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با توجه به اهمیت علوم انساني در فرهنگ بشر، این رشته داراي سابقه اي طوالني و پر از 
فراز و نشیب است. علم النفس و روان شناسي از جلوه هاي اصلي این نیاز در جامعه ی انساني 

به شمار می رود که تنوع مكاتب آن از قدیم تا کنون مؤید این نكته است.
توجه به کرامت و معنویت انسان از رویكردهاي نوین علم روان شناسي به این مهم است. 
این در حالي است که در فرهنگ سنتي ایران و به ویژه در فضاي آسماني و انسان ساز اسالم، 

تجلیات این موضوع بهتر و بیشتر بوده است.
 دفتر مطالعات اسالمي در بهداشت روان با توجه به همین اهمیت و از حدود بیست سال 
قبل سعي داشته است با بهره مندي از همكاري اساتید و صاحب نظران فرهیخته ی این رشته، 

در ارائه ی موضوعات، بحث، نتیجه گیري و انتشار این مهم اقدام کند.
متجاوز از دویست جلسه ی سخنراني ماهیانه، چند کنگره ی ملي و بین المللي نیز ره آورد 
همفكري و هم اندیشي صاحب نظران عالقه مند، دلسوز و آینده نگر جامعه ی علمي به این 

واقعیت زیر بنایي و مهم است. 
کتاب حاضر مجموعه مقاالت مربوط به » دومین همایش نقش دین در بهداشت روان« 

است که با همكاري اساتید حوزه و دانشگاه و کارشناسان مرتبط برگزار شده است.
شایسته است به مصداق» لم یشكر الناس، لم یشكرالخالق« مراتب سپاس و قدرداني را 
از مسؤوالن مؤسسه خدمات مشاوره ای، جوانان و پژوهشهای اجتماعی آستان قدس رضوي 

ابراز و مزید توفیق خدمت را براي شان آرزو کنم.
دکتر سید احمد واعظي- بهار 1391

پیش گفتار



روایت درمانی با تأکید بر روایت های دینی در مشاوره و روان درمانی
دکتر سیده خدیجه آرین1 

چکیده:
روایت درمانی در این جا به عنوان یک رویكرد درمانی مورد بررسی قرار می گیرد، رویكرد 
جدیدی که در دهه ی 1980 در روان شناسی مطرح شد و نحله های متفاوت فكری را دور 
هم جمع کرد و به زودی اثر خود را بر مشاوره و روان درمانی نیز گذاشت. در این مقاله ابتدا 
تعریفی از داستان، قصه یا روایت ارائه می شود و این که داستان ها چه خصوصیاتی دارند 
و چه نقشی در ادبیات ایران و جهان بازی می کنند، سپس نحوه  ی استفاده از داستان یا 
روایت زندگی مراجع برای رسیدن به اهداف مشاوره و روان درمانی مورد بحث و بررسی قرار 
می گیرد و در پایان تأکید مي شود که به دلیل وجود مؤلفه ها و تأثیر اسطوره ها و روایات دینی 
در زندگی افراد دین دار الزم است که در مشاوره و روان درمانی به روایت های دینی و شخصی 

مراجعان نیز در کنار دیگر روایت های زندگی شان توجه و دقت الزم بشود. 
 هر ملتی داستان ها و روایت های مخصوص خود دارد که آمیخته ای از جهان بیرون و 
جهان درون در هر عصر و زمانی است. روایت ها و داستان ها گاه جنبه هایی از اسطوره ها، 
رمزها، تمثیل ها، افسانه ها، استعاره ها، روایات تاریخی و مذهبی آن ملت را به خود می گیرند. 
ادبیات ایران سرشار از حكایت و قصه است که از جمله آن ها کلیله و دمنه، بوستان و گلستان 

سعدی، شاهنامه ی فردوسی و مثنوی مولوی را می توان نام برد. 
به عنوان مثال عطار نیشابوری یكی از صوفیانی است که به قصه و حكایت توجه خاص

1. استادیار دانشكده ی روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبایی. 
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 داشته است و هر موضوع اخالقی و عرفانی را در قالب حكایتی بیان می کرد؛ زیرا که معتقد 
بود بیان مفاهیم و انتقال مطالب از این طریق اثرگذار است و بهتر شنیده، درک و به ذهن 
سپرده می شود؛ زیرا روایات و داستان ها با طبع انسان سازگارترند. هر فرهنگی روایت هایي 
غالب و مخصوص خود دارد که به نوعی بر روایت هایی شخصی افراد آن جامعه اثر می گذارد.

قصه ها از جمله روش هایی هستند که افراد در ساختار و چارچوبي خاص و در مسیری 
مشخص به تجربیات خود معنا می دهند. هر یک از ما داستان یا داستان های زندگی شخصی 
خود را داریم و آن را به صورت ضمنی و یا روشن و آشكار بیان می کنیم . بازیگر اصلی 
داستان خود ما هستیم. داستان زندگی ما در جامعه ای که در آن زندگی می کنیم ساخته 
می شود و حضار واقعی یا غیر واقعی، مخاطب داستان هستند. روایت های زندگی ما نیز 
الهام گرفته از اسطوره ها، ادبیات و هنر، الهیات و دین، فلسفه وبه طور کلی منابع فرهنگی و 
اجتماعی جامعه است. روایت های افراد مذهبی به طور اخص تحت تأثیر دین و اسطوره ها و 

روایات دینی است.
آوردن  به دست  برای  بسیار خوبی  افراد می تواند وسیله ی  زندگی  روایت های  بنابراین 
اطالعات در مورد آن ها باشد که یاری دهنده با شنیدن، خواندن و بحث و بررسی آن ها 
می تواند به مفاهیم، اعتقادات، باورها، ارزش ها، تجربه ها، احساسات و جهان بینی مراجع یا 

شخصیت اصلی داستان پی ببرد و از آن برای اهداف درمانی استفاده کند. 
واقعی  قصه های  به  نسبت  بیشتری  حساسیت  روان درمانگران  و  مشاوران  است  الزم 

مراجعان خود و نحوه ی بیان آن داشته باشند.
در روایت درمانی، مشاور روایت را از مراجع جدا می کند و با کمک و همكاری مراجع به 
بررسی اطالعات و جنبه های مختلف آن می پردازد تا ببیند که آیا می توان آن را به شیوه ی 
دیگری مرتب کرد و داستانی را نوشت که بتوان آن را به واقعیت تبدیل کرد و از این طریق 

به بازنویسی زندگی مراجع پرداخت؟
 روایت های دینی افراد نیز در این میان مورد توجه و بررسی قرار می گیرند و به همین 

شیوه ویراستاری می شوند.
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 مقدمه 
روایت درمانی در این جا به عنوان یک رویكرد درمانی مورد بررسی قرار می گیرد. رویكرد 
به زودی در مشاوره و  جدیدی که در دهه ی 1980 در روان شناسی مطرح شده است و 
روان درمانی نیز اثر خواهد گذاشت. در این مقاله ابتدا تعریفی از داستان، قصه یا روایت ارائه 
می شود و این که داستان ها چه خصوصیاتی دارند و چه نقشی در ادبیات ایران و جهان بازی 
می کنند، سپس نحوه ی استفاده از داستان یا روایت زندگی مراجع برای رسیدن به اهداف 
مشاوره و روان درمانی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و در پایان به دلیل وجود مؤلفه ها 
و تأثیر اسطوره ها و روایات دینی در زندگی افراد دین دار، محقق پیشنهاد می کند تا مشاوران 
به مؤلفه های دینی در روایت های زندگی افراد توجه کنند و در مشاوره و روان درمانی نیز 

روایت های دینی مراجعان را در کنار دیگر روایت های زندگی شان مدنظر قرار دهند. 
قصه1 ، داستان2 ، حكایت و روایت 3هزاران سال است که توسط بشر بازگو می شوند و عمر 
آن به بلندای عمر بشر است. در این مقاله این واژه ها مترادف یكدیگر به کار می روند؛ هر 

چند ممكن است از ابعاد مختلف تفاوت هایی نیز داشته باشند.
تعریف و توضیح روایت در این جا از طرق مختلف صورت می گیرد: 1- مراجعه به تعاریف 
روایت در فرهنگ های لغت 2- تعریف و نقش روایت در ادبیات ایران و جهان 3- تعریف 
روایت در متون اسالمی به خصوص قرآن کریم و 4- روایت به عنوان یک مفهوم پسامدرن 

که از فلسفه وارد مشاوره و روان درمانی شده است.
در این مجال به اختصار به این موارد پرداخته می شود.

1.story.
2.tale.
3.narrative.
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1.روایت در فرهنگ های لغت
لغت نامه ی دهخدا روایت را چنین معنا می کند: روایت یا روایه مصدر عربی به معنی نقل 
سخن و یا خبر از کسی، نقل کردن سخن، بازگو کردن سخن کسی و واگویه کردن سخن 
است )این همه قصه من همی گویم/ از زبان کسی روایت نیست( داستان، قصه، نقل و 
حكایت اصطالحی است در نقل حدیث که منحصر به حدیث نیست بلكه قدما، همه ی  علوم 
ادب و تاریخ و تفسیر و علوم دیگر را مثل حدیث روایت می کردند. )عشقت رسد به فریاد ار 
خود به سان حافظ/ قرآن ز بر بخوانی در چهارده روایت(. در فرهنگ معین )1375( روایت به 

معنی داستان و حدیث و همچنین نقل کردن مطلب، خیر یا حدیث است.
روایت شرح رویداد یا رویدادها به صورت متوالی است. گوینده یا نویسنده فكر، هدف و 
درک خود را از روابط و روایت شرح و همچنین احساسات و ارزیابی اخالقی خود را در قالب 
رویدادهای واقعی یا خیالی که برای شخصیت های گوناگون پیش می آید بیان می کند و 

کنجكاوی شنونده را برمی انگیزد که آن را تا نتیجه دنبال کند.

2.روایت، قصه و قصه گویی در ایران و جهان
هر ملتی داستان ها و روایت های مخصوص به خود دارد که برگرفته از دنیای درون و بیرون 
انسان در هر دوره و زمانه است. روایت ها و داستان ها گاه جنبه هایی از اسطوره ها، رمزها و 
تمثیل ها، افسانه ها، استعاره ها، روایات تاریخی و مذهبی آن ملت را در خود دارند. ادبیات 
ایران سرشار از حكایت و قصه است. در ایران این هنر به شدت مورد احترام و عالقه بوده 
است و بدان وسیله بخش وسیعی از فرهنگ و آداب و رسوم از نسلی به نسل دیگر منتقل 
شده است. از جمله می توان کلیله و دمنه، بوستان و گلستان سعدی، شاهنامه ی فردوسی و 
مثنوی معنوی را نام برد. قابوس نامه، هفت پیكر نظامی، تاریخ بیهقی و ... بیانگر اهمیت و 
جایگاه قصه گویی در دربار پادشاهان و از جمله متون ارزشمند ایرانیان است. عطار نیشابوری 
از صوفیانی است که به قصه و حكایت توجه ویژه مبذول داشته و هر موضوع اخالقی و 
عرفانی را در قالب حكایتی بیان کرده است. او معتقد بود بیان مفاهیم و انتقال مطالب از این 
طریق اثرگذارتر است و بهتر شنیده، درک و به ذهن سپرده می شود؛ زیرا روایات و داستان ها 
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با طبع انسان سازگارترند.
 با بررسی متون نوشتاری ادبیات ایران متوجه می شویم که این متون هم به صورت نظم 
و هم نثر و برای مخاطبان رده های مختلف سنی از کودک و نوجوان تا افراد میان سال و 

کهنسال وجود دارد.
ادبیات جهان نیز هیچ وقت از قصه و داستان خالی نبوده است. بخش مهمی از باورها، 
اعتقادات و آداب و رسوم روزگار کهن از طریق نقل سینه به سینه ی قصه ها و افسانه ها شكل 
گرفته است. ادبیات و داستان ها آینه ای از خصوصیات خلقی و مسائل هر قوم و ملتی است. 
از قصه و داستان برای رسیدن به اهداف ترتیبی و آموزشی، رشد عاطفی و اجتماعی، آموزش 
اخالق، شناخت مسائل، اصالح رفتار، اطالع رسانی، انتقال باورها، اعتقادات، ارزش ها، آداب 
و رسوم و سنت ها یا روشن ساختن گذشته استفاده می شود و انواع مختلفی مانند داستان های 

واقعی، خیالی، قهرمانی، فكاهی، ماجرایی، تاریخی، اجتماعی و ... دارد.
در ادبیات ایرانی نیز انواع مختلف روایات اسطوره ای، حماسی، تاریخی و دینی وجود دارد.

اشعار عطار نیشابور به عنوان نمونه ای از قصه گویی در ادبیات فارسی: 
عطار مطالب مهم عرفانی را در قالب حكایات و داستان ها ارائه کرده و از اسطوره های 
ملی و مذهبی در داستان ها بهره برده است. عطار در کاربرد روایات دینی چیره دست بود و 
هر موضوعی را به مسائل دینی ارتباط می داد و به آن ها رنگ عرفانی می زد. روایات عاشقانه 
در باب عشاق معروف چون یوسف و زلیخا و لیلی و مجنون، روایات تاریخی مانند اسكندر، 
حالج و شیخ صنعان، روایات دینی مانند داستان حضرت موسی )ع(، اصحاب کهف و ... از 

جمله این روایات است )اشرف زاده، 1373(.

شاهنامه ی فردوسی به عنوان نمونه ی برجسته ای از روایات حماسی: 
حكیم ابوالقاسم فردوسی مطالب فلسفی، اجتماعی و اخالقی را در داستان های شاهنامه 
آورده است. شاهنامه داستان ایران باستان از آغاز تمدن نژاد ایرانی تا انقراض حكومت ایران 
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به دست اعراب و شامل سه دوره است: دوره ی اساطیری )از عهد کیومرث تا ظهور فریدون(، 
دوره ی پهلوانی )از قیام کاوه تا قتل رستم( و دوره ی تاریخی )از اواخر کیانیان تا انقراض 

ساسانیان(. او این دوره ها را با افسانه ها و داستان های حماسی در آمیخته است.

3.روایت ها و قصه های قرآنی
در عصری که ادبیات داستانی شفاهی بود، قرآن به بهترین شكل و شیوه از قصه و داستان 
برای عینی کردن و بیان مفاهیم استفاده کرد. البته قرآن کتاب قصه نیست بلكه نقل وقایع 
و روایات و حوادث طبیعی و تاریخی است که از روی علم و با هدف و پیامی مشخص ارائه 
شده است. شخصیت های داستان های قرآنی انسان ها هستند و موضوعات آن ها به زندگی 
انسان مرتبط است. قصه های قرآنی با مضمون های اخالقی، انسانی و تاریخی انسان ها را 
به یادگیری و عبرت گیری از مسائل دعوت می کند. حضرت علی )ع( می فرماید: »قرآن را 
خوب بخوانید که پرفایده ترین قصه ها را دارد.« از جمله قصه ها و روایت های قرآنی می توان 
به داستان های خلقت حضرت آدم، حضرت آدم و حوا، ابلیس، حضرت مریم و قصص انبیا 

مانند حضرت ابراهیم، حضرت یونس و ... اشاره کرد.

4.روایت به عنوان یک رویکرد پسامدرن
پل ریكور)1980(1 فیلسوف فرانسوی و نظریه پرداز روحانی و ادبی سه جلد کتاب به نام 
براساس عقاید سنت  او  اواسط دهه ی 1980 منتشر شد.  زمان و روایت 2 نوشت که در 
آگوستین و هایدگر، روایت را در مرکز آگاهی انسان قرار داد و معتقد بود که روایت فرآیند 

ساختارمند ذهنی است که از آن طریق ما روابط موجود خود با عواملی مانند:

1.Paul Ricoeur.
2.Time and Narrative.
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روایت در مکاتب مختلف مشاوره و روان درمانی
استفاده از روایت و روایت درمانی در حوزه ی روان شناسی موضوع جدیدی نیست و به نوعی

 در همه ی مكاتب و رویكردهای مشاوره و روان درمانی وجود داشته و دارد. می توان گفت 
که همه ی مشاوران و درمانگران به نوعی روایت درمانگرند و روایت قلب روان درمانی است. 
از مكتب روانكاوی گرفته که بدون تأکید بر گفتن و شنیدن داستان ها نمی توانست موجودیت 
داشته باشد تا مكتب آدلر1 و گشتالت درمانی2 ، همچنین شخص محور3 و درمان شناختی 
رفتاری4 همه و به نوعی بر داستان های فرد به عنوان یک ابزار درمانی که درک تجربه های 
مراجع را ممكن می سازد تأکید داشته و دارند. چه این داستان ها مبتنی بر گذشته ی فرد و 
پنج سال اول او باشند یا به زمان حال او توجه کرده و یا به آینده گرایش داشته باشند، در 
هر صورت داستان زندگی و روایت فرد از زندگیش و خاطرات او از جمله موارد مورد نظر و 
مورد توجه مشاوران و روان درمانگران بوده است. روان شناسانی مانند فروید5 و آدلر با بررسی 
خاطرات و شیوه ی زندگی افراد به نوعی به این مهم توجه نشان دادند. حتی بررسی خط 
زندگی6 مراجعان در مشاوره نیز گامی شبیه به بررسی روایت های زندگی افراد است. حتی 
می توان گفت روان شناسان رشد نیز روایت های زندگی کودکان را مورد تحقیق و بررسی قرار 

داده اند و بر آن اساس نظریه پردازان می کنند.
اریكسون7 از جمله روان شناسانی بود که از قصه، داستان و بازگویی قصه های دیگران 
در جریان روان درمانی ها با بیماران خود استفاده می کرد و نوع خاصی از قصه گویی توسط 
درمانگر را در جریان مشاوره مورد استفاده قرار می داد )نقل از قراچه داغی، 1375(. روش 
اریكسون مبتنی بر قصه گویی توسط خود او به عنوان مشاوره بود و قصه ها و روایات زندگی 

دیگران را که مرتبط با موضوع مورد نظر مراجع و مطرح شده بود، بازگو می کرد.

1.Adler.
2.Geshtalt Therapy.
3.Person-centered.
4.cognitive- behavior therapy.
5.Freud.
6.life line.
7.Erickson, Milton.
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قصه ی زندگی یا روایت زندگی ما
قصه گویی روش طبیعی بشر برای بیان تجارب خود است. در دو دهه ی گذشته با مطرح 
شدن رویكرد پسامدرن در ادبیات و فلسفه، روان شناسان، روان درمانگران و مشاوران نیز به 
داستان ها و حكایات زندگی افراد توجه نشان دادند. آن ها متوجه شدند که انسان ها تمایل 
دارند زندگی خود را به شكل یک داستان معنادار پیوسته و منطقی در نظر بگیرند و در قالب 
این داستان ها مفاهیم، ارزش ها و مسیر زندگی خود را در گذشته، حال و آینده آشكار کنند، 
هویت خود را شكل دهند و درک خود را از وقایع مشخص کنند. انسان در قصه ها به تجربیات 
خود معنا می دهد )نلسون ، 1988(1. ادبیات، دین، فرهنگ، اسطوره ها، فیلم ها، داستان ها و 
رمان ها و دیگر منابع فرهنگی از جمله عوامل تأثیرگذار بر تشكیل روایت های زندگی افراد 

هستند.
هر یک از ما ضمن این که روایت های زندگی خود را شكل می دهیم و نقش اصلی روایت 
زندگی خود را برعهده داریم، در میان داستان خانواده و جامعه ی خود نیز متولد می شویم و 
نقش بازی می کنیم. از آن جا که ما براساس داستان زندگی خود زندگی می کنیم و از طریق 
خودگویی ها بخش هایی از آن را برای خود مدام تكرار می کنیم، نیازمندیم که آن را برای 
دیگران نیز بیان  کنیم و این کار می تواند در جلسات مشاوره و روان درمانی صورت گیرد. 

خودداری از گفتن داستان بر سالمت فرد اثر منفی می گذارد.

رویکرد روایت درمانی
در دهه ی 1980 در استرالیا و نیوزیلند دو نفر متخصص خانواده درمانی با انتشار کتاب 
»روایت؛ وسیله ای برای رسیدن به اهداف درمان « 2به روایت و روایت درمانی بیش از یک 
ابزار درمانی توجه و براهمـــیت آن تأکید کردند. مایـكل وایت3 و دیوید اپستون4 به عنـوان 
بنیان گذاران اصلی روایت درمانی با این کار نحله های متفاوت فكری را دور هم جمع کردند.

1.Nelson.
2.Narrative means to therapeutic ends.
3.Michael white.
4.David Epston.
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 در این جا بود که روایت با ریشه ای که در سازه گرایی1 و پسامدرن )13(2 )1980(داشت، 
خود به عنوان یک استعاره ی3 نوظهور در روان درمانی و مشاوره قلمداد گردید. شاید بتوان 
گفت نظریه ی جرج کلی4 که در قرن بیستم بیان گردید، عامل اساسی جهش بزرگ به سوی 
روایت درمانی بود. وایت و اپستون معتقدند که مردم تمایل دارند زندگی خود را به شكل یک 
داستان معنادار پیوسته و منطقی در نظر بگیرند که بدان وسیله خود و تجارب شان را درک 
می کنند و رویدادها را در یک الگوی به هم پیوسته همراه با احساسات و افكار یادآوری 

می کنند.
قصه ها از جمله روش هایی هستند که افراد با استفاده از آن در ساختار و چارچوب خاص 
و در مسیری مشخص به تجربیات خود معنا می دهند. هر یک از ما داستان یا داستان های 
زندگی شخصی خود را داریم و آن را به صورت ضمنی و یا روشن و آشكار بیان می کنیم. 
بازیگر اصلی داستان، خود ما هستیم. داستان زندگی ما در جامعه ای که در آن زندگی 
می کنیم ساخته می شود و حضار واقعی یا غیرواقعی مخاطب داستان هستند. روایت های 
زندگی ما نیز الهام گرفته از اسطوره ها، ادبیات و هنر، فلسفه، الهیات و دین و به طور کلی 

منابع فرهنگی و اجتماعی جامعه است.
بنابراین روایت های زندگی می توانند وسیله ی بسیار خوبی برای کسب اطالعات در مورد 
افراد باشند که معمواًل درمانگر یا یاری دهنده از طریق شنیدن، خواندن و بحث و بررسی 
آن ها می تواند به مفاهیم، اعتقادات، باورها، ارزش ها، تجربه ها، احساسات و جهان بینی مراجع 
یا شخصیت اصلی داستان پی ببرد و از آن برای اهداف درمانی استفاده کند. الزم است 
مشاوران و روان درمانگران حساسیت بیشتری نسبت به قصه های واقعی مراجعان خود و 

نحوه ی بیان آن داشته باشند.

1.constructivist.
2.post modernism.
3.metaphor.
4.Kelly, George.
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روایت های مسلط در یک فرهنگ بر روایت های ما تأثیر دارند. هر فردی مجموعه ای از 
داستان ها در مورد »خود« دارد و یا می تواند داشته باشد ولی به طور کلی هر کس یک روایت 
کالن یا مسلط و چندین روایت خرد دارد. در رویكرد روایت درمانی بر این روایت ها تأکید 
می شود. معمواًل داستان های کسانی که برای مشاوره مراجعه می کنند، سرشار از مشكل 
است. این داستان ها توسط خود فرد خلق می شوند و تجارب اصلی او در داستان با یكدیگر 
پیوند می یابند ولی لزوماً ممكن است مربوط به فرد و یا توصیف دقیقی از زندگی فرد نباشد 
و نكات اصلی در آن نادیده گرفته شوند. مراجع همچنان که داستان خود را می گوید یا 
می نویسد، به ایفای نقش در آن می پردازد و معمواًل نقش اصلی داستان را خود فرد بازی 

می کند.

مشاور یا روان درمانگر با روایت ها چه می کند؟
مشاور و روان درمانگر در رویكرد روایت درمانی از نقش سنتی خود فاصله می گیرد. مشاوره 
در این  رویكرد، روندی مشارکتی بین مشاور و مراجع است. در این رویكرد، واحد اصلی 
زندگی، داستان است. داستان تعیین می کند که یک فرد چگونه عمل، احساس و ادراک 
می کند. متخصص اصلی زندگی و داستان زندگی فرد نیز خود اوست. داستان ها تفسیر ذهنی 
رویدادها هستند و آغاز و انجام دارند و واقعیت همان داستان های ما هستند. ضمن این که 

داستان زندگی هر یک از ما نیز منحصر به فرد است.
در رویكرد روایت درمانی، مراجع داستان زندگی خود را در محیطی پذیرا بیان می کند )ترجیح 
این است که روایت ها مكتوب باشند(. روایت غالب از میان روایت های متعدد شناسایی و 
بررسی می شود. مشاوره به تضاد بین داستان های مختلف توجه می کند. بین داستان و فرد 
رابطه برقرار می شود. به گذشته ای که مراجع از آن طریق به جایگاه زندگی کنونی خود 
رسیده و به آینده ای که به سوی آن در حرکت است توجه می شود. مشاور با هیجانات، 
ارزش ها و معنای زندگی فرد و با ادراک منحصر به فرد مراجع از واقعیت و با آنچه اجزای 
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مختلف زندگی او را می سازد آشنا می شود؛ همچنین آن بخش هایی که با روایت زندگی فرد 
یكپارچه نشده اند نیز شناسایی می شوند. مراجع ابعاد مختلف روایت هایش را بررسی می کند. 
مشاور باید با مدل های مختلف داستانی آشنا باشد. شناسایی نوع روایت: عادی، واقعه نگاری، 
سرشار از مشكل، ترسناک، بسیار ساده یا پیچیده، دارای نقاط عطف زیاد و غیره که همانند 
آن کاری است که در کالس های درس ادبیات صورت می گیرد اما در رویكرد روایت درمانی 
نیز کاربرد دارد. صحنه ی داستان، موضوع داستان، محیط و زمینه ی1 آن نیز مورد بررسی 
قرار می گیرد و این که شخصیت های داستان چه کسانی هستند؟ آیا حامی مراجع و یا در 
تعارض با او هستند؟ در چه فضایی داستان اتفاق می افتد و چه اتفاقی افتاده است؟ چراها و 
چگونگی های داستان، درک هیجانی، شناختی و معنوی مراجع و توجه به کیفیت و انسجام 
داستان ها مورد توجه قرار می گیرند؛ همچنین به لحن صدا و زبان به کار گرفته شده در 
داستان و به صداهای متنوعی که در داستان ها به گوش می رسد نیز توجه می شود؛ به معانی 
سیاسی و فرهنگی داستان، به احساسات، تجربه ها، اطالعات ارائه شده، چارچوب داستان، 
اجزای داستان و نحوه ی پیوند این اجزا، به آنچه که برای بودن فرد مهم است، همه مورد نظر 
رویكرد روایت درمانی است. لحظات حساس زندگی فرد، نقاط تعیین کننده و عطف زندگی و 
خاطرات از میان داستان زندگی فرد کشف می شوند؛ خطوط اصلی و فرعی داستان شناسایی 
می شود؛ تحریف های شناختی فرد مورد بررسی قرار می گیرند )تفكر دو مقوله ای، مشاهده ی 
گزینشی، فاجعه سازی، تعمیم افراطی، برچسب زدن، بزرگ یا کوچک نمایی، شخصی کردن 

و ...(. مشاور در این رویكرد هم شنونده و شاهد است و هم کمک ویرایشگر.
در روایت درمانی مشاور روایت را از مراجع جدا می کند و با کمک و همكاری مراجع به 
بررسی اطالعات و جنبه های مختلف آن می پردازد تا ببیند که آیا می توان آن را به شیوه ی 
دیگری مرتب کرد و داستانی دیگر نوشت؛ داستانی که بتوان آن را به واقعیت تبدیل کرد؟ 
و از این طریق به باز نویسی زندگی مراجع کمک می کند. به مراجع کمک می کند تا روایت 
دیگری را براساس روایت های قبلی خود بنویسد که بتواند آن را در دنیای واقعی به واقعیت 

تبدیل کند.

1.plot, themes, setting, background.
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فنون مشاوره و روان درمانی در روایت درمانی
در این رویكرد افراد داستان های زندگی خود را می گویند یا می نویسند و همراه با مشاوره 
به بازسازی و ویراستاری داستان می پردازند، و آن را با استفاده از فنون مختلف مورد بازبینی، 
بازگویی و بازنویسی و در نهایت تغییر قرار می دهند. در این رویكرد عاملیت شخصی1  اهمیت 
زیادی دارد و بر آن تأکید می شود. عاملیت یعنی این که مراجع در شكل دادن به زندگی و 
اهداف درمانی خود فعال است و برای این کار توانایی دارد. برخی از فنون مورد استفاده در 

روایت درمانی به شرح زیر است )کار، 1998(:
ساخت شكنی2 : فرآیندی است که فرد با نگاهی جدید به چیزهایی که در روایت خود به 

آن ها توجه نشده دقت می کند و فرض را بر درست بودن آن ها نمی گذارد.
نام گذاری و برون سازی مشكل3 : از جمله فنون اصلی روایت درمانی است که مشكل 
نام گذاری شده و هویت مراجع از مشكل جدا می شود تا بتواند بهتر در مورد آن صحبت کند. 

تو افسرده نیستی، افسردگی به سراغت آمد.
پیدا کردن موارد استثنا4 : شامل کاوش و بررسی مواردی که در آن مشكل وجود نداشت، 
زمان هایی که مراجع افسرده نبود. آیا از این طریق می توان داستان را به شیوه ی دیگری 
مرتب کرد تا روایت های جایگزین با استفاده از توانایی ها و نقاط مثبت مراجع نوشته شود. 

روایت های مثبتی که زندگی کردن در آن امكان پذیر باشد.
اضافه کردن آن ها به داستان جدید5 : روایت جدیدی نوشته و موارد بدون مشكل در زندگی 
گذشته و استثناها به آن اضافه می شود. این کار شیوه ی دیگری از بودن و زندگی کردن را 
موجب می شود که افكار جدید، رفتار جدید، ارزش ها، باورها و تعهدات جدید را در خود دارد. 

روایت زندگی تغییر می یابد.
اتصال داستان جدید به گذشته و ادامه دادن آن در آینده: داستان جدید به تجربه های 

1.personal agency.
2.deconstruction.
3.externalizing the problem.
4.excavating unique outcomes.
5.thickening new plot.
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گذشته متصل و شقوق مختلف ادامه ی داستان را در آینده بررسی می کند.
تغییر روایت مشكل مدار به روایت راه حل مدار: گاه این تغییر با تخریب همراه است و مثاًل 
روایت سرشار از مشكل به روایت راه حل مدار تغییر داده می شود. مراجع باید قصه و روایت 
جدید را پذیرفته و آن را هماهنگ با خود ببیند و آماده ی ایفای نقش باشد. مشاور و مراجع 
روی ابعاد مختلف روایت جدید قبل از آن که به عنوان نسخه ای برای زندگی مورد استفاده 
قرار گیرد کار می کنند و در نهایت روایت جدیدی نوشته می شود که امكان پیاده شدن در 

دنیای واقعی را داشته باشد.
شاهدان بیرونی: گفتن داستان متفاوتی درباره ی خود نیازمند مخاطبان جدیدی است. 
حمایت مشاور، افراد خانواده، دیگران و جمعیت ها از داستان مراجع به او کمک می کند تا 

نقش خود را در روایت جدید بهتر بازی کند بنابر این از آن ها کمک گرفته می شود.

نقش دین در زندگی و داستان های زندگی افراد
انجمن روان شناسی آمریكا1  یک سلسله اصول اخالقی تدوین کرده است. اصول اخالقی 
انجمن روان شناسی آمریكا )1992، ص 5(، بر این نكته تأکید دارد که » روان شناسان باید 
از نقش ها، تفاوت های فرهنگی و فردی مراجعان خود که شامل سن، جنس، نژاد، قومیت، 
ملیت، مذهب، وضعیت جنسی، معلولیت، زبان و جایگاه اجتماعی اقتصادی است، آگاهی 
داشته باشند«. در این تعریف به مذهب نیز همپای دیگر تفاوت ها توجه شده است. این توجه 
و آگاهی نسبت به تفاوت های دینی مراجعان به همراهی خود مسؤولیت هایی را متوجه مشاور 
و درمانگر می کند؛ او باید در کنار توجه به مشكالت مراجع و به نوع تفكر و شخصیت او و 
عوامل متعددی که در هر رویكرد درمانی به آن ها اهمیت داده می شود، به دین و اعتقادات 
مراجع و ساختار و مؤلفه های آن نیز توجه کند؛ چرا  که دین عاملی تأثیرگذار در شیوه ی زندگی 
و طرز تفكر افراد است و رفتارهای فرد را در گذشته توضیح می دهد و در آینده پیش بینی 

می کند.
زمانی دین براساس تعریفی که از آن می شد، جایی در مشاوره و روان درمانی نداشت و 

1.American Psychological association.
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رویكردهای مختلف مشاوره نیز کاری به دین نداشتند. فروید دین را نه تنها با بیماری روانی 
پیوند می داد بلكه دین را همان بیماری روانی می پنداشت )بتسون، شون راد و ونتیس، 1993، 
ص 232(. ریزوتو 1 )1996( به عنوان درمانگر روان پویشی معتقد است که تحلیل گر هرگز 
نباید در مورد خدا و مذهب صحبت کند؛ زیرا که این کار باعث می شود تا توانایی مراجعان 

جهت کار با باورهای مذهبی خود و تصویر خداوند دچار وقفه شود.
اما در این جا نكته ای را نباید از نظر دور داشت و آن این که مشاوران براساس باورها و 
اعتقادات خود )که می تواند مذهبی هم باشد( شیوه ی مشاوره ای را تعیین و روش ها و فنون 
مشاوره را انتخاب می کنند و به کار می گیرند. مراجعان نیز به دلیل تأثیر نظام باورها )که 
می تواند مذهبی هم باشد( بر نگرش ها و رفتارهای شان مسائل خود را جلسات مشاوره مطرح 
می کنند؛ پس تصور این که مشاوره بدون در نظر گرفتن ارزش ها بتواند به کار خود ادامه دهد 

امر غیرمحتملی است.
زندگی در جامعه ای مانند ایران که بنیادهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن بر دین اسالم 
استوار است، حكم می کند که مشاوران و روان درمانگرانی که در این جامعه کار می کنند 
نسبت به باورها، هیجانات، رفتارها، تجربیات دینی و ... مراجعان خود حساس باشند و آن ها 
را مورد مالحظه قرار دهند. این مورد نه تنها بر فرآیند رشد مراجعان تأثیر دارد، بلكه بر جریان 

مشاور و روان درمانی نیز اثرگذار است.

روایت درمانی با تأکید بر روایت های دینی مراجعان
براساس رویكرد پسامدرن سه نوع مشاوره و درمان وجود دارد: روایت درمانی، درمان 
راه حل مدار، و نظام های زبانی مشترک. در این مقاله به دلیل کمبود منابع نوشتاری در زبان 
فارسی ابتدا و به طور مختصر رویكرد روایت درمانی توضیح داده شد. این رویكرد از روایت های 
زندگی مراجعان و داستان هایی که آن ها در جلسات مشاوره در مورد خود می گویند، در جهت 
کمک به آن ها استفاده می کند. هر فردی یک روایت غالب یا کالن از زندگی خود و 
چندین روایت خرد دارد. معمواًل روایت های غالب در هر فرهنگی بر روایت های شخصی 

1.Rizzuto.
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افراد آن جامعه اثر می گذارند. مطمئناً در مورد یک فرد مذهبی که به مشاور یا درمانگر 
مراجعه می کند مؤلفه ها، موضوعات و نمادهای مذهبی در روایت های او حضور دارند و گاه 
این روایت ها مملو از عناصر و بخش های دینی هستند. روایت های افراد مذهبی تحت تأثیر 
دین و اسطوره ها و روایات دینی است. برای این مراجعان ساخت دهی و معنادهی به تجارب 
در قالب دین صورت می گیرد و تجزیه و تحلیل مطالب نیز با استفاده از همین چارچوب 
انجام می شود. آن ها در روایات و داستان های خود از شخصیت های دینی برای همانندسازی 
استفاده می کنند، خود و سرنوشت خود را شبیه به شخصیت های داستان های دینی می بینند و 
بر آن اساس می توان حدس زد که چه سرنوشتی را برای خود انتظار می کشند. روایت درمانی 
به دنبال کشف لحظات حساس زندگی فرد است؛ مقاطع تعیین کننده، ارتباط های کلیدی و 
خاطرات خاصی است که مراجع آن ها را در روایت های خود ذکر می کند. در فهم داستان های 
زندگی فرد، شخصیت های مذهبی، رویدادها و تجارب مذهبی، احساس مذهبی، اهداف و 
باورهای مذهبی همه نقش دارند و از طریق داستان ها آشكار می شوند و بنابر این مشاور نباید 

و نمی تواند بی تفاوت از آن ها بگذرد.
بر این اساس به نظر می رسد که مشاور در رویكرد پسامدرن و به خصوص روایت درمانی و 

در مورد مراجعان دین باور، به دو صورت می تواند عمل کند:
1- یكی این که مؤلفه های دینی موجود در روایت های زندگی مراجعان را شناسایی و به 

آن ها نیز توجه کند و در مشاوره مدنظر قرار دهد.
2- دیگر این که از مراجعان بخواهد که همراه و در کنار روایت های زندگی خود، روایت های 
خود را نیز ذکر کند تا مسیر گرایش، توجه، عالقه و حرکت آن ها در مسیر دین به صورت 
مشخص تر بیان شود؛ به عبارت دیگر به روایت های خرد در روایت های کالن توجه می شود. 
مشاور می خواهد بداند که چگونه موضوعات دینی وارد زندگی و داستان زندگی او شده و یا 
این که مراجع چرا و چگونه وارد فضای دینی زندگی خود شده و چه ارزش ها و مفاهیم دینی 

بر زندگی او سایه گسترده، چه شخصیت های دینی داستان زندگی او را پوشش می دهد؟
 چه احساساتی )احساس شادمانی، گناه، خجالت و غیره( براساس ارزش های دینی دارد؟ 



27

با دین چگونه به سؤاالت وجودی خود پاسخ می دهد؟ وجود الگوهای درد و رنج در زندگی، 
زندگی را آسان یا مشكل دار دیدن، مسؤولیت را از دوش خود برداشتن، قبول هر نوع ظلم 
و بی عدالتی و ... چگونه با استفاده از دین در او به وجود آمده؟ چه تجربه های دینی داشته؟ 
و این تجربه ها چگونه بر زندگی او تأثیر داشته؟ مهم ترین فرد یا حادثه ی اثرگذار بر درک 
مذهب او چه بوده؟ سفر روحانی و معنوی فرد و مدت زمان آن و نحوه ی گام نهادن در این 
وادی چگونه صورت گرفته؟ آیا این مسیر به صورت متوالی طی شده یا فاصله ای در میان 
بوده؟ چه تجربه ی مثبت یا منفی با مذهب داشته؟ معنای مذهب برای مراجع چیست و امروز 
چه نقشی را در زندگی او بازی می کند؟ نگرش ها و رفتارهای مذهبی او چیست؟ خداوند را 
چگونه می بیند، چه رابطه ای با او دارد؟ از نظر او مذهب چه نقاط قوتی دارد و چگونه می تواند 
به او کمک کند؟ مشكالت فرد در تضاد با مذهب و معنویت و یا هماهنگ با آن به صورت 
آشكار و نهان مطرح می شود. آیا مذهب در گذشته توانسته است برای مقابله با مشكالت به 
مراجع کمک کند؟ چه مشكالتی ناشی از نحوه ی نگرش او به مذهب است و چگونه می توان 
آن ها را با استفاده از مذهب برطرف کرد؟ به مراجع کمک می شود تا از منابع دینی برای بیان 

و حل مشكل خود استفاده کند.
بر این اساس محقق پیشنهاد می کند که:

- امروزه به دلیل نقش و نفوذ دین در زندگی افراد، الزم است مشاوران سكوالر و در 
جوامع سكوالر نیز به این مهم، یعنی افراد، توجه کنند و در مورد مراجعان مذهبی خود 
حساس باشند؛ زیرا ممكن است باورها و اعتقادات دینی افراد بر زندگی و رفتار آن ها مسلط 

و تعیین کننده باشند.
گاه مراجعانی که به شدت معتقد و پیرو دین خاصی هستند و بر آن اصرار هم دارند، 
و  مشاوران  این  بنابر  گیرند.  قرار  درمان  و  مشاوره  مورد  چارچوب  همان  در  عالقمندند 
روان درمانگران نمی توانند نسبت به عقاید دینی مراجعان بی تفاوت باشند و نحوه ی تعامل و 

برخورد با این باورها و رفتار دینی نیز نمی تواند سطحی و غیرعلمی صورت گیرد.
 این عقاید و باورها باید در جلسات مشاوره و روان درمانی به رسمیت شناخته شوند و مورد 
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توجه قرار گیرند )بحث در این مورد محتاج زمان و فرصت دیگری است(.
- مشاورانی که در چارچوب پسامدرن و رویكرد روایت درمانی کار حرفه ای انجام می دهند، 
الزم است در کنار توجه به روایت های اصلی زندگی مراجعان، به روایت های دینی آن ها توجه 
و آن ها را نیز مورد بررسی قرار دهند و فرآیند و فنون روایت درمانی )که قباًل توضیح داده شد( 

در خصوص روایت های دینی نیز به کار گرفته شوند.



دعا   درماني و اثرات آن در درمان بیماري سندرم تونل کارپ
دکتر لیال اتفاق1 

چکیده
بیماري ها  از شایع ترین روش هاي کاربردي طب جایگزین در درمان  دعا  درماني یكي 
به شمار مي رود و اخیراً جزء اصلي ترین تحقیقات علمي قرار گرفته است. دعا در واقع عملكرد 
روحاني است که با متوجه کردن ذهن و قلب به سوي ذات اقدس پروردگار، پیامبران و یا 

ائمه ی اطهار جهت بهبود سالمتي دیگران انجام مي گیرد.
 مسلمانان معتقدند قرآن کتاب مقدس آسماني آن ها از قدرت باالي شفادهندگي برخوردار 
است. مطالعه ی حاضر با هدف ارزیابي اثرات دعا   درماني در درمان صدمه ی عصب مدیان در 

ناحیه ی مچ دست یا همان سندرم تونل کارپ  انجام شد. 
این مطالعه یک کارآزمایي بالیني بود که روي بیماران داوطلب مبتال به سندرم تونل 
کارپ مراجعه کننده به درمانگاه الكترودیاگنوز بیمارستان  501        ارتش تهران، که بیماري آن ها با دستگاه 
الكترودیاگنوز تأیید شده بود، انجام گردید. نمونه گیري به صورت دردسترس و غیرتصادفي 
انجام شد. بیماران از نظر عالئم ذهني توسط معیار آنالوگ چشمي )VAS10cm(، معاینات 
فیزیكي و یافته هاي الكترودیاگنوز، قبل و شش هفته پس از پایان یک دوره ی دعا   درماني 

سه هفته اي بررسي شدند. 

1.  دانشگاه علوم پزشكي ارتش، تهران. 
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اطالعات از ابتدا تا انتهاي پاییز 1384 جمع آوري گردید. دعا   درماني با متمرکز ساختن 
انرژي شفا از طریق دستان دعا درمان به سر و مچ دست بیماران، به مدت سه هفته و هفته اي 

یک مرتبه انجام گردید. تمامي دعاها از قرآن مقدس بودند.
 در این مطالعه 12 بیمار با 23 دست مبتال به سندرم تونل کارپ بررسي شدند. شش هفته 
پس از پایان دعا   درماني 47/8 درصد دست ها کاماًل درمان شدند. تمامي عالئم ذهني و 
بسیاري از معاینات فیزیكي و یافته هاي الكترودیاگنوز قبل و بعد از دعا   درماني از نظر آماري 
تغییرات چشمگیري داشتند )p >0/05 ( 74/99 درصد بیماران از این روش درماني راضي 

یا بسیار راضي بودند.
استرس،  بدون  طبیعي،  کم هزینه،  درماني  روش  یک  به عنوان  مي تواند  دعا   درماني 

آرامش بخش و غیرتهاجمي به صورت مستقل یا همراه در درمان بیماري ها به کار رود.

مقدمه 

صدمه ی عصب مدیان در مچ دست به صورت ضایعه ی فشاري حاد یا مزمن، به عنوان 
سندرم تونل کارپ )1CTS ( شناخته مي شود )دومیترا، آماتو و زوارت2 ، 2000(. میزان شیوع 
ساالنه ی آن از یک تا ده درصد ذکر شده است و در آمریكا باالي یک میلیارد دالر در سال 

هزینه دربردارد )مونی3 ، 2005(. 
در حال حاضر روش هاي درماني)محافظه کارانه( نظیر ترموتراپي با اولتراسوند با شدت 
کم، تزریق استروئید، ماني پوالسیون استئوپاتیک، استفاده از اسپلنیت هاي مچ و داروهاي 
ضدالتهاب و ویتامین و روش هاي تهاجمي جهت این بیماري وجود دارند )پیرواج و بونهاند4 

، 2004؛ مل، چیلدرس و هاجز5 ، 2005؛ سیلورستاین و فرانكلین6 ، 1996(.

1.Carpal Tunnel Syndome.
2.Dumitra, Amato, Zwart.
3.Munie.
4.Piravej, Boonhong.
5.Mell, Childress, Hudges.
6.Silverstein, Franklin.
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درمان  متوسط  و  مالیم  شدت  درجه ی  با  کارپ  تونل  سندرم  براي  استاندارد  درمان 
محافظه کارانه است )مارتین، لونسن و هالینگ ورث1 ، 2005( و اگر چه جراحي، در رفع 
فشار از عصب موفقیت آمیز بوده، ولي هنوز این روش درماني موربیدیتي باالیي دارد )بلند2 

.)2005 ،
در تعدادي از مطالعات نتیجه گیري شده که دعا   درماني مي تواند به عنوان یک روش درماني 
مفید برای بیماري ها، در نظر گرفته شود )جهانگیر و همكاران، 2004؛ کروکف، کریتر و 

گرین3 ، 2001(. 
دعا در واقع عملكرد روحاني است که با متوجه کردن ذهن و قلب به سوي ذات اقدس 
پروردگار و پیامبر و یا ائمه ی اطهار انجام مي گردد. دعا   درماني )شفاعت( یک شكل فعاالنه 

از دعا است که فرد براي دیگران هدف مشخصي را درخواست مي کند. 
دعا   درماني اخیراً در روش هاي درماني پزشكي آلوپاتیک مرسوم به کار گرفته شده است و 
از فواید بالقوه ی آن مي توان به کاهش استرس وارده بر بیمار و رفع فشار خون مالیم نام برد 

)تلوچینسكی و فریچ4 ، 2002(.
 به علت مخارج پایین تر و عوارض جانبي و خطرات کمتر، دعا   درماني شایستگي این را دارد 
که جهت یک درمان همراه و مكمل )یا گاهی به تنهایي و مستقل( بیشتر مورد بررسي قرار 
گیرد. بر این اساس مطالعه ی حاضر به ارزیابي تأثیر دعا   درماني در بیماران مبتال به سندرم 

تونل کارپ پرداخته است. 

1.Martin, Levenson, Holling Worth.
2.Bland.
3.Krucoff, Crater, Green.
4.Tloczynski, Fritzsch.
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روش 

این مطالعه از نوع مداخله اي بود که طي پاییز 1384 قبل و بعد از مداخله بر بیماران 
مبتال به CTS مراجعه کننده به درمانگاه الكترودیاگنوز بیمارستان 501 ارتش انجام گردید. 
نمونه گیري در این پژوهش به صورت در دسترس متوالي غیرتصادفي انجام شد و 12 بیمار 

مبتال به CTS با معیارهاي ورود زیر وارد مطالعه شدند:
 رضایت بیمار بررسی انجام روش دعا   درماني، عدم وجود انواع نوروپاتي ها، عدم استفاده 
از داروهاي کورتیكوستروئید، ضدالتهابي غیراستروئیدي، مسكن ها، تثبیت کننده ی خلق و 
ویتامین هاي B6 و B12 و اسپلینت هاي مچ، عدم وجود سابقه ی عمل جراحي CTS، تأیید 
تشخیص CTS با روش الكترودیاگنوز. در مورد بیماران با درجه ی شدید CTS، تنها افرادي 
که مایل به انجام روش درماني دیگري نبودند، وارد مطالعه شدند. در صورت حضور نیاقتن 
به موقع بیمار، عدم همكاري، عدم رضایت و یا استفاده از دارو و اسپلینت، بیماران از مطالعه 
خارج مي شدند. البته در مطالعه ی حاضر تمام بیماران واردشده، تا آخر دوره ی مطالعه حضور 

داشتند.
 جهت ثبت یافته هاي الكترودیاگنوز از دستگاه الكترودیاگنوز واحد با مدل بیومد1  2008 
استفاده شد. آزمون ها با حفظ شرایط یكسان در مورد دماي اندام فوقاني باالي 32 درجه ی 

سانتیگراد و همچنین پارامترهاي دستگاه انجام شد. 
زمان هدایت تأخیري دیستال پتانسیل حسي عصب مدیان از طریق ثبت انگشت 2 ، 3 و 
4 و تحریک 14 سانتیمتر در مچ و همچنین در طول مچ، پتانسیل حرکتي مدیان از طریق 
عضله ابدوکتور پولیسیس و تحریک هشت سانتیمتر در مچ و پتانسیل حسي عصب اولنار از 
طریق انگشت 4 و 5 و تحریک 14 سانتي متر مچ ثبت گردید. در صورت تأیید CTS شدت 

آن بر اساس مالیم، متوسط، شدید تعیین گردید.

1.Biomed.
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 در صورت عدم رضایت بیمار اطالعات مربوط به یافته هاي ذهنی مربوط به دو هفته ی 
قبل، نظیر احساس گزگز و مورمور در دست ها، تشدید عالئم دست ها در شب، دردي در 
دست که فرد را از خواب بیدار مي کند، درد دست ها با انتشار به پروگزیمال، احساس تورم 
و احساس ضعف در دست ها، از نظر تواتر و شدت، توسط معیار آنالوگ چشمي و همچنین 
یافته هاي معاینه ی بالیني آزمون های نظیر تینل، فالن، فالن معكوس و عالمت فلیک1 ، سن 
و جنس و بیماري هاي همراه و مدت عالئم بیماري توسط دستیار طب فیزیكي بررسي و در 
فرم اطالعاتي ثبت گردید؛ سپس دعا   درماني به صورت حضوري، هفته اي یک جلسه و بدون 
برقراری ارتباط لمسي با دست، از طریق انرژي هدایت شده ی دست درمانگر به سر و مچ 
دست هاي بیمار تا سه هفته انجام شد و شش هفته پس از پایان دعا   درماني، با حفظ شرایط 
اجراي یكسان مجدداً تمام یافته ها توسط فرد دیگري بررسي و در فرم اطالعاتي وارد گردید. 

در طول این مدت بیماران در انجام فعالیت و کارهاي روزانه محدودیت نداشتند. 
داده ها به کمک نرم افزار SPSS بازنگری 11/5 و آزمون های آماري t جفت و خی دو 
بررسي شد. از آن جا که متغیرهاي مربوط به الكترودیاگنوز توسط دستگاه دیجیتالي واحد 
اندازه گیري گردید، خطاي مشاهده گر2  به حداقل رسید. در این مطالعه سطح معناداري در 

حد 0/05 در نظر گرفته شد. 

یافته ها

 در این مطالعه 12 بیمار و در مجموع 23 دست مبتال به سندرم تونل کارپ شرکت 
داشتند. از این تعداد 12 دست راست  و 11 دست چپ، 11 نفر زن و یک مرد با میانگین 
سني 48/26 سال )انحراف معیار 7/8( و میانگین طول مدت عالئم 21/93  ماه )انحراف 

معیار 22/11( بودند.

1.Flick.
2.observer bias.
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از نظر شدت ابتال به CTS 11 مورد از نوع مالیم، 8 مورد از نوع متوسط و 4 مورد از نوع 
شدید بودند. قبل از انجام روش درماني از 23 دست مبتال، 16 مورد تینل مثبت، 19 مورد 

فالن مثبت، 18 مورد فالن معكوس مثبت و 18 مورد داراي عالمت فلیک بوده اند.
در پایان مطالعه بین میانگین نمره ی یافته هاي ذهنی قبل و بعد از دعا   درماني تفاوت 

آماري معناداري دیده شد )p>0 /001( )نمودار 1(.

نمودار  2. آزمون فالن و فالن معكوس قبل و بعد از دعا   درماني

 در آزمون فالن و فالن معكوس نیز بین میانگین حداقل زمان مثبت شدن آزمون قبل و 
بعد از درمان تفاوت آماري معناداري دیده شد )p > 0/001 ( )نمودار 2(.

نمودار  1 . یافته هاي ذهنی براساس معیار آنالوگ چشمي قبل و بعد از دعا   درماني
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 تفاوت آزمون تنیل و عالمت فلیک قبل و بعد درمان از نظر آماري چشمگیر نبود. بین 
میانگین زمان تأخیر هدایت دیستال عصب حسي و حرکتي مدیان قبل و بعد درمان تفاوت 

.) p> 0/012 و  p> 0/007 آماري معناداري دیده شد )به ترتیب
 شش هفته بعد از درمان از مجموع 11 مورد CTS مالیم، 8 مورد درمان کامل، 3 مورد 
از خیلي کم تا خیلي زیاد تغییراتي داشتند که منجر به تغییر درجه ی ابتال نشد بود. نُه بیمار 

راضي و بسیار راضي بودند )نمودار 3(.

نمودار  3. میزان رضایتمندي بیماران از انجام دعا   درماني

بحث

 همان طور که دیده شد، تأثیر دعا   درماني بر کاهش شدت عالئم بالیني بیماران و در مورد 
آزمون هاي فالن و فالن معكوس و یافته هاي الكترودیاگنوز )تغییرات دیستال تأخیر عصب 

حسي و حرکتي مدین( چشمگیر بود.
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 در مورد آزمون تینل و عالمت فلیک و تغییرات شدت CTS  قبل و بعد از دعا   درماني، 
از لحاظ آماري تفاوت معناداري دیده نشد. عدم تغییر چشمگیر آماري شدت CTS  قبل 
و بعد از درمان، با توجه به کم بودن تعداد نمونه ها و سه در پنج شدن جدول خی دو قابل 
توجیه است. در هر حال از نظر بالیني و تغییرات معاینه ی عصبي و آزمون هاي الكترودیاگنوز 
تفاوت دیده مي شود و تغییرات الكترودیاگنوز در همه ی موارد، به غیر از  یک مورد نوع شدید 

چشمگیر بود. 
   CTS مالیم )هشت مورد( و پس از آن مواردCTS  بیشترین موارد درمان کامل مربوط به
متوسط بود و تنها در یک مورد تغییري از نظر الكترودیاگنوز مشاهده نشد. در این مطالعه 
11 مورد از 23 دست از نظر الكترودیاگنوز در بررسي شش هفته پس از پایان درمان طبیعی 
شدند که تقریباً با اثرات تزریق استروئید و در مواردي از جراحي ها قابل مقایسه است و اکثر 

بیماران از دعا   درماني راضي و بسیار راضي بودند.
با توجه به هزینه هاي زیاد درماني، عوارض جانبي و اقدامات پراسترس در روش هاي 
دیگر درمان CTS، دعا   درماني مي تواند یک روش درماني کم هزینه، طبیعي، بدون استرس، 
آرامش بخش، غیرتهاجمي به صورت مستقل یا همراه در درمان قرار گیرد. پیشنهاد مي گردد 
تحقیقات بیشتري در این زمینه با حجم نمونه ی بیشتر و اضافه کردن طول مدت پیگیری 

بیماران انجام و راه براي نهادینه کردن این روش درماني در سیستم بهداشتي- درماني باز شود.  
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میزان توا ن بخشي مشاوره ی گروهي با رویکرد دیني در کسب هویت موفق
و مستقل و افزایش سالمت روان نوجوان

فریبا احتشامي1

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر مشاوره ی گروهی با رویكرد دینی در کسب هویت موفق 
و افزایش سالمت روان نوجوان بود.

بدین منظور 40 نفر دانش آموز مقطع متوسطه به روش نمونه گیري خوشه ای انتخاب و 
به شكل تصادفی به 2 گروه مداخله و شاهد تقسیم شدند. گروه آزمایش به مدت 4 ماه در 
16 جلسه ی گروهی 2 ساعته با استفاده از بحث های عقالنی – مذهبی، مواجهه با افكار و 
عقاید غیرمسؤوالنه، ارائه ی الگوهای مذهبی و تقویت باورهای دینی از طریق ارتباط عاطفی 

و قضاوت ارزشی شرکت کردند.
در ارزیابی اولیه دو گروه از نظر ویژگی های روان شناختی یكسان بودند و در پایان 4 ماه 
نتایج نشان داد که هویت مستقل و سالمت روان در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل 
افزایش یافته است. بنابراین راهكارهاي زیر پیشنهاد مي گردد: مشاوران مدارس از جلسات 
گروه درمانی در حل مشكالت هویتی استفاده کنند؛ شیوه های آموزش مذهبی نوجوانان 
نیازمند تغییر است؛ مشاورانی با رویكرد مذهبی تربیت و در مدارس به کار گرفته شوند؛ 
برنامه های آموزشی و کارگاهی کسب هویت با رویكرد مذهبی از طریق رسانه ها افزایش یابد؛ 

مشكالت بلوغ، افسردگی، اضطراب تحصیلی در گروه مذهب درمانی مرتفع گردد.

1. مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشكي اصفهان. 
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مقدمه

نوجوانان در جامعه اي در حال توسعه و پر از پیچیدگي مجبور به ایفاي نقش هاي متنوعي 
هستند که به دنبال آن، شناخت چیستي و شكل گیري هویت شان در حال تكوین است و این 
پیچیدگي موجب مي گردد تا نوجوان به دنبال پاسخي عملي براي این سؤاالت باشد که »من 
کیستم« و »به کجا مي روم« )کارل1354، ص6(. شناخت چیستي و ماهیت خود، نیاز اساسي 
همه ی انسان ها در تمامي قرون است. اریک فروم مي گوید »هر فردي مایل است که هویت 

خاصي داشته باشد، بنابراین مي کوشد تا خویشتن را دریابد« )سیاسي، 1356، ص 150(. 
جست وجوي هویت در نوجوان متضمن دو چیز است. اول آن که تشخیص دهید چه 
چیزهایي برایش مهم و چه کارهایي برایش ارزشمند است و دوم آن که معیارهایي را تنظیم 
کند که بر اساس آن بتواند رفتار خود و دیگران را ارزیابي کند )اتینكسون و همكاران، 1369(.

از عوامل مؤثر در شكل گیري هویتي موفق و مستقل، رشد شناختي است که مي تواند 
به جنبه هاي دیگر وجود مثل جنسیت یابي، ارزش هاي اخالقي و اعتقادات مذهبي، تعلقات 
فرهنگي و هدفمندي تعمیم یابد. چنانچه نوجوان مهارت هاي شناختي و الگوهاي مذهبي 
مناسب داشته باشد، نقش و مسؤولیت بیشتري مي پذیرد و سالمت روان بیشتري خواهد 
داشت. بر اساس پژوهش هاي موجود، نوجواناني که والدین معتاد و خانواده هاي آشفته ای دارند 
و فاقد الگوي مناسب مذهبي و فرهنگي هستند، بیش از سایرین در معرض خطرند)ماسن، 
1368(. مسلماً چنین نوجواناني نیاز به دریافت محبت، توجه، گوش دادن، آموزش و یادگیري 
مهارت ها، مسؤولیت پذیري و داشتن الگوهاي مذهبي و شناخت بیشتر دارند. تحقیقات بیانگر 
آن است که هویت مذهبي نوجوانان به دلیل عدم شناخت و عدم الگوي مناسب و آموزش 
صحیح دچار خدشه گردیده و نوجوان نمي داند که چه باید بكند. مي بینیم که الگوي ظاهري 
تعارضات  و مشاهده ی  همین  است  تعارض شدید  در  او گاهي  عبادات  انجام  با  نوجوان 
پژوهشگر را بر آن داشت از حس جمع خواهي و تعلقات گروهي نوجوان استفاده کند و میزان 
اثربخشي مشاوره گروهي را با رویكرد دیني در کسب هویت موفق و مستقل نوجوان و 

افزایش سالمت و روان آنان بررسي کند.
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روش

جامعه ی آماري در این تحقیق مقطعی، شامل دختران و پسران دانش آموز سال اول و 
دوم دبیرستان هاي دولتي ناحیه ی 3 شهر اصفهان بود. تعداد دبیرستان هاي دولتي دخترانه 
و پسرانه ی این ناحیه بیست دبیرستان و تعداد دانش آموزان سال اول و دوم حدود 1200 
نفر بود. برای نمونه گیري با کمک مشاوران مدارس، دانش آموزان در معرض خطر شناسایي 
شدند که حدود 90 نفر بودند. از این افراد آزمون بحران هویت گرفته شد که 48 نفر داراي 
بحران هویت بودند. از بین این افراد30 نفر به شكل تصادفي انتخاب و در دو گروه 15 نفره 

آزمایش و گواه قرار گرفتند.
گروه آزمایش در معرض شناخت درماني با رویكرد مذهبي قرار گرفتند که متغیر مستقل 
در 10 جلسه به گروه آزمایش ارائه گردید. ابزار اندازه گیري آزمون بحران هویت تهیه شده 
توسط پژوهشگر بود که سؤاالت آن منطبق بر معیارهاي DSM - IV است. هم چنین از 
آزمون معبد براي شناسایي اعتقادات مذهبي استفاده شد. برای مقایسه ی نمرات پیش آزمون 
  SPSS وابسته و نرم افزار t و پس آزمون، نمره ی میانگین دو گروه محاسبه و به کمک آزمون

مورد مقایسه قرار گرفت.

یافته ها

با  در معرض خطري که مشاوره ی گروهي  پسر  و  نوجوانان دختر  بحران هویت  بین 
رویكرد دیني دریافت کردند و آناني که دریافت نكردند، تفاوت معناداري وجود داشت. )گروه 
کنترل: میانگین 5/25، انحراف معیار 37/7؛ گروه آزمایش: میانگین 62/58، انحراف معیار 
43/7؛df=22 ،p>0/01 و t=3/49(. همچنین نتایج نشان داد که رویكرد دیني در توجه به 
ارزش هاي اخالقي در دختران و پسران دانش آموز در معرض خطر مؤثر نبوده است )گروه 
کنترل: میانگین 2/9، انحراف معیار 6/03؛ گروه آزمایش: میانگین 5/83، انحراف معیار 6/2(.

همچنین مشاوره ی گروهي با رویكرد دیني در کسب هویت مذهبي دختران و پسران 
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دانش آموز دبیرستاني در معرض خطر مؤثر بود )گروه کنترل: میانگین 0/75، انحراف معیار 
.)t=2/82 و df=22 ،p>0/01 8/03؛ گروه آزمایش: میانگین 9/25، انحراف معیار 9/28؛

بررسي نتایج تحقیق نیز بیانگر این است که مشاوره ی گروهي با رویكرد دیني در افزایش 
سالمت رواني دختران و پسران نوجوان در معرض خطر مؤثر بوده است )گروه کنترل: 
میانگین 0/83، انحراف معیار 3/65؛ گروه آزمایش: میانگین 4/33، انحراف معیار 4/79؛ 

.)t=2/53 ،df=22 ،p>0/01

بحث 

با توجه به داده هاي تحقیق، مشاوره ی گروهي با رویكرد دیني در کسب هویت موفق 
نوجوانان دختر و پسر در معرض خطر مؤثر بود. این یافته با دیدگاه گالسر  در مورد تأثیر 
واقعیت درماني گروهي بر کسب هویت موفق در نوجوانان هماهنگ است. مطابق نظر گالسر 
محیط اجتماعي گروه به مقدار زیاد مي تواند به مراقبت و درگیري عاطفي عمق بخشد و 
اعضاي گروه یكدیگر را حمایت مي کنند و جو غیرتنبیهي گروه مي تواند خویشتن پذیري 
و میل به ارائه ی طرح هاي ویژه را براي رفتار بهتر ایجاد کند )گالسر1، 1976(. همچنین 

تعامالت گروهي براي شكستن دور معیوب تجارت شكست مهم است )کوري ، 1996(.
این تحقیق با نظر اشنایدر کوري و جرالد کوري2 )1382( نیز هم خواني دارد که معتقدند 
یكي از مهم ترین نیازهاي دوره ی نوجواني، تجربه ی موفقیت هایي است که منجر به بروز 
حس اعتماد به نفس و حرمت نفس مي گردد و گروه جایي براي تحقق این اهداف و نیاز 
است. همچنین داده هاي تحقیق بیانگر این مطلب بود که مشاوره ی گروهي با رویكرد دیني 
در افزایش سالمت روان نوجوانان دختر و پسر در معرض خطر مؤثر است. این مسأله با 
یافته هاي اشنایدر و جرالد کوري که معتقدند تعارض هاي جنسي، بخشي از شرایط دوره ی 
نوجوان دچار  نوجواني است و در صورت عدم حل مشكل همانندسازي نقش جنسیتي 

آشفتگي سالمت روان مي گردد، هماهنگ است.

1.Glasser.
2.Coery.
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همچنین داده هاي حاصل از تحقیق بیانگر این نكته ی مهم بود که رویكرد دیني در توجه 
به ارزش هاي اخالقي در دختران و پسران دانش آموز در معرض خطر بي اثر بوده است که با 
یافته اسكویه و مارسیا1  )1991( هم خواني ندارد؛ زیرا آنان به این نتیجه رسیدند که افزایش 
رشد اخالقي، با نمره ی باالي هویت یابي همراه است. موارد زیر را شاید بتوان از جمله دالیلي 

دانست که منجر به رد این فرضیه شده است.
ارزیابي  به  مرتباً  ارزش هاي متضاد در جامعه مواجه مي شود،  با  نوجوان  -هنگامي که 
اعتقادات و ارزش هاي دروني مي پردازد و هم چنین گاهي انتظارات مدرسه و خانواده، گروه 

دوستان و ... از  نوجوان با یكدیگر متعارض است و او را دچار سردرگمي مي کند.
-جوانان به سادگي تحت تأثیر وسوسه ها و فشارهاي گروهي قرار مي گیرند.

-از آن جا که گروه مورد مطالعه در این پژوهش دانش آموزان در معرض خطر بودند و در 
خانواده هاي مشكل دار قرار داشتند و از انسجام روش هاي تربیتي در خانواده برخوردار نبودند، 

دچار مشكل شدند.
با توجه به مؤثر بودن رویكرد دیني در کسب هویت موفق و مستقل نوجوانان در معرض 
خطر پیشنهاد مي شود از این رویكرد قبل از ایجاد مشكل براي نوجوانان استفاده شود و در 
مدارس استفاده از این رویكرد به مشاوران و حتي معلمان آموزش داده شود. با توجه به تأثیر 
این رویكرد پیشنهاد مي شود متخصصان امر در جلساتي چون آموزش خانواده در مدارس 
به راهكارهاي چگونگي به کارگیري آن را در تربیت فرزندان اولیا آموزش دهند. به عالوه 
پیشنهاد می شود در پژوهش های آینده این رویكرد با سایر رویكردهاي درماني مقایسه شود؛ 
پرسشنامه ی هویت توسط پژوهشگران دیگر مورد ارزیابي قرار گیرد و پژوهش در جمعي 

وسیع تر و در سایر شهرستان ها تكرار شود.

منابع
-اتكینسون، ر. و همكاران )1369(، زمینه روان شناسی، )ترجمه م. ت. براهنی(، تهران، انتشارات رشد.

 Coery, G. )1996.(  Theoty And practice of group counseling,California,.
Brook/ Cole publishing Company

1.Oscouie & Marssia.



مقایسه ی مفهوم قلب در قرآن کریم با مفهوم روان در علوم رفتاری
علی احمدی تنكابنی1 ، زهرا یداللهی2 

چکیده
هدف این پژوهش بررسی مفهوم قلب در آیات و روایات و مقایسه ی آن با مفهوم روان 
در ادبیات علوم رفتاری بود. در این پژوهش کلیه ی آیاتی از قرآن که مفهوم قلب یا قلوب 
در آن ها به کار رفته است بررسی و دسته بندی شدند. معانی مختلف تعابیر موجود از کتب 
لغات قرآنی استخراج شد. سپس با مراجعه به تفسیرهای پیامبر اکرم )ص( وائمه ی اطهار )ع( 
یكایک آیات فوق بررسی گردید. در نهایت تعابیر موجود در آیات و روایات در مورد قلب با 

خصوصیات مختلف روان انسان از دیدگاه علوم رفتاری مورد مقایسه قرار گرفت.   
آنچه از آیات و تفاسیر روایی در باب کلمه قلب بر می آید بر این امر داللت دارد که لغت 
قلب در قرآن قرابت زیادی با کلمه ی روان در ادبیات علمی دارد. قرآن قلب را منشأ بسیاری 
از اعتقادات از جمله ایمان، شرک، کفر، نفاق و شک می داند و از سوی دیگر قلب را منشأ 
هیجانات و خلقیات محسوب می کند. برخی از روایات در تفسیر قلب آن را همان عقل 

دانسته اند که قادر به تفكر و ادراک است و آن را امیر بدن خوانده اند.

1. پژوهشگر و پزشک عمومي. 
2. انستیتو روان پزشكي تهران. 
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مقدمه

مفهوم روان از دیرباز مورد توجه انسان بوده و نظریات مختلفی درباره ی آن مطرح گردیده 
است. انسان های اولیه از طریق خواب و رؤیا به این اندیشه رسیدند که در اندرون آن ها یک 
موجود یا آدمک نامرئی به نام روح یا روان وجود دارد که هنگام خواب می تواند از بدن جدا 
شود و فعالیت هایی انجام دهد. افالطون انسان را متشكل از دو جزء تن و روان می دانست و 
معتقد بود که دنیای روان و تصورات عقلی هوّیت مستقلی دارند که در کودکی این تصورات و 
ماده درهم آمیخته می شوند و در بزرگسالی افكار و عقاید به وارستگی و آزادی دست می یابند 
و سپس روان به وجود می آید که شامل سه بخش شهوت، هیجان و عقل است. ارسطو 
به عنوان پدر روان شناسی معتقد به وجود سه نوع نفس بود: نفس نباتی، نفس حیوانی )شامل 
تخیل، ادراک، حافظه، لذت و اَلَم، آرزوها و بیزاری ها( و نفس ناطقه که قدرت استدالل دارد. 
به عقیده ی ارسطو تصورات از تأثیر محیط در تن حاصل می شوند. عوامل طبیعی دستگاه های 
حسی را تحریک می کنند و اثر تحریک به وسیله ی دستگاه ها به قلب راه می یابند و تصورات 

ذهنی را پدید می آورند )پارسا، 1372(.
ابن سینا نیز مانند ارسطو نفس را به معنی وسیع آن می گیرد و همه ی کائنات را مشمول آن 
می داند و به نفس فلكی، نفس نباتی و نفس حیوانی اعتقاد دارد. او معتقد است وقتی تناسب 
و هماهنگی اجزاء به حد معینی برسد، نیروی حیات بخشی که عبارت از نفس نباتی است، در 
جسم به وجود می آید و چون تناسب و تعادل به میزان کامل تری رسید، نفس حیوانی ظهور 
می یابد و در درجه ی باالتر نفس انسانی پدیدار می گردد که جوهری مجرد است )سیاسی، 

                                                                      .)1333
غزالی ذات انسان را بر بنیاد چهار مفهوم قلب، روح، نفس و عقل بنا می نهد. به عقیده ی او 
انسان موجودی پویا و متحول است نه یک موجود ایستا و نامتحول )حجتی،1360(. درباه ی 
دیدگاه مذاهب نسبت به مفهوم روان مباحث بسیاری مطرح گردیده و حوزه ای جدید تحت 
عنوان روان شناسی دین شكل گرفته است. افرادی چون استانلی  هال، پی یر ژانه، آلفرد آدلر، 
کارل گوستاو یونگ از پیشگامان این حوزه از روان شناسی در اروپا بودند. امروزه عالوه بر 
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کشورهای مذهبی، در اروپا و آمریكا نیز به این بعد از روان شناسی توجه خاصی شده است 
و معتقدند که برای درمان بسیاری از بیماری ها و رفع بسیاری از نابسامانی های اجتماعی 
می توان از مذهب کمک گرفت )کاکیا، 1385(.                                                                                                                    
اما آنچه در این میان اهمیت دارد، درک صحیح مفاهیم مطرح شده در کتب مذهبی 
درباره ی مفهوم روان است. به کرات در قرآن کریم از مفاهیمی چون نفس و قلب سخن به 
 میان آمده است و عمده ی اندیشمندان نفس را معادل روان در نظر گرفته اند، اما جایگاه قلب 
و چگونگی ارتباط آن با روان مورد سؤال است و مطالعه ای در مورد آن صورت نگرفته است. 
این مقاله کوششی است تا مفهوم قلب در آیات و روایات را دسته بندی کند و ارتباط آن را با 

مفهوم روان روشن گرداند. 
                                                           

روش

با کمک کتاب المعجم المفهرس کلیه ی آیات مربوط با کلید واژه ی قلب یا قلوب از قرآن 
استخراج گردید و دسته بندی شد. به منظور انعكاس مفاهیم قرآنی و روایی تنها به بررسی 
تفاسیر روایی اکتفا شد و از تفاسیر غیرروایی اجتناب گردید. برداشت ها از احادیث با موضوعات 
دسته بندی شده مطابقت داده شد و در مجموع دیدگاه کامل آیات و روایات درباره ی مفهوم 
قلب استنتاج شد. در مرحله ی بعد وجوه مختلف روان از دیدگاه علوم رفتاری از کتب مربوطه 
اخذ گردید و دسته بندی شد. در نهایت کلیه ی وجوه روان با مفاهیم مطرح شده در تعالیم 

اسالمی مقایسه گردید و نتیجه گیری شد.  
                                                                                   

یافته ها

مفهوم قلب در قرآن 
واژه ی قلب یا قلوب 132 بار در قرآن تكرار شده است. آیات مربوطه به مفهوم قلب را در 
قرآن می توان به این شكل دسته بندی کرد:                                                          
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- دسته ی اول؛ آیاتی که قلب را به عنوان یک ابزار شناخت مطرح می سازند: در این آیات 
قلب دارای توانایی تعقل، تفّقه، درک و فهم است. در این گروه از آیات، قلب در ردیف چشم 
و گوش قرار می گیرد و مانند آن ها ابزاری برای درک و فهم به حساب می آید )اعراف/179(. 
در برخی از این آیات به موانعی برای درک و فهم تحت عناوینی چون اَِکَنه غلف اشاره 
گردیده است و در چند جای قرآن مفهوم مهر زدن بر قلب ها توسط خداوند تحت عناوین 
ختم قلوب یا طبع قلوب مطرح شده است.)انعام/25؛ انعام/46؛ اعراف/100؛ بقره/6؛ توبه/87، 
93؛ اسراء/46؛ نحل/106؛ جاثیه/23؛ محمد/24؛ منافقون؛ شوری/24؛ یونس/74(.                                                                      
  - دسته ی دوم؛ آیاتی که قلب را  قادر به اکتساب تأثیر اعمال دانسته اند: در این آیات 
اشاره شده که اعمال و رفتار انسان تأثیر ماندگاری بر قلب دارد و از سوی خدای متعال مورد 
مؤاخذه قرار می گیرد. از جمله ی این اعمال گناهانند که از دیدگاه قرآن کریم موجب قساوت 
قلب و ایجاد موانع برای درک حقایق می گردد )بقره/97، 225، 260، 283؛ آل عمران/7؛ 
مائده/13، 113؛ انعام/43؛ رعد/28؛ حجر/11؛ تغابن؛ فتح؛ حدید؛ حجرات؛ مطففین؛ توبه/77، 
110(. ایمان، تقوی، اطمینان، شک و نفاق از جمله مواردی هستند که جایگاه شان در قلب 
است. قرآن جایگاه وحی را نیز در قلب می داند )بقره/97(.                                                                                                           
- دسته ی سوم؛ آیاتی که قلب را منشأ صدور برخی واکنش ها از جمله هیجانات می دانند: 
)آل  رعب  می گردد.  صادر  قلب  از  منفی  شكل  به  چه  و  مثبت  چه  ترس  مختلف  انواع 
عمران/151؛ حشر/59(، خشوع )حدید/57(، خشیت و انابه )ق/33(، سكینه و آرامش )فتح(، 
رأفت و رحمت )حدید(، الفت )انفال/63؛ آل عمران/13(، حسرت )آل عمران/156(، غیظ و 
خشم )آل عمران/159؛ توبه/15(، حمیت و تعصب )فتح( از جمله ی این هیجانات هستند.                                                                                                     
- دسته ی چهارم؛ آیاتی که قلب را به معنای مكنونات درونی انسان می دانند که گاهی 
از اوقات با گفتار و رفتار آنان مطابقت ندارد: )فتح؛ انفال/71؛ توبه/8؛ توبه/64؛ مائده/41 

؛نساء/63 (.                                                                                    
- دسته ی پنجم؛ آیاتی هستند که قلب برخی از انسان ها را بیمار می داند: این انسان ها 
عموماً قصد کارشكنی در امر دین دارند و به عبارتی در ردیف منافقین قرار می گیرند. تعبیر 
مرض و زیغ در قرآن حكایت از این امر دارد )بقره/9؛ مائده/52؛ انفال/49؛ توبه/117، 125؛ 
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مدثر؛ محمد؛ آل عمران/7(.
- دسته ی ششم از آیات به اعمال اثر خداوند بر قلب می پردازد: این تأثیر خداوند می تواند 
در جهت تطهیر و ایجاد اطمینان در قلب باشد و یا می تواند در نتیجه اعمال و رفتار ناپسند 
انسان و در جهت تباهی قلب باشد )انفال/11؛ توبه/125؛ بقره/10؛ حجر/12؛ یونس/88(.                                                      

مفهوم قلب در روایات                                                                                                
روایات موجود قلب را به عنوان ابزار شناخت مورد تأیید قرار می دهد. برخی از روایات قلب 
را دارای بصیرت می داند )روضه ی کافی، ج 8، ص215، حدیث 260( و برخی آن را دارای 
قدرت شنوایی می داند )محاسن البرقی، ص 200، باب الهدایه من اهلل، حدیث 35(؛ همچنین 
قلب را دارای قدرت تعقل و در ردیف عقل می دانند )اصول کافی، ج 1، ص 16؛ کتاب 
العقل و الجهل حدیث 12(. روایات نیز همانند قرآن کریم قلب را منشأ بسیاری از هیجانات 
می دانند؛ قساوت، رقت، امید، ترس، شادی و حزن همه از قلب سرچشمه می گیرد. )تفسیر 
نورالثقلین، ج4، ص485، حدیث41؛ اصول کافی، ج2، ص58، حدیث 6؛ اصول کافی، ج2، 

ص67، حدیث1(.                                                                               
 ایمان نیز یكی از صفاتی است که در  قلب جای دارد. بنابراین هر گونه انحراف از ایمان 
به شكل نفاق، شرک، شک یا کفر نیز در قلب حادث می شود )محاسن البرقی، ص249، باب 
29، حدیث 260؛ کمال الدین و تمام النعمه، ج1، ص524، حدیث 4؛ تأویل االیات الظاهره، 
ص650؛ اصول کافی، ج2، ص16(. تعبیر قلب سلیم که در قرآن برای حضرت ابراهیم )ع( 
مطرح گردیده در روایات به قلبی اطالق می شود که دارای نیت صادق بوده و از شرک یا 
شک عاری باشد، تقوای خدا را پیشه کرده است و در آن دوستی غیر خدا دیده نمی شود 
)اصول کافی، ج2، ص 16؛ مجمع البیان، ج7، ص194؛ مصباح الشریعه، باب 23، ص53(.                                                                                                               
از دید روایات نیز گناه باعث تأثیر بر قلب می گردد و آن را آلوده می سازد )اصول کافی، ج2، 
ص273؛ کتاب االیمان والكفر، باب الذنوب، حدیث 20(.                                                                      
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مفهوم روان در ادبیات علوم رفتاری                                                                            
متخصصان علوم رفتاری وجوه مختلفی را برای روان قائل هستند که به شرح ذیل است:                   
- هوشیاری یا حالت آگاهی که شامل اندریافت، توجه و تلقین پذیری است.                          

- هیجان یا حالت احساسی پیچیده ای که اجزای روانی جسمی و رفتاری دارد و شامل 
عاطفه و خلق می شود. هیجاناتی چون اضطراب، ترس، شرم، احساس گناه و اختالالت 
مربوط به خوردن و خوابیدن و امیال جنسی که مربوط به خلق باشد نیز در حیطه ی هیجان 

هستند.                                                       
- رفتار حرکتی وجهی از روان است که تكانه ها، انگیزه ها، امیال، سائق ها، غرایز و هوس ها 

را دربرمی گیرد.                                                              
- تفكر که جریان هدفدار عقاید، نمادها و تداعی ها است و در مقابل یک مسأله شروع 
می شود و به نتیجه ای واقع گرایانه منجر می شود و سه جنبه ی فرآیند، شكل و محتوا دارد.                                            
آن  از طریق  و  است  روانی  اطالعات  به  فیزیكی  تحریک  تبدیل  فرآیند  که  ادراک   -
محرک های حسی به آگاهی راه می یابد.                                                                                                    

- تكلم که عقاید، افكار و احساسات بیان شده از طریق زبان است. به عبارتی برقراری 
ارتباط از راه استفاده از واژه ها و زبان است.                                                                                      
- حافظه که از طریق آن اطالعات ذخیره شده به خاطر آورده می شود.                                          
- هوش که توانایی آموختن، یادآوری و به کارگیری دارد و ادغام سازنده ی یادگیری های 
قبلی در مواجهه با موقعیت های تازه است.                                                                                                   
- بینش که توانایی فرد برای درک علت و مفهوم واقعی واقعیت است.                                          
- قضاوت که توانایی ارزیابی درست یک موقعیت و اقدام مناسب در آن موقعیت است.                         
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بحث

از مجموع آیات و روایات موجود و مقایسه ی آن با وجوه مختلف روان از دیدگاه متخصصان 
علوم رفتاری نتایج زیر حاصل گردید:                                                                                                 

1- قلب در دیدگاه قرآن و روایات توانایی ادراک، شناخت و تفكر را دارد و ابزاری برای 
درک واقعیت هاست. این واقعیت ها از امور حسی تا امور ذهنی و معقول را دربرمی گیرد. الزم 
به ذکر است که در آیات و روایات به واقعیت هایی اشاره شده است که تنها تحت شرایط 
خاص و با ممارست توسط قلب قابل درک است و برخی از اعمال باعث می شود تا قلب 
چنین توانایی را نداشته باشد. عالوه بر ادراک، قلب توانایی تفكر، تعقل و به عبارتی تفقه را 
داراست که این امر با وجه تفكر و تكلم  از وجوه روان مطابقت دارد. این وجه از قلب وجوهی 

چون هوش، بینش و قضاوت را نیز توجیه می کند. 
2- از آیات قرآن و روایات چنین بر می آید که بسیاری از اعمال بر قلب تأثیر می گذارد و 
قلب دارای قدرت نگهداری آثار اعمال است و هنگامی که مورد بازخواست خدا قرار می گیرد 
تمام آن اعمال را به یاد می آورد. این وجه از قلب به طور کامل با وجه حافظه مطابقت دارد. 
واژه ی ذکر که در آیات و روایات بارها بر آن تأکید گردیده، به عنوان غذای قلب مطرح شده 
است. از نظر اسالم تنها با ذکر است که قلب به اطمینان می رسد. توجه به مبدأ و معاد در 
همه ی احوال زندگی و اقامه ی نماز به عنوان یكی از مصادیق بارز ذکر از اصول مؤکد دین 
اسالم است. در مجموع می توان دو وجه مهم روان انسان یعنی حافظه و توجه را نیز با اعمال 

و رفتار قلب منطبق دانست.         
3- بخش عمده ای از آیات و روایات، قلب را منشأ صدور هیجانات می دانند. انواع مختلف 
هیجان از قبیل ترس، غم، شادی، حسرت، قساوت و رقت در ردیف رفتارهای قلب شمرده 
شده است. این نوع برداشت از قلب نیز با برداشت علوم رفتاری از روان همخوانی دارد.              
4- از دیدگاه قرآن و روایات قلب قابلیت رشد و تعالی دارد و نیز می تواند به تباهی افتد و 
بیمار گردد. تعالیم اسالمی رفتار افراد را در رشد یا تباهی انسان مؤثر می داند؛ مثاًل ایمان را 

باعث هدایت قلب و شک، شرک، نفاق و گناه را مایه ی تباهی آن می داند.                
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5- تنها وجهی از روان که در دیدگاه قرآن و روایات در حیطه ی وظایف و عملكرد قلب 
قرار نگرفته، غرایز، هوس ها و تكانه ها است. این وجه از روان تحت عنوان »هوی« قابل 
بحث و بررسی است. تعبیر نفس که در آیات و روایات بارها از آن سخن به میان آمده است 
نیز کلیه ی فرآیندهای وجود انسان اعم از جسم و روان را دربرمی گیرد و مفهوم دقیقی برای 

مطابقت با مفهوم روان در ادبیات علوم رفتاری نیست.    
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ارتباط نماز با ابعاد هشتگانه ی سالمت در سالمندان
دکتر محسن ادیب حاج باقري1 ، عفت امین الرعایایي یمیني2  

چکیده
در سال هاي اخیر محققان عالقه ی روزافزوني به بررسي رابطه ی سالمت با اعمال و 
مفاهیم مذهبي پیدا کرده اند اما مطالعات کمي درباره ی نقش نماز بر سالمت انجام شده 
است. مطالعه ی حاضر با هدف بررسي ارتباط نماز و سالمت سالمندان انجام شد. مطالعه 
روي 100 سالمند بستري و غیربستري در کاشان صورت گرفت. پرسشنامه هاي اطالعات 
جمعیت شناختي، چگونگي برپاداري نماز وMOS-SF- 36 تكمیل و داده ها به کمک آزمون 

t آنالیز شد.
35% شرکت کنندگان زن و 65% مرد و با میانگین سن 74/6  بودند. 74% نماز را اول 
وقت و 26% در وقت شرعي مي خواندند. 17% نمازهاي مستحب مي خواندند و 28% تعقیبات 
نماز را انجام مي دادند. 40% روزانه یک نوبت نماز را در مسجد مي خواندند. میانگین امتیاز 
افرادي که نماز اول وقت مي خواندند و نیز کساني که نمازهاي مستحبي و تعقیبات نماز را 
به جا مي آوردند به طور معني داري از سایرین باالتر بود. بیشترین تأثیر نماز بر سالمت ذهني، 
عملكرد اجتماعي و نقش هاي عاطفي و کمترین تأثیر آن بر نقش هاي جسمي بود. نماز باعث 
احساس سالمت در سالمندان مي شود. این ارتباط در ابعاد سالمت ذهني، عملكرد اجتماعي و 

نقش هاي عاطفي مشخص تر است. 

