پرورش مذهب 
یی اسـت کـه در فکـر و عقیـده فـرد بـه       هـا  پرورش مذهب در حقیقت مجموعه دگرگـونی 

   .شود میجاد نوعی خاص از عمل و رفتار که متکی بر ضوابط مذهب باشد انجام ای منظور
گـردد اخـالق و    مـی جـاد  ای که در فکر و عقیده فـرد یی ها به عبارت دیگر در سایه دگرگونی

گیرند و مذهب  میصورت مذهبی و شرعی  ...روابط فردي و اجتماعی و ،آداب و رفتار ،عادات
ضوابط مذهبی بـراي   .کند میي آن خودنمایی ها به عنوان عامل مسلط بر زندگی فرد و جنبه

ا در جهان امروز کـه صـنعت تمـام    روابط انسانی ضروري تر از هر گونه ضوابط دیگر است زیر
به زحمت میتوان گفت که فـرد داراي وظـایفی    ،جوانب زندگی بشر را تحت الشعاع قرار داده

   .نسبت به جامعه است
در عصـر مـا کـه     .کرد که جامعـه نیـازي بـه مـذهب نـدارد      میمگر زیگموند فروید گمان ن

گیرنـد و   میي متعددي از خیل آدمیان ها قربانی ها، و نگرانی ها ي روانی و اضطرابها بیماري
به عقیـده آدلـر    .ستها ضوابط مذهبی بهترین داروي شفابخش و نجات دهنده بشر از نگرانی

کلیه بیماران روانی که حس مـذهبی   :گفت میروانکاوي خود سخن  ي ساله 30 بکه از تجار
   .)1375 ،افروز(درمان نشدند  فقطخود را باز نیافتند 

  نک درباره مذهب هنري لیدیدگاه 
مایشهاي روانـی بـر روي کـارگران    در نتیجه تجربه طوالنی خود را در اجراي آز :گوید میاو 

دین و کسانی کـه  ن موضوع پی برده ام که افراد متّای و ارشادهاي شغلی به ها انتخابي  درباره
ی هسـتند  کنند داراي شخصیت قویتر و بهتر از بی دینان و یا کسـان  میبه معابد رفت و آمد 

   .پردازند میکه هیچ وقت به عبادت خداوند ن
 .گـردد  میاساساً به فقر معنوي آنها باز  اند، بحرانی که اروپائیان در قرن حاضر دچار آن شده

بازگشت  ،برد مین فروپاشیدگی اخالق که غرب از آن رنج ای او معتقد است که تنها راه درمان
تأثیر بسزایی در نقش انسان دارد چـرا کـه اعتمـاد بـه      مانای اصوالً :گوید میاو  .به دین است

دهد و احسـاس امنیـت و    میي زندگی افزایش ها نفس و قدرت او را بر صبر و تحمل سختی
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آورد و انسـان   مـی سازد و در درونش آسودگی خاطر بوجـود   آرامش را در نفس او مستمر می
    .)1372 ،واعظی(شود  مین ترتیب غرق در احساس و خوشبختی ای به

  دیدگاه یونگ درباره سالمت روان 
اگر توجه به اشـیاء و   .نماید میگرا تقسیم  گرا و درون یونگ افراد انسانی را به دو دسته برون
و سـایر اعمـال اساسـی انسـان نتیجـه ارزیـابی        ءآرا و امور خارج چنان شدید باشد که افعال

الی حـ خارجی باشد چنین وضـع و   ذهنی نباشد به طور کلی ناشی از مناسبات امور و عوامل
 .شـود  میبرونگرا نامیده  ،ن طرز رفتار روش عادي شخص گرددای گوئیم و اگر میرونگرایی برا 

بـدون   .غالباً متوجه عوامل ذهنی است و تحت نفوذ آنها قـرار دارد  ،شخص درونگرا ،بر عکس
ذهنـی او برتـري و    بیند ولی عوامل و عناصر میشک فرد شرایط و اوضاع و احوال خارجی را 

درون گرایی و برون گرایـی کامـل دو قطـب     .بر احوال و رفتار او حاکم هستند ،مزیت داشته
اکثریت افـراد میـان دو قطـب نهـایی جـاي       .مخالف بوده معرف دو شخصیت نابهنجار است