1. دانشگاه علوم پزشكي کاشان.  
2. آموزشگاه دخترانه ی سمیه راوند، اداره ی آموزش و پرورش کاشان. 
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مقدمه 

در سال هاي اخیر محققان عالقه ی روزافزوني به بررسي رابطه ی اعمال و مفاهیم مذهبي 
با سالمت پیدا کرده اند. مطالعات متعددي در زمینه ی نقش و تأثیر روزه داري بر ابعاد مختلف 
سالمت انجام شده است )مارگولیس و رید1 ، 2004؛ الگان2 ، 2006(. همچنین تعداد زیادي 
از محققان به بررسي آثار دعا بر سالمت پرداخته اند. برخي از این تحقیقات به بررسي تأثیر 
دعا کردن )از فواصل نزدیک یا دور( براي سالمت دیگران  )باری3 ، 1968؛ برود4 ، 1990؛ 
بوئر و بارون5 ، 1995( و برخي نیز به بررسي تأثیر دعا بر سالمت خود فرد )لوین6 ، 1996؛ 
لوین، الرسون و پوچالسكی7 ، 1997( پرداخته اند. این مطالعات شواهد روزافزوني را در 
مورد ارتباط اعمال مذهبي بر ابعاد مختلف سالمت انسان مانند سیستم ایمني، مرگ و میر، 
سالمت ذهني، جسمي و نیز رواني فراهم کرده اند. برخي از مطالعات حتي تأثیر مثبت دعا 
بر سالمت حیوانات را نشان داده اند )فرینگ، میلر و شاو8 ، 1997؛ هریس9 ، 1995؛ الكس 
من، فریمن و منهایم10 ، 1995؛ مایزنهلدر و چاندلر11 ، 2000(. اعتقاد بر این است که تأثیر 
دعا مشابه تغییراتي است که در اثر مراقبه در بدن ایجاد مي شود و تأثیر آرامش بخش آن 
را نیز به همین امر نسبت مي دهند )کاس، فریدمن، لسرمن، زوترمیستر و بنسون12 ، 1991؛ 

کونیگ و همكاران13 ، 1997(. 
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10.Oxman, Freeman, Manheimer
11.Meisenhelder, Chandler
12.Kass, Fridman, Leserman, Zuttermeister, Benson
13.Koeing
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اگرچه نماز به عنوان ستون دین اسالم و یكي از فرایض اصلي مي تواند نقش مؤثري 
بر سالمت رفتار و سالمت جسمي انسان داشته باشد اما کمتر از دعا مورد توجه محققان 
قرار گرفته است. ادیب )1379( طي یک مطالعه  ی مروري به بررسي تأثیر مطلوب نماز بر 
سالمت رواني پرداخت و سپس مطالعه ی مروري خود را به بررسي آثار نماز بر سالمت رواني 
دانشجویان توسعه داد )ادیب، 1380(. با برگزاري همایش هاي سراسري نماز در سال هاي 
اخیر میزان مطالعات تحقیقي و کتابخانه اي در زمینه ی آثار نماز گسترش یافته است، با 
وجود این، به آثار این فریضه بر ابعاد مختلف سالمت کمتر توجه شده است. به همین دلیل 

مطالعه ی حاضر با هدف بررسي ارتباط نماز با سالمت سالمندان انجام شد.

روش

مطالعه به روش تحلیلي بر روي نمونه اي 100 نفره از سالمندان کاشان در سال 1385 
انجام شد. نمونه ی پژوهش از میان سالمندان بستري در بخش هاي داخلي بیمارستان شهید 
بهشتي و نیز سالمندان غیربستري و به روش نمونه گیري خوشه اي در محله هاي مختلف 
شهر انجام شد. ابزار تحقیق پرسشنامه اي سه قسمتي بود که قسمت ابتدایي آن شامل 
اطالعات جمعیت شناختی، قسمت دوم شامل پرسش هایي در مورد چگونگي برپاداري نماز و 

قسمت سوم نیز دربردارنده ی پرسشنامه ی MOS-SF- 36  بود. 
پرسشنامه ی MOS-SF- 36 که در مطالعات مختلف روایي و پایایي آن براي بررسي ابعاد 
سالمت مورد تأیید قرار گرفته، متشكل از 36 سؤال است که به بررسي سالمت در هشت 
بعد عملكرد جسمي، نقش هاي جسمي، درد بدني، سالمت عمومي، سرزندگي، نقش هاي 
عاطفي، عملكرد اجتماعي و نیز سالمت ذهني مي پردازد. در پایان نیز این سؤال اضافه شد 
که برپاداري نماز و حضور قلب در هنگام آن تا چه حد بر سالمت تأثیر گذاشته است. سؤاالت 
در مقیاس لیكرت بود و هر بعد امتیازي بین صفر تا 100 کسب مي کرد. در تحقیق حاضر نیز 
پرسشنامه پس از ترجمه از طریق بازآزمایي روي 10 سالمند مورد بررسي قرار گرفت و داراي 
پایایي 96% بود. پرسشنامه از طریق مصاحبه ی حضوري با سالمندان تكمیل گردید. داده ها 

به کمک نرم افزار SPSS و آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 



56

یافته ها

تحقیق روي 100 نفر انجام شد. 35% از شرکت کنندگان زن و 65 % مرد بودند. حداقل 
سن واحدهاي پژوهش 65 و حداکثر 92 سال  و میانگین سن آن ها 74/6 بود. 74% از افراد 
نمازهاي پنجگانه را در اول وقت شرعي و 26% در وقت شرعي مي خواندند. 17% افراد 
متذکر شدند که برخي از نمازهاي مستحبي را  مي خوانند. 28% نیز تعقیبات نماز را انجام 
مي دادند. 37% از زنان و 43% از مردان اظهار داشتند که روزانه الاقل یک نوبت از نمازهاي 
خود را در مسجد مي خوانند. جدول شماره ی 1 چگونگي تأثیر نماز بر ابعاد سالمت نمونه های 
پژوهش را نشان مي دهد و چنانچه مشخص است متوسط نمره ی ابعاد مختلف سالمت از 
75 باالتر بود. بیشترین تأثیر بر سالمت ذهني ))14/63(89(، عملكرد اجتماعي ))17/47(88(  
و نقش هاي عاطفي  ))21/17(86(  بود و کمترین تأثیر آن بر حیطه ی نقش هاي جسمي 
))21/27(75( چنانچه جدول شماره ی 1 نشان مي دهد میانگین نمرات ابعاد مختلف سالمت 

در میان برپادارندگان نماز اول وقت و انجام دهندگان تعقیبات باالتر بود. 
از مجموع نمونه ی پژوهش 65% وضع سالمت خود را خوب، 23% متوسط، 7% عالي 
و نیز 5% بد گزارش کردند. جدول شماره ی 2 ارتباط سطح سالمت با عملكرد فرد در 
زمینه ی نماز را نشان می دهد و مشخص مي کند که نمره ی سالمت در میان برپادارندگان 
نماز اول وقت، نمازهاي مستحبي، انجام دهندگان تعقیبات و نیز شرکت کنندگان در نماز 
جماعت باالتر از سایر افراد بوده است. همچنین جدول شماره  ی 3 توزیع سطح سالمت را 
برحسب زمان اقامه و انجام تعقیبات نشان می دهد و مشخص مي کند که بیشترین میزان 
سطح سالمت عالي و خوب، در میان برپادارندگان نماز اول وقت مشاهده می شود. در بیشتر 
حیطه ها نمرات زنان از مردان بیشتر بود ولي از نظر آماري تفاوت معناداري بین نمرات 
زنان و مردان وجود نداشت. نمره ی سالمت با سن ارتباط داشت و با افزایش سن میانگین 
نمره ی سالمت کاهش مي یافت که این کاهش به  ویژه در حیطه هاي جسمي مشخص تر 
بود اما در حیطه هاي سالمت ذهني و احساس سرزندگي تفاوت معناداري نداشت. بررسي 
ارتباط نحوه ی برپاداري نماز با سالمت نشان داد که میانگین نمرات همه ی حیطه ها به جز 
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عملكردهاي جسمي در کساني که نماز اول وقت مي خواندند و نیز در کساني که تعقیبات نماز 
را انجام مي دادند، باالتر از کساني بود که چنین اعمالي را انجام نمي دادند. 

جدول 1: نمرات سالمت فرد در ابعاد هشتگانه و ارتباط آن با زمان اقامه و انجام تعقیبات عامل سنجش

جدول 2: ارتباط سطح سالمت با زمان اقامه و انجام تعقیبات
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جدول 3: ارتباط سطح سالمت با زمان اقامه و انجام تعقیبات

بحث

نتایج این تحقیق نشان دهنده ی ارتباط مثبت نماز با احساس سالمت در سالمندان است. 
اما  را گزارش کردند،  در مجموع وضعیت سالمت خوبي  بررسي  مورد  اگرچه سالمندان 
این وضعیت و ارتباط سالمت با نماز به ویژه در ابعاد سالمت ذهني، عملكرد اجتماعي و 
نقش هاي عاطفي مشخص تر بود. این یافته با گزارش مایزنهلدر و چاندلر )2000( که ارتباط 
دعا و سالمت را در سالمندان بررسي کرده، قابل مقایسه است. اگرچه سالمندان مورد بررسي 
در آن مطالعه به ویژه تأثیر دعا را بر ابعاد فعالیت اجتماعي و نیز عملكرد جسمي گزارش 

کردند. 
یافته هاي تحقیق حاضر نشان داد که عملكرد بهتر در نماز با نمره ی سالمت باالتری 
همراه است. این یافته نیز با گزارش مایزنهلدر و چاندلر)2000( و نیز ساداتي نژاد )1385( در 
بررسي ارتباط سالمت با التزام عملي به اعمال دیني همخواني دارد، اما در پژوهش مایزنهلدر 
و چاندلر )2000( افرادي که بیشتر دعا مي کردند وضعیت سالمت بدتري در برخي از حیطه ها 
داشتند. این یافته ممكن است اثربخش تر بودن نماز را نسبت به دعا به صورت رایج در سایر 
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ادیان نشان دهد. به عالوه تحقیق حاضر نشان داد که در مجموع زنان سطح سالمت باالتر 
و عملكرد بهتري در نماز داشتند. این در حالي است که در تحقیق مایزنهلدر و چاندلر )2000( 

مردان سالمت و تأثیر بهتري را براي دعا گزارش کردند. 
یافته هاي تحقیق حاضر نشان داد که پایبندي به برپاداري نماز در اول وقت و انجام 
تعقیبات تأثیر مثبتي بر احساس سالمت دارد. اگرچه نماز به عنوان یک فریضه ی دیني انجام 
مي شود اما پایبندي به آن، به ویژه پایبندي به برپاداري آن در اول وقت و انجام تعقیبات 
و تداوم حاالت معنوي حاصل از حضور قلب ناشي از نماز، چنانچه ادیب )1379، 1380( 
گزارش داده است، به عنوان راهي براي ارتباط با سرمنشأ هستي، به التیام آالم انسان و به  
ویژه سالمندان و دمیدن روح امید در آن ها کمک مي کند. همچنین توسعه ی برپاداري نماز 
به جماعت در مسجد نشانگر نقش مؤثر نماز در حفظ و توسعه ی روابط جمعي و جایگاه 
اجتماعي سالمندان است. این امر احساس نشاط، شادابي و سرزندگي را در آنان ایجاد و 
انرژي الزم را براي انجام فعالیت هاي جسمي در آن ها پدید می آورد. ایجاد تمایل و انگیزه به 
شرکت در نماز جماعت نه تنها به حفظ سالمت رواني و تعامالت اجتماعي سالمندان کمک 
مي کند، بلكه سرعت فرسودگي جسمي آن ها را می کاهد و به حفظ سالمت جسمي آن ها 

نیز کمک مي کند. 
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نقش قرآن در درمان استرس
دکتر فردین بلوچي1 

چکیده
عالئم استرس در حالت حاد و اولیه معمواًل با افزایش ضربان قلب و تنفس پدید می آید و 
به دنبال آن فشار خون باال می رود و در برخی افراد  عالئمی از قبیل تعریق، لرزش، اختالل 
در گفتار و حتی لرزش کالمی ایجاد می شود. در حالت مزمن، استرس می تواند بسیاری از 
سیستم های بدن را درگیر می کند و موجب ایجاد اضطراب، افسردگی و مشكالت خاص 
دیگری شود. بیماري هاي روان تني از جمله مشكالت معده، تپش قلب، درد قفسه ی سینه 
و حتی مشكالت پوستی و غیره با استرس مرتبط هستند و با آن تشدید مي شوند. تضعیف 
سیستم ایمنی در اثر استرس مي تواند باعث افزایش شیوع عفونت های مختلف در بدن شود. 
اختالالت تغذیه ای، بیماری های قلبی، زخم های سیستم گوارش و بسیاری از مشكالت 
دیگر نیز با استرس ارتباط دارند. به طور کلی استرس در انسان عوارض بسیار مهمي را در 
دراز مدت ایجاد می کند و در نهایت  آسیب به بافت هاي بدن ممكن است سبب کوتاهی 

عمر گردد. 
 خواندن مداوم قرآن و قرائت آن تأثیر بسیار زیادی در کاهش استرس دارد. در تحقیقی 
که روی 60 نفر از دختران صورت گرفته است مشخص شد در دخترانی که حداقل شش 
ماه و به طور روزانه نیم ساعت قرآن را تالوت کرده اند، میزان اضطراب و استرس و گرایش 
به افسردگی به میزان بسیار باالیی کاهش یافته و باعث دوری از یأس و دمیدن روح امید 
در آن ها شده است. قرآن با دعوت به صبر و شكیبایی در انسان ها سبب کاهش فشارهای 

1. دکتراي داروسازي. 
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روانی می شود. قرآن همچنین با دعوت به توکل به خدا نقش مهمی در آرامش انسان ها دارد 
به طوری که یاد خداوند باعث آرامش قلب ها و دل می شود. 

در این مقاله با استناد به آیات قرآنی نقش قرآن در کاهش استرس و درمان آن مورد بررسی 
قرار گرفته است. تقویت روح معنویت و انس با قرآن باعث کاهش استرس و اضطراب در 
افراد می شود. در این مقاله ضمن اشاره به استرس و علل آن از طریق قرآن و مستندات قرآنی 

به راه های درمان این مشكل در افراد اشاره می شود. 

مقدمه 

عوامل استرس زا که آن ها را استرسور می نامند می توانند فیزیكی، روانی و یا رفتاری باشند 
و معمواًل از فردی به فرد دیگر متفاوت اند. معمواًل بدن در مقابل عوامل استرس زا برخی مواد 
شیمیایی به نام هورمون ترشح و حالتی دفاعی در بدن ایجاد می کند. اصلی ترین هورمون هایی 
که در این حالت ترشح می شود آدرنالین و کورتیزول است. این دو هورمون توسط غدد 
فوق کلیوی و در اثر دریافت پیام هایی از هیپوتاموس ترشح می شود و بدن را در مقابل 
عامل استرس زا آماده می کند. طول عمر آدرنالین کوتاه است و سرخ شدن چهره به دنبال 
استرس و یا برافروختگی ناگهانی صورت در هنگام خشم ناشی از ترشح همین هورمون 
است. طول عمر کورتیزول بیشتر است و اثرات طوالنی تری دارد. ترشح تدریجی کورتیزول 
باعث تخلیه ی انرژی، کاهش اثربخشی سیستم ایمنی، کاهش تمرکز حواس و حتی چاقی 
می گردد. الزم به ذکر است که کنارآمدن با انواع استرس ها در افراد مختلف متفاوت است. 

استرس در حالت حاد معمواًل با افزایش ضربان قلب و تنفس همراه است. به دنبال آن 
فشار خون باال می رود و در برخی افراد  عالئمی از قبیل تعریق، لرزش، اختالل در گفتار و 
حتی لرزش کالم ایجاد می شود. اما مزمن استرس عالئم خطرناک تری ایجاد می کند که 
می تواند بسیاری از سیستم های بدن را درگیر کند و موجب ایجاد اضطراب، افسردگی و 
رفتارهای دیگری شود. بسیاری از بیماری های روان تنی مانند مشكالت معده، تپش قلب ، 
درد قفسه ی سینه و حتی مشكالت پوستی با استرس مرتبط هستند. با تضعیف سیستم 
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ایمنی شیوع عفونت های مختلف نیز در بدن بیشتر می شود.
به طور کلی ارتباط انسان ها با یكدیگر به سه صورت دیده می شود: منفعل، تهاجمی و 
مدعی. تقریباً تمام انسان ها در شرایط مختلف این سه نوع رفتار را از خود بروز می دهند، اما 

بهتر است بیاموزیم که چطور در رفتارهای خود بیشتر مدعی باشیم.
در حالت منفعل معمواًل شخص از اظهارنظر و عقیده و بیان احساسات و عواطف خود 
جلوگیری می کند. تصور می کند تفكراتش مورد توجه قرار نمی گیرد و حرف های او مطلوب 
افرادی که از جهاتی از او باالتر هستند واقع نمی شود. این تفكر باعث می شود فرد بر خود 
کنترلی نداشته باشد. در حالت تهاجمی شخص صادقانه از عقاید و افكار خود دفاع می کند 
حتی اگر دیگران حاضر به شنیدن حرف های او نباشند. در این حالت شخص خشن، مصر 
و حتی گستاخ است. این حالت سبب آسیب رساندن به روحیات دیگر افراد و حتی ناراحتی، 
واکنش های منفی و استرس و اضطراب می شود. در رفتارهای مدعی شخص بر اعتقادات و 
احساسات خود پافشاری می کند اما به شكل معقول و منطقی و با استدالل این کار را انجام 
می دهد. این حالت معمواًل پیشبرد بهتری در اهداف دارد ولی به طور کلی این رفتارها نیز 

ممكن است در شخص ایجاد استرس کند.
گاهی افكار تحریكی نیز سبب ایجاد استرس در افراد می شود و اثرات مخربی ایجاد 
می کند. این افكار تحریكی معمواًل در اثر فقدان اطالعات درست شخص از یک موضوع 
ایجاد می شود. به همین دلیل توصیه می گردد از تفسیر و فكرهای ناآگاهانه خودداری و 
حقایق آن طوری که هستند پذیرفته شوند و برای کاهش استرس از این افكار دوری گردد. 
از دیگر راه های جلوگیری و یا کاهش استرس توقف فكر یا فكر نكردن به مطالب تنش زا و 
نامطلوب است که با تمرینات خاصی ذهن را آماده می کند تا در برابر عوامل تنش زا مقابله 

کند و به راحتی آن ها را کنار بگذارد.
یكی دیگر از عوامل استرس که باید از آن دوری کرد، متعهد کردن بیش از حد توان 
است. خیلی از افراد بلد نیستند در مواقع لزوم، کلمه ی » نه« را به کار ببرند، به همین خاطر 
اغلب بیش از حد توان متعهد می شوند و این تعهدات سبب ایجاد استرس می گردد. پس برای 
کاهش استرس نباید هیچ گاه بیشتر از حد توان مسؤولیتی را قبول کرد. از دیگر عواملی که 
باعث کاهش استرس می شود تمرکز افراد بر روی یک کار واحد است. به بیان دیگر نباید در 
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یک زمان روی چند کار بزرگ به طور همزمان تمرکز کرد که این سبب استرس می شود. ولی 
شاید یكی از مهم ترین و اساسی ترین عواملی که در کاهش استرس نقش کلیدی دارد، نگاه 
معنوی و نقش دین و معنویت در این مسأله است. معنویت مرحله ای است که در آن معنا، 

امید، آسایش و آرامش درون از طریق اعتقادات مذهبی در افراد ایجاد می شود. 
یكی از تأثیرات مهم معنویت در زندگی ارتقاء سالمت است. حفظ سالمتی نیازمند تغذیه ی 
سالم و مناسب، ورزش، استراحت کافی و پرهیز از عادت های غلط مثل کشیدن سیگار است 
اما اعتقادات و باورها نیز بر سالمت و طول عمر و کاهش اضطراب و استرس تأثیر می گذارد. 
مطالعات نشان می دهد که گرایشات دینی و معنوی قوی موجب ارتقاء سالمت انسان و 
آرامش روح می شود. همچنین در بهبود بسیاری از بیماری های مزمن مانند فشار خون باال، 
بیماری قلبی و بهبودی پس از جراحی کمک می کند. افرادی که دارای باورهای مذهبی 
و اعتقادی هستند کمتر به محرک های استرس زا پاسخ می دهند و این خود سبب آرامش 

شخص می گردد.
به طور کلی عمر افرادی که در برنامه های مذهبی و فعالیت های دینی حضور دارند بیشتر 
است. هر چه اعتقادات مذهبی باالتر باشد بدن در آرامش بیشتری قرار می گیرد، ضربان قلب، 
فشارخون و میزان تنفس پایین می آید و این امر پاسخ به استرس را در بدن کاهش می دهد. 
معنویت و باورهای دینی عملكرد سیستم ایمنی را بهبود می بخشد. درک دینی و قرآنی نیز 

سبب آرامش و بهبود شرایط فیزیكی و روانی شخص می شود.
قرآن خود مظهر سالمتی و شفابخشی است به طوری که در آیات متعددی از قرآن به عنوان 

یک عامل شفابخش یاد می شود؛ به طور مثال خداوند در سوره ی اسراء می فرماید:
 »و ننزل من القرآن ماهو شفاء و رحمه للمومنین و ال یزید الظالمین اال خسارا « 

)و از قرآن آنچه شفا و رحمت است برای مؤمنان نازل می کنیم و ستمگران را جز خسران 
و زیان نمی افزاید( 

و در سوره ی یونس می فرماید:
ربكم و شفاء ال فی الصدور و هدی و رحمه  قد جاءتكم موعظه من  الناس  ایها   »یا 

للمومنین« 
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)ای مردم اندرزی از سوی پروردگارتان برای شما آمده است و درمانی برای آنچه در 
سینه هاست درمانی برای دل های شما و هدایت و رحمتی است برای مؤمنان.(

پس با عنایت به این آیات می توان به این مطلب پی برد که شفا به معنای سالمتی است 
و در مقابل بیماری قرار دارد.

برای آدمی همیشه ابعاد مختلفی در نظر گرفته می شود. انسان دارای دو بعد جسمی و 
روانی است که هر کدام در معرض بیماری قرار بگیرند کارایی شخص دچار اختالل می شود. 
پس برای آشنایی بیشتر، بیماری های انسان در سه نوع مختلف اعتقادی، روانی و جسمی 
تقسیم و اثرات قرآن و مفاهیم دینی را در درمان آن ها بررسی می شود تا به این باور برسیم 
که اعتقادات مذهبی و دینی و علوم قرآنی و معنویت سبب کاهش بسیاری از امراض از 
جمله استرس می شود. برای آشنایی بیشتر هر یک از این بیماری ها را بررسی و اثرات قرآن 

و معنویت را در آن ها بررسی می کنیم.

قرآن، معنویت و درمان بیماری های اعتقادی
یكی از علل نزول قرآن درمان بیماری های اعتقادی مردم و دوری آن ها از شرک و نفاق 
و هدایت آن ها به سوی توحید و روشنایی بوده است. در آیات متعددی از قرآن به این مسأله 
اشاره شده است که هدف قرآن دوری مردم از ظلمت جهل و هدایت آن ها به سوی نور 
دانش و ایمان است. بیماری های اعتقادی و قلبی از بیماری های جسمی بسیار خطرناک تر و 

شدیدتر است و قرآن و دین اسالم شفا و رحمت و درمان کننده تمامی این امراض هستند.

قرآن و درمان بیماری های روانی
بی شک بیماری های روانی و اخالقی همانند بیماری های جسمی خطرناک و کشنده است 
و هر دو نیاز به درمان و رسیدگی دارد. قرآن نسخه ی حیات بخشی در درمان بیماری های 
روانی است. حضرت علی)ع( درباره ی شفابخش بودن قرآن می فرماید: »از این کتاب بزرگ 
آسمانی برای بیماری های خود شفا بخواهید و برای حل مشكالت تان از آن یاری بخواهید؛ 

چرا  که در این کتاب درمان بزرگ ترین دردها است.«
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برای اثبات این واقعیت می توان به مقایسه ی وضع اعراب جاهل با تربیت شدگان مكتب 
پیامبر )ص( در آغاز اسالم اشاره کرد. به طوری که آن قوم جاهل که انواع بیماری های 
اجتماعی و اخالقی را داشتند با استفاده از نسخه ی شفابخش نه تنها درمان یافتند بلكه آنچنان 
نیرومند و قوی شدند که هیچ نیرویی در مقابل شان قادر به ایستادگی نبود این ها همه نشان از 
شفابخش بودن این موهبت الهی است. برخی از روان شناسان با تحقیق بر روی آیات قرآنی 
دریافته اند که قرآن تأثیر زیادی بر روان آدمی می گذارد و اثرات شفابخش آن را با علوم تجربی 
مقایسه کرده اند و نتایجی بسیار شگفت انگیزی به دست آورده اند و معتقدند که دستورات و 
توصیه های قرآنی تأثیر بسیار زیادی در بهداشت روانی فردی و اجتماعی انسان دارد. تا جایی 
که عمل به دستورات قرآنی و دینی باالترین و بهترین تأثیر را در درمان این بیماری ها دارد.

خواندن مداوم قرآن و قرائت آن تاثیر بسیار زیادی در کاهش استرس دارد. در تحقیقی 
که روی 60 نفر از دختران صورت گرفته است مشخص شد دخترانی که حداقل شش ماه 
و به طور روزانه نیم ساعت قرآن را تالوت کرده اند میزان اضطراب و استرس و گرایش به 
افسردگی به میزان بسیار باالیی کاهش یافته و باعث دوری از یأس و دمیدن روح امید در 
آن ها شده است. قرآن با دعوت به صبر و شكیبایی در انسان ها سبب کاهش فشارهای 
روان می شود. قرآن همچنین با دعوت به توکل به خدا نقش مهمی در آرامش انسان ها دارد 

به طوری که یاد خداوند باعث آرامش قلب ها می شود.
ممنوعیت و منع خودکشی در مكاتب اسالمی و قرآن باعث پایین آمدن خودکشی در 
مجامع اسالمی و در بین افراد معتقد و معنوی شده است. در دین اسالم موارد دیگری نیز 
سبب درمان بسیاری از بیماری های روانی می شود از جمله؛ دعوت به احترام پدر و مادر که 
تأثیر زیادی بر سالمت خانواده و دوری از آسیب های اجتماعی و معضالت اجتماعی می شود 
و نماز خواندن که باعث آرامش فردی و سالمت محیط اجتماعی می گردد. منع از تجسس و 
غیبت و سوءظن که اثرات بسیار زیادی بر سالمت جامعه و شخصیت افراد دارد. تمامی این 

دستورات الهی به آرامش فردی و اجتماعی و رشد و شكوفایی فرد و جامعه کمک می کند.
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قرآن و درمان بیماری جسمی
قرآن با هدایت انسان ها و تربیت معنوی سبب رشد و شكوفایی جسم و سالمت و درمان 
بسیاری از بیماری های جسمی انسان نیز می شود. توصیه به بهداشت فردی و اجتماعی خود 
سبب درمان بسیاری از بیماری های جسمی می شود. در هر صورت قرآن برای بیماری های 
اعتقادی، روانی اخالقی و اجتماعی به صورت مستقیم دستورات الزم را ارائه می کند و حتی 
هدف از نزول خود را نجات انسان ها از بیماری اعتقادی و اخالقی می داند. همچنین برای 
بیماری های جسمی و بهداشت فردی و اجتماعی به صورت کنایه  و در پرتو دستورات و در 

قالب باید و نباید )حرام و حالل( راهكارهایی بیان کرده است.
در مجموع، رفتارهای مذهبی ارزش مثبتی در پرداختن به نكات معنا دار زندگی دارد. 
رفتارهایی از قبیل توکل به خداوند، زیارت و ... می توانند از طریق امید و ایجاد نگرش های 
مثبت موجب آرامش درونی فرد شوند. این اعتقاد که خدایی هست که ناظر بر اعمال است 
و موقعیت ها را کنترل می کند تا حد زیادی اضطراب مرتبط با موقعیت را کاهش می دهد، 
به طوری که اغلب مؤمنین ارتباط خود را با خدا همانند ارتباط با یک دوست بسیار صمیمی 
توصیف می کنند که راز و نیاز و درد دل با او تا حدود زیادی از حجم مشكالت می کاهد و 
می توان از طریق توسل به او احساس آرامش و امنیت بیشتری کرد. رفتار های مذهبی از این 

طریق در کنترل استرس های هیجانی به افراد کمک می کند.
در واقع یكی از عواملی که اثرات استرس را در انسان به حداقل می رساند، اعتقادات 
مذهبی و دینی است. افراد مسلمان که قرآن را هادی و راهنمایی برای زندگی خود می دانند 
با سختی ها و مشكالت زندگی عاقالنه برخورد می کنند و در حقیقت در برابر این مشكالت 
موفق تر هستند؛ بنابراین این افراد بر اساس تعالیم اسالمی مشكالت و سختی ها را جزئی 
از زندگی می دانند و آزمایشی از طرف خداوند می دانند. به همین دلیل به پیشواز مشكالت 

می روند و آمادگی وقوع آن ها را دارند. 
افراد معتقد مشكالت و مصائب را به عنوان امتحان و قضای الهی می دانند و بدین شكل 
ضمن ارزیابی آن ها، در برخورد با این عوامل راحت تر برخورد می کنند و کمتر دچار استرس 
و فشارهای روانی می شوند، با عنایت به این توکل عمل می کنند، در برابر عوامل استرس زا 
مقاوم تر هستند، امید به گشایش و حل مشكالت در وجودشان باقی است و آینده را روشن 
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می بینند. همچنین بعضی از مشكالت را ناشی از اعمال خطا و گناه خود می دانند و به 
همین دلیل از آن ها پیشگیری می کنند. عالوه بر تمامی این موارد در قرآن به طور آشكار به 
راهكار های مشخص در برخورد با عوامل استرس زا و فشارهای روانی اشاره شده است که 
می توان به نماز، دعا و توکل به خدا، صبر و شكیبایی، توجه و ذکر، دل کندن از امور فانی 

دینوی و اعتقاد قلبی به امور اخروی نام برد. 
به همین دلیل به اعتقاد نویسنده، ایمان و اعتقاد قلبی نقش بسیار مهم و اساسی در قدرت 
روانی اشخاص دارد و هرچه افراد ایمان و اعتقاد قوی تر و محكم تری داشته باشند در برابر 
عوامل استرس زا مقاوم ترند. همانطور که گفته شد دعا و ذکر از جمله موارد بسیار مهم در 
کاهش استرس و بیماری های روانی است. در حقیقت، اجابت دعا یكی از فواید مهم آن 
است.  البته فلسفه ی دعا صرفاً بر اساس اجابت آن نیست؛ زیرا  از هر کسی که بتواند نیاز و 
خواهش انسان را برآورده کند می توان درخواست کمک کرد که این با روح توحید و یگانگی 
خداوند مغایرت دارد. نفس دعا در جهت کنار رفتن غرور و تكبر در انسان است؛ چرا  که غرور 
و تكبر آدمی یكی از عواملی است که از دعا و ذکر جلوگیری می کند. در این حالت انسان 
خود در حدی که خواهش کند نمی داند و غرور در وجود او شعله ور می شود. انسان با دعا و 
ذکر خداوند به آرامش خاص فطری مورد نظر خود می رسد و این سبب می شود که بسیاری 
از مشكالت برای او سهل و آسان شود و فشارهای روحی و در نهایت استرس به میزان قابل 

توجهی کاهش یابد. 
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اختالل های  و  روانی  سالمت  و  دینی  مقابله ی   الگوهای  بین  ارتباط 
روان شناختی    

محمد حسین بیاضی1  ،  علی اکبر صارمی2 

 
چکیده

در زمینه ی تأثیرگذاری دین بر سالمت روانی و جسمی یک چشم انداز غالب پژوهشی 
در روان شناسی دین نظریه ی مقابله ی دینی است. در این نظریه پارگامنت و همكاران یک 
مدل دو عاملی مقابله ی دینی را ارائه می کنند که شامل الگوی مقابله ی دینی مثبت و 
الگوی مقابله ی دینی منفی است. در پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه ی بین الگوهای 
مقابله ی دینی مثبت و منفی با ابعاد سالمت – اختالل روانی تعداد 761 نفر )346 پسر و 
397 دختر( از دانشجویان واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی: مشهد،  قوچان،  تربت جام،  
بیرجند و سبزوار به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. الگوی مقابله ی دینی مثبت 
)حمایت اجتماعی/ ارزیابی مجدد از نیكوکاری دینی،  مقابله ی دینی مشارکتی/ اتكا به 
نفس پایین، تسلیم شدن فعال دینی، تمرکز دینی، آمرزش و تطهیر دینی، اتصال معنوی، 
مشخص کردن مرزهای دینی، جست وجوی حمایت از طرف روحانیان و برادران دینی، 
)ارزیابی  مقابله ی دینی منفی  الگوی  و  تبدیل و جهت گیری دینی(  کمک کردن دینی، 
مجدد به عنوان تنبیه خدا،  ارزیابی مجدد به عنوان عمل شیطان،  ارزیابی مجدد قدرت خدا،  
طفره روی انفعالی دینی،  تقاضای شفاعت مستقیم،  نارضایتی معنوی  و نارضایتی دینی بین 
فردی( با استفاده از مقیاس مقابله ی دینی )RCOPE پارگامنت و همكاران,  1988( بررسي 
شد. ابعاد سالمت،  اختالل روانی با به کارگیری مقیاس 9 بعدی بازبینی شده ی فهرست 

1. عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی تربت جام، دانشجوی دکترای روانشناسی سالمت. 
2. عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی تربت جام. 
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نشانه ها )SCL-90-R دروگاتیس ,1977( که به اندازگیری مشكالت بدنی شكل،  وسواس 
بی اختیاری،  حساسیت در روابط بین فردی،  افسردگی،  اضطراب،  خصومت، هراس، 
افكار پارانوئیدی و روان گسستگی می پردازد، ارزیابی شدند. نتایج نشان داد: همبستگی مثبت 
مثـبت  دینی  مقابله ی  الگوی  و   )GSI( نشانه ها  کلی  شدت  شاخص  بین  معنا داری  و 
)r=0/12  ،p >0/001( و الگوی مقابله ی دینی منفی)r=0/51  ،p > 0/001( وجود دارد 
و سبک های مقابله ی دینی منفی به طور کلی همبستگی مثبت تری با شاخص کلی بیماری 
و انواع اختالل های روانی داشت. همچنین دانشجویان دختر بیشتر از الگوی مقابله ی دینی 

مثبت و دانشجویان مذکر از الگوی مقابله ی دینی منفی استفاده مي کردند.

مقدمه

تاکنون مطالعات متعددی در خصوص ارتباط دین و سالمت روانی و جسمی انجام شده 
است. اولین رویكرد در این خصوص بررسی ارتباط شاخص های کلی دین داری1  و معنویت2  
مانند وابستگی و حضور در مراکز دینی، دعا و عبادت کردن و انجام وظایف دینی هستند. نتایج 
این مطالعات حاکی از ارتباط ضعیف بین اندازه های کلی دین داری و معنویت با متغیرهای 
سالمتی است )پارگامنت3 ، 2002؛ کوئینگ4 ، کاالف5  و الرسون6 ، 2001(. در حال حاضر 
دو چشم انداز تحقیقی غالب در حوزه ی روان شناسی دین معاصر و بهزیستی وجود دارد. 
اولین سازه ی غالب جهت گیری دینی7  است )آلپورت8  و راس9 ، 1967(. مطالعات حاکی از 
ارتباط مثبت بین جهت گیری دینی درونی با سالمت روانی است )دوناهو10 ، 1985؛ به نقل 
1.religiosity
2.spirituality
3.Pargament
4.Koenig
5.Cullough
6.Larson
7.religious orientation
8.Alport
9.Ross
10.Donahve
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از لوئیس1  و مالتبی2  و دی3 ، 2005(. دومین چشم انداز دین را در قالب یک فرآیند 
مقابله ای در نظر می گیرد )پارگامنت، 1997(. مقابله ی دینی شكلی از مقابله است که شامل 
استفاده از فنون شناختی و رفتاری در مواجهه با رویدادهای استرس زای زندگی است که 
ریشه در دین و معنویت دارد )تیكس4  و فرازیر5 ، 1997(. پارگامنت )1997( اشاره دارد به 
این که الگوی مقابله ی دینی6  بهتر می تواند ارتباط بین دین داری و بهزیستی روان شناختی 
را توضیح دهد. او معتقد است که این مدل نظری می تواند فرآیند پیچیده و مستمری را نشان 
دهد که به واسطه ی آن دین با زندگی افراد به هم می پیوندد و به آن ها فرصت مقابله با 
فشارهای روانی در زندگی را می دهد. عالوه بر این پارگامنت معتقد است که مقابله ی دینی 
به عنوان یک عامل میانجی بین جهت گیری عمومی دینی و سالمتی عمل می کند )به 
نقل از لوییس و همكاران، 2005(. تعدادی از مطالعات نشان داده اند که الگوهای مقابله ی 
و  روانی  نیز می تواند شاخص های سالمت  اثرات دین داری عمومی  از کنترل  بعد  دینی 
جسمی را پیش بینی کنند )پارگامنت، 1997(. به طور کلی مقابله ی دینی قابل کاهش به 
مقابله ی غیردینی نیست و در آن عقاید و اعمال دینی عمومی و کلی به شكل خاصی از 
مقابله تبدیل می شود که تأثیر مستقیمی روی سالمت فرد در موقعیت های استرس زا دارد 
)پارگامنت، 1997، به نقل از پارگامنت، کوئینگ، تاراکشورار7  و هاهان8 ، 2004(. بر این 
اساس پارگامنت، اسمیت9 ، کوئینگ و پررز10  )1998( در تحقیقات خود یک مدل دو عاملی 
از الگوهای مقابله ی دینی مثبت و منفی ارائه کرده اند. )جدول 1( روش های مقابله ی دینی 
مثبت ناشی از ارتباط ایمن و رضایت بخش با خدا و احساس معنویت و تعالی روحی است و 
روش های مقابله ی دینی منفی از ارتباط شكننده و ضعیف با خدا و دیدگاه ناامیدانه از جهان 

ناشی می شود )پارگامنت و همكاران، 1998، 2004(.
1.Lewis
2.Maltby
3.Day
4.Tix
5.Frazier
6.religious coping pattern
7.Tarakeshwar
8.Hahan
9.Smith
10.Prerez
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جدول 1: الگوهای مقابله ی دینی مثبت و منفی

1.Benevolent religious reappraisal/ spiritual support
2.Collaborative/ low self- directing religious coping -
3.Active religious surrender
4.Religious focus
5.Religious purificationl forgiveness
6.Spiritual connection -
7.Making religious boundaries
8.Seeking support form clergy/ members
9.Religious helping
10.Religious direction/ conversion
11.punishing God reappraisal
12.Demonic reappraisal
13.Reappraisal of God›s power -
14.Passive religious deferral
15.Pleading for direct intercession
16.Spiritual discontent
17.Interpersonal religious discontent
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مطالعات انجام شده بر الگوهای مقابله ی دینی نشان می دهد که بعد از اعمال کنترل 
روی متغیرهای اجتماعی و جمعیت شناختی مقابله ی دینی مثبت با افسردگی پایین، کیفیت 
باالتر زندگی، رشد مرتبط با استرس و درجه بندی بیرونی از تشریک مساعی باالتر در بین 
بیماران مسن تر بستری در بیمارستان )کوئینگ، پارگامنت و نیلسن1  1988(، )اضطراب و 
افسردگی کمتر در بین دانشجویان )پارگامنت، کوئنیگ و پرز2 ، 2005( تأثیرات مثبت تر در 
بیماران با درد مزمن )بوش3  و همكاران، 1999(، خطر پایین تر مرگ و میر در طی دوره ی 
شش ماهه بین بیماران تحت عمل جراحی قلب باز )اکسمان4 ، فریمن5  و مان هایمر6 ، 
1995( و خصومت پایین بین اعضای خانواده )تامسون7 و واردمان ، 1997( و بهبود در 
سالمتی )پارگامنت و همكاران، 2004( رابطه داشت. از طرف دیگر شیوه های مقابله ی دینی 
منفی با بهبودی جسمی ضعیف تر در بین بیماران بازتوانی پزشكی )فیچت8 ، رایبارچیک9 
، دمارکو10  و نیكوالس11 ، 1999( سالمت جسمی ضعیف تر و خطر مرگ و میر باالتر در 
بین بیماران دارای بیمارهای پزشكی مسن تر در طی دوره ی دو ساله )کوئینگ و همكاران 
1998، پارگامنت و همكاران، 2004(خلق افسرده تر و مضطرب تر و عزت نفس پایین تر در 
بین دانشجویان )اکس الین12 ، یالی13  و لوبل14 ، 1999 به نقی از پارگامنت، 2002( پریشانی 

1.Nielsen
2.Perez 
3.Bush
4.Oxman
5.Freeman 
6.Man heimer
7.Thomson
8.Fitchette
9.Rybarczyk
10.De marco
11.Nicholas
12.Exline
13.Yali
14.Lobel
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روان شناختی باالتر در بین قربانیان سیل غرب میانه )آمریكا( )اسمیت1 ، 1993؛ پارگامنت، 
)پارگامنت و  پارگامنت، 2002( و کاهش در سالمتی  از  نقل  به   ،2000 ، الیور2  برانت و 

همكاران، 2004( رابطه داشت.
همچنین تحقیقات حاکی از ارتباط متقابل بین دین و فرهنگ است و اگرچه اعمال دینی 
مانند دعا کردن، نماز خواندن، روزه گرفتن و شرکت در مراسم دینی در فرهنگ های مختلف 
و ادیان بزرگ تا حد زیادی مشترک است، اما ماهیت آن ها در بین فرهنگ ها تفاوت دارد 
به ویژه در هنگام مقابله با رویدادهای فشار زای زندگی )تراکشوار، استانتون و پارگامنت، 
2003(. عالوه بر آن ادیان جهانی نیز از جهات مختلفی چون آئین های دینی، انتظاراتی که از 
پیروان شان دارند اهداف غایی بشر و راه های دستیابی به آن با هم متفاوتند )پارگامنت، 1997(. 
بنابراین در مقاله ی حاضر ارتباط بین مدل دو عاملی الگوهای مقابله ی دینی مثبت و منفی 
)پارگامنت و همكاران، 1998( با سالمت روانی دانشجویان واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی 
استان خراسان بررسی شده است و نتایج تحقیق انجام شده روی دانشجویان مسلمان ایرانی 
با نتایج تحقیقات پارگامنت و همكاران روی دانشجویان آمریكایی مقایسه شده است. بر این 

اساس پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به سؤال و آزمون فرضیه های زیر است:
است؟  چگونه  مطالعه  مورد  دانشجویان  بین  در  منفی  و  مثبت  دینی  مقابله ی  الگوی 
الگوی مقابله ی دینی مثبت و اختالالت روان شناختی همبستگی منفی وجود دارد.  بین 
بین الگوهای مقابله ی دینی منفی و اختالالت روان شناختی همبستگی مثبت وجود دارد. 
دانشجویان بیشتر از الگوی مقابله ی دینی مثبت استفاده می کنند تا الگوی مقابله ی دینی 
منفی. بین دانشجویان پسر و دختر در الگوی مقابله ی دینی مثبت و منفی تفاوت وجود دارد.

1.Smith
2.Oliver



76

روش 
آزمودنی ها

جامعه ی آماری مورد مطالعه کلیه ی دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه های آزاد 
اسالمی استان های خراسان رضوی و جنوبی در سال تحصیلی 85-1384 و نمونه ی مورد 
مطالعه در این پژوهش شامل 761 نفر از دانشجویان )364 نفر مرد و 397 نفر زن( واحدهای 
دانشگاه آزاد اسالمی مشهد، تربت جام، قوچان، سبزوار و بیرجند بود که در رشته های مختلف 
ارشد و دکترای حرفه ای در سال  تحصیلی و دوره های کاردانی، کارشناسی، کارشناسی 
تحصیلی 85-1384 مشغول به تحصیل بودند. در نمونه ی مورد مطالعه 80/7 درصد مجرد 
15/1 درصد شاغل و تقریباً همگی مسلمان بودند که با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب 

شدند.

ابزار

مقیاس  این   :)2000 همكاران،  و  پارگامنت   ،RCOPE( دینی  مقابله ی  مقیاس  الف( 
در نمونه ای از دانشجویان آمریكایی )540 نفر( و نمونه ای از بیماران سالمند بستری در 
بیمارستان )551 نفر( اعتباریابی شده است و نتایج آن در مجله ی روان شناسی بالینی گزارش 
شده است. فرم اولیه ی مقیاس دارای 105 ماده ی اصلی و 21 خرده مقیاس است که هرکدام 
8 ماده دارد و سپس با یک مطالعه ی اکتشافی مقیاس 17 عاملی )مقیاس حاضر( ساخته شد 
که به نظر سازندگان از مقیاس 21 عاملی مفیدتر است. خرده مقیاس ها شامل 10 مقیاس 
برای اندازه گیری الگوی مقابله ی دینی مثبت و 7 مقیاس برای اندازه گیری مقابله ی دینی 
منفی است. در نمونه ی دانشجویان همسانی درونی بین مقیاس ها از متوسط تا باال )%61 
تا 94%( و در نمونه ی بستری نیز 7 مقیاس دارای همسانی درونی قابل قبولی بوده و 3 
مقیاس دارای آلفای باالی 8% هستند )پارگامنت و همكاران، 2000(. در مطالعه ی حاضر 
این مقیاس توسط نویسندگان مقاله به فارسی برگردانده شد و سپس دو نفر از اساتید زبان 
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انگلیسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تربت جام نسخه ی ترجمه شده ی مقیاس RCOPE را با 
نمونه ی اصلی مطابقت دادند و اصالحات انجام شد. در انتها یكی از اساتید گروه روان شناسی 
نسخه ی ترجمه شده را مورد بازبینی قرار داد و سپس محققان فرم ترجمه شده ی نهایی 
اختیار  در  از مقیاس  نمونه ی مورد مطالعه نسخه هایی  اجرا روی  از  قبل  آماده کردند.  را 
دانشجویان روان شناسی دانشگاه آزاد اسالمی تربت جام قرار گرفت تا اطمینان حاصل شود 
که متن ترجمه شده قابل فهم و روان است و اصالحات الزم صورت گرفت. در مطالعه ی 

حاضر ضریب پایایی درونی خرده مقیاس بین 56% تا 88% به  دست آمد.
ب( مقیاس SCL-90-R )دراگاتیس1 و همكاران، 1976(: این آزمون دارای 90 پرسش 
برای ارزیابی نشانه های روانی بر پایه ی گزارش پاسخگو است. این ابزار برای نشان دادن 
جنبه های روان شناختی بیماران جسمی و روانی توسط دراگاتیس ، لیپمن2  و کووی3  )1973( 
معرفی شده، بر پایه ی تجربیات بالینی مورد تجدید نظر قرار گرفته و نسخه ی نهایی آن به 
وسیله ی دراگاتیس، ریكلز4  و راک5  )1976( تدوین گردیده است. پاسخ های ارائه شده به هر 
یک از مواد آزمون براساس یک مقیاس پنج درجه ای از میزان ناراحتی )از هیچ تا به شدت( 

مشخص می گردد و 9 بعد مختلف اختالالت روان شناختی را می سنجد.
 این ابعاد عبارتند از: جسمانی کردن، وسواس جبری، حساسیت در روابط بین فردی، 
افسردگی، پرخاشگری، ترس مرضی، افكار پارانوئیدی و روان پریشی، نمره گذاری و تفسیر 
آزمون براساس: شاخص کلی عالئم مرضی6 ، معیار ضریب ناراحتی7  و جمع عالئم مرضی8  
بررسی های  در  و   %8 را  آزمون  این  پایایی   )1359( میرزایی  ایران  در  می گیرد.  صورت 
همه گیر شناسی پایایی آن 97% و کارآیی آن بیش از 9% ارزیابی شده است )باقری یزدی، 
بوالهری، شاه محمدی، 1373؛ کوکبه، 1372 و جاویدی، 1372 به نقل اشكانی، ده بزرگی 

و شجاع، 1381(.
1.Derogatis
2.Lipman
3.Covi
4.Richels
5.Rock
6.Global Severity Index (GSI(
7.Positive Symptom Distress Index (PSDI(
8. Positive Symptom Total (PST(  
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)از  پرسشگران  از  نفر  دو  و  مجریان طرح  عهده ی  بر  پژوهش  پرسشنامه های  اجرای 
دانشجویان سال آخر کارشناسی روان شناسی( قرار داشت. قبل از اجرا مجریان و پرسشگران 
طی جلساتی در مورد یک شیوه ی یكسان اجرای پرسشنامه ها تصمیم گیری کردند. اجرای 
پرسشنامه در محل کالس درس دانشجویان انجام گرفت و قبل از اجرا توضیحات الزم در 
مورد نحوه ی تكمیل پرسشنامه ها و اهداف کلی طرح به منظور جلب همكاری دانشجویان 
ارائه شد. ضمناً در آغاز هر پرسشنامه توضیحات مربوط به نحوه ی تكمیل پرسشنامه درج 
شده بود تا مشكلی در تكمیل آن ها پیش نیاید. در تحلیل داده ها برای محاسبه همسانی 
درونی سؤاالت خرده مقیاس ها و کل مقیاس RCOPE از ضریب آلفای کرونباخ استفاده 
 GSI شد. همچنین برای بررسی همبستگی بین الگوی مقابله ی دینی مثبت و منفی و نمرات
و ابعاد 9 گانه ی اختالل در مقیاسSCL-90-R از آزمون معنی داری ضریب همبستگی 
پیرسون و برای مقایسه ی میانگین های نمرات الگوی مقابله ی دینی مثبت و منفی در 

دانشجویان دختر و پسر از آزمون t مستقل استفاده شد.

یافته ها 

در جدول 1 میانگین و انحراف معیار و ضرایب پایایی RCOPE و خرده مقیاس های 
مقابله ی دینی مثبت و منفی آورده شده است. همانطور که مشاهده می شود، میانگین کلی 
نمرات دانشجویان ایرانی )مطالعه ی حاضر( هم در مقیاس های مقابله ی دینی مثبت و هم 
مقابله دینی منفی باالتر از دانشجویان آمریكایی در مطالعه ی پارگامنت و همكاران است. به 
این معنی که دانشجویان ایرانی به طور کلی بیشتر از الگوهای مقابله ی دینی استفاده کردند. 
همچنین هم در دانشجویان ایرانی و هم در دانشجویان آمریكایی میانگین کلی مقیاس های 
مثبت باالتر از مقیاس های منفی است که نشان می دهد هر دو گروه بیشتر از الگوهای 
مقابله ی دینی مثبت استفاده کرده اند. مقایسه ی خرده مقیاس ها نشان می دهد که باالترین 
میانگین هم در بین دانشجویان ایرانی )2/32( و هم دانشجویان آمریكایی )1/77( مربوط به 
مقابله ی دینی مثبت دوم )مقابله دینی مشارکتی/ خودجهت دهی پایین( است. اما پایین ترین 
میانگین در دانشجویان ایرانی مربوط به مقابله ی دینی منفی سوم ) ارزیابی مجدد قدرت 
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خدا برابر 42%( و در دانشجویان آمریكایی مربوط به مقابله ی دینی منفی دوم )ارزیابی مجدد 
به عنوان عمل شیطانی برابر 27%( است.

در این مطالعه جهت سنجش پایایی درونی مقیاس RCOPE از ضریب آلفای کرونباخ 
استفاده شد. همانطور که در جدول 1 مشاهده می شود ضریب آلفا در مطالعه ی حاضر برای 
خرده مقیاس ها بین 54% تا 88% و در مطالعه ی پارگامنت و همكاران )2000( بین 61% تا 

94% است.
 RCOPE جدول 2: مقایسه ی میانگین و انحراف معیار مربوط به خرده مقیاس ها ی
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در جدول 3 و 4 به ترتیب ضرایب همبستگی بین میانگین کل مقیاس ها ی مقابله ی دینی 
مثبت و منــفی با شاخص GSI و ابـعاد 9 گانه ی اختالالت روان شنــاختی در مقیاس  
SCL -90 -R و همچنین ضرایب همبستگی بین هر کدام از خرده مقیاس ها ی مقابله ی 

دینی مثبت و منفی با شاخص های GSI آورده شده است. همانطور که مشاهده می شود بین 
میانگین کل مقیاس های مقابله ی مثبت و شاخص کلی بیماری GSI همبستگی مثبت و 

.)r=0/15 و P>0/01( معناداری وجود دارد
اختالالت  ابعاد  با  مثبت  دینی  مقابله ی  مقیاس ها ی  کل  میانگین  بین  همچنین 
روان شناختی در مقیاس SCL -90 -R به استثناء اختالل خصومت همبستگی مثبت و 
معناداری )P>0/01( وجود دارد. اگرچه مقادیر ضرایب همبستگی پایین است ولی با توجه 
به باال بودن حجم نمونه معنادار است. همچنین همبستگی بین میانگین کل مقیاس ها ی 
مقابله ی دینی منفی و P>0/01( GSI و r=0/51( و هر کدام از ابعاد 9 گانه ی اختالالت 
معنادار است )P>0/01( به طور کل در  روان شناختی در مقیاس SCL-90-R مثبت و 
مقایسه با الگوی مقابله ی دینی مثبت همبستگی باالتری بین الگوی مقابله ی دینی منفی و 

اختالالت روان شناختی مشاهده می شود.
جدول 4 نشان می دهد که بین شیوه های مقابله ی دینی مثبت )به استثناء مقابله  مثبت 
دوم و سوم( با شاخص کلی بیماری GSI همبستگی مثبت و معناداری )P>0/01( وجود 
دارد. اما همبستگی بین شیوه ی مقابله ی دینی مشارکتی/ خودجهت دهی پایین و GSI منفی 
و معنادار است )P>0/01 و r=0/18( در مقایسه با شیوه های مقابله ی دینی مثبت ضرایب 

همبستگی بین شیوه های مقابله ی دینی منفی و GSI باالتر است.
GSI جدول 3: ضرایب همبستگی بین میانگین کل مقیاس ها ی مقابله ی دینی مثبت و منفی و

)N=761( R-90-SCL و اختالالت روان شناختی در مقیاس

** P>0.01, *P>0.05
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)N=761( GSI جدول 4: ضرایب همبستگی بین الگوی مقابله ی دینی مثبت و منفی و نمرات

** P>0.05, *P>0.01

جدول 5: نتایج آزمون t در مورد مقایسه ی میانگین کل نمرات مقیاس های 
مقابله ی دینی مثبت و منفی در دانشجویان مرد و زن

جدول 5 نشان می دهد که بین دانشجویان مرد و زن و در الگوی مقابله ی دینی مثبت 
تفاوت معناداری وجود دارد )p>0/001 و t=-3/33( که این تفاوت به نفع دانشجویان زن 

است و آن ها بیشتر از شیوه های مقابله ی دینی مثبت استفاده کرده اند.
 همچنین تفاوت معناداری در الگوی مقابله ی دینی منفی بین دانشجویان زن و مرد 
مشاهده می شود )p>0/05 و t=-2/37( که دانشجویان مرد بیشتر از شیوه های مقابله ی 

دینی منفی استفاده کرده اند.
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بحث

در پژوهش حاضر پایایی درونی خوبی برای خرده مقیاس های RCOPE )بین 0/54 
تا 0/88( مشاهده شد که ضرایب آلفای کرونباخ در مطالعه ی اولیه پارگامنت و همكاران 
)2000( روی دانشجویان آمریكایی )0/61 تا 0/94( نزدیک است. عالوه بر این مقایسه ی 
نتایج مطالعه ی حاضر با مطالعه ی پارگامنت و همكاران نشان می دهد که دانشجویان 
ایرانی هم در الگوی مقابله ی دینی مثبت و هم در الگوی مقابله ی دینی منفی نمرات 

باالتری را نسبت به دانشجویان آمریكایی کسب کرده اند که تقریبًا دو برابر است. 
وایلد2  و جوزف3   و  تورسون1  و همكاران )1997(  پژوهش  یافته های  با  نتایج  این 
)1997( همسو بوده و نشان دهنده ی سطوح باالتر تعهد دینی در نمونه های مسلمان 
است. این نتایج به تفاوت های دینی و فرهنگی بین جامعه ی ایران و آمریكا قابل توجیه 
است. در حالی که دانشجویان ایرانی در یک فرهنگ دینی غالب پرورش یافته و زندگی 
غیردینی  زیادی  حد  تا  و  کثرت گرایانه  فرهنگی  دارای  آمریكایی  دانشجویان  می کنند 
هستند و با توجه به ارتباط متقابل دین و فرهنگ )تراکشوار و همكاران، 2003( این 

نتایج قابل پیش بینی است.
نتایج مطالعه ی حاضر نشان می دهد که دانشجویان دو برابر بیشتر از الگوی مقابله ی 
دینی مثبت در مقایسه با الگوی مقابله ی دینی منفی استفاده کرده اند که از نتایج تحقیق 
اولیه ی پارگامنت و همكاران )2000( روی نمونه ی دانشجویان و بیماران سالمند بستری 
افراد  که  می دهد  نشان  و  می کند  حمایت   )2005( همكاران  و  لوئیس  بیمارستان  در 
گرایش بیشتری به استفاده از روش های مقابله ی دینی مثبت دارند تا روش های مقابله ی 

دینی منفی و این موضوع در بین دانشجویان ایرانی نیز کاماًل مشهود است.
الگوی  بین  معناداری  ولی  مثبت  ضعیف  همبستگی  حاضر  پژوهش  در  همچنین 
مقابله ی دینی مثبت و شاخص کلی عالئم مرضی یا GSI و اختالالت روان شناختی 
در مقیاس SCL-90-R مشاهده شد که باالترین ضریب همبستگی 0/18 و مربوط به 

1.Thorson
2.Wild
3.Joseph
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الگوی مقابله ی دینی مثبت و اختالل پارانوئیا بود. از طرف دیگر همبستگی های متوسط 
مثبت و معناداری نیز بین الگوی مقابله ی دینی منفی و GSI و هر کدام از اختالالت 
الگوی  به  مربوط  و   0/51 همبستگی  ضریب  باالترین  که  شد  مشاهده  روان شناختی 
مقابله ی دینی منفی و GSI بود. عالوه بر این همبستگی های ضعیف و مثبتی نیز بین 
8 مقیاس از ده مقیاس مقابله ی دینی با GSI وجود داشت و تنها بین روش مقابله ی 
دینی مشارکتی/ خود جهت دهی پایین و GSI همبستگی منفی و معناداری وجود دارد. 
 GSI باالخره همبستگی های متوسط و مثبتی نیز بین الگوی مقابله ی دینی منفی و

مشاهده شد.
به طور کلی نتایج پژوهش حاضر در زمینه ی الگوی مقابله ی دینی منفی تا حدودی 
و  الین  اکسی  و   )2004  ،2000  ،1998( همكاران  و  پارگامنت  اولیه ی  یافته های  از 
همكاران )1999( حمایت کرده و حاکی از ارتباط مثبت شیوه های مقابله ی دینی منفی با 
اختالالت روان شناختی است. اما در پژوهش حاضر همبستگی مثبت ضعیف و معناداری 
 SCL-90-R نیز بین الگوی مقابله ی دینی مثبت با اختالالت روان شناختی در مقیاس
به عنوان مثال در مطالعه ی  ندارد.  با مطالعات قبلی  مشاهده شد که همسویی چندانی 
در  کمتر  اضطراب  و  افسردگی  با  مثبت  دینی  مقابله ی   )2000( همكاران  و  پارگامنت 
بین دانشجویان و در مطالعه ی تامسون و واردمارن )1997( با خصومت پایین تر اعضاء 
دانشجویان  افسردگی کمتر  با   )2006( واتسون2  و  مطالعه ی حنیف خان1  در  و  خانواده 
پاکستانی مرتبط است. اما اگر نتایج را چنین تفسیر کنیم که در مقایسه با الگوی مقابله ی 
دینی منفی ضرایب همبستگی بین الگوی مقابله ی دینی مثبت و اختالالت روان شناختی 
ارتباط  بسیار پایین تر است. شاید بتوان نتیجه گرفت که به هر حال مقابله های مثبت 
ضعیف تری را با اختالالت روان شناختی دارند. تبیین احتمالی دیگر این نتایج این است 
که مقابله ی دینی به وسیله ی عوامل فرهنگی در هر جامعه شكل می گیرد و در بین 

اعضای فرهنگ های مختلف و ادیان گوناگون متفاوت است. آداب و رسوم دینی مانند
 نماز و دعا خواندن رفتن به کلیسا و مسجد در بین مردم تحت تأثیر فرهنگ قرار دارد 

1.Haneefkhan
2.Watson
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)تراکشوار و همكاران، 2003(. بنابراین ممـــكن است برای نمونه های مورد مطالعه ی 
ایرانی و مسلمان مرزهای کاماًل دقیق و مشخصی بین الگوهای مقابله ی دینی مثبت 
و منفی که در مطالعه ی پارگامنت و همكاران روی مسیحیان آمریكایی به دست آمده 
است وجود نداشته باشد و بین این الگوهای مقابله ی همپوشی وجود داشته باشد. در 
از  با مردان به طور معناداری بیشتر  پژوهش حاضر مشخص شد که زنان در مقایسه 
الگوهای مقابله ی دینی مثبت و برعكس مردان بیشتر از الگوهای مقابله ی دینی منفی 

استفاده کرده اند.
و  بیت  )آرگیله،  به مردان  زنان نسبت  باالتر  از دین داری  از تحقیقات حاکی  بعضی 
بیشتری  اثربخشی  این که دین  و  پارگامنت، 2002( است  از  نقل  به  هاالهمی، 1975 
و  پارگامنت، 2002(  از  نقل  به  و همكاران، 1996،  )کارک  داشته  زنان  روی سالمت 
بیشتر آن ها در برابر استرس حفاظت می کند و عامل کاهش شیوع افسردگی در زنان و 
افزایش آن در مردان )نورتن1  و همكاران، 2006( است. نتایج حاضر همراه با یافته های 
فوق از نقش تعدیل کننده ی جنسیت در ارتباط بین دین و سالمتی حمایت می کند. به 
هر حال به نظر می رسد که نتایج این پژوهش مدل دو عاملی مقابله ی دینی پارگامنت 
و همكاران را مورد تأیید قرار داده و حمایت هایی را از ارتباط متفاوت الگوهای مقابله ی 
الگوی  بین  منفی  ارتباط  وجود  اما  می آورد،  عمل  به  با سالمتی  منفی  و  مثبت  دینی 

مقابله ی دینی مثبت با سالمتی را مورد تأئید قرار نمی دهد.
فهم  در  دشواری  و  حاضر  تحقیق  در  استفاده  مورد  پرسشنامه های  بودن  طوالنی 
از  مواد  این  بودن  دین  نوع  و  فرهنگ  به  وابسته  و   RECOP مقیاس  مواد  از  بعضی 
کوتاه  فرم  از  استفاده  با  مطالعه ای  انجام  بنابراین  است؛  آن  عمده ی  محدودیت های 
مقیاس مقابله ی دینی )BRCOPE( و مقایسه ی گروه های بیمار و غیربیمار برای آزمون 
مدل دو عاملی مقابله ی دینی پارگامنت در جمعیت های مسلمان و ایرانی می تواند به 

نتایج بهتری منجر شود.

1.Norton
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ارتباط بین اعتقادات مذهبی و وضعیت ُخلق در دانشجویان
سعید پهلوان زاده1 ، محبوبه کیاستپور2  

چکیده

توجه به بهداشت رواني دانشجویان از اهمیت فراواني دارد؛ چرا که دوره ی دانشجویي 
با فشارها و سختي هاي زیادي همراه است و مي تواند روي کیفیت سازگاري و بهداشت 
رواني آن ها اثر بگذارد و باعث بروز مشكالتي نظیر افسردگي شود و بر پیشرفت تحصیلي 
و سالمت آینده ی آن ها اثر گذارد. از آن جا که اعتقادات مذهبی یكی از مواردی است 
که در پیشگیری از اختالالت روانی و درمان آن نقش بسیار مهمی دارد، این پژوهش با 

هدف بررسي رابطه ی اعتقادات مذهبي و وضعیت ُخلقي دانشجویان انجام شد.
از  نفر   160 اطالعات  بود.  مقطعي  و  تحلیلي  ـ  توصیفي  پژوهش  یک  مطالعه،  این 
روش  به  اصفهان  پزشكي  علوم  دانشگاه  مامایي  و  پرستاري  دانشكده ی  دانشجویان 
نمونه گیري تصادفي منظم و اطالعات توسط پرسشنامه های سنجش اعتقادات مذهبی 

و افسردگي زونگ گردآوري شد و توسط نرم افزار آماري SPSS تجزیه وتحلیل گردید.
 73/4 درصد دانشجویان از سطح اعتقادی باال برخوردار و اکثر آن ها )66/7درصد( 
دارای خلق طبیعی بودند. ارتباط بین اعتقادات مذهبی و وضعیت خلق با استفاده از آزمون 
آماری کای دو و با ضریب اطمینان 95 درصد معنا دار بود؛ همچنین بین اعتقادات مذهبی

 و جنس و سن و دوره ی تحصیلی با وضعیت خلق )شدت افسردگی( ارتباط معنا دار 

1. عضو هیأت علمي گروه روان پرستاري دانشكده ی پرستاري و مامایي دانشگاه علوم پزشكی اصفهان. 
2. کارشناس زبان آموزش وپرورش ناحیه 1 شهر اصفهان. 
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راهبردهای  از  می توانند  درمانی  بهداشتی  خدمات  مسؤولین  بنابراین  داشت؛  وجود 
و  کنند  استفاده  جامعه  بهداشت  روانی  برنامه ریزی های  در  شایسته ای  نحو  به  مذهبی 
از روان درمان گران به ویژه روان پرستاران، روان شناسان و روان پزشكان انتظار می رود از 
اعتقادات و باورهای بیماران افسرده کمال استفاده را در جهت کمک به آن ها به عمل 

آورند و سعی کنند تا باورهای مذهبی آن ها را تقویت کنند. 

مقدمه

توجه به بهداشت رواني به خصوص در دانشجویان از اهمیت فراواني برخوردار است 
زیرا آن ها در دوران جواني هستند. مقطعی که به عنوان دوره ی خاصي از زندگي، فرد را با 
مشكالت فراواني درگیر مي کند )فرجاد، 1374(؛ بنابراین از آن جا که دوره  ی دانشجویي 
با فشارها و سختي هاي زیادي همراه است، بر کیفیت سازگاري و بهداشت رواني آن ها 
اثر مي گذارد و باعث بروز تغییرات ُخلقي نظیر افسردگي می شود که مي تواند در صورت 
تداوم به شكل اختالل رواني بروز یابد و بر پیشرفت تحصیلي و سالمت آینده ی آن ها 

اثر گذارد.
تا  است،  نوسان  در  تا شدید  خفیف  از  که  است  خلقي  اختالالت  از  یكي  افسردگي 
و  افسردگي  میان  اما  برده مي شود.  نام  رواني  به عنوان سرماخوردگي  آن  از  که  حدي 
سرماخوردگي تفاوت فاحشي وجود دارد؛ چرا که افسردگي مي تواند کشنده باشد )برنز، 
1381(.  میزان افسردگي در جامعه یكی از شاخص های سالمتي جامعه است. شیوع باال، 
عود مكرر و پیامدهاي وخیم افسردگی، توجه زیادي را مي طلبد و اهمیت وجود آن در 
جوانان و به ویژه دانشجویان بسیار زیاد است. مواردي چون آشنا نبودن با محیط دانشگاه، 
جدایي و دوري از خانواده، عدم عالقه به رشته ی تحصیلي، کافي نبودن امكانات رفاهي، 
اقتصادي و ... از جمله شرایطي اند که مي توانند در ایجاد مشكالت و ناراحتي هاي رواني 
نظیر افسردگي نقش داشته باشند و باعث اُفت عملكرد فرد شوند )ترابی نیكی، 1376(. 
در این میان روان شناسان اسالمی راه عالج و درمان اساسی اختالالت روانی، از جمله 
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نگرانی و تشویش را یاد خدا می دانند و معتقدند انسان با ایجاد ارتباط روحی و معنوی با 
مبدأ و سرچشمه ی همه ی پاکی ها و نیكی ها به آرامش خاطر دست می یابد و از دلهره و 

اضطراب رهایی پیدا می کند )بهرامی، 1373(. همان طور که در قرآن کریم آمده است:
الًمؤمنین« )اوست که آرامش را در دل های افراد  اَنَزَل السكیَنًه فی ُقُلوب  »ُهَوالذی 
باایمان خود می فرستد( )سوره ی فتح، آیه ی 2(؛ بنابراین مذهب و اعتقادات مذهبی یكی 
بسیار مهمی  آن نقش  روانی و درمان  اختالالت  از  پیشگیری  از مواردی است که در 
دارد. راش1روان شناس مشهور در این باره اظهار می دارد که مذهب آنقدر برای پرورش 
سالمت روح آدمی اهمیت دارد که هوا برای تنفس. مذهب به انسان کمک می کند تا 
معنای حوادث زندگی و مخصوصًا حوادثی که دردناک و اضطراب انگیز هستند را بفهمد.

دسته  آن  به ویژه  افسرده،  بیماران  گفت  بتوان  شاید  توحیدي،  جهان بیني  بر اساس   
که عوامل زیستي کمتر در بروز بیماری آنان نقش دارد، به درجات مختلف از دیدگاه 
رب العالمین دورافتاده و اسیر وابستگي هاي دنیایي و باورهاي ذهني نادرست خود شده اند. 
چرا  که توکل به خداوند و اعتقاد به معاد انسان را از ناامیدي، احساس تنهایي و عزت نفس 
پایین که از عالئم اصلي اختالل افسردگي است، مصون مي دارد و همچنین تن دادن به 
عبادات مذهبي موجب سكینه یا آرامش دروني در انسان می شود و او را بر روان و نفس 
خویش مسلط مي گرداند و قدرت کنترل او را بر حاالت و نیازهاي رواني تقویت، اراده اش 
را نیرومند و گام هایش را مستحكم مي کند و او را از نگراني، یأس و نومیدي، سستي و 
افسردگي نجات مي دهد. بنابراین مي توان گفت تنها راه رسیدن به روان سالم، داشتن 
این مطالب  انجام دستورات عملي و عبادات اسالمي است. مدعاي  اعتقادات مذهبی، 
نتایج بررسي هایي است که مبین تأثیر عبادات در تأمین سالمت روان ازحیث پیشگیري 
و درمان افسردگي است. در زمینه ی رابطه ی عبادات مذهبي در ادیان توحیدي با اختالل 

افسردگي و پیشگیري و درمان آن مطالعات مختلفي انجام گرفته است.

1.Rosh
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 از جمله نتایج مطالعه اي که به  منظور تعیین اعتقادات مذهبي به عنوان روش مقابله 
با افسردگي در 850 مرد 65 ساله و مسن تر که به علت افسردگي بستري شده بودند 
به عمل آمد، نشان داد که شامل مواردي از قبیل ایمان و توکل به خدا، خواندن نماز 
و انجیل یا دیگر کتب آسماني، استماع سخنراني هاي مذهبي و شرکت در برنامه هاي 
کلیسا مي شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که رابطه ی معكوس بین گرایش های 
مذهبي و نشانه هاي افسردگي در افرادي که ناتواني شدیدتري داشتند، قوي تر بوده است 

)کوئینگ1 و کوهن2 ، 1992(.

 روش 

این مطالعه یک پژوهش توصیفي ـ تحلیلي مقطعي بود که به منظور بررسي رابطه  
بین اعتقادات مذهبی و وضعیت خلق در 160 دانشجوي دانشكده ی پرستاري و مامایي 
خلق،  وضعیت  بررسی  معیار  شد.  انجام  منظم  تصادفي  نمونه گیري  روش  به  اصفهان 
آزمون خودسنجي استاندارد افسردگي زونگ  بود که ویلیام زونگ3 بر اساس یک تعریف 
عملي در سال 1965 آن را منتشر کرد و تحقیقات متعددي در آمریكا و سایر کشورهاي 
دنیا اعتبار و پایایي آن را توصیف کرده اند )شریفی، 1379(؛ به عالوه توسط روستازاده 
که  است  سؤال  شامل20  آزمون  این  است.  شده  اعتباریابي  اصفهان  در  نیز   )1378(
جنبه هاي مختلف خلق )شدت افسردگی( را اندازه گیري مي کند و هر سؤال از 1 تا 4،  
امتیازدهي می شود. این امتیازدهي براي احساسات مثبت برخالف احساسات منفي انجام 
می شود. از آزمودني خواسته مي شود هر جمله اي را که بیشتر به احساس دروني او در 
دو هفته ی اخیر نزدیک است، عالمت بزند. مجموع نمره ی 20 گزینه، وضعیت خلق را 

مشخص مي کند. امتیاز بندي وضعیت خلق در این آزمون به شرح ذیل است:

1.Koening
2.Cohen
3.Zung
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امتیاز کمتر از 50 خلق طبیعي، 59-50 افسردگي خفیف تا متوسط، 69-60  افسردگي 
متوسط تا آشكار و بیش از70 افسردگي شدید محسوب مي شود)ویدبک، 2001(.

 برای سنجش اعتقادات مذهبی  از پرسشنامه ی تحقق یافته استفاده گردید و پاسخ ها 
در سه سطح باال، متوسط و پایین تقسیم بندی شد. جهت بررسی ارتباط اعتقادات مذهبی 
و وضعیت خلق و نیز ارتباط بین برخی از ویژگی های فردی و اعتقادات و وضعیت خلق 
مطالعه  به  ورود  معیارهاي  گردید.  استفاده  خی دو  آماری  آزمون  از  افسردگی(  )شدت 
عبارت بودند از فقدان سابقه ی آسیب های رواني- اجتماعي )نظیر طالق، مرگ والدین 
و...(، فقدان سابقه ی بیماري هاي جسمي حاد و مزمن یا بیماري هاي رواني و اعصاب 

شناخته شده و استفاده نكردن از داروهاي روان گردان یا اعصاب.

 یافته ها
بیشترین نمونه های پژوهش )56 درصد( در فاصله ی سنی 21-20 سال، 67 درصد 
مؤنث و اکثریت آن ها )86 درصد( مجرد بودند. بیشتر نمونه ها )76 درصد( در شهر و در 
منزل خود سكونت داشتند و بقیه از خوابگاه، منزل بستگان و منزل استیجاری استفاده 
می کردند. از نظر میزان اعتقادات 73/1 درصد دانشجویان از سطح اعتقادی باال برخوردار 
اعتقادات مذهبی و وضعیت  بین  بودند.  دارای خلق طبیعی  واکثر آن ها )66/7 درصد( 
خلق با استفاده از آزمون آماری خی دو و با ضریب اطمینان 95 درصد رابطه ی معناداری 
مشاهده شد. همچنین بین مشخصات فردی و اعتقادات مذهبی ارتباطی وجود نداشت.

جدول 1: توزیع فراوانی نمونه ها بر حسب میزان اعتقادات مذهبی
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جدول 2: توزیع فراوانی بر حسب وضعیت خلق

جدول 3: بررسی رابطه ی وضعیت خلق با میزان اعتقادات مذهبی در دانشجویان

و  خی دو  آماری  ازآزمون  استفاده  )با  مذهبی  اعتقادات  میزان  و  خلق  وضعیت  بین 
باضریب اطمینان 95درصد( رابطه ی معنا داری مشاهده شد.

 بحث

در رابطه باهدف اول پژوهش »تعیین میزان اعتقادات مذهبی دانشجویان« یافته های 
اعتقادات  از  پژوهش  نمونه های  )73/1 درصد(  بیشترین درصد  که  داد  نشان  پژوهش 
اعتقادی  فلسفه ی  و  دینی  ارزش های  از  ناشی  مسأله  این  که  برخوردارند  باال  مذهبی 

حاکم بر جامعه ی اسالمی مان و زمینه های فرهنگی افراد جامعه است.
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یافته ها نشان  با هدف دوم پژوهش »تعیین شدت افسردگی دانشجویان«  در رابطه 
داد که بیشتر نمونه های پژوهش )66/7 درصد( دارای خلق طبیعی بودند و 3/3 درصد 
افسردگی شدید داشتند. در تحقیقی که احمدی )1366( باعنوان »بررسی میزان افسردگی 
در دانشجویان دانشگاه اصفهان« انجام داد، نتایج نشان داد که میزان افسردگی خفیف، 
متوسط و شدید به ترتیب 18/6،  16/6 و 8/5 درصد بوده است )صالحی خواه، 1372(. در 
رابطه با هدف سوم پژوهش »تعیین ارتباط بین اعتقادات مذهبی وافسردگی دانشجویان« 
یافته ها نشان داد که بین دو متغییر، ارتباط معنادار وجود دارد. براساس نتایج به دست 
آمده درپژوهشی، بیماراني که اعتقادات مذهبي قوي تري داشته اند و اعمال مذهبي را 
انجام مي دادند نسبت به گروه مقایسه، از افسردگي کمتري برخوردار بودند. در جامعه ی 
ما یكي از عوامل مؤثر و تعیین کننده ی راهبردهاي مذهبي هستند. نماز به عنوان ستون 
دین و ذکر محسوب شده و مایه ی آرامش دل هاست )سوره ی طه،  آیه ی 15(. در یک 
مطالعه ی توصیفي، تحلیلي دو گروهي در مورد 100 بیمار مبتال به اختالل افسردگي 
اساسي و 100 نفر غیر مبتال به درمانگاه هاي روان پزشكي بیمارستان نور اصفهان توسط 
موسوي و همكاران وي )1375( به  عمل آمد. در این مطالعه گروه شاهد عموماً  افراد 
خانواده ی بیمار بودند و از حیث رواني در سالمت بودند. گروه افراد مبتال به افسردگي 
و گروه شاهد از حیث میزان به پاداري و نحوه ی به پا داري نماز و نگرش نسبت به نماز 
در 6 ماه قبل از ابتال مورد ارزیابي قرار گرفته اند)موسوي، س.غ، و همكاران 1376(. از 
مجموعه ی نتایج می توان استنباط کرد که به پاداري نماز در پیشگیری از ابتال به اختالل 

افسردگی اساسی نقش مهمی را ایفا می کند.
در تحقیقی که در کشور آلمان انجام شد، افراد مذهبی عالئم افسردگی خفیف تری 
نسبت به افراد غیرمذهبی داشتند. در مطالعه ی دیگری مشاهده شد که کاهش عالقه 
به زندگی، انزوا طلبی، احساس غم، خود کم بینی، بی قراری، احساس شكست در زندگی 
و ناامیدی در افراد افسرده ی غیرمذهبی بیشتر از افراد افسرده ی مذهبی بود )کوئینگ و 
هوکن، 1995(. درباره ی هدف چهارم پژوهش »تعیین ارتباط بین مشخصات فردی و 
اعتقادات مذهبی« یافته ها نشان داد که بین مشخصات فردی و اعتقادات مذهبی ارتباط 
معنا داری وجود ندارد. در مورد هدف پنجم پژوهش »تعیین ارتباط بین مشخصات فردی 
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رابطه ی  افسردگی  شدت  و  سن  بین  پیرسون  همبستگي  آزمون  افسردگی«  شدت  و 
معكوسي را نشان داد. 

برخوردار بودن از اعتقادات مذهبی نقش بسزایی در سالمت روانی انسان ها دارد و با 
توجه به یافته های این پژوهش ،که بیانگر ارتباط مثبت بین اعتقادات مذهبی و کاهش 
شدت افسردگی بود، یافته های پژوهش حاضر می تواند رهنمودی برای برنامه ریزان و 
مسؤوالن آموزش پرستاری باشد تا در برنامه ریزی درسی دانشجویان پرستاری در مورد 
اهمیت اعتقادات مذهبی در بهداشت روانی تأکید بیشتری به  عمل آورند. همچنین با 
افراد  از مشاوره ی مذهبی برای  نتایج این پژوهش می توان پیشنهاد کرد که  توجه به 

مبتال به مشكالت روانی  استفاده شود. 
سپاسگزاری

 پژوهشگر به این وسیله مراتب تشكر و قدرداني خود را از تمامي کساني که در انجام 
این پژوهش همكاري داشته اند ابراز مي دارد. 

منابع
- اردوبادي،ا. )1370(. بهداشت رواني دانشجویان. شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز. 