گـروه جدیـد را    8ي کوچکتر تقسیم کـرد و  ها ن دو گروه را نیز به گروهای بعدها ،یونگ .دارند
  .طرح ساختم

  درون گرایی احساسی  -برون گرایی احساسی
  اي یشهاند درون گرایی -اي یشهاند برون گرایی

  درون گرایی عاطفی  -برون گرایی عاطفی
ده آل و داراي سالمت فکـري اسـت و بیشـتر بـه امـور      ای ،اي یشهاند برون گرایی ،ن میانای از

ن نیسـت  ایـ  ن امر مانع ازای ولی .اردتوجه د ،خارجی و واقعی که قابل احساس و درك هستند
خود به انتزاع بپردازد و خود را از امور جزئی بـه اصـول کلـی برسـاند و      ،که مشهودات حس

 ،معیار سالمت روانی در مکتب یونگ ،بطور کلی میتوان گفت .قادر به اکتشاف و اختراع شود
    ). 1369 ،حسینی( .یشه و تفکر به صفات برون گرایی استاند ضمیمه کردن

  تأثیر رفتار و باورهاي مذهبی در بهداشت روانی 
است که کمتر مورد توجه روان شناسـان قـرار گرفتـه     اي رفتار مذهبی از رفتارهاي پیچیده

دریافتند که کمتر از یک درصـد از مقـاالت    )1988(و همکارانش  )Lavson(الوسون  .است
    .مون پژوهشهاي مذهبی استچاپ شده در مجالت روانپزشکی و روان شناسی پیرا

گویـد مـذهب همـان مقـداري بـراي پـرورش و        می) Rash( )1813- 1745(بنیامین راش
  .اهمیت دارد که هوا براي تنفس میسالمت روح آد
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که اعمال مذهبی از جمله حضور در کلیسا بیش از سـایر متغیرهـا    اند نشان داده ها بررسی 
متغیـر و البتـه   ایـن  در  )Clen and weaer(ووي کلـن و تحقیـق  قـرار گرفتـه   مورد بررسی 

همچنـین افـرادي کـه زنـدگی مشـترك       .)1978(کنـد   مـی رضایت از ازدواج را پیش بینی 
تحقیقـات   انـد  مترین عامل رضایتمندي از ازدواج را مـذهب بـر شـمرده   مه اند طوالنی داشته

ن زن و شـوهر و  رابطه مثبت معناداري بین مـذهبی بـود   1951 - 1983انجام شده از سال 
   .دهد میشان را نشان ای رضایتمندي

 ،کینــگ  ،نــتها ؛ 1987مــیگن وویــور   ،1982جــورج  ،بــولمن  ،؛ شــام 1983کــاپلو 
و در سـال   انـد  کـه هرسـمن و همکـارانش نشـان داده     چنـان  1951و الك  1957بورچینال

احـی در  تحقیق درباره ارتباط بین باورهاي مذهبی و افسردگی و بهبـودي بعـد از جر   1990
  : سال انجام شد که در آن مقیاس مذهبی بودن عبارت بود از 65زنان باالي 

  حضور در مراسم مذهبی  .1
  گزارش شخصی آزمودنی در مورد چگونگی باورهاي مذهبی خویش  .2
ازه خداونـد را منشـأ راحتـی و آرامـش     انـد  که تا چه نای گزارش شخصی آزمودنی در مورد .3

زودتـر بهبـودي    ،داد که بیماران داراي بـاور مـذهبی بیشـتر    نشان پژوهش دانند نتایج  می
غبـاري  ) (1990اسـترین   ،الرسـون  ،لیـوتر  ،هرسـمن ( .شـوند  مییابند و دیرتر افسرده  می

  .)1374 ،نبات
قـرآن کـریم بـن     ،اوج پیشرفت روان درمـانی در اسـالم عبـارت اسـت از ذکـر و یـاد خـدا       

ند و یا وضـوح و روشـنی بیـانگر آن اسـت کـه      گشای میي روانی انسانی را فراسوي او ها بست
  .روان انسان داراي دو خصیصه ویژه و اساسی است

  شوق و کشتن تمایالت فرومایه و گناه .1
  مجاهدت در طریق الهی با نیروي تقوي  .2

  .کند میکند را چنین توصیف  میجاد ای مان در مؤمنای قرآن کریم امنیت و آرامش که
  تقاموا فالخوف علیهم و ال هم یحزنون ان الذین قالوا بنااهللا سم اس 
نه تـرس بـراي آنهـا     ،کسانی که گفتند پروردگار ما اهللا است پس استقامت به خرج دادند((

  ). 13ه یآ سوره احقاف( ))شوند میوهگین اند  نه و است

  دالیل تأثیر مثبت مذهب بر سالمت روانی 
مذهب به زیسـتن و مـردان انسـان معنـا      ،بنابراین .جاد معنا شودای تواند موجب میمذهب  .1

   .)1985 ،مشاور دکیرك پاتریک ،اسپیکا(بخشد  می
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 ،1987کـاروز  (دهـد   مـی شود و خوش بینی افـراد را افـزایش    میمذهب موجب امیدواري  .2
  .)1991سلیگس 

بخشد که ریشه خـدایی دارد   میمذهب به افراد مذهبی نوعی احساس کنترل و کارآمدي  .3
   .)1987 ،پارل منت و همکاران(افتگی کنترل شخصی را جبران کند تواند کاهش ی میو 

کند که بـر سـالمت روانـی تـأثیر      میمذهب نوعی سبک زندگی سالم تر براي افراد تجویز  .4
   .مثبت تر دارد

از هنجارهاي اجتماعی مثبت اسـت کـه اطالعـات از آن موجـب تـأثیر       اي مذهب مجموعه .5
  .شود میپشتیبانی و پذیرش از سوي دیگران 

دهدکه بدون تردیـد تـأثیر روان شـناختی     میمذهب نوعی احساس فرا طبیعی به شخص  .6
   .)1993 ،برگمن وپینی(دارد 
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  پیشینۀ پژوهش  
 هـا،  ن پژوهشای از جمله اند پژوهشهاي زیادي به رابطه میان مذهب و سالمت روانی پرداخته

اب از مرگ و سالمت روانـی  به منظور بررسی رابطه اضطر میتحقیقی است که توسط ابوالقاس
 )نوجوانی تا سـالمندي (و گرایش مذهبی و مقایسه آن با متغیرها در پنج گروه سنی مختلف 

ي مـذهبی  ها نتایج نشان داد که اضطراب از مرگ با سالمت روانی گرایش .انجام گرفته است
تلسـون و  ( ماننـد ي پـژوهش دیگـري   هـا  ن نتایج با یافتـه ای و سنتی همبستگی منفی دارد و

    .همخوان است) 1988 -90 ،ترسون و پاول( ،)1980 ،همکاران
ن است که با افزایش سن و پختگی روانی اضـطراب از مـرگ کـاهش    ای نتایج پژوهش بیانگر

در کـاهش اضـطراب از مـرگ و     مـی یابد و مذهب نیز بعنوان عامل تعدیل کننده نقش مه می
   ).دانشگاه اصفهان ،سمینار بهداشت روانی ،یابوالقاسم(کند  میفا ای ارتقاء سالمت روانی

دربـاره تـأثیر ارزشـها و عقایـد      1998در بررسی که توسط کوئینگ و همکارانش در سـال  
ي گوناگون صورت گرفته اسـت نتـایج حـاکی از    ها مذهبی در سالمت روانی افراد در پژوهش

کـه در ارتقـاء بهداشـت    شود  میجاد اثر مثبت روانی ای آن بوده که عقاید مذهبی قویتر باعث
   .روانی مؤثر است

آنها را در مراحل مختلف رشدي از سطح افسـانه   ها، از طریق مطالعه نقاشی )1944(هارمز 
نیـز در مـورد   ) 1964(استفسـون اسـپلیکا و دیگـران     ،و تحلیل تا نظام انتزاعی ردیـف کـرد  

دند که مفهوم خـدا  رآومفهوم خدا و دین در نظر افراد جامعه تحقیق کردند و نتایجی بدست 
   .معرفی کردند.. .بودن و پاداش دهنده بودن و مانندرا با مفاهیم جزئی تر 

    اهداف تحقیق
ن پژوهش بررسی رابطه بین باورهاي مذهبی با سالمت روانی دانشـجویان شـاغل   ای هدف از

آمـاري  واحد ابهر میباشد که در صورت معنـی دار بـودن    میبه تحصیل در دانشگاه آزاد اسال
توجه به برنامه ریزي بـه منظـور   ي  تواند درباره میمذهبی و سالمت روان  رابطه بین باورهاي