-  افسردگی چرا؟. )ترجمه ی حریری(.تبریز: انتشارات پیشتاز علم.
- بهرامی، ع. )1373(. بررسی رابطه بین میزان عبادت و سالمت روان در دانشجویان 
پسر مرکز تربیت معلم تهران. پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد مشاوره ی 

دانشگاه تربیت معلم.
- ترابي نیكچه، م. )1376( .بررسي میزان افسردگي در دانشجویان مؤسسات آموزش 

عالي ایالم. مجله ی دانشگاه علوم پزشكي ایالم. 14، 15.
آن  بر  مؤثر  عوامل  و  پرستاران  خلق  وضعیت  بررسي   .)1378( م.م.  روستازاده،   -
روان پرستاري،  ارشد  کارشناسي  پایان نامه  اصفهان.  شهر  منتخب  بیمارستان هاي  در 

دانشكده ی پرستاري و مامایي اصفهان.
- شریفي، ح.پ. )1379(. اصول روان سنجي و روان آزمایشي. تهران: انتشارات رشد. 
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- صالحی خواه، ع. )1372( بررسی مقایسه ای میزان و شدت افسردگی دانشجویان ترم 
اول و آخر پرستاری دانشگاه علوم پزشكی اصفهان. مجله ی علمی دانشكده ی پرستاری 

و مامایی دانشگاه علوم پزشكی اصفهان. 2، 4-10.
تهران:  خانواده.  در  رفتاري  رواني  واختالل هاي  مشكالت   .)1374( ح.  م.  فرجاد،   -

انتشارات بدر.
- موسوي، س.غ. و همكاران )1376(. رابطه نحوه بپاداری نماز با اختالل افسردگی. 

مجله ی پژوهش در علوم پزشكی، 2، 109-113. 
 Koening, H. G. & Cohen, H. J. Religious coping and depression -
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 Koening, H.G., Hoken, H.Y., Religious coping and cognitive -
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 Pressman, P., Lyons, J. S., Larson, D. B, & Strain )1995(. Religious -
 belief, depression and ambulation status in the elderly women with
broken hips. American Journal of Psychiatry, 147

 Videbeck, S.H. )2001( Psychiatric mental nursing., Philadelphia: -
Lippincott. Williams & Willeins
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آماده سازي و تهیه ی پرسشنامه ی مقابله ی مذهبي در بیماران بستري
هاجر پهلواني1 ، بهروز دولتشاهي2 

مذهب به عنوان یک میانجي بر فرایند شناختي و ارزیابي رویدادهاي زندگي فرد تأثیر 
مي گذارد. مقابله ی مذهبي روشي است که در آن فرد براي مقابله با فشارهاي رواني از 
منابع مذهبي کمک مي گیرد. مطالعات زیادي بر اثربخشي این روش تأکید کرده اند و 
ابزارهایي نیز براي سنجش راهبردهاي سازگاري مذهبي تهیه شده است. با این حال تا 
کنون ابزاري که بتواند راهبردهاي منطبق با دین اسالم را بررسي کند، کمتر مورد توجه 
با  ابزار مقابله ی مذهبي منطبق  قرار گرفته است. پژوهش حاضر به منظور آماده سازي 

فرهنگ اسالمي انجام شد.
ادیان و مشاوره  بر اساس بررسي منابع و چک لیست هاي مقابله ی مذهبي در سایر 
با افراد صاحب نظر در حوزه ی مذهب و روان شناسي، مجموعه اي از عناوین مرتبط با 
مقابله ی مذهبي تهیه گردید و پس از پاالیش اولیه به منظور سنجش روایي، محتواي 
مقیاس تهیه شده به 25 نفر از اساتید متخصص در زمینه ی مذهب و روان شناسي ارائه 
و از آن ها خواسته شد میزان اعتبار  هر عبارت، جهت سنجش مقابله ی مذهبي را در 
مقیاس 1 تا 5 ارزیابي کنند. بدین ترتیب عباراتي که امتیازي پایین تر از میانگین داشتند 

حذف شدند و نهایتًا چک لیست به 34 عبارت تقلیل یافت.
روایي صوري آزمون در یک مطالعه ی مقدماتي روي 15 بیمار بستري بررسي شد و 
پس از اعمال اصالحات و موارد مطرح شده، تعداد سؤاالت مقیاس به 24 عبارت رسید.

1. کارشناسي ارشد روان شناسي بالیني. 
. 2. دکتراي روان شناسي بالیني 
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همچنین به  منظور ارزیابي همساني دروني آزمون روي 20 بیمار اجرا شد و ضریب 
آلفاي کرونباخ 0/77 به  دست آمد. پایایي بازآزمون روي 10 بیمار و با فاصله ی 2 روز 

0/83 محاسبه گردید.

مقدمه

سبک  و  الگو  که  درونی  است  و  شخصی  باورهای  از  مجموعه ای  معنویت  و  دین 
زندگی و همچنین ویژگی های شخصیتی و روان شناختی فرد را تحت تأثیر قرار می دهد 
بسیاری  امروزه   .)1366 اردوباری،  رابرت1992،4؛  2002؛  اویشی3،  و  لوکاس2   ، )دینر1 
از متخصصان و پژوهشگران به ارزش دین، معنویت و متغیرهای مذهبی در زندگی و 
فرآیند بیماری بیماران شان و اهمیت آن در سالمت جسمانی و روان شناختی اذعان دارند 
)چیربان، 1383؛ کوئینگ5 ، 1992؛ یوسفی، 1372؛ دیماتئو، 1378؛ کوهن و همكاران، 
1995؛ کان وی، 1985(. نتایج بسیاری از پژوهش ها نشان داده اند افرادی که باورهای 
دینی و معنوی بیشتری دارند مرگ و میر کمتر، طول مدت بیماری جسمانی کوتاه تر و 
سالمت جسمانی و روانی باالتری خواهند داشت )السرون6  و میالنو7 ، 1995؛ بنسون8  
و استارک9 ، 1996؛  لوین10  و چالتر11 ، 1995؛ ویتروایستواک، 1985(. نقش مقابله ی 
از جمله  با مشكالت زندگی  به عنوان یک متغیر سالمت ساز، هنگام رویارویی  مذهبی 

1.Diener
2.Lucas
3.Oishi
4.Robert
5.Koening
6.Lasron
7.Milano
8.Benson
9.Stark
10.Levin
11.Chatter
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بیماری ها، مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است و تحقیقات انجام شده بیانگر 
بیماری،  با  آمدن  فرآیند کنار  مقابله های مذهبی در  نوع  این  به کارگیری  آن است که 
قدرت سازگاری فرد را افزایش می دهد )فیت چت1 ، 1998؛ کان وی، 1985؛ کوئینگ، 
2002( و فرآیند بهبودی بیماران را تسهیل می کند )پرسمن و همكاران، 1384 به نقل 

از سارافینو؛ ویلیامز و بروملی، 1992؛ صولتی و همكاران، 1379(.
امروزه متخصصان علوم رفتاری و اجتماعی باوجود اذعان به نقش معنویت و مذهب 
ارزیابی کمی برای سنجش این  ابزارهای  ارتقاء سالمت،  در سازگاری روان شناختی و 
البته در طی چند دهه ی اخیر برخی شاخص های کمی برای  متغیرها در دست دارند. 
ارزیابی دین و معنویت به ویژه مقابله های مذهبی در سایر کشورها و فرهنگ ها تهیه و 

ارائه گردیده است )السون و لوین، 1998؛ هیل2  و هود3 ، 1999(.
 ،)1988( الزاروس  و  فولكمن  کنارآمدن  روش های  پرسشنامه ی  قبیل  از  ابزارهایی 
پاسخ های   ،)1993( و همكاران  فاوی  بیماری  با  برخورد  نظر شده ی  تجدید  سیاهه ی 
کنارآمدن موس از جمله مقیاس های مقابله هایی هستند که موارد مقابله ی مذهبی را 
در کنار سایر روش های مقابله ای گنجانده اند ولی این مقیاس ها یا نمره ی مجزایی را 
برای کنار آمدن مذهبی ارائه نكرده اند و یا این که تعداد آیتم های مقابله ی مذهبی به کار 
مذهبی  مقابله ی  راهبردهای  به درستی  نمی تواند  که  است  اندک  آنقدر  آن ها  در  رفته 
که صرفًا  است  تهیه شده  ابزارهایی  اخیراً  نقیصه ها،  این  جبران  برای  کند.  ارزیابی  را 
است.  متمرکز  کنار آمدن  رویكردهای مذهبی  بر  و  ارزیابی می کند  را  مقابله ی مذهبی 
... فهرست تجدید نظر  با درد و  از قبیل سیاهه ی چند بعدی کنار آمدن  مقیاس هایی 
شده ی روش های کنار آمدن و یتالیانو و فوربیلت، مقیاس روش های کنار آمدن مذهبی 

RCOPE پارگامنت4  و کوئینگ و پرز، 2000.

مذهبی  پیش زمینه های  با  افراد  مذهبی  مقابله های  ارزیابی  در  مقیاس ها  این  گرچه 

1.Fitchett
2.Hill
3.Hood
4.Pargament
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متفاوت مورد استفاده قرار گرفته اند اما محتوای آیتم های پرسشنامه ها به گونه ای است که 
برخی از گزینه ها برای پاسخ دهنده های غیر مسیحی به ویژه مسلمانان، مناسب نیستند؛ 
بنابراین تهیه و تدوین پرسشنامه ی مقابله ی مذهبی که مواد آن مبتنی بر دین اسالم 
باشد، ضروری به نظر می رسید. گرچه در این راستا نیز تالش های مقدماتی صورت گرفته 
 )1375( دولتشاهی  و  پهلوانی  مذهبی  مقابله ی  چک لیست  قبیل  از  پرسشنامه هایی  و 
پرسشنامه ی مقابله ی مذهبی صولتی )1378( تهیه و در مطالعات مختلف به کارگرفته 
شده است، ولی پرسشنامه ای که منحصراً روش های مقابله ی مذهبی را در رویارویی با 
بیماری جسمانی و عمل جراحی ارزیابی کند و مطابق با فرهنگ اسالمی  باشد وجود 
ندارد؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف آماده سازی چنین ابزاری تهیه و اعتباریابی گردیده 

است.

روش

پژوهش حاضر با هدف آماده سازی و بررسی شاخص های اعتبار و پایایی چک لیست 
مقابله ی مذهبی در بیماران بستری در بیمارستان های عمومی شهر تهران طی مراحل 

زیر انجام گردید:
پرسشنامه های  بررسی  و  مذهبی  مقابله ی  مورد  در  تحقیق  ادبیات  و  منابع  مرور   .1

مقابله ی مذهبی موجود.
2. در این مرحله مجموعه ای از موادی که راهبردهای مقابله ی مذهبی را می سنجد 

)بانک آیتم های مربوط( تهیه شد.
3. سنجش اعتبار محتوایی چک لیست مقابله ی مذهبی.

4. سنجش اعتبار صوری.
5. اندازه گیری اعتبار درونی آزمون.

6. ارزیابی پایایی آزمون مقابله ی مذهبی.
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ابتدا  بستری،  بیماران  در  کنارآمدن مذهبی  راهبردهای  مقیاس  آماده سازی  به منظور 
براساس مطالعات اسنادی و کتابخانه و بررسی پیشینه ی پژوهش و مقیاس های مقابله ی 
مذهبی سایر ادیان و مذاهب و همین طور مشاوره با متخصصان بالینی صاحب نظر در 
حوزه ی مذهب و روان شناسی، مجموعه ای متشكل از 49 عبارت تهیه گردید و پس از 
پاالیش و حذف برخی گزینه های مشابه، تعداد آیتم ها به 39 راهكار مقابله ی مذهبی 

تقلیل یافت.

اعتبار محتوایی

حوزه ی  در  متخصص  اساتید  از  نفر   20 به  شده  تهیه  مجموعه ی  مرحله،  این  در 
روان شناسی و مذهب ارائه گردید و از آن ها خواسته شد که میزان اعتبار هر ماده را جهت 
سنجش شیوه های کنار آمدن مذهبی در بیماران بستری در مقیاس 5 تا 1 ارزیابی کنند. 
با گزینه های؛ کاماًل موافقم )5(، موافقم  نمره گذاری پرسشنامه براساس روش لیكرت 

)4(، نظری ندارم )3(، مخالفم )2( و کاماًل مخالفم )1( تنظیم شد.
در ارزیابی اعتبار محتوایی پرسشنامه، هر ماده ای که در ارزیابی متخصصان نمره 4 
یا باالتر می گرفت به عنوان عبارت با اعتبار باال محسوب شد و آیتم هایی که نمره 3 یا 

کمتر گرفتند به عنوان عبارات با اعتبار پایین ارزیابی و از چک لیست حذف شد.
در این مرحله، 6 آیتم که میانگین نمره ی آن ها در ارزیابی متخصصان کمتر از 3 بود، 

از چک لیست حذف شد )جدول شماره ی 1(.
آمدن  کنار  راهبردهای  به  آن ها  اکثر  که  بود  این  بیانگر  شده  حذف  مواد  بررسی 
بر اساس نظر کارشناسان،  بیماری اشاره داشت. ضمنًا  با استرس  غیرمذهبی در مقابله 
برخی آیتم های پرسشنامه که بیش از یک راهبرد کنارآیی مذهبی را ارزیابی می کرد، از 

یكدیگر تفكیک و به عنوان دو آیتم مجزا در پرسشنامه آورده شدند.
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اعتبار صوری 
پس از انجام تغییرات و اصالحات ارائه شده، چک لیست کنارآمدن مذهبی که شامل 
34 آیتم بود، جهت بررسی اعتبار صوری روی 15 بیمار بستری اجرا شد. در این مرحله 
از بیماران خواسته شد هر یک از عبارات چک لیست را از لحاظ قابل فهم بودن ارزیابی 

کنند.
در این مرحله، آیتم هایی که10 تا 15 درصد آزمودنی ها، آن ها را قابل فهم ندانستند 
قرار  بازبینی  روان شناس متخصص مورد  نبودند، توسط دو  برخوردار  روانی کافی  از  یا 
گرفت و اصالحات الزم روی آن ها انجام شد و در نتیجه تعداد مواد پرسشنامه به 24 

آیتم کاهش یافت.
جدول شماره ی1 : مواردی که نمره ی ارزیابی آن ها کمتر از 3 برآورد شده بود:

ارزیابی اعتبار درونی پرسشنامه

اعتبار درونی پرسشنامه )همسانی درونی آیتم های آزمون( در یک مطالعه ی مقدماتی 
درصد   77 کرونباخ  آلفای  و ضریب  شد  بررسی  بیمارستان  در  بستری  بیمار   20 روی 
محاسبه گردید که حاکی از اعتبار درونی مناسب پرسشنامه است. سپس پرسشنامه ی 
ارتوپدی، جراحی  24 آیتمی روی 195 بیمار بستری در بخش های مختلف )ارولوژی، 
عمومی و چشم( اجرار گردید. 56 درصد بیماران مورد مطالعه مرد و 44 درصد زن بودند. 
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اکثر بیماران مورد بررسی تحصیالت زیر دیپلم داشتند؛ 14 درصد بی سواد و فقط 14 
درصد تحصیالت دانشگاهی داشتند. 47 درصد آن ها سابقه ی عمل جراحی قبلی داشتند.

ضریب آلفای کروبناخ کلی برای پرسشنامه 87 درصد به دست آمد. جدول شماره ی 2 
ضریب همبستگی هر یک از آیتم ها را  با نمره ی کل نشان می دهد.

بررسی پایایی مقیاس با روش آزمون – بازآزمون 10 بیمار بستری با فاصله ی زمانی 
2 روز بررسی شدند و ضریب پایایی حدود 83 درصد به دست آمد. 

جدول شماره 2:ضرایب آلفای کرونباخ آیتم های پرسشنامه مقابله ی مذهبی
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ساله   20-22 دانشجویان  در  انتقادي  تفکر  و  دیني  هویت  رابطه ی 
)پژوهش کیفی(

افسانه جوادزاده شهشهاني1 ، مرتضي منادي2 

چکیده

هویت، یكي از مفاهیم عمیق و کلیدي در علوم اجتماعي و روان شناسي است. در ایجاد 
این مفهوم عوامل مختلفي مؤثر است که منجر به تشكیل نظام باورها در فرد مي شود. 
پرسش هاي  به  پرداختن  با  دین  است.  با هویت  مرتبط  عوامل  از مهم ترین  یكي  دین 
... زمینه و راه کار  اصلي، از جمله هدف از آفرینش، ماهیت انسان، فلسفه ی زندگي و 
مناسبي براي شكل گیري باورهاي مؤثر در هویت یابي فرد ارائه مي دهد. تفكر انتقادي، 
نوعي از تفكر است که مي تواند خود را مورد ارزیابي قرار دهد و بدون پیش داوري به 
بررسي دالیل و احتماالت مختلف یک موضوع بپردازد. از این جهت، مي توان آن را یكي 

از عوامل مؤثر در پذیرش باروهاي دیني و شكل گیري هویت دانست. 
در این پژوهش با توجه این که بررسی عمیق تر متغیرها مورد نظر بود از روش کیفي 
استفاده شد. همچنین با توجه به اهمیتي که دین در شكل گیري کل هویت فرد دارد 
و نیز تأثیر رشد تفكر و شناخت انسان در این فرآیند، وضعیت هویت دیني نوجوانان و 
چگونگي بهره گیري آن ها از مهارت تفكر انتقادي بررسي شده است. به این منظور با 
هشت دانشجوي دختر و پسر از دو رشته ی  فیزیک و جامعه شناسي که در دانشگاه شهید 

بهشتي، مشغول به تحصیل بودند، مصاحبه ی عمیق نیمه ساختاریافته انجام شد.

1. واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی. 
2. دانشگاه الزهرا )س(. 
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و  افراد  دیني  هویت  که وضعیت  داد  نشان  مصاحبه ها  محتواي  کیفي  تحلیل  نتایج 
تقسیم  قابل  به سه سطح  کدام،  هر  انتقادي،  تفكر  مهارت  از  آن ها  بهره مندي  میزان 
است: هویت دیني شكل یافته، در حال شكل گیري و شكل نایافته؛ تفكر انتقادي قوي، 
متوسط و ضعیف. کساني که از مهارت تفكر انتقادي به خوبي استفاده مي کنند، از هویت 
دیني شكل یافته تري برخوردارند و یا این که مراحل جست وجو براي دست یابي به هویت 
دیني شكل یافته را طي مي کنند. همچنین در این تحلیل ها، عوامل دیگري نیز شناسایي 
شد که بر شكل گیري هویت دیني افراد و چگونگي رشد تفكر انتقادي در آن ها مؤثر 
بود، از جمله می توان زمینه ی  مذهبي خانواده، عملكرد افراد به ظاهر دیندار در سطح 
جامعه، تأثیر روابط دوستانه، تأثیر محیط مدرسه و معلم و داشتن تعامل فكري با اساتید 

دانشگاه را نام برد.

مقدمه

یكي از ویژگي هاي ممتازکنند ه ی انسان که او را در جایگاهي فراتر از سایر موجودات 
و  بشناسد  را  خود  مي تواند  انسان  است.  خودشناسي  و  خودآگاهي  توان  مي دهد،  قرار 
روحیه ی   پاسخ گوي  روزمره،  خوراک  و  خواب  بیاید.  اطالع  زندگي  غایت  و  هدف  از 
است.  پرداخته  در “خود”  تفكر  به  دور  از گذشته هاي  بنابراین  نیست؛  او  جست وجوگر 
سؤال اساسي “من کیستم؟” یک پرسش اولیه در هویت یابي اوست. وقتي کودک مراحل 
رشد شناختي را طي مي کند و با آغاز دوران نوجواني به تفكر انتزاعي مي رسد، سؤال هاي 
گوناگوني در ذهن او شكل مي گیرد و یافتن “کیستي و چیستي خود” دغدغه ي فكري 
او مي شود که آن نیز به مبدأ و غایت هستي باز مي گردد. با نگاهي به تاریخ زندگي بشر 
مي بینیم که او براي پاسخ گویي به همین پرسش ها، به انواع مكاتب فكري روي آورده 
است و هر کدام از مكاتب فكري، در تالش هستند تا با پاسخ  به این پرسش  بنیادین، 
جنجال دروني انسان را به گونه اي آرام کنند و هویتش را طبق دیدگاه خود شكل دهند. 
اما پاسخ گویي به این سؤال مستلزم احاطه داشتن بر کل هستي و چیستي و چگونگي 
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براي  نیز  او  و  برمي آید  هستي  خالق  از  تنها  امري  چنین  الهي،  بینش  در  است.  آن 
کامل ترین  دین  است.  فرموده  تبیین  را  دین  پرسش ها،  این  پاسخ صحیح  دادن  نشان 
و جامع ترین پاسخ ها را براي دغدغه هاي فكري انسان، ارائه مي دهد و مفاهیم موجود 
در آن مي تواند نقشي اساسي در شكل گیري هویت انسان داشته باشد. در این پژوهش 
هویت دیني، به مفهوم پذیرش باورها و مفاهیم دیني و عمل به آن هاست، به گونه اي که 
تقلید صرف نباشد و فرد بتواند استدالل کافي براي نظرات خود داشته باشد. همچنین از 
نظر پژوهشگر، هویت دیني جهت دهنده ی سایر ابعاد هویت هم است. در این باره سمیرا 
احمد )2004( با پژوهشي بر روي 174 جوان آمریكایي نشان داد که دینداري به طور 
معناداري با شكل گیري هویت، به معناي کلي آن ارتباط دارد. از این رو فردي که هویت 
دیني شكل یافته داشته باشد، مي تواند در موقعیت ها و ابعاد مختلف زندگي، بسیار آسان تر 
و بهتر تصمیم گیري کند و کمتر دچار سردرگمي و ابهام و اغتشاش فكري  شود. نتایج 
تأیید مي کند )کارسون،  انسان  را بر سالمت روان  تأثیر وضعیت هویت  نیز  پژوهش ها 
لطف آبادي،  2002؛   ، پنسر2  و  پرت  هانسبرگر،  2002؛  کیلمر1،   و  هكر  کیرکپاتریک، 

1380 الف؛ رحیمي نژاد، 1379(. 
یكي دیگر از عوامل مهم در شكل گیري هویت نوجوان، توانایي تفكر انتزاعي است. 
با توجه به این که تفكر انتقادي، نوعي تفكر انتزاعي است و متفكر نقاد، نظرات مختلف 
موجود در یک زمینه را بررسي و نقد مي کند و بدون استدالل، باوري را نمي پذیرد یا 
عملي را انجام نمي دهد )مارذینو و دیگران، 1380(، این سؤال پیش مي آید که آیا فرآیند 
شكل گیري هویت )هویت یابي(، مي تواند متأثر از تفكر انتقادي باشد یا نه و این که چگونه 
مي توان از قابلیت تفكر انتقادي براي کمک به شكل گیري هویت نوجوان استفاده کرد. در 
این مقاله تالش شده است به پاسخ پرسش اول پرداخته شود و چگونگي وضعیت هویت 
دیني دانشجویان و بهره مندي آنان از شیوه  تفكر انتقادي و تأثیري که به کارگیري این 
شیوه ی  تفكر در شكل گیري هویت دیني مي تواند داشته باشد، بررسي شود. با استفاده از 
نتایج تحلیل کیفي محتواي مصاحبه ها، عوامل دیگر مؤثر بر شكل گیري هویت دیني نیز 

آشكار مي شود که  در پژوهش هاي بعدي مي تواند مورد بررسي قرار گیرد. 

1.Carson, Kirkpatrick, Hecker,, Killmer
2 .Pencer, Pratt, Hunsbarger
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پرسش ها

1. آیا نوجوانان از شیوه ی تفكر انتقادي در برخورد با مسائل زندگي، استفاده مي کنند؟
2. وضعیت هویت دیني در نوجوانان چگونه است؟

3. نوجوانان چگونه از شیوه ی تفكر انتقادي براي دست یابي به هویت دیني استفاده 
مي کنند؟

4. چه عوامل دیگري شكل گیري هویت دیني نوجوانان را تحت تأثیر قرار داده است؟
آنچه در این مقاله مورد نظر نویسنده بوده، این است که با توجه به مفاهیم و آموزه هاي 
او  ابعاد دیگر هویت  طرح شده در دین، مي توان رویكرد فرد به دین را جهت دهنده  ی 
دانست. با نگاهي اجمالي به معارف دیني مي بینیم که یكي از کارکردهاي اصلي دین در 
زندگي این است که با دادن جهان بیني الهي، معنا و هدف نهایي زندگي را براي انسان 
تبیین مي کند و غایت مسیر حرکت او را نشان مي دهد. وقتی  که فرد جهان بیني الهي 
پیدا مي کند و مبدأ و مقصد خود را مي داند و پي مي برد که براي چه آفریده شده است و 
غایت آفرینش او چیست؛ مي تواند در مورد سایر مسائل زندگي بهتر تصمیم بگیرد. بنابر 
آنچه ذکر شد، به نظر مي رسد هویت دیني مي تواند در شكل گیري سایر ابعاد هویتي فرد، 
نقش اساسي ایفا کند. بعد دیني هویت مورد توجه نظریه پردازان این زمینه نیز بوده است 
که در این جا ضمن معرفي مختصر رویكردهاي موجود به بحث هویت، دیدگاه بعضي 

از آنان در زمینه ی هویت دیني نیز بررسي مي گردد. 
 

رویکردهاي موجود درباره ی هویت

پنج رویكرد اصلی نسبت به این موضوع طرح شده است. کروگر1 )2000، ص15(، 
که عبارتند از:

1.Kroger
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1. رویكرد تاریخي1 : این رویكرد بر تغییر شرایط تاریخي مؤثر بر شكل گیري هویت 
تمرکز دارد.

2. رویكرد مرحله اي- ساختاري2 : این رویكرد بر تغییر ساختارهاي دروني رشد خود3  
که به تجربه هاي زندگي فرد معنا مي دهد، تمرکز دارد.

3. رویكرد فرهنگي- اجتماعي4 : در این رویكرد بر نقش جامعه در فراهم کردن شرایط 
و متغیرهاي الزم براي شكل گیري هویت تأکید مي شود، مانند بازخوردهاي دیگران به 

فرد.
4. رویكرد داستاني5 : دوران و محسني )1382( دو رویكرد نظري مدرن و پسامدرن 
پسامدرن،  رویكرد  کرده اند. سر منشأ  معرفي  نظریه پردازي هویت  و  مفهوم سازي  در  را 
از  آنچه فرد  به گفتار و زبان و  تحقیق در داستان )روایت( است. در رویكرد داستاني، 
داستان زندگي خود مي گوید، اهمیت داده مي شود و با توجه به روند شكل گیري داستان، 
چگونگي ایجاد معنا و مفهوم از پدیده ها بررسي مي شود. از نظر آدامز6 داستان هایي که 
ما از زندگي خود مي سازیم، اساس هویت ما را تشكیل مي دهد و داستان را همان گونه 
مي نویسیم که زندگي مي کنیم )دوران،1383، ص22(. در این دیدگاه، هویت فهم زندگي 
به صورت یک کل است. وقتي فرد داستان زندگي خود را مي گوید، با  توجه به ارتباط 
و وحدتي که بین بخش هاي مختلف آن دیده مي شود، مي توان دریافت که تا چه حد به 

یک هویت منسجم دست یافته است. 
5. رویكرد رواني- اجتماعي7 : در این رویكرد تالش مي شود بین نقش جامعه و تغییر 

و تحول هاي درون رواني فرد وحدت ایجاد شود.
در بررســی های نویسنده، رویكرد داستاني و رویكرد رواني- اجــتماعي به بعد دیني

1.identity in historical terms
2.structural stage approach
3.ego
4.socio- cultural approach
5.narrative approach
6.Adams
7.psychosocial approach
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    هویت پرداخته اند. اریكسون و مارسیا از جمله نظریه پردازان رویكرد رواني- اجتماعي 
اشاره ی  نظریه ها  این  از  بعضي  به  بعد،  قسمت  در  پرداخته اند.  بعد  این  به  که  هستند 

مختصري مي شود.

هویت دیني از دیدگاه رویکرد داستاني

تفكر،  که شامل  را  زندگي خود  داستان  دارد،  دیني  که هویت  دیدگاه کسي  این  از 
فعالیت ها و تجربه هایش در زمینه هاي گوناگون است، از دیدگاه ماوراي مادي تعریف 
مي کند. وقتي که شخص، داستان زندگي خود را بیان مي کند، اگر از واقعیت هاي ماوراي 
مادي براي ایجاد پیوستگي در داستان استفاده کند، مي توان گفت هویت دیني داستاني 
دارد. از نظر ریكور1 ، شكل گیري هویت، یک فرآیند هرمنوتیک2 است. به این ترتیب 
که داستان زندگي فرد با کمک داستان هاي متداول در فرهنگ او تفسیر مي شود. در 
شكل گیري هویت دیني نیز داستان هاي دیني متداول تأثیرگذار هستند. فرد داستان هاي 
دیني را در زندگي نامه شخصي دیني خود وارد مي کند و در نظر مي گیرد که داستان ها و 

آداب و رسوم دیني در زمینه ی  کنوني زندگیش چه معنایي دارد )همان منبع(.

هویت دیني از دیدگاه اریکسون 

از نظر اریكسون، هویت یک سازه  رواني- اجتماعي است و شامل طرز فكر، عقاید 
فرد و نحوه ی  ارتباط او با دیگران است )شوارتز3 ، 2001(. او اشتغال و ایدئولوژي را دو 
عامل مؤثر در شكل گیري هویت نوجوان مي داند. جوان ممكن است براي روبه رو شدن 
با آینده به فهم روشني از  زندگي در پرتو یک تئوري معقول نیاز داشته باشد. اریكسون 
چنین موضوعي را چیزي بین تئوري و دین، یعني “ایدئولوژي” نامید. عنصري که در 

1.Ricoure
2.hermeneutic
3.Schwartz
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این حوزه ها بیش از همه توجه او را به خود جلب کرد، عنصر تعهد  بود. تعهد1 زماني به 
 وجود مي آید که فرد موضوعي را پذیرفته باشد و در زندگي عملي خود آن را به کار برد. 
پس از اریكسون، افرادي نظیر جیمز مارسیا کوشیدند که تئوري او را تا حدي به صورت 

عملیاتي بسط و گسترش دهند.

دیدگاه مارسیا2 درباره ی  هویت

مارسیا با ادامه ی تحقیقات اریكسون به این نتیجه دست یافت که در کنار عنصر تعهد، 
عنصر اکتشاف3 نیز در شكل گیري هویت نقش اساسي ایفا مي کند. اکتشاف مرحله ی  
قبل از رسیدن فرد به تعهد نسبت به یک باور یا عمل است. در این مرحله سؤال ها و 
به کسب آگاهي مي پردازد.  به آن ها  پاسخ  براي  براي فرد پیش مي آید که  ابهام هایي 
با توجه به این که تا چه اندازه پاسخ هایي که فرد براي سؤاالت خود مي یابد، او را قانع 
مي کند، نسبت به آن موضوع تعهد پیدا مي کند )شوارتز، 2001(. البته، این مراحل )اکتشاف 
و تعهد( در همه ی  افراد به طور مشابهي طي نمي شود. مارسیا با توجه به همین مطلب، 
میزان دست یابي فرد به هویت را در وضعیت هاي چهارگانه اي تقسیم بندي کرد )همان 
منبع(. همچنین، او با بهره گیري از نتایج مصاحبه هاي خود، حوزه هاي مربوط به هویت 
را به حوزه هاي اصلي و حوزه هاي مكمل تقسیم بندي کرد )مارسیا، 1993(. حوزه هاي 
اصلي شامل: انتخاب شغل4 ، باورهاي دیني5 ، بینش سیاسي6 و نگرش هاي جنسیتي7 
و حوزه هاي مكمل، شامل عالقمندي ها و سرگرمي هاي فرعي8 ، ارتباط با دوستان9 ، 

1.commitment
2.Marcia
3.exploration
4.vocational choice
5.religious beliefs
6.political ideology
7.gender- role attitudes
8.avocational interests
9.relationships with friends
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نقش همسري1 ، نقش والدیني2 و غیره مي شود )همان منبع، ص157(. در هر کدام از 
حوزه هاي مشخص شده، مي توان با توجه به میزان اکتشاف و تعهد فرد، وضعیت هویت 
او را به صورت تقریبي مشخص کرد. در این جا با توجه به پیش فرض نویسنده مبني بر 
جهت دهي هویت دیني به سایر ابعاد هویت، وضعیت هاي چهارگانه ی هویت دیني شامل 
موارد زیر است3 . هویت دیني دست یافته4 )موفق(؛ هویت دیني تعلیق یافته5  )دیررس(؛ 

هویت دیني زودرس6 )کلیشه اي(؛ هویت دیني مغشوش )سردرگم(7 . 
اکنون این سؤال مطرح مي شود که چگونه مي توان فرآیند هویت یابي را براي رسیدن 
به هویت موفق طي کرد به طوري که بتواند در عرصه ی تصمیم گیري به شخص یاري 
رساند و او را از تشویش و اضطراب و به طور کلي بحران رواني برهاند؟ یكي از راه هاي 
پیشنهاد شده در این زمینه، توجه به رشد شناختي و به خصوص عنایت به مهارت تفكر 

انتقادي است که در این جا به طور مختصر به آن مي پردازیم.

تفکر انتقادي

جان دیویي در کتاب “چگونه فكر کنیم” ماهیت و ذات تفكر انتقادي را قضاوت معلق 
یا تردید سالم، تعریف مي کند )مي یرز8 ، 1380، ص15(. در تفكر انتقادي، فرد سعي دارد 
ساخت هاي فكري خود را اصالح و یا تعویض کند و نكته ی مهم این  است که فكر آدمي 

دچار نوعي عدم تعادل شود، تا بتواند فرایند خود را مورد ارزیابي قرار دهد.
 فرد قادر به تفكر انتقادي نخواهد بود، مگر این که بتواند تصویر و برداشت خود را از

1.role of spouse
2.role of parent

3.براي توضیحات بیشتر به اصل پایان نامه مراجعه شود
4.religious identity achievement
5.religious identity moratorium
6.religious identity foreclosure
7.religious identity diffusion
8 Meyers .
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 واقعیت، دست کم به طور موقت، کنار گذارد و به واقعیت هاي جایگزین دیگر بیاندیشد 
و از تجربه هاي آني خود به گونه اي صرف نظر کند تا توانایي هاي فكري او گسترش یابد 

)همان منبع(.
به نظر مي رسد تفكر انتقادي به تنهایي یک ابزار است و براي این که فرد بتواند در یک 
زمینه ی  خاص از این ابزار به بهترین نحو استفاده کند، الزم است به آگاهي ها و اطالعات 
کافي در آن مورد دسترسي داشته باشد. این امر نقش سیستم هاي آموزشي و پرورشي 
مانند خانواده، آموزش و پرورش، رسانه هاي جمعي و... را در فراهم کردن شرایط الزم 
براي انتقال اطالعات صحیح و همه جانبه به نوجوانان و جوانان و نیز پرورش مهارت 
تفكر انتقادي در آن ها نشان مي دهد. سؤالي که در این جا طرح مي شود این است که 
تفكر انتقادي در انتخاب شیوه ی   زندگي یک انسان )شامل باورها، اعتقادات، اهداف و 

...(، چگونه مي تواند مؤثر باشد؟         
کرتینز یكي از نظریه پردازان نئواریكسوني است که به موضوع تأثیر تفكر انتقادي در 
شكل گیري هویت پرداخته است. از نظر او پیمودن مسیر اکتشاف در فرآیند هویت یابي 
نیازمند داشتن مهارت هاي حل مسأله است که این مهارت ها از تفكر انتقادي سرچشمه 
ارزیابي  شامل  مي تواند  مسأله  حل  مهارت هاي  مهم  عناصر  کرتینز،  نظر  از  مي گیرند. 
رابطه ی    انتقادي باشد )شوارتز، 2001(. اخیراً  انتقادي گروهي و هویت  انتقادي، بحث 
بین الگوي کرتینز و وضعیت هاي هویت مارسیا نیز مورد بررسي قرار گرفته است که به 

دلیل لزوم اختصار در این جا به آن نمي پردازیم. 
انسان نه تنها در تصمیم گیري براي جنبه هاي عملي زندگي بلكه پیش از آن، در گزینش 
شیوه ی  زندگي خود و گزینش باورها و نگرش هایي که مي تواند زیربناي شكل گیري این 
شیوه  قرار گیرد نیز مي تواند از تفكر انتقادي استفاده کند. با توجه به این که در جوامع 
برخوردار  خاصي  اهمیت  از  دین  با  مرتبط  باورهاي  دیني،  جوامع  به خصوص  مختلف، 
است، متفكر نقاد چگونه با مفاهیم دیني روبه رو مي شود و شكل گیري هویت دیني از 

این شیوه ی   تفكر چه تأثیري مي پذیرد؟
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نلسون و همكاران، به این نتیجه رسیدند که باورهاي دیني نوجوانان منعكس کننده ی 
سطح رشد شناختي آنان نیز هست. رشد و تغییر نگرش هاي دیني در نوجواني شدت 
و  آموزش  تحت  نوجواني،  از  پیش  سال هاي  تمام  در  که  کودکاني  حتي  و  مي گیرد 
تلقین هاي شدید دیني بوده اند هم ممكن است در این سن باورهاي خود و اطرافیان را 
زیر سؤال برند. دلیل این موضوع آن است که تفكر نوجوان به سطح باالتري از رشد 
اواخر  در  به خصوص  مي گیرد.  قوت  او  در  امور  بازنگري  و  نقادي  روحیه ی   و  مي رسد 
نوجواني و اوایل جواني کوشش فرد براي اطمینان یافتن از هویت دیني خود شدت پیدا 
مي کند و در پي آن است تا پاسخ روشني براي هر یک از عقاید دیني خود پیدا کند 

)لطف آبادي، 1380ب(.
به این ترتیب در فرآیند مشاوره و روان درماني به مواردي برخورد مي کنیم که در اثر 
شكل نایافتگي هویت، به خصوص در بعد دیني، در بسیاری از گذرگاه هاي مهم زندگي 
دچار تشویش و نگراني مي شوند و نمي توانند تصمیم مناسبي بگیرند. ارزیابي صحیح 
از وضعیت هویت و به خصوص هویت دیني مراجع، براي کمک به رشد هویت دیني یا 

معنوي و برطرف کردن بحران هاي رواني بسیار مفید و کارساز است. 

روش 

پژوهش حاضر، با هدف ارائه ی توصیفي از تفكر، باورها و تجربه هاي مصاحبه شوندگان 
در طول زندگي، به خصوص در دوران نوجواني، و همچنین تبیین درک افراد از معناي 
داشته اند،  کنوني  باورهاي  به  رسیدن  براي  که  تجربه هایي  و  دین  مفهوم  و  زندگي 
انجام شد. به همین دلیل شیوه ی پژوهش کیفي و از نوع پدیدارشناسي به کار رفت. 
پدیدارشناسي به معناي مطالعه ی پدیده و توصیف قسمتي از جهان است که مي تواند هر 

موقعیت، تجربه یا مفهومي باشد که در زندگي ما وجود دارد. 
در پژوهش کیفي، پرداختن عمیق به موضوع مورد نظر است؛ بنابراین به طور طبیعي 
نیست.   مي کند،  کار  خاص  موقعیتي  در  که  کیفي  پژوهش گر  دغدغه ي  تعمیم پذیري، 
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پس نمونه از لحاظ آماري نشان  گر جامعه نیست و حجم کوچكي دارد؛ در مقابل، افراد 
نمونه مي توانند ویژگي هاي خاصي داشته باشند و همین ویژگي ها، مطالعه  ی  عمیق روي 
نمونه ی  کوچک را مناسب مي سازد )ریتچي1 ، لویس2 ، 2003، ص78؛ بولینگ3 ، 2003(.

در این پژوهش از نمونه گیري هدفمند  استفاده شد. در این شیوه اعضاي نمونه طوري 
انتخاب مي شوند که ویژگي هاي خاصي را داشته باشند تا اطالعات مورد نیاز پژوهش گر 
را تأمین کنند)همان منبع(. به این ترتیب 4 دانشجو ) 2 دختر و 2 پسر( که در سال اول 
یا دوم دوره ی  کارشناسي تحصیل مي کردند از رشته ی فیزیک و 4 نفر نیز به همین 
ترتیب از رشته ی جامعه شناسي دانشگاه شهید بهشتي انتخاب شدند4. علت انتخاب نمونه 
از دانشگاه شهید بهشتي، جامعیت آن دانشگاه و در عین حال عدم وجود جهت گیري هاي 
از  خاص سیاسي در آن مقطع زماني بود. همچنین رشته هاي فیزیک و جامعه شناسي 
میان رشته هاي علوم پایه و علوم انساني در نظر گرفته شد؛ زیرا هر دو رشته ی  تحصیلي، 
جنبه ی  فلسفي و کاربردي دارند. به طوري که در رشته هاي دیگر علوم ریاضي و علوم 

انساني، این موضوع کمتر مشاهده مي شود.
در این پژوهش با توجه به نوع موضوع، از مصاحبه ی عمیق نیمه ساختاریافته استفاده 
شد. در مصاحبه ی نیمه ساختاریافته تنها چهارچوب کلي پرسش ها مشخص است. روایي 
پرسش هاي کلیدي )چار چوب مصاحبه( مورد تأیید تعدادي از اساتید قرار گرفت. الزم به 
ذکر است، پیش از انجام مصاحبه هاي اصلي، چهار مصاحبه به صورت آزمایشي زیرنظر 
یكی از اساتید انجام شد و سپس کار اصلي آغاز شد. تحلیل، یک مرحله ی  چالش انگیز و 
مهم در پژوهش کیفي است و به خالقیت، جست وجوي منظم و کشف مجدانه ی  مطالب 

نیاز دارد )ریتچي و لویس، 2003، ص 199(.
 ریتچي، اسپنسر و ویلیام کنر در کتاب تمرین پژوهش کیفي الگویي کلي، متشكل از 
دو گام )گام اول: اداره کردن یا مدیریت داده ها، گام دوم: گزارش توصیفي یا توضیحي از 

1.Ritchie
2.Lewis
3.Bowling
4.purposive sampling or criterion sampling
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پدیده و معناسازي از آن1 ( براي تحلیل کیفي داده ها طرح کرده اند که در این پژوهش 
مورد استفاده قرار گرفته است.  همچنین در این تحلیل از نظریه ی الکان که با توجه به 
واژه هاي اصلي و معنا دار موجود در هر گفت وگو، نظر فرد را در موضوع خاصي مشخص 

مي کند، الهام گرفته شد. )هس ریمي، به نقل از منادي، 1998(

یافته ها

بر اساس نتایج حاصل از تحلیل کیفي محتواي مصاحبه ها، هویت دیني مصاحبه شوندگان، 
و  در حال شكل گیري  دیني  دیني شكل یافته، هویت  تقسیم شد: هویت  به سه گروه 
هویت دیني شكل نایافته. همچنین تفكر انتقادي مصاحبه شوندگان در سه سطح: قوي، 
از متغیرها  براي هر کدام  نتایج تحلیل  این قسمت،  قرار گرفت. در  متوسط و ضعیف 
شكل گیري  بر  انتقادي  تفكر  تأثیر  چگونگي  سپس  و  مي شود  معرفي  جداگانه  به طور 
هویت دیني مورد بحث قرار مي گیرد. همچنین بعضي عوامل مؤثر بر شكل گیري هویت 
دیني افراد و بهره گیري آن ها از مهارت تفكر انتقادي، شناسایي شدند که به عنوان نتایج 

فرعي تحلیل کیفي محتواي مصاحبه ها به آن اشاره مي شود.

هویت دیني

جامعه  دختر/  فیزیک،  )پسر/  شكل یافته  دیني  هویت  نفر  سه  مصاحبه شوندگان،  از 
شناسي، دختر/ فیزیک(، یک نفر هویت دیني در حال شكل گیري )دختر/ جامعه شناسي( 
پسر/  فیزیک،  دختر/  شناسي،  جامعه  پسر/  )دو  شكل نایافته  دیني  هویت  نفر  چهار  و 

فیزیک( داشتند. 
نتایج نشان داد که افراد با هویت دیني شكل یافته براي زندگي معناي خاصي قایل 
هستند و تا حد زیادي با انگیزه و امیدواري حرکت مي کنند، به زندگي دید مثبتي دارند 
1.Descriptive accounts
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و آن را پوچ و بي فایده نمي پندارند. این افراد وجود امور غیرمادي را قبول دارند، به دین 
و مسائل دیني عالقمند هستند و به یک نظام دیني خاص نیز اعتقاد و پاي بندي دارند.

به نظر مي رسد، ایشان تا حدي مسائل اصلي دین، از جمله باور به خدا و پیامبر را با 
استدالل قبول کرده اند، پیرو صرف باورها و اعتقادات خانواده و اطرافیان خود نبوده اند 
و مدتي از دوران نوجواني خود را به بررسي راه هاي دیگر یا تفكرات دیگر پرداخته اند. 
همچنین نسبت به باورهاي اطراف خود تردیدهایي پیدا کرده، براي رفع این تردیدها 
تالش هایي انجام داده اند. این افراد احساس مي کنند که در باورهاي خود به یک ثبات 
نسبي رسیده اند. هر چند ممكن است باز هم براي آن ها سؤال هایي ایجاد شود، که در 
این صورت براي پاسخ به سؤال هاي خود و رسیدن به ثبات دوباره تالش مي کنند. هویت 
دیني شكل یافته تا حد زیادي با وضعیت هویت موفق )دست یافته( که مارسیا )1993( 

مطرح مي کند، شباهت دارد.
از میان مصاحبه شوندگاني که در این گروه قرار داشتند، تنها یک مورد اکثر مالک هاي 
تأثیر  تحت  بیشتر  دیگر  مورد  دو  مي رسید،  نظر  به  و  بود  دارا  را  دسته  این  به  مربوط 
خانواده بوده اند؛ برای همین هویت دیني آن ها تا حدي شبیه به وضعیت هویت کلیشه اي 
)زودرس( مارسیا است، با این تفاوت که در بعضي مسائل پیرو بي چون و چراي خانواده 
2000(. سبک  شوراتز،  1993؛  )مارسیا،  پرداخته اند  تفكر  یا  مطالعه  به  خود  و  نبوده اند 
است،  موفق  هویت  زمینه ساز  که  همان گونه  مي تواند  برزونسكي  اطالعاتي  هویت 

زمینه ساز هویت شكل یافته در این پژوهش نیز باشد.
را  دین  هنوز  او  داشت.  شكل گیري  حال  در  هویت  مصاحبه شوندگان  از  مورد  یک 
به عنوان یک نظام باوري در زندگي نپذیرفته بود و به دستورات آن کاماًل ملزم نبود، اما 
در عین حال روحیه ی  جست وجوگر و عالقه به شناخت دین در او وجود داشت و براي 
رسیدن به جایگاه فكري و اعتقادي ثابت در باورهاي دیني تالش مي کرد. چنین فردي 
پیرو صرف باورهاي خانواده نیست و تردیدهایي در مورد باورهاي دیني اطرافیان در ذهن 
او شكل گرفته است. مي توان سبک هویت اطالعاتي بروزنسكي را زمینه ساز هویت در 
حال شكل گیري دانست که تا حدي شبیه وضعیت هویت تعلیق  یافته ی )دیررس( مارسیا 

)1993( است.
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در این مجال به عنوان نمونه، بخش هایی از این مصاحبه و تحلیل آن آورده شده است. 
مصاحبه شونده دانشجوي دختر، سال دوم رشته ی  جامعه شناسي است که بنا بر تحلیل 
انجام شده، هویت دیني در حال شكل گیري و تفكر انتقادي قوي دارد. مصاحبه شونده 
دین و به خصوص دین اسالم را یكي از موضوع هایي مي داند که فكر و ذهنش را به خود 
مشغول مي کند. به نظر مي رسد او با توجه به مسیري که از اوایل نوجواني داشته است، 
صرفًا دنباله روي خانواده و باورهاي آن ها نبوده است. خانواده ی  او مذهبي و فضاي حاکم 
بر آن بسیار بسته بوده است اما در مدرسه، دوستاني پیدا مي کند که از خانواده هایی  کاماًل 
غیرمذهبي بوده اند. همین باعث مي شود کنجكاوانه از فضاي مذهبي خانه بیرون بیاید و 

مدتي کاماًل شبیه آن ها زندگي کند:
»... بعد بریدم، زدم بیرون، آن ها کاماًل متفاوت بودند. دین براي آن ها اصاًل قابل فكر 
کردن هم نبود. بعد یک زماني به یک جایي رسیدم که احساس کردم یک چیزي کم 
دارم. یک چیز گنده اي کم دارم ... شاید یک چیزهایي مثل همان علمي که در اسالم 
هست، همان چیزهایي که در کتاب معارف مدرسه نوشته بود ... فكر کردم شاید این 
چیز گنده است که گمش کرده ام. بعد یک فضایي ایجاد شد که دوست زرتشتي داشته 
باشم. یک مقداري در مورد دین زرتشت خواندم. بعد در دانشگاه دوستاني مسیحي پیدا 
کردم. توانستم کلیسا بروم... بعد با چند نفر آشنا شدم که بچه مسلمانند و مثل من یک 
جوري بیرون زده بودند، حاال برگشته اند. خیلي چیزها مي فهمیدند... نشستیم با این ها و 

با یكي از استادها، صحبت کردیم... هنوز هم این کار را مي کنیم...«
به نظر مي رسد، دور شدن از فضاهاي کاماًل دیني باعث شده است احساس خأل در 
او به وجود آید و دوباره به سمت مسائل دیني برگردد، با این تفاوت که در مورد آن ها 
تفكر مي کند و به دنبال اثبات عقاید دیني است: »... شاید اگر چنین فضایي برایم ایجاد 
نمي شد، هیچ وقت نمي خواستم در مورد دین بخوانم.« در عین حال هنوز حالت تردید و 
دودلي در او به چشم مي خورد و شاید به همین دلیل، اکنون براي یافتن ایمان کامل تر به 
مطالعه ی  اسالم پرداخته است. او از زمینه ی  خانوادگي مذهبي برخوردار است و احتمال 
مي دهد یكي از دالیلي که باعث ایجاد آن درگیري هاي ذهني در دوران دبیرستان و در 
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نهایت شروع مطالعه در ادیان مختلف شده، همین فضاي حاکم بر خانواده ی  وي بوده 
است. به نظر مي رسد در مواردي خانواده بر انجام دستورات دیني مثل نماز خواندن اصرار 
دارند ولي او هم چنان بدون یافتن دلیل قانع کننده براي خود، انجام آن ها را نمي پذیرد: 
“... مادرم به من گفت: براي چه فالن تفسیر را مي خواهي بخواني؟ در عین حال به من 
مي گویند نماز بخوان ولي من هنوز معتقد نشده ام.” این نشان مي دهد که خانواده بیشتر 
از این که زمینه را براي شكل گیري هویت دیني فراهم کند، به ظواهر مي پردازد. با توجه 

به ویژگي هاي ذکر شده، هویت دیني فرد مورد نظر در حال شكل گیري است.
افرادي که هویت شكل نایافته دارند، عالقه یا اعتقادي به دین ندارند؛ به طوري که 
بنابر این تالشي هم  دارند،  منفي  نظر  آن  اصول  از  بعضي  یا  دین  به کل  نسبت  حتي 
براي شناختن دین و مسائل دیني انجام نمي دهند. در گفته هاي آن ها تناقض هایي نیز 
مشاهده مي شود که مي تواند به دلیل وجود جو غالب فرهنگ دیني در جامعه و مقاومت 
آن ها براي رک گویي و یا وجود تعارض هاي دروني باشد. این افراد براي زندگي معناي 
خاصي قائل نیستند و کمتر به عمق آن مي پردازند و براي رفع تردیدهایي که در مورد 
باورهاي دیني اطرافیان براي شان ایجاد مي شود، تالش جدي انجام نمي دهند. مي توان 
گفت در این پژوهش، سبک هویت اجتنابي- سردرگمي برزونسكي )آدامز1 ، مونرو2  و 
دیگران، 2001( زمینه ساز هویت شكل نایافته است، که شبیه به وضعیت هویت مغشوش 

مارسیا است. 
در این رابطه پژوهش هایی صورت گرفته است؛ مارک استروم، آدامز و فولتن )به نقل 
از رحیمي نژاد، 1379(، بین شرکت افراد در مراسم کلیسا و هویت یافتگي و نیز هویت 

کلیشه اي آن ها همبستگي مثبتي پیدا کرداند.
 همچنین جهت گیري دروني مذهبي با هویت یافتگي، رابطه ی  مثبت و با بحران زدگي 
 137 مطالعه ی  در   ،)2002( همكاران  و  هانسبرگر  است.  داشته  منفي  رابطه ی   هویت 
با تعهد یا شكاکیت دیني  دانشجوي 22 ساله، نشان دادند که دست یافتگي به هویت 
)شک و تردید در مسائل دیني( رابطه ندارد ولی تعلیق هویت با شكاکیت دیني رابطه ی 

1.Adams
2.Munro
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مثبت معنادار دارد. در این مطالعه تعلیق هویت با تعهد رابطه اي نداشت. هویت زودرس 
با شكاکیت دیني رابطه ی  منفي معنادار داشت، ولي با تعهد دیني رابطه ی مثبت معنادار 
نداشت؛ همچنین هویت آشفته با تعهد دیني رابطه ی  منفي و با شكاکیت دیني رابطه ی  

مثبت داشت.
افرادي که در آشفتگي هویت یا تعلیق هویت )هویت دیررس( نمرات باالتري داشتند، 

در طي سه سال قبل نیز کمتر دیندار بوده اند.
نوجوانان  با  مصاحبه  در   ،)1377 دیگران،  و  روزبهاني  محمدي  از  نقل  )به  مي شي 
آن ها  است.  کرده  بررسي  را  اخالقي  قضاوت  و  دیني، هویت یابي  ارزش هاي  رابطه  ی 
ارزش هاي دیني را با سؤال هایي درباره ی  مرگ، معناي زندگي، وفاداري، شر، گناه و... 
مورد سنجش قرار داده اند. بر اساس نتایج این تحقیق، هویت یابي با ارزش هاي دیني و 

رشد اخالقي همبستگي مثبت داشته است.
به طور کلي نتایج نشان مي دهد که زمینه ی مذهبي خانواده مي تواند بر شكل گیري 
هویت دیني تأثیر زیادي داشته باشد. در این رابطه اثني عشر )1378(، پژوهشي با عنوان 
بررسي رابطه ی  الگوهاي خانواده و باورهاي دیني با وضعیت هویت در نوجوانان شهر 
اصفهان، نشان داد که رابطه ی  معناداري بین نگرش منفي به دین و هویت سردرگم 
وجود دارد. در این پژوهش، افرادي که هویت دیني شكل یافته یا در حال شكل گیري 
داشتند، زمینه ی  خانوادگي آن ها مذهبي بوده است. در بعضي موارد )مصاحبه شونده اي 
برخوردهاي  دارد(  با مسائل دیني  تعارض شدیدي  نیز  و  که هویت دیني شكل نایافته 
منفي و متعصبانه ی  خانواده در مسائل دیني موجب ایجاد بدبیني نسبت به مسائل دیني 

شده است.
خانواده هاي سه مورد دیگر از افرادي که هویت دیني شكل نایافته داشتند، غیرمذهبي 
یا به طور متوسط مذهبي بودند. به طور کلي تعامل فكري و ارتباط کالمي به صورت بحث 
خانواده هاي  و  مصاحبه شوندگان  بین  دیني  امور  جمله ی  از  مختلف،  مسائل  درباره ی 
ترجیح مي دهند  افراد  به نظر مي رسد  موارد جزیي،  از  به غیر  بود.  بسیار ضعیف  آن ها، 
ناآگاهي  به  مي توان  آن  دالیل  جمله   از  که  نگذارند  میان  در  خانواده  با  را  خود  افكار 
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پدر و مادر از شیوه ی  برخورد صحیح با افكار جدید و متفاوت فرزندان و عدم شناخت 
کرد.  اشاره  دیني،  مفاهیم  و  مسائل  از  مذهبي(  خانواده هاي  )حتي  خانواده ها  درست 
بعضي خانواده هاي مذهبي، به جای این که فضا را به گونه اي آماده کنند که فرزندان به 
هویت دیني شكل  یافته برسند، با رفتارهاي سطحي و انعطاف نا پذیر مانع شكل گیري 
هویت دیني مي شوند و حتي در مواردي فرد را از مسائل دیني منزجر مي کنند. به نظر 
مي رسد، هم در خانواده هاي مذهبي و هم در خانواده هاي غیرمذهبي، بین طرز تفكر 
مصاحبه شوندگان و والدین آن ها که نسل گذشته را تشكیل مي دهند، شكافي وجود دارد 
البته این موضوع نشانگر  ارتباط فكري و تعامل صحیح آن ها مي شود.  ایجاد  که مانع 
نكته ی  مثبتي هم هست، یعني مي توان در نسل جوان نوعي رشد فكري را مشاهده کرد. 
حتي افرادي که هویت دیني شكل نایافته دارند، در ذهن خود پرسش هایي طرح مي کنند 
که حاکي از بینش عمیق آن ها نسبت به مسائل مختلف است؛ یعني به نظر مي رسد آنچه 
را از کودکي دیده یا شنیده اند، به طور کلیشه اي نمي پذیرند ولي در عین حال از آن جا 
پاسخ سؤاالت  یافتن  براي  نیستند،  برخوردار  انتقادي  تفكر  از مهارت  به طور کامل   که 
خود تالش نمي کنند و چون آگاهي هاي مناسب در زمینه ی  مسائل دیني به آن ها داده 

نمي شود، هنوز به باور ثابتي نرسیده اند.
کروگر )2000( نقش خانواده و هم ساالن را بر شكل گیري هویت )در معناي کلي( و 
نیز بر دیدگاه هاي دیني، مورد تأکید قرار مي دهد. در این پژوهش در دو مورد، یكي با 
هویت در حال شكل گیري )مصاحبه ی  هفتم( و دیگري با هویت شكل نایافته )مصاحبه ی  
هشتم(، تأثیر دوستان بر دیدگاه هاي دیني به خصوص در اوایل نوجواني، آشكارا مشاهده 
مي شود. در این دوران، وجود تعامل فكري و مصاحبت بین نوجوان و هم ساالن خود 
مي تواند نقشي اساسي در شكل گیري هویت دیني ایفا کند؛ به طوري که در مواردي از 
مصاحبه شوندگان، همین ارتباطات دوستانه باعث ایجاد تغییرات اساسي در شیوه ی  تفكر 

و زندگي آن ها شده است.
است،  برجسته  و  واضح  دیني  هویت  شكل گیري  بر  آن  تأثیر  که  عواملي  از  یكي 
چگونگي عملكرد مسلمانان و افراد به ظاهر دیندار است. مصاحبه شوندگاني که نسبت 
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به دین دیدگاه منفي داشتند، غالبًا علت آن را مشاهده  ی کساني مي دانند که به ظاهر 
دیندارند، ولي در عمل بر خالف اصول اخالقي و دیني عمل مي کنند. این موضوع باعث 
مي شود آن ها در حوزه  ی زندگي فردي و باورهاي فردي خود دین را عامل این عملكرد 
نادرست بدانند. در سطح جامعه )صرف نظر از درستي یا نادرستي موضوع(، غالبًا عملكرد 
اعضاي یک صنف یا گروه نشان گر ویژگي خاص آن قشر از جامعه است. به نظر مي رسد 
در مسائل دیني نیز افراد بیش از آن که به اصل مفاهیم دیني و دستورات آن توجه کنند، 
رفتار و عملكرد مدعیان پا بند به این اصول را در نظر مي گیرند و آن را مبناي قضاوت 
این که چنین  یكي  نگریست:  منظر  دو  از  این موضوع مي توان  به  قرار مي دهند.  خود 
نتیجه اي نشان دهنده  ی اهمیت وجود الگوي مناسب در مسائل دیني، براي نوجوانان و 
جوانان است. الگوپذیري یكي از راه هاي اصلي یادگیري است و در دین اسالم هم بدان 
اشاره شده است. بنابر این هر اندازه که عملكرد مسلمانان )به خصوص آن هایي که در 
ظاهر به عنوان افراد مذهبي شناخته مي شوند( از اصول دیني و انساني دورتر باشد، تأثیر 
مخرب تري بر افكار نوجوانان و جوانان )نسل جدید( نسبت به دین مي گذارد. از منظر 
دوم، ذکر چند نكته ضروری است؛ اول این که دین به خودي خود و جداي از معتقدانش، 
داراي هویتي مستقل است و عدم توجه به این موضوع نوعي سطحي اندیشي و آگاهي 
اندک نسبت به این مفهوم عمیق را نشان مي دهد، دوم آن که در جامعه ی  حال و گذشته، 
افراد بسیاري  نیز بوده و هستند که تا حد زیادي مطابق دستورات دیني عمل کرده اند 
و آشنایي با آن ها مي تواند فرد را در طي کردن مسیر زندگي و یافتن باورهاي محكم 
یاري کند. اما به نظر مي رسد افرادي که به استناد به عملكرد بد دینداران دین را تخطئه 
مي کنند، در مسیر زندگي شان افرادي اینچنین قرار نداشته اند و خود نیز تالشي برای 
یافتن ایشان انجام نداده اند. به این ترتیب، مي توان گفت عالوه بر این که الزم است 
تأثیر منفي عملكرد نادرست انسان هاي به ظاهر دیندار مورد دقت و تأمل قرار گیرد و 
باید  نیز  از دین و مفاهیم آن  ریشه یابي شود، شناخت سطحي و آگاهي کم نوجوانان 

بررسی شود.
معلمان مدرسه و اساتید دانشگاه نیز در این پژوهش، به عنوان عوامل مؤثر بر شكل گیري 
هویت دیني شناخته مي شوند. در یک مورد برخورد نامناسب معلم دبستان در مسائل 
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مربوط به خدا، تأثیر بسیار منفي بر جای گذاشته است و در سه مورد وجود اساتیدي در 
دانشگاه، که به پرسش هاي دانشجویان پاسخ مستدل مي دهند، بر شكل گیري هویت 
دیني تأثیر مثبت داشته است. نحوه ی  تعامل معلم و استاد با دانش آموز یا دانشجو و نیز 
میزان آگاهي و توانایي استدالل او در مباني مي تواند در جهت دهي به شاگردان مؤثر 

 باشد.
دانشگاه،   به خصوص  و  مدارس  دیني  کتاب هاي  محتواي  مي رسد،  به نظر  همچنین 
به جز در موارد اندک، کمک چنداني به شكل گیري هویت دیني نكرده است. با توجه به 
این که هدف اصلي از تدوین کتاب هاي معارف اسالمي در دبیرستان و دانشگاه رشد تفكر 
و باور دیني در نوجوانان و جوانان است، این موضوع جاي تأمل و بررسي دارد که به چه 

دلیل و چگونه چنین نتیجه اي در حد مطلوب عاید سیستم آموزشي کشور نشده است.
تأثیري که نحوه  ی رفتار خانواده و معلمان مي تواند در دوران کودکي بر ساخته شدن 
تصویري مثبت یا منفي از دین در ذهن انسان داشته باشد، نشان دهنده  ی اهمیت این 
دوران در تعلیم و تربیت است که در این پژوهش در چند مورد به وضوح مشاهده مي شود. 
در مجموع، از نتایج تحلیل مصاحبه ها اهمیت تأثیر عوامل محیطي )خانواده، همساالن، 
اجتماع( بر شكل گیري هویت دیني آشكار مي شود. این موضوع در رویكرد فرهنگي- 
اجتماعي و رویكرد رواني- اجتماعي نسبت به هویت مورد تأیید قرار مي گیرد )کروگر، 
2000؛ آدامز و مارشال1 ، 1996؛ آخوندي، 1377(. ویژگي برجسته ی  دیگري که در گروه 
افرادی با هویت دیني شكل نایافته به چشم مي آید، این است که معرفي نادرست مفاهیم 
این  این زمینه شده است.  ایجاد تردیدهایي در  باعث  از آن ها  ناکافي  دیني و شناخت 
موضوع مي تواند بیان گر ضعف سیستم آموزش و پرورش در انتقال صحیح معارف دیني 
و نیز نبودن فرهنگ مطالعه )به خصوص در مسائل دیني( در نوجوانان و ضعف فرهنگ 

دیني اسالمي رایج در جامعه و خانواده ها  باشد.

1.Marshall
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تفکر انتقادي و تأثیر آن بر شکل گیري هویت دیني 

جامعه  دختر،  فیزیک/  )پسر،  قوي  انتقادي  تفكر  نفر  دو  مصاحبه شوندگان،  میان  از 
شناسي(، دو نفر تفكر انتقادي متوسط )پسر، فیزیک/ دختر، جامعه شناسي( و چهار نفر 
تفكر انتقادي ضعیف ) دو پسر، جامعه شناسي/ دو دختر، فیزیک( داشتند. نتایج نشان 
مي دهد افرادي که تفكر انتقادي قوي دارند، باور یا فكري را بدون استدالل و چون و 
چرا نمي پذیرند. همچنین سعي مي کنند تفكرات مختلف را بررسي کنند و نقاط ضعف و 
قوت آن ها را بیابند. چنین افرادي هر چند ممكن است از جهت گیري مذهبي خانواده ی  

خود متأثر شوند، ولي پیرو صرف آن ها نیستند.
مصاحبه شوندگان غالبًا از دوران دبیرستان، روند فكري مستقلي را در پیش گرفته اند 
و به شیوه اي متفاوت با دوران کودکي فكر مي کرده اند که این موضوع نشان مي دهد تا 
حدي به رشد شناختي دوران نوجواني رسیده اند. به نظر مي رسد به جز دو مورد، بقیه ی  
مصاحبه شوندگان توانایي کافي در بهره گیري از مهارت تفكر انتقادي نداشتند. یكي از 
دالیل آن مي تواند ضعف آموزش این مهارت در مدرسه و دانشگاه باشد. آموزش تفكر 
انتقادي را مي توان از اوایل نوجواني در دوره  ی درسي دانش آموزان گنجاند تا نوجوان 
بتواند مسائل مختلف زندگي خود را با دید نقادانه بررسي و حل کند. اکثر پژوهش هایي 
که در زمینه ی تفكر انتقادي انجام شده نیز، به مسأله ی  آموزش این مهارت به کودکان 
و نوجوانان پرداخته  است )الدر1 ، 2000؛ الدر و پاول2 ، 2001(. به این ترتیب، اهمیت 
جهت  مختلف  پایه هاي  دانش آموزان  درسي  برنامه  ی  در  منسجم  برنامه ریزي  لزوم  و 
استفاده ی  عملي از این مهارت در ابعاد مختلف زندگي آشكار مي شود. یكي از زمینه هایي 
که تفكر انتقادي مي تواند نقش مؤثري در آن ایفا کند، پذیرش باورها و افكار خاص در 
مسائل دیني است. غالب افراد )به خصوص در کشور ایران( از دوران کودکي در خانه، 
مدرسه و اجتماع، با مجموعه ای از آموزه هاي دیني مواجه مي شوند که مي تواند به شكل 
صحیح یا غلط ارائه شود، همچنین با توسعه ی  ارتباط هاي رسانه اي )از جمله؛ ماهواره و 

1.Elder
2.Paul
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اینترنت(، آشنایي با اندیشه ها، رویكردها و رفتارهاي غیردیني نیز براي ایشان امكان پذیر 
است. 

باورها و رفتارهاي مختلف، الزم  انتقادي براي بررسي افكار،  بنابر این داشتن تفكر 
است تا بدون استدالل و چون و چرا تسلیم یک جریان فكري خاص نشوند. 

در این پژوهش دو مورد از مصاحبه شوندگان تفكر انتقادي قوي داشتند، به طوري  که 
نظرات مختلف و حتي بعضي ادیان دیگر را بررسي و نقد کرده  بودند. همین موضوع 
باعث مي شود که آنچه را به عنوان باور دیني مي پذیرند، مستدل تر و محكم تر از دیگر 
افرادي باشد که از تفكر انتقادي ضعیف تري بهره مند هستند. باورها و نظرات افرادي که 
تفكر انتقادي ضعیفي دارند، از ثبات و استحكام چنداني برخوردار نیست و در بعضي موارد 

حالت سردرگمي و تعارض در سخنان ایشان مشاهده مي شود.
همان طور که در قسمت قبل آمد، عوامل محیطي مختلفي از جمله؛ زمینه ی مذهبي 
خانواده، چگونگي عملكرد افرادي که به ظاهر دیندار هستند و... در شكل گیري هویت 
دیني افراد مؤثر بوده است و در بعضي موارد، شاهد تأثیر منفي این عوامل در دیدگاه 
مصاحبه شوندگان نسبت به دین هستیم. اما نكته ی  قابل توجه این است که داشتن تفكر 
انتقادي قوي مي تواند تأثیرات مختلف عوامل اجتماعي را کنترل کند. براي مثال کسي 
که با عملكرد نادرست مسلمانان در جامعه مواجه مي شود، اگر از مهارت تفكر انتقادي 
بهره مند باشد، تنها به نمونه هاي در دسترس خود اکتفا نمي کند؛ بلكه به بررسي مفاهیم 
دیني مي پردازد تا دریابد که آیا در این افراد، اعتقاد قلبي نسبت به این مفاهیم وجود دارد 
یا نه. در مقابل، کسي که به دنبال علت و استدالل نیست، با مشاهده ی  این موارد، بسیار 
سریع تر نسبت به کل عقاید دیني بدبین مي شود و این بدبیني را در زندگي عملي خود 
اعمال مي کند. البته به این نكته نیز باید اشاره کرد که داشتن آگاهي در زمینه ی مسائل 
دیني، مي تواند فرد را در بهره گیري بهتر از مهارت تفكر انتقادي کمک کند؛ به عبارت 

دیگر بین آگاهي و تفكر انتقادی رابطه ی  متقابلي وجود دارد.
به طور خالصه نتایج این پژوهش نشان داد که هویت دیني افراد در سه سطح قابل 
تقسیم بندي است که شباهت زیادي بین این سطوح با وضعیت هاي چهارگانه ی  هویت 
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هویت  با  شكل یافته،  هویت  دارد؛  وجود  برزونسكي  هویت  سبک  سه  نیز  و  مارسیا 
دست یافته )موفق( و نیز هویت تعلیق یافته )زودرس یا کلیشه اي( مارسیا و سبک هویت 
با وضعیت هویت  اطالعاتي برزونسكي هم پوشاني داشت، هویت در حال شكل گیري 
تعلیق یافته ی )دیررس( مارسیا هم پوشاني داشت و سبک هویت اطالعاتي برزونسكي 
با وضعیت  باشد، هویت شكل نایافته در یک سري خصوصیت ها  مي تواند زمینه ساز آن 

هویت مغشوش مارسیا و سبک هویت سردرگمي- اجتنابي برزونسكي شباهت داشت.
همان طور که از نظر کرتینز تفكر انتقادي در شكل گیري هویت مؤثر است، در این 
پژوهش نیز افرادي که هویت دیني شكل یافته داشتند، از توانایي خوبي در بهره گیري از 
مهارت تفكر انتقادي برخوردار بودند و چگونگي تأثیر این شیوه ی  تفكر بر شكل گیري 

هویت دیني در تحلیل مصاحبه ها قابل مشاهده بود.  
به نظر مي رسد اکثر جوانان غالبًا ترجیح مي دهند بدون بررسي کافي نظري را بپذیرند 
یا رد کنند که البته این موضوع با بررسي نمونه هاي وسیع تري قابل بررسي است. مسلم 
است که چنین وضعیتي براي یک جامعه نتایج نامطلوبي خواهد داشت که از آن جمله 
مي توان به سطحي اندیشي و تأثیرپذیري سریع و بدون اندیشه از افكار مختلف انحرافي 
اشاره کرد. به همین دلیل الزم است هدایت نوجوانان به سوي بهره گیري از قوه  ی تفكر 
در ابعاد مختلف زندگي و نیز افزایش آگاهي دیني آن ها، جزء برنامه هاي اصلي فرهنگي 

آموزش و پرورش و سایر نهادهاي مربوط باشد.
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نیاز معنوی انسان به عنوان زیربنای نیازهای زیستی، روانی و اجتماعی  
دکتر سید ابوالقاسم حسینی 1

چکیده

انسان به عنوان موجودی با چهار بعد زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی شناخته شده 
است. اگرچه هر چهار بعد فوق، هم در ارزیابی های روان شناختی و هم در بهداشت روانی 
اهمیت دارند، ولی بعد معنوی در هدایت و تنظیم نیازهای اساسی و دستیابی به سعادت 

دنیوی و ابدی نقش کلیدی دارد.
عالمه طباطبایی معتقد است نیاز های انسان در آیات 78 تا 82 سوره شعراء از زبان 
ابراهیم )ع( خالصه شده اند و چنین می بینیم: “و آن که مرا بیافرید، هم او مرا راهنمایی 
مرا  که  آن  می بخشد.  شفایم  شوم  بیمار  چون  و  می دهد  طعام  من  به  او  هم  می کند. 
می میراند و سپس زنده می کند و آن که امیدوارم در روز قیامت خطایم را ببخشاید.” 
عالمه معتقد است مهم ترین نیاز انسان، نیاز به راهنمایی به منافع دنیوی و اخروی است. 
چنانچه انسان ها این ارشاد ساده را بپذیرند و شناخت، عواطف و رفتار خود را بر اساس 
ضوابط آن تنظیم کنند، قدرت کنترل هوای نفس  خود را پیدا می کنند. در این حال، 
ضمن ارضای تمام نیازهای ابعاد زیستی، روانی و اجتماعی،  بنا به تعبیر علی )ع( “حالت 
انسانی” پیدا می کنند و سعادت دنیوی و ابدی آن ها تأمین می شود. در غیر این صورت 
“حالت حیوانی” خواهند داشت که شقاوت دنیوی و اخروی آن ها قطعی است. نكته ی 

1.دانشگاه علوم پزشكی مشهد.
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بسیار مهمی که الزم است بر آن تأکید شود، وجود قوانین و اصول قطعی برای هدایت 
و تنظیم نیازهای انسان در مكتب روان شناسی اسالمی است و اینجانب آن ها را در 40 
اصل خالصه کرده ام. این اصول چكیده ی تمام ادیان الهی و از جمله اسالم هستند. 
اینجانب ادعا می کنم که فراگیری، پذیرش و کاربرد این اصول در زندگی روزمره، موجب 
است.  ابدی  سعادت  و  رشد  به  انسان  دستیابی  و  اجتماعی  روانی-  اختالالت  کنترل 
همكاری روان شناسان بالینی در این مورد می تواند پژوهش های انجام شده در این زمینه 

را گسترش دهد و خأل موجود را برطرف  کند. 
 

مقدمه

از آن جا که عقل فطری )فطرت( و شهوت کنترل نشده یا هوای نفس، ضد یكدیگرند، 
انسان با حاکمیت فطرت و انسان با حاکمیت شهوت، در حقیقت دو تیره ی جداگانه و 
ضد یكدیگر هستند. بر این اساس نیازها، انگیزه ها  و تمایالت آن ها مختلف و در بیشتر 
موارد با یكدیگر متضادند. البته انسان با حاکمیت فطرت نیز دارای نیاز، انگیزه و تمایل 
غریزی و شهوانی است و دو تیره ی فوق دارای جنبه های مشترک نیز هستند که عینًا 
مانند جنبه های مشترک میان انسان و حیوانند. به عبارت دیگر می توان گفت: “انسان با 
حاکمیت شهوت” در “بعد حیوانی” تثبیت شده است و “انسان با حاکمیت فطرت” دارای 

مشخصه های انسانی است.
مفهوم نیازها، هم در روان شناسی و هم در بهداشت روانی مورد بحث قرار می گیرد. 
به منظور جلوگیری از تكرار مطالب سعی می گردد جنبه های “تكوینی” در روان شناسی و 
“جنبه های تشریعی” در بهداشت روانی مورد بحث قرار گیرد. البته باید توجه داشت که 
با هرگونه برنامه ریزی، الزامًا درجاتی از تكرار رخ خواهد داد. در مواردی که جنبه هایی 
از بهداشت روانی نیازها در بحث روان شناسی مطرح می گردد، نهایت کوشش را خواهیم 
کرد تا از آن نتایج روان شناختی استخراج شود. نكته ی مهمی که در این بررسی باید 
به  می شود.  مربوط  آن ها  به  نیازها  مقوله ی  که  است  افرادی  تعداد  باشد،  توجه  مورد 
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عبارت دیگر، همه ی جوامع بشری در تمام طول عمر، با آن درگیر هستند و بنا بر اعتقاد 
موحدان، دیدگاه انسان در مورد نیازها بر زندگی ابدی او اثر می گذارد و مهم ترین نیاز 
انسان یعنی “سعادت ابدی” با  چگونگی مدیریت فرد نسبت به نیازهای خود ارتباط دارد. 
  آبراهام مازلو 1 اساس تئوری خود را تنها بر مبنای بررسی نیازها  گذاشته و معتقد 
است مسأله ی اساسی در روان شناسی انسان “موضوع نیازها” است و تظاهرات روانی 
واکنشی به علت برآورده نشدن یک یا چند نیاز از نیازهای اصلی یا تكاملی به وجود 
می آیند و این تظاهرات را اختالل های ناشی از کمبود نیازها معرفی می کند. او معتقد 
است،  به همان ترتیب که کمبود 2 بعضی از عناصر و مواد منجر به بروز عالئم بدنی و 
بیماری های اختصاصی می شوند؛ به عنوان مثال کمبود آهن موجب بروز کم خونی، کمبود 
ایجاد می کنند؛  از ویتامین ها عالئم اختصاصی  بروز گواتر و کمبود هرکدام  ید موجب 
کمبود یک یا چند نیاز نیز می تواند موجب بروز تظاهرات روانی واکنشی گردد.  به منظور 
پیشگیری، باید سعی کرد نسبت به ارضای نیازها اقدام شود و در درمان نیز باید توجه 
کرد که کدام نیاز ارضاء نشده و از طریق ارضای آن نسبت به از بین بردن عالئم اقدام 

کرد )مازلو، 1367(.
طبقه بندی نیازها توسط آبراهام مازلو و هرم نیازهای او با واقعیت تطبیق می  کند و 
می تواند مورد تأیید روان شناسی اسالمی باشد. عالوه بر وی اغلب مكاتب روان شناسی 
نیز نیازهای انسان را مورد بررسی قرار داده اند. در این مقاله سعی شده است نیازهای 
ناشی از شهوت و نیازهای ناشی از فطرت بررسی گردد؛ سپس روند این نیازها در یک 
انسان برخوردار از خود کنترلی و یک انسان فاقد خود کنترلی و در حالت نوسان این دو 
نیرو بررسی شود. باالخره به مقوله ی اساسی دین الهی در مورد نیازها پرداخته می شود و 
نیازهای یک انسان ،که هدف او دست یابی به سعادت دنیوی و اخروی است، از دیدگاه 

روان شناسی اسالمی بررسی می گردد. این پژوهش با دو هدف زیر انجام شد:
1.طبقه بندی نیازهای انسان از دیدگاه روان شناسی اسالمی

2.جنبه های کاربردی در ابعاد  زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی

1.Araham Maslow
2.Deficiency
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البته پرداختن به این موضوع عمیق، از عهده ی یک فرد بر نمی آید و الزم است اساتید 
حوزه و دانشگاه در این مورد وقت و انرژی کافی صرف کنند.

روش

استاد فقید محمد باقر حكمت نیا )1382( معتقد بود که در کشف دیدگاه های اسالمي 
در علوم مختلف، باید از چهار منبع اساسي زیر استفاده کرد: کتاب الهي؛ سنت، شامل 

آموزش هاي پیامبر اکرم )ص( و امامان معصوم )ع(؛ فطرت و علوم حاکم بر جهان.
بر اساس رهنمود استاد که کاماًل عقالني است، در این پژوهش از منابع فوق استفاده 
از کتاب هاي  استفاده  بر  قرآن مجید و متون اسالمي، عالوه  از  استفاده  شد. در مورد 
مدوني که توسط دانشمندان اسالم در این زمینه تدوین شده است، براي اطمینان ضمن 

نشست هاي اختصاصي با استادان حوزه و دانشگاه در این مورد تبادل نظر شد.

یافته ها

عالمه طباطبایی معتقد است که نیازهای انسان در آیات 82-78 سوره ی شعرا به خوبی 
تبیین شده است. در آیات فوق، آمده است: “همان کسی که مرا آفرید و پیوسته  مرا 
راهنمایی می کند. و کسی که مرا غذا می دهد و سیراب می کند؛ و هنگامی که بیمار شوم 

مرا شفا می دهد.” 
عالمه )رض( نسبت دادن هدایت به خداوند متعال را، تعبیری می داند که دلیل آن 
همراه خود او است؛ زیرا وقتی خلقت از جانب خدا است، تدبیر امور و از آن جمله هدایت 
نیز از جانب اوست. استاد با استفاده از روند آیه ی مزبور مفهوم “هدایت” را مفهومی 
توأمان  به صورت  اخروی،  و  دنیوی  منافع  به سوی  هدایت  شامل  که  می داند  مطلق 
می گردد. در مجموع، معنای آیه ی مزبور را به صورت زیر، مطرح می کند: “خدای تعالی 
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کسی است که مرا آفرید و ال یزال مرا هدایت می کند و همواره و از روزی که مرا خلق 
کرده است به سوی سعادت زندگیم راهنمایی کرده و همواره آن را ادامه خواهد داد” 

)طباطبایی، 1356(.  
در آیات فوق، نیاز به هدایت به عنوان اولین گروه نیازهای انسان مطرح شده است و 
نیاز به آب و غذا و نیازهای طبی در درجات بعد قرار گرفته اند. چنانچه در ارزیابی نیازها و 
در تمام بررسی های علمی و به خصوص بررسی روی انسان، از “تفكر سیستمی” استفاده 

شود، واقع گرایی بیشتر و نتایج مطلوب تری به دست می آید.
در حال حاضر تعریف “مفهوم سالمت” شامل سالمت در ابعاد زیستی، روانی، اجتماعی 
و معنوی می گردد که بر اساس تفكر سیستمی انجام شده است. بهترین مثال برای “تفكر 
سیستمی” و “عمل سیستمی” بدن خود ما است. در حقیقت، جدا کردن ابعاد چهارگانه ی 
ذکرشده، جنبه ی آموزشی دارد و در عمل ما تنها یک هویت واحد داریم و تمام فعل و 
انفعال های مربوط به سالمت در این “هویت” انجام می شوند. می توان گفت که در آیات 
فوق نیازهای زیستی انسان در نیاز به آب و غذا خالصه شده است. یک نیاز مهم که در 
قرآن مجید بر آن تأکید شده، نیاز به سالمتی است و خود دارای ابعاد مختلف است. امام 

سجاد )ع( این ابعاد را به خوبی شرح می دهند.
سالمتی؛ یک نیاز اساسی ابعاد سالمتی از دیدگاه امام سجاد)ع(:

 “بار خدایا! بر محمد و آل او درود فرست؛ و تندرستی را بر من بپوشان؛ و ما را به 
گرامی  تندرستی  وسیله ی  به  و  ده؛  قرار  امنیت  در  مرا  تندرستی  با  و  فروبر؛  تندرستی 
دار؛ و با تندرستی بی نیاز گردان؛ و تندرستی را به من عطا کن؛ و آن را به من ببخش؛ 
تندرستی را برایم بگستران؛ و آن را شایسته گردان؛ و میان من و تندرستی در دنیا و 
آخرت جدایی نیانداز. بار خدایا! بر محمد و آل او درود فرست و مرا تندرستی ده. تندرستی 
که بی نیازکننده و بهبودی دهنده باشد. عافیتی باالتر و برتر و افزون شونده که سالمت 
دنیوی و اخروی را در پی داشته باشد.  به وسیله ی تندرستی و امنیت و سالمت دین و 
بدن و آگاهی قلبی و پیشرفت و حالت خشیت و ترس از تو و توانایی بر طاعتی که به آن 
امر کرده ای و دوری از نافرمانی که از آن مرا بازداشته ای بر من منت گذار” )فیض االسالم، 13(.
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اصلی  عامل  به عنوان  را  به سالمتی  دست یابی  )ع(  امام  می گردد،  مشاهده  چنانچه 
برآورده شدن نیازها معرفی می کند و  “ابدی بودن” نیازها را مورد تأکید قرار می دهد. 
تأکید بر “لزوم دست یابی به سالمت ابدی به عنوان شاخص ترین نیاز انسان” از پیام های 
انحصاری دین الهی است که در مقاطع مختلف تاریخ، جوامع بشری را به آن دعوت 

کرده است.
بر این اساس انسان موجودی ابدی است؛ در نتیجه او یا تا ابد در عافیت و آرامش 
خواهد بود و یا تا ابد در عذاب و اضطراب به سر خواهد برد. ایجاد دو روند متضاد فوق 
بستگی به عملكرد لحظه به لحظه ی انسان دارد که در ضمن بررسی ابعاد شخصیت، 
به طور اجمالی مورد بحث واقع می گردد. انسان در زندگی “حق انتخاب” دارد ولی باید 

بداند که نتایج انتخاب های او ابدی هستند )حسینی، 1385(.
تأکید بر سالمتی به عنوان یک نیاز اساسی موجب می گردد که فعالیت های بهداشتی-

درمانی به عنوان یک امر وجوبی  تلقی شوند و به تعبیر مسیح )ع( عدم معالجه ی مجروح 
از  به عنوان شریک جرم بودن شخص مجروح کننده تلقی خواهد شد. امام صادق )ع( 
مسیح )ع( نقل می کند که فرمود: “کسی که مجروحی را به حال خود گذارد، به طور 
می تواند  برداشت  این   .)1382 )عاملی حر،  است”  شریک  مجروح کننده  فرد  با  طبیعی 
تغییرات اصالحی وسیعی را در امر بهداشت و درمان جهان به وجود آورد و الزم است 
مورد پی گیری قرار گیرد. سیستم های تأمین کننده ی نیازها در انسان شامل دو فرآیند 
غیراکتسابی  و  ذاتی  دو  و شهوتند که هر  نام های فطرت  به  روانی،  متضاد  و  متفاوت 
هستند )همان منبع(. جریان روانی فطرت، دارای هدف های کمال گرایانه است )حسینی، 
1364( در صورتی که جریان شهوت نماینده ی انگیزه های غریزی است. هر دو جریان 
دارای انرژی اختصاصی هستند و جمع جبری نیروی آن ها، اراده ی آزاد انسان را شكل 
می دهد. همین اراده است که موجب می شود یكی از دو جریان تضعیف یا تقویت شود. 
تقویت یكی از دو جریان موجب غلبه و حاکمیت آن بر جریان دیگر می گردد )همان 
می توان  انسان،  ساختار شخصیتی  در  فوق  نیروی  دو  بودن  فعال  به  توجه  با  منبع(.  
و  شهوت  از  ناشی  نیازهای  کرد:  تقسیم  زیر  اصلی  دسته ی  دو  به  را  انسان  نیازهای 
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نیازهای ناشی از فطرت.
1- نیازهای ناشی از شهوت

کلیه ی نیازهای ناشی از جریان شهوت به عنوان عواملی برای ادامه حیات هستند که 
برای هرکدام از آن ها یعنی برای خوردن، خواب رفتن و جماع کردن، خداوند محرکی 
در سازمان روانی انسان قرار داده که انسان را به انجام آن ها و برآوردن نیاز مربوط به 

خود مجبور می کنند. 
امام صادق )ع( ضمن تأکید بر این واقعیت، وجود محرک های ناشی از نیازهای فوق 
را عامل حفظ هماهنگی در دستگاه های مختلف و حفظ سالمتی انسان می داند و چنین 
می فرماید: “گرسنگی مقتضی طعام خوردن است که زندگی و قوام بدن به آن است و 
بی خوابی محرک بر خواب است که راحت بدن و استراحت قوت های بدن به آن است و 
شهوت محرک بر جماع است که دوام نسل و بقای نوع انسانی به آن است. اگر گرسنگی 
نبود و غذا خوردن برای آن بود که آدمی می داند که بدن به آن محتاج است و در طبع 
خوردن  از  اوقات  از  بسیاری  در  گرداند،  مجبور  خوردن  به  را  او  که  نبود  حالتی  آدمی 
کسالت و سستی می ورزید و در نتیجه بدنش تحلیل می رفت و هالک می شد؛ چنانچه 
گاهی انسان برای اصالح بدن خود به دارویی نیازمند می شود و سهل انگاری می کند تا 
به بیماری های مهلک و مرگ منجر می شود. همچنین اگر خواب رفتن به آن بود که 
می دانست بدن و قوای آن برای استراحت به آن نیازمندند، ممكن بود که آن را مشكل 
پندارد و یا به علت حرص از انجام آن مسامحه کند و بدنش بكاهد. اگر عمل جماع هم 
برای به هم رسانیدن فرزند بود، بعید نبود که سستی ورزد و آن را انجام ندهد تا نسل 
کم شود و یا منقطع گردد؛ زیرا بعضی از مردم به فرزند رغبتی ندارند و به آن اعتنایی 
نمی کنند. پس نظر کن که مدبر علیم برای هر یک از این افعال که صالح و قوام بدن به 
آن هاست، محرکی از نفس طبیعت  برای آن مقرر گردانیده است که آن را تحریص  کند 

و به انجام آن مضطر گرداند” )مجلسی، 1362(.
 چنانچه مشاهده می شود، امام صادق )ع( پیام های ناشی از محرک های داخلی ناشی از 
شهوت را که قسمت مهمی از فعالیت های دستگاه اعصاب مرکزی را به وجود می آورند، 
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معرفی  بشر  بر  الهی  الطاف  به عنوان  و  انسان  برای حفظ حیات  به عنوان عوامل الزم 
می کند. بنابراین، عوامل فوق خود به خود موجب سقوط انسان نیستند و فقط در صورتی 
که انسان به آن ها استقالل و حاکمیت دهد و نسبت به کنترل آن ها توسط جریان فطرت 
اقدام نكند موجب سقوط او خواهند شد. نیاز به غذا با تأکید فراوان به صورت زیر توسط 
پیامبر اسالم )ص( مطرح شده است: “خداوندا! برای ما درباره ی نان برکت عطا فرما؛ 
زیرا اگر نان نباشد نه نماز می خوانیم نه روزه می گیریم و نه واجبات پروردگارمان را ادا 
می کنیم” )عاملی حر، 1382(. پیامبر اسالم در آموزشی دیگر می فرماید: “نزدیک است 
که نیاز شدید )فقر( زمینه ی کفر را فراهم آورد” )همان منبع(. پیامبر اسالم )ص( میل 
ارضاء  ارتباط جنسی  از طریق  به عنوان محرکی قوی مطرح می کند که جز  را  جنسی 
نمی گردد و به همین علت دستور اکید در مورد ارضای آن از طریق قوانین الهی )ازدواج( 
صادر می کند و چنین می بینیم: “دوشیزگان مانند میوه های چسبیده به درختند. اگر میوه 
برسد و چیده نشود، آفتاب آن را خراب کند و باد آن را بپراکند. همچنین دوشیزگان چون 
به حد بلوغ رسند، دوایی جز شوهر ندارند. در غیر این صورت اعتمادی نیست که فاسد 

نشوند؛ زیرا آن ها هم بشرند” )همان منبع(.
پیامبر اسالم دستور می دهد در صورتی که فرد نتواند اقدام به ازدواج کند،  الزم است 
از طریق روزه داری نسبت به کاهش محرک ها اقدام کند:“ کسی که نتواند ازدواج کند، 
روزه بگیرد” )پاینده، 13(. به نظر می رسد روزه، هم از طریق افزایش ارتباط فرد با خداوند 
و هم از طریق کاهش محرک های فیزیولوژی از تحریكات جنسی می کاهد و از زیر 
فشار قرارگرفتن فرد جلوگیری می کند. چنانچه در آموزش های فوق مشاهده می گردد، 
ضمن ارشاد در مورد جنبه های بهداشت روانی اهمیت نیازهای ناشی از شهوت به خوبی 

تبیین شده اند.
شهوت به عنوان انگیزه ی ذاتي رفتار

شهوت را مي توان به عنوان انگیزه ی ذاتي رفتار انسان و حیوان پذیرفت. انگیزه هاي 
رفتار در حیوان همگي تحت تأثیر محرک هاي شهواني هستند و به هیچ وجه امكان 
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کنترل آن ها وجود ندارد. در انسان نیز محرک هاي شهواني بسیار قوي هستند و تمایل 
به غلبه ی کلي بر جریان فطرت و عقل و احاطه بر کل شخصیت را دارند. در قرآن مجید 
محرک هاي شهواني به صورت هاي مختلف مطرح شده اند. به عنوان مثال در آیه ی 14 
از سوره ی آل عمران چنین مي بینیم: “براي مردم میل به شهوت دنیا از زنان، فرزندان، 
داده شده اند.  زینت  امالک  و  مزارع  نشاندار، چهارپایان،  اسبان  و سیم،  زر  همیان هاي 
عالمه  نیكوست.”  بازگشت  همانا  خدا  نزد  در  لیكن  دنیایند،  زندگي  ناچیز  متاع  این ها 
از آن که به  انسان پس  بیان مي کند که  طباطبایي )رض( در تفسیر آیه ی فوق چنین 
مرحله ی تعقل رسید، خود را نیازمند غیر خود مي بیند و این اولین علم و دانش فطري 
زندگي  میدان  وارد  که  به تدریج  گردد.  رهنمون  مدبر  به صانع  را  او  مي تواند  که  است 
مي شود با “اسباب ظاهري” آشنا مي گردد. کمال بدني و نیروي نباتي یعني رشد و نمو و 
تولید مثل،  در درجه ی اول، فكر او را مشغول مي دارند و در نتیجه خود را به غذا و اوالد 
نیازمند احساس مي کند. کم کم نفس او سایر کماالت حیواني را از لباس و مسكن و 
زن و جنبه هایي نظیر آن را برایش زینت مي دهد. آدمي به این مرحله که رسید، عشق و 
عالقه اي که قبال به غذا داشت به جمع اموال و گردآوردن ثروت مبدل مي شود؛ زیرا به 
خیال خود مال و ثروت را کلید هر مشكل و مفتاح هر کمال مي داند. امور جاري زندگي 
هم آن را تأیید مي کنند. خالصه پس از آن که گمان مي کرد ضامن سعادت او غذا و 
اوالد است، اکنون خیال مي کند که سعادت او در مال و اوالد است. عالمه علت سقوط 
افراد بشر را در استقالل دادن به مال و تمرکز فكر بر آن و فراموشي خداوند ذکر مي کند. 
در این افراد انگیزه هاي رفتار روي همین مسائل متمرکز مي گردند و در حقیقت وسیله 

به جاي هدف جایگزین مي شود. 
همچنین در قرآن مجید، پیروي از انگیزه هاي شهواني و حاکمیت دادن آن ها به عنوان 
عوامل انحراف از مسیر رشد و راه مستقیم و به عنوان سدي در راه عبادت خدا مطرح 
شده اند و در آیه ی 95 سوره ی مریم چنین مي بینیم: “و از پي آن ها خلقي جانشین ایشان 
شدند که نماز را مهمل گذاشتند و پیرو هوس ها شدند.” عالمه طباطبایي در تفسیر آیه ی 
فوق، شهوات را به عنوان سد راه حق و مانعي از مجاهده  در راه خدا معرفي مي کند. در 
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آیاتي از قرآن مجید پیروي از شهوت به عنوان صفتي خاص براي انسان هاي منحرف 
مطرح شده و به عنوان لغتي مترادف براي انسان کافر و فاسق و ظالم که در خالف مسیر 
توحید سیر مي کنند مطرح مي گردد. در آیه ی 27 سوره ی نساء چنین مي بینیم: “و آنان 

که از شهوات پیروي مي کنند، مي خواهند که با انحرافي بزرگ منحرف شوند.”
عالمه طباطبایي مخالفت با دستورات الهي در مورد ازدواج و قوانین خانواده را که در 
قرآن مجید ذکر شده است، به عنوان نتیجه ی گرایش به شهوات مورد تأکید قرار مي دهد 
که خود موجب هتک حرمت حدود الهي مي گردند و به عنوان مثال جایز شمردن زنا و 

جلوگیري از احكام قطعي الهي را در این باره ذکر مي کند )طباطبایی، 1356(.
نیاز  اسالم  در مكتب  نیازها:  نیاز اصلي سایر  به عنوان پیش  به لذت  نیاز 
بر  )ع(  کاظم  موسی  امام  است.  مطرح شده  اصلي  نیازهاي  از  یكي  به عنوان  لذت  به 
نیازها  برآوردن سایر  را براي  انسان  نیاز،  این  این واقعیت تأکید مي فرماید که ارضاي 
باشد.  )قسمت(  “بكوشید که وقت شما چهار ساعت  و چنین مي بینیم:  آماده مي سازد 
براي کار زندگي و معاش، یک ساعت  با خدا، یک ساعت  براي مناجات  یک ساعت 
براي آمیزش با برادران و مردم مورد اعتماد که عیوب شما را به شما مي فهمانند و از 
دل به شما اخالص دارند و یک ساعت هم خلوت کنید براي درک لذت هاي حالل و 
به وسیله ی این ساعت بر انجام وظایف آن سه ساعت دیگر توانا شوید... . براي خود 
بهره اي از دنیا بگیرید و آنچه خواهش حالل باشد و به شخصیت شما خللی ایجاد نكند 
و اسراف هم نباشد، منظور دارید و به این وسیله براي انجام امور دین یاري جویید؛ زیرا 
روایت است که از ما نیست کسي که دنیایش را براي دینش وانهد و یا دینش را براي 
دنیا از دست دهد.” رسول خدا )ص( نیز بر لزوم برآوردن نیاز لذت تأکید مي کند و در 
دستوري به علي )ع( چنین مي فرماید: “خردمند را نشاید که جز در سه مورد سفر کند؛ 

ترمیم زندگي، قدمي براي قیامت و رستاخیز و لذت از غیر اموري که منع شده اند.”
علي )ع( نیز با همین برداشت دستور زیر را صادر مي کند: “براي مؤمن سه ساعت 
است )شبانه روز را باید سه قسمت کند(، ساعتي که در آن با پروردگارش راز و نیاز کند، 
ساعتي که در آن معاش خود را اصالح کند و ساعتي که بین خود و لذت و خوشي حالل 
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و نیكو آزاد گذارد” )حرانی، 1400(.
در قوانین اسالمي نیاز جنسي به عنوان یک عامل تعیین کننده مورد توجه قرار مي گیرد. 
مجازات زنا در صورتي که زن و مرد همسر نداشته باشند، صد تازیانه و در صورتي که 
همسر دائم داشته باشند، سنگسار کردن است. معیاري که در قوانین اسالمي در مورد 
مجازات زنا مطرح شده، در دسترس بودن زن و شوهر است. یعني زن و مرد صبح و 
شام در اختیار یكدیگر باشند و اگر زن یا شوهر به میزاني که موجب شكسته شدن نماز 
و افطار روزه مي شود، یا بیشتر از آن از هم فاصله داشته باشند، یا یكي از آن ها در زندان 
باشد، در صورت اقدام به زنا فقط مجازات تازیانه در مورد آن ها پیاده مي شود و سنگسار 
نخواهند شد. معیار دیگري که براي سنگسار شدن مطرح شده انجام ارتباط جنسي و 
مقاربت به طور کامل است. در صورتي که ارتباط جنسي به صورت خلوت کردن با همسر 
و هرگونه تماس بدون مقاربت از طریق تناسلي باشد،  این معیار کامل نمي شود و در 
صورت انجام زنا فقط مجازات تازیانه اعمال مي گردد و دراین مورد مرد و زن یكسان 

هستند. مفهوم نیاز در اجرای حد قانونی اقدام به سرقت نیز لحاظ شده است.
انگیزه هاي  داراي  هرکدام  شهوت،  از  ناشي  نیازهاي  و  فطرت  از  ناشي  نیازهاي 
سیر  تكامل  مسیر  در  که  فردي  نیاز  احساس  معني  این  به  هستند.  بي نهایت جویانه 
مي کند، براي دست یابي به تكامل بیشتر هیچ گاه از بین نمي رود. به همین ترتیب، هر 
قدر تمایالت شهواني انساني که شهوت بر او حاکمیت دارد بیشتر ارضاء شود، اشتیاق 
بیشتري به لذت دارد. با توجه به این که علم عامل شكوفایي فطرت و مال )زیربناي 
اقتصادي( موجب فراهم آمدن نیازهاي ناشي از شهوت است،  پیامبر اسالم )ص( اعالم 
مي کند که:“ دو حریص  هستند که هیچ گاه سیر نمي شوند؛ کسي که به دنبال علم مي رود 
و کسي که به دنبال مال مي رود” )پاینده، 13(. با توجه به این که ارضاي هر دو نیاز 
با هم در حد بي نهایت امكان پذیر نیست، آموزش هاي اسالمي تأکید مي کنند که الزم 
است نیازهاي ناشي از شهوت در حد کفاف ارضاء شوند و وقت و انرژي براي دست یابي 
به شكوفایي فطرت و رشد ذخیره گردند. بدیهي است فردي که در مسیر رشد حرکت 

مي کند برحسب رشد به دست آمده احساس رضامندي مي کند و آرامش مي یابد. 
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نكته ی بسیار مهمی که می تواند در آموزش های اسالمی به عنوان یک عامل کمكی، 
هم در شناخت نیازها، هم در کشف آسیب، هم در پیشگیری از اختالالت روانی واکنشی 
و هم در درمان آن ها مورد استفاده قرار گیرد این است که نیاز های ناشی از شهوت در 

صورت ارضاء قوی تر می شوند.
علی )ع( بر این واقعیت تأکید می کند که رد کردن شهوت موجب رهایی فرد از آن 
و برآوردن شهوت  موجب تقویت آن می گردد و چنین می فرماید: “رد کردن  تمایل 
شهوانی، موجب فارغ شدن از آن و بر آوردن آن موجب تقویت آن است” )آمری، 1360(. 
علی )ع( اضافه می کند: “در مقابل شهوت، با کوبیدن آن باید تا پیروزی و ظفر یابی” 
)همان منبع(. در نتیجه مكتب اسالم آموزش می دهد که نیازهای ناشی از شهوت باید 
در حد کفاف برآورده شوند و وقت و انرژی فرد برای برآوردن نیازهای ناشی از فطرت 

ذخیره گردند. 
 

نیازهای ناشی از فطرت

نیازهای ناشی از فطرت، مجموعه نیازهایی هستند که برای رشد و شكوفایی فطرت 
مورد نیازند. پیش نیاز اصلی در این مورد، سالم بودن دستگاه اعصاب مرکزی و سیستم 
شناختی فرد است. بدیهی است چنانچه اختاللی در دستگاه مزبور وجود داشته باشد، 
دست یابی  مثال،  به عنوان  ندارد.  وجود  وجه  هیچ  به  فطرت  شكوفایی  و  رشد  امكان 
با  ارتباط  به قطع  یا مبتال  و  به عقب ماندگی هوشی شدید  به رشد در یک فرد مبتال 
واقعیت، امكان پذیر نیست. برآورده شدن نیازهای ناشی از شهوت در حد کفاف نیز از 

پیش نیازهای ناشی از فطرت است که قبال به آن ها اشاره شد. 
به سمت کمال،  پویایی فطرت  که  است  این  برای شكوفایی فطرت  نیاز  مهم ترین 
تنها با کاربرد آموزش های توحیدی امكان پذیر است. در قرآن مجید در دو آیه صریحًا 
برداشت فوق مورد تأیید قرار گرفته است؛ در آیه ی 28 سوره رعد چنین می بینیم: “آن ها 
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که به خدا ایمان آورده و دل های آنان با یاد خدا آرام می گیرد. آگاه باشید که تنها یاد 
خدا آرام بخش دل ها است.” همچنین در آیه ی 24 سوره طه چنین آمده است:“ هرکس 
از یاد من روی بگرداند برای او زندگی سخت باشد.” امام صادق )ع(  “ذکر” را به عنوان 
یاد خدا به هنگام برخورد با آنچه خدا حالل کرده و آنچه خداوند حرام کرده است، تفسیر 
را  ذکر  مفهوم  توحیدی”  آموزش های  با  ارادی  رفتار  دیگر“ تطبیق  عبارت  به  می کند. 
تشكیل می دهد. عالمه طباطبایی در تفسیر مفهوم زندگی تیره و تار که در آیه ی 24 
سوره طه آمده است اعالم می دارد:  “وقتی انسان از ذکر خدا اعراض می کند، چیزی غیر 
دنیا نمی ماند که به آن دل ببندد. در نتیجه همه ی کوشش خود را در آن منحصر می کند 
و فقط به اصالح زندگی دنیایش می پردازد و روز به روز آن را گسترش بیشتری می دهد 
و به تمتع آن سرگرم می شود. این معیشت او را آرام نمی کند؛ زیرا به آنچه دارد، چه کم 
یا زیاد قانع نمی شود و همواره چشم به زیادتر شدن می دوزد و حرص و تشنگی او ارضاء 
نمی شود. پس چنین فردی به طور دائمی در فقر و تنگی زندگی می کند و دل او عالقمند 
به چیزی است که فاقد آن است. صرف نظر از غم و اندوه و قلق و اضطراب و ترسی که 
از نزول آفات و روی دادن نامالیمات و فرا رسیدن مرگ و بیماری دارد و صرف نظر از 
اضطرابی که از شر حسودان و کید دشمنان دارد. پس همواره در میان آرزوهای برآورده 

نشده و ترس از فراق آنچه دارد به سر می برد”. 
اضطراب  داشتن  با  طباطبایی،   عالمه  دیدگاه  از  را  ضنک”  “معیشت  فوق  بیان  با 
می توان معنی کرد. عالمه باالخره نتیجه می گیرد که اگر مقام پروردگار را می شناخت 
و به یاد او بود، به آنچه برایش مقدر شده قانع می شد و زندگی خدادادی برایش فراخ 
می گشت و دیگر تنگی و “ضنک” نداشت. بنابر اصل توحید، به منظور شكوفایی فطرت 
الزم است کلیه ی مدارها و سیستم های اصلی زندگی انسان در داخل مدار یا سیستم 
عملی،  و  نظری  آموزش های  شماره ی1(.  )نمودار  گردند  محاط  توحیدی  ایدئولوژی 
این  شروع  برای  زمان  بهترین  و  است  برداشت  این  کردن  پیاده  وسیله ی  مهم ترین 

آموزش دوره ی نوجوانی است )فیض االسالم، 1330(. 
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و  آن  شادابی  و  حیات  موجب  و  است  فطرت  تقویت کننده ی  عامل  مهم ترین  علم 
دست یابی به رشد بیشتر می گردد و می تواند به عنوان یک نیاز مطرح شود. باید تأکید کرد 
که فطرت  نیروی بالقوه ای است که فقط در شرایط اختصاصی بارور و شكوفا می گردد. 
محیط متناسب و الزم برای رشد فطرت محیطی تشكیل شده از آموزش های توحیدی 
ایجاد علم )شناخت  آموزش ها در شكوفایی فطرت،  این  تأثیر  است. در حقیقت، علت 

واقع بینانه( و روشن کردن مسیر حرکت او به سمت کمال است.

نمودار شماره ی1، سیستم ایدئولوژی توحیدی به عنوان هدایت کننده ی سیستم های اساسی زندگی 
انسان

علی )ع( در کالمی چنین می فرماید: “کل وعاء یضیق بما جعل فیه ااِل وعاء العلم فانه 
یتسع به” یعنی “هر ظرفی به وسیله ی آنچه که در درون آن می گذارند، تنگ می شود 
)پر می شود( مگر ظرف علم و دانش که )چون علم در آن راه یافت( فراخ می گردد” 

)فیض االسالم، 1330(.
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وقتی علم با “مفهوم شناخت اشیاء آنچنان که هستند” به عنوان عامل و شرط اساسی 
از  نتایج حاصل  شكوفایی فطرت و عقل فطری مورد پذیرش قرار گیرد، خود به خود 
عبارت  به  داشت.  انتظار  می توان  شرط  این  وجود  صورت  در  فقط  را  فطرت  باروری 
دیگر، پذیرش خداوند و شناخت او و در نتیجه تطبیق رفتار بر اساس این اعتقاد تنها به 
طور کامل در دانشمندان مشاهده می گردد. امام سجاد )ع( علم به وجود خدا و پیدایش 
رفتار رشدیافته را الزم و ملزوم هم معرفی می کنند و معتقدند که حالت خوف از خدا 
که در نتیجه ی شناخت او به وجود می آید، به عنوان انگیزه ای قوی در تطبیق رفتار با 

آموزش های الهی درمی آید. 

بررسی خودکنترلی به عنوان پیش نیاز اصلی رشد انسان

و  اصلی شهوت  جریان های  از  یک  کدام  که  این  بر حسب  فرد  سازمان شخصیتی 
فطرت غالب و کدام یک مغلوب گردند، شكل می گیرد. بنا بر آموزش های اسالمی برای 
دست یابی به حاکمیت شخصیت و غلبه بر جریان دیگر، مادام العمر جنگی تمام عیار بین 
این دو عامل وجود دارد که به تعبیر پیامبر اسالم )ص( جنگ عقل فطری با شهوت به 

نام جهاد اکبر نامیده می شود )عاملی حر، 1382 ه.ق.، ج11ص124(.
علی )ع( ضمن تأکید بر این که سازمان شخصیتی انسان از دو جزء ترکیبی مذکور 
ساخته شده است، معتقد است اگر انسان بتواند عقل فطری )فطرت( خود را بر شهوت 
اگر  ولی  است  برتر  فرشتگان  از  خودکنترلی(  از  برخوردار  )شخصیت  بخشد  حاکمیت 
شهوت در انسان غلبه کند و حاکمیت یابد )انسان فاقد خودکنترلی( از حیوان پست تر 
می شود و انسان در این حال در بعد حیوانی خود تثبیت می گردد )معاملی حر، 1382 ه.ق. 

ج11ص164 –صدوق، 1385 ه.ق.، ص4(. 
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نمودار شماره ی 2، ساختار شخصیت، هدف زندگی و مسیر حرکت در یک انسان برخوردار از خودکنترلی

نمودار شماره ی 3، ساختار شخصیت، هدف زندگی و مسیر حرکت در یک انسان فاقد خودکنترلی

بنابراین در سازمان شخصیت انسان امكان بروز  سه حالت به شرح زیر وجود دارد:
الف- انسان برخوردار از خودکنترلی و با حاکمیت فطرت )متقي( )نمودار شماره ی2(.

ب- انسان فاقد خودکنترلی و با حاکمیت شهوت )غیر متقي( )نمودار شماره ی3(.
ج -انسان با وضع نوسانی حاکمیت فطرت و شهوت )حسن زاده، آملی، 1362(.
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مسیر حرکت انسان را در حالت خودکنترلی مي توان در نمودار شماره ی 1 نشان داد. 
دراین نمودار، انسان برخودار از خودکنترلی در مرکز قرار دارد و سیستم هاي )مدارهاي( 
او که شامل سیستم خانوادگي، سیستم علمي، سیستم شغلي، سیستم  زندگي  اساسي 
تمام  دارند.  قرار  او  اطراف  در  طبیعت  با  ارتباط  سیستم  گروهي  و  و  دوستانه  روابط 
سیاسي-  سیستم  که  شده اند  احاطه  ماکروسیستم  دو  به وسیله ی  یادشده  سیستم هاي 
اقتصادی و سیستم ایدئولوژی هستند.  سؤال مهمي که در این مجال قابل طرح است، 
این است که اگر انساني که هدف او دست یابي به رشد و قرب الهي تا  بي نهایت است، 
این هدف دست  زندگي خود محیط  اصلي  بر سیستم های  بپذیرد  را  ایدئولوژي اي  هر 

مي یابد و یا به یک ایدئولوژي خاص نیاز دارد؟ 
در بحث هاي دانشگاهی ما به این نتیجه مي رسیم که هر ایدئولوژي نمي تواند هدف 
باید  انسان  زندگي  اصلي  سیستم هاي  بر  حاکم  ایدئولوژي  الزامًا  بلكه  برآورد؛  را  فوق 
ایدئولوژي توحیدي باشد )نمودار شماره ی1( و تنها در این صورت است که انسان به 
هدف اصلي خود )یعني رشد و قرب الهي تا  بي نهایت( دست مي یابد )نمودار شماره ی2(.

در آموزش های اسالمی بر این مسأله تأکید می شود که “نیاز نسبت به احساس انجام 

کلیه ی  در  زندگی  طول  در  روانی  اصلی  جریان های  انفعال های  و  فعل  شماره ی4،  نمودار 
انسان ها
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تكلیف” واالتر از هر نیاز، در انسان است و سعی می شود که این نیاز و احساس را در 
افراد بشر به عنوان محرک اصلی رفتارهای فردی و اجتماعی تقویت کنند.

به این ترتیب، برای انسان برخوردار از آموزش های توحیدی که به درجه ی خودکنترلی 
رسیده است، تنها یک محرک و انگیزه برای رفتار وجود دارد و آن احساس مسؤولیت در 
مقابل خداوند و انجام تكلیف برای رضای او است و هر عملی که جز با این هدف انجام 
شود، مردود است و فرد با انجام آن دچار خسران و سقوط می شود. بر این اساس انسان 
او  الهی کنترل  کند و تمام حرکات و سكنات  باید خود را در محدوده ی  آموزش های 
ناشی از احساس تكلیف و مطابق آموزش های الهی باشند. در آموزش های اسالمی این 
نوع برنامه ریزی به عنوان تقوا )کنترل( مطرح شده است. می توان گفت تمام آموزش های 
الهی در طول قرون متمادی برای ایجاد این حالت در فرد و اجتماع است و تمام ارزش ها 
و اخالق نیک از آن منشعب می گردند و فقدان آن با سقوط برابر است. باید توجه داشت 

که این روش تنها راه دست یابی به سعادت ابدی است.
بنابراین، مهمترین نیاز یک انسان برخوردار از خودکنترلی در هر مقطع زمانی، شناخت 
و پیروی از دین خالص الهی  به عنوان تنها منبع تأمین نیازهای معنوی اوست و دین 
خالص الهی در زمان ما “دین اسالم” است؛ زیرا خداوند به صراحت اعالم می کند:“دین 
در نزد خدا اسالم است و هرکس جز اسالم آئینی برای خود قبول  کند، از او پذیرفته 

نخواهد شد؛ او در آخرت از زیانكاران است” )آل عمران، 19و 85(.

 بحث
 

روانی،  زیستی،  ابعاد  در  سالمتی  شامل  سالمت”  “مفهوم  تعریف  حاضر  حال  در 
است”.  زندگی  نظام  بود:“دین همان  معتقد  استاد حكمت نیا  است.  معنوی  و  اجتماعی 
واقع گرایی  بر اساس  را  خود  زندگی  نظام  و  باشد  واقع گرا  باید  دین  انتخاب  در  انسان 
انتخاب کند. امام باقر)ع( در مورد انحصاری بودن واقع گرایی، در رهنمودی صریح  چنین 
بیان می کند: “حرف محكم )در هر مطلب( دو چیز نیست بلكه تنها یک چیز است. پس 
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هر کس حكم بی اختالف )با واقعیت( کند، حكم او حكم خدای تعالی است.  هر کس 
حكمی کند که در آن اختالفی )با واقعیت( باشد و خود را بر حق بداند، به حكم طاغوت 

)باطل( حكم کرده است” )کلینی، 13(.
بنابراین انسان موظف است که آخرین دینی را که خداوند متعال برای انسان معرفی 
تعریف  این  فرد  اگر  کند.  الهی عمل  دین خالص  و طبق ضوابط  بشناسد  است،  کرده 
به ظاهر ساده را مراعات کند، سالم است و در غیر این صورت دچار اختالل معنوی است 
و عوارض بیماری او تا ابد دامن گیرش خواهد بود و برای همیشه در اضطراب و نا امنی 
به سر خواهد برد. با بررسی هایی که انجام شد، به طور طبیعی به این نتیجه می رسیم 
که نتایج بیماری های جسمی، روانی و اجتماعی تا پایان عمر است ولی نتایج سالمت 
و بیماری معنوی تا ابد ادامه دارد. با توجه به سرمایه گذاری های وسیعی که دولت ها و 
ملت ها برای دست یابی افراد تحت پوشش خود به سالمت بدنی، روانی و اجتماعی انجام 
می دهند، الزم است با طیف وسیع تری برای دست یابی به سالمت معنوی به عنوان عامل 

هدایت کننده ی تمام نیازها اقدام کنند.
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149

وضعیت اقامه ی نماز در جوانان شهر گناباد و رابطه ی آن با عزت نفس 
در سال 1385

علي دلشاد نوقابي1 ، دکتر عبدالجواد خواجوي2 ، طاهره پیش قدم3 ، 

حمید چمنزاري4 ، دکترعلي عالمي5 

چکیده

نماز یكي از واجبات دین اسالم و از برترین عبادات در پیشگاه خداوند است. نماز یاد 
خدا و تمرین عبودیت درهر شبانه روز است. انسان با این تمرین ضمن پاک شدن از 
پلیدي ها به آرامش روحي و رواني نیز مي رسد که یكي از جنبه هاي مهم آن افزایش 

عزت نفس در انسان است و از عزت نفس به عنوان کلید سالمت روان نام مي برند . 
این پژوهش با هدف تعیین وضعیت اقامه ی نماز در جوانان شهر گناباد و رابطه ی آن 

با عزت نفس آنان در سال 1385 انجام شد.
 این پژوهش نوعي پژوهش مقطعي از نوع توصیفي تحلیلي بود. جامعه ی پژوهش را 
کلیه ی جوانان 30-18 سال شهر گناباد تشكیل مي دادند که از بین آن ها 200 نفر به 
صورت نمونه گیري غیر احتمالي آسان انتخاب شد. پرسشنامه ی اطالعات دموگرافیک 
بدون نام براي بررسي وضعیت اقامه ی نماز آنان و پرسشنامه ی عزت نفس کوپراسمیت 

1. کارشناس ارشد بهداشت، عضو هیأت علمي علوم پزشكي گناباد. 
2. پزشک عمومي. 

3. دبیر آموزش و پرورش گناباد. 
4. عضو هیأت علمي علوم پزشكي گناباد. 

5. پزشک عمومي. 



150

براي بررسي عزت نفس به صورت خود اظهاري تكمیل گردید.
60/9 % جوانان اظهار کردند که به طور مرتب نماز مي خوانند، 16/8 % نماز صبح را 
نخوانده و 17/8 % به طور نامرتب و گاهي اوقات نماز مي خوانند و فقط 4/5 %  اظهار 
کردند که اصاًل نماز نمي خوانند. تجزیه و تحلیل آماري به روش تحلیل واریانس نشان 
از نظر نمره ی عزت نفس بین آنان وجود دارد، به طوري  داد که اختالف معني داري 
که میانگین نمره ی عزت نفس جواناني که مرتب نماز مي خوانند از همه بیشتر و برابر 
با 102/27  )انحراف معیار 9/48( در جواناني که نماز نمي خواندند از همه کمتر و برابر 
80/89 )انحراف معیار 12/64(، در افرادي که نماز صبح نمي خواندند 94/97 )انحراف 
معیار 11/28( و در افرادي که نامرتب نماز مي خواندند 94/83 )انحراف معیار 9/99( بود.

این پژوهش نشان داد که ایمان به خداوند و انجام اعمال مذهبي در افزایش عزت 
نفس جوانان نقش بسزایي دارد و مي توان با تأکید بر آموزه هاي دیني و مذهبي از بدو 
تولد در سطح خانواده، مدرسه و دانشگاه و همچنین توجه به رویكرد مذهبي در جوانان 
به حفظ سالمت رواني جامعه کمک و از بسیاری از معضالت اجتماعي پیشگیري کرد. 

مقدمه 

داشتن عزت نفس یكی از نیاز های اساسي انسان است. عزت نفس میزان ارزشي است 
که براي خود قائل مي شویم و میزان احترامي است که به شخصیت خود مي گذاریم 
)امیرحسینی، 1383(. از عزت نفس به عنوان یک سپر فرهنگي در برابر انواع فشارهاي 
رواني یاد شده است. اغلب واکنش هاي احساسی منفي را ناشي از فقدان عزت نفس 
مي دانند )کیخایی، 1382(. بهره مندي از عزت نفس، بخشي از سالمت رواني به شمار 
مي رود و برخورداري از عزت نفس را عاملی مرکزي و اساسي در سازگاري عاطفي-

اجتماعي افراد مي دانند )انصاري جابري، راوري، کاظمي، 1380(. طرز تفكر ما درباره ی 
خودمان تأثیرات شگرفي بر تمام جوانب زندگي ما دارد. یكي از مهمترین نیازهاي انسان 
برابر اضطراب و رویدادهاي فشارآور محافظت مي کند عزت نفس است.  را در  او  که 
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این  به  و  مي گردد  جلوه گر  نوعي  به  انسان  روزانه ی  فعالیت هاي  تمام  در  نفس  عزت 
شكل از مهمترین جنبه هاي شخصیت و تعیین کننده ی ویژگي هاي رفتاري انسان است 

)صدرالسادات، 1379( .
از نظر اسالم عزت به معناي شكست ناپذیري است. »عزیز« یكي از صفات خداوند 
است که در قرآن کریم ذات پاک خدا 92 بار با این صفت یاد شده است. عزت در مورد 
آبرو و شخصیت و در واقع یک نوع  از همین ریشه است و به معني حفظ  نیز  انسان 

شكست ناپذیري است. 
پیدایش و دگرگوني عزت  افراد مختلف در گستره ی زندگي مان سبب  با  ما  تجارب 
نفس ما مي شوند. به ویژه تجارب دوران کودکي نقش بزرگي در شكل گیري اساس و 
پایه ی عزت نفس دارد. نحوه ی رفتار افراد درجه یک خانواده، مربیان، معلمان، روحانیان، 
افراد مذهبي، هم ساالن و همچنین موفقیت ها و شكست ها از جمله عوامل تأثیرگذار در 
شكل گیري عزت نفس هستند )مصباح(. یكي دیگر از عوامل مهم مؤثر بر عزت نفس، 
معنویات و باورهاي مذهبي است. در فرهنگ و معارف اسالمي نیز تأکید شده که ایمان 
باعث اعتماد به نفس می گردد و قدرت انسان را در تحمل سختي هاي زندگي افزایش 

مي دهد )انصاری جابری و همكاران، 1380(.
عبادت و نماز موجبات افزایش اعتماد به نفس را فراهم مي آورد؛ زیرا وقتي آدمي با  
خدا سخن مي گوید و از او استعانت مي جوید، توان بیشتري را در خود احساس مي کند 
که ناشي از اتكاي به خداي تعالي است و داشتن چنین نقطه ی اتكایي باعث افزایش 

اعتماد به نفس در فرد مي گردد. 
این نكته معطوف است که متأثرترین قشر یعني  فلسفه ی همه ی عبادات دیني در 
جوانان را مؤثرترین قشر در اجتماع انساني قرار دهد. چون احساس داشتن یک تكیه گاه 
محكم و امنیت و آرامش در پناه آن تنها عنصري است که مي تواند به جوانان اعتماد و 
اطمینان ببخشد و او را از اضطراب های دروني و تشویش های ذهني رها سازد. مشكالت 
بي ثباتي  موجب  و  می اندازد  خطر  معرض  در  را  جوانان  هویت  که  رواني  معضالت  و 
از نداشتن یک ملجأ  شخصیت آنان می شود و خأل عظیمي در او ایجاد می کند ناشي 



152

و عدم دستیابي به یک پناهگاه دائمي و مستحكم است. در بین عبادات، نماز عبادتی 
است که در همه ی شرایع و ادیان الهي جز ء فرائض و واجبات بوده است. نماز را برترین 
مصداق ذکر خدا یاد کرده اند چون در حال قیام به نماز، نفس آدمي در اثر توجه به مبدأ 
از بین  را  نامالیمات  از اضطراب دروني دور می شود و سختي ها و  اعلي و خالق یكتا 
مي برد. نماز تنها تكیه گاه امن و مأمن مستحكم براي انسان ها، به خصوص جوانان است 
که شاید به همین سبب در کتاب آسماني قرآن، کمتر عبادتي چون نماز مورد اهمیت 
قرار گرفته است، تا آن جا که این کلمه در حدود صد و چهارده مورد در قرآن به کار رفته 

و در پانزده مورد به آن امر شده است )خلیلی(.
باید دانست که هر یک از افعال و حرکات انسان بر دیگر افعال او تأثیر دارد چنانچه 
حاالت صحت و مرض بدن در روح و باطن مؤثر است، حاالت خلقي و روحي و ملكات 
نفساني در حرکات و سكنات و افعال بدن تأثیرگذار است و این نتیجه حاصل مي شود 

که هر یک از اعمال خیر یا شر انسان بر نفسش تأثیر مي گذارد )امام خمینی، 1377(.
در جامعه ی ما »راهبردهاي مذهبي« یكي از عوامل مؤثر و تعیین کننده هستند. نماز 
به عنوان ستون دین اسالم و ذکر خدا محسوب می شود و مایه ی آرامش دل هاست. از 
بپاداري نماز مانند توحید و معاد نیز  سوي دیگر به نظر مي رسد که نگرش هاي موجد 
هر یک به نحوي در حفظ تعادل رواني، استمرار امیدواري و عزت نفس انسان مؤثرند 
)موسوی، ابراهیمی، شیخ سحادیه، رحیمي، فرهمند، 1376 (. بدین جهت این مطالعه با 
هدف بررسي وضعیت اقامه ی نماز در جوانان و رابطه ی آن با عزت نفس آنان انجام شد.

روش 

این مطالعه ی توصیفي- تحلیلي در پاییز سال 1385 انجام شد. جامعه ی پژوهش را 
کلیه ی جوانان بومي و غیربومي ساکن در شهر گناباد تشكیل می دادند و از بین آن ها 
تعداد 202 نفر به صورت نمونه گیري غیراحتمالي آسان به عنوان نمونه ی پژوهش انتخاب 
و  فرد  جمعیت شناختی  اطالعات  شامل  پرسشنامه اي  داده ها  گردآوري  ابزار  گردیدند. 
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وضعیت اقامه ی نماز آنان و همچنین پرسشنامه ی عزت نفس )35 سؤالي( کوپر اسمیت 
بود. معیار سنجش عزت نفس کوپر اسمیت یک معیار استاندارد است که دربرگیرنده ی 
درباره ی هر  را  واقعي خودش  باید احساس  آزمودني  اظهار نظر است که  یا  35 جمله 
یک از جمالت با انتخاب یكي از چهار گزینه ی»کاماًل موافقم، موافقم، مخالفم و کاماًل 
مخالفم« مشخص کند. این گزینه ها از 1 تا 4 امتیازدهی می شوند؛ به صورتی که اگر 
آزمودني گزینه ی کاماًل موافقم را عالمت بزند 4 امتیاز؛ موافقم، 3 امتیاز؛ مخالفم 2 امتیاز 
و کاماًل مخالفم 1 امتیاز به وي تعلق مي گیرد. در بین این 35 جمله تعدادي حاالت منفي 
وجود دارد که نمره گذاري آن معكوس است؛ این جمالت به طور تصادفي در پرسشنامه 
توزیع شده است )انصاری جابری، محمدی و فتحی آشتیانی، 1376(. در این پرسشنامه 
عزت نفس کلي مطرح شده است که در نهایت مجموع امتیازات آزمودني نمره ی عزت 
نفس وي را مشخص مي کند که دامنه ی آن از 35 تا 140 متغیر است. نمره ی 35 تا 70 
)کمتر از50% نمره کل( عزت نفس پایین، نمره  ی 71 تا 105 )بین 50 تا 75 % نمره ی 
کل( عزت نفس متوسط و نمره ی 106 تا 140 )بیشتر از75% نمره ی کل( داراي عزت 

نفس باال تلقی می گردد )امیرحسینی، 1383(. 
پایایي این پرسشنامه به روش دو نیمه کردن و با استفاده از فرمول اسپیرمن براون 
91/.  محاسبه شده  است )انصاری جابری و همكاران، 1376(. پرسشنامه ها بدون نام 
و هر گونه مشخصات خاص بود تا حداکثر اعتماد افراد مورد مطالعه جلب شود. پس از 
ارائه ی توضیح الزم در مورد نحوه ی پاسخ به سؤاالت، پرسشنامه در محلي آرام و ساکت 
در بین نمونه هاي مورد پژوهش توزیع گردید و پرسشنامه هاي تكمیل شده جمع آوري 
گردید. سپس اطالعات وارد رایانه شد و با استفاده از برنامه SPSS و آزمون های از آمار 

توصیفي و   ANOVA,t  و خی دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

یافته ها 

از 202 نمونه پژوهش83 نفر )41/1%( مرد و 119 نفر) 58/9%( زن بودند. میانگین 
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سني جوانان مورد مطالعه 21 سال بود )انحراف معیار1/92(. از نظر سطح تحصیالت 
117 نفر )57/9% ( باالتر از دیپلم یا دانشجو ،71 نفر )35/2%( دیپلم و 14نفر )%6/9( 
کمتر از دیپلم یا دانش آموز بودند. از نظر اقامه ی نماز 60/9% جوانان اظهار کردند که 
به طور مرتب نماز مي خوانند، 16/8% معمواًل نماز صبح را نمي خواندند، 17/8% به طور 

نامرتب نماز می خوانند و 4/5% اظهار داشته اند که نماز نمي خوانند .
میانگین نمره ی کل عزت نفس جوانان 98/76 )انحراف معیار 11/28( بود. از نظر 
سطوح عزت نفس 25/7% داراي عزت نفس باال، 73/3% داراي عزت نفس متوسط و 

فقط1% داراي عزت نفس پایین بودند.
میانگین نمره ی عزت نفس مردان 98/05  )انحراف معیار 11/04( و کمتر از میانگین 
نمره ی عزت نفس زنان 99/26 )انحراف معیار 11/28( بود اما آزمون t تفاوت معناداري 
را نشان نداد. میانگین نمره ی عزت نفس جواناني که به طور مرتب نماز مي خواندند از 
همه بیشتر و 102/27 )انحراف معیار 9/48( و جواناني که معمواًل نماز صبح نمي خوانند 
94/97 )انحراف معیار 11/28(، جواناني که نامرتب و گاهي اوقات نماز مي خوانند 94/83 
)انحراف معیار 9/99( و نمره ی عزت نفس جواناني که نماز نمي خوانند از بقیه گروه ها 
کمتر و برابر 80/89 )انحراف معیار 12/64( بود. آزمون ANOVA نیز تفاوت معناداري 

.) P >0/001( را بین گروه هاي فوق نشان داد
میانگین نمره ی عزت نفس در جوانان20 ساله و باالتر 97/92 )انحراف معیار 11/37( 
و در جوانان کمتر از 20 سال 102/54 )10/16( بود و آزمون t نیز تفاوت معناداري بین 
دو گروه نشان داد )t=2/27 , P=/024 ( به طور کلي میانگین نمره ی عزت نفس جواناني 
که اظهار کرده بودند به طور مرتب نماز مي خوانند 102/27 )انحراف معیار9/48( و بقیه ی 
جواناني که در اقامه ی نماز سهل انگار بوده اند 93/3 )انحراف معیار 11/74( بود و آزمون 

.)t=-5/96، p>0/001( نیز تفاوت معناداري بین دو گروه نشان داد t
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بحث

این پژوهش نشان داد که اکثر جوانان مقید به اقامه ی نماز هستند اما تعدادي از آن ها 
مقید به اقامه ی دقیق نماز نبودند و تعداد کمي اصاًل نماز نمي خواندند. در پژوهشي که 
پزشكي  علوم  دانشگاه  در   )1376( کشاورز  و  شاهین  پنجه  معتمد،  پویا،  اسدی  توسط 
شیراز در سال 1375 انجام شد تعداد دانشجویاني که نماز نمي خواندند 10/1 درصد بوده 
)13( که بیش از دو برابر جوانان مورد بررسي است. بدیهي است که عوامل متعددي بر 
کم توجهي برخي از جوانان به نماز تأثیر دارند که برخي از آن ها شامل محیط خانواده 
تنبلي،  و  نماز، سستي  فریضه ی  از  کافي  بینش  و  آگاهي  یا عدم  والدین  بي توجهي  و 
مجالست و همنشیني با دوستان ناباب، فساد اخالقي، مزاحم دانستن نماز براي کارهاي 

شخصي، تكبر و غرور و ضعف اعتقادي است )خلیلی(. 
این فریضه ی مهم نباید در مقاطعي از زندگي ابزار و وسیله اي براي رفع مشكالت 
جسمي و روحي یا پر کردن اوقات بیكاري ما تلقي گردد. اگر خواسته باشیم که در سفر یا 
در مرض و یا به بهانه ی خواب نوشین صبحگاهي نماز را ترک کنیم و در صورت مساعد 
بودن سالمتي جسماني و قیام به آن در اوقات بیكاري اکتفا کنیم بسیار روشن است که 
از چنین نمازي بهره و نصیبي نخواهیم برد، چنانكه پیامبر اسالم )ص( فرموده اند: »آفت 

عبادت سستي وعدم مداومت است«)خلیلی(.
این پژوهش نشان داد که میزان عزت نفس جواناني که به طور مرتب نماز مي خوانند 
به طور معناداري باالتر از سایر جوانان است. پژوهش هاي انجام شده نشان مي دهد که 
باورهاي مذهبي و دیني و انجام اعمال مذهبي نظیر نماز و روزه بر سالمت روان و عزت 
نفس افراد مؤثر است. انصاری جابري و همكاران )1380( نشان دادند که روزه ی ماه 
رمضان تأثیر مثبت و چشمگیري در ارتقاء عزت نفس دانشجویان داشته است. جلیلوند 
و اژه اي )1376( در مطالعه ی رابطه ی نماز و اضطراب در دانش آموزان به این نتیجه 
رسیدند که ابتال به افسردگي در دانش آموزان با افزایش اعتقادات مذهبي آنان کاهش 
مي یابد و کساني که به انجام واجبات خود، به خصوص نماز مي پردازند در مقابل کساني 
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که این فریضه را انجام نداده و یا به جبر انجام مي دهند کمتر دچار اضطراب و افسردگي 
مي شوند. در بررسي فهرینگ1 ، میلر2  و شاو3  )1997( ارتباط مثبت و معناداري میان 

باورهاي مذهبي و سالمت روان، امیدواري و سایر جنبه هاي مثبت ُخلق دیده شد. 
مطالعات فینی4  و مالونی5  )1985(، کارلسون6 ، بک سیت7  و سیمونتون8  )1988(، 
پولوما9  و پنولتون10  )1991(، بیرد11  )1988(، اشنایدر12 و کاستن بوم13 )1993( و کولیپ14  
)1969( در فرهنگ ها و مذاهب دیگر غالبًا تأثیرات مثبت دعا و عبادت بر ویژگي هایي 
چون میل به زندگي، احساس خوب بودن و شادي، کاهش اضطراب و تنش عضالني، 

اثربخشي روان درماني و تقویت فرایند درماني را تأیید کرده اند.  
بررسي انجام شده توسط موسوي، ابراهیمی، شیخ سجادیه، رحیم و فرهمند )1376( 
نیز نشان داد که بین نحوه ی به پاداري نماز و ابتال به اختالل افسردگي اساسي رابطه ی 
مبتال  رواني  اختالل  این  به  بیشتر  نمي خوانند  نماز  که  افرادي  و  دارد  وجود  معناداري 

مي گردند.
اسالم به تمام جنبه هاي جسمي، رواني، اجتماعي، روحي و تعالي جویي انسان توجه 
دارد و براي رسیدن به حد کمال در تمام این جنبه ها پیروان خود را به تحكیم پایه هاي 
اعتقادي مذهبي دعوت مي کند؛ زیرا بر پایه ی چنین اعتقادي به آدمي احساس اطمینان 
و آرامش دست مي دهد که او را از گسیختگي رشته هاي تعادل رواني و امنیت دروني باز 
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مي دارد )قهرمانی، دلشاد نوقانی و توکلی زاده، 1378(.
از  دوري  فكر،  و  قلب  اعصاب، سالمت  آرامش  روح،  اطمینان  به خدا موجب  ایمان 
نهایت  در  و  پاکیزگي  و  نظافت  و شهوت،  در خوراک  تعادل  و طمع،  بخل  و  حسادت 

سالمت و طول عمر مي شود )مطهری، 1382(.
بنابر این، نتایج به دست آمده از این بررسي مبني بر ارتباط بین وضعیت اقامه ی نماز 
دارد  نیز همخواني  دیگر  پژوهش هاي  از  بسیاري  با  که  آنان  نفس  و عزت  جوانان  در 
مي تواند در برنامه ریزي هاي بهداشت رواني و برنامه ی آموزش مهارت هاي زندگي که 
عزت نفس یكي از این مهارت ها است، مورد استفاده قرار گیرد. از آن جا که از عزت نفس 
به عنوان یک سپر فرهنگي در برابر فشارهاي رواني یادشده و همچنین از آن به عنوان 
واکسن اجتماعي1 نام مي برند، مي توان در کنار سایر عوامل مؤثر بر عزت نفس، با تأکید 
بر آموزه هاي دیني و مذهبي از بدو تولد در سطح خانواده، مدرسه و دانشگاه و با توجه 
به رویكرد مذهبي در نوجوانان و جوانان به حفظ سالمت رواني جامعه کمک کرد و از 

بسیاري از معضالت اجتماعي پیشگیري کرد.
سپاسگزاری

از کلیه ی همكاران گرامي در مرکز تحقیقات توسعه ی اجتماعي و ارتقاء سالمت گناباد 
به خصوص آقاي ابوالحسن دلشاد و سرکار خانم فاطمه قاسمي که در طي مراحل این 
تحقیق یاري گر ما بوده اند و همچنین کلیه ی جوانان عزیز و محترم که با پاسخ دادن 
صادقانه ی خود به سؤاالت، ما را در انجام این پژوهش همراهي کردند، خالصانه تشكر 

و سپاسگزاري مي گردد.
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تفاوت نگرش مذهبی دانشجویان دختر و پسر و ارتباط آن با سالمت روانی
دکتر چنگیز رحیمی1 ، فریده کامران پور2 

چکیده
به نظر می رسد بین نگرش مذهبی، سالمت روانی و رضایت از زندگی ارتباط وجود 
داشته باشد، به عالوه بعضي تحقیقات نشان داده اند که از این نظر بین دخترها و پسرها 
تفاوت وجود دارد. از طرف دیگر بعضی تحقیقات نشان داده است که دانشجویان دختر 
در مقایسه با دانشجویان پسر از مشكالت روانی بیشتری رنج می برند. هدف این پژوهش 
بررسی تفاوت نگرش مذهبی در دانشجویان دختر و پسر و ارتباط آن با سالمت روان 
این دانشجویان  بود. 232 دختر و 238 پسر دانشگاه شیراز مورد مطالعه قرار گرفتند. 
)18 تا 27 سال( از کلیه ی مقاطع تحصیلی دانشگاه به طور تصادفی انتخاب شدند و 
به پرسشنامه های سالمت روان عمومی )GHQ-28( و نگرش مذهبی )RAQ( پاسخ 
دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی، آزمون t مستقل و ضریب 

همبستگی استفاده شد.
نظر  از  پسر  دانشجویان  با  مقایسه  در  دختر  دانشجویان  داد  نشان  اطالعات  تحلیل 
از  اضطراب  و  افسردگی  عملكردها،  در  اختالل  جسمانی،  نشانگان  روانی،  مشكالت 
مشكالت بیشتری رنج می برند، اما تفاوت دو گروه فقط در مورد افسردگی معنادار بود. 
بررسی  آوردند.  به دست  بهتری  میانگین  دختر  دانشجویان  مذهبی،  نگرش  بررسی  در 
همبستگی بین نمرات دانشجویان نشان داد بین نمرات کل آزمودنی ها )دو گروه دختر 
و پسر( در دو آزمون بهداشت روانی و نگرش مذهبی همبستگی وجود دارد. همچنین 

1. بخش روان شناسی دانشگاه شیراز. 
2. مرکز مشاوره ی دانشجویی دانشگاه شیراز. 
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بررسی همبستگی نمرات هر دو گروه به تفكیک نشان داد بین نمرات سالمت روانی و 
نگرش مذهبی آن ها همبستگی وجود دارد، اما این همبستگی در نمرات دخترها نسبت به 
پسرها معنادارتر بود. توصیه می شود جهت ارتقاء سطح سالمت دانشجویان ،به خصوص 
دانشجویان دختر، آموزش های مذهبی به ویژه از طریق منظور کردن واحدهای درسي و 

برنامه ریزي هاي الزم صورت پذیرد.
 

 مقدمه

با توجه به افزایش چشمگیر تعداد دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاه های کشور در 
اهمیت  از  دانشجویان  روانی  ارتقاء سالمت  در  مؤثر  عوامل  مطالعه ی  اخیر،  سال های 
ویژه ای برخوردار است. انتظار می رود در جامعه ی ما مذهب و اعتقادات معنوی، نقش 
بسیار مؤثری بر سالمت یا عدم سالمت روانی افراد ایفا کند. تحقیقات مختلف نشان داده 
است بین نگرش مذهبی، سالمت روانی و رضایت از زندگی ارتباط وجود دارد. اما بعضی 
اکثریت  این که  به  نظر  است.  پسر  و  دانشجویان دختر  بین  تفاوت  از  یافته ها حاکی  از 
دانشجویان پذیرفته شده را دانشجویان دختر )59 درصد( تشكیل می دهند )پورشریفی، 
پیروی، طارمیان، زرانی و وقار، 1383( پرداختن به مسائل دانشجویان به تفكیک جنسیت 
اطالعات دقیق تری جهت برنامه ریزی در زمینه ی ارتقاء بهداشت روانی دانشجویان در 
اختیار ما قرار می دهد. طالقانی، روغنچی و شكری )1985( گزارش کرده اند که میانگین 
جهت گیری مذهبی دانشجویان دختر به طور معناداری از دانشجویان پسر بیشتر است، اما 
بابادی و فروزنده )1983( با بررسی و مقایسه ی رابطه ی نگرش های مذهبی، سبک های 
اسنادی و سالمت روانی در دانشجویان پسر و دختر دانشگاه اصفهان گزارش کرده اند که 
از نظر سالمت روانی و نگرش های مذهبی بین دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری 
با بررسی رابطه ی سالمت روانی و پایبندی به  وجود ندارد. همچنین جلیلوند )1383( 
تقیدات دینی ) مثل نماز( در دانشجویان به این نتیجه رسید که پسرها نسبت به دخترها 
از نظر تقیدات مذهبی تفاوتی بین دو گروه  اما  از سالمت روانی بیشتری برخوردارند، 
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از  رضایت  و  مذهب  رابطه ی  بررسی  به   )1998( همكاران  و  دورهای1  نشد.  مشاهده 
زندگی در فرهنگ های مختلف پرداختند. در این پژوهش 166 دانشجوی غنایی، 173 
سوئیسی  دانشجوی   73 و  شمالی  ایرلند  اهل  دانشجوی   141 نیجریه ای،  دانشجوی 
پرسشنامه های مختلفی را تكمیل کردند. این پژوهش هیچ ارتباط معناداری بین مذهب 
و رضایت از زندگی در دانشجویان دختر کشورهای مختلف نشان نداد، اما در دانشجویان 
پسر سه کشور بین مذهب و رضایت از زندگی ارتباط دیده شد. از طرف دیگر بعضی 
تحقیقات نشان داده است که دانشجویان دختر در مقایسه با دانشجویان پسر از مشكالت 
روانی بیشتری رنج می برند.  لطیفیان و بّشاش )1383( به بررسی رابطه ی نشانه های 
ناراحتی روانی دانشجویان و ایمان مذهبی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که دختران 
دانشجو نسبت به پسران از ناراحتی های روانی بیشتری رنج می برند. همچنین طهماسبی 
و امینی )1385( به بررسی رابطه ی بهداشت روانی و عمل به باورهای دینی در بین 
دانشجویان  روانی  بهداشت  نمرات  میانگین  و گزارش کردند که  پرداختند  دانشجویان 
دختر از دانشجویان پسر پایین تر است.  مجموع مطالعات باال، نتایج متناقضی را نشان 
می دهد. پژوهش حاضر دو موضوع زیر را بررسی می کند که آیا از نظر نگرش مذهبی 
بین دانشجویان دختر و پسر در دانشگاه شیراز تفاوتی وجود دارد و به عالوه این که آیا 

بین نگرش مذهبی و سالمت روانی این دانشجویان ارتباطی وجود دارد یا خیر.

روش

در این مطالعه 232 دانشجوی دختر و 238 دانشجوی پسر دانشگاه شیراز به صورت 
مقاطع  کلیه ی  از  ساله(  تا 27   18( دانشجویان  این  گرفتند.  قرار  مطالعه  مورد  میدانی 
روان  سالمت  پرسشنامه های  به  و  شدند  انتخاب  تصادفی  به طور  دانشگاه  تحصیلی 
عمومیGHQ-28(  2( و نگرش مذهبی3  )RAQ( پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل 

1.Dorhay
2.General Health Questionnaire
3.Religious Ahitude Questionnaire
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داده ها از روش های آمار توصیفی، آنالیز واریانس یک طرفه، آزمون t مستقل و ضریب 
همبستگی استفاده شد.

یافته ها

قوی،  مذهبی  نگرش  دارای  گروه  سه  به  مذهبی  نگرش  سطح  نظر  از  دانشجویان 
معیار  انحراف  بین یک  آن ها  نمره ی  که  دانشجویانی  تقسیم شدند.  و ضعیف  متوسط 
پایین تر و یک انحراف معیار  باالتر از میانگین قرار داشت، دارای نگرش مذهبی متوسط؛ 
دانشجویانی که نمره ی آن ها باالتر از یک انحراف معیار از میانگین قرار داشت، دارای 
نگرش قوی و دانشجویانی که نمره ی آن ها پایین تر از یک انحراف معیار از میانگین 
قرار داشت دارای نگرش مذهبی ضعیف طبقه بندی شدند. جدول 1 سطح نگرش مذهبی 
دانشجویان دختر و پسر را نشان می دهد. در مجموع دانشجویان دختر )121/27( نسبت 
به دانشجویان پسر )118/21( میانگین باالتری داشتند، ولی این تفاوت از نظر آماری 

معنادار نبود.
جدول 1 : وضعیت نگرش مذهبی دانشجویان دختر و پسر

دانشجویان بر اساس نمرات کل خود در پرسشنامه ی سالمت عمومیGHQ به سه 
با  بیمار  37-24؛  نمرات  دامنه ی  با  سالم  نسبتًا  23-0؛  نمرات  دامنه ی  با  )سالم  گروه 
دامنه ی نمرات 80-38( تقسیم شدند. جدول 2 وضعیت سالمت روانی دانشجویان دختر 
و پسر در این آزمون را نشان می دهد. در مجموع، دانشجویان پسر )65 درصد( نسبت به 
دانشجویان دختر )55 درصد( از سالمت روانی بهتری برخوردار بودند. همچنین 19/3 
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درصد از دخـترها در مقابل 14/5 درصد پسرها از عدم سالمت روانی رنج مـی بردند. 
جـدول 3 مـیانگین و انحـراف معیار نمرات دانشجـویان دختر و پسر با سطـوح مختلف 
نگـرش مذهبی در خرده مــقیاس های آزمون سالمت روانی GHQ را نشـان می دهد.

جدول 2 : وضعیت سالمت روانی دانشجویان دختر و پسر

جدول 3 : میانگین و انحراف معیار نمرات دانشجویان دختر و پسر با سطوح مختلف نگرش مذهبی
GHQ در خرده مقیاس های آزمون سالمت روانی
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مقایسه ی نمرات دانشجویان دختر و پسر در نمره ی کل و خرده مقیاس های GHQ را 
 .)p>0.01 (نشان داد. فقط در خرده مقیاس اختالل جسمانی تفاوت دو گروه معنادار بود؛
از  باالتر  معناداری  طور  به  خرده مقیاس  این  در  دختر  دانشجویان  نمرات  میانگین 

دانشجویان پسر بود. 
جدول 4 ضریب همبستگی بین سطح نگرش مذهبی و سالمت روانی در دانشجویان 
دختر و پسر را نشان می دهد. همان طور که مشاهده می شود بین سطح نگرش مذهبی 
پسر  دانشــجویان  و   )r=-0.17, p>0.01( دختر  دانشـجویان  در  نمره ی کل  و  کلی 
و  روانی  بین سالمت  دیگر  عبارت  به  داشت.  )r=-0.13, p>0.05( همبستگی وجود 

نگرش مذهبی در دانشجویان دختر و پسر همبستگی وجود دارد.

جدول 4: ضریب همبستگی بین سطح نگرش مذهبی و سالمت روانی در دانشجویان دختر و پسر

** P>0.05, *P>0.01

بحث
 

اگرچه دانشجویان دختر از نگرش مذهبی بهتری برخوردار بودند اما تفاوت دو گروه 
معنادار نبود. این یافته با یافته های بابادی و فروزنده )1383( و جلیلوند )1383(  همسو اما 
با یافته های طالقانی و همكاران )1985(  مغایر است. از نظر سالمت روانی دانشجویان 
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دختر نسبت به دانشجویان پسر از سالمت روانی کمتری برخوردار بودند اما تفاوت دو 
گروه فقط در خرده مقیاس اختالل جسمانی معنادار بود. این یافته با یافته های لطیفیان 
نظر  از  دانشجویان  امینی )1385( همسوست. وقتی  و  و بشاش )1383( و طهماسبی 
سالمت روانی به سه سطح مختلف تقسیم شدند، دانشجویان دختر در خرده مقیاس های 
اختالل جسمانی و افسردگی نمرات پایین تری به دست آوردند. نتایج پژوهش نشان داد 
بین سالمت روانی و نگرش مذهبی در دانشجویان دختر و پسر همبستگی وجود دارد. 
با توجه به وجود همبستگی بین نگرش مذهبی و وضعیت بهداشت روانی دانشجویان 
تقویت اعتقادات و نگرش های مذهبی از طریق برگزاری دوره های آموزشی و منظور 
کردن دروس بهداشت روانی با تكیه بر جنبه های مذهبی می تواند نقش مؤثری در ارتقاء 
دانشجویی  مراکز مشاوره ی  از وظایف مهم  یكی  ایفا کند.  دانشجویان  روان  بهداشت 
بررسی علل باالتر بودن میزان عدم سالمت روانی در دانشجویان دختر و برنامه ریزی های 

مناسب در جهت کاهش این اختالالت است.   
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اختالل  درمان  در  مذهبی  رفتاری-  شناختی-  مداخله ی   مدل  یک 
وسواسی- جبری

عباس رمضانی فرانی1 ، محبوبه دادفر1، فرنگیس وفا1

چکیده

شناختی-  رویكردهای  با  روان درمانی  جلسات  در  مذهبی  مقوله های  به کارگیری 
رفتاری و با توجه به زمینه های فرهنگی و باورهای دینی مردم مي تواند تأثیر سریع تر، 
عمیق تر و پایدارتری را در بیماران مبتال به اختالل وسواسی- جبری به دنبال داشته 
باشد. در کشور ما برخی از پژوهشگران گزارش داده اند که افكار وسواسی یا مناسک 
اجباری رنگ و بوی مذهبی دارند و باورهای ناکارآمد مذهبی در مورد مناسک شست شو 
تا  هستند  جبری  وسواسی-  عالئم  شدت  برای  بهتری  پیش  بینی  کننده ی  طهارت  و 
تا  است  الزم  که  گرفتند  نتیجه  آن ها  امر  این  به  توجه  با  شناختی.  ناکارآمد  باورهای 
بیماران تجدیدنظر شود. همچنین در پژوهش های مختلف  این  با  در کار روان درمانی 
اثربخشی، استفاده از روش های مذهبی در درمان بیماری های روانی از جمله اختالل 
وسواسی- جبری گزارش شده است. هدف مقاله ی حاضر، معرفي یک مدل مداخله ی  

شناختي رفتاري مذهبي در درمان اختالل وسواسي- جبري بود.
از درمان هاي کالسیک  رفتاري  استفاده ی شناختي  این مدل، تكنیک هاي مورد  در 
روان شناختي و تكنیک هاي مذهبي با استفاده از یک مطالعه ی تحلیل محتوایي از آیات 
قرآن کریم استخراج گردید. قبل از شروع درمان طي مصاحبه،  ارزیابي شناختي مذهبي 
و استیونس )1999(  استیونس  از درمان شناختي معنوي  اقتباس شده  بر اساس سؤاالت 

1. انستیتو روان پزشكي تهران و مرکز تحقیقات بهداشت روان. 
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صورت مي گیرد. سپس فرآیند مداخالت درمان مذهبي طي 16-12 جلسه 1/5 ساعته 
براي بیماران وسواسي- جبري آموزش داده مي شود که در اصل مقاله، به طور مفصل به 
آن اشاره مي گردد. الزم است در درمان بیماران مسلمان و ایرانی درمان شناختی- رفتاری  
مذهبی صورت پذیرد. ضروری است این نظریه ها و مفروض ها طی انجام پژوهشی در 
عمل آزمایش شود و چنانچه نتایج مثبت عاید گردد، به عنوان روش های جایگزین در 
روان درمانی های کالسیک که برای بیماران مبتال به اختالل وسواسی- جبری مسلمان 

و ایرانی مورد استفاده قرار می گیرد، معرفی و توصیه شود.
 

مقدمه

شناختی-  رویكردهای  با  روان درمانی  جلسات  در  مذهبی  مقوله های  به کارگیری 
رفتاری1  و با توجه به زمینه های فرهنگی و باورهای دینی مردم مي تواند تأثیر سریع تر، 
عمیق تر و پایدارتری در بیماران مبتال به اختالل وسواسی- جبری به دنبال داشته باشد 
و از این طریق درمان مطلوب حاصل آید. برخی از پژوهشگران گزارش داده اند که در 
ایران افكار وسواسی یا مناسک اجباری رنگ و بوی مذهبی دارند )فیضی ، 1373؛ فتی 
و بوالهری، 1378؛ دادفر، بوالهری، ملكوتی و بیان زاده، 1380(. پژوهش نظیری، دادفر 
مناسک  مورد  در  مذهبی  ناکارآمد  باورهای  که  داد  نشان   )1384( کیسمی  کریمی  و 
جبری  وسواسی-  عالئم  شدت  برای  بهتری  پیش  بینی  کننده ی  طهارت،  و  شست و شو 
هستند تا باورهای ناکارآمد شناختی. بنابراین آن ها نتیجه گرفتند باید در کار روان درمانی 

این بیماران تجدید نظر شود.
در پژوهش های مختلف اثربخشی استفاده از روش های مذهبی در درمان بیماری های 
روانی از جمله اختالل وسواسی- جبری گزارش گردیده است )پریستر2 ، 2001؛ اسكندری 
و کـــرمی، 1380؛ بیــان زاده، 1376؛ دادفــر، 1376، 1383؛ یعــقوبی و اســداللهی؛  

1.Cognitive behavioral
2.Priester
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در  مذهبی  رفتاری  شناختی-  درمان  است  الزم   .)1384، و سجادیان  کجباف  1384؛ 
درمان بیماران مسلمان و ایرانی به کار گرفته شود. بنابر این ضروری است این نظریه ها 
و مفروض ها طی انجام پژوهشی که روش شناسي تحقیق و فرآیند درمانی آن بر اساس 
روش ها و اصول مورد قبول علمي  استوار است، در عمل آزمایش شود و چنانچه نتایج 
مثبت عاید گردد، به عنوان روش های جایگزین در روان درمانی های کالسیک که برای 
بیماران مبتال به اختالل وسواسی- جبری مسلمان و ایرانی مورد استفاده است، معرفی 

و توصیه گردد.

تکنیک های شناختی- رفتاری
مدل  امتداد  در  مي گیرد،  قرار  درمان  مبنای  اختالل  این  در  که  شناختی  الگوی 
شناختی اختالالت افسردگی و اضطرابی بک1 و مدل شناختی اختالل وسواسی- جبری 

سالكوسكیس 2 است که استراتژی های اصلی در آن عبارتند از:
اول؛ در نظر گرفتن افكار مداخله گر به عنوان محرک، دوم؛ شناسایی افكار خودآیند 
منفی که منجر به ارزیابی منفی از افكار مداخله گر مي گردد و اصالح و جایگزینی آن ها با 
افكار غیرآشفته ساز، سوم؛ شناسایی طرح واره ها یا نگرش های ناکارآمد اساسی و اصالح 
آن ها با تأکید بر اصالح مسؤولیت باال و ارزیابی بیشتر احتمال خطر، چهارم؛ جلوگیری 

از خنثی سازی که در پی احساس مسؤولیت و ادارک خطر ایجاد مي شود.
در ارائه ی این تكنیک از روش ارائه شده توسط سالكوسكیس و کریک3 برای اصالح 
ارزیابی  فرایند  اصالح  ویژه ی  تكنیک های  بر  تأکید  با  مداخله گر  افكار  منفی  ارزیابی 
احساس مسؤولیت و ادراک خطر ارائه شده توسط ون اوپن4  وآرنتز5 استفاده مي شود. این 
تكنیک هر هفته دو جلسه و هر جلسه 45 دقیقه، انجام می شود به شكلی که هر بیمار 

در مجموع، 16 جلسه درمان شناختی دریافت مي دارد.
1.Beck
2.Salkovskis
3.Krik
4.Van Oppen
5.Arntz
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پاسخ می گردد که عبارت  از  رفتاری شامل مواجهه ی تدریجی و پیشگیري  تكنیک 
است از مواجهه ی نظام مند با محرک های ایجادکننده ی افكار و رفتار وسواسی و به طور 
همزمان پیشگیری از پاسخ. هدف از به کارگیری این تكنیک، اصالح نگرش های بیمار 
محرک های  با  خوگیری  فرایند  ایجاد  همچنین  و  خطر  ادراک  و  مسؤولیت  درباره ی 
توصیه های  اضافه ی  به  همكاران  و  راکمن1  کار  از  متأثر  روش  این  است.  اضطراب زا 
استكتی2  )1993( در مورد روش مواجهه و پیشگیری از پاسخ است. این تكنیک هفته اي 
دو جلسه و هر جلسه 45 دقیقه اجرا مي شود و به طور کلی هر بیمار 16 جلسه ی درمان 
مواجهه ی تدریجی و پیشگیری از پاسخ دریافت مي دارد. مواجهه بر مبنای سلسله مراتب 
اضطراب زایی، نشانه های درونی و بیرونی اضطراب زا از کمترین عامل اضطراب زا شروع 
می شود و بیمار آن را در تكلیف روزانه ی منزل نیز مورد استفاده قرار مي دهد. تكنیک 
به  و  در یک جلسه  فوق  تكنیک  دو  ترکیب  از  است  عبارت  رفتاری  درمان شناختی- 
بیمار هفته اي دو جلسه، هر جلسه حدود 1/5 ساعت  موازات یكدیگر. در مجموع هر 
تحت درمان با روش درمان شناختی همراه با مواجهه ی تدریجی و پیشگیری از پاسخ 

)تكنیک های شناختی- رفتاری( )در مجموع 16 جلسه ی 1/5 ساعته( قرار مي گیرد.

تکنیک های شناختی- رفتاری مذهبی 
این نوع روان درمانی اقدامی نظام مند است که به منظور رفع بیماری روانی و با استفاده 
از روش تجربی نگری توأم با همكاری استفاده مي گردد. تكنیک های مذهبی مورد نظر 
در این مدل از یک مطالعه ی تحلیل محتوایي از آیات قرآن کریم استخراج گردیده است 
)رمضاني فراني، عمادي و عاطف وحید، 1380( که در این مقاله برخي از آن ها به طور 

مفصل شرح داده خواهند شد.
روان درمانی به شیوه ی شناختی- رفتاری مذهبي طی 16-12 جلسه برای بیمارانی که 
به تشخیص روان پزشک واجد مالک های تشخیصی اختالل اضطرابی وسواسی- جبری 
بر اساس  DSM-IV هستند، انجام مي شود. طول و مدت جلسات درمان عینًا مشابه 

الگوی درمان شناختی- رفتاری هستند.

1.Rachman
2.Stecketee
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فرآیند درمان شناختی- رفتاری مذهبی 
قبل از شروع درمان به کمک مصاحبه، ارزیابی شناختی- مذهبی صورت می گیرد که 
بر اساس پنج سؤال اقتباس شده از درمان شناختی معنویSCT(  1( استیونس2 و استیونس 
)1999( طراحی شده است و شامل پیوندها و تجارب مذهبی در دوران کودکی، اعتقاد 
به نقش باورها یا شیوه ی زندگی مذهبی در مشكالت فعلی، عالئق و نیازهای معنوی 
و مذهبی، اعتقاد به این که باورها، اعمال، عبادات و اجتماعات مذهبی منبعی از توانایی 
و کمک هستند و تمایل به مشارکت در مداخالت درمان مذهبی محسوب می شوند، 

می گردد. بنابراین فرآیند مداخالت درمان مذهبي به شرح زیر است:

جلسه ی اول 
هدف از این جلسه آشنا کردن بیمار با درمان مذهبی یا مداخالت مذهبی در درمان 
مذهبی  مداخالت  منطق  ارائه ی  شامل  جلسه  کار  دستور  و  جبری  وسواسی-  اختالل 
ابتدا منطق مداخالت  این جلسه  آموزشی در زمینه ی دعا است. در  ارائه ی جزوه ی  و 

مذهبی به شرح زیر برای بیمار توضیح داده مي شود:
»از آن جا که شما اظهار تمایل کردید از راهبردها و شیوه های مذهبی نیز در درمان 
مذهبی  اعمال  و  اعتقادات  برخی  مي رسد  به نظر  از طرفی  و  کنید  استفاده  بیماری تان 
چنانچه با یک برنامه ی حساب شده مورد استفاده قرار  گیرند، مي توانند نفش مؤثری را 
در مقابله با افكار و اعمال وسواسی ایفا کنند، بنابراین ما در طی جلسات درمانی که با 
هم خواهیم داشت سعی خواهیم کرد تا به همراه تكنیک ها و شیوه های رایج در درمان 
به  از جمله ی آن ها مي توان  استفاده کنیم.  راهبردها و فنون  این  از  از برخی  وسواس 
راهبردهای ذکر، دعا، شكر و اُسوه گزینی )الگویابی( اشاره کرد. در پژوهش های مختلف 
او  بی نهایت  یادآوری قدرت  و  به ذکر خدا  انسان  تأیید شده است که وقتی  کّرات  به 
مي پردازد و از او طلب حاجت، کمــک و یاری مي کند، پلــه های رسیدن به هدفش را 

1.Spiritual Cognitive Therapy
2.Stevens
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سریع تر طی خواهند کرد. برای آن که شما بتوانید از این باورها و راهبردها در جهت 
درمان مشكل خود بهتر استفاده کنید، ما در طی جلسات طبق یک برنامه ی مشخص از 

این راهبردها استفاده خواهیم کرد.«
پس از این توضیحات، درمانگر در مورد مفهوم دعا توضیح می دهد و کیفیت و تأثیر 
آن را در درمان عالئم وسواسی با بیمار به بحث مي گذارد. هدف از این اقدام ارزیابی 

برداشت بیمار از دعا و کیفیت استفاده ی بیمار از آن است.
الف- آیا دعا کلی گویی است یا اختصاصی و شخصی؟

ب- آیا دعا کردن تشریفات صرف مذهبی است یا با زبان و نیاز بیمار هماهنگ است؟
ج- آیا دعا مرتبط با پاسخ های اختالل وسواسی- جبری است یا دعای سالم است؟ 
مثالً صلوات فرستادن برای رفع اضطراب ناشی از یک فكر وسواسی است یا برای تقرب 

به خداوند؟
دارای  ارائه می شود که  آن  از  تعریفی  و  داده می شود  درباره ی دعا توضیح  ادامه  در 

اوصاف زیر است:
الف- دعا یک گفت وگوی دوطرفه میان خداوند و بنده ی او است.

ب- دعا اعالم یک نیاز است به یک موجود بی نیاز، قدرتمند و بخشنده.
ج- دعا بیان خالص، روشن و واضح یک حاجت است به اجابت کننده اي که از وعده اش 

تخطی نمي کند.
د- در دعا ذکر ویژگی های خداوند، متناسب با موضوع مورد حاجت ضروری است.

هـ- دعا یک ذکر و یادآوری است بنابر این محتوای سازنده ی آن از اهمیت برخوردار 
است. دعای سازنده مثل دعاهایی است که جنبه های مثبت و کارآمدی را برای خود و 
دیگران دارد در مقایسه با دعاهایی مثل »خدایا! مرا از روی زمین بردار تا از شر وسواس 

خالص شوم« که جنبه ی غیرسازنده و منفی دارد.
در پایان جلسه جزوه ی دعا به عنوان تكلیف خانگی به بیمار داده مي شود.
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جلسه ی دوم 
از  استفاده  و  درمان  راستای جهت گیری  در  دعا  کاربردی  آموزش  جلسه  این  هدف 
شیوه ی  پذیرش  در  تسهیل  ترس جهت  با  مواجهه  مورد  در  )ع(  علی  حدیث حضرت 

درمان است. بنابر این دستور کار این جلسه عبارت است از:
1. بیمار از مطالعه ی جزوه ی دعا به چه نگرشی از دعا رسیده است. 

2. بیمار با مثال، دعاهای روشن و خالص را در راستای نیازهای درمانی اش ارائه و 
تمرین کند. 

3. حدیث حضرت امام علی )ع( در مورد مواجهه با موضوع ترس بیان مي گردد.
جزوه ی  مطالعه ی  از  را  خود  برداشت  تا  مي شود  خواسته  بیمار  از  ابتدا  در  بنابراین 
آموزش »دعا« بیان کند. سپس به بیمار گفته مي شود که ما در این جلسه سعی خواهیم 
کرد با هم دعاهای متناسب در جهت کاهش عالئم وسواسی- جبری شما را پیدا کنم.

و  مواجه سازی  شیوه ی  با  جبری  وسواسی-  اختالل  درمان  منطق  ارائه ی  از  پس   
پیشگیری از پاسخ، ابتدا کالم امام علی )ع( در مورد مواجهه با ترس برای بیمار خوانده 
مي شود »از آن چه مي ترسی در آن در شو که خود را پاییدن سخت تر است تا درشدن در 
آن« )حكمت 175( و برداشت بیمار از آن ارزیابی مي گردد. در پایان جلسه برای آماده 
شدن بیمار در استفاده از تكنیک مواجهه و پیشگیری از پاسخ، دعای »اََمن ُیجیب« به 
بیمار توصیه می شود و سپس درمانگر با کمک وی دعای متناسب با مشكل را انتخاب 

و در جلسه تمرین مي کند.

جلسه ی سوم 
هدف این جلسه بسط حوزه ی معنایی و کاربردی دعا و آشنا کردن بیمار با شیوه ی 
اُسوه گزینی )الگویابی( است. دستور کار آن شامل: 1- ارزیابی تكالیف دعا 2- تمرین 
دعای جلسه ی قبل در جلسه 3- تعریف اُسوه گزینی و به کار بردن آن در تمرین مواجهه  
4- تالش جهت بیان دعاهای دیگر. در این جلسه پس از ارزیابی تكالیف خانگی مربوط 
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به دعا، از بیمار خواسته مي شود تا دعای جلسه ی قبل را برای شروع تمرین مواجه سازی 
بیان کند. سپس شیوه ی اُسوه گزینی تعریف و از بیمار خواسته مي شود به هنگام تمرین 
مواجه سازی خود را به جای یكی از اُسوه ها فرض و در نقش او تمرین کند. در پایان 
جلسه، بیمار با کمک درمانگر دعاهای دیگر را تنظیم و در جلسه  تمرین کند و به عنوان 
تكلیف خانگی آن را در خانه انجام مي دهد. ضمنًا در تكالیف خانه »نقش بازی« کردن 

در نقش اُسوه ی انتخاب شده به هنگام تمرین مواجه سازی توصیه مي شود.