  .ارائه گردد اي و سوق دادن نوجوانان و جوانان پیشنهادهاي سازنده ها توجه و آگاهی خانواده
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      متغیرهاي تحقیق
و سـالمت روانـی بـه    بـه عنـوان متغیـر مسـتقل     واحد ابهر  میدانشجویان دانشگاه آزاد اسال

دانشجویان متغییـر مسـتقل   باورهاي دینی و مذهبی  .عنوان متغیر  وابسته پژوهش میباشند
  .تلقی شده است

  پژوهش  يها سؤال
  آیا بین میزان اعتقادات مذهبی و سالمت روانی دانشجویان رابطه وجود دارد؟  .1
طـه معنـی دار وجـود    آیا بین میزان باورهاي مذهبی و سالمت روانی دانشـجویان پسـر راب   .2

  ؟دارد
آیا بین میزان باورهاي مذهبی و سالمت روانی دانشجویان دختر رابطـه معنـی دار وجـود     .3

   ؟دارد

  ازه گیرياند ابزار
باورهـاي دینـی اسـت کـه      پرسش 4ابزار گردآوري اطالعات  ،براي سنجش میزان باورهاي مذهبی

   .و اضافی تشکیل شده استتهیه شده است و از تست اصلی ) الریجانی و جعفري(توسط 
ن پژوهش توسط کلبرگ و همیر ای پرسشنامه سالمت روانی مورد استفاده از اي پاره 28فرم 

   .تحلیل عامل طراحی شده است فنبر اساس که ) 1979(

  پژوهش يجامعه آمار
-88تحصـیلی  واحد ابهر در سال میکلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد اسال

   .دهند مین پژوهش را تشکیل ای جامعه آماري 1387

  اعتبار و روایی ابزار سنجش
انجـام  ) Gha( اي مـاده  30با اسـتفاده از پرسشـنامه    )1983(که جان و جان  اي در مطالعه

% 85ن مقیاس برابـر بـا   ای ضریب هماهنگی درونی ،دادند بر اساس روش نمره گذاري لیکرتی
  .گزارش شده است

پرسشـنامه سـالمت    اي مـاده  60نیـز اعتبـار نسـخه انگلیسـی       1989 سرپرام و همکـاران 
   .اند نموده گزارش% 95را برابر با  میعمو

   .بدست آمده است 7979/0اعتبار پرسشنامه باور دینی نیز با روش آلفاي کرنباخ 
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 )با استفاده از آمار توصیفی(بررسی سواالت و توصیف نمونه مورد مطالعه 

 فراوانی مربوط به جنسیت پاسخگویان :)1(شماره جدول

  
  بر اساس . ، توزیع افراد بر حسب جنسیت را نشان می دهد)1(جدول شماره 

 47نفـر یعنـی    308درصد از پاسخگویان مـرد و   53نفر یعنی  348اطالعات جدول مزبور 
  . درصد را زن تشکیل می دهد

  فراوانی مربوط به میزان سن پاسخگویان ):2(شمارهجدول 

  
همـان گونـه کـه در جـدول      .توزیع سنی پاسخگویان را نشان مـی دهـد   )1(جدول شماره 

درصـد مربـوط    3/88نفر یعنـی   579توزیع فراوانی باال مشاهده می شود بیشترین فراوانی با 
درصد مربوط بـه فراوانـی    5/1نفر یعنی  10و کمترین فراوانی با  هسال 18-24به گروه سنی 
  .سال بوده است 30سنی باالتر از 

  

Correlations

1 .174
.158

656 655

.174 1

.158

655 655

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N 
Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N 

باورهاي
ديني

سالمت
روان

ديني باورهاي روان سالمت

Correlation is significant at the 0.01 level

579 88.3 88.3 88.3

67 10.2 10.2 98.5
10 1.5 1.5 100.0

656 100.0 100.0

18-24

25-30
up 30
Total

Frequency percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Age 

348 53.0 53.0 53.0
308 47.0 47.0 100.0
656 100.0 100.0

male
female
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

PercentSex 
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میـان باورهـاي   داري  رابطه معنـی  15/0، با توجه به مقدار معناداري در فرضیه اول پژوهش
ن رو، فرض ای از .وجود دارد 17/0مذهبی با سالمت روان دانشجویان با مقدار آزمون پیرسون 