جلسه ی چهارم 
هدف این جلسه آشنا کردن بیمار با مفهوم شكر و تمرین مرحله ی اول آن و همچنین 
تسلط مفهومی استفاده از راهبردهای دعا و اُسوه گزینی است. دستور کار شامل؛ ارزیابی 
تكالیف مربوط به دعا و اُسوه گزینی، آموزش مفهوم شكر و مراحل آن و تمرین مرحله ی 

اول شكر است.
بیمار  و سپس  ارزیابی  اُسوه گزینی  و  دعا  به  مربوط  تكالیف  ابتدا  در جلسه ی چهارم 
که  است  آن  جلسه  این  در  شكر  راهبرد  آموزش  )علت  مي شود  آشنا  شكر  راهبرد  با 
در تمرین های خانگی درمان شناختی- رفتاري اختالل وسواسی- جبری موفقیت های 
درمانی هر چند ناچیز، شروع شده است.( برای آشنایی بیمار با این راهبرد توضیح زیر 

ارائه مي شود:
»پس از دعا و اُسوه گزینی که با هم آن ها را مرور و در درمان به کار بردیم، در این 
جلسه مي خواهیم با کمک شما یک راهبرد دیگر دینی را مرور و در درمان از آن یاری 
جوییم. راهبردی که به شما کمک مي کند تا به داشته های مثبت تان بیشتر توجه کنید 
به خاطر  خداوند  از  است  سپاسگزاری  که شكر،  زیرا  آورید؛  به نظر  کمتر  را  نداشته ها  و 
نعمت هایی که به ما ارزانی داشته است. خداوند وعده داده که در مقابل این شكرگزاری 
هم به ما پاداش مي دهد و هم نعمت خود را بر ما فزونی مي بخشد. برای رسیدن به 

چنین پاداشی الزم است:
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مثبت  ویژگی  هر  شامل  الهی  نعمت های  بشناسید.  را  خداوند  نعمت های  ابتدا    .1
فقط  درمان،  در  اما  دارید.  زندگی  در  شما  که  مي شود  موفقیتی  یا  و  داشته  شخصی، 
اثر تالش و کوشش، آن را  بر  موفقیت هایی مورد نظر است که شما در طول درمان 
کسب مي کنید. مثل صرف وقت کمتر در افكار یا اعمال وسواسی، یا تداخل کمتری که 
افكار یا اعمال وسواسی در سایر فعالیت های شما دارند، در طول درمان ایجاد مي شود 

که نشان دهنده ی بهبود در عالئم وسواسی- جبری است.
2.  پس از شناسایی موفقیت ها به عنوان یک عطیه ی الهی، باید تک تک آن ها را به 

زبان بیاورید؛ زیرا شكر زبانی، شما را برای دست یابی به هدف درمان آماده مي سازد.
3.  پس از شناسایی موفقیت ها و شكر زبانی در مورد به  دست آوردن آن ها، از خداوند 
رُتم الزیدنُّكم«  َشَكَ امید که »ولئن  این  با  این موفقیت ها سپاسگزاری کنید.  به خاطر 

کسی که شكرگزار باشد خداوند به آن خواهد افزود. 
حال مرحله ی اول این راهبرد را که شناسایی موفقیت ها است، با هم به انجام خواهیم 
زمینه کمک کننده  این  در  مي تواند  شما  خانگی  تكالیف  در  ثبت شده  اطالعات  رساند. 
باشد.« در ادامه ی جلسه، به هنگام تمرین مواجه سازی و پیشگیری از پاسخ مثل جلسه ی 
قبل، از دعا و اُسوه گزینی استفاده مي شود. در پایان تكالیفی در خصوص مرحله ی اول 

شكر و نیز دعا و اُسوه گزینی در زمان تمرین مواجهه به بیمار ارائه مي گردد.

جلسه ی پنجم تا هشتم درمان
هدف این جلسات تسلط مفهومي  و مهارتی بر راهبردهای دعا، اُسوه گزینی و شكر 
دعا  تمرین  و  و سوم شكرگزاری  تمرین مرحله ی دوم  کار جلسه شامل  است. دستور 
موفقیت های  است.  پاسخ  از  پیشگیری  و  مواجه سازی  تمرین  هنگام  به  اُسوه گزینی  و 
شناسایی شده در تكالیف خانگی یک  به  یک شناسایی و به زبان آورده مي شوند سپس 
از خداوند سپاسگزاری مي گردد. پس از آن به هنگام تمرین مواجه سازی و پیشگیری از 

پاسخ مثل جلسات قبل از دعا و اُسوه گزینی استفاده مي شود.
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جلسه ی نهم تا شانزدهم درمان
هدف این جلسات تغییر فرض های ناکارآمد دینی بیمار است که با وسواس وی در 

ارتباط است. بر این اساس آموزه های دینی زیر مد نظر قرار مي گیرند:
1.  دین اسالم دین میانه است؛ بنابر این در تكالیف آن سهولت وجود دارد.

2.  بین عمل، نیت و آنچه به زور به ذهن مي آید تفاوت وجود دارد و »وسواس های 
در  زیرا  باشد؛  خداوند  بازخواست  مورد  که  نمي شود  محسوب  انسان ها  اعمال  فكری« 
حوزه ی اختیار از انسان ها بازخواست مي شود. همچنین الزم است احساس گناه بیمار در 

خصوص افكار وسواسی مذهبی )کفر به خدا و غیره( به چالش گذاشته شوند.
3.  تكالیف هر کسی بر اساس وسع ، میزان و محدوده ی توانایی های اوست. در این جا 

بین سختگیری های اضطرابی )در اخالق( و آموزه های دینی تمایز ایجاد مي شود.
4.  توجه به خوبی ها و توانمندی های خود و تحسین آن ها به عنوان آموزه اي از حضرت 
سبحان که پس از آفرینش انسان خود را مورد تحسین قرار داده و فرمود »فَتباَرَک ا... 
اَحَسن الخالقین« مورد تأکید قرار مي گیرد. ضمن تحسین از خود، تفاوت آن با تكبر و 

غرور مشخص مي شود. 
در هر جلسه یكی از موضوعات مطرح شده، از منظر دین مورد بحث قرار مي گیرد و 
افكار بیمار به چالش کشیده مي شود. این موضوعات تنها نمونه اي از فرض های دینی و 
اخالقی افراد وسواسی هستند که از فردی به فرد دیگر فرق مي کند و همچنین مي تواند 
فرض های دیگری را که درمانگر در طی جلسات بسته به مورد به دست مي آورد، در 

برگیرد.   
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تنهایی  احساس  با  دلبستگی  سبک های  و  مذهبی  نگرش  رابطه ی 
دانشجویان

مهدی زارع1 ، سمیه فرخی

چکیده 

و  مطلوب  روابط  بین  تفاوت  قبال  در  احساسی  عكس العمل  یک  تنهایی  احساس 
مؤلفه های  ارتباط  شناخت  به  عالقمند  همواره  روان شناسان  است.  افراد  موجود  روابط 
روان شناختی مرتبط با این احساس در افراد هستند. در بررسی دیدگاه های صاحب نظران 
)نظیر  نگرش  دلبستگی(،  سبک های  )همچون  مختلف  شخصیتی  عوامل  به  می توان 
نگرش مذهبی( و شبكه ی حمایتی افراد اشاره کرد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی 
آزاد  با احساس تنهایی در دانشجویان دانشگاه  نگرش مذهبی و سبک های دلبستگی 
انتخاب  تصادفی  به طور  دانشگاه  این  پسر  و  دانشجوی دختر  بود. 120  اراک  اسالمی 
 )UCLA( شدند. به منظور بررسی میزان احساس تنهایی از پرسشنامه ی احساس تنهایی
راسل و کورتونا )1980(، از آزمون نگرش مذهبی آلپورت )1981( برای سنجش نگرش 
مذهبی )درون سو و برون سو( و به منظور تعیین سبک های دلبستگی از مقیاس دلبستگی 
بزرگسال کولیتر و ریت )RAAS( )1990( استفاده شد. برای تعیین میزان اثر هر یک 
تبیین و  از متغیرهای نگرش مذهبی )درون سو و برون سو( و سبک های دلبستگی در 

پیش بینی احساس تنهایی از روش آماری رگرسیون گام به گام استفاده شد.
پژوهش حاضر نشان داد که رابطه ی معكوسی بین نگرش مذهبی دروني و احساس 
تنهایي و همچنین بین سبک  دلبستگی ایمن و احساس تنهایی وجود دارد. بدین معنی 

1. دانشگاه آزاد اسالمی اراک. 
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که با افزایش میزان برخورداری افراد از نگرش مذهبی دروني و سبک دلبستگی ایمن از 
میزان احساس تنهایی آن ها کاسته می شد. نتایج دیگر پژوهش بیانگر رابطه ی مستقیم 
نگرش مذهبی بروني، سبک های دلبستگی دوسوگرا و اجتنابی با میزان احساس تنهایی 
تنهایی نشان داده شد که سبک  تغییرات احساس  تبیین  براي  آزمون رگرسیون  بود. در 

دلبستگی ایمن مهم ترین نقش را در پیش بیني احساس تنهایی ایفا می کند.

مقدمه

را  افراد  بیشتر است،  امروزی که در جهت فردیت هر چه  اجتماعی  وضعیت زندگی 
نسبت به احساس تنهایی آسیب پذیر کرده است. بر این اساس توجه هر چه بیشتر به 
پیمایش های  نتایج  بنابر  دارد.  خاصی  اهمیت  روانی،  شناخته شده ی  کمتر  مشكل  این 
انجام شده )عمدتًا در آمریكا( احساس تنهایی مشكلی شایع است و تجلیات و فراوانی آن 
در گروه ها و سنین مختلف متفاوت است )دیتاماسو1  ،2003( همچنین ارتباط احساس 
تنهایی با مشكالت فردی و اجتماعی مختلف، آن را به موضوعی قابل تأمل و توجه 
تبدیل کرده است به نحوی که بی توجهی به آن می تواند هم در زمینه ی بهداشت روان 

فردی و مناسبات بین فردی و هم در مسائل اجتماعی پیامدهای سوء داشته باشد. 
روابط  و  مطلوب  روابط  بین  تفاوت  قبال  در  احساسی  عكس العمل  تنهایی  احساس 
و صمیمیت  گرمی  احساس  سایرین  با  ارتباط  در  فرد  اگر  واقع  در  است.  افراد  موجود 
 ، رابینستاین3  تنهایی در وی به وجود می آید )شیور2 و  و دوستی نكند، احساس عمیق 
تنهایی  احساس   )1378 میردریكوند،  از  نقل   ،1987( هابر  یافته های  بر اساس   .)1982
می تواند یكی از علل اضطراب و سایر رفتارهای مشابه باشد، او خاطر نشان می کند که 
عالئم عمومی ناشی از احساس تنهایی وجود دارند که در هر سنی می توان آن ها را در 
افراد مبتال جست وجو کرد، این افراد تمایل به مصرف بیش از اندازه ی مواد دارند و اغلب 

1.Ditammaso 
2.Shaver
3.Rabinstein
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از عالئم بیماری های روان تنی، اضطراب، خستگی و افسردگی شاکی هستند.
ویلیامز )1988، به نقل از میردریكوند، 1378( معتقد است که برای شناخت دقیق علل 
احساس تنهایی باید به بررسی پنج وجه اساسی در این زمینه پرداخت که این عبارت اند   از:

1. وجه روان شناختی )شامل ویژگی های شخصیتی افسردگی، پوچی و ...(
2. وجه روحانی یا معنوی )فقدان ارتباط معنادار با خدا و احساس بیگانگی(

3. وجه جسمانی )بیماری های مزمن، وابستگی به مواد(
4. وجه اجتماعی )مرگ، طالق، تغییر نقش و ...(

5. وجه ذهنی )افكار خودکشی، باورهای بدبینانه و ...(
مطالعات اینسورث )1982( روی کودکان منجر به تشخیص یک نوع سبک دلبستگی 
ایمن  دلبستگی  سبک  از  که  کودکانی  شد.  ناایمن  دلبستگی  سبک  نوع  دو  و  ایمن 
برخوردارند به نگاره ی دلبستگی خود اعتماد دارند. این کودکان در زمانی که با مادرشان 
تنها هستند به فعالیت های اکتشافی در محیط می پردازند و کمتر رفتارهای دلبستگی از 
خود نشان می دهند. کودکانی که دارای سبک دلبستگی ناایمن و از نوع اجتنابی هستند 
در راه رسیدن و ایجاد ارتباط با مادر خود تالش نمی کنند، به نظر بالبی این گروه بیشتر 
یاد می گیرند که در پاسخ به توجهات مادر خود بی توجه و طردکننده باشند. از طرف دیگر 
کودکان دارای دلبستگی دوسوگرا دارای فقدان اعتماد  به در دسترس بودن والدین و 
مراقبان خود هستند و واکنش بسیار شدیدی نسبت به جدایی از والد خود نشان می دهند 

)دیتاماسو،2003؛ فینی1  و کالینز2 ، 2001؛ رضازاده،1380(.
جنیفر3 ، رایان4 و دسی5 )2000( مهم ترین تهدید دوران کودکی را که می تواند در 
مادر  جانب  از  کودک  طرد  یا  ساختن  رها  شود،  منجر  تنهایی  احساس  به  بزرگسالی 
نشدن  برآورده  از  که  دارد  تحولی  تاریخچه ی  تنهایی  احساس  آن ها  نظر  به  می دانند. 
موقت نیاز به تماس در نوزادی آغاز می شود. به بیان دیگر ماهیت و کیفیت رابطه ی 
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والد و فرزند در دوران کودکی و نوجوانی بر توانایی برقرار ساختن مناسبات صمیمانه با 
دیگران در بزرگسالی تأثیر می گذارد. شیور و هایزن )1985، به نقل از رضازاده،1380( 
هم با استناد به سبک دلبستگی اینسورث ) ایمن، دوسوگرا و اجتنابی( ارتباط آن ها را با 
احساس تنهایی در بزرگسالی بررسی کردند و دریافتند که گروه های ناایمن با احتمال 
بیشتری خود را دارای احساس تنهایی می خوانند و این حالت و تصور تداوم آن، در گروه 
اجتنابی بیشتر بود، همچنین گروه دوسوگرا در عین احساس تنهایی به برطرف شدن این 

حالت امیدوار و در این راه در تالش بودند. 
نگرش مذهبی و اعتقادات دینی و تأثیر آن ها بر سالمت روان سال ها مورد بحث بوده 
و تنها در پنجاه سال اخیر به بررسی تجربی این متغییرها پرداخته شده است. آلپورت 
)1955( در بررسی های خود دو دسته از اعتقادات مذهبی را مشخص کرده است. دسته ی 
اول جهت گیری مذهبی برونی یا مذهب ساختگی برونی یا با منشأ بیرونی است. در این 
جهت گیری فرد از مذهب به منظور خدمت کردن به نیازها و ارزش های دیگر مانند نیاز 
به موقعیت و غیره استفاده می کند. به اعتقاد او مذهبی که چنین کاری کرده باشد قابل 

اعتماد نیست و مورد انتقاد است )کین1 ، 2006؛ لنیس2 ، 2004(.
از طرف دیگر جهت گیری مذهبی درون سو قرار دارد. در این نوع جهت گیری، مذهب 
آلپورت )1959( بیشترین  مورد استفاده قرار نمی گیرد بلكه زندگی بخش است. به نظر 
هدف و نیت فرد دارای جهت گیری مذهبی درون سو عمل کردن بر اساس دین و مذهب 
است یعنی خدمت کردن به دین تا استفاده از دین برای خدمت به خود )کین، 2006؛ لنز، 
2004(. بررسی های انجام شده در زمینه ی رابطه ی نگرش های مذهبی و سالمت روانی 
حاکی از آن است که افراد دارای نگرش های مذهبی و اعتقادات دینی عمیق و در سطوح 
باال )جهت گیری دینی درون سو( نسبت به دیگر افراد یعنی کسانی که دارای جهت گیری 
باالتری  روانی  از سالمت  بی دین  افراد  با  مقایسه  در  همچنین  و  هستند  برونی  دینی 
وفایی پور، 1378(. تحقیقات  زارع، 1385؛  لنز، 2004؛  )مدی، 2004؛  برخوردار هستند 
دیگر در این زمینه بیانگر آن است که بین جهت گیری دینی درونی و احساس تنهایی و 
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جدایی عاطفی کمتر در سالمندان ) لنز، 2004؛ اردلت، 2003( رابطه ی مستقیمی وجود 
دارد. 

از آن جا که جوانان به دلیل آمیزه ای از خصوصیات شخصیتی، بحران هویت و قرار 
گرفتن در آستانه ی بزرگسالی و شرایط مختلف اجتماعی در معرض خطر ابتال به احساس 
تنهایی هستند و پیامدهای مختلف فردی و اجتماعی احساس تنهایی در جوانان، الزم 
است این حالت به عنوان یكی از مسائل روان شناختی این گروه مورد بررسی علمی قرار 
نگرش  و  دلبستگی  رابطه ی سبک های  بررسی  حاضر  پژوهش  این هدف  بنابر  گیرد؛ 

مذهبی با احساس تنهایی در دانشجویان بود.

روش

این پژوهش به صورت زمینه یابی و در چهارچوب یک طرح تحقیق همبستگی در 
بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک انجام گرفت. برای این منظور تعداد 
120 دانشجو )60 نفر دختر( که در سال اول مقطع کارشناسی این دانشگاه در رشته های 
تصادفی  به طور  بودند  تحصیل  به  مشغول  فرانسه(  و  )انگلیسی  خارجی  زبان های 
انتخاب شدند. پس از تشریح اهداف پژوهش و جلب مشارکت و همكاری آزمودنی ها 
پرسشنامه های احساس تنهایی )UCLA( ، نگرش سنج مذهبی آلپورت و پرسشنامه ی 

سبک های دلبستگی )RAAS( روی آن ها اجرا شد.
که  است  سؤال   26 حاوی   )1967( آلپورت  مذهبی  نگرش سنج  پرسشنامه ی 
پاسخ دهندگان باید در مقابل گزینه های بلی-خیر پاسخ های خود را ابراز کنند. آلپورت 
)1967( پایایی آن را با استفاده از روش کودر- ریچاردسون 0/9 گزارش کرده است. این 
مقیاس توسط گلریز )1353( ترجمه و به کار گرفته شده است. مختاری )1379( اعتبار 

این مقیاس را با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0/712 اعالم کرده است.
بزرگساالن  دلبستگی  مقیاس  از  دانشجویان  دلبستگی  سبک های  سنجش  برای 
با  که  است  ماده   18 شامل  مقیاس  این  شد.  استفاده   )RAAS(  )1990( کولیتروید 
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عالمت گذاری روی یک مقیاس لیكرت پنج درجه ای سنجیده می شود. در ایران پاکدامن 
باز  آزمون-  روش  از  استفاده  با  را  آزمون  پایایی  رضازاده،1380(  از  نقل  به   ،1380(
آزمون در فاصله ی زمانی یک ماه برای هر یک ازمؤلفه ها و مقیاس های آزمون به این 
ترتیب به دست آورده است: زیرمقیاس سبک دلبستگی ایمن)r=0/75(، زیرمقیاس سبک 
این ضرایب   .)r=0/48( اجتنابی  دلبستگی  زیرمقیاس  و   )r=0/75( دوسوگرا  دلبستگی 

نشان دهنده ی پایایی درخور اعتماد آزمون است.
پرسشنامه ی احساس تنهایی )UCLA( برای سنجش احساس تنهایی به کار برده شد. این 
مقیاس توسط راسل، پیال و فرگوسن )1978( تهیه شده که حاوی 20 ماده است. سازندگان 
آزمون با استفاده از روش آلفای کرونباخ ضریب پایایی 0/94 را برای آزمون اعالم کرده اند. 
همچنین در تأیید روایی آزمون، همبستگی معناداری برابر با 0/62 میان نمره ی حاصل از آزمون 
و نمره ی آزمون افسردگی بک به دست آمده است. در ایران بحیرایی )1385( ضریب پایایی 

آزمون را با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0/88 اعالم کرده است.

یافته ها 

نگرش  و  دلبستگی  سبک های  متغیرهای  از  یک  هر  با  تنهایی  احساس  همبستگی 
مذهبی و مؤلفه ها در جدول 1 آورده شده است. برای بررسی رابطه ی احساس تنهایی 
به عنوان متغییر مالک با هر یک از متغییر های سبک های دلبستگی و نگرش مذهبی و 

مؤلفه های شان به عنوان متغیرهای پیش بین از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.
جدول 1، ضرایب همبستگی احساس تنهایی با متغیرهای سبک های دلبستگی و نگرش مذهبی

** P>0/05, *P>0/01
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ناایمن  متغییرهای سبک دلبستگی  بین  همانطور که در جدول 1 مشاهده می شود، 
مذهبی  نگرش  و   )p>0/05( دوسوگرا  ناایمن  دلبستگی  سبک   ،  )  p>0/01( اجتنابی 
بدین  دارد؛  وجود  معناداری  و  مستقیم  رابطه ی  تنهایی  احساس  با   )p>0/01(برون سو
معنی که با افزایش میزان برخورداری از سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی، سبک دلبستگی 
دوسوگرا و نگرش مذهبی برون سو به میزان احساس تنهایی افراد نیز افزوده می شود. 
 )p>0/05( از طرف دیگر بین هر یک از متغییرهای سبک های دلبستگی توأم با ایمنی
و  معكوس  رابطه ی  تنهایی  احساس  میزان  با   )p>0/01( درون سو  مذهبی  نگرش  و 
معناداری به چشم می خورد. به عبارت دیگر با افزایش میزان برخورداری افراد از سبک 
دلبستگی توأم با ایمنی و نگرش مذهبی درون سو میزان احساس تنهایی افراد کاهش 
میزان  پیش بینی  در  پژوهش  متغییرهای  از  یک  هر  سهم  بررسی  به منظور  می یابد. 
احساس تنهایی دانشجویان از روش تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. در این 
تحلیل متغییرهای سبک های دلبستگی ایمن، سبک دلبستگی دوسوگرا، سبک دلبستگی 
اجتنابی و نگرش مذهبی درون سو به عنوان متغییر پیش بین و احساس تنهایی به عنوان 

متغییر مالک مورد بررسی قرار گرفت.
جدول 2، تحلیل رگرسیون گام به گام احساس تنهایی بر اساس متغیرهای پیش بین
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همانطور که از جدول شماره ی 2 استباط می شود، مقدار ضریب همبستگی چندگانه 
با 0/48 است و به تنهایی می تواند  برابر  با احساس تنهایی  ایمن  بین سبک دلبستگی 
23/2% از تغییرات احساس تنهایی را پیش بینی  کند. در گام دوم تحلیل رگرسیون نیز 
سبک دلبستگی دوسوگرا وارد معادله ی رگرسیون شد که مقدار همبستگی چندگانه را 
را  تنهایی  احساس  تغییرات  از   %28/9 تا  بود  قادر  متغیر  دو  این  داد.  افزایش  به0/53 
پیش بینی کنند. متغییرهای نگرش مذهبی درون سو و سبک دلبستگی اجتنابی به دلیل 
سهم ناچیزی که در تبیین احساس تنهایی داشتند از معادله ی رگرسیون حذف شدند. 
بنابراین می توان نتیجه گرفت که از بین متغییرهای پیش بین، متغییر سبک دلبستگی 
ایمن مهم ترین نقش را در تبیین تغییرات احساس تنهایی دانشجویان ایفا می کند و بعد 

از آن سبک دلبستگی دوسوگرا قرار دارد.
 

بحث

نتایج پژوهش حاضر بیانگر آن است که بین نگرش مذهبی درون سو در دانشجویان و 
احساس تنهایی آن ها رابطه ی معكوس وجود دارد و از طرف دیگر بین نگرش مذهبی 
افزایش  با  دیگر  عبارت  به  دارد.  وجود  مستقیم  رابطه ی  تنهایی،  احساس  و  برون سو 
نگرش مذهبی درون سو در دانشجویان، از میزان احساس تنهایی آن ها کاسته می شود در 
حالی که با افزایش نگرش مذهبی برون سو میزان احساس تنهایی دانشجویان نیز افزایش 
می یابد. نتایج به دست آمده در این رابطه با نتایج لنز )2004( و آردلت )1003( همخوانی 
دارد. چنانچه آن ها نیز در پژوهش خود دریافتند سالمندانی که نگرش مذهبی درون سو 
دارند، از میزان جدایی و تنهایی عاطفی کمتری برخوردارند. همچنین پژوهش ها حاکی 
از آن است که جهت گیری مذهبی درونی با نشانگان افسردگی و اضطراب )مک فارلند1  
و وارنن2 ، 1992( که از جمله نشانه های همراه یا منتج از احساس تنهایی است، رابطه ی 

معكوس دارد.

1.Mc Farland
2.Warrnen
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 در تبیین این یافته ها می توان گفت که داشتن اعتقاد قلبی به خداوند و برخورداری 
از باورهای مذهبی مستحكم باعث می شود فرد در برابر رویدادهای ناخوشایند مقاوم تر 
باشد و احساس کنترل بیشتری کند، همچنین حمایت اجتماعی که برای فرد پایبندی 
به دین به همراه دارد، موجبات افزایش سالمت روان را فراهم می کند. این  درحالیست 
که افراد دارای نگرش مذهبی برون سو تنها برای دیگران و در جهت منافع شخصی 
به سمت مذهب می روند و در حقیقت مذهب در آن ها درونی نشده است، بنابر این در 
شرایط استرس زا و تنهایی، اعتقادات آن ها به مذهب نمی تواند پشتوانه ی محكمی برای 

آن ها باشد.
یافته های دیگر پژوهش حاکی از آن است که بین سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی و 
دوسوگرا با احساس تنهایی، رابطه ی مستقیم وجود دارد و این در حالیست که بین سبک 
دلبستگی توأم با ایمنی و احساس تنهایی رابطه ی معكوسی وجود دارد. در این رابطه 
نتیجه ی حاصل از تحلیل رگرسیون گام به گام نشان می دهد که اگر چه بین تنهایی 
و متغییرهای سبک های دلبستگی ایمن، دوسوگرا، اجتنابی و نگرش مذهبی درون سو 
رابطه ی معناداری وجود دارد، اما در درجه ی اول این متغییر سبک دلبستگی ایمنی و 
سپس سبک دلبستگی دوسوگراست که مهم ترین نقش را در تبیین و پیش بینی احساس 
نتایج  با  نتایج همسو  این  برخوردارند.  ناچیزی  از سهم  متغییرها  سایر  و  دارند  تنهایی 
شولتز1  و مور2  )1986( است. چنان که شیور و هایزن )1985، به نقل از رضازاده،1380( 
نیز با استناد به سه سبک دلبستگی در نظریه ی اینسورث چنین دریافتند که بزرگساالن 
دارای سبک دلبستگی ناایمن با احتمال بیشتری خود را دارای احساس تنهایی می دانند 
و در این حالت و تصور، تداوم آن در گروه اجتنابی بیشتر است. همچنین گروه دوسوگرا 
در عین احساس تنهایی به برطرف شدن این حالت امیدوار بوده اند و در این راه  تالش 
فقدان  منعكس کننده ی  تنهایی  احساس  که  است  معتقد  نیز)1973(  ویس  کرده اند. 
دلبستگی ایمن است. به طور کلی در تبیین نقش تعیین کننده ی سبک دلبستگی ایمن 
باید گفت که دلبستگی اولیه ی کودک به مادر در اساس، روابط بصری کودک با دیگران 

1.Schultz
2.Moor
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را شكل می دهد و منجر به خلق یک الگوی کارآمد مؤثر در اداره ی روابط بصری کودک 
می شود. 

بزرگساالنی که در کودکی از دلبستگی مثبت و ایمنی برخوردار بوده اند از ایجاد روابط 
رضایت بخش و خوشایند با دیگران لذت می برند و فرصت های بیشتری برای گسترش 

مهارت های اجتماعی پیدا می کنند، در نتیجه احساس تنهایی کمتری پیدا می کنند. 
 بنابراین می توان نتیجه گرفت که تقویت باورها و اعتقادات اصیل مذهبی یكی از عوامل 
برابر آسیب ها و به خصوص احساس  ارتقاءدهنده ی سالمت روان و محافظت کننده در 
تنهایی دانشجویان است که می تواند جهت برنامه های پیشگیرانه مورد بهره برداری قرار 
در  افراد  دلبستگی  سبک های  تعیین کننده ی  نقش  به  توجه  با  و  دیگر  طرف  از  گیرد. 
سالمت روان و کاهش احساس تنهایی آن ها می توان با استفاده از مداخله های رفتاری 
شناختی و راهكارهای دیگری همچون آموزش هوش هیجانی و مهارت هایی همچون 
همدلی، انعطاف پذیری، تحمل تنش ها و خوش بینی زمینه را جهت ارتقاء دلبستگی های 

ایمن و مثبت فراهم کرد.
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رابطه ی جهت گیری دینی )درون سو و برون سو( و سخت رویی  
با سالمت روان دانشجویان

مهدی زارع ، علی امیری، احسان بختیاری1

 
چکیده 

سالمت یک مرحله نیست بلكه یک فرایند است که تعاریف مختلفي از آن ارائه شده 
است. موضوع مشترک تمامي این تعاریف، خود مسؤولیتي و اتخاذ یک سبک زندگي 
سالم است. روان شناسان سالمت با تمرکز بر حفظ و ارتقاء سالمت، عالقه مند به شناخت 
تأثیر عوامل روان شناختي بر این موضوع هستند. از جمله ی این عوامل روان شناختي، 
ویژگي هاي شخصیتي مختلف)مانند سرسختي( و نگرش هاي افراد )همچون جهت گیري 

دیني دروني و بروني( است. 
هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه ی جهت گیري دیني )دروني و بروني( و سرسختي 

با سالمت روان دانشجویان بود.
و  گرفت  انجام  پیشوا  واحد  اسالمي  آزاد  دانشگاه  دانشجویان  روي  بر  پژوهش  این 
به منظور بررسي سالمت روان  انتخاب شدند.  128 دانشجو به صورت تصادفي ساده 
براي سنجش جهت گیري دیني )دروني و   ،)GHQ 1972=( از پرسشنامه ی گلدبرگ
بروني(  از آزمون سنجش نگرش مذهبي آلپورت )1981( و به منظور تعیین سرسختي 
از پرسشنامه ی دیدگاه هاي شخصي کوباسا )1976( استفاده شد. همچنین براي تعیین 
میزان اثر هریک از متغیرهاي سرسختي و جهت گیري دیني )دروني و بروني( در تبیین 

1. عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک. 
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و پیش بیني سالمت روان ار روش آماري رگرسیون گام به گام استفاده شد.
پژوهش حاضر نشان داد که بین جهت گیري دیني دروني و سالمت روان رابطه ی 
معنادار وجود دارد؛ بدین معني که دانشجویاني که از جهت گیري دیني دروني برخوردار 
بودند از میزان باالیي از سالمت روان بهره مند بودند. همچنین بین جهت گیري دیني 
دروني و سرسختي- رابطه ی معناداري وجود داشت؛ یعني دانشجویاني که جهت گیري 
و  بین سرسختي  بودند. همچنین  برخوردار  بیشتري  از سرسختي  داشتند  دروني  دیني 
سالمت روان نیز رابطه ی معناداري مشاهده شد. نتایج رگرسیون انجام شده در پژوهش 
حاضر بیانگر آن بود که از بین متغیرهاي پیش بیني، نقش جهت گیري دیني دروني در 

تبیین سالمت روان مشهود است. 

مقدمه

در  زیادی  تغییرات  با  غالبًا  که  است  زندگی  در  مهمی  رویداد  دانشگاه  به  ورود     
جدید  شرایط  این  با  را  خود  سرعت  به  برخی  است.  همراه  انسانی  و  اجتماعی  روابط 
وفق می دهند، تغییرهای ایجادشده را می پذیرند و با حفظ سالمت روانی خود پیشرفت 
می کنند ولی برخی دیگر قادر به سازگاری نیستند و این مسأله موجب کاهش سالمت 
روان و ایجاد برخی از مشكالت روانی و جسمانی می گردد. تحقیقات مختلف حاکی از 
آن است که در حدود دو درصد از دانشجویان عالئمی از بیماری های روانی را در طی 
دوران تحصیل خود نشان می دهند و نیز در حدود 10 درصد از دانشجویان عالئم روانی 
را با شدت کمتری تجربه می کنند که به سرعت بهبود می یابد )راس، 1993، به نقل از 
قراملكی،1384(. تحقیقات مشابه بر روی دانشجویان در ایران نیز بیانگر آن است که 
الورود دانشگاه های دولتی در ســال84 - 1383 از  13/2 درصد از دانشجویان جدید 

مشـــكالت روان شناختی رنــج می بردند )پور شریفی، پیروی، رزاقی و وقار، 1384(
و  سخت رویی  شخصیتی  ویژگی  زمینه  این  در  مؤثر  روان شناختی  عوامل  جمله  از 

نگرش های مذهبی افراد است.   
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    سخت رویی از جمله ویژگی های شخصیتی است که امروزه در تبیین سالمت روان 
افراد مورد توجه قرار گرفته است. به نظر کوباسا ) 1979، به نقل از زارع، 1382( این 
به عنوان یک  و  تعهد و کنترل تشكیل شده  از سه مؤلفه ی چالش،  ویژگی شخصیتی 
عامل تعدیل کننده ی استرس بر سالمتی تأثیرگذار است. فردی که دارای این ویژگی 
شخصیتی است، معتقد است که حوادث خود را هدایت می کند، تغییرات زندگی را به 
می کند.  احساس  خود  کنترل  تحت  را  زندگی  و  مشكل  نه  می کند  تعبیر  مبارزه جویی 
همچنین تنیدگی هایی را که با آن ها مواجه است از تعهد خود در قبال شغل، خانواده و 

جامعه می داند. )مدی، 2004( 
تحقیقات مختلف بیانگر آن است که سخت رویی حالتی تسریع کننده  را در سالمتی 
دارد و تداوم سازگاری را به دنبال دارد )مدی و همكاران، 2006(.  ناکونو )1990، به 
نقل از زارع، 1382( در پژوهشی بر روی 78 زن ژاپنی نشان داد که سخت رویی از بروز 
تحقیقات مختلف  نتایج  کلی  به طور  نشانه های جسمی جلوگیری می کند.  و  افسردگی 
نشانگر آن است که سخت رویی باال به کاهش اضطراب و افسردگی )جمهری، 1380( 
کاهش استرس شغلی و فشار روانی در محیط کار )راش، 1995، به نقل از جمهری، 
و همكاران، 2006؛  )مدی، 2004؛ مدی  روان  و سالمت  افزایش سازگاری  و   )1380

ساویچ استیونس ، 2003( مي انجامد. 
نگرش مذهبی و اعتقادات دینی و اثرگذاری بر سالمت روان سال ها مورد بحث بوده 
آلپورت  است.  شده  پرداخته  متغیرها  این  تجربی  بررسی  به  اخیر  سال   50 در  تنها  اما 
)1959، به نقل از نلسون، 1389( در بررسی های خود دو دسته از اعتقادات مذهبی را 
مشخص کرده است. دسته ی اول، جهت گیری مذهبی برونی یا مذهب ساختگی یا با 
منشأ برونی است. در این جهت گیری فرد از مذهب به منظور خدمت کردن به نیازها و 
ارزش های دیگر مانند نیاز به موقعیت و .... استفاده می کند. به اعتقاد آلپورت، مذهبی 
که چنین کاری کرده باشد قابل اعتماد نیست و مورد انتقاد است و فرد استفاده کننده از 

چنین مذهبی دچار یک ساختار نوروتیک است. 
در طرف دیگر جهت گیری مذهبی درون سو قرار دارد. در این نوع جهت گیری، مذهب 
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مورد استفاده قرار نمی گیرد؛ بلكه زندگی بخش است.  به نظر آلپورت )1959، به نقل 
از ریكمن1 ، وان بورن2 ، تورنتون3  و گلد4 ، 2004( بیشترین هدف و نیت فرد دارای 
جهت گیری مذهبی درون سو، عمل کردن بر اساس دین و مذهب، یعنی خدمت کردن به 

دین است نه استفاده از دین برای خدمت به خود. 
بررسی های انجام شده در زمینه ی رابطه ی نگرش های مذهبی و سالمت  روانی حاکی 
از آن است که افراد دارای نگرش مذهبی و اعتقادات دینی عمیق و در سطوح باال )جهت 
گیری دینی درون سو( نسبت به دیگر افراد، یعنی کسانی که دارای جهت گیری دینی 
بیرونی هستند و همچنین در مقایسه با افراد بی دین، از سالمت روانی باالتری برخوردار 
هستند )ریكمن و همكاران،2004؛ کین5 ، 2006 (. همچنین تحقیقات بیانگر آن است 
که افراد برخوردار از جهت گیری مذهبی درونی و اعتقادات دینی عمیق از میزان باالتری 
از عزت نفس، بردباری، سالمت روان و همچنین سبک زندگی سالم )اردلت6  ،2003؛ 

بهرامی، 1373؛ عمران نسب، 1378( برخوردار هستند. 
عوامل  افزایش  و  خطر  عوامل  کاهش  طریق  از  روان  سالمت  ارتقاء  که  آن جا  از 
محافظت کننده میسر می گردد، مطالعه و بررسی عوامل و علل زمینه ساز و آشكارکننده 
و برنامه ریزی های بلندمدت و جامع در این زمینه منجر به نتایج مطلوبی در این حوزه 
شده و مسؤوالن دانشگاه آزاد را در تدارک برنامه های پیشگیرانه، اقدامات و مداخله های 
این  بر  می دهد.  یاری  دانشجویان  روان  ارتقاء سالمت  و  تأمین  مؤثرتر جهت  چه  هر 
اساس برای تحقق این امر و بررسی دقیق تر سالمت روان دانشجویان و عوامل مرتبط 
با آن، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی جهت گیری دینی )درون سو و برون سو( و 

سخت رویی با سالمت روان دانشجویان بود.  

1.Ryckman
2.Vanden Borne
3.Thornton
4.Gold
5.Keen
6.Ardelt
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روش 

همبستگي  تحقیق  طرح  یک  چهارچوب  در  و  زمینه یابي  به صورت  پژوهش  این    
بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمي واحد پیشوا انجام گرفت. بدین منظور تعداد 128 
شدند.  انتخاب  ساده  تصادفي  به صورت  زن(   70 و  مرد   58( دانشگاه  این  دانشجوي 
گلدبرگ  عمومي  سالمت  پرسشنامه هاي  از  استفاده  با  اطالعات  جمع آوري  شیوه ی 
شخصي  دیدگاه هاي  مقیاس  و   )1967( آلپورت  مذهبي  نگرش سنج   ،)GHQ 1979(

کوباسا )1976( صورت گرفت.
هیلیر  و  گلدبرگ  توسط  پرسشنامه  این   :)GHQ( عمومي  سالمت  پرسشنامه ی    
)1979( ساخته شد و یک ابزار غربالگري مبتني بر روش خودگزارش دهي است که داراي 
چهار زیرمقیاس به این شرح است؛ عالئم بدني، عالئم اضطراب و اختالل خواب، اختالل 
زیرمقیاس ها  از  یک  هر  در  نمره ها  دامنه ی  افسردگي.  عالئم  و  اجتماعي  کارکرد  در 
مي تواند از 14 تا 21 در نوسان باشد. این پرسشنامه به عنوان ابزار پژوهشي با هدف سرند 
کردن افراد داراي اختالل رواني به کار برده شده است. تاکنون 70 بررسي در زمینه ی 
روایي GHQ در دنیا انجام شده است. ویلیامز، گلدبرگ و ماري )1988، به نقل از دانش 
 GHQ و فیروزبخت، 1385( با فراتحلیل این بررسي ها، میانگین حساسیت پرسشنامه ی
را برابر با 0/83 گزارش کردند. پاالهنگ )1375، به نقل از دانش و فیروزبخت، 1385( 
پایایي آن را در مردان به روش بازآزمایي و با فاصله ی یک هفته تا ده روز 0/91 عنوان 

کرده است.
  پرسشنامه ی نگرش سنج مذهبي آلپورت )1967(: نگرش سنج مذهبي آلپورت یک 
مقیاس 25 سؤالي است که توسط آلپورت )1967( به منظور سنجش جهت گیري دیني 
با روش کودر  آلپورت )1967(  پایایي،  نظر  از  افراد ساخته شده است.  بروني  و  دروني 
ریچاردسون ضریب همبستگي 0/9 را براي مقیاس خودگزارش کرده است )وفایي پور، 
1378(. اعتبار پرسشنامه ی آلپورت در ایران توسط جانبزرگي )1378، به نقل از مختاري، 
1379( و روي یک گروه 235 نفري از دانشجویان دانشگاه هاي تهران با استفاده از روش 
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آلفاي کرونباخ 73 درصد محاسبه گردیده است. همچنین مختاري )1379( نیز با استفاده 
از روش آلفاي کرونباخ ضریب اعتبار0/712 را براي آن اعالم کرده است.

آزمودني  ماده است که  داراي 50  این مقیاس  دیدگاه هاي شخصي کوباسا:  مقیاس 
در برابر هر ماده، بر اساس آن که این ماده تا چه حد در مورد وي مصداق دارد، پاسخ 
خود را در یک مقیاس چهار درجه اي مشخص مي کند. این آزمون داراي سه مؤلفه ی 
اصلي تعهد، کنترل و چالش است. بیشتر ضرایب پایایي، چه در مورد نمره هاي فرعي 
سه مؤلفه ی سخت رویي و چه در مورد نمره ی کل باالي0/8 است )کوباسا، 1996، به 
نقل از جمهري، 1380(. همساني دروني آزمون توسط جمهري )1380( مورد بررسي 
قرار گرفته است و براي کل آزمون آلفاي کرنباخ0/84 محاسبه شده است. همچنین او 
همساني دروني آزمون را براي مؤلفه هاي تعهد0/78، کنترل0/73 و چالش0/55 اعالم 

کرده است.

یافته ها

  یافته هاي مربوط به رابطه ی سالمت روان با هر یک از متغیرهاي نگرش مذهبي و 
سخت رویی در جدول 1 آورده شده است. براي محاسبه ی رابطه ی سالمت روان با هر 
یک از متغیرهاي نگرش مذهبي و سخت رویی  از ضریب همبستگي پیرسون استفاده 

شد.
جدول 1 ، ماتریس ضرایب همبستگي متغیرهاي پژوهش
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چنان که از جدول شماره ی )1( استنباط مي شود، بین نمرات سخت رویي و سالمت 
 P>0/01( روان  با سالمت  درون سو  مذهبي  نگرش  و   )r=و0/449ـ  P>0/01( روان 
یا  افزایش سخت رویي  با  که  معني  بدین  دارد،  وجود  معناداري  رابطه ی   )r=و0/403ـ

افزایش برخورداري از نگرش مذهبي درون سو، سالمت روان نیز افزایش می یابد.
 )r=0/410و  P>0/05( سخت رویي  و  درون سو  مذهبي  نگرش  بین  دیگر  طرف  از 
رابطه ی معناداري وجود دارد. بدین معني که با افزایش برخورداري افراد از نگرش مذهبي 
افزایش می یابد. بین نگرش مذهبي برون سو و  درون سو، میزان سخت رویي آن ها نیز 

متغیرهاي سالمت روان و سخت رویی رابطه ی معناداري به دست نیامد.
  الزم به ذکر است از آن جا که نمرات حاصل از پرسشنامه ی سالمت روان گلدبرگ 
)GHQ( عدم سالمت روان و در واقع میزان بیماري فرد را نشان مي دهد، بر این اساس 

تفسیر نمرات در محاسبات ضرایب همبستگي به صورت معكوس انجام گرفته است.
  به منظور تعیین سهم هر یک از متغیرهاي سخت رویي و نگرش مذهبي درون سو 
در پیش بیني تغییرات سالمت روان دانشجویان از روش رگرسیون چند متغیره به روش 

ورود استفاده شد.
 

جدول 2، ضرایب همبستگي چندگانه ی نگرش مذهبي درون سو با سالمت روان 
)Enter( با استفاده از روش ورود

،

،
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با توجه به نتایج جدول2 مي توان استنباط کرد که جهت گیري دیني دروني به تنهایي 
ادامه، تحلیل  را به خود اختصاص داده است. در  از واریانس سالمت روان  16 درصد 
رگرسیون نشان مي دهد که نگرش مذهبي درون سو و سرسختی 21 درصد از تغییرات 

سالمت روان را تبیین مي کنند.
بنابر این نقش جهت گیري دیني درون سو در سالمت روان کاماًل مشهود است و بخش 

مهمي از تغییرات سالمت روان را به خود اختصاص داده است. 

بحث

و  برون سو(  و  )درون سو  دیني  رابطه ی جهت گیري  بررسي  پژوهش حاضر  از  هدف 
برمي آید،  پژوهش  یافته هاي  از  بود. چنان که  دانشجویان  روان  با سالمت  سخت رویي 
درون سو  مذهبي  جهت گیري  این  برون سو،  و  درون سو  مذهبي  جهت گیري  بین  از 
است که با سالمت روان رابطه ی معناداري دارد؛ به نحوي که با افزایش برخورداري 
افزوده  نیز  به میزان سالمت روان آن ها  این جهت گیري،  از  دانشجویان مورد تحقیق 
شده است، در همین راستا نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیره نیز حاکي از 
نقش مشهود جهت گیري مذهبي درون سو در تبیین سالمت روان است. نتایج مذکور 
با نتایج پژوهش هاي اردلت )2003(، ریكمن و همكاران )2004( در خارج از کشور و 
نتایج پژوهش هاي بهرامي )1373(، عمران نسب )1378(، فروزنده و بابادي )1383( و 
وفایي پور )1378( در داخل کشور همخواني دارد. به عنوان مثال کین )2006( دریافت 
و  روان  سالمت  میزان  برخوردارند،  درون سو  مذهبي  جهت گیري  از  که  سالمنداني 
بهزیستي باالیي دارند و نسبت به مرگ، نگراني و ترس کمتري از خود نشان مي دهند. 
در تبیین این یافته ها مي توان گفت که داشتن اعتقادات و باورهاي مذهبي و ایمان عملي 
تا  و قلبي به خداوند )آن طور که در جهت گیري دروني مشهود است( موجب مي شود 
فرد در مقابل رویدادها و استرس زاهاي زندگي مقاوم تر باشد و احساس کنترل بیشتري 
داشته باشد، همچنین حمایت هاي اجتماعي و روان شناختي حاصل از پایبندي به یک 
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دین سازمان یافته و دروني موجبات ارتقاء سالمت روان فرد را فراهم مي سازد. در مقابل 
افراد داراي جهت گیري دروني ، افرادي که داراي جهت گیري برون سو هستند، تنها براي 
دیگران و در جهت منافع شخصي به سمت دین مي روند و در واقع، مذهب در آن ها 
دروني نمي شود. بنابر این در شرایط استرس زا، اعتقادات مذهبي آن ها پشتوانه و حمایت 

مستحكمي براي آن ها محسوب نمي شود.
و  درون سو  دیني  جهت گیري  بین  که  است  آن  از  حاکي  پژوهش  دیگر  یافته هاي 
و  هتلر1  پژوهش هاي  نتایج  با  نتیجه  این  دارد.  وجود  معناداري  رابطه ی  سخت رویي 
کوهن2  )1998( ، بهرامي )1378( و آزموده )1382( هماهنگي دارد. در پژوهشي، هتلر 
و کوهن )1998( با تحقیق روی یک گروه از کشیشان پروتستان دریافتند که گرایش 
مذهبي دروني به عنوان یک سپر در برابر استرس مورد استفاده قرار مي گیرد و این مفهوم 
از نظر معنا به مفهوم سخت رویي بسیار نزدیک است. از طرف دیگر، آزموده )1382( 
دریافت که دانشجویان داراي جهت گیري مذهبي درون سو، از سخت رویي و شادکامي 
بیشتري برخوردار هستند. در واقع در تبیین این یافته باید عنوان کرد که جهت گیري 
تبیین کننده ی  مي تواند  که  است  مذهب  از  رشد یافته  و  بالغانه  دروني، صورتي  مذهبي 
تأثیر مثبت مذهب بر سخت رویي باشد، همچنین جهت گیري دروني با مسؤولیت پذیري، 
کنترل دروني و معنا و هدف در زندگي ارتباط مثبتي دارد که این موارد هر کدام نقشي 

تعیین کننده در سخت رویي دارند.
  نتیجه ی دیگر پژوهش حاضر، به رابطه ی معنادار بین سخت رویي و سالمت روان 
با پژوهش هاي مدي3 و همكاران )2006(، مدي )2004(،  نتیجه ی حاضر  دارد.  اشاره 
ساویج4- استیونس  )2003(، زارع )1382( و جمهري )1380( همخواني دارد. جمهري 
دریافت  تهران  دانشگاه هاي  دانشجویان  روي  پژوهشي  در  رابطه  این  در   )1380(
دانشجویاني که از سخت رویي باالتري برخوردارند، میزان اضطراب و افسردگي کمتري

1.Hettler
2.Cohen
3.Maddi
4.Savage
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 دارند. مدي )2004( معتقد است که سخت رویي، توانایي درک درست شرایط پیرامون 
و قابلیت تصمیم گیري مطلوب در رابطه با خویشتن است. این ویژگي به عنوان سپري 
این اساس  بر  در مقابل استرس ها و آسیب هاي مختلف روان شناختي عمل مي کند و 

به عنوان عاملي در جهت ارتقاء سالمت روان عمل مي کند.
و  درون سو  مذهبي  جهت گیري  پراهمیت  نقش  درباره ی  آمده  به دست  نتایج  از    
سخت رویي در سالمت روان  دانشجویان، مي توان نتیجه گرفت که تقویت نگرش هاي 
مذهبي و آموزش و ارتقاء خصوصیات شخصیتي سخت رویي در افراد مي تواند به عنوان 
یک برنامه ی پیشگیرانه در کاهش نامالیمات و مشكالت رواني در دانشجویان دانشگاه ها 

و توسط مسؤوالن به کار گرفته شود.
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اعتباریابي سه مقیاس نگرش دیني دانشجویان
دکتر محمدعلي زکي1 

چکیده

مقیاس هاي متعددي براي سنجش نگرش ها در حوزه ی جامعه شناسي دین طراحي 
شده است. سه نمونه از این مقیاس ها مقیاس تعهد دیني، مقیاس ایمان دیني و مقیاس 
نظر  از  ایراني  جامعه ی  در  مقیاس ها  این  که  دارد  بنابراین ضرورت  است.  دیني  بلوغ 
مقیاس  اعتبار سه  و  پایایي  بررسي  مقاله ی حاضر  بررسي شود. هدف  اعتبار  و  پایایي 
با اجراي  انجام گرفت و در آن  نگرش هاي دیني است. این تحقیق به روش مقطعي 
چهار پرسشنامه ی تعهد دیني  )RCI-10( )مک کالوف وهمكاران،1997، 2003(، ایمان 
دیني  )RFI-10()پالنته و باکاسیني، 1997، 2002(، بلوغ دیني )RMI-10( )دادلي و 
کورآیس،1990، 2002( و سالمت عمومي گلدبرگ )GHQ-28( در میان دانشجویان 
دانشگاه هاي آزاد اسالمي )واحد شهرضا و دهاقان( و دانشگاه هاي پیام نور )مرکز شهرضا 

و بروجن( پایایي اعتبار سه مقیاس نگرش دیني بررسي شد. 
نتایج تحلیل عاملي وجود سه عامل تعهد، ایمان و بلوغ دیني را تأیید کرد. نتایج این 
ایمان دیني و  به تعهد دیني، مقیاس  مطالعه نشان داد که سه مقیاس نگرش نسبت 
مقیاس بلوغ دیني از پایایي و اعتبار مطلوب و باالیي برخوردارند و در نتیجه مي توانند 
ابزارهاي مناسبي براي ارزیابي این سه سازه ی نگرش دیني باشند. پایایي سه مقیاس 

1. دانشگاه امام حسین )ع(. 
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اعتبار  شد.  محاسبه   )0/772( دیني  بلوغ  و  دیني)0/853(  ایمان  دیني)0/853(،  تعهد 
میان  در  عمومي  مقیاس سالمت  با  آن  همزمان  اجراي  وسیله ی  به  مقیاس  سه  این 
دانش آموزان سنجیده شد. داده ها معرف روابط معنادار آماري نمرات سه مقیاس تعهد 
دیني، ایمان دیني و بلوغ دیني با سالمت عمومي بود که این نتایج بیانگر اعتبار سه 
مقیاس نگرش هاي دیني است. با توجه به نتایج تحقیق حاضر، پیشنهاد مي شــود که 
قرار  بررسي  مورد  بیشتري  مقیاس روي گروه هاي  این سه  روان سنجــي  ویژگي هاي 

گیرد. 

مقدمـه 

اثرات  دین،  روان شناسي  و  جامعه شناسي  حوزه ی  نظریه پردازان  و  محققان  چه  اگر 
دین را بر زندگي، سالمت رواني، شیوه هاي مقابله با مشكالت و حتي شیوه ی پردازش 
اطالعات مربوط به معني زندگي و هدفمندي آن بررسي کرده اند ولي مقیاس هاي کمي 
مقیاس هاي  و  است  شده  ساخته   دین  جامعه  شناسي  مختلف  حوزه هاي  سنجش  براي 
اجتماعي در جوامع مبدأ )غربي( کاربرد دارد و  به دلیل مسائل فرهنگي و  نیز  موجود 
مقیاس هاي  دلیل  به همین  نیست.  مناسب  اسالمي  فرهنگ  در  مقیاس ها  این  کاربرد 
ساخته شده در حوزه ی روان شناسي دین را نمي توان مورد استفاده قرارداد مگر این که در 

جامعه ی اسالمي مورد اعتباریابي قرار گیرد. 
یكي از مفاهیم دین پژوهي اجتماعي و رفتاري، مفهوم تعهد دیني است. مؤلفان تعهد 
را به عنوان یک فرایند اجتماعي در نظر مي گیرند که در حوزه هاي مختلف زندگي )مانند 
و  مولفه هاي شناختي  تعهد شامل  پیدا مي کند.  تجلي  و مذهب(  کار، سیاست  ازدواج، 
مذهبي  مشارکت  و  مذهبي  بین هشیاري  تعامل  به عنوان  مذهبي  تعهد  است.  رفتاري 
افراد تعریف شده است )دیویدسون1  و نادسن2 ، 1977(. تعهد مذهبي به چندین طریق، 

1.Davidson
2.Knudsen
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عملیاتي و اندازه گیري شده است از جمله؛ عضویت یا عدم عضویت در سازمان هاي 
مذهبي، میزان مشارکت در فعالیت هاي مذهبي )مانند فراواني شرکت در نمازجماعت(، 
نگرش ها و اهمیت تجربه ی مذهبي و اعتقاد به باورهاي مذهبي سنتي )هیل1 و هود 2 ، 
1999(. اخیراً مقیاس کوتاهي براي سنجش تعهد مذهبي ساخته شده است و چندین 
مطالعه، ویژگي هاي روان سنجي آن را بررسي کرده اند )مک کابي3، مانسون4و گرانت 5، 
ساندیج7،  سؤالي  مقیاس 62  بر اساس   )RCI-10( مذهبي6  تعهد  پرسشنامه ی   .)2001
1999( 20 سؤالي مک کالوف8 و ورثینگتون9 )1995( و مورو10 ، ورثینگتون و مک کالوف 
این  از  است.  شده  ساخته   )1997( همكاران  و  مک کالوف  سؤالي   17 مقیاس  و   )93(
مقیاس مي توان در تحقیقات، مشاوره و روان شناسي سالمت استفاده کرد )مک کابي و 
همكاران 2001(. پرسشنامه ی 17 سؤالي تعهد مذهبي )RCI-17( بر مبناي نظریه ی 
ارزش هاي مذهبي است. مک کالوف و همكاران )1997(  ورثینگتون )1988( درباره ی 
دارند  قرار  تعهد مذهبـي در یک عامل  به  از 20 سؤال مربوط  دریافتند که 17 سؤال 
تعهد  سؤالي   17 پرسشنامه ی  است.  سؤالي   17 آن ها  پرسشنامه ی  خاطر  همین  به  و 
مذهبي، همساني دروني باالیي )0/94( را نشان داده و همبستگي کاماًل قــوي با سایــر 
 .)1997 همكاران،  و  )مک کالوف  دارد  مذهبـــي  انگیزش  و  اعتقادات  مقیاس هــاي 
تعهد  سؤالي،   17 مقیــاس  عاملي  تحلیل  انجام  با   )2003( همكارانش  و  ورثینگتون 
مذهبي را به 10 سؤال کاهش دادند. در این ده سؤال، دو عامل که ارزش ویژه ی باالتر 
از یک داشتند، پیدا شد که 72 درصد واریانس کل سؤاالت را تبیین مي کرد. ضریب آلفا 
براي مقیاس 10 سؤالي، تعهد مذهبي و خرده مقیاس هاي آن0/93 و براي تعهد مذهبي 

1.Hill
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10.Morrow
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درون فردي0/92 و براي تعهد مذهبي بي فردي0/87 بود. تعهد مذهبــي درون فردي با 
تعهــد بین فـــردي همبستگي باالیــي )r)154(=0/72P>/001 ( داشته است. ضرایب 
پایایي بازآزمایي سه هفته اي براي مقیاس کامل 0/87، مقیاس فرعي تعهد مذهبــي 
درون فردي 0/86 و مقیاس فرعي تعهد مذهبي بین فردي 0/83  گزارش شده است. 

اعتبار سازه، تمیزی، مالکی و همزمان این مقیاس ها هم بررسی و تأیید شده است.
مفهوم  کرده اند،  کار  آن  روي  رفتاري  و  اجتماعي  دین پژوهان  که  مفهوم  دیگری 
ایمان دیني است. پالنته1 و باکاسیني2 )1997( براي اندازه گیري ایمان دیني مقیاسي 
ساخته اند که دربردارنده ی ابعاد متفاوتی است. این مقیاس خودسنجي 10 سؤال دارد که 
بر اساس یک طیف لیكرت چهار درجه اي میزان ایمان دیني را تعیین مي کند. این مقیاس 
پایایي بسیار خوبــي )r =0/92( به روش دو نیمـــه کردن و همساني دروني )آلفاي 
کرانباخ=0/95( نشان داده است. با جمع کردن نمرات تمام سؤال ها نمره ی کل به دست 
مي آید. پایایی ابزار فوق در تحقیقات متعددي بسیار خوب گزارش شده است )براي مثال 
پالنته و شرمن، 2001؛ ادواردز و همكاران، 2002؛ استورچ، روبرتی3 ، براواتا4 و استوشی، 

2004 الف و ب؛ پالنته و کانچوال5 ، 2004(.
سومین مفهومي که در حوزه ی دین پژوهي اجتماعي و رفتاري مورد بررسي قرار گرفته 
است مفهوم بلوغ دیني است. دادلي6 و کروزي7 )1990( براي سنجش بلوغ دیني یک 
مقیاس 11 سؤالي ساخته اند که بر اساس یک طیف لیكرت پنچ درجه اي به آن پاسخ داده 

مي شود. نتایج مطالعات دادلي و کروزي هشت سؤال از 11 سؤال را  تأیید کرده است.
سؤاالت 4 و 10 اگر چه با سؤاالت دیگر در یک طبقه قرار مي گیرند ولي همبستگي 

منفي با آن ها دارند. بنابراین 6 سؤال مقیاس 11 سؤالي آن ها تأیید شده است.
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هدف از اجراي این تحقیق، اعتباریابي سه مقیاس تعهد دیني، ایمان دیني و بلوغ دیني 
بود. شایان ذکر است  اگر چه این مقیاس ها در جامعه ی دانشجویي اعتباریابي شده، ولي 
امید است که تا حد قابل قبولي بتواند تعهد دیني، ایمان دیني و بلوغ دیني سایر اقشار 

جامعه ی ایراني را مورد سنجش قرار دهد.

روش

246 دانشجوي دانشگاه آزاد اسالمي )واحد شهرضا و واحد دهاقان( و دانشگاه پیام نور 
)مرکز شهرضا و مرکز بروجن( )49 پسر و 188 دختر( در این تحقیق شرکت داشتند. 
دانشجویان 21 ساله بیشترین فراواني را از جهت سني داشتند و حداقل و حداکثر سن 
آزمودني ها به ترتیب 18 و 36 سال بود. چندین کالس از چهار دانشگاه به طور تصادفي 

انتخاب و پرسشنامه ها توسط دانشجویان کالس ها تكمیل شد.

ساخت مقیاس هاي تعهد دیني، ایمان دیني و بلوغ دیني 
در مرحله ی اول تحقیق 10 ماده از مقیاس تعهد دیني، 10 ماده از مقیاس ایمان دیني 
و 11 ماده از مقیاس بلوغ دینـي ترجمه شد. از آزمودنـي   ها خواسته شد تا در مقابل هر 

یک از 31 ماده ی پرسشنامه، یكي از پنج گزینه را انتخاب کنند.
 از مجموع 31 ماده ی تحلیل عوامل شده یک ماده به دالیل زیر از مقیاس بلوغ دیني 
حذف شد: اول این که با حذف ماده ی نهم ضریب آلفا افزایش مي یافت و دوم این که 
کمترین همبستگي هر ماده با کل ماده ها مربوط به ماده ی نهم بود. سوم این که با حذف 
آن ماده، واریانس مقیاس بسیار تقلیل مي یافت و باالخره تحلیل عاملي معرف آن بود که  

کمترین بار عاملي را نسبت به سایر ماده ها داشت.
الف( تحلیل عاملي سؤال هاي مقیاس هاي تعهددیني، ایمان دیني و بلوغ دیني: براي 
که  انجام شد   KMO آزمون  عوامل،  تحلیل  انجام  براي  ماده  این 30  قابلیت  بررسي 
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ضریب به دست آمده رضایت بخش بود )X2 =0/886(. همچنین آزمــون بارتلت براي 
کرویت در سطح P>0/0001 معنا دار بود )X2=2911/09( در تحلیل عوامل از روش 
تحلیل مؤلفه هاي اصلي و ارزش ویژه ی بیشتر از یک استفاده شد و ضریب همبستگي 
0/421 به عنوان حداقل همبستگي قابل قبول بین هر ماده و عامل استخراج شده تعیین 

گردید.
تحلیل عاملی نشان داد که سه عامل قوي و معنا دار با روش مؤلفه هاي اصلي قابل 
و  واریانس  درصد   10/9 دین  بلوغ  واریانس،   27/3 دیني،  ایمان  که  است  استخراج 
تعهددیني 5/8 واریانس را تبیین مي کرد. بنابر این بر اساس مختصات فوق، با استفاده 
از پرسشنامه ی 30 ماده اي، سه مؤلفه ی تعهد دیني، ایمان دیني و بلوغ دیني تأیید شد. 
نتایج تحلیل عاملي30 ماده مقیاس تعهد دیني، ایمان دیني و بلوغ دیني  پس از چرخش 

واریماکس در جدول شماره ی 1 آورده شده است .
جدول 1: نتایج تحلیل عاملي 30 ماده ی مقیاس تعهد دیني، ایمان دیني و بلوغ دیني پس از چرخش 

واریماکس



209

میانگین )و انحراف معیار( نمره هاي کل آزمودني ها، آزمودني هاي دختر و آزمودني هاي 
پسر، در مقیاس تعهد دیني، مقیاس ایمان دیني و مقیاس بلوغ دیني در جدول شماره ی 
2 آورده شده است. مقایسه میانگین نمره هاي آزمودني هاي دختر و پسر در مقیاس تعهد 
دیني، ایمان دیني و بلوغ دیني با استفاده از آزمون t نشان داد که نمره هاي آزمودني هاي 

دختر و پسر در این سه مقیاس تفاوت معنا داري ندارد. 

جدول 2 : میانگین و انحراف معیار نمره هاي آزمودنی های دختر و پسر و مجموع کل در سه مقیاس

ب( تحلیل عاملي مقیاس هاي تعهد دیني، ایمان دیني و بلوغ دیني: به صورت جداگانه 
بررسي  براي  شد.  عاملی  تحلیل  جداگانه  صورت  به  فوق  مقیاس  سه  از  یک  هر 
قابلیت ماده هاي ده گانه ی هر مقیاس، آزمون KMO انجام شد که ضرایب به دست آمده 
سطح  در  مقیاس  سه  هر  کرویت  براي  بارتلت  آزمون  همچنین  بود.  رضایت بخش 
P>0/0001 معنا دار بود. نتایج نشان داد که هر مقیاس در یک عامل تقلیل پیدا مي کند. 
جدول شماره ی 3 ماده هاي عامل استخراج شده و بارهاي عاملي آن ها را با ارزش بیشتر 
از یک نشان مي دهد. نتایج نشان مي دهد که ایمان دیني 44/4 درصد واریانس، بلوغ 

دیني 29/8 درصد واریانس و تعهد دیني 49/8 درصد واریانس را تبیین مي کند.
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جدول 3 : خالصه ی نتایج تحلیل عاملی داده هاي مربوط به مقیاس ایمان دیني، تعهد دیني و بلوغ 
دیني

پایایي مقیاس هاي تعهد دیني، ایمان دیني و بلوغ دیني 

الف( همساني دروني مقیاس تعهد دیني 
آلفاي کرونباخ  ارزیابي و سنجش همساني دروني مقیاس تعهد دیني، ضریب  براي 
داده هاي نمونه اصلي )N = 239( با 10 ماده محاسبه شد و این نتایج به دست آمد؛ براي 
کل آزمودني ها 0/853، براي آزمودنـي هاي دختر، 0/863 و بـراي آزمودني هاي پسر 

0/825 مالحظه مي شود که کلیه ی ضرایب به دست آمده رضایت بخش هستند.

ب( همساني دروني مقیاس ایمان دیني 
براي ارزیابي و سنجش همساني دروني مقیاس ایمان دیني، ضریب آلفاي کرونباخ 
داده هاي نمونه ی اصلي )N =239( با 10 ماده محاسبه شد و نتایج زیر به دست آمد.

براي کل آزمودني ها 0/853، براي آزمودني هاي دختر، 0/863 و براي آزمودني هاي پسر 
0/825، مالحظه  مي شود که کلیه ی ضرایب به دست آمده رضایت بخش هستند.
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ج( همساني دروني مقیاس بلوغ دیني 
کرونباخ  آلفاي  دیني، ضریب  بلوغ  مقیاس  دروني  و سنجش همساني  ارزیابي  براي 
داده هاي نمونه ی اصلي )N = 239( با 10 ماده ی محاسبه شد و نتایج زیر به دست آمد؛ 
آزمودني هاي  براي  و   0/726 دختر،  آزمودني هاي  براي   ،0/722 آزمودني ها  کل  براي 

پسر0/70، مـــالحظه مي شود که این ضـــرایب نیز رضایت بخش هستند.

اعتباریابي1 مقیاس تعهد دیني، ایمان دیني و بلوغ دیني
اعتبار همزمان2 : نتایج تحقیقات انجام شده حاکي از وجود رابطه ی منفي بین تعهد 
دیني، ایمان دیني و بلوغ دیني با افسردگي، اضطراب، اختالل در عملكرد اجتماعي و 
نشانه هاي جسماني و رابطه ی مثبت با سالمت رواني است )براي مثال مک کالوف و 
دیني،  تعهد  مقیاس هاي  اعتبار  سنجش  حاضر جهت  پژوهش  در   .)1995 ورثینگتون، 
ایمان دیني و بلوغ دیني از مقیاس سالمت عمومي گلدبرگ )GHQ-28( استفاده شد. 
مقیاس سالمت عمومي داراي 28 ماده است و آزمودني  به یكي از چهارگزینه به هیچ 
وجه، نه بیش از معمول، بیش از معمول، بسیار بیشتر از معمول، پاسخ مي دهد. گرفتن 
نمره ی باال در آن نشان دهنده ی سالمت عمومي پایین است. مقیاس سالمت عمومي از 

پایایي بسیار مطلوبي برخوردار است.
 در این تحقیق چهار مقیاس تعهد دیني )RCI-10( ، ایمان دیني )RFI(، بلوغ دیني 
دانشجو   248 به  همزمان  به طور   )GHQ-28( گلدبرگ  عمومي  سالمت  و   )RMS(
داده شد. ضرایب همبستگي بین نمره هاي آزمودني ها در چهار مقیاس اخیر براي کل 
آزمودني ها در جدول شماره ی 4 آورده شده است. این یافته ها بیانگر اعتبار مقیاس هاي 
تعهد دیني، ایمان  دیني و بلوغ دیني است. اگرچه همبستگی مقیاس بلوغ دیني با سایر 

متغیرها معني دار نیست ولي در مقیاس کلي این ضرایب معني  دار است.

1.validating
2.concurrent validity
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GHQ جدول 4 : ضرایب همبستگي مقیاس های دینی با زیرمقیاس های

** همبستگي در سطح 0/01 معني داراست. * همبستگي در سطح 0/05 معني دار است. 

اعتبار سازه : در بررسي اعتبار سازه ی مقیاس هاي تحقیق، با توجه به تحلیل عاملي 
30 ماده مقیاس هاي تحقیق در سه عامل قابل تقلیل بود. مالک قبولي بار عاملي براي 
هر ماده0/3 در نظر گرفته شد عامل اول را مي توان تعهد دیني نام نهاد که ارزش ویژه ی 
از  آن 4/812 و  داراي 9 ماده است و تمام ماده هاي آن همان ماده هاي تعهد دیني 
پیش طراحي شده است. عامل مذکور 16/04 درصد تغییرات 9 ماده را تبیین مي کنند. 
عالوه برآن، عامل دوم را مي توان بلوغ دیني نام نهاد که دربردارنده ی 14 ماده و ارزش 
ویژه ی آن 4/574 است و از 14 ماده ی مذکور، 6 ماده مربوط به مقیاس ایمان دیني 
و 8 ماده مربوط به مقیاس بلوغ دیني است. عامل مذکور 15/2 درصد تغییرات شش 
ماده را تبیین مي کند. در نهایت، عامل سوم را می توان ایمان دیني نامید که دربردارنده 
7  ماده و ارزش ویژه ی 3/844 است. از ماده هاي مورد نظر، 4 ماده مربوط به مقیاس 
ایمان دیني، دو ماده مربوط به مقیاس بلوغ دیني و یک ماده مربوط به مقیاس تعهد 
دیني است. عامل مورد نظر 12/8 درصد تغییرات 7 ماده را تبیین مي کند. بنابراین، سه 

مقیاس مذکور از اعتبار سازه ی رضایت بخشي برخوردارند.

بحث 

نام  بلند به  از روش آماري تحلیل عاملی یک مقیاس  با استفاده  در پژوهش حاضر 
نگرش هاي دیني و سه مقیاس کوتاه به نام هاي مقیاس تعهد دیني )RCI-10(، ایمان 
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پایاني و همساني  دیني )RFI-10( و بلوغ دیني )RMI-10( تهیه شد که از ضرایب 
که  مي دهد  نشان  مقیاس  سه  این  دقیق  بررسي  برخوردارند.  رضایت بخشي  دروني 
ماده هاي این پرسشنامه ها با ابعاد و وجوه مختلف تعهد دیني، ایمان دیني و بلوغ دیني 
مرتبط هستند. بر این اساس انتظار مي رود که این سه مقیاس، تعهد دیني، ایمان دیني و 
بلوغ دیني دانشجویان )و چه بسا سایر اقشار جامعه( را بسنجد. بدیهي است ساخت این 
قبیل مقیـاس ها در سایـر اقشار جـامعه ی ایـراني مثل دبیـران، دانش آموزان، آموزگاران 
آموزش و پرورش، مدیران مراکز صنعتي و داوطلبان مشاغل سازمان هاي مختلف وجوه 
اقشار و  را در  بلوغ دیني  و  ایمان دیني  تعهد دیني،  تمایز موارد و مقوله هاي  تشابه و 

گروه هاي اجتماعي مختلف مشخص خواهد ساخت.
نتایج این مطالعه نشان مي دهد که مقیاس هاي تعهد دیني، ایمان دیني و بلوغ دیني 
از اعتبار سازه و همزمان باالیي برخوردار است و در نتیجه مي تواند ابزار مناسبي براي 
تحقیق و پژوهش در حوزه ی جامعه شناسي دین باشد. در مجموع، ضرایب همبستگي 
بین نمره هاي  آزمودني ها در مقیـاس هاي تعهد دیني، ایمان دیني، بلوغ دیني و سالمت 

عمـومي گلدبرگ و خرده مقیاس هاي آن معني دار هستند.
یكي از محدودیت هاي تحقیق این است که اعتبار یابي مقیاس هاي تعهد دیني، ایمان 
پیشنهاد  این  بنابر  است.  پذیرفته  صورت  پرسشنامه  یک  با  صرفًا  دیني  بلوغ  و  دیني 
مي شود که در تحقیقات آتي، اعتبار مقیاس هاي مذکور با پرسشنامه هاي دیگر نیز مورد 
مطالعه و بررسي قرار گیرد. محدودیت دوم این است که صرفًا از روش پرسشنامه استفاده 
شده است و توصیه مي گردد از روش هاي دیگر مانند مصاحبه نیز استفاده گردد. ضمنًا 
توصیه مي شود که براي اعتباریابي بیشتر این مقیاس از گروه هاي مختلف جامعه استفاده 
شود تا اعتبار آن در جمعیت هاي مختلف نیز ارزیابي شود. با توجه به ساخت و اعتباریابي 
ایمان  دیني،  تعهد  ارتباط  ایراني  پژوهشگران  پیشنهاد مي شود که  مقیاس مذکور،  سه 
دیني و بلوغ دیني را با بسیاري از متغیرهاي شخصي و اجتماعي در جامعه ی دانشجویي 

و همچنین سایر جامعه ها به ویژه نوجوانان و جوانان مورد مطالعه قرار دهند.
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دانشجویان  مرگ  واضطراب  رواني  سالمت  بر  دیني  نگرش  تأثیر 
دانشگاه آزاد اسالمي

واحد شهرستان ایذه در سال تحصیلي85-86
تاج محمد زندي دره غریبي1  

چکیده

مرگ  اضطراب  و  رواني  سالمت  بر  دیني  نگرش  تأثیر  بررسي  پژوهش  این  هدف 
سال1385  اول  ترم  دانشجویان  کلیه ی  بر  مشتمل  آماري،  جامعه ی  بود.  دانشجویان 
بود. به شیوه ی نمونه گیري تصادفي ساده 200 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند، سپس 
گروه  و  باال  نمره ی  داراي  گروه   ( گروه  دو  به  نمونه  دیني  نگرش  نمرات  بر اساس 
داراي نمره ی پایین( 100نفري تقسیم گردیدند. ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامه ی 
سالمت عمومي گلد برگ و هیلر)1979( ، پرسشنامه ی اضطراب مرگ )DAQ( هوپي 
بود.   »)1373( فرد  نگرش مذهبي »خدایاري  پرسشنامه ی سنجش  و    )1982( کانت 

فرضیه هاي پژوهش عبارت بودند از:
افراد داراي  با  افراد داراي نمره ی نگرش  دیني باال در مقایسه  بین سالمت رواني 
نمره ی نگرش دیني پایین تر تفاوت معناداري وجود دارد؛ بین اضطراب مرگ افراد داراي 
نمره ی نگرش  دیني باال در مقایسه با افراد داراي نمره نگرش دیني پایین تر تفاوت 
معناداري وجود دارد؛ بین نگرش دیني دانشجویان با سالمت رواني آنان رابطه ی مثبت 
وجود دارد؛ بین نگرش دیني دانشجویان با  اضطراب مرگ آنان رابطه ی منفي وجود 

دارد.

1. مدرس دانشگاه آزاد اسالمي واحد ایذه. 
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پیرسون  t گروه هاي مستقل و ضریب همبستگي  آزمون   از  آزمون فرضیه ها  براي 
استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین سالمت رواني و اضطراب مرگ 
افراد داراي نگرش مذهبي باال و پایین تفاوت معني داري در سطح P >0/05 وجود دارد. 
رابطه ی معني داري در  رواني و اضطراب مرگ  با سالمت  بین نگرش دیني  همچنین 
سطح P >0/05 وجود دارد. بنابراین تمامي فرضیه هاي پژوهش مورد تأیید قرار گرفتند.

مقدمه

با پیشرفت علم و صنعت، انسان توانسته است بر بسیاری از مشكالت خود غلبه کند. 
اما پیشرفت تكنولوژی تاکنون نه تنها نتوانسته زمینه ی آرامش روانی انسان را فراهم 
کند، بلكه بعضی مواقع باعث ایجاد مشكالت روانی و اضطراب نیز شده است. انسان 
اضطراب  درمان  نوش دارویی جهت  و  تنهایی  احساس  تسكین  دنبال  به  امروز  متمدن 

درونی خویش است تا بتواند تعادل و سالمت روانی خود را به دست آورد.
تحقیقات نشان داده است که بین ایمان و اعتقادات افراد و سالمت روانی آن ها رابطه 
وجود دارد. در تحقیقی که روماگاسا و البیزو )1986( بر روی 30 زن و 30 مرد باالی 18 
سال انجام دادند، بین سالمت روان و ایمان رابطه وجود داشت. همچنین تحقیقات نشان 
داده است که افراد برای کاهش فشارهای روانی خود نیاز به دوستان صمیمی، باوفا و 
رازدار دارند و یكی از روش هایی که می توان به وسیله ی آن تا اندازه ای عقده های روانی 
را گشود و دل از غم آزاد کرد، داشتن یک رابطه ی دوستانه و صمیمانه است. اما بعضی 
از اوقات فرد از داشتن چنین دوستانی محروم است؛ در این مواقع افرادی که کمتر به 
ایمان که عاشقان  با  افراد  اما  تنهایی می گردند  خدا معتقدند دچار احساس بی کسی و 
حقیقی هستند وارتباط تنگاتنگی با معبود و معشوق خود دارند، کمتر از نامالیمات زندگی 
مضطرب می شوند و هیچ وقت خود را تنها نمی یابند چون »معشوق از رگ گردن به آن ها 
نزدیک تر است«. آن ها معشوقی دارند که دارای رحمت واسعه است، برای این عاشقان 
هیچ چیز حتی مرگ اضطراب آور و استرس زا نیست. چون آن ها مرگ را وسیله ای برای 

رسیدن به معشوق و زندگی جاودانه می دانند )زندی دره غریبی، 1381(.
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در زمینه ی نگرش دینی و سالمت روانی تحقیقات متعددی در خارج و داخل کشور 
انجام شده است. در این قسمت به مرور تعدادی از این پژوهش ها می پردازیم:

دانش آموز  روان، روی 313  بهداشت  و  پژوهش گوپا )1983( تحت عنوان دین  در 
دبیرستانی در ایالت پنجاب مشخص شد افرادی که بیشتر مذهبی بودند از نظر سالمت 
روانی استاندارد باالتری داشتند. )هسكستاد1 ، 1984( در پژوهشی نشان داد بین سالمت 
روان و مذهبی بودن افراد رابطه ی مثبت وجود دارد. همچنین در پژوهشی که برگن2، 
انجام دادند،  مسترز3 و ریچارد4 )1987( تحت عنوان گرایش مذهبی و سالمت روان 
گرایش مذهبی با اضطراب رابطه ی منفی و با خودکنترلی و عملكرد شخصیتی مطلوب 

رابطه ی مثبت داشت.
رمضانی فر )1375( با مطالعه ی جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی با سالمت روانی 
داد؛  نشان  تهران  و مسلمان شهر  زرتشتی، مسیحی  تا 55 ساله ی  زنان 25  و  مردان 
و  مثبت  رابطه ی  گانه  سه  ادیان  پیروان  روان  سالمت  با  درونی  مذهبی  جهت گیری 
جهت گیری بیرونی با سالمت روان ادیان رابطه ی منفی دارد. شاددل و نوربان )1375( 

نشان دادند ابتال به افسردگی در دانش آموزان مذهبی کمتر است.
نیز تحقیقات متعددی در خارج و داخل  در زمینه ی نگرش دینی و اضطراب مرگ 
کشور انجام شده است که در این قسمت به مرور تعدادی از این پژوهش ها می پردازیم:

دبیرستانی  آموزان  دانش  از  نفر   312 روی  پژوهشی  در   )1981( دانیلز6  و  یونگ5 
روستایی دریافتند که بین اضطراب مرگ و اعتقادات مذهبی رابطه ی منفی معناداری 
وجود دارد. توسط بیگ7 و زایلی8 )1982( نیز با مطالعه نشان دادند که بین اعتقادات 

مذهبی و اضطراب مرگ رابطه وجود دارد.

1.Heskstad
2.Bergin
3.Masters
4.Richards
5.Young
6.Daniels
7.Beg
8.Zilli
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الند و رادون )1998( در پژوهشی که در شهر استكهلم سوئد روی سه گروه که 15 نفر 
از آن ها دارای عقاید مذهبی، 15 نفر ملحد و 15 نفر الادری )بینابین( بودند، انجام دادند 
به این نتیجه رسیدند که اضطراب مرگ در گروهی که دارای باورهای مذهبی بودند از 
دو گروه دیگر کمتر بود. جشیره و عیدک زاده )1383( در پژوهشی تحت عنوان مقایسه ی 
دانشگاه شهید  دختر  و  پسر  دانشجویان  بین  در  اضطراب مرگ  و  مذهبی  نگرش های 

چمران اهواز نتیجه گرفتند که بین نگرش مذهبی و اضطراب مرگ رابطه وجود دارد.
فرضیات مطالعه ی حاضر این بود که؛ بین سالمت روانی افراد دارای نمره ی نگرش 
دینی باال در مقایسه با افراد دارای نمره ی نگرش دینی پایین تر، تفاوت معناداری وجود 
دارد؛ بین اضطراب مرگ افراد دارای نمره ی نگرش دینی باال در مقایسه با افراد دارای 
نمره ی نگرش دینی پایین تر تفاوت معناداری وجود دارد؛ بین نگرش دینی دانشجویان با 
سالمت روانی آنان رابطه ی مثبت وجود دارد؛ بین نگرش دینی دانشجویان با اضطراب 

مرگ آنان رابطه ی منفی وجود دارد.

روش 

روش  از  متغیرهاست،  علّی  بین  روابط  نمودن  روشن  که  پژوهش  به هدف  توجه  با 
بر  مشتمل  پژوهش،  این  آماری  جامعه ی  شد.  استفاده  مقایسه ای  علی  پژوهش  طرح 
سال  اول  ترم  در  ایذه  واحد شهرستان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  دختر  و  پسر  دانشجویان 
تحصیلی 86-85 بود. نمونه ی تحقیق، شامل 200 نفر دانشجوی پسر و دختر بود که به 
روش نمونه گیری تصادفی از جامعه ی مورد نظر انتخاب گردید. پس از انتخاب نمونه و 
اجرای پرسشنامه ها، آزمودنی ها براساس نمره ی نگرش دینی مقایسه، به دو گروه باال و 

پایین تقسیم گردیدند.
در این پژوهش برای اندازه گیری متغیرهای مورد مطالعه از ابزار زیر استفاده شد:

پرسشنامه ی سالمت روان: از فرم 28 سوالی پرسشنامه ی سالمت عمومی که توسط 
گلدبرگ و هیلر )1979( معرفی شده است، استفاده گردید. پرسشنامه ی مذکور دارای 
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چهار مقیاس و هر مقیاس دارای هفت سوال است. این مقیاس ها عبارتند از نشانگان 
جسمانی، نشانگان اضطرابی، نارساکنش وری اجتماعی و نشانگان افسردگی. در ایران 
توسط نصر، براهنی و شاه محمدی )1375( پایایی 0/91 و دستجردی )1377( ضریب 

پایایی آن را 0/84 گزارش کردند.
پرسشنامه ی نگرش سنج مذهبی: پرسشنامه نگرش سنج توسط خدایاری فرد و غباری 
بناب )1373( تهیه گردید که شامل 40 سوال است. ضریب پایایی این پرسشنامه در 

پژوهش های مختلف بین 0/88 تا 0/95 گزارش شده است.
 )1982( کانت  هوپی  توسط  پرسشنامه  این   :)DAG( مرگ  اضطراب  پرسشنامه ی 
ساخته شد و دارای 15 سوال است. روایی و پایایی این آزمون توسط تمپلر )1980( 0/53 

و پایایی آن توسط کاووسی)1380( 0/72 گزارش شده است.

یافته ها

جدول شماره ی 1 آمار توصیفی نمره های آزمودنی های دو گروه را در سالمت روان و 
اضطراب مرگ نشان می دهد.

جدول 1: میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر سالمت روان

همان گونه که در این جدول مالحظه می شود، میانگین نمره های سالمت روان گروه 
نمره ی سالمت  میانگین  و  باالتر هستند 60/17  دینی  نگرش  دارای  دانشجویانی که 

روانی گروهی که دارای نمره ی نگرش دینی پایین تر هستند 53/44 است.



221

جدول 2: میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر اضطراب مرگ

همان گونه که در این جدول مالحظه می شود، میانگین نمره های اضطراب مرگ گروه 
دانشجویانی که دارای نگرش دینی باالتر هستند 16/27 و میانگین نمره ی اضطراب 

مرگ گروهی که دارای نمره ی نگرش دینی پایین تر هستند 26/12 است.
جدول 3: مقایسه ی میانگین سالمت روان و اضطراب مرگ دو گروه به روش t برای گروه های 

مستقل

جدول 4: ضریب همبستگی ساده ی پیرسون بین نگرش دینی با سالمت روان و اضطراب مرگ

همان گونه که در جدول 3 مشاهده می شود، تفاوت بین میانگین نمره های سالمت 
روانی دانشجویان دو گروه، معنا دار است. بنابراین یک پژوهش مورد تأیید قرار می گیرد. 
با توجه به جدول شماره ی 4 ضریب همبستگی ساده بین نگرش دینی و سالمت روانی 
r=0/24 است که سطح P>0/05 معنا دار است. بنابراین فرضیه ی دوم پژوهش مورد 
تأیید قرار می گیرد. همچنین تفاوت بین میانگین نمره ی اضطراب مرگ دانشجویان دو 
گروه، معنا دار است. بنابراین فرضیه ی سوم پژوهش مورد تأیید قرار می گیرد. به عالوه 
ضریب همبستگی ساده بین نگرش دینی و اضطراب مرگ r=-0/39 است که در سطح 
P>0/05 معنا دار است. بنابراین فرضیه ی چهارم پژوهش نیز مورد تأیید قرار می گیرد.
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بحث

با توجه به اطالعات جمع آوری شده می توان نتیجه گرفت که نگرش دینی بر افزایش 
سالمت روان تأثیر معنا داری داشته است. بنابراین فرضیه های یک و دوی پژوهش مورد 
تأیید قرار می  گیرد و این نتایج با پژوهش های قبلی از جمله گوبا )1983(، هسكستاد 
)1984(، ایدلی )1984(، روماگاسا و آلبیزو )1986(، برگن و همكاران )1987( مشابه و 

هماهنگ است.
تأثیر  مرگ  اضطراب  کاهش  بر  دینی  نگرش  که  گرفت  نتیجه  می توان  همچنین 
معناداری داشته است. بنابراین فرضیه های 3 و 4 پژوهش مورد تأیید قرار می گیرد. این 
نتایج با پژوهش های بوهانون )1991(، یونگ و دانیلز )1981(، بیگ و زایلی )1982(، 
کلی  به طور  است.  هماهنگ   )1383( عیدک زاده  و  جشیره  و   )1998( رادون  و  الند 
همسویی بین نتایج پژوهش حاضر و پژوهش های انجام شده در داخل و خارج کشور 
بر این نكته داللت دارد که تأثیر نگرش مذهبی بر سالمت روان و اضطراب مرگ از 

پشتوانه ی پژوهشی و تجربی نیرومندی برخوردار است.
تَطمئنَّ الُقلوب- با یاد خدا دل ها  همان گونه که قرآن کریم می فرماید »ااَل بِذکِراهللِ 
آرام می گیرد.« پس نگرش دینی و یاد خدا قلب مؤمن را مطمئن می سازد و او را در 
بیماری های  پادزهر  و  نیروی مقاومت  او  واکسینه می سازد و در  مقابل بالها و شدائد 

روحی و روانی را، که همان رضای خدا و قرب اوست ایجاد می کند.
انسان مؤمن و معتقد در پرتو نگرش و عقاید دینی از عوامل اضطراب انگیز آسودگی 
خاطر دارد چون آینده برایش ترسناک نیست بلكه نشاط آور و شادی آفرین است. او دارای 
تكیه گاهی است که در همه ی زمان ها و مكان ها فراموشش نمی کند. عقاید مذهبی و 
نگرش دینی روح بی نیازی و توکل به خدا، اعتماد و امید به خدا را در فرد معتقد زنده 
می سازد و او را از تنهایی و بی پناهی و هراس می رهاند. انسان مؤمن فردی منفعل نیست 
بلكه از سختی های زندگی استقبال می کند و با سالح توکل، صبر و رضا با آن ها دست 
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و پنجه نرم می کند و خود را مكلف به انجام تكلیف می داند و نگران نتیجه نیست. با 
توجه به آیات و روایات متعدد، نگرش دینی و ذکر خدا باعث درمان و التیام بیماری های 
روحی و روانی می شود. »ذکُر اهللِ شفاُء القلوب- ذکراهلل دواء اعالل النفوس«. همچنین 
به  دارند که  اضطراب مرگ کمتری  این خاطر  به  احتمااًل  نگرش مذهبی  دارای  افراد 
زندگی ابدی معتقدند و مرگ را پایان زندگی نمی دانند بلكه مرگ از نظر آنان درجه ای 
از کمال است که انسان برای رسیدن به قرب الهی باید آن را طی کند. افراد مذهبی 
دارای فلسفه ی زندگی و نگرش از اویی و به سوی اویی »اِناهلِل َو اِنّا اِلیِه راِجُعون« هستند.
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نقش جهت گیری دینی )درونی و بیرونی( و مقابله های مذهبی
در استرس شغلی معلم هاي شهرستان اراک

پروین سادات سراجی1 

چکیده 

در  را  بسیاری  مطالعات  توجه،  قابل  مشكل  یک  منزله ی  به  معلمان  شغلی  استرس 
کشورهای مختلف به خود اختصاص داده است. الگوهای نظری فعلی بر ماهیت تعامل 
میانجی  متغیرهای  مهم  نقش  الگو  این  در  و  می کنند  تأکید  معلمان  شغلی  استرس 
تعدیل کننده هم مورد استفاده قرار مي گیرد. این متغیرها شامل خصوصیات فردی، منابع و 
روش های مقابله، تیپ شخصیتی الف و منبع کنترل است. از آن جا که دین یا نگرش های 
دینی  پیش بینی کننده ی برخی از این ویژگی های فردی است )از جمله احساس کنترل 
امیدواری آرامش و آسایش( و خصوصًا جهت گیری دینی دروني پیش بینی کننده ی عزت 
نفس، سالمت  روانی، عاطفه  ی مثبت، خوش بینی و سبک زندگی سالم است؛ بنابراین 
به عنوان  درونی  دینی  جهت گیری  به خصوص  دین  نقش  که  می رسد  نظر  به  منطقی 
رابطه ی  پژوهش  این  در  بنابراین  شود.  بررسی  شغلی  استرس  در  میانجی  متغیر  یک 
جهت گیری دینی )درونی و بیرونی( و مقابله های مذهبی با استرس شغلی بررسي شد. 
نمونه ی مورد مطالعه شامل 79 معلم از شهر اراک بود.  نتایج پژوهشی مؤید آن بود 
دارای  معلمان  از  کمتری  شغلی  استرس  درونی،  دینی  جهت گیری  دارای  معلمان  که 

جهت گیری دینی بیرون دارند. 

1. کارشناس روان شناسی بالینی. 
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رابطه ی  مذهبی  مقابله های  از  استفاده  میزان  و  معلمان  شغلی  استرس  میزان  بین 
از  استفاده  میزان  و  معلمان  شغلی  استرس  میزان  بین  ولي  داشت.  وجود  معنی دار 
مقابله های مذهبی معلمان دارای جهت گیری دینی درونی رابطه ی معنا دار وجود نداشت. 
نوع مقابله های مذهبی مورد استفاده ی معلمان دارای جهت گیری درونی و بیروني در 
مواجه با استرس با یكدیگر متفاوت بود. معلمان دارای جهت گیری دینی درونی بیشتر از 
منابع ذکر، توبه، استغفار و خواندن نماز شب استفاده می کردند در حالي که معلمان دارای 
جهت گیری دینی بیرونی بیشتر از خواندن نماز واجب، نذر کردن و تالوت قرآن استفاده 
می کردند. برخی از منابع استرس شغلی معلمان دارای جهت گیری درونی و بیرونی با 
یكدیگر متفاوت بود. به طور خالصه می توان گفت دین در ادراک استرس شغلی نقش 

مهمی دارد. 
 

مقدمه 

در عصر حاضر رشد و پیشرفت بشر در جنبه هاي مختلف زندگي محسوس است ولي 
امروزي  انسان  نیز داشته است که موجب شده است  پیشرفت جنبه هاي منفي  همین 
از  گیرد.  قرار  تهدید  مورد  حیاتش  و  شود  مواجه  زیادي  نابساماني هاي  و  با مشكالت 
جمله این نابساماني ها که با پیشرفت انسان در عرصه هاي مختلف زندگي نمودار شده، 
استرس و فشارهاي مختلف در زندگي است. متخصصان و روان شناسان براي کاهش 
اختالالت رواني از روش هاي مختلف بهره گرفته اند که از جمله مي توان از دارودرماني و 
روان درمانی های تحلیلی، شناختی  ، رفتاری و معنادرماني نام برد. در سال هاي اخیر عالوه 
بر روش های مذکور استفاده از روش هاي درماني مذهبي، کارآمدي خود را در کاهش 
همكاران،  و  )لیندنتهال  داده اند  نشان  رواني  فشارهاي  جمله  از  افراد  رواني  مشكالت 

1970؛ استارک 1971؛ گارنتز و همكاران، 1991(.
تحقیقات زیادي تأثیر اسنادهاي مذهبي، ادراک کنترل و مقابله هاي مذهبي بر سالمت 
رواني افراد را تأیید مي کنند )مثاًل گورساچ و اسمیت، 1983؛ اسپیلكا، 1989؛ افلک، تنن، 
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و همكاران،  والستون  از  نقل  به  و همكاران، 1996؛  و في فلد، 1987؛ شاهپیر  فیسفر، 
1996؛ مینر و مک نایت، 1999؛ پرگامبت و همكاران، 1999(. در تحقیقي نقش باورهاي 
کنترل مذهبي و ایمان به خدا به عنوان تعدیل کننده ی استرس در پروتستان هاي کره اي 
و سفیدپوست مقیم آمریكا مورد مطالعه قرار گرفت. در این تحقیق رابطه ی وقایع منفي 
افراد قدرتمند،  به وجود  اعتقاد  به چهار مرکز کنترل )درون سو بردن،  اسناد  زندگي و 
شانس و کنترل توسط خدا( با درماندگي روان شناختي مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج 
نشان داد که رابطه  ی میان اعتقاد به کنترل توسط خدا و اضطراب در افراد سفیدپوست 
منفي بود ولي براي افراد کره اي این رابطه مثبت بود )جورک و همكاران 1997، به نقل 

از بناب و همكاران(.

روش 

این تحقیق از نوع توصیفي و به گذشته نگر و در پي آن بود که با تحلیل روابط میان 
متغیرها، پاسخ این سؤال را پیدا کند که چه عواملي ممكن است به رویدادهاي خاص، 
نتایج، شرایط و یا انواع رفتار مربوط باشد. چون اغلب به وجود آوردن وقایع ممكن نیست، 
بنابراین تجزیه و تحلیل حوادث گذشته ممكن است تنها راه عملي براي مطالعه ی روابط 
علیت باشد، چون در علوم رفتاري دست کاري برخي متغیرها در مورد انسان غیرممكن، 
فراوان  استفاده ی  بنابراین روش گذشته نگر موارد  یا غیرقابل تصور است ؛  غیرعملي و 
دارد. یكي از محدودیت هاي مهم روش گذشته نگر این است که علت ها اغلب منحصر 

به فرد نیستند، بلكه مرکب و چندگانه اند.
جامعه ی آماري این تحقیق را کلیه ی دبیران زن مقطع متوسطه ی شهرستان اراک 
استخدام  داشتند و در  تدریس  در سال تحصیلي 85-84 که حداقل دو سال سابقه ی 
رسمي آموزش و پرورش بودند، تشكیل مي داد. 120 نفر از این افراد به شیوه ی تصادفي 
طبقه اي انتخاب شدند و پرسشنامه های مربوط به منابع استرس زا و جهت گیري دیني 
و مقابله هاي مذهبي را که روایي و اعتبار آن ها بررسی شده است تكمیل کردند. سپس 

اطالعات به دست آمده با بهره گیري از روش هاي آماري تجزیه و تحلیل شد.
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 1 ناحیه ی  دو  داراي  اراک  شهرستان  پرورش  و  آموزش  اداره ی  این که  به  توجه  با 
اسامي  لیست  نواحي  پرورش  و  آموزش  اداره ی  و  اداره ی کل  به  با مراجعه  و 2 است 
دبیرستان ها و دبیران زن شاغل اخذ شد و با توجه به خصوصیات آن ها نمونه ی آماري 
برآورد گردید. از آن جا که تعداد دبیران هر ناحیه به ترتیب 343 و 263 نفر بود، حدود 20 
درصد از جمعیت آماري انتخاب شد که از این تعداد حدود 70 نفر از ناحیه ی 1 و 50 نفر 
از ناحیه ی 2 بودند. از این تعداد فقط 79 پرسشنامه کامل و قابل استفاده بود که برگشت 
داده شده بود. در این میان تعدادي به علت ناقص بودن )چون باید به هر سه پرسشنامه 
به طور کامل پاسخ داده مي شد( کنار گذاشته شدند و تعدادي نیز به دست محقق نرسید.

ابزار گردآوري اطالعات این پژوهش پرسشنامه های زیر بود:
 1. پرسشنامه ی استرس شغلي معلمان

 2. مقیاس جهت گیري دیني آلپورتAROS 1  )آلپورت و راس، 1964(
 3. پرسشنامه ی مقیاس روش هاي مقابله ی مذهبي.

وفایي  آگیالر-  مریم  دکتر  خانم  توسط  پرسشنامه  این  استرس شغلي:  پرسشنامه ی 
ساخته شده است و »پرسشنامه ی استرس شغلي معلمان ایراني« نامیده شده است. این 
پرسشنامه داراي 65 گویه است که به منابع و عوامل مؤثر در استرس شغلي معلمان 
اشاره دارد. اعتبار و روایي این مقیاس توسط او و همكارانش از طرق مختلف به دست 
آمده است . این پرسشنامه به صورت مقیاس لیكرت رتبه بندي شده است. ارزش پنج 

براي بسیار زیاد و صفر براي هیچ )مصداق ندارد( در نظر گرفته شده است.
مقیاس جهت گیري دیني آلپورت: این مقیاس داراي بیست ماده است که جهت گیري 
سال  در  آلپورت  را  مقیاس  این  مي دهد.  قرار  مورد سنجش  را  بیروني  و  دروني  دیني 
1950 ساخته است. بر اساس نظریه ی آلپورت جهت گیري دیني دروني فراگیر و داراي 
اصول سازمان یافته ی دروني شده است، در حالي که جهت گیري دیني بیروني امري است 
خارجي و ابزاري که براي ارضاي نیازهاي فرد از قبیل مقام و امنیت مورد استفاده قرار 
مي گیرد )بیــت هاالهامی  و آرژیل ، 1997(. این مقــیاس داراي دو زیر مقیـــــاس 

1.Allport & Ross
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بر 9 سؤال و جهت گیري  دیني دروني مشتمل  است، که جهت گیري  و 11 سؤالي   9
دیني بیروني دارای 11 سؤال است. در این مقیاس نمره گذاري براي سؤاالت مقیاس 

جهت گیري دیني دروني بدین صورت است: 
کاماًل موافقم 1، تقریبًا موافقم 2، تقریبًا مخالفم 3، کاماًل مخالفم. 

براي سؤاالت مقیاس جهت گیري دیني بیروني بدین صورت است: کاماًل موافقم 4، 
تقریبًا موافقم 3، تقریبًا مخالفم 2، کاماًل مخالفم. 

بدین ترتیب پاسخ هاي دروني تر امتیاز کمتري دارند. پس از مشخص کردن گویه هاي 
هر دو مقیاس، نمره هاي آن ها جداگانه جمع گردید و براي تعیین جهت گیري دیني افراد 
از نمره ی میانه ی هر دو مقیاس بهره گرفته شد. به این منظور افرادي که در هر دو 
مقیاس نمره اي پایین تر از میانه داشتند در گروه جهت گیري دیني دروني و بر عكس 
افرادي که در هر دو مقیاس نمره ی باالتر از میانه داشتند در گروه جهت گیري دیني 
بیروني قرار گرفتند. در این پژوهش کد 1 شاخص افراد با جهت گیري دیني دروني و کد 
2 شاخص افراد با جهت گیري دیني بیروني بود. در این میان افرادي بودند که نمرات 
آن ها با این مالک همخوان نبود و بنابراین این افراد به عنوان نامتمایز و با کد 3 مشخص 

شدند و براي افزایش اعتبار کنار گذاشته شدند.
مقیاس روش هاي مقابله ی مذهبي: با توجه به این که هیچ گونه ابزاري جهت سنجش 
منابع و  با مطالعه ی  نبود،  با فرهنگ اسالمي در دسترس  متناسب  مقابله هاي مذهبي 
مقابله ی  روش هاي  بكارگیري  مورد  در  عبارت   25 حاوي  لیستي  اسالمي چک  متون 
مذهبي در مواجهه با استرس تهیه گردید و سپس با بررسي و تأمل بیشتر فرم نهایي 20 
موردي روش هاي مقابله ی مذهبي تهیه گردید. نمره دهی این پرسشنامه در یک مقیاس 

لیكرت شش رتبه ای انجام می گیرد.
پایایي مقیاس استرس شغلي معلمان قباٌل توسط خانم دکتر آْگیالر وفایي و همكارانش 
مورد آزمون قرار گرفته است و ضریب اعتبار آن به روش آلفاي کرونباخ معادل 0/96 
آلفاي  از طریق ضریب  این مقیاس  پایایي  نیز  گزارش شده است. در مطالعه ی حاضر 

کرونباخ محاسبه شد و معادل 0/96 به دست آمد که مقدار قابل قبولی است.
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پایایي مقیاس جهت گیري دیني نیز توسط جانبزرگي )1378( در یک گروه نمونه ی 
235 نفري از دانشجویان دانشگاه هاي استان تهران بر اساس آلفای کرونباخ برابر %74 
به دست آمده است. در پژوهش حاضر نیز پایایي این مقیاس به روش آلفاي کرونباخ 
محاسبه گردید و ضریب آلفا معادل 0/63 به دست آمد. پایایي مقیاس روش هاي مقابله ی 
آلفاي کرونباخ محاسبه گردید و  این پژوهش به روش  نیز بر اساس اطالعات  مذهبي 

معادل 0/9 به دست آمد.
ابتدا با اداره ی کل آموزش و پرورش استان مرکزي، نواحي 1 و 2 آموزش و پرورش 
شهرستان اراک هماهنگی الزم انجام شد، سپس به دبیرستان هاي انتخابي مراجعه و 
پس از صحبت با دبیران و جلب اعتماد آنان، پرسشنامه ها تک تک به آنان ارائه شد و از 
آنان خواسته شد با دقت و صداقت به پرسشنامه ها پاسخ دهند. با حضور در محل اکثر 
پرسشنامه ها در همان ساعت جمع آوري شد و در مورد تعدادي نیز که نیازمند زمان و 
فراغت بیشتري بودند با موافقت محقق در روزي معین براي تحویل گرفتن پرسشنامه ها 
مراجعه گردید. متأسفانه تعدادي از پرسشنامه ها ناقص بود و تعدادي نیز به دست محقق 
نرسید. پس از جمع آوري پاسخ ها مرور، نمرات استخراج و به برنامه ی آماري SPSS  وارد 
 t گردید. براي تجزیه و تحلیل داده ها از روش هاي آماري توصیفی و همچنین از آزمون
براي بررسی اختالف بین میانگین هاي دو نمونه ی مستقل و ضریب همبستگي پیرسون 
مقابله ی  روش هاي  از  استفاده  میزان  و  استرس  میزان  بین  رابطه ی  محاسبه ی  براي 

مذهبي استفاده شد.

یافته ها

اطالعات توصیفي نمونه و همچنین پاسخ به سؤال کلي استرس و انتخاب مجدد شغل 
معلمي در جداول 1 الی 4  نشان داده شده است. نمونه متشكل از 79 نفر با میانگین 
سني 33/5 سال بود که از این تعداد جوان ترین فرد 23 ساله و مسن ترین فرد 47 ساله 
بودند. افراد نمونه در سه دسته )جدول 1( طبقه بندي شدند. میانگین سابقه ی تدریس 
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نمونه 11/75 سال بود و یک نفر هم سابقه ی تدریس خود را ذکر نكرده بود. حداقل 
مي شود،  مشاهده   1 جدول  در  چنان که  و  بود  سال   27 حداکثر  و   2 تدریس  سابقه ی 

نمونه ی آماري از لحاظ سابقه ی تدریس در سه دسته ی کلي طبقه بندي گردید.
جدول 1، توزیع فراواني و درصد نمونه بر اساس سن و سابقه ی تدریس

جدول 2، توزیع فراواني و درصد نمونه بر اساس سن و سابقه ی تدریس

معلمان در پاسخ به این سؤال که اگر فرصت داشتید آیا شغل معلمي را دوباره انتخاب 
مي کردید، 60 نفر پاسخ مثبت و 17 نفر پاسخ منفي دادند و دو نفر نیز پاسخی ندارند 

و این یافته بیانگر آن است که اکثریت معلمان از شغل خود راضي هستند )جدول 3(.
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جدول 3، توزیع فراواني و درصد نمونه بر اساس رشته ی تحصیلي و تدریس اضافه و انتخاب مجدد 
شغل معلمي

پاسخ معلمان به این سؤال که آیا شغل معلمي براي شما استرس زاست و چقدر در 
جدول 4 ارائه شده است. چنان که مشاهده مي شود، حدود 35/5 درصد از معلمان شغل 

خود را نسبتًا زیاد یا بسیار زیاد استرس زا گزارش کردند.

جدول 4، توزیع فراواني و درصد نمونه بر اساس پاسخ به سؤال گزارش کلي استرس
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فراواني و میانگین نمرات استرس شغلي و مقابله هاي مذهبي جمعیت نمونه بر حسب 
سن، وضعیت تأهل، میزان تحصیالت و رشته ی تحصیلي و سابقه ی تدریس در جدول 

5 نشان داده شده است.

جدول5، توزیع فراواني استرس شغلي و مقابله هاي مذهبي نمونه بر اساس سن، وضعیت تأهل، میزان 
تحصیالت، رشته ی تحصیلي، سابقه ی تدریس و تدریس اضافه
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همان گونه که در جدول 5 مشاهده مي شود میانگین استرس شغلي مقابله هاي مذهبي 
گروه سني 47-39 نسبت به دو گروه دیگر بیشتر است. به عبارت دیگر با افزایش سن 
همچنین  است.  یافته  افزایش  مذهبي  مقابله هاي  از  استفاده  و  شغلي  استرس  میزان 
میانگین نمره ی مقابله هاي مذهبي افراد متأهل نسبت به مجرد بیشتر بود اما از لحاظ 
با  کردند.  بیشتري کسب  نمره ی  متأهل  به  نسبت  مجرد  افراد  شغلي  استرس  نمره ی 
معلمان  مذهبي  مقابله هاي  و  شغلي  استرس  میانگین  نیز  تحصیالت  میزان  به  توجه 
لیسانس بیشتر از فوق لیسانس بود. از لحاظ رشته ی تحصیلي نیز میانگین استرس شغلي 
معلمان رشته ی  تحصیلي ریاضي و فني بیشتر از دو گروه دیگر بود و پس از آن معلمان 
رشته ی  علوم پایه و در آخر معلمان رشته ی علوم انساني و هنر قرار داشتند، اما میانگین 
نمره هاي مقابله هاي مذهبي دو گروه رشته ی ریاضي و فني و علوم پایه برابر و میانگین 
رشته ی علوم انساني کمتر از دو گروه دیگر بود. همچنین معلمان با سابقه تر یعني گروه 
را  شغلي  استرس  نمره ی  کمترین  سال   11-19 گروه  و  نمره  بیشترین  سال   20-27
به خود اختصاص می دادند. اما از لحاظ میانگین مقابله هاي مذهبي گروه 10-2 سال 
کمترین نمره و گروه 27-20 سال بیشترین نمره را داشتند. یعني با افزایش سابقه ی 
تدریس میزان استفاده از مقابله هاي مذهبي نیز افزایش می یافت. همچنین بر خالف 
انتظار میانگین استرس شغلي معلماني که تدریس اضافه دارند از معلماني که تدریس 
اضافه ندارند کمتر است و از لحاظ مقابله هاي مذهبي اختالف چنداني نداشتند. میانگین 
نمره هاي استرس شغلي و مقابله هاي مذهبي معلمان با توجه به پاسخ به پرسش انتخاب 
نیز محاسبه گردیده و در جدول  از استرس شغلي  مجدد شغل معلمي و گزارش کلي 

4-1-6 نشان داده شده است.
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جدول 6 ، توزیع فراواني و میانگین استرس و مقابله هاي مذهبي بر اساس انتخاب مجدد معلمي و 
گزارش کلي از استرس

که  معلماني  استرس  نمره ی  میانگین  مي شود  مشاهده   6 جدول  در  که  همان گونه 
تمایلي به انتخاب دوباره ی شغل معلمي نداشتند بیشتر از معلماني بود که تمایل خود را 
براي انتخاب مجدد شغل معلمي ابراز داشتند. اما میانگین مقابله هاي مذهبي آن ها کمتر 

از گروه اول بود.
گزینه ی  کلي  استرس  پرسش  به  پاسخ  در  که  معلماني  استرس  میانگین  همچنین 
بسیار زیاد را انتخاب کرده بودند بیشتر از بقیه ی معلمان ولی مقابله هاي مذهبي آن ها 
کمتر از گروه هاي دیگر بود و میانگین استرس معلماني که گزینه ی کمي را برگزیده 
بودند کمترین و معلماني که ادعا کرده اند معلمي براي آن ها استرس زا نیست بیشترین 
شغلي،  استرس  متغیرهاي  به  مربوط  توصیفي  اطالعات  داشتند.  را  مذهبي  مقابله هاي 

جهت گیري دیني و مقابله هاي مذهبي نیز در جدول 7 نشان داده شده است.
جدول 7، شاخص هاي آماري میزان استرس شغلي و مقابله هاي مذهبي و جهت گیري دیني معلمان
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همانطور که در جدول 7 مشاهده مي شود اندازه ی میانگین و میانه ی همه ی مقیاس ها 
تقریبًا مساوي است و این بیانگر آن است که نمونه ی از توزیعي طبیعي برخوردار است.

در این قسمت سعي بر این است که به سؤاالت مطرح شده پاسخ داده شود و فرضیات 
مورد آزمون قرار گیرند.

استرس شغلي  میزان  باالست.  معلمان  استرس شغلي  میزان   :1 فرضیه ی شماره ی 
معلمان به سه طبقه ی کم، نسبتًا زیاد و زیاد تقسیم گردید و حدود 35/4 درصد معلمان 
زیاد و فقط 36/7 درصد  نسبتًا  زیاد، 27/8 درصد در حد  بسیار  استرس شغلي در حد 
استرس کمي دارند. این بیانگر آن است که حدود 63/2 درصد از معلمان استرش نسبتًا 

زیاد یا بسیار زیادي دارند.
کمتر  دروني  دیني  داراي جهت گیري  معلمان  استرس شغلي   :2 فرضیه ی شماره ی 
از معلمان داراي جهت گیري دیني بیروني است. براي آزمون این فرضیه ابتدا میانگین 
استرس شغلي افراد نمونه به تفكیک جهت گیري دیني محاسبه گردید. میانگین استرس 
شغلي معلمان داراي جهت گیري دیني دروني کمتر از دو گروه دیگر یعني افراد داراي 
جهت گیري دیني بیروني و نامتمایزها است. با توجه به این که فرضیه فقط مربوط به دو 
گروه داراي جهت گیري دیني دروني یا بیروني است؛ بنابراین افراد نامتمایز کنار گذاشته 
و براي آزمون معنا دار بودن اختالف میانگین هاي دو گروه از آزمون t استفاده شد که 
نشان داد تفاوت معنا داري بین استرس شغلي دو گروه داراي جهت گیري دیني دروني 
و بیروني مشاهده مي شود )t= 7/94 , P >0/01( یعني افرادي که داراي جهت گیري 
دیني دروني هستند نسبت به آن هایي که داراي جهت گیري دیني بیروني هستند به طور 

معنا داري استرس شغلي کمتري دارند.
فرضیه ی شماره ی 3: بین میزان استرس شغلي و میزان استفاده از روش هاي مقابله ی 
بیرونی  یا  درونی  دینی  دارای جهت گیری  زیر گروه های  در  و  معلمان  در کل  مذهبي 
پیرسون  همبستگي  ضریب  فرضیه ها  این  آزمون  براي  دارد.  وجود  معنا دار  رابطه ی 
از روش های  استفاده  میزان  و  معلمان  استرس شغلی کل  میزان  بین  محاسبه گردید. 
مقابله ی مذهبی رابطه ی معنا داری وجود داشت )r= 0/37 , P >0/001(. این همبستگی 
 )r= 0/48 , P >0/001( در بین معلمان دارای جهت گیری دینی درونی نیز معنا دار بود
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ولی در مورد معلمان دارای جهت گیری دینی بیرونی رابطه ی معنا دار مشاهده نشد.
فرضیه ی شماره ی 4: بین نوع روش هاي مقابله ی مذهبي مورد استفاده ی معلمان با 
توجه به میزان استرس شغلي آن ها تفاوت معنا دار وجود دارد. براي آزمون این فرضیه با 
توجه به میانگین نمره ی استرس شغلي )173( معلمان به دو دسته ی پر استرس )باالتر 
انواع  مقایسه ی  براي  و  شدند  تقسیم  میانگین(  از  )پایین تر  کم استرس  و  میانگین(  از 
روش هاي مقابله ی مذهبي مورد استفاده ی این دو گروه از آزمون t استفاده شد. فقط 
در میزان استفاده از روش هاي توبه و استغفار، زیارت اهل قبور و خواندن نماز شب، بین 
اماکن  تفاوت معنا دار وجود داشت و در روش زیارت  پر استرس و کم استرس  معلمان 
متبرکه و تالوت قرآن نیز تفاوت نزدیک به معنا داري بود. در بقیه ی موارد این تفاوت ها 

معنا دار نبود.
4-1 نوع روش هاي مقابله ی مذهبي مورد استفاده معلمان داراي جهت گیري دیني 
داراي  معلمان  بررسی  با  دارد.  تفاوت  آن ها  شغلي  استرس  میزان  به  توجه  با  دروني 
جهت گیري دیني دروني به کمک آزمون t مشخص شد که فقط در روش هاي خواندن 
نماز واجب، ذکر، توبه و استغفار، دعا و نیایش، زیارت اماکن متبرکه، تالوت قرآن، زیارت 
اهل قبور، خواندن نماز شب، اعتقاد به ابتالء و امتحان الهي، توکل و تالش براي حل 
مشكالت و تسلیم و رضا بین معلمان پراسترس و کم استرس تفاوت معنا دار وجود دارد 

و در بقیه ی موارد بین آن ها تفاوت معنا داري وجود ندارد.
جهت گیري  داراي  معلمان  استفاده ی  مورد  مذهبي  مقابله ی  روش هاي  نوع   2-4
دیني بیروني با توجه به میزان استرس شغلي آن ها تفاوت دارد. بررسی معلمان داراي 
جهت گیري دیني بیرونی با آزمون t نشان داد که فقط در دو روش اعتقاد به ابتالء و 
امتحان الهي و امید به لطف و مرحمت الهي بین این دو گروه معلمان تفاوت معنا دار 

وجود دارد.
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پیش بیني رضایت از زندگي براساس نگرش هاي دیني، سالمت روان و
متغیرهاي فردي مردم شهر اصفهان
محمد سلطاني زاده ، امیر کشاورز، حسینعلي مهرابي

چکیده 

رضایت از زندگي فرآیندي بر مبناي قضاوت شناختي است که به عنوان شاخصي در 
انعكاس ساده اي  است. رضایت  فرد مطرح شده  زندگي  کیفیت  از  ارزیابي کلي  جهت 
و  از شرایط  ارزیابي شناختي  منعكس کننده ی  بلكه  نیست،  واقعي  و حوادث  از شرایط 
رویدادهاست. بررسي ها نشان مي دهد که افراد متدین از افراد غیرمتدین احساس رضایت 
بیشتري در زندگي دارند ولي  برخي مطالعات نشان داده اند که مذهب رابطه ی  مستقیمي 
با رضایت از زندگي ندارد؛ بنابراین در این پژوهش به بررسي رابطه ی بین نگرش هاي 
دیني، سالمت روان و برخي متغیرهاي جمعیت شناختي با رضایت از زندگي مردم شهر 
اصفهان جهت پیش بیني رضایت از زندگي بر اساس نگرش هاي دیني و سالمت روان 
پرداخته شد. به این منظور 100 نفر )49 مرد و 51 زن( از مردم شهر اصفهان به صورت 
دیني،  نگرش   پرسشنامه ی  استفاده  مورد  پژوهش  ابزار  شدند.  انتخاب  ساده  تصادفي 
پرسشنامه ی سالمت عمومي و مقیاس رضایت از زندگي و پرسشنامه ی جمعیت شناختي 
)شامل سن، تحصیالت، تعداد اعضاي خانواده، درآمد و وضعیت اجتماعي و اقتصادي( 
 بود. نتایج حاکي از آن بود که از بین متغیرهاي مورد بررسي، میزان عالئم افسردگي و 
کارکرد اجتماعي، مقوله هاي سه گانه ی نگرش هاي دیني )شامل عمل به مناسک دیني، 
دوستي و بندگي خدا، اعتقاد به اصول دین( به همراه وجود بیماري جسماني رابطه ی 
معناداري با رضایت از زندگي نشان مي داد  )P>0/05(. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام 
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نشان داد که از این متغیرها، میزان افسردگي 19 درصد، مقوله ی اعتقاد به اصول دین از 
نگرش هاي مذهبي 7/2 درصد، وجود بیماري جسماني 3/8 درصد و وضعیت اجتماعي 
و اقتصادي 3/7 درصد و در مجموع این چهار متغیر 33/6 درصد از رضایت از زندگي را 
به طور معنا داري پیش بیني مي کنند  )P>0/05(. به نظر مي رسد که باید در جهت ارتقاء 
سطح رضایت از زندگي در افراد جامعه، ضمن تدوین برنامه هاي بهبود سطح سالمت 
روان، در دروني سازي باورهاي دیني و ایجاد باورهاي مثبت نسبت به زندگي از طریق 

تعالیم دیني اهتمام شود. 

مقدمه

افراد از شرایط زندگي شان  ارزیابي  رضایت از زندگي را مي توان به عنوان جامع ترین 
از  کلي  ارزیابي  به عنوان  را  زندگي  از  رضایت   )1976( ویتي2  و  اندروز1  گرفت.  درنظر 
رضایت  مي کنند.  تعریف  وي  شده ی  انتخاب  مالک هاي  طبق  بر  فرد  زندگي  کیفیت 
از زندگي عبارت است از مقایسه ی بین شرایط زندگي فرد با معیارهایي که وي براي 
که  تجربه مي  کنند  را  زیادي  زندگي  از  افراد هنگامي رضایت  است.  تعیین کرده  خود 
شرایط زندگي شان با معیارهایي که براي خود تعیین کرده اند، مطابقت داشته باشد )دینر، 
2000(. رضایت از زندگي با متغیرهاي گوناگوني از جمله متغیرهاي محیطي، خانوادگي، 
متغیرهاي جمعیت شناختي همچون وضعیت اقتصادي، اجتماعي و متغیرهاي شخصیتي، 
خلق و خو و مذهب رابطه دارد )سلطاني زاده، 1384(. سالمت روان از جمله مفاهیم مهم 
و اساسي در روان شناسي است که به نظر مي رسد با رضایت از زندگي رابطه داشته باشد. 
انجام شده است،  از زندگي و سالمت روان پژوهش هایي  رابطه ی رضایت  در مورد 

1.Andrews
2.Withey
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به عنوان نمونه آریندل1 ، میووسن2 و هویز3)1991( دریافتند که سالمت عمومي، افسردگي، 
اضطراب و خشم به طور معنا داري با رضایت از زندگي رابطه دارد. پژوهش هانگ4  و 
پیش بیني کننده ی  عوامل  جمله  از  افسردگي  که  داد  نشان  نیز   )1994( گیاناکپولس5 
در  زندگي  از  رضایت  تغییرات   )2001( همكاران  و  هنكانن6  است.  زندگي  از  رضایت 
خالل بهبودي افسردگي، به مدت یک سال را مورد بررسی قرار دادند. نتایج این پژوهش 
نشان داد که رضایت از زندگي به شدت تحت تأثیر افسردگي قرار مي گیرد، اما با بهبود 
افسردگي میزان رضایت از زندگي افزایش مي یابد. این تغییر رضایت از زندگي عمدتًا در 
شش ماه اول اتفاق مي افتد. رضایت از زندگي 46/6 درصد نمرات افسرگي را در ابتدا و 

66/2 درصد نمرات افسرگي را پس از گذشت 12 ماه تبیین مي کند.
زولیگ7 ، والوا8 ، هوبنر9 و درین10 )2005( در پژوهشي در مورد کیفیت زندگي مرتبط با 
سالمت و رضایت از زندگي نوجوانان نشان دادند در روزهایي که میزان سالمت جسماني 
و سالمت روان نوجوانان در سطح پاییني قرار داشت و فعالیت آن ها محدود بود، میزان 
رضایت از زندگي شان نیز در سطح پاییني قرار دارد. یكي از عوامل دیگري که موجب 
افزایش رضایت از زندگي فرد مي شود، ایمان مذهبي است و فرد با ایماني که خداوند را 
حامي و مراقب خود مي داند، احساس رهاشدگي، پوچي و تنهایي نمي کند. رفتار مذهبي 
جزء الینفک هر دیني از جمله مسیحیت و اسالم  و یكي از رفتارهاي پیچیده ی انساني 
است که کمتر مورد توجه روان شناسان و روان پزشكان قرار گرفته است. در پژوهشي که 

1.Arrindell
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الرسون1  و همكاران )1998، به نقل از شهبازي، 1375( انجام دادند، دریافتند که کمتر 
از یک درصد مقاالتي که در مجالت روان پزشكي و روان شناسي چاپ شده است، در 
مورد پژوهش هاي مذهبي است. پژوهش هایي که در مورد رابطه ی مذهب و رضایت از 
زندگي انجام شده است، عمدتًا نشان داده اند که بین رضایت از زندگي و مذهب رابطه ي 
مثبتي وجود دارد )مایرز2 و دینر، 1995(. دري3 و همكاران )1998( رابطه ی مذهب و 
رضایت از زندگي را در چهار گروه فرهنگي مختلف مورد بررسي قرار دادند. این پژوهش 
نشان داد که رابطه ی مثبتي بین مذهب و رضایت از زندگي در بین گروه هاي جنسي و 
فرهنگي مختلف وجود دارد. هانگ و گیاناکپولس )1994( پژوهشي را در مورد عوامل 
تأثیرگذار بر رضایت از زندگي انجام دادند. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد 
که اعتماد به نفس، افسردگي، خشم، منبع کنترل و دینداري، 26/3 درصد کل واریانس 

رضایت از زندگي را پیش بیني مي کند. 
زمان  با  مثبتي  رابطه ی  زندگي  از  رضایت  که  دریافتند   )1982( و الدن5  کلر4  مک 
هدف  داشتن  که  دریافت  نیز   )2003( آردل6  دارد.  مذهبي  فعالیت هاي  در  سپري شده 
در  زندگي و نه جهت گیري مذهبي دروني و بیروني، با رضایت از زندگي رابطه دارد. 
همچنین، جهت گیري مذهبي بیروني رابطه ی مثبتي با اضطراب مرگ و اجتناب از مرگ 

دارد. جهت گیري مذهبي دروني نیز با پذیرش مرگ رابطه مثبتي دارد.
توجه  کمتر  موضوع  این  به  روان شناسان  دین  آشكار  اهمیت  علي رغم  متأسفانه   
کرده اند. با توجه به لزوم شناسایي عوامل مؤثر بر رضایت از زندگي به منظور ارتقاء بیش 
از پیش آن در سطح جامعه و همچنین نقش مذهب و سالمت روان در احساس رضایت 
متغیرهاي  برخي  و  روان  نقش مذهب، سالمت  بررسي  به  پژوهش  این  در  زندگي،  از 
جمعیت شناختي در رضایت از زندگي در مردم شهر اصفهان پرداخته شد. فقدان این گونه 
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مطالعات در مورد جامعه ی ایراني و به ویژه در اصفهان به خوبي احساس مي شود و با 
توجه به گرایشات مذهبي باال در مردم شهر اصفهان، این مطالعه سعي بر آن داشت که 

سهم نگرش هاي مذهبي را در رضایت از زندگي مشخص سازد.

روش

این تحقیق نوعی پژوهش مقطعی از نوع همبستگي بود. جامعه ی آماري این پژوهش 
را کلیه ی مردم مناطق یازده گانه ی شهر اصفهان تشكیل مي داد که تعداد آن ها در سال 

1381 برابر با 14797358 بود. حجم نمونه در این تحقیق 102 نفر بودند.
ابزار مورد استفاده در این پژوهش مقیاس رضایت از زندگي بود. این مقیاس توسط 
دینر، امونز1 ، الرسن2 و گریفین3 )1985( سـاخته شد. این مقیـاس داراي پنج سؤال 
است که به طور کلي رضـایت فرد از زندگي را بررسي مي کنـد. نمره اي که فرد در این 
مقیاس به دست می آورد بین پنج تا 45 است. سلطاني زاده، کشاورز و شاه نظری )1385( 
ضریب پایایي مقیاس رضـایت از زندگي را با استفاده از روش آلفاي کرونباخ 0/78 به 
دست آورد. در این مطالعه هم پایایي این مقیاس با استفاده از روش آلفاي کرونباخ و 

اجرا بر 102 شرکت کننده، ضریب 0/86 را به دست داد.
به عالوه از پرسشنامه ی نگرش هاي دیني جهت سنجش اعتقادات و باورهاي دیني 
مبناي  بر  اسالمي  متون  و  پژوهشي  ادبیات  مرور  با  که  شد  استفاده  شرکت کنندگان 
این  شد.  تهیه  محققان  توسط  دین،  اصول  زمینه ی  در  دیني  رفتارهاي  و  اعتقادات 
پرسشنامه داراي 30 سؤال است. به هر ماده از پرسشنامه در قالب طیف لیكرت )شامل 
و  مي شود  داده  پاسخ  مخالفم(  کاماًل  و  مخالفم  ندارم،  نظري  موافقم،  موافقم،  کاماًل 
نحوه ی نمره گذاري آن نیز از صفر )براي گزینه ی کاماًل مخالفم( تا 4 )براي گزینه ی 
کاماًل موافقم( است. پایایي پرسشنامه با اجراي این آزمون بر 102 آزمودني ضریب آلفاي 
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اعتبار پرسشنامه ی نگرش هاي دیني،  کرونباخ 0/94 را به دست داد. به منظور تعیین 
باال  اعتبار  از  آنان حاکي  ارائه شد. نظر  از کارشناسان دیني  نفر  این پرسشنامه به سه 
و همخواني بسیار باالي محتواي سؤاالت با اهداف پرسشنامه بود. عالوه بر آن، برای 
بررسی اعتبار سازه تحلیل عوامل استفاده شد. در مرحله ی اول هفت عامل بر مبناي 70 
درصد از واریانس کل پرسشنامه به دست آمد. تحلیل عامل مجدد نمرات استاندارد هفت 
عامل استخراج شده از تحلیل عامل مرحله ی اول، به روش چرخش عوامل به شیوه ی 
واریمكس سه عامل را بر اساس 43 درصد از واریانس نمرات نشان مي داد. این عوامل 
عبارت بودند از »اعتقاد به اصول دین« شامل 18 سؤال، »دوستي و بندگي خدا« شامل 

7 سؤال و »عمل به مناسک دیني« شامل 5 سؤال بود.
عمومي1   سالمت  پرسشنامه ی  از  نیز  آزمودني ها  رواني  سالمت  ارزیابي  به منظور 
)GHQ( فرم 28 سؤالي استفاده شد. این پرسشنامه توسط گلدبرگ )1972، به نقل از 
پروین2 ، 1374( تنظیم گردیده و از اعتبار و پایایي باالیي برخوردار است، به نحوي که 
به 38 زبان مختلف ترجمه شده و تحقیقات مختلفي روي این پرسشنامه در 70 کشور 
به انجام رسیده است. سؤال هاي این پرسشنامه به بررسي وضعیت رواني فرد در یک 
ماهه ی اخیر مي پردازد و شامل نشانه هایي مانند افكار و احساسات نابهنجار و جنبه هایي 
از رفتار قابل مشاهده است که بر موقعیت این جا و اکنون تأکید دارد. پرسشنامه ی 28 
سؤالي سالمت عمومي از چهار خرده آزمون تشكیل شده است که هر کدام از آن ها 7 
سؤال دارد. سؤال هاي هر خرده آزمون به ترتیب پشت سرهم آمده است؛ به نحوي که 
تا  از سؤال هشت  تا هفت مربوط به خرده آزمون  نشانه هاي جسماني،  از سؤال یک 
14 مربوط به خرده آزمون اضطراب و بي خوابي، سؤال 15 تا 21 مربوط به خرده آزمون 
نشانه هاي بدکارکردي اجتماعي و از سؤال 22 تا 28 مربوط به خرده آزمون افسردگي 
است که وضعیت سالمت عمومي و عالئم جسماني که فرد در یک ماه گذشته تجربه 
کرده است را مورد بررسي قرار مي دهد )تقوي،1380(. در تحقیق حاضر از فرم 28 سؤالي 
پرسشنامه ی سالمت عمومي استفاده شد. مطالعات مختلف اعتبار و پایایي باالیي براي 

پرسشنامه ی سالمت عمومي نشان داده اند. 
1.General Health Questionnaire
2.Pervin
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عالوه بر آن، در قالب یک پرسشنامه ی جمعیت شناختي، جنس، میزان تحصیالت، 
وضعیت تأهل، تعداد اعضاي خانواده، وضعیت جسماني، میزان درآمد، وضعیت اجتماعي- 
اقتصادي شرکت کنندگان نیز دریافت شد. به منظور اجراي این پژوهش، پس از تعریف 
جامعه ی آماري و تعیین حجم نمونه، 102 نفر از شهروندان اصفهاني در تابستان 1385 
به شیوه ی تصادفي انتخاب شدند. سپس پرسشنامه هاي نگرش هاي دیني، رضایت از 
زندگي و پرسشنامه ی سالمت عمومي که ویژگي هاي جمعیت شناختي مورد نظر نیز در 
آن ثبت شده بود، به آزمودني ها ارائه شد. در نهایت، پس از نمره گذاري پرسشنامه ها و 
تنظیم داده هاي خام اولیه، متناسب با اهداف پژوهشي تحلیل هاي الزم صورت گرفت. 
تجزیه و تحلیل آماري داده هاي این پژوهش با نرم افزار آماري SPSS  بازنگری 13 
و با استفاده از روش ضریب همبستگي پیرسون و اسپیرمن و تحلیل رگرسیون گام به 

گام انجام شد.

نتایج

از 102 شرکت کننده ی مورد بررسي 47 درصد مرد و 53 درصد زن بودند. در کل نمونه، 
دو درصد نمونه داراي تحصیالتي در حد ابتدایي، یک درصد در حد سیكل، 37 درصد داراي 
تحصیالت دیپلم، 14 درصد  فوق دیپلم، 42 درصد لیسانس، سه درصد فوق لیسانس و دو 
درصد داراي تحصیالت دکترا بودند. میانگین سني شرکت کنندگان 28/55، و تعداد اعضاي 
خانواده ی آن ها به طور میانگین پنج نفر و متوسط سطح اقتصادي- اجتماعي آنان 3/27 

در طیف صفر تا پنج بود.
اول  خرده مقیاس  در  بود.   20/53 نمونه  کل  در  زندگي  از  رضایت  نمره ی  میانگین 
نگرش هاي مذهبي یعني »اعتقاد به اصول دین« میانگین نمره ی شرکت کنندگان 78/41، 
در خرده مقیاس »دوستي و بندگي خدا« 34/84 و در خرده مقیاس »عمل به مناسک دیني« 
20/43 بود. در مقوله ی سالمت روان و پرسشنامه ی سالمت عمومي، در خرده مقیاس 
عالئم جسماني، میانگین 14/06، در خرده مقیاس عالئم اضطراب 12/31، در خرده مقیاس 

بدکارکردي اجتماعي 13/16 و در خرده مقیاس عالئم افسردگي 16/6 بود )جدول 1(.
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جدول )1( میانگین و انحراف استاندارد نمرات متغیرهاي پژوهش بر حسب جنسیت

زندگي  از  رضایت  نمونه ی  کل  در  که  بود  آن  از  حاکي  همبستگي  ضرایب  بررسي 

در حیطه ی نگرش هاي دیني با خرده مقیاس »اعتقاد به اصول دین«، »دوستي و بندگي 
خدا« و »عمل به مناسک دیني« مثبت و معنادار بود. همچنین، رضایت از زندگي با عالئم 
بدکارکردي اجتماعي و عالئم افسردگي همبستگی منفی و معنادار نشان داد؛ بنابراین نتیجه 
گرفته شد که هر چه میزان اعتقاد به اصول دین، دوستي و بندگي خدا و عمل به مناسک 
دیني بیشتر باشد،  رضایت از زندگي آنان نیز افزایش مي یابد. عالوه بر آن، هر چه عالئم 
بدکارکردي اجتماعي و افسردگي در شرکت کنندگان کمتر باشد، آنان رضایت از زندگي 
بیشتري را تجربه مي کنند. در حالي که عالئم جسماني و اضطرابي، سن، سابقه ی بیماري 
جسمي و تعداد اعضاي خانواده، درآمد و وضعیت اقتصادي- اجتماعي آنان در این زمینه 

رابطه اي نشان نداد )جدول 2(.
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متغیرهاي  و  روان  دیني، سالمت  نگرش های  با  زندگي  از  رضایت  همبستگي  )2( ضریب  جدول 
جمعیت شناختي 

با توجه به معناداري رضایت از زندگي با مقوله هاي نگرش هاي دیني و خرده مقیاس هاي 
سالمت عمومي، جهت پیش بیني میزان رضایت از زندگي، از تحلیل رگرسیون گام به گام 
استفاده شد. تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین متغیرهاي مورد بررسي، چهار متغیر 
عالئم افسردگي، عمل به مناسک دیني، داشتن بیماري جسماني و وضعیت اجتماعي- 
از زندگي را پیش بیني مي کرد  )P>0/05(؛  اقتصادي در مجموع 33/6 درصد رضایت 
مقوله ی »عالئم افسردگي« به تنهایي 19 درصد، »عمل به مناسک دیني«، 7/2 درصد، 
از  اجتماعي هم 3/7 درصد  اقتصادي-  و وضعیت  بیماري جسماني 3/8 درصد  داشتن 

رضایت از زندگي آزمودني ها را پیش بیني مي کرد )جدول 3(.
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جدول )3( تحلیل رگرسیون گام به گام جهت پیش بیني رضایت از زندگي در مردان و زنان

بحث 

این پژوهش نشان داد که از مقوله هاي چهارگانه ی سالمت روان، بدکارکردي اجتماعي 
و عالئم افسردگي با رضایت از زندگي رابطه ی معناداري داشت و تنها عالئم افسردگي 
به میزان قابل توجهي )19%(، رضایت از زندگي افراد را پیش بیني مي کرد. این نتایج با 
یافته هاي پژوهش هاي هانگ و گیاناکپولس )1994(، پیلچر1 )1998(، هنكانن2  و همكاران 
)2001( و هونكانن، کاپیرو3 ، هونكانن، ویناماکی4 و کوشنوو5  )2004( همخوان است. 
از زندگي است که سهمي  بیانگر نقش بهداشت روان در رضایت  این یافته از یک سو 
از سوي  مي کند؛  ایفا  آمد  در  و سطح  اقتصادي  و  اجتماعي  از وضعیت  بیش  مراتب  به 
دیگر نشان دهنده ی آن است که وجود آسیب شناسي رواني در غالب عالئم افسردگي و 
احساس ناامیدي و بي عالقگي و عدم احساس لذت از فعالیت هاي لذت بخش روزمره، تأثیر 
قابل توجهي در ارزیابي کلي فرد از کیفیت زندگي خود و رضایت از برآیند کلي زندگي آنان 
ایفا مي کند. البته این مسأله را هم نباید نادیده انگاشت که شاید خلق افسرده تر، خود موجب 

رضایت پایین تر از زندگي گردد، حتي اگر در عالم واقع این گونه نباشد. 

1.Pilcher
2.Honkanen
3.Kapiro
4.Viinamaki
5.Kashenvuo
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همچنین نتایج این پژوهش حاکي از آن بود که بین مقوله هاي سه گانه ی نگرش هاي 
دیني 7/2  مناسک  به  و عمل  دارد  معناداري وجود  رابطه ی  زندگي  از  و رضایت  دیني 
درصد رضایت از زندگي را پیش بیني مي کند. این نتایج با یافته هاي پژوهش هاي پلوما1  و  
پندلتون2  )1990(، دري و همكاران )1998( و ویلیتس3  و کریدر4  )1988( و سلطاني زاده 
یافته هاي پژوهش آردل )2003( و کوهن5  و  با  و همكاران )1385( همخواني دارد و 

همكاران )2005( ناهمخوان است.
سهم 7/2 درصدي مقوله ی »عمل به مناسک دیني« در پیش بیني رضایت از زندگي، 
نشان دهنده ی آن است که باورهاي دیني و تقید عملي به قدرتي فراتر از نیروي انساني، 
به واسطه ی تأثیري که بر جهان بیني فرد دارد، خط مشي کلي که به او ارائه مي کند، 
معنایي که به زندگي او مي بخشد و امیدي که به او تزریق مي کند، او را در مواجهه با 
چالش هاي زندگي و حتي ماهیت زندگي مستحكم تر می سازد و برآیند کلي زندگي را براي 
او رضایت بخش تر مي سازد. بر این اساس صرف وجود نگرش یا باور دروني و یا ایمان قلبي 
در این زمینه مطرح نیست؛ بلكه عمل به مناسک و اعمالي که ماهیت دین، به ویژه دین 
مبین اسالم بدان امر کرده است، به عنوان یک مسیر عملي مداوم و روزانه بر ارتباط انسان 
با منبع هستي تأکید دارد و احساس مسؤول بودن و زندگي با هدف و انگیزه داشتن را به 
افراد مي دهد. از سوي دیگر، عمل به مناسک دیني تنها انجام واجبات را شامل نمي گردد، 
بلكه مفهوم وسیع تري دارد که عدم انجام محرمات را نیز شامل مي شود. با توجه به این 
مسأله، عمل به مناسک دیني نقش بازدارندگي بسیار مهمي دارد. مذهب با نهي افراد از 
انجام برخي از رفتارها و اعمال که باعث کاهش رضایت از زندگي مي شود، به افزایش 

رضایت از زندگي آن ها کمک مي کند.
در این پژوهش بیماري جسماني رابطه ی معناداري با رضایت از زندگي نداشت. با این 
حال نتایج تحلیل رگرسیون حاکي از سهم 3/8 درصدي بیــماري جسماني در پیش بیني

1.Poloma
2.Pendlleton
3.Willits
4.Crider
5.Cohen
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 رضایت از زندگي است. این یافته با نتایج پژوهش پیلچر )1998( و زولیگ و همكاران 
)2005( همخوان است. نقش3/8% بیماري جسمي در رضایت از زندگي نیز به تأثیرات 
عالئم  مورد  در  که  )آن گونه  رواني  آسیب شناسي  همانند  جسماني  بیماري هاي  منفي 
افسردگي مشاهده شد( اشاره دارد. به گونه اي که جسم بیمار به واسطه ی تأثیرات مستقیم 

و غیرمستقیم رضایت از زندگي فرد را کاهش مي دهد.
درنهایت، سهم 3/7 درصدي وضعیت اقتصادي- اجتماعي در رضایت از زندگي از یک 
طرف بیانگر تأیید پیش فرض نقش آن است. ولي از سوي دیگر، سهم اندک آن در مقایسه 
با سایر متغیرها، نشانگر آن است که وضعیت اقتصادي و اجتماعي به تنهایي تعیین گر 
نیست؛ بلكه به عنوان یک عامل بیروني و پس از متغیرهاي فردي یا مؤلفه هایي که به 
ادراک فرد باز مي گردد، بر رضایت از زندگي تأثیر دارد. به نظر مي رسد با وارد کردن دین در 
زندگي روزمره ی مردم، بتوان رضایت از زندگي آن ها را افزایش داد. بدین منظور، پیشنهاد 
مي گردد که تعالیم دیني براي مردم به صورت عیني و کاماًل مشخص درآید و چگونگي به 

کارگیري آن ها در فعالیت های روزمره ی افراد روشن گردد.
همچنین، باید در نظر داشت که شیوه هاي ناکارآمد مقابله با وقایع استرس زا و احساس 
رو  این  از  است.  افسردگي  به وجودآورنده ی  عوامل  از  یكي  وقایع،  گونه  این  عدم کنترل 
پیشنهاد مي گردد که ضمن شناسایي شیوه هاي مقابله با استرس افراد در فرآیند درمان و 
اصالح آن ها، روش هاي مقابله با استرس مبتني بر تعالیم دیني از جمله صبر، ذکر و یاد 
خداوند، مشورت کردن و استفاده از کمک هاي فكري دیگران، توکل و سپردن امور به 
خداوند و مانند آن آموزش داده شود. پیشنهاد مي گردد که در پژوهش هاي آتي به بررسي 
عوامل دیگري نظیر خوش بیني، امید به زندگي، سطح رفاه مردم و دیگر متغیرهاي تأثیرگذار 
بر رضایت از زندگي پرداخته شود. همچنین پژوهش هاي دیگري در مورد رضایت از زندگي 
در شهرهاي دیگر کشور اجرا گردد تا بتوان به یک الگوي ملي در رابطه با عوامل مؤثر بر 

رضایت از زندگي دست یافت.
در مجموع، با توجه به سهم باالي افسردگي و عوامل دیني در رضایت از زندگي، باید بر 
درمان افسردگي و گسترش بهینه و کاربردي تعالم دیني در جامعه اهتمام شود. همچنین، 
شیوه هاي برخورد با مشكالت زندگي که از تعالیم دیني استنباط شده است، در برنامه هاي 



250

مداخله اي جهت ارتقاء سطح رضایت از زندگي افراد گنجانده شود. از سوي دیگر، پیشنهاد 
مي گردد که در مطالعات بعدي نقش مداخله هاي دیني در افزایش رضایت از زندگي مورد 

بررسي قرار گیرد. 
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 رابطه ی ویژگي هاي شخصیتي با عمل به باورهاي دیني
مهدي شاه نظري1 ، امیر کشاورز2  ، داود قادری3 ، محمد سلطاني زاده2

چکیده 

ویژگي هاي شخصیتي از مؤلفه هاي اثرگذار بر نوع روابط انساني، تعامالت اجتماعي و 
به طور کلي تمامي فعالیت هاي ما در صحنه ی  جامعه است. همچنین، دین حقیقتي است که 
پیوسته با بشر بوده و شالوده ی  زندگي وي را تشكیل مي دهد. هدف این پژوهش، بررسي 

رابطه ی ویژگی های شخصیتی با عمل به باورهاي دیني بود. 
روان شناسي  رشته ی  کارشناسي  مقطع  دانشجویـان  از  زن(  و 66  مرد   63( نفر   129
دانشگاه هاي دولتي شهر تهران، با روش نمونه گیري تصادفي خوشه اي انتخاب شدند. براي 
ارزیابي ویژگی های شخصیتی از پرسشنامه ی NEO-FFI استفاده شد. عمل به باورهاي 
دیني نیز به وسیله ی مقیاس عمل به باورهاي دیني )معبد( مورد ارزیابي قرار گرفت. تحلیل 
داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري ضریب همبستگي پیرسون و تحلیل رگرسیون چند 

متغیري انجام گرفت. 
یافته ها حاکي از آن بود که بین توافق گرایی و وجدان گرایی با عمل به باورهای دینی، 
ارتباط مثبت و معنادار وجود داشت  )P>0/01(، اما رابطه ی برونگرایی با عمل به باورهای 
دینی معنا دار نبود. همچنین، بین روان رنجوری و گشودگی به تجربه با عمل به باورهای 
دینی ارتباط منفی و معنادار وجود داشت  )P>0/05(. نتایج تحلیل رگرسیون حاکی از 

1. دانشگاه عالمه طباطبایي تهران. 
2. دانشگاه اصفهان . 

3. دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران. 
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آن بود که توافق گرایی 24/2 درصد، گشودگی به تجربه 11/1 درصد و وجدان گرایی 2/8 
درصد نمرات عمل به باورهای دینی را پیش بینی می کنند  )P>0/05(. با توجه به نقش 
قابل توجه دین در سالمت، اهمیت دادن به آن در حیطه های آموزش و درمان می تواند 

کمک زیادی به بهبود سالمت روانی جامعه کند. 

مقدمه 

در طول تاریخ بشر، عنصر دین همواره یكي از دغدغه هاي مهم انسان بوده و آدمي 
هرگز خود را بي نیاز از آن ندانسته است. در عصر حاضر که بشر پس از فراز و فرودهاي 
بسیار به رغم تعصبات فراوان، به مدد اندیشه ی خود به مرحله اي رسیده است که ضرورت 
گرایش به دین و معنویت  حاصل از دینداري را براي خود و فرزندان خود با تمام وجود 
احساس کرده و خأل نبودن دین در عرصه ی زندگي اجتماعي او را مي آزارد و براي رهایي 
از پریشاني و دستیابي به آرامش روح و جان و ایجاد یک زندگي معقول به هر دري مي زند 
و از روزن هر دیني وارد مي شود، تدوین و ارائه ی شیوه  هاي نوین براي رساندن هر چه 
بهتر این آموزه  هاي حیات  بخش به بشر امروزي یكي از کارهاي بسیار مهم و فوري است 
)آل رضا امیري، 1383(. رفتار مذهبي جزء الینفک هر دیني از جمله مسیحیت و اسالم 
است که کمتر مورد توجه روان شناسان و روان پزشكان قرار گرفته است. در پژوهشي که 
الرسون1 و همكاران )1998، به نقل از شهبازي، 1375( انجام دادند، دریافتند که کمتر 
پیرامون  روان شناسي چاپ شده،  و  روان پزشكي  در مجالت  که  مقاالتي  درصد  از یک 
پژوهش هاي مذهبي است. از میان کساني که به اهمیت مطالعات مذهبي اشاره کرده اند، 
مي توان از بنیامین راش )1813-1745، به نقل از شهبازي، 1375( پدر روان پزشكي آمریكا 
یاد کرد. وي اظهار کرد »مذهب آنقدر براي پرورش سالمت روح آدمي اهمیت دارد که 
هوا براي تنفس«. جیمز2  )1902( مي گوید »ایمان یكي از قوایي است که بشر به مدد آن 
زندگي مي کند و فقدان کامل آن در حكم سقوط بشر است«. وي همچنین بیان داشته است 

1.Larson
2.James
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که »مؤثرترین داروي شفابخش نگراني ها، همانا ایمان و اعتقاد مذهبي است«. از دیدگاه 
یونگ، دین یک حالت خاص روح انسان است که بر طبق معني اصلي کلمه ی دین در 
زبان التین مي توان آن را این چنین تعریف کرد:  »دین عبارت است از یک حالت مراقبت و 
تذکر و توجه دقیق به بعضي از عوامل مؤثر که بشر عنوان قدرت قاهره را به آن ها اطالق 
مي کند و این ها را به صورت ارواح، شیاطین، خدایان، قوانین، صور مثالي، کمال مطلوب 
و غیره مجسم مي کنند.« )کویینگ، 1997(. در واقع، دین و دینداري حقیقتي است که 
پیوسته با بشر بوده و شالوده ی زندگي وي را تشكیل مي دهد. مي توان نتیجه گرفت که 
دین و مذهب از ارکان اصلي فرهنگ هر ملتي است، جامعه را هویت و انسجام مي بخشد و 
در افراد جامعه حس همبستگي به وجود مي آورد. در میان ارزش ها و باورهایي که در شكل 
دادن به روش زندگي افراد نقش مهمي ایفا مي کنند، ارزش ها و اعتقادات دیني از مهم ترین 
آن هاست. از این رو، دین و دینداري چه به صورت مستقیم و چه به طور غیرمستقیم در 

شخصیت دخالت دارند.
عناصر  از  مذهبي  و  دیني  معتقدات  و  ایمان  آن ها  رأس  در  و  باورها  و  ارزش ها    
تشكیل دهنده ی مهم شخصیت هستند. شخصیت فراگیرترین مفهوم روان شناختي است که 
تمامي کارکردهاي انسان را تحت سیطـره ی خود قرار مي دهد. بر این اساس، ویژگي هاي 
شخصیتي، از مؤلفه هاي اثرگذار بر نوع روابط انساني، تعامالت اجتماعي و به طور کلي 
پوینت4،  و  هرناندز3  جیمنز2،  )گوتیرز1،  است  جامعه  در صحنه ی  ما  فعالیت هاي  تمامي 
از تعیین کننده هاي  از این رو شخصیت و ویژگي هاي شخصیتي مي تواند یكي   .)2005
عمل به باورهاي دیني باشد. ترویت5 و همكاران )1992( با مقایسه ی دوقلوهاي همسان 
و غیرهمسان دریافتند که 16% تغییرپذیري نگرش هاي مذهبي به دلیل عوامل ارثي است. 
علت این مسأله را شاید بتوان این دانست که این نگرش ها با صفات شخصیتي که بنیان 
زیستي دارند و خود تا حدي فطري هستند، ارتباط دارند. نتایج پژوهش دوریز 6 )2002( نشان 
1.Gutierrez
2.Jimenez
3.Hernandez
4.Puente
5.Truett
6.Duriez
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با دینداري  انعطاف پذیري رابطه ی معنادار و مثبتي  توافق گرایي، وجدان گرایي و  داد که 
در مسیحیان بلژیكي دارد. نتایج پژوهش فرانسیس1 و کاتز2 )1992( نشان داد که افراد 
مذهبي نمرات کمتري در روان پریش گرایي دارند. در این پژوهش، دو عامل برونگرایي و 
روان  رنجورخویي ارتباط معناداري با دینداري نداشتند. در پژوهشی که استري فلر3 و مک 
نالي4  )1998( میان کاتولیک  هاي فرانسه انجام دادند، هیچ رابطه ی معناداري بین پنج عامل 
شخصیت و دینداري به دست نیامد. ساروگلو )2002( و مک کری )1996( بیان مي کنند 
فرادي که نمره ی باالیي در انعطاف پذیري دارند، از نظر دیني نیز رشدیافته تر هستند و افراد 
مذهبي نمرات باالتري در عامل وجدان گرایي نسبت به افراد غیرمذهبي دارند. فرانسیس 
و رابینز5  )2003( به بررسي »رابطه ی مسیحیت و انعطاف پذیری« پرداختند. این مطالعه 
روي 554 دانشجوي دوره ی لیسانس انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که نگرش 
نسبت به مسیحیت و عدم انعطاف پذیری ساختارهاي نامربوطي هستند و هیچ گونه حمایت 
رابطه ی  دینداري،  که  می کند  بیان   )2002( ساروگلو6   نشد.  پیدا  رابطه  این  در  تجربي 
براي  اهمیت آشكار دین  توافق گرایي و وجدان گرایي دارد. متأسفانه، علي رغم  با  مثبتي 
افراد و گروه ها، روان شناسان به این موضوع کمتر توجه کرده اند. به عبارت دیگر، اگرچه 
دین مورد عالقه ی بسیاري از دانشمندان قرار گرفته است، اما مطالعات دیني مانند دیگر 
موضوعات مثاًل روان شناسي تحولي، روان شناسي اجتماعي و روان شناسي شخصیت، توجه 
زیادي را در میان پژوهش هاي روان شناسي به خود جلب نكرده است )پالوتزین7 ، 1996(. 
بي تردید رابطه ی شخصیت و دین، یكي از بحث هاي عمده و محوري در روان شناسي 
است؛ شخصیت هدف نهایي همه ی بررسي هاي مربوط به انسان است؛ چرا که شناخت 
انسان و نحوه ی تربیت را مي توان جزء مهم ترین سؤاالتي دانست که در طي قرون کلیه ی 
رشته هاي علوم انساني به دنبال پاسخگویي به آن بوده اند. در این میان، بررسي رابطه ی این 

1.Francis
2.Katz
3.Streyfler
4.McNally
5.Robbins
6.Saroglou
7.Paloutzian
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مؤلفه ی اساسي با دین مي تواند نتایج جالب و قابل کاربردي به دست دهد )رالف1، هود2، 
برنارد3، بریس4  و ریچارد5، 1996(. با توجه به مباحث فوق، این پژوهش به بررسی رابطه ی 

ویژگی های شخصیتی با عمل به باورهای دینی پرداخته است.

روش

روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفي از نوع همبستگي بود. جامعه ی آماري 
این پژوهش را کلیه ی دانشجویان مقطع کارشناسي رشته ی روان شناسي دانشگاه هاي 
نیمسال دوم  در  به تحصیل  و شبانه که شاغل  روزانه  دوره هاي  در  تهران  دولتي شهر 
سال تحصیلي 85-84 بودند، تشكیل مي داد. نمونه ی این پژوهش 129 دانشجوي مقطع 
کارشناسي رشته ی روان شناسي )66 دختر( بود که در نیمسـال دوم سال تحصیلي -84

85 در دانشگاه هاي دولتي شهر تهران مشغول به تحصیل بودند و به صورت نمونه گیري 
تصادفي خوشه اي انتخاب شدند. براي نمونه گیري این پژوهش بدین صورت عمل شد 
که ابتدا از هر یک از دانشگاه هاي تهران، شهید بهشتي و عالمه طباطبایي سه کالس 
به صورت تصادفي انتخاب شد و سپس از هر یک از این کالس ها 21 دانشجو به صورت 

تصادفي انتخاب گردید.

ابزارهاي پژوهش

مقیاس عمل به باورهاي دیني )معبد(: آخرین فرم این ابراز داراي 65 سؤال است که 
عمل )نه اعتقاد و انگیزش( به باورهاي اسالمي را اندازه گیري مي کند. مواد آزمون در چهار

1.Ralph
2.Hood
3.Bernard
4.Brace
5.Richard
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 حوزه ی عمل به واجبات، عمل به مستحبات، فعالیت هاي مذهبي )عضویت در گروه هاي 
مذهبي و...( و در نظر گرفتن مذهب در تصمیم گیري ها و انتخاب هاي زندگي قرار دارد. 
سؤاالت آزمون با توجه به رفتارهاي دیني رایج در جوانان متدین به اسالم انتخاب شده است. 
ضریب پایایي بازآزمون مقیاس براي دانشجویان دانشگاه صنعتي شریف 0/89، دانشجویان 
علوم پزشكي قزوین 0/88، دانشجویان تربیت معلم نسیبه 0/75 و براي دانشجویان تربیت 
معلم شهید شرافت 0/67است. ضریب پایایي بازآزمایي 0/83 به دست آمد. براي آزمون 
همساني دروني این مقیاس ضریب آلفـاي کرونباخ محاسبه شد. مقدار این ضریب برابر با 
0/93 بود. نتایج تحلیل عاملي نیز نشان دهنده ی دو عامل واجبات- محرمات )34 ماده( و 

مستحبات- مكروهات )31 ماده( است )گلزاري، 1377(. 
پرسشنامه ی  است.  کوتاه  فرم  پرسشنامه  این   :NEO-FFI شخصیتی  پرسشنامه ی 
شخصیتي NEO است که توسط کاستا و مک کري در سال 1985 تهیه شده و داراي 
60 سؤال است. این آزمون برای افرادي مناسب است که 17 سال یا بیشتر دارند و براي 
ارزیابي پنج عامل شخصیت به کار مي رود. در این فرم براي هر مؤلفه 12 سؤال وجود دارد 
و هر سؤال برحسب پاسخي که دریافت داشته از صفر تا چهار نمره گذاري مي شود. ضریب 
پایایي 0/83، 0/75، 0/8، 0/79 و 0/79 به ترتیب براي عوامل C, A, O, E, N به دست 

آمده است )گروسي فرشي، 1377(.
استفاده  با  و   SPSS افزار  نرم   13 ویرابش  با  پژوهش  این  داده هاي  آماري  تحلیل 
به گام جهت  نوع گام  از  پیرسون و تحلیل رگرسیون  آزمون هاي ضریب همبستگي  از 
پیش بیني عمل به باورهاي دیني از روی ویژگی های شخصیتی، مورد استفاده قرار گرفت. 

یافته ها

میانگین و انحراف معیار نمرات مقیاس هاي پژوهش برحسب جنسیت و نمره ی کل 
مقیاس عمل  در  پسران  است. همان طور که مشاهده مي شود،  ارائه شده  در جدول 1 
به باورهای دینی و ویژگي های شخصیتی برونگرایی و وجدان گرایی نمرات بیشتری را 
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نسبت به دختران گرفتند، در حالي که دختران در ویژگي های شخصیتی روان رنجورخویی، 
انعطاف پذیری و توافق گرایی نمرات بیشتری به دست آوردند. 

جدول 1،  میانگین و انحراف معیار مؤلفه های شخصیتی و عمل به باورهای دینی بر حسب جنسیت

همان طور که در جدول 2 مشاهده مي گردد، بین وجدان گرایی و توافق گرایی با عمل 
به باورهای دینی، ارتباط مثبت )0/261، 0/492( و معنادار وجود داشت  )P >0/01(، اما 
رابطه ی برونگرایی با عمل به باورهای دینی معنادار نبود. همچنین، بین انعطاف پذیری و 
روان رنجوری با عمل به باورهای دینی، ارتباط منفی )0/233-، 0/259-(  و معنادار وجود 
افراد دارای روان رنجورخویی  نتیجه گرفته شد که هر چه  بنابراین   .)P >0/01( داشت
توافق گرایی  افرادی که دارای  باورهای دینی عمل می کنند و  به  باشند، کمتر  بیشتری 
باالیی باشند، عمل به باورهای دینی آن ها  نیز باال است. همچنین، هر چه انعطاف پذیری 
فرد بیشتر باشد، عمل به باورهای دینی کاهش می یابد و هر چه افراد، دارای وجدان گرایی 

بیشتری باشند، به میزان بیشتری به باورهای دینی عمل می کنند. 
جدول 2، همبستگي بین ویژگي هاي شخصیتي و عمل به باورهاي دیني
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جدول 3 نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام جهت پیش بینی عمل به باورهای دینی 
دانشجویان را بر حسب ویژگي های شخصیتی نشان می دهد. این جدول نشان می دهد که 
38/1 درصد واریانس عمل به باورهای دینی به وسیله ی ویژگي های شخصیتی توافق گرایی، 
انعطاف پذیری و وجدان گرایی تبیین می شود. در مرحله ی اول از بین متغیرهای پیش بین، 
توافق گرایی وارد معادله شد که با ضریب رگرسیون0/492 ، 24/2 درصد نمرات عمل به 
باورهای دینی را پیش بینی می کند  )P >0/01(. در مرحله ی دوم، متغیر انعطاف پذیری 
به متغیر مرحله ی اول اضافه گشت که روی هم، 35/3 درصد نمرات عمل به باورهای 
دینی را پیش بینی می کنند. سهم خالص متغیر انعطاف پذیری در پیش بینی عمل به باورهای 
با  همراه  وجدان گرایی  متغیر  سوم،  مرحله ی  در   .)P>0/01( است   درصد  دینی، 11/1 
متغیرهای توافق گرایی و انعطاف پذیری، 38/1 درصد واریانس نمرات عمل به باورهای 
دینی را تبیین می کنند. متغیر وجدان گرایی به تنهایی، 2/8 درصد نمرات عمل به باورهای 

.)P>0/05(  دینی را پیش بینی می کند
جدول 3، تحلیل رگرسیون گام به گام جهت پیش بیني عمل به باورهاي دیني دانشجویان بر حسب 

ویژگي هاي شخصیتي

همان طور که در جدول 4 مشاهده می گردد، ضرایب هر یک از سه متغیر پیش بین نشان 
می دهد که توافق گرایی، انعطاف پذیری و وجدان گرایی می توانند واریانس عمل به باورهای 
دینی را به طور معنادار تبیین کنند. با توجه به آماره های t ضرایب تأثیر توافق گرایی)2/949(، 
گشودگی به تجربه )2/560-( و وجدان گرایی )1/058( نشان می دهند که این متغیرها 
می توانند تغییرات مربوط به عمل به باورهای دینی را به طور معناداری پیش بینی کنند  

.)P >0/05(
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یعنی افزایش میزان توافق گرایی و وجدان گرایی باعث افزایش عمل به باورهای دینی 
می شود و افزایش انعطاف پذیری، کاهش عمل به باورهای دینی را در پی خواهد داشت.     

جدول 4، ضرایب استاندارد و غیراستاندارد معادله ی پیش بیني عمل به باورهاي دیني دانشجویان

بحث 

این پژوهش نشان داد که بین ویژگی شخصیتی روان رنجورخویی با عمل به باورهای 
از  نتیجه گرفته شد که هر چه فرد  بنابراین  ارتباط منفی و معناداری وجود دارد،  دینی 
روان رنجورخویی بیشتری برخوردار باشد، عمل به باورهای دینی کمتری را تجربه خواهد 
کرد. در واقع با توجه به این که ما در یک کشور مذهبی و معتقد به ارزش های دینی قرار 
داریم و از آن جا که در آموزه های دین اسالم، یاد خدا آرامبخش دل هاست، به نظر می رسد 
که عمل به باورهای دینی باعث کاهش اضطراب و ویژگي های روان رنجوری در افراد 
از دستورات و احكام دین  پیروی  الهی و  امید به یک قدرت  با  افراد  این  می شود؛ زیرا 
خود، در حقیقت خود را از اضطراب که مؤلفه ی اصلی افراد روان رنجور است به دور نگه 
می دارند. نتیجه ی دیگر پژوهش، بیانگر این بود که بین ویژگی شخصیتی برون گرایی با 
عمل به باورهای دینی رابطه ی معناداری وجود ندارد؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که 
سطح برون گرایی افراد، ارتباطی با افزایش یا کاهش عمل به باورهای دینی در آنان ندارد. 
این نتیجه با یافته های پیشین از جمله فرانسیس و کاتز )1992(، استری فلر و مک نالی 
)1998(، ساروگلو )2002( و دوریز )2002( همخوان است. نتایج دیگر این پژوهش بیانگر 
آن است که بین ویژگی شخصیتی انعطاف پذیری با عمل به باورهای دینی ارتباط منفی 
و معناداری وجود دارد؛ بنابراین نتیجه گرفته شد که هر چه افراد از انعطاف پذیری باالتری 
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برخوردار باشند، به باورهای دینی کمتر عمل می کنند. این نتیجه با بخشي از پژوهش هاي 
ساروگلو )2002(، مک کري )1996(، دوریز )2002( و استري فلر و مک نالي )1998( 
همخوان است. با توجه به پژوهش هاي پیشین مي توان تفاوت هایي بین مذهب دروني 
موافقت، همسویي  بین  تفاوتي  داد. همچنین  اختصاص  بیرون  از  و مذهب تحمیل شده 
با مذهب یا اصول گرایي و تعهد به مذهب قائل شد. در واقع به نظر می رسد که عمل به 
باورهاي دیني نمونه ی پژوهش به صورت تمایل به اصول و تعهد بوده است و بیشتر با 
پیروي از نسل پیش از خود یا الگوهاي اجتماعي شكل گرفته است تا این که خود افراد 
به صورت دروني و به روشني دلیل اعمال خود را درک کنند، همچنین به نظر مي رسد از 
آن جا که انجام مناسک دیني هم در چهارچوب قواعد دیني صورت مي گیرد و معمواًل 
افراد خود را ملزم به رعایت تمام و کمال آن مي دانند، این امر مي تواند با انعطاف ناپذیري 
افراد مرتبط باشد. همچنین بین توافق گرایی با عمل به باورهای دینی، رابطه ی مثبت و 
معناداری وجود داشت. بنابراین نتیجه گرفته شد، هر چه افراد ویژگی شخصیتی توافق گرایی 
بیشتری داشته باشند، بیشتر به باورهای دینی خود عمل می کنند. این نتایج با یافته های 
دوریز )2002( و ساروگلو )2002( همخوانی دارد. افراد دارای ویژگی شخصیتی توافق گرایی 
زود به دیگران اعتماد می کنند، ساده و بی ریا هستند، سریعاً با دیگران به توافق می رسند 
و از این که کاری برای دیگران انجام دهند، خوشحال می شوند، فریفتن و دست انداختن 
دیگران براي شان دشوار است. در واقع به نظر می رسد فردی که به باورهای دینی خود عمل 
می کند، به دنبال نیرنگ و دروغگویی نمی رود، صادق است و خود را در تعارض با دیگران 
دیگران خوشحال می شود.  به  از کمک کردن  دینی خود،  تعلیمات  بر اساس  و  نمی بیند 
نتایج پژوهش، بیانگر این بود که بین ویژگی شخصیتی وجدان گرایی با عمل به باورهای 
دینی رابطه ی مثبت و معناداری وجود داشت؛ بنابراین نتیجه گرفته شد، هر چه افراد از 
وجدان گرایی بیشتری برخوردار باشند، بیشتر به باورهای دینی عمل می کنند. این نتایج با 
یافته های ساروگلو )2002( و دوریز )2002( همخوان است. احتمااًل از آن جا که افراد دارای 
ویژگی شخصیتی وجدان گرایی به طور معقولی کارآمد و با کفایت هستند و به طور کلی در 
تصمیم گیری ها معقول و منطقی هستند، به طور مناسبی مرتب و پاکیزه اند، دقیق هستند و 
در زندگی سازماندهی خوبی دارند، قابل اطمینان و مستقل هستند. به نظر می رسد که این 
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ویژگی ها همگی در تعلیمات و باورهای دینی جای می گیرد. بنابراین می توان گفت، فردی 
که در ویژگی شخصیتی وجدان گرایی درجه ی باالیی به دست می آورد، نسبت به دیگران 

بیشتر به باورهای دینی عمل می کند. 
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رابطه ی سالمت روانی با تصویر ذهنی از خدا و کیفیت دلبستگی در دانشجویان
دکتر باقر غباری بناب1 ، علی اکبر حدادی کوهسار1، 
دکتر محمد علی مظاهری2 ، دکتر مصطفی حمدیه2

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی سالمت روانی با تصویر ذهنی از خدا و کیفیت 
دلبستگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی تهران و علوم پزشكی ایران بود. 513 نفر 
از دانشجویان دانشگاه های علوم پزشكی تهران و ایران با استفاده از نمونه گیری سهمیه اي 
انتخاب شدند. مقیاس دلبستگی بزرگساالن )کولینز، 1996( سیاهه ی تصویر ذهنی از خدا 
)الرنس، 1997( و چک لیست نشانگان رفتاری )دراگوتیس و همكاران، 1973( تكمیل 
شد. تحلیل داده ها با استفاده از رگرسیون چندگانه نشان داد که کیفیت دلبستگی و تصویر 
ترتیب  بدین  کند.  پیش بیني  را  رواني  دانشجویان مي توانست سالمت  در  از خدا  ذهنی 
دانشجویانی که از لحاظ دلبستگی، اضطرابی به حساب می آمدند و نگران از دست دادن 
محبت و صمیمیت فرد مورد عالقه شان بودند سالمت روانی پایین تري داشتند درحالی که 
افرادي که می توانستند به شریک زندگی خود  ایمن یعنی  دانشجویان داراي دلبستگی 
اعتماد کنند و خداوند را “پذیرنده” تصور می کردند از لحاظ سالمت روان در سطح باالتری 
قرار داشتند. همچنین افراد متأهل از لحاظ شاخص کل سالمت روانی نسبت به افراد مجرد 
در سطح باالتری بودند. هیچ گونه تفاوت معناداری بین افراد مذکر و مؤنث از لحاظ سالمت 
روان مالحظه نشد. تلویحات نظری یافته ها و کاربردهای عملی نتایج به دست آمده از لحاظ 

به کارگیری در درمان اختالالت روانی در مقاله به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است.