HO هبی بـا سـالمت روان   میـان باورهـاي مـذ    داري معنیرابطه وجود عدم  بر تحقیق مبنی
میان باورهـاي   دار رابطه معنیوجود «تحقیق مبنی بر  H1 و در مقابل فرضرد  »دانشجویان

  . شود یید میأت »مذهبی با سالمت روان دانشجویان

  
میـان باورهـاي   داري  رابطـه معنـی   01/0و سطح خطـاي   99/0با اطمینان  ،در فرضیه دوم

ن رو، ایـ  از. وجـود دارد  14/0با مقدار آزمـون پیرسـون   پسر دینی با سالمت روان دانشجویان 
میان باورهاي مـذهبی بـا سـالمت روان     داري معنیرابطه وجود « تحقیق مبنی بر  H1فرض 

رابطـه  عـدم وجـود   « تحقیـق مبنـی بـر     H0و در مقابل فرض  وجود دارد» پسردانشجویان 
از سـوي  . شـود  رد مـی » پسـر میان باورهاي مذهبی با سـالمت روان دانشـجویان    داري معنی

دهد که بین دو متغیر همبستگی مثبت و هم جهت  میدیگر، عالمت مثبت آزمون نیز نشان 
  . وجود دارد

Correlations

1 .144** 
.007

348 347

.144 ** 1

.007 
347 347

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N 
Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N 

باورهاي
پسران ديني

سالمت
روان
پسران

ديني باورهاي
پسران

روان سالمت
پسران

**. Correlation is significant at the 0.01 level 
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میان باورهـاي مـذهبی   داري  رابطه معنی 86/0با توجه به مقدار معناداري  ،در فرضیه سوم

ن رو، فـرض  ایـ  از. وجود دارد 17/0با سالمت روان دانشجویان دختر با مقدار آزمون پیرسون 
H1   میـان باورهـاي مـذهبی بـا سـالمت روان       داري معنـی رابطـه  وجـود  « تحقیق مبنی بـر

رابطـه  عـدم وجـود   « تحقیـق مبنـی بـر     H0و در مقابـل فـرض   تائیـد  » دانشجویان دختـر 
  . شود رد می» میان باورهاي مذهبی با سالمت روان دانشجویان دختر  داري معنی

  بحث و نتیجه گیري 
  ابطه وجود دارد؟ ا بین باورهاى مذهبى و سالمت روان ریآ :سؤال پژوهش عبارت است از

  . بین باورهاى مذهبى و سالمت روان رابطه وجود دارد: فرضیه پژوهش
نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمى واحـد ابهـر را بـه     656ن پژوهش در مرحله اول ای در

  . انتخاب کردیم) اى طبقه(شیوه نمونه گیرى تصادفى 
ابتدا باورهاى مذهبى بعـد سـالمت   (آن را به ترتیب  ها سپس بدون توضیح واضح درباره پرسشنامه

  . در اختیار آنها قرار داده و بعد از آنها خواستیم صادقانه به پرسشها پاسخ دهند )روان
در طرح تحقیـق متغیرهـاى مـزاحم از جملـه رخـدادهاى همزمـان بـا اجـراى پـژوهش و          

وهش مـى   ر در نتیجـه پـژ  که منجر به تـأثی ) از جمله سر و صدا(همچنین عوامل اضطراب زا 
  . کنترل گردید ،شد

ى آمـارى توصـیفى و بـا اسـتفاده از     هـا  بـه کمـک روش  . پژوهش از نوع همبسـتگى اسـت  
ى تحقیقـى  هـا  ى مقدار متوسـط و پراکنـدگى بعضـى از خصوصـیات اساسـى داده     ها شاخص

توجه از نمودار براى نشان دادن اطالعات بصورت دیدارى و عینى استفاده شد با . بررسى شد
ن نتیجـه رسـیدیم کـه بـین     ایـ  ى مناسب آمارى بهها به اطالعات جمع آورى شده در آزمون