1. دانشكده ی روان شناسي و علوم تربیتي دانشگاه تهران. 
2. دانشگاه شهید بهشتي، تهران. 



265

مقدمه

کیفیت دلبستگي کودک به پدر و مادر و همچنین بزرگساالن نسبت به همدیگر با نوع 
دلبستگي به خدا و در نهایت تصویر ذهني از خدا ارتباط دارد )کرکپاتریک1 ، 2005(. هازن2  
و شیور3  )1994( بیان داشتند که دلبستگي به عنوان عاملي براي رابطه ی صمیمانه در 
بزرگساالن از جمله روابط زناشویي کاربرد دارد. افراد بزرگسال نیز در روابط عاشقانه و در 
موارد فشارزا براي حمایت و دلداري به یكدیگر روي مي آورند، و همدیگر را منشأیي براي 
پناهگاه در دسترس تلقي مي کنند. بزرگساالني که از دوران کودکي نتوانسته اند الگوي 
دلبستگي دروني را به صورت ایمن در خود پرورش دهند در روابط بین فردي دچار مشكالت 
مي گردند؛ از جمله ی این مشكالت احساس تنهایي است. ویس4  )1974( در تحقیقات خود 
به این نتیجه رسید که احساس تنهایي یكي از پیامدهاي الگوي دلبستگي ناسالم در دوران 
کودکي است که به دوران بزرگسالي نیز گسترش داده شده است. بزرگساالني که احساس 
تنهایي مي کنند از لحاظ دلبستگي دچار مشكل هستند. ویس )1974( احساس تنهایي را 
مرکب از دو جزء مي دانست یكی تنهایي عاطفي که در اثر نداشتن دوست صمیمي برای 
برقراری رابطه ی عمیق و صمیمي ایجاد می شود و دیگری تنهایي اجتماعي که در اثر 
نداشتن دوستان و آشنایان به وجود می آید. این افراد چون دلبستگي ایمن نداشته اند که از 
ارتباطات سالم با دیگران لذت ببرند احساس تنهایي مي کنند و مهارت هاي ارتباطي در آنان 
رشد نكرده است. هازن و شیور )1987( نیز استدالل کرده اند که کیفیت دلبستگي در روابط 
عاطفي بین بزرگساالن نیز از همان رابطه اي تبعیت مي کند که اینسورث5 ، بلهار6،  واترز7  
و وال8  )1978( قباًل در مورد کودکان بیان داشته اند. این روابط مي تواند اجتنابي، ایمن، 

اضطرابي و یا دوسویه باشد.

1.Kirkpatrick 
2.Hazan
3.Shaver
4.Weiss
5.Ainsworth
6.Blehar
7.Waters
8.Wall
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موضوع خدا مي تواند به عنوان یک موضوع دلبستگي تلقي شود که تمام کیفیات یک 
حمایت گر واقعي از قبیل دارا بودن قدرت براي حمایت، حضور در همه جا و نزدیک بودن 
به افراد در هنگام نیاز و خطر، در دسترس بودن و پاسخگو بودن به نیازهاي افراد را دارا 
است )کافمن1 ، 1981(. فرد معتقد و مؤمن باور دارد که خداوند همیشه در دسترس است 
و بندگان خود را در موقعیت هاي خطر و زماني که به او نیاز دارند مورد مراقبت و حمایت 
قرار   مي دهد. این اطمینان به در دسترس بودن حمایت خداوند به بندگان اطمینان مي دهد 
که در شرایط دشوار و حساس به خداوند تكیه کنند و از سختي ها نهراسند. تا آن جایي که 
خداوند به عنوان موضوع دلبستگي به حساب آورده شود و مأمن و پناهگاه محكمي براي 
بندگان در شرایط دشوار زندگي محسوب شود اعتقاد به خدا مي تواند منافع روان شناختي 
از  تعدادي  باشد.  تنهایي  احساس  و  افسردگي  و  اضطراب  در کاهش  اثر  منشأ  و  داشته 
تحقیقات نشان داده اند که تعهد مذهبي )مخصوصاً نوع درون سوي آن( با احساس کنترل 
دروني در ارتباط است. افرادي که احساسات و تعهدات و باورهاي مذهبي در آنان باالتر 
است احساس کنترل دروني بیشتري می کنند )کاهو2، 1974؛ استریكلند3  و شافر4، 1971(.  
این افراد همچنین احساس باالیي از شایستگي و کنترل دارند )ونتیس5، 1995(. به عالوه 
تحقیقات نشان مي دهند که افراد مذهبي رویكرد فعال و انعطاف پذیر نسبت به حّل مسأله 
دارند )پارگامنت6، استیل7 و  تیلر8، 1979( و احساس خوش بیني و امیدواري در آنان نسبت 
به آینده ی نزدیک و دور باالتر است )مایرز9 ، 1992(. به عالوه مذهبي بودن با رگه هاي 
اضطراب خصیصه اي )بیكر10  و گورساچ11 ، 1982؛ اِنتنِر12 ، 1977؛ مک کلین13 ، 1978( و 

1.Kaufman
2.Kahoe
3.Strickland
4.Shaffer 
5.Ventis
6.Pargament
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8.Tyler
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10.Baker
11.Gorsuch
12.Entner
13.Mc     Clain
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با ترس از مرگ )کاهو1  و دان2 ، 1975( ارتباط منفي و معنا داري دارد.
در یک تحقیق بزرگ کشوري، پالوما3  و گالوپ4  )1991( به این مسأله پي بردند که نماز 
و نیایش، به ویژه نیایشي که در آن تجربه ی عرفاني به انسان دست بدهد با شاخص هاي 
به زیستي در ارتباط است. پولنِر5  )1989( به این نتیجه رسید که تأثیر ارتباط با وجودی 
متعالي در به زیستي و رضایت از زندگي در سطح باالیي است. در این پژوهش ارتباط با 
خداوند با میزان احساس نزدیكي افراد به حضرت باري تعالي و عمق ارتباط با خداوند درنظر 

گرفته شده است.
ایشان دو متغیر پیش بیني کننده ی  گاالنتر6 )1989( گزارش داده است که در تحقیق 
به زیستي رواني عبارت بودند از دو گزاره ی اساسي دیني: داشتن رابطه ی صمیمي و ارتباط 
تنگاتنگ با خدا و همچنین یافتن آرامش و تسلي در ذکر او. کرکپاتریک و شیور )1992( 
در اندازه گیري متغیرهاي مذهبي و رابطه ی آن ها با رضایت از زندگي، تنهایي، افسردگي، و 
نشانگان فیزیولوژیكي به این نتیجه رسیدند که دلبستگي ایمن با خدا پیوسته با متغیرهاي 
سالمت فیزیكي و رواني توأم بوده است. برعكس افرادي که دلبستگي اجتنابي با خدا 
داشتند، در بسیاري از شاخص هاي سالمت رواني پایین تر بودند و دچار احساس تنهایي، 
افسردگي و بیماري هاي روان تني بودند و عالوه بر این رضایت آنان از زندگي در سطح 
پایین تري قرار داشت. این پژوهش ها نشانگر ارتباط سالمت روان با کیفیت دلبستگي نسبت 

به خدا است.
بین کیفیت دلبستگي به والدین و تصویر ذهني از خدا نیز رابطه پیدا شده است. این 
دانش آموزان  از  نمونه اي  در  شده اند.  پایه ریزي  انطباقي  فرضیه ی  مبناي  بر  پژوهش ها 
کالس پنجم و کالس نهم تامینن7 )1991( نشان داد که رابطه ی نزدیک و دوست داشتني 
با والدین، با مفهوم ذهني از خدا به عنوان وجودي بخشایشگر، نزدیک، حمایت کننده و 

1.Kahoe
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بخشنده و بزرگوار در ارتباط بوده است. عالوه بر این دانش آموزان متعهد )مخصوصاً در 
بین دختران( خانواده ی خود را به عنوان محل امن، حمایت کننده و خوشایند تلقي مي کردند. 
ِدیكي1  و همكاران )1997( در مطالعه اي بین کودکان 4 تا 11 ساله به این نكته پي بردند 
که تفاوت هاي فردي در ادراک از نوع رابطه با والدین منشأ تفاوت هاي موجود در نوع 
تصویر ذهني از خدا در کودکان بوده است. ارتباط بین نوع دلبستگي به والدین و تصویر 
ذهني از خدا در این تحقیق به دست آمده است. به عنوان مثال، ادراک داشتن پدري مهرورز 
و پرورش دهنده با مهرورز تلقي کردن خدا و قدرتمند کردن مادران با قدرتمند تصور ادراک 
کردن خدا در این تحقیق ارتباط داشته است. جابیس2  )1991( ارتباط بین تصویر ذهني از 
خدا و تصویر از والدین را در 74 نفر از دانش آموزان کالس چهارم در یک مدرسه کاتولیک 
مورد بررسي قرار داد و ارتباط معنا داري بین نوع تصویر ذهني از خدا و تصویر ذهني از 
والدین به دست آورد. تصویر ذهني ادارک شده از خدا به عنوان توجه کننده و مالحظه گر مثاًل 
)خداوند به من گوش مي کند، خداوند به من توجه خاصي دارد( به صورت مثبت و معناداري 
با حمایت گر، مهربان و کمک کننده تلقي کردن مادر مرتبط بوده است. یافته هاي مشابهي 
توسط گریلي3  )1981( در تحقیق روی 2500 جوان کاتولیک به دست آمد همان طور که 
مالحظه گردید از یک طرف پژوهش ها ارتباط بین نوع دلبستگي به والدین و همیاران و 
سالمت روان را نشان مي دهند و از طرف دیگر ارتباط بین تصویر ذهني از خدا و نوع الگوي 
دلبستگي به والدین و بزرگساالن را نشان مي دهند؛ بنابراین ترسیم ارتباط تئوریكي بین این 

سازه هاي روان شناختي نیز قابل تصور است.
البته این پژوهش ها در بافت فرهنگي متفاوت از ویژگي هاي مذهبي- فرهنگي کشور 
اسالمي ایران صورت گرفته اند؛ بنابراین این پژوهش برای بررسي ارتباط بین سالمت 
رواني با تصویر ذهني از خدا و کیفیت دلبستگي در دانشجویان در ایران انجام شد. در 
صورت پیدا شدن ارتباط بین این سازه هاي روان شناختي تلویحات تربیتي آن مورد بررسي 
قرار خواهد گرفت و به عالوه تأثیر عوامل مختلف در سالمت روان بهتر شناخته خواهد شد 

که در مشاوره و روان درماني مي توان از آن استفاده کرد.

1.Deiki
2.Jubis 
3.Greely
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روش 

جامعه ی آماري، نمونه و روش نمونه گیري
این پژوهش کلیه ی دانشجویان دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران و  آماري  جامعه ی 
علوم پزشكي ایران بودند. از این  جامعه 513 نفر به شیوه ی  نمونه گیري طبقه اي سهمي 
افراد  این  از  بود. %53  تا 25 سال  انتخاب شدند. سن بین 18  از دانشكده هاي مختلف 
شرکت کننده زن و47% مرد بودند. اکثر این افراد )89 درصد( مجرد و شیعه )64%( بودند. از 
لحاظ سهمیه ی ورودي به دانشگاه80% از مناطق مختلف، 14% آزاد و 6% جزء سهمیه هاي 
دیگر بودند. 56% در تهران سكونت داشتند، 26% شهرستاني، 10 درصد از مرکز استان  و 

بقیه از روستا بودند.
ابزارهاي زیر در پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفت:

داراي 90 سؤال است که  پرسشنامه  این   :)SCL-90R( رفتاري  نشانگان  چک لیست 
پاسخ گر در هر سؤال در یک مقیاس پنج درجه اي میزان ناراحتي خود را )از هیچ تا به شدت( 
گزارش مي دهد. این پرسشنامه شامل 9 بعد اختاللي از قبیل شكایت جسماني، وسواس- 
اجباري، حساسیت بین فردي، افسردگي، اضطراب، پرخاشگري، ترس مرضي، افكار پارانوئید 
و روان پریشي است )دراگوتیس و همكاران، 1973، به نقل از باقري یزدي، بوالهری و شاه 
محمدی، 1373(. ثبات دروني آزمون براي 9 بعد آزمون کاماًل رضایت بخش بوده است. 
بیشترین همبستگي مربوط به بعد افسردگي )α =0/9( و کمترین آن روان پریشي )0/77 = 
α( گزارش شده است. پایایي مجدد آزمون به فاصله ی یک هفته ضرایب بین 0/87 تا 0/9 

را نشان داده است )همان منابع(.
سه خرده مقیاس  شامل  مقیاس  این   :)1996  ، )کولینز1  بزرگساالن  دلبستگي  مقیاس 
نزدیكي و صمیمیت، قابل اتكابودن و اضطراب و داراي 18 ماده است. هدف این مقیاس 
اندازه گیري میزان و نوع دلبستگي افراد بزرگسال نسبت به دوستان صمیمي و شریک 
زندگي خود است. این مقیاس به صورت درجه بندي لیكرت تنظیم شده است. ضریب آلفاي 

1.Collins
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کرونباخ که نشان دهنده ی همساني دروني سؤاالت است براي هر سه خرده مقیاس در سه 
نمونه ی دانشجویي دوره ی لیسانس، به ترتیب در نمونه ی 73 نفري )0/81، 0/78، 0/85(، 
نمونه ی 130 نفري )0/8، 0/78، 0/85( و نمونه ی 100 نفري )0/82، 0/80، 0/83( برآورد 

شده است )کولینز، 1996(.
سیاهه ی تصویر ذهني از خدا )الرنس1 ، 1997(: این سیاهه شامل 72 ماده و 6 عامل 
)تأثیرپذیري2 ، مشیت الهي3 ، حضور4 ، چالش5 ، پذیرش6 ، خیرخواهي7 ( است. هدف این 
سیاهه، ارزیابي احساسات افراد نسبت به خدا است که در یک مقیاس لیكرت سنجیده 
مي شود. ضریب آلفاي کرونباخ براي هر یک از عوامل فوق به ترتیب 0/92، 0/92، 0/94، 

0/86، 0/9، 0/91 است )الرنس، 1997(.
براي جمع آوري داده ها پس از آماده سازي پرسشنامه ها و آموزش دستیاران پژوهش، با 
قرار قبلي دستیاران به دانشكده ها رفتند و با کمک منشي گروه با اساتید مربوطه مدتي 
از کالس را براي پاسخ دهي به سؤاالت پرسشنامه ها اختصاص دادند. بر طبق مطالعات 
اولیه، پژوهشگران نیاز داشتند که در حدود 25-20 دقیقه را براي پاسخ دهندگان اختصاص 
دهند هرچند که جواب  دهي به سؤاالت محدود به زمان نبود ولي از اساتید خواسته مي شد 
که حدود 25 دقیقه از آخر و یا اول کالس را در اختیار دستیاران پژوهشي بگذارند که 
پرسشنامه ها را پر کنند. در کل 513 پرسشنامه ی قابل استفاده جمع آوري شد و براي تحلیل 
نهایي مورد استفاده قرار گرفتند. براي تحلیل داده ها عالوه بر داده هاي توصیفي از تحلیل 
رگرسیون چندگانه استفاده شد تا متغیرهاي پیش بیني کننده ی سالمت روان در دانشجویان 

مورد شناسایي قرار بگیرند.
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یافته ها

در این قسمت ابتدا به گزارش داده هاي توصیفي پرداخته مي شود و پس از آن به داده هاي 
استنباطي که نشان دهنده ی متغیرهاي پیش بیني کننده ی سالمت رواني است اشاره مي شود.

 
جدول )1(. میانگین و انحراف معیار دلبستگي و تأهل در متغیرهاي سالمت رواني و تصویر ذهني از 

خدا، و دلبستگي بزرگساالن

 .      
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 نتایج جدول فوق نشان  مي دهد که میانگین اختالالت رواني افراد مجرد بیشتر از افراد 
متأهل است )یعني سالمت رواني افراد متأهل بیشتر از افراد مجرد مي باشد(. عالوه بر این 
میزان دلبستگي اضطرابي در افراد مجرد بیشتر از افراد متأهل است. همچنین تصویر ذهني 

از خدا در بعد خیرخواهي در افراد متأهل بیشتر از افراد مجرد است.

جدول )2(. تغییرات ضریب تعیین در مدلهاي سه گانه ی رگرسیون در پیش بیني و تبیین سالمت رواني

1(پیش بیني کننده هاي سالمت روان: دلبستگي اضطرابي
2(پیش بیني کننده هاي سالمت روان: )مقدار ثابت(، دلبستگي اضطرابي، دلبستگي اتكایي 
3(پیش بیني کننده هاي سالمت روان: )مقدار ثابت(، دلبستگي اضطرابي، دلبستگي اتكایي 

و تصویر ذهني )پذیرندگي(
همان طوري که از جدول 2 استنباط مي شود، در حدود33% واریانس سالمت رواني با 
مـتغیرهاي کیفیت دلبستـگي و تصـویر ذهنـي توأم با پذیـرش خـداوند قابـل تبـیین 
است  شده  معنا دار  هـزارم  یک  از  کـمتر  خـطاي  سـطح  در  رگـرسیون  مـقدار  اسـت. 
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روابط  از  یكي  کلي  به طور  رواني  سالمت  که  مي دهد  نشان  فوق  جدول هاي  نتایج 
دلبستگي قابل پیش بیني است. بدین صورت دانشجویاني که دلبستگي اضطرابي داشتند 
سالمت رواني شان در سطح پایین تر بوده ولي آنان که مي توانستند به شریک زندگي خود 
اتكا کنند از سالمت باالتري برخوردار بودند. عالوه بر این دانشجویاني که تصویر پذیرنده 

و مثبتي از خدا داشتند سالمت رواني شان در سطح باالتري بود.

بحث 

بزرگساالن و  رابطه ی بین سالمت رواني و ویژگي هاي دلبستگي  در پژوهش حاضر 
همچنین نوع تصویر ذهني از خدا نشان داده شد. پژوهشگران از تحلیل خود به این نتیجه 
رسیدند که بین دلبستگي اضطرابي و سالمت رواني رابطه ی منفي وجود دارد. برعكس 
بین دلبستگي مبتني بر اتكا و اعتماد به همگنان و سالمت رواني رابطه ی مثبتي وجود 
دارد. به عالوه افرادي که خداوند را پذیرنده تصور مي کردند سالمت رواني  بیشتر و نشانگان 
بیماري کمتری داشتند. این یافته ها با پژوهش هاي قبلي هماهنگ هستند. به عنوان مثال 
گاالنتر  )1989( در تحقیق خود دو متغیر اساسي پیش بیني کننده ی به زیستي رواني پیدا 
کرده است. این دو متغیر عبارت بودند از داشتن رابطه ی صمیمي و ارتباط تنگاتنگ با خدا 

)F=25/907, df=152 3 ,p>0/001( همین امر نشان مي دهد که سالمت روان قابل 
تبیین پیش بین به وسیله ی یک یا چند تا از متغیرهاي پیش بیني کننده است. در جدول 3 
مقدار ضرایب متغیرهاي واردشده در معادله ی رگرسیون و معني داري آن ها مورد سنجش 

و بررسي قرار گرفته است.
جدول )3(. ضریب متغیرهایي که وارد معادله ی رگرسیون سالمت روان شده اند

و
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و یافتن آرامش و تسلي در ذکر او. با توجه به این که افرادي که خداوند را پذیرنده مي دانند 
به حضرتش روي مي آورند و به عالوه آنان که دلبستگي ایمن با او دارند بیشتر از دیگران به 
ذکر او مي پردازند و در سختي ها او را مي خوانند این تحقیق را مي توان در راستاي یافته هاي 

این پژوهشگران دانست.
باالتر  دیني  تعهدات  و  احساسات  با  افرادي  که  مي دهند  نشان  تحقیقات  به عالوه 
احساس کنترل دروني بیشتري دارند )کاهو، 1947؛ استریكلند و شافر، 1971(، این افراد 
همچنین احساس باالیي از شایستگي و کنترل دارند )ونتیس، 1995(، تحقیقات همچنین 
نشان مي دهند که افراد مذهبي رویكرد فعال و انعطاف پذیري نسبت به حل مسأله دارند 
آنان نسبت به آینده  )پارگامنت و همكاران 1979(، احساس خوشبختي و امیدواري در 
باالتر است )مي یرز، 1992(. با توجه به این که افراد با دلبستگي مثبت با خدا که تصویر 
ذهني مثبتي به او دارند بیشتر با تعهدات و احساسات مذهبي هستند، این گونه تحقیقات 
می تواند تأییدکننده ی تأثیر رابطه با خدا در راستاي سالمت روان باشد. ویس )1973( نیز 
در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که احساس تنهایي یكي از پیامدهاي الگوي دلبستگي 
ناسالم در دوران کودکي است که در دوران بزرگسالي نیز ادامه پیدا مي کند. بزرگساالني که 

احساس تنهایي مي کنند از لحاظ دلبستگي دچار مشكل هستند.
کرکپاتریک و شیور )1992( ارتباط بسیار قوي بین دلبستگي ایمن افراد شرکت کننده در 
پژوهش خود و میزان سالمت رواني و فیزیكي آنان پیدا کردند. در این پژوهش افرادي که 
رابطه ی اجتنابي با خدا داشتند )خدا را دور از خود مي پنداشتند و فكر مي کردند که خداوند 
به آنان هیچ اهمیتي نمي دهد( در بسیاري از مقیاس هاي بهزیستي رواني نمره ی پایین تري 
داشتند. این یافته ها در ارتباط با نوع دلبستگي در بین افراد بزرگسال نیز یافته شده است. 
هازن و شیور )1988( معتقدند که رابطه ی دلبستگي یک الگوي کاري دروني است که 
همكارانش  و  اینسورث  که  مي کنند  پیروي  رابطه اي  همان  از  بزرگسالي  تا  کودکي  از 
)1978( بیان داشته اند، این روابط مي تواند اجتنابي، ایمن، اضطرابي، و یا دوسویه باشد. 
به عالوه این پژوهشگران اضافه مي کنند که افرادي با رابطه ی اجتنابي با بزرگساالن در 
مقیاس هاي سالمت روان نمرات پایین تري مي گیرند. به عبارت دیگر مشكالت رواني 
در آنان بیشتر است. این یافته ها با یافته هاي پژوهشگران حاضر در مورد ارتباط کیفیت 
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دلبستگي با سالمت روان هماهنگ است. در تحقیقات آینده الزم است فرآیند تأثیرگذاري 
انواع دلبستگي و تصویر ذهني از خدا در سالمت روان افراد را مورد مطالعه قرار داد. به عنوان 
مثال تحقیقات باید مشخص کنند که آیا دلبستگي ایمن از طریق ایجاد تصویر ذهني مثبت 
به نسبت به خدا در سالمت روان تأثیر مي گذارد و یا این که خودش مستقالنه بدون متغیر 

واسطه اي تصویر ذهني از خدا مي تواند در افزایش سالمت روان تأثیرگذار باشد.
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 نگرش دینی و پایبندی مذهبی دانشجویان و تأثیرآن در
 سالمت روان و پیشرفت تحصیلی

فریبا طیری1 ، سعیده امانی2 

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش های دینی و و پایبندی مذهبی دانشجویان وارتباط 
آن با سالمت روان و پیشرفت تحصیلی آن ها در شهرستان سنندج در سال 85 صورت گرفت. 
در این بررسی توصیفی- تحلیلی، مقطعی، اطالعات 100 نفر از دانشجویان هم رشته، با 
استفاده از پرسش نامه های سنجش نگرش مذهبی، پایبندی مذهبی، پرسشنامه ی سالمت 
)GHQ28(، و مصاحبه ی بالینی گردآوری شد. براي ارزیابي وضعیت تحصیلي میانگین 
نمرات ترم ثبت شد. داده ها با کمک نرم افزار SPSS و روش های آمار توصیفی و مجذور 

خی تجزیه و تحلیل شد.
بیشترین فراوانی سنی دانشجویان59% در گروه سنی 27-23 سال بود. 83% مجرد، 
آنان  و%72  افسردگی  و  اضطراب  بدون  روان  دارای سالمت  آنان  از  مذکر، %70   %50
دارای معدل درسی در حد متوسط بین 14 تا 16 بودند. 71 درصد داراي پایبندی مذهبی 
در حد متوسط و 78 درصد دارای نگرش های مذهبی قوی بودند. بین نگرش های مذهبی 
و پایبندی مذهبی ارتباط معنادار وجود داشت )p>0/0001 (بوده، همچنین ارتباط بین 
نگرش مذهبی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان معنادار بود)p>0/0001 (. بین پایبندی 

1. دانشگاه علوم پزشكی کردستان، سنندج. 
2. دانشگاه علوم پزشكی کردستان، سنندج.  
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 .) p>0/0001( مذهبی و پیشرفت تحصیلی نیز رابطه ی معناداری وجود داشت
95درصد دانشجویان اعتقاد داشتند که دین آرامش روانی ایجاد می کند. به کار گرفتن اعتقادات 
مذهبی در زندگی روزمره ایجاد انگیزه و هدف می کند و آرامش روانی را به همراه دارد. نداشتن 
اضطراب، دلهره و افسردگی در دانشجویان باعث پیشرفت تحصیلی و    ایجاد سالمت            روان می شود. 

مقدمه 

سالمت روانی یكی از ابعاد مهم سالمتی است. بنابر تعریف سازمان جهانی بهداشت، 
سالمت ذهن عبارت است از قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران، اصالح محیط 
فردی و اجتماعی و حل تضادها و تمایالت شخصی به طور منطقی، عادالنه و مناسب. 
از آن جا که دانشجویان از اقشار مستعد و برگزیده ی جامعه و سازندگان فردای هر کشور 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است )عباسی، 1380(.  آنان  بنابراین سالمت روانی  هستند، 
آشفتگی خانواده، عدم عالقه به رشته ی تحصیلی، ناسازگاری با سایر افراد در محیط زندگی، 
کافی نبودن امكانات رفاهی و اقتصادی و مشكالتی نظیر آن ها از جمله شرایطی هستند 
که می توانند مشكالت و ناراحتی های روانی را به وجود آورد و باعث افت تحصیلی آن ها 

گردد )الپسلی1 ، 1980(. 
 پژوهش های متعددی در مورد اثر مذهب بر سالمت روان انجام شده است که نتایج 
آن ها نشان دهنده ی اثر مثبت مذهب بر سازگاری و بهداشت روانی و کاهش عالئم بیماری 
بوده است )گری و همكاران، 1990، به نقل از صولتی دهكردی، 1380(. بنیامین راش 
روان شناس مشهور در این زمینه می نویسد: »مذهب آنقدر برای پرورش سالمت روح آدمی 
اهمیت دارد که هوا برای تنفس«. یونگ از روان پزشكان مشهور معتقد است که مذهب 
بسیاری از نیازهای انسان را برآورده و خألهای وجودی او را پر می کند و همچنین پایگاه 
بسیار محكمی در مقابل مشكالت، مصائب و محرومیت های زندگی ایجاد می کند )نورباال، 
1371(. نیلمن2  و پرساد3  )1995( بیان می کنند که 20 تا 60 درصد از تغییرات سالمت 

1. Lapesly
2.Nilman
3.Persad
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روانی افراد بالغ توسط باورهای مذهبی تبیین می شود )کریم الهی، 1380(. بر این اساس 
مدت هاست که تصور می شود بین مذهب و سالمت روانی ارتباط مثبتی وجود دارد. آرامش 
و دلهره نقش بسیار مهمی در سالمت و بیماری های روانی فرد دارد. امنیت روانی و آرامش 
همواره یكی از گمشده های بشر بوده است و قرآن مجید در آیه ی 28 سوره ی مبارکه ی 
رعد چنین می فرماید »اال بذکر اهلل تطمئن القلوب« با یاد خدا دل ها آرام می یابد و احساس 
امنیت می کنید. به نظر یونگ دین از ضمیر ناهوشیار انسان ریشه می گیرد و اطمینان، 
امید و قدرت را در شخص قوت بخشیده، خصوصیات اخالقی و معنوی را در او استحكام 

می بخشد )نورباال، 1371(. 
آن،  به  مربوط  مشكالت  و  شهرنشینی  گسترش  و  تكنولوژی  و  صنعت  پیشرفت  با 
اختالالت روانی در جوامع بشری افزایش پیدا کرده است. تحقیقات انجام شده در سال های 
از  دانشجویان  است.  دانشجویان  در  روانی  اختالالت  مختلف  وجود سطوح  بیانگر  اخیر 
حساس ترین اقشار اجتماع هستند و بسیاری از آنان مدیران و برنامه ریزان آینده خواهند 
بود و در نتیجه سالمت روانی جامعه به سالمت روانی آنان بستگی دارد. داشتن اعتقادات 
مذهبی در پیشگیری از این اختالالت نقش بسیار مهمی را ایفا می کند و می تواند به عنوان 
یک مهارت مقابله ای عمل کند. تایلر1 )1990( مقابله را یک فرآیند کنترل می داند که 
ورای منابع فردی مورد ارزیابی واقع می شود و مسؤول تالش برای کنترل نیازهای درونی 
و برونی و تعارضات بین آن هاست. کارور2، اسكایر3  و نیترات4  )1989( معتقدند مذهب 
می تواند به عنوان منبع حمایتی عامل تفسیر مجدد و مثبت از رویدادها باشد و به مثابه 
شیوه ای فعال در مقابله با محرک های فشارزا عمل کند. در تعالیم دینی است که زندگی 
انسان معنی پیدا می کند؛ زیرا بر اساس اعتقادات دینی جهان آفریده ی خدای دانا و حكیم 
است و انسان که سرآمد موجودات و اشرف مخلوقات است بیهوده و بی هدف آفریده نشده 
است. هدف از آفرینش کسب معرفت هرچه بیشتر نسبت به خدا و تقرب به او و در نتیجه 

1.Taylor
2.Carver
3.Schier
4.Nitrate
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نیل به کمال است. فردی که چنین نگرشی دارد همه ی لحظات زندگی برای او معنا پیدا 
می کند و همواره خود را در مسیر کمال می بیند. هدف از این پژوهش بررسی نگرش دینی 

و پایبندی مذهبی دانشجویان و تأثیر آن بر سالمتی و پیشرفت تحصیلی شان بود. 

 روش
 

این پژوهش از نوع زمینه یابی1  بود. 100 نفر از دانشجویان رشته ی روان شناسی عمومی 
در ترم های مختلف تحصیلی در دانشگاه پیام نور شهرستان سنندج در سال 85 به صورت 
در دسترس )50 نفر مؤنث و 50 نفر مذکر( انتخاب شدند.  ابزار اندازه گیری در این پژوهش 
چهار نوع آزمون بود. 1- پرسشنامه ی سنجش نگرش مذهبی که دارای 37 سؤال است و 

اعتبار این آزمون از طریق ضریب همبستگی با آزمون آلپورت 0/8 است.
نظر  با  پنج گزینه ای است که  دارای چهار پرسش  پایبندی مذهبی  پرسشنامه ی   –2 
افراد مورد مطالعه از صفر تا چهار نمره گذاری می شود. همبستگی پرسش های یاد شده با 

پرسشنامه ی توکل بوالهری و احسان منش )1379( 0/54 گزارش شده است.   
3- پرسشنامه ی سالمت عمومی )GHQ-28( که اولین بار توسط گلدبرگ )1972( 
تدوین شد، به منظور تشخیص اختالالت خفیف روانی و غربالگری در موقعیت های مختلف 
به کار برده می شود. پرسشنامه دارای چهار مقیاس شكایات جسمانی، اضطراب و اختالالت 
خواب، اختالل در کارکرد اجتماعی و افسردگی است. هر مقیاس دارای هفت سؤال و کل 
آزمون در مجموع دارای 28 سؤال است. به گزینه ی »الف« صفر نمره و به گزینه ی »د« 
سه نمره تعلق می گیرد؛ بنابراین حداقل نمره در هر مقیاس صفر و حداکثر 21 امتیاز است 
و  کل امتیازی که آزمودنی می تواند کسب کند 84 است. نقطه برش به دست آمده برای 

هر دو جنس 23 است.
گذشته،  ترم های  طول  در  کسب شده  نمرات  میانگین  مبنای  بر  دروس  ارزیابی   -4  

به گونه ای که معدل هر ترم به دست آمد.

1.survey



282

 یافته ها

جدول )1( توزیع فراوانی ویژگی های جمعیت شناختی افراد مورد مطالعه

با توجه به جدول 1 رده ی سنی 27-23 سال دارای بیشترین فراوانی نسبی گروه های 
سنی با59% و 83% از افراد مورد مطالعه مجرد بودند. 

جدول )2( توزیع فراوانی نگرش دینی و پایبندی مذهبی افراد مورد مطالعه

با توجه به جدول 2، بیشترین فراوانی نسبی نگرش دینی در افراد مورد مطالعه با%78 
مربوط به دسته با نگرش دینی در حد قوی و بیشترین فراوانی نسبی پایبندی مذهبی 
بود.  متوسط  حد  در  مذهبی  پایبندی  با  دسته  به  مربوط  با %71  مطالعه  مورد  افراد  در 
نتایج مطالعه نشان داد که70% از افراد مورد مطالعه سالم و بقیه )30%( دارای اضطراب، 
افسردگی، ناسازگاری و شكایات جدی بودند. بیشترین فراوانی نسبی وضعیت تحصیلی با 

72% مربوط به زیرگروه در حد متوسط بود. 
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جدول )3( ارتباط نگرش دینی و پایبندی مذهبی با سالمت روان و پیشرفت تحصیلی افراد مورد مطالعه

باتوجه به جدول 3، رابطه ی سالمت روان با نگرش دینی و پیشرفت تحصیلی، رابطه ی 
نگرش دینی )ایمان درونی( با سالمت روان و پیشرفت تحصیلی، رابطه ی پایبندی مذهبی 
)ایمان بیرونی( با نگرش دینی و پیشرفت تحصیلی، رابطه ی پیشرفت تحصیلی با نگرش 
دینی و پایبندی مذهبی و سالمت روان معنادار بود ولی رابطه ی پایبندی مذهبی )ایمان 

بیرونی( با سالمت روان معنادار نبود.

بحث 

درجات  با  درونی  ایمان  یا  دینی  نگرش  دارای  دانشجویان  که  داد  نشان  بررسی  این 
مختلفی بودند به طوری که قسمت اعظم آنان دارای نگرش دینی قوی و پایبندی مذهبی 
در حد متوسط هستند. این یافته می تواند نشان دهنده ی فطری و ذاتی بودن دین باشد که 
در حد قوی در دانشجویان وجود دارد اما تحت تأثیر محیط و عوامل اجتماعی پایبندی 
مذهبی در آنان در حد متوسط است. در این بررسی بین سن افراد مورد مطالعه با نگرش 
دینی و پایبندی مذهبی رابطه ی معناداری وجود نداشت ولی اگر گروه های سنی مختلفی 
از رده ی میانسالی انتخاب می شدند شاید نتایج دیگری به دست می آمد. بیشتر دانشجویان 
اعتقاد داشتند که دین آرامش روان ایجاد می کند و آن ها هنگام تصمیم گیری از خدا کمک 
می گرفتند و همین باعث آرامش و تسكین خاطر آنان می شد. این مسأله بیانگر ارتباط 
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معنادار بین نگرش دینی و پایبندی مذهبی است که در این پژوهش وجود داشت. نگرش 
دینی افراد مورد مطالعه با پیشرفت تحصیلی آنان رابطه ی معناداری داشت، یعنی هرچه که 
نگرش دینی قوی تر بود پیشرفت تحصیلی بیشتر می شد. می توان این طور نتیجه گرفت که 
آرامش خاطر حاصل از ایمان به خالق از اضطراب و نگرانی های روانی این افراد می کاهد 
و آن ها با امید و هدف به فعالیت های درسی و اجتماعی می پردازند. به عالوه نگرش دینی 
افراد با سالمت روان رابطه ی معناداری داشت. یعنی هرچه ایمان درونی بیشتر بود سالمت 
روانی باالتر می رفت. بین سالمت روان و پیشرفت تحصیلی نیز ارتباط معناداری وجود 
داشت. بدیهی است زمانی که روان سالم باشد فكر و ذهن نیز سالم است و در نتیجه تمرکز 
فكر و یادگیری آسان تر می شود و دانشجو به راحتی می تواند عملكرد تحصیلی خوبی داشته 
باشد. بر پایه ی یافته های این بررسی می توان گفت که بین نگرش دینی دانشجویان با 
اختالل در سالمت عمومی رابطه ی منفی و معنا داری وجود دارد. یافته های این تحقیق با 
نتایج بررسی های برگین، مسترز، ریچارد )1998(؛ براون و گری )1990(؛ ویلیامز، الرسن 
بناب  ابهری 1375؛ نجفی، صولتی دهكردی )1377(؛ غباری  و بوکر )1991(؛ احمدی 
و خدایاری )1380(؛ میرزمانی و محمدی )1380(؛ سهرابی و سامانی)1380(؛ شریفی و 

فدایی زاده هنرمند )1384( همسو و هماهنگ است.
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رابطه ی حساسیت مذهبي با ناامیدي و صفات شخصیتي نوجوانان بزهکار 
کانون اصالح و تربیت استان آذربایجان غربی

حسین قراباغي1 ، پریناز پورجعفري2 ، حسن عبداهلل زاده3 

چکیده

اعتقاد و ایمان به خدا و انجام اعمال و مناسک مذهبي نقش مؤثري در سالمت رواني و 
جسماني دارد و در شكل گیري شخصیت و سبک زندگي سالم نقش مهمي ایفا مي کند و 
در مقابله با انواع استرس و فشارهاي رواني و محیطي به افراد کمک مي کند؛ بر این اساس 
در این تحقیق به بررسي رابطه ی بین میزان مذهبي بودن و پایبندي به اعمال و مناسک 
مذهبي با ناامیدي و مؤلفه هاي شخصیتي آزمون شخصیتي نوجوانان آیزنگ در گروهي 
از نوجوانان که به دالیل مختلف در کانون اصالح و تربیت محبوس شده بودند پرداخته 
شد. 40 نفر از مددجویان محبوس به روش نمونه گیري در دسترس به عنوان نمونه انتخاب 
شدند. پرسشنامه هايPIOS  براي ارزیابي حساسیت مذهبي و مقیاس ناامیدي بک براي 
ارزیابي میزان ناامیدي و پرسشنامه ی شخصیتي آیزنگ براي ارزیابي شخصیت اجرا شد. 
میانگین سني آزمودني ها 17 سال با انحراف معیار 1/59 بود. همبستگي منفي معناداري 
بین حساسیت مذهبي و ناامیدي وجود داشت. همچنین همبستگي منفي معناداري بین 
وجود  رفتار هاي ضداجتماعي  و  روان پریش گرایی  نژند،  روان گرایی  با  مذهبي  حساسیت 
داشت. همبستگي بین حساسیت مذهبي و برون گرایي از لحاظ آماري معنادار نبود. در 
مذهبي  مناسک  و  اعمال  به  بیشتر  که  افرادي  گفت،  مي توان  حاصله  یافته هاي  تبیین 

1. مرکز آموزش هاي نیمه حضوري دانشگاه ارومیه و روان شناس کانون اصالح و تربیت. 
2. مرکز روان پزشكي ارومیه. 
3. دانشگاه پیام نور بهشهر. 
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اهمیت مي دهند و از لحاظ اعتقادي و ایماني پایبندي بیشتري نسبت به مذهب دارند، اوال 
نسبتاً امیدوارترند و ثانیاً از لحاظ سالمت رواني و صفات شخصیتي در شرایط مناسب تري 

قرار دارند.
مقدمه

اعتقاد و ایمان به خدا و انجام اعمال و مناسک مذهبي نقش مؤثري در سالمت رواني و 
جسماني دارد و در شكل گیري شخصیت و سبک زندگي سالم نقش مهمي ایفا و به افراد 
در مقابله با انواع استرس و فشارهاي رواني و محیطي کمک مي کند. دین ناظر به یک 
پدیده چندوجهي است که در میان مخاطبانش سنت ها و مقبوالت معیني را مستقر مي سازد 
و به شكل مجموعه اي از نهادها و مناسک و معتقدات درمي آید )باربور، 1362(. مذهب 
یكي از مؤثرترین تكیه گاه هاي رواني به شمار مي رود که قادر است به زندگي معنا بدهد و 
در شرایط خاص با فراهم سازي تكیه گاه هاي تبییني، فرد را از تعلیق و بي معنایي نجات دهد 
)بهرامي، 1378(. تأثیرات دین و اعتقاد به خداوند بر بهداشت رواني را مي توان در چهار 

مورد بیان کرد:
 الف( دین و جهان بیني توحیدي ساختارهاي ذهني شخصي افراد را وسعت و قابلیت 
و ظرفیت تفسیر و تحلیل شناختي را بهبود مي بخشد. در نتیجه انسان جهان هستي را 
پدیده اي  را  بلكه جهان  مجموعه اي بي ارتباط، تصادفي، بي نظم و بدون علت نمی داند، 
نظام مند می داند که حتي در پس پدیده هاي به ظاهر ناخوشایند و متناقض نیز نوعي اراده، 
تدبیر و معنا نهفته است؛ بنابراین انسان معتقد به دین احساس آشفتگي، عدم کنترل و 

رهاشدگي نمی کند.
 ب( به دلیل ظرفیت خودآگاهي، انسان ها به ناچار با این حقیقت که آن ها روزي خواهند 
مرد روبه رو مي شوند و این احساس فناپذیري مي تواند علت زیربنایي ترس هاي وجودي 
این  با  دنیاي دیگر مي تواند  با وعده ی جاودانگي در  پوچ گرایانه شود. دین  احساسات  و 

احساسات مبارزه کند و به زندگي معنا ببخشد و ایجاد امیدواری کند.
 ج( دین و جهان بیني هاي دیني با تدارک زمینه اي که در آن زمینه فرد خودش را با ارزش 
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و باشكوه تصور مي کند، عزت نفس نسبتاً پایداري ایجاد مي  کند. به تعبیر دیگر داشتن عزت نفس 
نیازمند آن است که شخص خودش را در یک جهان با معنا به عنوان فردي ارزشمند ببیند، امري 

که توسط دین فراهم مي گردد )سیزنسكي1 ، گرین بری2 ، ساالمون3  و هامیلتون4 ،1990(.
 د( در ادیان توحیدي اعتقاد به مصلحت الهي سبب مي شود که شخص در برابر واقعیات 
این زندگي و وقایع غیرقابل کنترلي چون بیماري، بالیاي طبیعي، از دست دادن عزیزان 
انسجام  و  نگردد  رواني  آشفتگي  دچار  به سادگي  بیروني  فشارزاي  عوامل  از  بسیاري  و 

شخصیتي و بهداشت رواني خود را حفظ کند. 
آلپورت درباره ی سیستم هاي ارزشي و دیني معتقد است که کارکرد و وظیفه ی یک سیستم 
ارزشي، وحدت دادن به حیات انسان است. به نظر او باالترین سیستم ارزشي که به انسان 
وحدت مي دهد سیستم ارزشي دیني است. این سیستم بهترین زمینه را براي یک شخصیت 
سالم آماده مي کند. یونگ بر خالف فروید از مذهب طرفداري مي کرد و بر این باور بود که 
تجارب مذهبي حسي اصیل هستند و جامعه نیازمند مذهب است. او موافقت زیادي با مذهب 
داشت و می پنداشت که تجارب مذهبي مي توانند به صورت ظاهري حاصل شوند، لیكن وي 
همه ی آن ها را به صورت نمادهاي کهن الگویي مي دید. آرجیل5  )2002( در مقاله اي تحت 
عنوان تأثیر اعتقادات دیني بر روان درماني تأکید مي کند که اعتقادات مذهبي افراد به مراتب براي 
مدت طوالني تري در انسان تأثیر مي گذارد تا جهت گیري به سمت مكتب خاص روان درماني. 
اعتقادات مذهبي نه تنها می تواند در پیشگیري از  بیماري هاي رواني و درمان آن ها تأثیر داشته 
باشد، بلكه عوارض جسماني بیماري ها را نیز کاهش می دهد و طول مدت بیماري ها را )اعم از 

جسماني و رواني( کم مي کند )مالتبي6 ، 1995(. 
دوره ی زندان با استرس و فشار روانی باالیی همراه است که می تواند موجب مشكالت 
روان شناختی متعددی گردد؛ بنابراین با در نظر گرفتن مباحث مطرح شده در مورد نقش دین 
در بهداشت رواني در  این مقاله به بررسي نقش مذهبي بودن و انجام اعمال و مناسک 

1.Pyszczynki
2.Green bery
3.Solomon
4.Hamilton
5.Argyle
6.Maltby
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مذهبي در امیدواري و رابطه ی آن با صفات شخصیتي روان نژندگرایی، روان پریش گرایی، 
برون گرایي و تمایل به رفتارهاي ضداجتماعي نوجواناني که به دالیل مختلف دوران حبس 

خود را سپري مي کنند، پرداخته شد. 
روش

جامعه ی آماري این تحقیق شامل کلیه ی نوجوانان بزهكاري بود که در سه ماهه ی اول 
سال 1385 در کانون اصالح و تربیت استان آذربایجان غربي تحمل حبس مي کردند. با 
توجه به تعداد محدود جامعه ی آماري با لحاظ روش نمونه گیري در دسترس کلیه مددجویاني 

که حاضر به همكاري شدند )40 نفر( به عنوان نمونه ی تحقیق انتخاب شدند.

ابزارهاي تحقیق

با طیف  آیتمي  مقیاس 19  )PIOS(: یک  پن1   پرسشنامه ی حساسیت مذهبي  الف( 
لیكرت پنج گزینه اي است. این پرسشنامه توسط جاناتان، دیوید و شاون در سال 2001 تهیه 
شده است. طبق گزارش مؤلفان آلفاي کل 19 آیتم برابر با 93%، براي خرده مقیاس ترس 
از گناه 9% و ترس از خدا 88% به دست آمده است. این مقیاس روي دانشجویان دانشگاه 
تبریز هنجاریابي شده است )قراباغي و عبداله زاده 1382(. ضریب آلفاي کرونباخ براي کل 
پرسشنامه 0/92، براي خرده مقیاس 12 گویه اي ترس از گناه 0/85 و براي خرده مقیاس 
7 گویه اي ترس از خدا 0/9 بوده که همگي این مقادیر حاکي از ثبات دروني باالي این 

پرسشنامه است.
ب( مقیاس ناامیدي بک: این مقیاس شامل 20 سؤال خودسنجي است که توسط بک و 
همكاران )1976( براي پیش بیني رفتار خودکشي گرایانه طراحي شده است. بک و همكاران 
)1990( در یک بررسي به این نتیجه رسیدند که نمره ی 9 یا بیشتر در این مقیاس توانسته 
است 17 بیمار سرپایي به جز یک نفر را که بعداً مرتكب خودکشي شده اند شناسایي کند. در 

این تحقیق ضریب آلفاي کرونباخ به دست آمده براي این مقیاس 0/87 است.
1.Peen Inventory of Scrupulosity
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جدول 1: فراوانی آزمودنی ها براساس تحصیالت

ج( پرسشنامه ی شخصیتي نوجوانان آیزنک: این پرسشنامه توسط آیزنگ )1975( تهیه شده 
است و در ایران توسط براهني و همكاران )1370( استاندارد و پایایي و اعتبار قابل قبولي براي 
آن ذکر شده است. در این پژوهش ضریب آلفاي کرونباخ به دست آمده براي این مقیاس 0/74 بود.

یافته ها
میانگین سني آزمودني ها 17 با انحراف معیار 0/59 بود. در جدول 1 فراواني آزمودني ها 

بر اساس سطح تحصیالت نشان داده شده است. 

در جدول شماره ی 2 شاخص هاي آماري متغیرهاي مورد بررسي در این تحقیق نشان داده 
شده است. 

جدول 2: شاخص های توصیفی حساسیت مذهبی، ناامیدی و صفات شخصیتی
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براي بررسي رابطه ی متغیرهاي مورد بررسي یعني حساسیت مذهبي با صفات شخصیتي و 
ناامیدي از ضریب همبستگي پیرسون استفاده شد. همچنان که در جدول 3 مشاهده مي شود 
ضریب همبستگي بین حساسیت مذهبي و برونگرایي 0/261 ولی غیرمعنادار است. ضریب 
همبستگي بین حساسیت مذهبي و روان نژندگرایی 0/439- با سطح معناداري 0/005 بود، به 
این معنی که هر چقدر میزان حساسیت مذهبي پایین باشد بي ثباتي عاطفي و روان رنجوري 
باالتر است. ضریب همبستگي بین حساسیت مذهبي و روان پریش گرایی 0/357- با سطح 
معناداري 0/024 نیز نشان مي دهد که افراد داراي حساسیت مذهبي باال، سطوح پایین تري از 
نشانه هاي روان پریش گرایی را نشان مي دهند. ضریب همبستگي 0/443- با سطح معناداري 
0/004 بین رفتارهای ضداجتماعی و حساسیت مذهبی بیانگر آن است که گرایش فكري و 
عملي نسبت به رفتارهاي ضداجتماعي در افرادي که حساسیت مذهبي باالتري دارند پایین 
است. ناامیدي نیز یک همبستگي منفي با حساسیت مذهبي داشت، )p =0/018  ، -0/375( که 
نشان می دهد که هرچقدر میزان حساسیت مذهبي یاالتر باشد از میزان ناامیدي کاسته مي شود.

 
جدول 3: ضرایب همبستگی پیرسون بین حساسیت مذهبی با ناامیدی و صفات شخصیتی

بحث
اعتقادات مذهبي، توکل به خدا و انجام مناسک مذهبي به عنوان متغیرهاي میانجي، مي توانند 
اثرات منفي استرسورها را تعدیل کنند و به عنوان یک سازوکار مقابله اي کارآمد در مواجهه با 
استرس هاي محیطي و روان شناختي مؤثر باشند. براي نمونه نیلمن و پرساد )1995( نشان دادند 
که از 50 مطالعه انجام شده، 36 مطالعه مؤید همبستگي مثبت بین مذهبي بودن و سالمت 
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رواني است. همچنین بر اساس یافته هاي پارگامنت مذهب به همان نحوي که ارزیابي از منابع 
در دسترس را براي پاسخ به تنش ها شكل مي دهد، مي تواند ارزیابي شناختي از موقعیت هاي 

تنش زا و فرآیندهاي اسنادي را تحت تأثیر قرار دهد )مک فادن1 ، 1998(.   
و  روان نژندگرایی  میزان  و  مذهبي  حساسیت  بین  که  داد  نشان  تحقیق  یافته هاي 
روان پریش گرایی در نمونه ی مورد بررسي رابطه ی منفي وجود دارد. با توجه به این که دوران 
زندان و تحمل حبس مخصوصاَ در دوره ی نوجواني بالقوه استرسور منفي نیرومندي است و 
موجب بروز برخي مشكالت روان شناختي از قبیل افسردگي، اضطراب، ناامیدي و غیره مي شود، 
داشتن ایمان و اعتقاد قوي و انجام اعمال و مناسک مذهبي از قبیل خواندن نماز، شرکت در 
کالس هاي قرآن و سایر مراسم مذهبي مي تواند به عنوان عاملي مؤثر در کاهش استرس که 
خود سرمنشأ مشكالت رواني مختلفي است، باشد. رابطه ی منفي بین حساسیت مذهبي و 
گرایش به رفتارهاي ضداجتماعي بیانگر آن است که هر چقدر گرایش فكري و عملي افراد 
نسبت به مذهب بیشتر باشد، تمایل شان نسبت به انجام رفتارهاي ضداجتماعي پایین تر است. 
در تبیین این یافته مي توان گفت که حساسیت مذهبي مي تواند به عنوان یک عامل بازدارنده ی 
مؤثر افكار و رفتارهاي ضداجتماعي عمل کند و افراد اواًل به خاطر ترس از گناه و ترس از خدا 

و ثانیاً به خاطر ترس از عقوبت انجام رفتارهاي ضداجتماعي کمتر مرتكب این رفتارها شوند.
همبستگي منفي بین حساسیت مذهبي و ناامیدي نشان دهنده ی آن است که افرادي که 
حساسیت مذهبي باالیي دارند، نسبت به آینده، زندگي و رهایي از مشكالت موجود امیدوارترند 
و دوران حبس خود را با آرامش و بهداشت رواني مطلوبي سپري مي کنند. در تبیین این یافته 
مي توان به نقش توکل به خدا در امیدواري و فایق آمدن بر استرس ها اشاره کرد، موضوعي 
که در تحقیقات متعددي به آن اشاره شده است. براي نمونه غباري )1385( رابطه ی معناداري 
بین توکل به خدا و کاهش اضطراب و افزایش امیدواري در دانشجویان گزارش کرده است. 
همچنین غباري )1377( در تحقیق دیگري نشان داد که افراد در بعد حوادث و اتفاقات ناخواسته، 
کاماًل رهیافت تفویضي را براي مقابله استفاده مي کنند؛ یعني در امور مربوط به اتفاقات و حوادث 
ناخواسته، کاماًل کنترل را به خدا واگذار مي کنند و فكر مي کنند که خودشان نمي توانند این 
حوادث را کنترل کنند؛ نكته اي که در مورد افراد مورد بررسي در این تحقیق نیز مي تواند 
1.Mc Fadden



293

صادق باشد. بنابراین با توجه به مباحث مطرح شده مي توان نتیجه گرفت، افرادي که حساسیت 
مذهبي باالیي دارند و نسبت به انجام اعمال مذهبي پایدارترند از لحاظ صفات شخصیتي نیمرخ 
سالم تري دارند و عالوه بر این نسبت به آینده امیدوارترند و خودشان را بهتر با محیط و شرایط 

استرس زا سازگار مي کنند. 
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رابطه ی تقید مذهبي خانواده، درجه ی مذهبي بودن فرد و سرسختي
روان شناختي در دانشجویان دانشگاه اصفهان

ملیحه سادات کاظمي 1

چکیده 

با توجه به تأکید فراوان تعالیم اسالمي بر صبر در مشكالت و مصیبت ها، به نظر مي رسد 
مفهوم سرسختي روان شناختي با مفهوم صبر در تعالیم اسالمي رابطه ی نزدیكي داشته باشد. 
مطالعه ی حاضر به منظور بررسي رابطه ی میان تقید مذهبي خانواده و درجه ی مذهبي بودن 
افراد با سرسختي روان شناختي انجام شد. 100 نفر از دانشجویان دانشگاه اصفهان به طور 
تصادفي ساده انتخاب شدند. مقیاس سرسختي نوجوان )AHS( و زیرمقیاس تقید مذهبي از 
مقیاس عملكرد خانواده )FFS( به انضمام برخي مشخصات جمعیت شناختي تكمیل گردید. 
درجه ی مذهبي بودن افراد توسط آن ها در یک طیف لیكرتي 8 درجه اي مشخص شد. بین 
تقید مذهبي خانواده و مؤلفه »تعهد« از سرسختي روان شناختي رابطه ی معنادار وجود داشت 
)r=0/27, p=0/03(. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام مشخص ساخت که از میان ویژگي هاي 
افراد مي تواند سرسختي  بودن  تقید مذهبي خانواده، درجه مذهبي  نیز  و  جمعیت شناختي 
روان شناختي )R2=0/26,p=0/049( و نیز دو مؤلفه ی »تعهد« )R2=0/46,p=0/001( و 
»کنترل« )R2=0/33,p=0/01( را پیش بیني کند. مذهبي بودن افراد بر سرسختي روان شناختي 
در مواجهه با مصائب و مشكالت مؤثر است. چگونگي تأثیر مذهب و تعالیم مذهبي بر هر یک از 

مؤلفه هاي سرسختي روان شناختي مورد بحث قرار گرفته است.

1. دانشجوي دکتراي روان شناسي عمومي، دانشگاه اصفهان. 
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مقدمه

بخشي از رویدادهاي زندگي فشارهایي است که هر فرد در طول عمر خود با آن ها مواجه 
است، اما آثار و پیامد این فشارها و واکنش افراد به آن به درجات و شیوه هاي متفاوت است. 
بعضي از افراد فشارها را تحمل می کند و دیرتر از پا در مي آیند و بعضي دیگر در مقابل فشارها 
از پا در می آیند و بیمار مي شوند. در روند شناسایي علل تفاوت افراد در واکنش به این فشارها، 
پژوهش هاي مختلفي انجام شده است. تا قبل از دهه ی 1980 بیشتر پژوهش ها روي علل 
استرس، تغییرات و بحرآن هاي زندگي و ارتباط آن ها با سالمتي جسماني و روان شناختي تمرکز 
داشتند )مانند کارهاي هولمز1  و راهه2 ، 1967(. اما  در سال 1976 رابكین3  و استرونینگ4  
گزارش کردند که تفاوت هاي بسیاري میان افراد از لحاظ میزان فشار رواني ادراک شده و ابتالي 
به بیماري وجود دارد. سه سال بعد کوباسا5  به ویژگي هاي شخصیتي دخیل در رابطه ی استرس 
و بیماري که اثرات زیانبار استرس را تعدیل مي کنند، اشاره کرد )شكرکن، 1374(. کوباسا 
)1979( نشان داد ساختار شخصیتي افرادي که درجه ی باالیي از استرس را بدون بیماري تجربه 
مي کنند، متفاوت از افرادي است که در شرایط استرس بیمار مي شوند. او این ساختار شخصیتي 

را در قالب سازه اي با عنوان »سرسختي«6 معرفي کرد.
کوباسا )1979( با استفاده از نظریه هاي شخصیت، سرسختي را ترکیبي از باورها در مورد 
خویش و جهان تعریف کرد که از سه مؤلفه ی تعهد7 ، کنترل8  و مبارزه جویي9  تشكیل 
شده است و در عین حال ساختار واحدي است که از عمل یكپارچه و هماهنگ این سه 
مؤلفه ی مرتبط با هم سرچشمه مي گیرد. بر این اساس، افراد سرسخت در برابر مشكالت 

1.Holmes
2.Rahe
3.Rabkin
4.Sttruening
5.Kobasa
6.hardiness
7.commitment
8.control
9.challenge
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زندگي به نقش و مسؤولیت خود بیش از اعمال و اشتباهات دیگران اهمیت مي دهند و در نتیجه 
نقش مرکزي در رویدادها را »خود« بازي مي کند نه عواملي مانند شانس و تصادف )کوباسا، 
1979(. وي معتقد بود که این سه عنصر در توانایي مقابله با چالش هاي محیطي و تغییر وقایع 
استرس زا به فرصت هاي رشد شخصي نقش دارند. نقص یا کمبود در این سه عنصر سرسختي، 

»فرسودگي«1 را توضیح مي دهد )لمبرت2  و یاماسه3 ، 2003(.
درباره ی نحوه ی عمل سرسختي روان شناختي بیشتر محققان بر شیوه هاي مقابله اي تأکید 
کرده اند. رودوالت4  و زون5  )1989( دریافتند که افراد سرسخت رویدادهاي استرس زا را مثبت تر 
و قابل کنترل تر ارزیابي مي کنند و این امر باعث مي شود تا برانگیختگي جسماني که به بروز 
بیماري هایي منجر مي شود، در افراد سرسخت کمتر باشد. مدي6  )1990، به نقل از قرباني، 
1374( در تبیین جامع تر و دقیق تري از ساز و کار عمل سرسختي شیوه هاي مقابله اي تبدیلي7  
را مطرح کرده است که در آن فرد عامل فشار را به اجزاي کوچک تر تقسیم مي کند و در نتیجه 
به درک بهتر عامل فشار نایل مي آید و بهتر مي تواند اعمالي را در جهت رفع آن شناسایي کند 

و در نهایت فرد اقدامات عملي قاطعانه اي در جهت رفع فشار انجام مي دهد.
هسیو8  و شیوسان9  )1999، به نقل از شریفي، 1382( بیان کردند که سرسختي در سال هاي 
اولیه ی زندگي ریشه دارد و در نهایت سبب بهبود بهداشت، نظام اخالقي و عملكرد افراد 
مي شود. کوباسا، مدی و پوستی10 )1982( بیان داشته اند که احتمااًل تجارب دوره ی کودکي و 
تعامل با والدین و اطرافیان مي تواند منجر به یک شخصیت سرسخت شود. آن ها در این زمینه 
بر جنبه هاي مثبت روابط تأکید داشتند. محققان به طور نظري سرسختي را پدیده اي مي دانند 
که تحت تأثیر تجارب غني، متنوع و پاداش دهنده ی دوران کودکي شكل مي گیرد. موفقیت در 

1.burnout
2.Lambert, et al 
3.Yamase
4.Rhodwalt
5.Zone
6.Maddi
7.transformational
8.Hsu
9.Shiu-Sian
10.Puccetti
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مدرسه و در زندگي به طور کل، احساس تعهد، کنترل و مبارزه جویي فرد را افزایش مي دهد در 
حالي که ناکامي باعث کاهش آن مي شود )کوباسا و مدي، 1982؛ مدي و خوشابا1 ، 1994؛ مدی، 

خوشابا و پرسیكو2 ، 2002؛ هانا3  و موریسي4 ، 2001(. 
هانا و موریسي )2001( در پژوهش خود به منظور تعیین همبسته هاي روانی- اجتماعي 
سرسختي روان شناختي به این نتیجه رسیدند که جنسیت، سن، پایه ی تحصیلي، مذهب و 
شادي با سرسختي رابطه دارند. آن ها بر نقش مهم مذهب در تحلیل علّي شكل گیري سرسختي 
روان شناختي صحه گذاشتند. شریفي )1382( نیز در پژوهشي در داخل کشور، به نقش مهم تقید 
مذهبي خانواده در پیش بیني مؤلفه هاي سرسختي دست یافت. در واقع به نظر مي رسد مفهوم 
سرسختي روان شناختي با مفهوم صبر شباهت داشته باشد. این امر با توجه به مفهوم صبر و 
آیاتي که در مقام صبر آمده اند مشخص مي گردد. صبر به معني خویشتن داري و حبس نفس و 
شكیبایي نسبت به چیزي که دین و عقل از انجام آن نهي کرده، است )اسرار، 1375(. مفهوم 
صبر این معنا را تداعي مي کند که گویي عاملي انسان را به سویي مي کشاند و او در مقابل آن 
مقاومت مي کند. این عامل ممكن است دروني باشد و یا بیروني. صبر یكي از موضوعات مهم 
در اخالق اسالمي است. به طوري که نقش مهمي در ساختن شخصیت انسان دارد و یكي از 
رموز پیروزي و موفقیت در هر کار است. صبر در زندگي انسان داراي ابعاد گوناگوني است به 

طوري که مي تواند سراسر زندگي انسان را احاطه کند )اسرار، 1375(.
چند نمونه از آیاتي که درباره با صبر آمده اند در ادامه مورد اشاره قرار گرفته است: 

-اي اهل ایمان در پیشرفت کار خود صبر و مقاومت پیشه کنید و به ذکر خدا و نماز توسل 
جویید که خدا یاور صابرانست.

-و البته شما را به سختي ها، چون ترس و گرسنگي و نقصان اموال و نفوس و آفات زراعت 
بیازماییم؛ و بشارت و مژده ی آسایش از آن سختي ها، صابران راست.

-آنان که چون به حادثه ی سخت و ناگواري دچار شوند صبوري پیش گرفته و گویند ما به 

1.Khoshaba
2.Persico
3.Hannah
4.Morrissey
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فرمان خدا و به سوي او رجوع خواهیم کرد. آن گروهند که به ایشان درودهاست از جانب 
پروردگار و رحمت خاص و آن ها خود هدایت یافتگانند1 .

- و البته شما را در مقام »امتحان« مي آوریم تا آن کس که در راه خدا مجاهده و کوشش 
دارد )و بر رنج آن( صبر مي کند مقامش معلوم سازیم و اخبار و اظهارات شما را هم بیازماییم2 .
- نیكوکاران و مؤمنان کساني هستند که به هنگام سختي و ضرر و ترس شكیبا هستند3 .

- خداوند صابران را دوست دارد4 .
مقایسه ی مفهوم صبر در تعالیم دیني و اخالق اسالمي با سازه ی سرسختي روان شناختي 
شباهت میان آن ها را نشان مي دهد. به عبارتي مفهوم صبر نیز هر سه مؤلفه ی کنترل، تعهد 
و مبارزه طلبي را شامل مي گردد؛ بدین معني که فرد صبور باید بتواند کنترل اعمال خود را در 
دست داشته باشد، با سختي ها به مبارزه بپردازد و نسبت به اهداف خود تعهد داشته باشد. با توجه 
با این شباهت ها فرضیه مطرح شده این است که بین درجه ی مذهبي بودن افراد و سرسختي 

روان شناختي آن ها رابطه ی مثبت وجود دارد.

روش 

آزمودني ها 
آزمودني هاي این تحقیق را 100 نفر از دانشجویان دانشگاه اصفهان )66 دختر و 44 پسر( 
تشكیل می دادند که به طور تصادفي ساده انتخاب شدند. محدوده ی سني آن ها بین 18 تا 35 
سال و میزان تحصیالت آن ها بین 13 تا 17 سال بود. 86/7% آن ها مجرد، 11/7% متأهل، 
و1/7% بیوه بودند. 38/3% وضعیت اقتصادي عالي یا خوب، 1/7% وضعیت اقتصادي متوسط 
و60% وضعیت اقتصادي ضعیف و خیلي ضعیف داشتند. 75% بومي اصفهان و25% غیربومي، 

96/7% شیعه، 1/7% سني و 1/7%مسیحي بودند. 

1. 158 و 156، 154، بقره2. 
2. 31، محمد 47. 

3. 117، بقره 2. 
4. 146، آل عمران 3 .
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ابزارها

1. مقیاس سرسختي نوجوانانAHS( 1(- این مقیاس داراي 45 ماده است که در یک 
طیف لیكرت چهار درجه اي میزان سرسختي افراد را مورد سنجش قرار مي دهد. به منظور 
استفاده مقیاس روي نمونه ی دانشجویي تعدادي از عبارات اصالح شد تا با نمونه دانشجویي 
متناسب باشد. در پژوهش شریفي )1382( ضریب همبستگي هر یک از زیرمقیاس ها با نمره ی 
کل به این ترتیب به دست آمده است: براي زیرمقیاس تعهد 0/75، براي زیرمقیاس کنترل 
0/87، و براي زیرمقیاس مبارزه جویي 0/57. در این تحقیق ضریب آلفاي کرونباخ براي کل 
مقیاس سرسختي 0/73 و ضرایب همبستگي هر یک از زیرمقیاس ها با نمره ی کل به ترتیب 
0/65 براي زیرمقیاس تعهد، 0/88 براي زیرمقیاس کنترل و 0/65 براي زیرمقیاس مبارزه طلبي 

محاسبه شد.
2. زیرمقیاس تقید مذهبي خانواده2 - این زیرمقیاس بخشي از مقیاس عملكرد خانواده3  
)FFS( )بلوم4 ، 1985، به نقل از شریفي( و داراي پنج عبارت است که در یک طیف لیكرت چهار 
درجه اي میزان تقید مذهبي خانواده را مورد سنجش قرار مي دهد. در پژوهش شریفي )1382( 
همبستگي آن با نمره ی کل 0/56 به دست آمد. در پژوهش حاضر ضریب آلفاي کرونباخ براي 

زیرمقیاس تقید مذهبي 0/78 به دست آمد.
3. درجه ی مذهبي بودن- از طریق درجه بندي شرکت کنندگان در یک طیف لیكرتي هشت 

درجه اي از میزان مذهبي بودن آن ها مشخص گردید.
4. مشخصات جمعیت شناختي- شامل جنسیت، سن، میزان تحصیالت، رشته ی تحصیلي، 
وضعیت تأهل، وضعیت اقتصادي خانواده، بومي یا غیربومي بودن و مذهب فرد در سؤاالت 

مربوط به این مشخصات مشخص گردید.
مقیاس هاي نامبرده شده به انضمام یكدیگر به شرکت کنندگان تحویل داده شد و پس از 

1.(Adolescence Hardiness Scale (AHS 
2.Family religiosity
3.(Family Functioning Scale (FFS
4.Bloom
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نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون به روش گام به گام روي سرسختي و مؤلفه هاي آن نشان 
داد که درجه ی مذهبي بودن مي تواند نمره ی افراد را در نمره ی کل سرسختي روان شناختي و 

مؤلفه هاي آن پیش بیني کند. )جدول 2(.
) 100-n( جدول 2، نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام،  سرسختي روان شناختي و مؤلفه هاي آن

تكمیل در زمان مقتضي از آن ها تحویل گرفته شد. تجزیه و تحلیل آماري داده ها با استفاده از 
نرم افزار SPSS 9 صورت گرفت.

یافته ها

در جدول 1 همبستگي میان متغیرهاي پژوهش نشان داده شده است. همان طور که در 
جدول آمده است تقید مذهبي خانواده با مؤلفه ی تعهد رابطه معنا دار دارد )r=0/27,p>0/05(؛ 
 )r=0/26,p=0/04( مؤلفه ی کنترل ،)r=0/43, p>0/001( درجه ی مذهبي بودن با مؤلفه ی تعهد
و سرسختي به طور کل )r=0/26,p>0/05( رابطه ی معنادار دارد؛ درجه ی مذهبي بودن با تقید 
مذهبي خانواده، رابطه ی معنادار دارد )r=0/73, p>0/001(. سرسختي و مؤلفه هاي آن با سایر 

متغیرهاي جمعیت شناختي رابطه ی معناداري نداشتند.
جدول1، همبستگي میان مؤلفه هاي سرسختي روان شناختي، تقید مذهبي خانواده و درجه ی مذهبي بودن 

)n=100(
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بحث 
نتایج نشان داد که درجه ی مذهبي بودن مي تواند نمره ی افراد را در سرسختي به طور کل 
و مؤلفه هاي تعهد و کنترل پیش بیني کند. با وجود همبستگي باال بین تقید مذهبي خانواده و 
تعهد، در تحلیل رگرسیون درجه ی مذهبي بودن توانست به طور معنادار نمرات سرسختي و 
تعهد و کنترل را پیش بیني کند؛ بدین معنا که  نمرات تقید مذهبي خانواده به دلیل همپوشي با 
درجه مذهبي بودن افراد معنادار نشد و در نهایت این درجه ی مذهبي بودن خود فرد است که 
نقش اصلي را ایفا مي کند و عالوه بر تقید مذهبي خانواده تحت تأثیر منابع دیگري مثل تجارب 

شخصي هر فرد قرار دارد.
نتایج این مطالعه مبني بر وجود رابطه بین درجه ی مذهبي بودن افراد و سرسختي روان شناختي 
با نتایج پژوهش شریفي )1382( و هانا و موریسي )2001( هماهنگ است؛ با این وجود در 
پژوهش هانا و موریسي )2001( جنسیت، سن و پایه ی تحصیلي نیز با سرسختي رابطه نشان 
داد ولی در این پژوهش چنین نبود. یک دلیل براي عدم وجود رابطه بین سن و سرسختي این 
است که کلیه ی شرکت کنندگان در این تحقیق را دانشجویاني تشكیل مي دادند که از نظر سني 

پراکندگي کمي داشتند. 
به نظر مي رسد توان پیش بیني کنندگي درجه ی مذهبي بودن براي مؤلفه هاي تعهد و کنترل 
تحت تأثیر آموزه هاي دیني باشد که افراد را تشویق به صبور بودن مي کند. افراد این آموزه ها و 
تعالیم دیني را به طرق گوناگوني یاد مي گیرند. از مهم ترین منابع یادگیري تعالیم دیني، یادگیري 
آن در خانواده است. به عبارتي خانواده اي که خود به صبر در امور اعتقاد دارد و در برابر مشكالت 
و مصائب از خود صبر نشان مي دهد به احتمال زیاد محیطي غني و مناسب براي کسب تجارب 
مثبت براي کودکان خود مهیا مي سازد که این خود مي تواند باعث افزایش سرسختي یا به 
عبارتي صبور بودن کودکان نیز گردد. از دیگر منابع مؤثر در یادگیري تعالیم اسالمي عبارتند از 
آموزش هاي رسمي در مدارس، یادگیري از طریق رسانه هاي گروهي، یادگیري هاي غیررسمي 

از طریق دوستان و آشنایان.
با وجود این که در بسیاري از آیات قرآن مصائب و مشكالت به عنوان نوعي »امتحان« و 
»آزمایش« شرح داده شده است، که افراد باید سعي کنند از آن سربلند بیرون بیایند، رابطه ی 
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معناداري میان مؤلفه مبارزه طلبي و درجه ی مذهبي بودن افراد به دست نیامده است. یک دلیل 
احتمالي بر عدم وجود چنین رابطه اي مي تواند در تعبیر و تفسیر افراد از مفهوم »صبر« نهفته 
باشد. شاید مفهوم صبر در اذهان مردم  بیش از آن که با چالش پذیري و به مبارزه طلبیدن به 
منظور پیروز شدن و غلبه بر مشكالت ارتباط دارد با پذیرش مشكالت ارتباط داشته باشد. 
بررسي چگونگي رابطه ی مبارزه طلبي و مذهب حائز اهمیت ویژه اي است. این پژوهش در 
یک نمونه ی دانشجویي انجام شده است و در تعمیم نتایج آن باید احتیاط کرد. به نظر مي رسد 
مقایسه ی سرسختي روان شناختي در میان گروه هاي مذهبي مختلف بتواند راهگشاي برخي از 

سؤاالت در مورد تفاوت هاي فردي در میزان سرسختي باشد.
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تلفیق شناخت درماني و آموزه هاي مذهبي در 
بهبود عوارض ناشي از جدایي روان شناختي

دکتر ریتا لیاقت1  

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسي تأثیر شناخت درماني گروهي با تأکید بر مذهب بر بهبود 
عوارض ناشي از جدایي روان شناختي انجام شد. 500 دانشجوي دختر دانشگاه آزاد تهران 
مرکز، با روش نمونه گیري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب  و پرسشنامه ی جدایي روان شناختي 
هافمن و پرسشنامه ی سالمت رواني ویسكانسن روي آن ها اجرا شد. بر اساس نقطه ی برش 
)  انحراف استاندارد ± میانگین نمرات پرسشنامه ی سالمت رواني( 60 نفر از این دانشجویان 
که نمرات آن ها پایین تر از نقطه ی برش بود، انتخاب و به دو گروه 30 نفري آزمایش و کنترل 
تقسیم شدند. شناخت درماني گروهي با تأکید بر آموزه هاي دیني طي جلسات دهگانه روي گروه 

آزمایش اعمال شد. 
نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین مؤلفه هاي جدایي روان شناختي و سالمت رواني 
رابطه ی معناداري وجود دارد به طوري که با افزایش نمرات مؤلفه هاي استقالل عاطفي، استقالل 
بازخوردي و استقالل کنشي تحت تأثیر تكنیک هاي شناختي با رویكرد دیني، میزان سالمت 
رواني افزایش مي یافت. گروه هاي داراي سطوح مختلف سالمت رواني از نظر مؤلفه هاي 
استقالل عاطفي، تعارض، بازخوردي و کنشي با یكدیگر تفاوت معناداري داشت. شناخت درماني 
گروهي با تأکید بر آموزه هاي دیني موجب افزایش برخي مؤلفه هاي سالمت رواني در گروه 

1. دانشگاه آزاد، واحد تهران مرکز. 
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آزمایش نسبــت به گروه کنترل شد به طوري که غلبه ی محیطي، رشد شخصــیت و رابطه ی 
صمیمانه  در گروه آزمایش تحت تأثیر نیایش با معبود افزایش چشمگیر یافت.

مقدمه

مؤثرترین داروی شفابخش نگرانی ها همان ایمان و اعتقاد مذهبی است )بلوس1 ، زایس2  و 
جیمز3 ، 1982(. دکتر الكسیس کارل نیز می گوید دعا و نماز قوی ترین نیرویی است که انسان ها 
می توانند ایجاد کنند. از راه دعا بشر می کوشد نیروی محدود خود را با متوسل شدن به منبع 
نامحدودی چون خدا افزایش دهد. وقتی که دعا می خوانیم، خود را به قوه ی پایان ناپذیری که 
تمام کائنات را بهم پیوسته است، متصل و مربوط می کنیم. به صرف همین استدعا، نواقص 
ما تكمیل می شود و با قدرتی بیشتر و حالتی بهتر از جا برمی خیزیم. برقراري پیوند عاطفي 
در رابطه ی نزدیک با افراد خاص و احساس ایمني بیشتر در حضور این افراد، مبناي جدایي 
روان شناختي است )اتكینسون4  و هیلگارد5  ،1983(. مشاهدات بالیني و تحقیقات نشان مي دهد 
مسائل حل نشده ی دلبستگي کودک و تحقق نیافتن به هنجار جدایي روان شناختي، منجر به 

ایجاد مشكالتي در تعامالت رواني و اجتماعي فرد در بزرگسالي مي شود.
در سال 1984 هافمن6  به بررسي ابعاد جدایي روان شناختي پرداخت که مشتمل بر چهار 
بعد استقالل کنشي، بازخوردي، عاطفي و تعارضي بود و در سال 1995 نیز کارول و همكاران 
در تبیین ابعاد سالمت رواني، مؤلفه هاي پذیرش خود،  ارتباط مثبت با دیگران، تسلط بر محیط 
زندگي، هدفمندي در زندگي و رشد فردي را مطرح کردند. همچنین سالمت رواني حالتي از 
بهزیستي و فقدان شرایط احساسات منفي است که منجر به سازگاري و پذیرش خود و جهان 
اطراف مي شود و در پژوهش حاضر به معنی مؤلفه های خودمختاري، استقالل، تسلط بر محیط 

1.Blos
2.Zies
3.James
4.Atkinson
5.Hilgard
6.Hoffman
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زندگي، هدفمندي در زندگي و رشد فردي ذکر شده است.
در این پژوهش، روش های شناخت درمانی با تأکید بر آموزه های معنوی و نیایش به کار رفت، 
چرا که در موقع دعا انسان احساس می کند شریک غمی دارد که با او درد دل می کند و حالی 
به او دست می دهد که با گوش دل می شنود )به تو کمک خواهم کرد(. این ندا سبب پیدایش 

نیرویی در انسان می شود که سبب موفقیت او می گردد.

روش
 

آزمودني ها
461 دانشجوی دختر دانشگاه آزاد اسالمی با روش نمونه گیري خوشه اي چندمرحله اي 
انتخاب و پرسشنامه ی جدایي روان شناختي )هافمن، 1984( و پرسشنامه ی  سالمت رواني 
معیار   انحراف   ( برش  نقطه ی  بر اساس  اجرا شد.  آن ها  روي   )1989 ، )رایف1  ویسكانسن 
میانگین( حاصل از نمرات پرسشنامه ی سالمت رواني، 60 نفر از این دانش آموزان که نمرات 
آن ها پایین تر از نقطه ی برش بود، انتخاب و به دو گروه 30 نفري آزمایش و کنترل تقسیم شدند 
و شناخت درماني گروهي طي جلسات دهگانه با تأکید بر رابطه ی آرامش روانی و مذهب روي 

گروه آزمایش اعمال شد.

ابزار

براي گردآوري داده هاي تحقیق از دو پرسشنامه ی زیر استفاده شد. 

الف- پرسشنامه  ی جدایي روان شناختي2  

1.Ryff
2.Psychological Seperation Inventory
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مقیاسی خودگزارش  است که جدایي روان شناختي از والدین را در چهار بعد )استقالل کنشي1، 
استقالل عاطفي2 ، استقالل تعارضي3  و استقالل بازخوردي( ارزیابي مي کند. این پرسشنامه  
داراي 138 گزاره ی خود توصیف کننده است که بر مبناي مقیاس پنج درجه ی لیكرت از »کاماًل 
در مورد من صادق است« تا »اصاًل در مورد من صادق نیست« سنجیده مي شود. همساني 
دروني در کل سؤاالت در پژوهش حاضر براي پرسشنامه ی جدایي روان شناختي هافمن 0/95، 
مقیاس ارزیابي استقالل عاطفي 0/89، استقالل تعارضي 0/86، استقالل نگرشي 0/87 و 

کنشي 0/84 محاسبه شد.

ب( پرسشنامه ی سالمت رواني مرکز علوم پزشكي ویسكانسن4 
به منظور ارزیابي سالمت رواني از پرسشنامه ی سالمت رواني مرکز علوم پزشكي ویسكانسن 
که در سال 1989 ساخته شده و تا سال 2000 مورد بررسي و تكمیل قرار گرفته است استفاده 
شد.  این پرسشنامه یک مقیاس شش محوري است که مشتمل بر گزاره هاي خودمختاري5، 
تسلط بر محیط6 ، رشد شخصیت7 ، ارتباط مثبت با دیگران8 ، هدفمندي در زندگي9  و 
خویشتن پذیري10  می شود که از شش مقیاس 16 بخشي درباره ی سالمت رواني تشكیل شده 
است. این مقیاس داراي 84 گزاره ی خودتوصیف کننده است که با مقیاس شش درجه اي از 
کاماًل مخالف، نسبتاً مخالف، کمي مخالف، کمي موافق، نسبتاً موافق و کاماًل موافق سنجیده 
مي شود. در پژوهش حاضر همساني دروني کل سؤاالت 0/88 و همساني دروني هر یک 
از زیرمقیاس ها به شرح زیر تعیین گردید: خودمختاري 0/35، تسلط بر محیط 0/67، رشد 

شخصیت 0/51، ارتباط مثبت با دیگران 0/67، هدفمندي در زندگي 0/61 و خویشتن پذیري 0/62.

1.functional
2.emotional
3.conflictual
4.Wisconsin Scale of Psychological Well-being
5.autonomy
6.environmental mastery
7.personal growth
8.positive relation
9.purpose in life
10.self acceptance
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شیوه ی اجرا

از آن جا که معمواًل تعداد اعضا در مشاوره ی گروهي باید شش الي دوازده نفر باشد )شفیع آبادي، 
1373( و در این تحقیق بر اساس نقطه ی برش در نظر گرفته شده در پرسشنامه ی سالمت 
رواني، نمره ی 60 نفر پایین تر از نقطه ی برش بود، نمونه ها به طور تصادفي به دو گروه 30 
نفري آزمایش و کنترل تقسیم شدند و سپس در 3 گروه 10 نفري مورد آزمایش قرار گرفتند 
و در جلسات دهگانه ی شناخت درماني که هر یک در حدود 1/5-1 ساعت طول مي کشید، 
شرکت کردند. در این جلسات به طور خالصه به گروه آزمایش آموزش داده شد که نتیجه و 
جهت زندگانی دنیا را می توان به سه سمت تصور کرد و یک انسان باید خود را در پایین نقاط 
سه گانه قرار دهد و ببیند به سوی کدام یک از آن ها پیش رفته است و هنگامی که وضعیت خود 

را دریافت در صورت لزوم مسیر زندگی خود را عوض کند.