Correlations

1 .110
.868

308 308

.110 1

.868 
308 308

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

باورهاي
دختران ديني

سالمت
 روان
 دختران

ديني باورهاي
 دختران

روان سالمت
دختران

Correlation is significant at the 0.01 level 
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زیـرا در  . ى سـالمت روان همبسـتگى منفـى وجـود دارد    ها ى باورهاى مذهبى و نمرهها نمره
پرسشنامه سالمت روان نمره کم نشانه سالمتى و در پرسشنامه باورهاى مـذهبى نمـره بـاال    

ى خـام و مجـذور نمـرات و    هـا  مچنین از جـداول بـراى خالصـه داده   و ه. نشانه مذهب است
حاصل ضـرب هـر دو نمـره در هـم اسـتفاده گردیـد و بـا اسـتفاده از جـداول فـوق ضـریب            

بـراى بررسـى معنـى دارى     tو جـدول   tهمبستگى پیرسون محاسـبه گردیـد ؛ و از آزمـون    
  . محاسبه شد α =01/0و % 90ضریب همبستگى با سطح اطمینان

  عمناب
  .تهران، بی نانقش مذهب در حفظ سالمت روان،  ،)1373( ،سید علی ،آل یاسین .1
سـمینار   ،گـرایش مـذهب نسـل    ،بررسی مرگ و ارتبـاط آن بـا سـالمت روان    ،)1373( ،عباس ،ابوالقاسمی .2

    .دانشگاه تهران، تهران، بهداشت روانی
  .4سال دوم شماره  –روان پزشکی بالینی  ،یشه و رفتاراند فصلی بر )1375( ،سید علی ،احمدي ابهري .3
تهـران،   ،ال سـوم نظـام جدیـد آمـوزش متوسـطه     س، روان شناسی )1374( ،علی اصغر و همکاران ،احمدي .4

   .رانای شرکت چاپ نشر
   .203شماره  ،مجله پیوند ،مفهوم مذهب ،)1375( ،غالمعلی ،افرور .5
تهـران،   ،چـاپ هفـتم   ،آمـاري در علـوم رفتـاري   ي هـا  روش ،)1375(،جعفر ،نجفی زند ،حسن ،پاشا شریفی .6

  .انتشارات دانا
    .انتشارات رشدتهران،  ،چاپ پنجم ،اصول روان سنجی و روان آزمایشی ،)1377(،حسن ،پاشا شریفی .7
   .انتشارات آواي نور ،تهران ،اصول بهداشن روانی، )بی تا( ،سید ابوالقاسم ،حسینی .8
 وبررسی رابطه بین انگیزش مـذهبی و میـزان احسـاس فشـار روانـی       ،)1378( ،جواد و همکاران ،خلعتبري .9

   .واحد تنکابن میدانشگاه آزاد اسال ،اي رابطه آن با بکارگیري راهبردهاي مقابله
  .)عج(انتشارات بنیاد فرهنگی امام مهدي ،بریم میچرا رنج قم، ، )1371(عبدالمجید، ،رشید پور تهرانی .10
  .چاپ دوم، تهران، بی نا ،مش روان از نظر اسالمسالمت تن و آرا ،)1366( ،صفدر ،صانعی .11
  . نا تهران، بی ،نشر معارف اسالمی ،نشریه هیئت ، 11چاپ  جوانان در نظر عقل و احساسات، ،فلسفی .12
  .انتشارات حبتهران،  ،هایی از قرآن درس، )1366( ،حسینی ،قرائتی .13
   .انتشارات صدراتهران،  ،چاپ دوم ،)1(اسالم و متقاضیان زمان  ،)1370( ،مرتضی ،مطهري .14
   .انتشارات صدراتهران،  ،چاپ هشتم ،انسان کامل ،)1376( ،مرتضی ،مطهري .15
   .انتشارات هدفتهران،  ،چاپ دوم ،انگیزش پیدایش مذهب ،)1368( ،ناصر ،مکارم شیرازي .16
  .  نشر قدس تهران، ،، بهداشت روانی)1372( ،سید احمد ،میالنی فر .17
، انتشارات آسـتان  ، مشهدعربعباس  ،ترجمه، 2چاپ ،، قرآن و روان شناسی)1372( ،محمد عثمان ،نجابت .18

   .رضويقدس 
پایـان نامـه دکتـري     ،نقـش پایبنـدي مـذهبی در فراگیـري شخصـیت افـراد       ،)1345(،سید احمـد  ،واعظی .19

  .دانشگاه تهران تهران،  ،روانپزشکی
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