   صفات ملكوتی و حقیقت

صفات حیوانی              انسان               بی تفاوتی
همچنین در طی جلسات دهگانه به گروه آزمایش بر اساس فرموده ی حضرت امیر )ع(» لو اَیُّها 
السائُل اسَتمع ُثمَّ استفهم ثم استیفنثم اِسَتعمل« این پرسش داده شده که در مورد هر مطلبی که 
می شنوید عمیقاً تفكر کنید، بپذیرید و به کار ببندید، در این صورت نگرانی و اضطراب و تشویش 
سراغ شما نخواهد آمد. در ضمن به آنان نشان داده شد که راه نیكبختی، سعادت، خداپرستی و 
آیین دوستی ساده است؛ راه نیكی همیشه باز، آستانه ی خداوندی همیشه نمایان و راه خداپرستی 

هویداست و آنچه الزم دارد تعهد اخالقی، تعمیم و اجرا است. 
 این تحقیق نوعی طرح آزمایشي بوده و تا حدود زیادي متغیرهاي مخدوش کننده، کنترل شد. 
پس از پایان ده جلسه ی شناخت درماني گروهي مجدداً آزمون سالمت رواني در دو گروه آزمایشي 
و کنترل اجرا شد. در این مدت گروه کنترل هیچ آموزشی در این جهت نمي دید. در نهایت دو 
گروه قبل و بعد از اجراي مداخله )جلسات گروهي شناخت درماني( مورد مقایسه قرار گرفت. 
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در این پژوهش به منظور بررسي ارتباط بین مؤلفه هاي جدایي روان شناختي و میزان سالمت 
رواني از ضریب همبستگي پیرسون استفاده شد و به منظور بررسي اثر مداخله بر سطوح سالمت 
 )MANOVA( رواني، با در نظر گرفتن جدایي روان شناختي از تحلیل واریانس چند متغیری
استفاده شد و از تحلیل واریانس تک متغیري )ANOVA( به منظور بررسي تفاوت گروه هاي 
 t با سطوح متفاوت سالمت رواني با یكدیگر از نظر مؤلفه هاي جدایي روان شناختي و از آزمون
براي بررسي تأثیر شناخت درماني گروهي بر مؤلفه هاي سالمت رواني دانشجویان استفاده شد.

یافته ها

مهم ترین دستاورد مطالعه ی حاضر این بود که بین چهار مؤلفه ی جدایي روان شناختي با 
میزان سالمت رواني، رابطه ی   معنادار وجود دارد و با افزایش میزان استقالل عاطفي، استقالل 
بازخوردي و استقالل کنشي، میزان سالمت رواني افزایش مي یابد. اما با افزایش میزان استقالل 
تعارضي میزان سالمت رواني کاهش مي یابد؛ یعني بین این دو متغیر ارتباط معكوس اما معنا  دار 

وجود دارد که نتایج آن در جدول شماره ی 1 آمده است.
جدول 1، ضرایب همبستگي مؤلفه هاي جدایي روان شناختي و سالمت رواني

 * =p>0/05  ** =p>0/01                                         

همچنین به منظور بررسي معنا دار بودن تفاوت گروه هاي با سطوح متفاوت سالمت رواني از 
نظر استقالل عاطفي، تعارضي، استقالل بازخوردي کنشي بر اساس نقطه ی برش 0/5 انحراف 
معیار پایین تر و باالتر از میانگین نمرات پرسشنامه ی  سالمت رواني، آزمودني ها به سه گروه 
داراي سالمت رواني باال، گروه متوسط و گروه داراي سالمت رواني پایین )بیمار( تقسیم شدند. 
به منظور بررسي اثر اصلي متغیر مستقل سطوح متفاوت سالمت رواني بر متغیر وابسته جدایي 
روان شناختي از روش تحلیل واریانس چندمتغیري )MANOVA( استفاده شد. از آن جا که 
آزمون معناداري MANOVA براي تأثیر جدایي روان شناختي بر سطوح متفاوت سالمت 
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رواني تأیید شد، بنابراین آزمون واریانس تک متغیري براي تحلیل هر یک از متغیرهاي وابسته 
به طور جداگانه محاسبه شده که نتایج  آن در جدول 2 ارائه شده است.

جدول 2، خالصه ی    تحلیل وایانس تک متغیري براي هر یک از متغیرهاي وابسته

چنانكه در جدول 2 مشاهده مي شود مؤلفه هاي استقالل عاطفي، استقالل تعارضي، استقالل 
بازخوردي و استقالل کنشي در هر سه گروه داراي سطوح متفاوت سالمت رواني )باال، عادي، 

پایین( تفاوت معناداري داشت.
به منظور بررسي تأثیر شناخت درماني گروهي بر مؤلفه هاي سالمت رواني جوانان از بین 
آزمودني هایي که نمره ی پایین در آزمون سالمت رواني داشتند )پایین تر از نقطه برش 310/69( 
دو گروه یعني 30 نفر گروه آزمایش و 30 نفر گروه کنترل انتخاب و قبل و بعد از مداخله مقایسه 

شدند که نتایج آن در جدول 3 ارائه شده است.
جدول 3، نتایج آزمون معناداري براي مقایسه ی تفاضل میانگین هاي پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش

با توجه به جدول 3 مي توان نتیجه گرفت که شناخت درماني گروهي باعث شده نمرات غلبه ی 
محیطي، رشد شخصیتي و رابطه ی صمیمانه در گروه آزمایش افزایش پیدا کند ولي بر  مؤلفه ی 

خودمختاري، هدفمندي در زندگي و خویشتن پذیري درمان شناختي تأثیري نداشته است.
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بحث

این مطالعه نشان داد که بین چهار مؤلفه ی جدایي روان شناختي با میزان سالمت رواني 
رابطه ی معنادار وجود دارد، به صورتی که با افزایش میزان استقالل عاطفي، استقالل بازخوردي 
و استقالل کنشي، میزان سالمت رواني افزایش مي   یابد. این در حالي است که تحقیقات دیگر 
نشانگر این است که اطمینان و آرامش روانی یعنی تحرک روان به یک سو و شک و تردید 
یعنی تحرک روان به هدف های مختلف، که سعی شد این همسویی را بر اساس تاثیرات مذهب 

و ایمان  و اعتقادات قلبی و تقویت آن طی جلسات دهگانه حاصل کنم.
در بخش دیگري از مطالعه ی حاضر رابطه ی سطوح متفاوت سالمت رواني از نظر استقالل 
عاطفي تعارض، بازخوردي و کنشي با یكدیگر بررسی شد. براي مثال در تأیید نتایج این بخش 
در یک مطالعه ی کوباک1 و لستر2 )1991( نشانه هاي افسردگي را دوبار با فاصله ی زماني 
اندازه گیري کردند و دریافتند جوانان دلبسته ی ناایمن که جدایي روان شناختي به شكل کامل 
و رشدیافته در آن ها وجود ندارد، میزان بیشتري نشانه هاي افسردگي را نشان مي دهند )کني3 ، 
کلپاک4  و کی کول5 ، 1998(. همچنین در تأیید ارتباط استقالل کنشي و بازخورد افراد، سطوح

متفاوت سالمت رواني تحقیقات بر اهمیت رفتار مؤثر حل مسأله جهت سازش یافتگي مؤثر 
تأکید کرده اند. توانایي حل مسأله شامل حل شناختي و رفتاري مسأله در موقعیت هایي است که 
بزرگساالن در زندگي روزمره با آن ها مواجه مي شوند. این موقعیت ها مي تواند مربوط به منزل، 
محل کار، دوستان و خانواده باشد )موس6  و اسكوفر7 ، 1993(. به منظور بررسي آخرین سؤال 
پژوهش حاضر که حاکي از تأثیر شناخت درماني گروهي و مؤلفه هاي سالمت رواني دانشجویان 
است؛ بین میانگین هاي گروه آزمایش و کنترل در مؤلفه هاي غلبه ی محیطي و رشد شخصیتي 
و رابطه ی صمیمانه، تفاوت معناداري وجود داشت. این یافته نشان دهنده ی تأثیر شناخت درماني 

با تأکید بر مذهب در افزایش میزان این مؤلفه ها در گروه آزمایش است.

1.Koback
2.Lester
3.Keny
4.Klepac
5.Kay Cole
6.Mous
7.Scoufer



311

منابع 
 Blos, A., Zies., C., & James, V. )1982(. Cognitive process and emotional -
disorder. New York: Guilford Press

 Hoffman, J. A. )1984(. Psychological separation of late adolescents from
their parents. Journal of Counseling Psychology, 31, 170-178
Keny, K. A., Klepac, L., & Kay Cole, A. )1998(. Peership and preadole -   
cents pereceptions of security in the child mother relationship. Develop-
mental psychology, 32)3(, 457-466

 Koback, & Lester, D. )1991(. Depression, suicidal ideation and locus of -
control. Psychological Abstracts, 80, 127-136



312

نگرش توحیدی در پیشگیری و درمان افسردگی:
نقش نگرش توحیدی در پیشگیری و درمان در آیات قرآن کریم
دکتر سید غفور موسوی ، دکتر داریوش عرفانی فر، دکتر غالمرضا دهقانی1، امراله ابراهیمی2

چکیده

افسردگی یكی از اختالالت شایع روانی است که چارچوب های شناختی انسان در شكل گیری 
و درمان آن مؤثر است. الزم ا ست نگرش توحیدی به عنوان یک چارچوب شناختی مورد بررسی 
قرار گیرد. این بررسی با استفاده از منابع و نرم افزارهای قرآن کریم انجام گرفت و اطالعات 

حاصله در غالب پیشگیری اولیه و ثانویه از افسردگی طبقه بندی و مورد بحث قرار گرفت.
سه محور اساسی این نگرش در پیشگیری از افسردگی و درمان آن عبارتند از: ایجاد تفكر 
مثبت و روحیه ی پویا، رفع نگرش های منفی و رفع عالئم و تظاهرات افسردگی، اعطای بینش 
کلی در مورد هستی و پاسخگویی به سؤاالت اساسی انسان، اعطای ایمان و حكمت، اعطای 
نگرش همراه با توکل و رضایت به قضاي الهی، نحوه ی برخورد با فقر و نگرانی های اقتصادی، 
نحوه ی برخورد با مشكالت خانوادگی و سایر مصائب زندگی از جمله محورهای مورد بحث در 

این مقاله با تكیه بر آیات قرآن کریم است.
نگرش توحیدی با طرح محورهای فوق در تأمین عواطف رضایت بخش و متعادل انسان نقش 
اساسی دارد و می تواند به عنوان یک چارچوب شناختی مؤثر در پیشگیری از افسردگی در سطوح اجتماعی 
و فردی در برنامه های پیشگیری و درمان مورد استفاده قرار گیرد. چارچوب های شناختی حاصل از این 
رویكرد می تواند مبنایی برای روان درمانی مبتالیان به افسردگی مورد استفاده قرار گیرد. در این مقاله به 

تشابه و تفاوت این نگرش با سایر چارچوب های شناختی اشاره شده است.

1. دانشگاه علوم پزشكی اصفهان. 
2. مرکز تحقیقات علوم رفتاری در قلمرو اسالم، دانشگاه علوم پزشكی اصفهان. 
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مقدمه 

افسردگی یكی از اختالالت شایع روانی است. نحوه ی نگرش به انسان، جامعه و جهان 
می تواند نقش مهمی در شكل گیری عواطف انسان داشته باشد )سادوک و سادوک، 2003(. از 
طرف دیگر توحید، اساسی ترین اصل اسالم )ری شهری، 403، الف، ص 376( و ریشه و محور 
تمام ادیان الهی است و بالتبع، با نفوذ و گستردگی که بین اقشار مختلف مردم دارد، می تواند 
عواطف معتقدان را به سمت خاصی سوق دهد. آیات مختلف قرآن و روایات پیشوایان دینی 
بیانگر آن است که آموزش های توحیدی غم و ترسی برای انسان باقی نمی گذارد )ری شهری، 
1403، الف، ص 394( )سوره ی مائده، آیه ی 6؛، انعام، آیه ی 48( پژوهش های انجام شده رابطه ی 
معناداری بین بپاداری نماز و پیشگیری از ابتال به افسردگی )موسوی و همكاران، 1376( و نیز 
کاهش فراوانی نسبی ابتال به کج خلقی بین افراد معتقد به معاد )اسداللهی و همكاران، 1376( 
را نشان داده اند ولی سؤالی که این پژوهش درصدد پاسخگویی به آن بود این است که به طور 
خاص نقش نگرش توحیدی در پیشگیری از افسردگی چیست و چگونه صورت می گیرد. 
پرداختن به این سؤال از طریق بررسی چارچوب های شناختی که این نگرش با خود به همراه 

می آورد و عواطف ناشی از آن ، انجام می گیرد.

روش

پژوهش حاضر یک تحقیق کتابخانه ای است که در آن از کتب معتبر اسالمی )مثل قرآن 
کریم، تفسیر المیزان، کتب شهید مطهری( و نیز کتب روان پزشكی و روان شناسی دانشگاهی 
استفاده شده و عالوه بر این از نرم افزارهای مربوطه )دیسكت هدی( نیز بر حسب نیاز کمک 
گرفته شد. پس از استخراج مطالب مربوط به نگرش توحیدی با توجه به تأثیرات آن ها در 
پیشگیری اولیه یا ثانویه از افسردگی، در دو گروه کلی طبقه بندی و سپس به بررسی نحوه ی اثر 

این آموزش ها بر ویژگی های مختلف روانی انسان پرداخته شد.
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یافته ها

این پژوهش نشان داد که نگرش توحیدی از راه های ذیل می توان در پیشگیری از افسردگی 
مؤثر واقع  شود: 

الف( ایجاد تفكر مثبت و روحیه ی پویا، ب( رفع نگرش های منفی،      ج( رفع عالئم و تظاهرات افسردگی
اینک نمونه هایی از نقش این نگرش در پیشگیری از ابتال به افسردگی پرداخته می شود.

الف( ایجاد تفكر مثبت و روحیه ی پویا از طریق روش های زیر:
1. الف( اعطای بینش کلی در مورد جهان هستی و پاسخگویی به سؤاالت اساسی انسان

انسان در مسیر رشد در مواجهه با مشكالت و شكست ها همواره با سؤاالتی در ذهن خود 
مواجه می شود که عدم پاسخ صحیح و قانع کننده به آن ها می تواند عاملی در جهت ایجاد 
افسردگی گردد. اساسی ترین این سؤاالت در مورد منشأ انسان، وضعیت زندگی، هدف خلقت 
انسان، وظایف انسان در زندگی و نهایت زندگی است. در منابع مورد پژوهش به کلیه ی این 
سؤاالت پاسخ گفته شده است. در این نگرش به روزگاری اشاره می شود که در آن انسان موجود 
قابل توجهی نبوده است )سوره ی دهر، آیه ی 1( انسان از گل آفریده شده و پس از طی مراحل 
مختلف و تبدیل شدن به نطفه و جنین، مرحله ی دیگری در او آغاز گردیده که دربرگیرنده ی 
ویژگی خاصی است و پس از زندگی در این دنیا می میرد و سپس همه ی انسان ها برانگیخته 
خواهند شد )مؤمنون، آیات 16-12(. بر این اساس در انسان »روح خدا« دمیده شده است و 
این ویژگی ممتازکننده ی او از آن هاست )حجر، آیات 29-28( و سایر موجودات به تسخیر او 
درآمده اند. این کارها بدین منظور صورت گرفته که انسان بیاندیشد و تعقل کند )غافر، آیه ی67(. 
قرآن سپس از وسوسه ی شیطانی و مقام پرستی و غرور انسان، به عنوان عوامل انحطاط آفرین 
برای او یاد می کند و حالت وی را پس از گرفتاری به این آسیب ها پشیمانی و بازگشت به سمت 
خداوند ذکر می کند )اعراف، آیات 24-19( و زندگی را بازیچه ی کودکانه، عیاشی، زینت، آرایش، 
تفاخر، خودستایی و افزودن مال و فرزندان تعریف می کند )حدید، آیه ی 20( و شرط پایداری 
نتیجه ی اعمال انسان را پرهیزکاری و ایمان به خدا می داند )محمد، آیه ی36(، به شدت تأکید 
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دارد که آفرینش بی هدف و بیهوده نیست )مؤمنون، آیه ی 115 و انبیاء، آیه ی 16( و وظیفه ی 
انسان در این زندگی، فعالیت در جهت رضایت پروردگار و شكوفا کردن استعدادهای الهی در 
خود و نیل به طرف اوست )ذاریات، آیه ی 56(. با این توصیفات بر ضرورت شروع و ادامه و پایان 

هر فعالیتی »در جهت خداوند« تأکید می کند )آل عمران، آیه ی 1 و 191(.
2. الف( اعطای ایمان

ایمان عبارت است از وابستگی قلبی به چیزی که در دل جایگزین شود )نصری، 1376، 
ص 122( و این پدیده فقط با دانش نظری به دست نمی آید بلكه بیانگر یک گرایش درونی 
است. انسان سالم به دلیل وضعیت خاص روانی که دارد، میل به عشق ورزیدن و گرایش به 
عالی ترین ها دارد و این موضوع نیاز او به ایمان را نشان می دهد. قرآن به نوع خاصی از این 
ایمان اشاره دارد که تضمین کننده ی یک زندگی سالم است و آن ایمان به خداوند است. قرآن 
ایمان را مانع غم و اضطراب )مائده، آیه ی 69(، مانع اضطراب از دست رفتن نعمت ها و به مشقت 
افتادن )جن، آیه ی 13(، باعث آسان شدن امور )کهف، آیه ی 88(، باعث داشتن حمایت کننده ای 
جاویدان )بقره، آیه ی 257( و برخورداری از هدایت او ) یونس، آیه ی 9 و حج، آیه ی 38( باعث 
ثبات و پایداری )ابراهیم، آیه ی 27( و ایجادکننده ی زندگی پاکیزه )نحل، آیه ی 97( و باالخره 
تأمین کننده ی آرامش درونی )رعد، آیه ی 28( توصیف می کند. داشتن ویژگی های فوق نقش 

مهمی در پیشگیری از افسردگی ایفا می کند.
3. الف( اعطای حكمت

حكمت نظری عبارت است از علم به حاالت مختلف اشیاء و پدیده ها و حكمت عملی عبارت 
است از شناخت وضعیت قبلی و وضعیت مطلوب رفتار انسان و چگونگی تبدیل رفتار فعلی به 
رفتار مطلوب) مطهری، ص 187(. در آیات مختلف قرآن به ضرورت و اهمیت حكمت اشاره 
شده )بقره، آیه ی 269؛ لقمان، آیه ی 12؛ اسری، آیه ی 39(. به عنوان ابزاری برای دعوت به 
سوی پروردگار و نیز به عنوان نتیجه ی بعثت پیامبران )نحل، آیه ی 125( از آن یاد شده است. این 
حكمت با توجه به نقشی که در تغییر رفتار و شناسایی پدیده ها دارد، عامل مهمی در پیشگیری 

از ابتال به افسردگی است.
4. الف( اعطای نگرش همراه با توکل
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توکل عبارت است از به کارگیری نیروها و استعدادها در جهت انجام صحیح امور و اعتماد به 
یاری خداوند. زندگی پر از استرس هاست و تنها برخورداری از یک نگرش قوی در برخورد با این 
استرس هاست که می تواند نگهدارنده ی فرد از ابتال به اختالالت روانی باشد. نگرش توحیدی 
میزان ایمان انسان را معادل میزان توکل وی )ری شهری، 1403 ب، ص 142؛ آل عمران، 
آیه ی 32( ذکر می کند و توکل را الزمه ی ایمان می شمارد )یونس، آیه ی 84(. عالمه طباطبایی 
الزمه ی   موفقیت را دو نوع وسیله شمرده است.؛ یكی اسباب طبیعی و دیگری اسباب روانی. 
وی به ضرورت وجود عوامل روانی و توکل به خداوند پس از تهیه ی اسباب و علل طبیعی 
برای انجام موفق امور اشاره می کند )طباطبایی، 1370، ص 117(. طبق آیات قرآن، مؤمنان در 
مشكالت زندگی، هنگام اذیت و آزار دشمنان و هنگام تردیدها، ضمن انجام وظیفه، به خداوند 
توکل می کنند )یوسف، آیه ی 67؛ زمر، آیه ی 38؛ ابراهیم، آیه ی 12 و ...( و این توکل به خداوند 

برای آن ها کفایت می کند )احزاب، آیه ی 3 و 48؛ نساء، آیه ی 81؛ طالق، آیه ی 3(.
5. الف( ایجاد نگرش همراه با رضایت به قضای الهی 

بعضی اموری که انسان با آن ها مرتبط است اختیاری نیست اموری مانند؛ نژاد، والدین، مرگ 
نزدیكان، حوادث غیرمنتظره و ...؛ همچنین است وضعیت گذشته ی یک فرد، یا یک جامعه. 
بدیهی است بسیاری از این موارد ممكن است مطلوب انسان نباشد و در صورت عدم برخورداری 
از یک نگرش سالم، درد و رنج و ناراحتی ناشی از آن امور نامطلوب، موجب هدر رفتن انرژی فرد 
و فرسودگی وی گردد. نگرش توحیدی با طرح موضوع رضایت به قضای الهی به پیشگیری از 
بروز این حالت می پردازد. مثاًل امام صادق )ع( در این مورد می فرمایند: »حضرت رسول )ص( 
هرگز در مورد چیزی که گذشته بود نمی فرمودند اگر جز این بود« )ری شهری، 1403 ب، ص 
142(. در آیات مختلف قرآن هم به این مطلب اشاره شده است که در موارد فوق الذکر باید با 
نگرشی آمیخته به رضایت برخورد کرد )توبه، آیه ی 50؛ بینه، آیه ی 8( و این نحوه ی نگرش را 
ویژگی مهاجرین، انصار و سبقت گیرندگان در ایمان نامیده و به عنوان رستگاری بزرگ از آن یاد 

کرده است )توبه، آیه ی 100(.

ب( رفع نگرش های منفی و تغییر نگرش ازجمله در برخورد با موارد زیر
1. ب(  فقر و نگرانی های اقتصادی 
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نگرش توحیدی در برخورد با فقر و تنگدستی موضوعاتی را مطرح می کند که مانع بروز 
افسردگی در انسان می گردد و در عین حفظ تالش فرد، راه امید را به او نشان می دهد )سبا، 
آیه ی 39؛ زمر، آیه ی 51؛ عنكبوت، آیه ی 62(.  بر اساس این نگرش خداوند روزی همه ی 
انسان ها را تأمین می کند )اسراء، آیه ی 31؛ مالک، آیه ی 12؛ ذاریات، آیه ی 58( و نه تنها 
انسان ها بلكه همه ی موجودات زنده روزی دارند )عنكبوت، آیه ی 61؛ هود، آیه ی 6(. انسان 
موظف است تالش کند ولی در زندگی و تالش روزمره باید توجه داشته باشد که شرک نورزد، 
ارزش های مقدس را فدا نكند، ظلم نكند و کسی یا چیزی را به جای خداوند روزی دهنده نپندارد 
)نحل، آیه ی 73( و اگر کسی علی رغم تالش با محدودیت هایی هم در روزی مواجه می شود 
علل دیگری از قبیل آزمایش و مكر و استدراج را در مورد آن مطرح می کند )تغابن، آیه ی 15؛ 
اعراف، آیه ی 183(. عالمه طباطبایی در تفسیر بعضی آیات، تقوا را به عنوان ضرورت دستیابی به 
رزق وسیع ذکر می کند. قناعت بحث دیگری است که نگرش توحیدی به  وسیله ی آن، به مبارزه 

با عوارض روانی نامطلوب تنگناهای اقتصادی برمی خیزد )معارج، آیات21-19(.
2. ب( مشكالت خانوادگی 

بر اساس معارف نگرش توحیدی، خداوند همسر را از جنس خود انسان و با هدف آرامش 
او آفریده است )روم، آیه ی 20(. در انتخاب همسر نباید مالک را زیبایی و ثروت قرار داد، 
بلكه بهترین مالک ایمان است )بقره، آیه ی 221؛  نور، آیه ی 32(. پس از تشكیل خانواده نیز 
راهنمایی هایی به منظور پیشگیری از بروز مشكالت ارائه کرده است. به عنوان مثال: »برخورد 
اجباری با همسر نكنید، او را تحت فشار قرار ندهید تا مهریه را به زور از او بگیرید، اگر دلپسند 
شما نیست فقط به ویژگی های منفی او توجه نكنید« )نساء، آیه ی 19(. و نیز دستور می دهد که 
در صورت انتخاب طالق با زور و اجبار او را وادار به خروج از منزل نكنید و اجازه دهید چند ماهی 

با آرامش بگذرد )طالق، آیه ی 1(.
3. ب( سایر مصائب زندگی

در این مكتب، علل وجود مصائب زندگی در سه محور مطرح شده است:
1. به منظور بازگردانیدن به مسیر عبودیت2. به منظور آزمایش الهی 3. به علت وجود گناهان

بر این اساس، انسان در گرفتاری ها و مصائب بیشتر به خداوند توجه و به درگاه او تضرع می کند 
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و از این طریق به خود رجوع می کند و راه مناسب تر را می یابد )روم، آیه ی 41؛ انعام، آیه ی 42(. 
گروهی از مصائب و مشكالت به منظور آزمایش انسان ایجاد می شوند. در این آزمایش ها بعضی 
افراد نقائص خود را می یابند و برطرف می کنند و از نظر روانی هم رشد می کنند. اصواًل بسیاری 
از کماالت، فقط در مواجهه با سختی ها حاصل می شود )مطهری، 1361، ص 256-254؛ 
بقره 157- 155؛ اعراف 168(. علت دیگر بروز مصائب، ارتكاب گناهان است که باعث بروز 
نابه سامانی های روانی و مشكالت اجتماعی می گردند و در مواردی خداوند انسان را به کیفر 

گناهانش دچار می سازد )عنكبوت، آیه ی 41؛ مائده، آیه ی 49؛ شمس، آیه ی 14(.

ج( رفع عالئم و تظاهرات افسردگی
افسردگی عالئم و نشانه ای متعددی دارد. در این مقاله به عنوان مثال به نحوه ی نگرش 

توحیدی درباره ی چند نشانه ی افسردگی اشاره می کنیم:
1. ج(  احساس بی ارزشی 

خداوند انسان را موجودی گرامی معرفی کرده است )جوادی آملی، 1372، ص 18؛ اسرا، 
آیه ی 70( و در آیات مختلف قرآن با یادآوری نعمت های موجود، ویژگی ها و مزایای انسان و 
این که همه ی آنچه در آسمان و زمین است را در اختیار انسان قرار داده، به کرامت او اشاره 
می کند و راه افزایش ارزشمندی را ایمان و تقوی )منافقون، آیه ی 8؛ حجرات، آیه ی 13( و 
مالک ارجمندی یا بی ارزشی را پذیرش الهی ذکر می کند )حج، آیه ی 18( و با این چارچوب 

شناختی به پیشگیری اساسی از یک فرآیند بیماری زا می پردازد.
2. ج( احساس گناه بی جا 

در نگرش توحیدی »احساس گناه« یک پدیده ی روانی سالم انسان شمرده شده ولی ویژگی 
این احساس گناه این است که به جا و بدون نومیدی و رشددهنده است )زمر، آیه ی 53(، 
برخالف آنچه در افسردگی مشاهده می شود، در قرآن پروردگار مهربان و بسیار آمرزنده معرفی 
شده است )حجر، آیه ی 49(، چاره ی گناهان را توبه می داند )اعراف، آیه ی 153؛ مائده، آیه ی 
49؛ انعام، آیه ی 44( و حتی در مواردی ذکر می کند که بعد از توبه بدی های گذشته فرد به 

نیكی تبدیل می گردد )فرقان، آیات 68-70(.
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3. ج( احساس یأس و نومیدی 
نومیدی احساسی است که پس از مواجهه با مانعی در زندگی و تصور غیرقابل عبور بودن 
مانع ممكن است در انسان ایجاد شود و نوع منتشر آن در اختالل افسردگی دیده می شود. قرآن 
با طرح معارفی به پیشگیری از بروز این احساس می پردازد، بدین ترتیب که یأس و نومیدی 
را نحوه ی نگرش و احساس کافران و گمراهان معرفی می کند )یوسف، آیه ی 87؛ عنكبوت، 
آیه ی 23؛ ابراهیم، آیه ی 56( در مود یأس ناشی از گناهان گذشته با وضوح اعالم می کند که 
خداوند همه ی آن ها را بیامرزد )زمر، آیه ی 53(. همچنین درباره ی احساس نومیدی در تنگناها 
و مشكالت، قدرت خداوندی را بیش از محدوده ی عوامل مادی و شناخته شده معرفی می کند 
و برخالف یهود که توانایی خداوند را محدود می دانند، به انسان در شرایط مختلف امیدواری 
می دهد )مائده، آیه ی 64( و با ذکر مثال هایی که وضعیت کاماًل غیرقابل عبوری در آن ها مطرح 
گردیده،  انسان را به توجه به خداوند و امیدواری به رحمت و قدرت او سوق می دهد و از یأس 

باز می دارد )یوسف، آیه ی110؛ ابراهیم، آیه ی 56-51؛ انبیاء، آیه ی 82-83(.
4. ج( خودکشی 

یكی دیگر از نشانه ها و عواقب افسردگی افكار خودکشی و اقدام به آن است. بدیهی 
است که غالبًا خودکشی به دلیل نومیدی و احساس در بن بست ماندن ایجاد می شود. با 
توجه به مطالب فوق در نگرش توحیدی بن بست مطرح نیست و جایی برای احساس 
بی ارزشی و نومیدی باقی نمی ماند. همچنین به طور خاص در این نگرش، به خودکشی 
به عنوان اقدامی که پایان زندگی نیست بلكه عواقب دردناک تری را به همراه می آورد اشاره 
شده )ری شهری، 1603، ص 144( و انسان را با توجه دادن به مهربانی خداوند از این کار 

بازداشته و امیدواری می دهد )نساء، آیه ی 29(.

بحث
 

به منظور پیشگیری از افسردگی الزم است عوامل زیستی- روانی و اجتماعی مؤثر در بروز 
آن شناسایی شود و با برنامه ریزی مناسب در مورد کاهش آن ها اقدام گردد. این مطالعه عوامل 
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روانی محصول نگرش توحیدی )با تمرکز روی آیات قرآن( که در پیشگیری از افسردگی 
مؤثرند را برشمرده و به اهمیت داشتن استنباطی مثبت و سازنده در هستی، ایمان، حكمت، 
آرامش و اطمینان همراه با انجام وظیفه در پیشگیری از افسردگی اشاره می کند و سوگیری 
مثبت نگرش توحیدی را در برخورد با مشكالت روزمره ی زندگی نشان می دهد. همچنین به 
چگونگی پیشگیری این مكتب از شكل گیری تظاهرات افسردگی اشاره می کند و در مجموع، 
پیكره ی کلی یک چارچوب شناختی را به منظور پیشگیری کالن از افسردگی تبیین می کند 
و به عبارتی به جایگاه کتب و جهان بینی در برنامه های پیشگیری از بیماری های روانی اشاره 
می کند. حجم زیاد مباحث و محدودیت مطالعه ی عوامل روانی مؤثر، مانع پرداختن به عوامل 
پیشگیری کننده ی اجتماعی و زیستی موجود در این نگرش بوده که امید است این عوامل در 
پژوهش های دیگری هم بررسی گردند. طرح استنباط مثبت از هستی و دلبستگی به پشتیبانی 
مطمئن خداوندی،  به عنوان عوامل مؤثر در پیشگیری از افسردگی، از ویژگی های خاصی هستند 
که این مطالعه بیشتر روی آن تأکید کرده است. نتایج این پژوهش می تواند در برنامه ریزی های 
آموزشی و پرورشی و نیز در برنامه های بهداشت روانی رسانه های جمعی مورد استفاده قرار گیرد. 
همچنین در روان درمانی بیماران مبتال می توان از مفاهیم مورد بحث در این مطالعه به میزان 

زیادی استفاده کرد و با تكیه بر فرهنگ خودی و حقایق هستی به درمان بیماران پرداخت.

منابع
- اسدالهی، ق. ع. و همكاران )1376(. مقایسه میزان اعتقاد به معاد در بیماران مبتال به 

افسرده خویی و گروه کنترل.
- جعفری، م. ت. شرح مثنوی معنوی، ج 4، چاپخانه ی حیدری، 319.

- جوادی آملی، ع. )1372(. کرامت در قرآن، نشر رجاء.
- ری شهری، م. )1403 ه.ق(. میزان الحكمه، ج 2، مرکز نشر مكتب اعالم اسالمی.

- ری شهری، م. )1403 ه.ق(. میزان الحكمه، ج 82، مرکز نشر مكتب اعالم اسالمی.
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خوش بیني و عمل به باورهاي مذهبي در دانشجویان دانشگاه شیراز
سمانه ناطقیان  ، صمد شیرین زاده دستگیري1 

چکیده

در سال هاي اخیر مطالعات زیادي به تأثیر مذهب و معنویت بر جنبه هاي گوناگون سالمت 
جسمي و رواني پرداخته اند و تقریباً همگی نتایج مشابهي را گزارش کرده اند که مذهب با 
سالمت روان و بهزیستي ذهني رابطه ی مثبت نیرومندي دارد. خوش بیني یكي از مؤلفه هاي 
احساس ذهني بهزیستي و سالمت روان است که در مطالعات چندي رابطه ای قوي با مذهب 
نشان داده است. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه ی خوش بیني و فعالیت هاي 

مذهبي در نمونه اي ایراني بود.
بودند. جهت  از دانشجویان دانشگاه شیراز  نفر )دختر و 60 پسر(  شرکت کنندگان 124 
گردآوري داده ها مقیاس جهت گیري زندگي و پرسشنامه ی میزان عمل به باورهاي دیني به کار 
برده شد. داده ها با روش هاي آمار توصیفي، ضریب همبستگي، تحلیل رگرسیون چندگانه و 
آزمون t تحلیل گردید. یافته ها نشان داد که عمل به واجبات، پیش بیني کننده ی نیرومندي براي 
خوش بیني است. همچنین، انتخاب همسر مذهبي، انتخاب دوست مذهبي، تشویق دیگران به 
مذهبي بودن و تحقیق درباره ی دین و پرداخت وجوهات شرعي، پیش بیني کننده ی مناسبي 
براي خوش بیني بود. یافته هاي این پژوهش با تعلیمات دیني و بیان قرآن کریم و همچنین 
تحقیقات انجام گرفته در این زمینه همسو است. پیش بیني مي شود که در صورت تقویت و 
هشیاري افزایي باورها و فعالیت هاي دیني بتوان متغیرهاي سالمت روان و بهزیستي )مانند 

خوش بیني( را نیز ارتقا بخشید. 

1. دانشگاه شیراز. 
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مقـدمـه

مذهبي بودن یعني عمل به باورهاي دیني )گلزاري، 1380(. چنانچه بخواهیم بُعد عملي دین 
را از بعد نظري آن جدا کنیم و آن ها را جداگانه مورد پژوهش قرار دهیم، به مثابه این است که 
از اسالم فقط به عقیده ی صرف و نام مسلماني اکتفا کرده باشیم. از سویي دیگر خداوند در 
سوره ی حجرات، آیه ی 14 ایمان یا عقیده ی بدون عمل را نكوهش می کند و به کساني که 
اظهار ایمان )بدون عمل( کرده اند، فرموده: »بگویید ما اسالم آوردیم زیرا ایمان شما هنوز در 
قلب شما اثري نكرده است و شما تنها اظهار ایمان مي کنید.« در واقع خداوند متعال در آیه ی 
فوق اهمیت و ارجحیت مذهب دروني شده را بر مذهب بروني که فقط در ظاهر و زبان افراد 

تجلي یافته بیان مي کند.
خوش بیني، یكي از موضوعات روان شناسي مثبت نگر است. هدف روان شناسي مثبت نگر ایجاد 
یک تغییر در روان شناسي است که قصد آن فراتر از ترمیم آسیب ها به سمت بهینه سازي کیفیت 
زندگي است )کار1 ، 2004(. طبق مدل شي یر2  و کارور3  )1985( خوش بیني و بدبیني به ترتیب 
به عنوان انتظار نتایج فراگیر مثبت و منفي تعریف مي شوند که به اعتقاد آن ها تعیین کننده هاي 
تقریباً مهم سازگاري هستند. بخش مهم این تعریف ثبات انتظار است. افراد خوش بین و بدبین 
نظر خود را در طي زمان و در خالل موقعیت هاي مختلف حفظ مي کنند. از این رو، خوش بیني 
گرایشي بسیار کلي و صفتي است که انتظارات را در خالل گستره اي از حوزه هاي زندگي 

منعكس مي کند.
این نظر که مذهب و خوش بیني ارتباط تاریخي طوالني با یكدیگر دارند ابتدا در علوم 
اجتماعي بیان شده است. نظریه پردازان متفاوتي همچون فروید4 )1928( و تایگر5 )1999( 
اظهار مي دارند که مذهب، تا اندازه اي به علت نیاز انسان به آسودگي یافتن موقت از مشكالت و 
لطمات روزمره وجود دارد. در این دیدگاه در صورتي که انسان ها، نهادها و مكاتب فاقد اعتقادي 

1.Carr
2.Scheier
3.Carver
4.Frued
5.Tyger
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 باشند که به آن ها وعده ی پایاني مثبت و پاداشي ابدي دهد، زندگي غیرقابل تحمل مي گردد. 
بک1  )1971( اظهار مي دارد که تصور خدا به عنوان قادر مطلق، عشق بي نهایت و بخشندگي 
خوش بیني فراگیری را در معتقدان ایجاد می کند. همان طور که در داستان هاي مذهبي به 
عقوبت نافرماني هاي افراد و یا جوامع خاصي اشاره شده، داستان افراد با ایمان که نویددهنده ی 
عشق الهي به بندگان، حمایت فراوان و پاداش ابدي خداوند انتظار نتایج مثبت به دنبال سپاس 
الهي و یافتن دلیلي براي خوش بین بودن به زندگي در معتقدان خواهد بود هم نقل مي گردد 

)ماتیس2 ، فونتنو3  و هاچرـ کي4  ، 2003(.
در مجموع، مطالعات اخیر در این زمینه به تأثیر مذهب و معنویت بر جنبه هاي گوناگون 
سالمت جسمي و رواني پرداخته اند. یافته هاي این بررسي ها حاکي از رابطه ی مثبت نیرومندي 
بین مذهب با سالمت روان و بهزیستي ذهني بوده است )بارون5  و کارون6 ، 2001؛ کونترادا7  
و همكاران، 2004؛ گروهWHOQOL  SRPB، 2005(. از آن جمله در پژوهشي محققان به 
بررسي ارتباط مذهبي بودن با تعدادي از مؤلفه هاي بهزیستي ذهني از قبیل رضایت از زندگي، 
عزت نفس و خوش بیني پرداختند و دریافتند که رفتارها و باورهاي مذهبي، ارتباط مثبتي با 

سطوح رضایتمندي از زندگي، عزت نفس و خوش بیني دارد )استگر8  و فریزر9 ، 2005(. 
از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه ی خوش بیني و فعالیت هاي مذهبي در 
نمونه اي ایراني طراحي گردید. در این جا فرض بر این بود که میزان عمل به باورهاي مذهبي 
مي تواند سطوح خوش بیني آنان را پیش بیني کند. به عالوه فرض شد که بین نمرات دختران و 

پسران در میزان عمل به باورهاي مذهبي و خوش بیني تفاوت معني داري وجود ندارد.

1.Beck.
2.Mattis.
3.Fontenot.
4.Hatcher-Kay.
5.Baron.
6.Caron.
7.Contrada.
8.Steger.
9.Frazier.
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روش 

به منظور بررسي تأثیر عمل به باورهاي مذهبي بر میزان خوش بیني )یا بدبیني( در دانشجویان 
از طرح همبستگي که در آن میزان عمل به باورهاي مذهبي به عنوان متغیر پیش بین و 
سطوح خوش بیني ـ بدبیني در جایگاه متغیر مالک قرار دارند، استفاده شد. جامعه ی پژوهش را 
دانشجویان دانشگاه شیراز تشكیل مي دادند که 124 نفر )65 دختر و 60 پسر( از آن ها به شیوه ی 
تصادفي انتخاب شدند. به منظور تحلیل آماري داده هاي به دست آمده، از روش رگرسیون 
چندگانه و آزمون t استفاده گردید. به منظور گردآوري داده ها از مقیاس عمل به باورهاي مذهبي 

و آزمون بازبینی جهت گیري زندگيLOT-R(   1(استفاده شد.
1. مقیاس عمل به باورهاي دیني )معبد( در سال 1380 توسط دکتر گلزاري تهیه شده و داراي 
25 ماده است که عمل به باورهاي دیني را اندازه مي گیرد. مواد آزمون در چهار حوزه ی عمل 
به واجبات، عمل به مستحبات، فعالیت هاي مذهبي و در نظر گرفتن مذهب در تصمیم گیري ها 
و انتخاب هاي زندگي قرار دارد. اعتبار مقیاس از طریق بازآزمایي 0/76 و به روش دونیمه 
کردن 0/91 و ضریب آلفاي کرونباخ آن 0/94 گزارش شده است. روایي محتواي آزمون نیز 
باالست. اعتبار وابسته به مالک آن از طریق مقایسه ی افراد مذهبي و غیرمذهبي با ضــریب 
اعتبار0/84– 0/78 و اعتبار سازه )تفاوت ویژگي هاي شخصیتي در آزمون EPQ( با توجه به 

پژوهش هاي انجام شده مناسب )p>0/001( به دست آمده است )گلزاري، 1380(.
2. آزمون جهت گیري زندگي توسط شي یر و کارور )1985( تهیه شده است. این مقیاس 
تفاوت هاي فردي در خوش بیني ـ بدبیني را مي سنجد. آزمون بازنگري شده جهت گیري زندگي 
نسخه ی کوتاه و اصالح شده ی آزمون جهت گیري زندگي اصلي است. از پاسخ دهندگان خواسته 
مي شود تا میزان توافق شان را با هر یک از ماده ها بر اساس یک مقیاس لیكرت پنج درجه ای 
مشخص کنند که دامنه اي از صفر )کاماًل مخالف( تا 4 ) کاماًل موافق( دارد. این مقیاس شامل 
3 ماده دربار ه ی خوش بیني، سه ماده درباره ی بدبیني به عالوه چهار ماده ی پرکننده است. پس از 
معكوس کردن نمرات حاصل از سؤاالت بدبیني،  مجموع نمرات ماده هاي خوش بیني و بدبیني 

1.Life Orientation Test -Revised.
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به عنوان نمره ی کلي خوش بیني محاسبه مي گردد. نمره هاي باالتر در LOT-R در مجموع 
بازتاب گرایش بیشتر به انتظار مثبت تر در مقابل نتایج منفي تر است. شي یر و کارور )1985( 
ضریب آلفای کرونباخ 0/76 و ضریب اعتبار بازآزمایي 0/79 )ظرف چهار هفته( را براي یک 
گروه دانشجو گزارش کردند. اعتبار ضریب آلفا در نمونه اي شامل 59 زن دچار سرطان سینه 
0/87 و اعتبار بازآزمایي با فاصله ی 12 ماه 0/74 بوده است. روایي همگرا و افتراقي از طریق 
LOT-R با مقیاس منبع کنترل و مقیاس عزت نفس روزنبرگ تأیید شده  است. در ایران 
این آزمون توسط موسوي نسب )1383( ترجمه و مورد تحلیل قرار گرفت. روایي همگراي آن 
با استفاده از همبستگي با مقیاس ناامیدي بک قابل قبول به دست آمده است. در بازآزمایي نیز 

ضریب اعتبار 0/7 و همچنین آلفاي کرونباخ 0/54 براي آن گزارش شده است. 

یافته ها 

اطالعات جمعیت شناختی نمونه به طور خالصه در ادامه آورده شده است؛ میانگین سن 
آزمودني ها 21/45 سال بود، 112 نفر )90/3 درصد( مجرد و 11نفر )8/9 درصد( متأهل  بودند. 
114 نفر در مقطع کارشناسي، شش نفر کارشناسي ارشد و چهار نفر در مقطع دکتري تحصیل 
مي کردند. 34/7 درصد شرکت کنندگان از رشته هاي علوم انساني، 25درصد از علوم پایه، 23/4 
درصد از فني و مهندسي، 12/1 درصد از پزشكي و 3/2 درصداز کشاورزي بودند. 37/1 درصد 

فرزند اول، 54 درصد فرزند وسط و 2/4 درصد فرزند آخر خانواده بودند. 
جدول 1 شاخص هاي توصیفي دو پرسشنامه را نشان مي دهد. همان گونه که در این جدول 
مشاهده می شود، دامنه ی نمرات آزمودني ها در آزمون جهت گیري زندگي طیفي از افراد بسیار 

خوش بین تا بدبین را در خود جاي داده است.
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جدول )1( شاخص هاي توصیفي پرسشنامه هاي معبد و جهت گیري زندگي

در جدول 2 ضرایب همبستگي نمرات مقیاس عمل به باورهاي مذهبي )معبد(، چهار عامل 
این مقیاس  و نمرات خوش بینيـ  بدبیني ارائه شده است.

جدول )2(  ضرایب همبستگي متغیرهاي مورد پژوهش

** همبستگي در سطح 0/01 معنا دار است .

بیشترین رابطه ی بین نمره ی کل معبد و عامل عمل به واجبات )p>0/01 ,0/96( و کمترین، 
بین خوش بیني و عمل به مستحبات )p>0/01 ,0/5( مشاهده شد. همبستگي باالیي نیز بین 
نمرات خوش بیني و عمل به باورهاي مذهبي )p>0/01 ,0/81( و همچنین میان خوش بیني و 

  .)p>0/01 ,0/62( عمل به واجبات مشاهده شد
به منظور آزمون مفروضه ی پژوهش که میزان عمل به باورهاي مذهبي سطوح خوش بیني- 
بدبیني را پیش بیني می کند، آزمون آماري تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه ی همزمان به کار 
برده شد. ابتدا به منظور اطمینان از وجود مفروضات رگرسیون نمودار پراکندگي و سپس خط 
رگرسیون رابطه ی متغیرهاي پیش بین و مالک ترسیم گردید. پس از اطمینان از وجود رابطه ی 



328

از آن جا که مقیاس عمل به باورهاي مذهبي، چهار عامل را در خود جاي داده است، تعیین 
توان پیش بین هر یک براي میزان خوش بیني نیز مورد توجه قرار گرفت. از این رو عوامل این 
مقیاس به عنوان متغیرهاي پیش ین براي خوش بیني مورد تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه ی 
گام به گام قرار گرفتند و هر یک به ترتیب میزان همبستگي با نمرات خوش بیني )جدول 2( 

وارد تحلیل شدند.
تحلیل رگرسیون خوش بیني بر اساس مقیاس معبد نشان داد که هر چهار عامل عمل 
مذهبي  فعالیت هاي  و  مستحبات  به  عمل  مذهبي،  تصمیم گیري  و  انتخاب  واجبات،  به 

پیش بیني کننده ی مناسبي براي خوش بیني هستند )جدول 4(. 
جدول)4 ( رگرسیون چندگانه خوش بیني بر اساس عوامل مقیاس معبد

خطي بین متغیرهاي مورد نظر، نمرات خوش بیني به عنوان متغیر وابسته )مالک( به همراه 
میزان عمل به باورهاي مذهبي در جایگاه متغیر پیش بین مورد تحلیل رگرسیون قرار گرفت. 

متغیر پیش بین 54 درصد از واریانس متغیر وابسته )خوش بیني( را پیش بیني کرد )جدول 3(. 

جدول) 3( رگرسیون چندگانه ی خوش بیني بر اساس میزان عمل به باورهاي مذهبي



329

نمره هاي دانشجویان دختر و پسر در مقیاس هاي معبد و جهت گیري زندگي، تفاوت معنا داري 
با یكدیگر ندارد. تنها نمره ی دخترها در دو پرسشنامه کمی باالتر از نمره ی پسرهاست. بنابراین 

فرض دوم تحقیق نیز تأیید مي شود. 
جدول) 5( نتایج آزمون آماري t بین دو جنس در میزان خوش بیني و عمل به باورهاي مذهبي

بحث 

روان شناسي مثبت نگر همواره در پي شناسایي عوامل مؤثر بر سالمت روان و احساس 
ذهني بهزیستي و پیش بیني آن ها بوده است. موضوع محوري این حوزه ی نوظهور، ارتقاي 
بهزیستي افراد و شناسایي جنبه هاي مثبت در افراد و تقویت آن ها در جهت پیشگیري و اعتالي 
سالمت روان و همچنین کمک به درمان در صورت وجود مشكل و اختالل است )کار، 2003(. 
خوش بیني یكی از مولفه هاي روان شناسي مثبت نگر است و به عنوان انتظاري فراگیر براي 
دستیابي به نتایج مثبت تعریف شده است. بنابراین شناسایي عوامل مؤثر بر آن مي تواند در 
روش هاي افزایش و کاهش مؤثر باشد. همان طور که اشاره شد مطالعات متنوعي بر ارتباط 
بین خوش بیني و مذهب داللت داشته اند. به ویژه عمل به باورهاي دیني، از آن رو که فراتر 
از ایمان صرف را در نظر مي گیرد و متضمن فعالیت هاي بیروني نشانگر باورهاي دیني است، 
جایگاه ویژه اي دارد. بنابراین همان طور که نتایج این پژوهش نشان داد، مفروضه ی اول تحقیق 
که بیانگر پیش بیني خوش بیني از شناسایي میزان عمل به باورهاي دیني است، تأیید گردید و 
این یافته با نظر بک )1971( مبني بر این که عشق و ایمان الهي مي تواند خوش بیني فراگیري 
را در افراد ایجاد کند همسوست. به عالوه این یافته ها با نتایج مطالعات چندي مبني بر تأثیر 
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مذهب و معنویت بر جنبه هاي گوناگون سالمت روان و از آن جمله خوش بیني اشاره داشته اند، 
هماهنگ است )بارون1  و کارون2 ، 2001؛ ماتیس3 ، 2003؛ کونترادا4  و همكاران 2004؛ گروه

WHOQOL  SRPB، 2005؛ استگر5  و فریزر6 ، 2005(. همچنین،  یافته ی حاضر با بیان 
قرآن کریم که مؤمن را به واسطه ی ایمانش امیدوار و خوش بین نسبت به آینده و برخورداري 

از پاداش الهي در برابر اعمال خیرش مي داند هماهنگ است. 
همچنین نتایج نشان داد که بعد از عمل به واجبات دیني که توان نسبتاً باالیي در پیش بیني 
خوش بیني دارد، انتخاب و تصمیم گیري هاي مذهبي از جمله انتخاب همسر مذهبي، انتخاب 
دوست مذهبي و غیره بخشي از واریانس نمرات خوش بیني را به خود اختصاص مي دهند. سپس 
در گام سوم، عمل به مستحبات درصدي از واریانس متغیر وابسته را  دربرمي گیرد. عالوه بر 
این، دومین مفروضه ی تحقیق نیز مبني بر عدم وجود تفاوت بین دختران و پسران دانشجو در 
نمرات خوش بیني و میزان عمل به باورهاي دیني، تأیید گردید که مطالعات ذکرشده در باال نیز 

یافته هاي مشابه با آن را نشان داده اند. 
با توجه به نتایج حاصل از این بررسي و تحقیقات مشابه، پیش بیني مي شود که در صورت 
تقویت و هشیاري افزایي نسبت به باورها و فعالیت هاي دیني بتوان میزان خوش بیني را ارتقا 

بخشید و تصویر مثبت تري از آینده در برابر دیدگان افراد ترسیم کرد. 
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ویژگي هاي روان سنجي پرسشنامه ی مفهوم خداوند
راضیه نصیرزاده1 

چکیده

ادراک مفهوم خداوند یكي از شیوه هایي است که به منظور شناسایي باورهاي مذهبي افراد 
براي مقاصد تجربي و بالیني مورد استفاده قرارگرفته است. پژوهش حاضر به بررسي ویژگي هاي 
روان سنجي پرسشنامه ی مفهوم خداوند )گورسوچ( پرداخته است. این پرسشنامه داراي 26 
سؤال است که هشت خرده مقیاس را در برمي گیرد. براي اجراي آن، از آزمودني خواسته مي شود 
بر مبناي یک مقیاس لیكرت به درجه بندي صفات ذکر شده بپردازد. 251 نفر به شیوه طبقه اي 
تصادفي از بین دانشجویان دانشكده ی علوم تربیتي و روان شناسي دانشگاه شیراز )194 دختر و 
57 پسر در دامنه ی سني 18 تا 35 سال( انتخاب شدند. پس از ترجمه ی پرسشنامه با همكاري 
متخصصان علم کالم، صفتي که مي توانست به بهترین و قابل فهم ترین صورت، بیان کننده ی 
صفت مورد نظر باشد از میان ترجمه هاي مختلف انتخاب گردید و هر صفت به ترتیب حروف 

الفبا در پرسشنامه قرار گرفت.
پایایي پرسشنامه با استفاده از روش آلفاي کرونباخ براي کل پرسشنامه برابر با 0/71 بود 
و در مورد مقیاس هاي فرعي از 0/54 تا 0/88 در نوسان بود. روایي سازه ی پرسشنامه نیز با 
استفاده از روش تحلیل عاملي از نوع تأییدي و به روش مؤلفه هاي اصلي مورد استفاده قرار 
گرفت. مقدارعددي شاخص KMO  برابر با 0/95 و نیز مقدار عددي شاخص x2 در آزمون 
کرویت بارتلت برابر 2821/915 بود که در سطح 0/0001 معنا دار بود و حكایت از کفایت نمونه 

1. دانشگاه شاهد. 
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و متغیرهاي انتخاب شده براي انجام تحلیل عاملي داشت. بر اساس تحلیل عاملي انجام شده توأم 
با چرخش واریماکس روي گویه هاي پرسشنامه و با مالک قراردادن مقادیر ویژه شیب نمودار 
اسكري شش مقیاس فرعي استخراج شد که عبارت بود از: خداوند نیک خواه، خداي نامربوط، 

خداي الیتناهي، خداي غضبناک، خداي دست نیافتني و خداي ارزش مند.

مقدمه

برخالف بسیاري از ممالک دیگر دین در جامعه ی ایران به عنوان یک عامل اساسي و تأثیرگذار 
در زندگي فردي، اجتماعي و فرهنگي مطرح است. باورهاي مذهبي از عوامل تأثیرگذاری هستند 
که مي توانند فهم ما را از ارتباط میان دینداري و رفتارهاي افراد افزایش دهند. به عالوه با توجه 
به این که سنجش و اندازه گیري اساس یک علم را تشكیل مي دهد، در بررسي هاي علمي 
پدیده هاي مذهبي، طراحي ابزارهایي براي اندازه گیري به عنوان یک مؤلفه ی حساس و حیاتي 
مورد توجه قرار مي گیرد. مفاهیم هرگز به تنهایي مطرح نمي شوند؛ بلكه در ارتباط با مفاهیم دیگر 
و به صورت سیستم مفهومي معنی پیدا می کند. کلي معتقد است هر فرد براي درک یک مفهوم 
باید سیستم سازه اي مربوط به آن را داشته باشد تا با ارتباط مفهوم جدید و سیستم سازه اي بتواند 
آن را درک کند )به  نقل از مدي، 1996(. خدا نیز شبیه مفاهیمي چون حقیقت، یک نام و یا یک 
شيء نیست؛ بلكه یک مفهوم است و استفهام این کلمه در واقع تالشي متفكرانه است. بنابراین 
براي فهم آن به سطح معیني از یادگیري و نیز استفاده ی مطلوب و مؤثر این مفهوم نیاز است 
)دهارت، 2002(. این گونه به نظر مي رسد که عقاید افراد درباره ی ویژگي ها و صفات بالقوه ی 
خداوند، مانند خداوند مهربان، خداوند آرامش بخش، خداوند قدرتمند و خداي کیفردهنده، مي تواند 

بر مفهوم خداي آنان داللت داشته باشد )دي روز و همكاران، 2004(. 
مفهوم خدا تحول و شكل گیري دینداري شخصي افراد را تعیین مي کند. بنابراین در طول 
دهه ی گذشته، بیش از هر مفهوم مذهبي دیگر مورد بررسي پژوهشگران قرار گرفته است 
)هاید،1990(. همچنین ادراک مفهوم خداوند نمونه اي از چندین شیوه ی متعددي است که براي 
شناسایي باورهاي مذهبي در افراد هم براي اهداف و مقاصد تجربي و هم بالیني مورد استفاده 
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قرار گرفته  است )گورسوچ، 1968؛ اسپیلكا، آرمتاس و ناسبام، 1964؛ شافر و گورسوچ،1991(. 
کاربرد موفقیت آمیز درماني بر شناسایي و اصالح مفهوم خداوند در مراجعی که در شرایط بالیني 
معرفي مي شود متمرکز است. مثاًل در مداخالت بالیني متمرکز بر خشم و ترس، تمرکز درماني 
بر مفهوم سازي )ادراک( خداوند و تقویت ادراک از خداوند به عنوان شفادهنده و مهربان معطوف 
مي شود )کار، 1975؛ کامپن، 1985(. مطالعات تجربي صورت گرفته مفهوم خدا را به عنوان یک 
متغیر روان شناختي-مذهبي بر اساس تحلیل عامل مقیاس هاي درجه بندي شده ی صفات مرتبط 
با متغیرهایي مانند عزت نفس، مرکز کنترل، ساختار شخصیت، شیوه ی ارتباطات بین فردي و 
اقتدار خانوادگي مورد ارزیابي قرار داده است )بنسون و اسپیلكا، 1973؛ ارنست، 1982؛ والكر، 

 .)1981
این مفهوم مي تواند مستقیماً با پیش داوري هاي روان شناختي و تحمل سیاسي بزرگساالن و 
احتمااًل با وجوه بنیادگرایانه ی مذهبي، باورهاي خداساالرانه و تعهد مذهبي مرتبط باشد )کارپو، 
2002(. عالوه بر این، ادراک مفهوم خداوند در افراد، بر بهداشت روان آن ها تأثیر دارد. براي مثال 
تأکید بر خداوند به عنوان یاري دهنده اي قدرتمند، تأثیر مثبتي بر مقابله ی کودکان و بزرگساالن 
با بیماري هاي مزمن و مرگ دارد )پندلتون، 2002(. شافر و گورسوچ )1991( گزارش کردند که 
خداي دروغین، خداي بي فایده و خداوند دور و غیرقابل دسترس به گونه اي منفي و مفهوم خداي 
نیک خواه، غضبناک، الیتناهي، هدایت گر، پایدار، قدرتمند و حافظ به گونه اي مثبت با مقابله ی 
خودراهبر )که معتقدند خودشان بیش از خداوند در حل مسائل درگیرند( ارتباط دارد. از سوي 
دیگر مقابله ی مبتني بر مشارکت )مشارکت انسان با خداوند در عمل براي حل مسائل زندگي( 
به گونه اي مثبت با مفهوم خداي نیک خواه، غضبناک، الیتناهي، هدایت گر، پایدار و حافظ و 
به گونه اي منفي با خداي دروغین، خداي بي فایده و خداوند دور و غیرقابل دسترس ارتباط 
دارد. مقابله از طریق تسلیم شدن )اتخاد یک رویكرد منفعل و نشستن به انتظار پاسخ خداوند 
براي حل معجزه آساي مشكالت( نیز خداي نیک خواه، غضبناک، الیتناهي، هدایت گر و حافظ 
و به گونه اي منفي با خداوند دور و غیرقابل دسترس مرتبط بود. اضطراب نیز با مفهوم خداي 
نیک خواه، غضبناک، الیتناهي، هدایت گر، پایدار و قدرتمند همبستگي منفي و با خداي دروغین 
و خداوند دور و غیرقابل دسترس همبستگي مثبت داشت )شافر و گورسوچ، 1991(. وونگ، 
مكدونالد و گورسوچ )2004( معتقدند رابطه با خداوند وابسته به  شناخت و مفهوم خداوند است 
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و در نظر گرفتن خداوند به عنوان نیک خواه، الیتناهي، هدایت گر، پایدار، قدرتمند و حافظ باعث 
مي شود افراد خود را در رابطه ی نزدیک تري به خداوند تصور کنند. در پژوهش بنسون و اسپیلكا 
)1973( نیز همبستگي مثبت میان عزت نفس و داشتن برداشت مهربان از خداوند گزارش شده 
است. ضمن آنكه افرادي با انگیزه هاي دروني مذهبي خدا را تنبیه گرتر و مهربان تر مي بینند و 
نیز افرادي که خدا را نیكخواه مي بینند بهزیستي بیشتر و رابطه ی نزدیكتري با خداوند گزارش 
کردند. همچنین در نظر داشتن خداوند به عنوان تنبیه گر نیز به بهزیستي بیشتر مي انجامد که 
گورسوچ معتقد است در نظر داشتن خداوند به عنوان تنبیه کننده ی گناهكاران به بهزیستي منجر 

مي شود )وونگ، مكدونالد و گورسوچ، 2004(.
با نگاه به مباني نظري و پژوهش هاي صورت گرفته در این زمینه، هدف پژوهش حاضر 
بررسي ویژگي هاي روان سنجي پرسشنامه ی مفهوم خداوند )گورسوچ، 1998( بود. به منظور 
دسترسي به این هدف پس از ترجمه ی پرسشنامه، با همكاري متخصصان علم کالم صفاتي 
که مي توانست به بهترین و قابل فهم ترین صورت بیان کننده ی صفت مورد نظر باشد از میان 

ترجمه هاي مختلف انتخاب شد و هر صفت به ترتیب حروف الفبا در پرسشنامه پخش گردید.

روش
 

جامعه آماري در پژوهش حاضر شامل کلیه ی دانشجویان مقطع کارشناسي دانشكده ی 
علوم تربیتي و روان شناسي دانشگاه شیراز بود که در نیمسال دوم 85-84 به تحصیل اشتغال 
داشتند. 251 نفر )194 دختر و 57 پسر( که در دامنه ی سني 18 تا 35 سال قرار داشتند، 
به شیوه ی طبقه اي تصادفي از بین دانشجویان دانشكده ی علوم تربیتي و روان شناسي انتخاب 

شدند.
پرسشنامه ی 26 سؤالي مفهوم  خداوند )گورسوچ، 1998( مورد استفاده قرار گرفت. این 
پرسشنامه شامل 26 سؤال است که هشت خرده مقیاس را دربرمي گیرد. از آزمودني ها خواسته 

مي شد بر مبناي یک مقیاس لیكرت به درجه بندي صفات ذکر شده بپردازند.
بعد از ارائه ی پرسشنامه به دانشجویان توضیحاتي مانند آنچه در پی می آید به آن ها داده 
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می شد: »اصطالح خداوند براي افراد مختلف معاني متفاوتي دارد. ما مي خواهیم بدانیم این 
واژه براي شما چه معنایي دارد، در این پرسشنامه مجموعه صفاتي وجود دارد که ما از شما 
مي خواهیم هر کدام را به دقت بخوانید و معلوم کنید که هر صفت تا چه اندازه به مفهومي که 
شما از خداوند در ذهن دارید نزدیک است، پاسخ هاي شما به صورت گروهي و براي استفاده 
در یک پژوهش مورد استفاده قرار خواهند گرفت. بنابراین نیازي به ذکر نام و سایر مشخصات 
نیست. هیچ پاسخ درستي وجود ندارد و نظر شما هر چه باشد براي ما محترم است. با صداقت 
پاسخ دهید و دقت کنید که هیچ سؤالي را بدون پاسخ نگذارید.« از دانشجویان خواسته شد هر 
کدام از سؤاالت را به دقت بخوانند و براي پاسخگویي در مورد هر صفت، یک مقیاس پنج 
درجه اي لیكرت به صورت  کاماًل مخالفم، من هرگز این صفت را براي خداوند استفاده نمي کنم؛ 
مخالفم؛ نظري ندارم؛ موافقم و کاماًل موافقم، من همواره خداوند را با این صفت تصور مي کنم 
را به کار ببرند. پس از تكمیل پرسشنامه نیز از این که دانشجویان با صرف وقت خود با صداقت 
و آرامش به سؤاالت پاسخ داده بودند از آن ها قدرداني  گردید. براي بررسي پایایي پرسشنامه، 

روش آلفاي کرونباخ و براي بررسي روایي نیز تحلیل عاملي مورد استفاده قرار گرفت.
 

یافته ها

پایایي پرسشنامه با استفاده از روش آلفاي کرونباخ مورد بررسي قرار گرفت و مقدار آلفا براي 
کل پرسشنامه برابر با 0/71 بود و در مورد مقیاس هاي فرعي از 0/54 تا 0/88 در نوسان بود. 
روایي سازه ی پرسشنامه نیز با استفاده از روش تحلیل عاملي اکتشافی و به روش مؤلفه هاي 
اصلي مورد استفاده قرار گرفت. مقدار شاخص KMO  برابر با 0/9 و نیز مقدار شاخص توان 
در آزمون کرویت بارتلت برابر2821/91 بود که در سطح 0/0001 معنا دار بود و حكایت از 
کفایت نمونه و متغیرهاي انتخاب شده براي انجام تحلیل عاملي داشت. بر اساس تحلیل عاملي 
انجام شده توأم با چرخش واریماکس روي گویه هاي پرسشنامه و با مالک قراردادن مقادیر 
ویژه ی شیب نمودار اسكري شش مقیاس فرعي استخراج شد که عبارتند از: خداوند نیک خواه1  

1.benvolent
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، خداي نامربوط1 ، خداي الیتناهي2 ، خداي تنییه گر )غضبناک(3 ، خداي دست نیافتني4  و خداي 
ارزشمند5 . در قسمت زیر ارزش  ویژه ی هر صفت و نیز ضریب آلفاي کرونباخ هر عامل مشخص شده 

است. 
خداي نیک خواه  )0/88(

صمیمي  )0/52(        قدرشناس) 0/44(         ستار )0/68(  حامي ) 0/76 ( 
کریم )0/48(          مهربان )0/64(          مهم )0/48(                         هدایت گر )0/68(

همیشگي )0/48(        یاري دهنده )0/67(

خداي نامربوط  )0/78(
بي خاصیت )0/71(   پوچ )0/85(        دروغین)0/74(       افسانه )ساختگي( )0/46(      

ضعیف )0/49(

خداي الیتناهي  )0/84(
ایمني بخش )0/49(      حاضرمطلق )0/8(      حافظ )0/49(       عالم مطلق )0/73(        قادر 

مطلق)0/56(

خداي تنبیه گر  )0/6(
تنبیه گر )0/72(                                                               غضبناک)0/82(

خداي دست نیافتني )0/6(
دست نیافتني ) 0/77(                                                         دیریاب )0/73(

1.irrelevant
2.omni- ness
3.wrathful
4.distinctness
5.valuable
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خداي ارزشمند )0/54(
ارزشمند )0/55(                                                                 پرمعنا )0/75(

بحث 

 همان گونه که در قسمت یافته ها در مورد ویژگي هاي روان سنجي این پرسشنامه گزارش 
شد، به نظر مي رسد این پرشسنامه از پایایي و روایي قابل قبول براي استفاده ی متخصصان 
برخوردار است. پیشنهاد مي گردد اعتباریابی این پرسشنامه با حجم نمونه ی بیشتري نیز صورت 

بگیرد. 
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رابطه ی جهت گیري هاي مذهبي )اسالمي( با ابعاد هویت
زهرا هاشمي1  ، دکتر بهرام جوکار2 

چکیده
در سال هاي اخیر بررسي نقش دین در ساختار هویتي جوامع، توجه بسیاري از محققان را به 
خود جلب کرده است. هدف تحقیق حاضر بررسي رابطه ی جهت گیري هاي مذهبي)اسالمي( با 
ابعاد هویت در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شیراز بود. مشارکت کنندگان پژوهش، شامل 
232 دختر و 99 پسر از رشته هاي مختلف تحصیلي دانشگاه شیراز بودند. ابزارهاي پژوهش 
عبارت بود از فرم تجدیدنظرشده ی مقیاس جهت گیري هاي مذهبي اسالمي )آذربایجاني،1382( 
و ویرایش چهارم مقیاس ابعاد هویت AIQ-IV )چیک، اسمیت و تروپ، 2002(. براي تعیین 
پایایي پرسشنامه ها از روش آلفاي کرونباخ و به منظور احراز روایي مقیاس ها از تحلیل عوامل 
استفاده شد. ضرایب مؤید پایایي مطلوب مقیاس ها بود. نتایج تحلیل عاملي به روش مؤلفه هاي 
اصلي با چرخش واریماکس براي مقیاس جهت گیري هاي مذهبي، بیانگر وجود دو عامل بود که 
به ترتیب اعتقادات- مناسک و اخالق نام گذاري شدند. نتایج براي ابعاد هویت بیانگر وجود پنج 

بعد هویت فردي، اجتماعي، ارتباطي، مذهبي و قومي- نژادي بود.
نتایج رگرسیون چندگانه زیرمقیاس هاي اعتقادات – مناسک و اخالق روي ابعاد هویت در کل 
گروه نمونه نشان داد که زیرمقیاس اعتقادات – مناسک پیش بیني کننده ی مثبت و معنادار هویت 
مذهبي و زیرمقیاس اخالق، پیش بیني کننده ی مثبت و معنا دار ابعاد هویت فردي و ارتباطي و 
پیش بیني کننده ی منفي و معنادار هویت مذهبي است. نتایج تحلیل رگرسیون براي گروه پسران 

1. دانشگاه شیراز. 
2. دانشكده ی علوم تربیتي و روان شناسي، دانشگاه شیراز. 



340

و دختران در راستاي نتایج کلي تحقیق بود. با این تفاوت که در گروه دختران زیرمقیاس اخالق 
هویت مذهبي را به شكل منفي و معنا داري پیش بیني نمي کرد. توجه به آموزه هاي دیني و 
اجتماعات مذهبي به منظور فراهم آوردن زمینه هاي ایدئولوژیكي و الگوهاي عمل و تجربه 

براي رشد و تحول ابعاد مختلف هویت، اهمیت فراواني دارد.

مقدمه

دین به عنوان نوعي فلسفه ی فكري با ارائه ی نگرش خاص به جهان هستي جهان بیني1 ، 
ایدئولوژي2  و معرفت شناسي3  خاص خود را دارا است که نه تنها بر پاسخگویي به سؤاالت 
اساسي انسان در مورد پیدایش و تكوین جهان هستي و انسان تأثیر مي گذارد و روابط بیروني 
فرد در قبال نظام هاي اجتماعي، سیاسي و تربیتي را تعّین مي بخشد، بلكه حس دروني وجود 

فردي یا هویت شخص را نیز تحت تأثیر قرار مي دهد )گوتک، 1380(.
و  روان شناختي  سازه هاي  سایر  با  آن  ارتباط  و  مذهبي  باورهاي  علمي  بررسي  امروزه   
جامعه شناختي اهمیت ویژه اي یافته است )اسپیلكا4  و همكاران، 1999(. در این راستا،  کنكاش 
پیرامون رابطه ی باورها یا جهت گیري هاي مذهبي با شخصیت و هویت  انسان5، از جمله 
روندهاي پژوهشي برجسته در این حوزه است. در سال هاي اخیر رویكردهاي مختلفي در 
زمینه ی مطالعه هویت مطرح شده اند، که رویكرد محتوا نگر)در مقابل رویكردهاي ، وضعیت نگر 
و فرایندنگر، نظیر وضعیت هاي هویت مارسیا و سبک هاي هویت برزونسكي( در زمره ی 
مطرح ترین آن هاست. از برجسته ترین نظریه هاي این رویكرد، »نظریه ی هویت اجتماعي6« 

1.World view.
2.Ideology.
3.Epistemology.
4.Spilka.
5.identity.
6.Social Identity Theory.
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، و  ، 1989؛ مارکوس4  )تریاندیس3  ، 1980( و نظریه ی »بین فرهنگي خود2 «  )تاجفل1 
کیتایاما 5 ، 1991( هستند. در رویكرد محتوانگر تأکید بر روابط بین فردي،  تأثیرات فرهنگي 
و به طور کلي  نقش دیگران و ساختارهاي اجتماعي در »خود ـ تعریفي« است.  در خصوص 
تأثیرات فرهنگي، مارکوس و کیتایاما )1991( به توصیف دو نوع ساختار خود پرداخته اند که 
عبارتند از »خود وابسته« و »خود مستقل«. از نظر آن ها مهمترین تفاوت بین این دو ساختار در 
اهمیت دادن به نقش دیگران در »خود تعریفي« است. ساختار »خود مستقل« همان تبیین خود 
در قالب دیدگاه غربي است. در فرهنگ غربي خود به عنوان مجموعه اي یكپارچه و متشكل 
از توانایي ها، ارزش ها، ترجیحات و ویژگي هاي احساساتي شخص در نظر گرفته مي شود که 
در آن افراد داراي تعریف مستقل از خود هستند و در تعریف خود، کمتر دیگران را مدنظر قرار 
مي دهند و افراد بیشتر به دنبال تمایز یافتن از دیگرانند. در مقابل، مبناي تعریف خود در »خود 
وابسته«، ارتباطات اجتماعي و روابط اجتماعي فرد با دیگران است. نظریه ی هویت اجتماعي 
نیز در آغاز دهه ی 70 توسط روان شناسان اجتماعي نظیر تاجفل و ترنر )1979( در اروپا بسط 
و گسترش یافت که بر اساس آن هویت داراي دو وجه فردي و اجتماعي است. هویت فردي 
گویاي تفاوت هاي فردي و ناظر بر جنبه هایي از »خود« است که سبب تمایز فرد از دیگران 
مي شود و »خودتعریفي« بیشتر بر مبناي خصوصیات شخصي و متمایز صورت مي گیرد. در حالي 
که هویت ، بیانگر تشابهات فردي و تعریف خود بر اساس وابستگي هاي گروهي یا طبقاتي است.  
چک6 ، تروپ7 ، چن8  و آندروود9  )1994( با اقتباس از نظریه هاي مذکور، سه بعد متمایز هویت 
شامل هویت شخصي10  ،  هویت اجتماعي11  و  هویت جمعي12  را  مطرح  و جهت سنجش این 

1.Tajfel.
2.Cross-cultural Self.
3.Trindis.
4.Markus.
5.Kitayama.
6.Cheek.
7.Troop.
8.Chen.
9.Underwood.
10.personal  identity.
11.social  identity.
12.collective  identity.



342

ابعاد  مقیاسي تهیه کردند. در این مقیاس هویت شخصي معادل با خود مستقل در نظریه ی 
مارکوس و کیتایاما و هویت فردي در نظریه ی تاجفل و همكارانش است و از طریق نقشي 
که ارزش ها، باورها، هیجانات و اهداف شخصي در شكل گیري هویت دارند، مورد ارزیابي قرار 
مي گیرد. هویت اجتماعي در این مدل، به تعریف خود در ارتباط با دیگران اختصاص دارد و ریشه 
در خود عمومي دارد و به حیطه هاي بین فردي مثل محبوبیت و شهرت فرد نزد دیگران و تأثیر 
رفتارهاي فرد بر دیگران در تعامل با آن ها مربوط مي شود و معادل با »خودوابسته« در نظریه ی 
مارکوس و کتیایاما )1991( است. هویت جمعي مورد نظر این مقیاس، مشابه  هویت اجتماعي 
تاجفل و ترنر است، یعني فرد خودش را بر مبناي تعلقات گروهي نظیر وابستگي هاي مذهبي، 
قومي، نژادي، ملي و نظایر آن تعریف مي کند. با توجه به نتایج تحقیقات جوکار )1381( هویت 
جمعي در فرهنگ ایراني داراي ابعاد متمایز از یكدیگر است و شامل بعد هویت قومي– نژادي و 

بعد هویت مذهبي می شود. در پژوهش حاضر این تقسیم بندي مورد استناد قرار گرفت.
در تحقیق حاضر، منظور از جهت گیري هاي مذهبي، بازخورد کلي انسان به دین است که 
برگرفته از مدل آذربایجاني )1382( است. آذربایجاني)1382( در فرایند طراحي مقیاسي جهت 
سنجش سطح دینداري این مدل را ارائه نكرده است. در این مدل با توجه به آموزه هاي اسالم 
و توصیف ویژگي هاي افراد مؤمن، بر اساس روایات و آیات قرآن کریم، ارتباطات انسان به ده 
مقوله تفكیک شده که این ده مقوله در نهایت به دو نوع جهت گیري مذهبي کالن شامل 
اعتقادات ـ   مناسک و اخالق تفكیک شده اند. البته آذربایجاني توصیف دقیقي از جهت  گیري هاي 
مذکور ارائه نكرده است، ولي به نظر مي رسد در بعد اعتقادات- مناسک جهت گیري بیروني و در 

بعد اخالق، عمدتاً جهت گیري دروني باورهاي مذهبي مورد نظر بوده است.    
وجود رابطه ی میان جهت گیري های مذهبی و هویت در تحقیقات متعدد مورد  تأیید قرار گرفته 
است اما عمده ی این تحقیقات مربوط به جوامع غربي و مسیحیت است. در تحقیق مارکسترام، 
آدامز1  و اسمیت2  )1996( رابطه ی میان جهت گیري هاي دروني مذهبي و زیرمقیاس هاي 
اخالقي با هویت مورد بررسي قرار گرفته است. نتایج تحقیق مارکسترام و همكارانش نشان 
داد؛ افرادي که داراي وضعیت هاي هویتي باالتري بودند در زیرمقیاس هاي اخالقي نیز نمرات 

1.Adams.
2.Smith.
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باالتري داشتند. تحقیقات همچنین، رابطه ی مثبت و معناداري بین استقالل اخالقي، یكپارچگي 
هویت، ابراز وجود و نوع دوستي را تأیید کرده اند )مک کلین1  و همكاران، 2004(. کامپاگنا2 و 
هارتر )1975( در پژوهش خودشان دریافتند، کودکاني که گرایش هاي جامعه ستیزي دارند، در 
مقایسه با کودکان گروه کنترل، سطوح پایین تري از استدالالت اخالقي را نشان مي دهند. این 

محققان، جامعه ستیزي را شاخصي از ضعف ساختار خود در نظر داشتند. 
در زمینه ی رابطه ی میان مذهب و هویت ملي، شواهد تجربي متعددي وجود دارد. هویت 
مذهبي بسیاري از نوجوانان در بسیاري از کشورهاي اروپایي، عمیقاً به شكل مثبتي با هویت ملي 
آن ها رابطه دارد )کمپیچ3 ، 1997(. در همین راستا باریس4 ،  برنسكوب5  و جكسون6  )2000( در 
تحقیقات خود دریافتند که در آمریكا، ایمان دروني با هویت ملي رابطه ی مثبت دارد. در حالي که 
در کانادا نه تنها چنین رابطه اي میان مذهب و هویت ملي دیده نشده است؛ بلكه میان ایمان 

دروني با چندفرهنگي رابطه ی مثبت دیده شده است )ساراغلو، و گلند، 2004(. 
با رویداشت به یافته هاي پژوهشي در مطالعه ی حاضر فرض بر آن بود که بین جهت گیري هاي 

مذهبي اسالمي با ابعاد هویت رابطه وجود دارد. 

هدف پژوهش 

 هدف از پژوهش حاضر، بررسي این مسأله بود که آیا باورهاي مذهبي نقشي تعیین کننده 
در شكل گیري تعاریف فرد از خودش، در ابعاد مختلف هویت دارند. به عبارت دقیق تر، پژوهش 
حاضر با هدف بررسي قدرت پیش بیني انواع جهت گیري هاي مذهبي )اسالمي( بر ابعاد شخصي، 
اجتماعي  و جمعي هویت انجام پذیرفت. با توجه به نقش برجسته ی دین در جامعه، انجام چنین 

پژوهش هایي درکشورهاي اسالمي نظیر ایران ضروري مي نماید.

1.Maclean.
2.Compagna.
3.Campiche.
4.Burris.
5.Branscombe.
6.Jackson.



344

روش 

مشارکت کنندگان در پژوهش شامل 232 دختر و 99 پسر در رشته های مختلف تحصیلي 
دانشگاه شیراز بودند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. به 
این ترتیب که از بین دانشكده هاي مختلف هر کدام یک رشته و از هر رشته یک کالس انتخاب 

شدند، و کلیه ی دانشجویان حاضر در کالس مورد سنجش قرار گرفتند.
براي سنجش جهت گیري هاي مذهبي از فرم کوتاه  شده ی آزمون جهت گیري هاي مذهبي 
با تكیه بر اسالم )آذربایجاني، 1382( و براي سنجش ابعاد هویت از ویرایش چهارم مقیاس 
ابعاد هویت AIQ-IV )چیک، اسمیت، و تروپ، 2002( استفاده شد. روایي و پایایي ابزارهاي 
مورد استفاده در پژوهش هاي دیگر مورد تأیید قرار گرفته است. عالوه بر این، در مطالعه ی حاضر 
روایي و پایایي مقیاس ها محاسبه گردید. نتایج تحلیل عاملي آزمون جهت گیري هاي مذهبي 
به روش چرخش واریماکس بیانگر دو عامل اعتقادات- مناسک و اخالق بود و نتایج تحلیل 
عاملي ابعاد هویت به روش  چرخش واریماکس حاکي از وجود پنج بعد هویت فردي، اجتماعي، 
ارتباطي، مذهبي و قومي- نژادي بود. مالک استخراج عوامل شیب اسكري و ارزش ویژه ی 
باالتر از یک بوده است. پایایي زیرمقیاس هاي اعتقادات- مناسک، اخالق و جهت گیري هاي 
مذهبي از روش آلفاي کرونباخ به ترتیب برابر با 0/9، 0/67 و 0/88 به دست آمد. همچنین 
ضرایب حاصله براي ابعاد هویت فردي، ارتباطي، اجتماعي، قومي– نژادي و مذهبي به ترتیب 

0/78، 0/83، 0/75، 0/85، 0/89 به دست آمد.

یافته ها 

 به منظور بررسي رابطه ی میان جهت گیري هاي مذهبي با ابعاد هویت ماتریس، همبستگي 
میان متغیرهاي تحقیق محاسبه شد. نتایج در جدول شماره ی یک آورده شده است.
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جدول )1( ماتریس همبستگي میان جهت گیري هاي مذهبي با ابعاد هویت

**p>0/01  *p>0/05

با توجه به نتایج مندرج در جدول زیر، مقیاس اعتقادات– مناسک با ابعاد هویت فردي،  
ارتباطي و مذهبي رابطه ی مثبت و معناداري نشان داده است که البته در بعد هویت مذهبي 
این رابطه قوي تر بوده است )r=0/71  p>0/001(. از سوي دیگر، این زیرمقیاس با بعد هویت 
اجتماعي رابطه ی منفي و با هویت قومي– نژادي رابطه ی معناداري نداشته است. همچنین 
نتایج رگرسیون چندگانه زیرمقیاس هاي اعتقادات– مناسک و اخالق  روي ابعاد هویت در کل 
گروه نمونه نشان داد که زیرمقیاس اعتقادات– مناسک پیش بیني کننده ی مثبت و معنادار هویت 
مذهبي و زیرمقیاس اخالق پیش بیني کننده ی مثبت و معنادار ابعاد هویت فردي و ارتباطي و 
پیش بیني کننده ی منفي و معنادار هویت مذهبي است. نتایج تحلیل رگرسیون براي گروه پسران و 
دختران در راستاي نتایج کلي تحقیق است. با این تفاوت که  در گروه دختران زیرمقیاس اخالق، 
هویت مذهبي را به شكل منفي و معناداري پیش بیني نمي کند. نتایج رگرسیون جهت گیري هاي 

مذهبي روي ابعاد هویت در دیاگرام مسیر شماره ی 1 آورده شده است.
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اعتقادات_مناسک                                          **0/30 بعد هویت فرد
                                                                       بعد هویت ارتباط

0/36 **                                                              
                                                                       بعد هویت اجتماع

                                                                       بعد هویت قومی_ نژاد
 0/75 **                                                               

                                         *0/10-                              بعد هویت مذهب
اخالق

          دیاگرام شماره ی 1؛ تحلیل مسیر ابعاد هویت روي انواع جهت گیري مذهبي 
**p>0/01  *p>0/05      

در توجیه این نتایج شاید بتوان گفت از آن جا که در بعد هویت فردي ساختار، خود به عنوان 
مجموعه اي یكپارچه و متشكل از توانایي ها، ارزش ها، ترجیحات و ویژگي ها و احساسات شخصي 
در نظر گرفته مي شود و افراد بر ارزش ها و ترجیحات فردي تأکید بیشتري دارند تا بر هنجارها 
و تعهدات گروهي، زیرا مقیاس اعتقادات، مناسک که ناظر بر نوعي تعهد و تعلقات گروهي و 
پذیرش هنجارها و پایبندي به آداب و مناسک خاصي است، این بعد از ابعاد هویت را پیش بیني 
نمي کند. اما از آن جا که بعد هویت فردي با نوعي خودآگاهي فردي و استقالل در قضاوت، 
توجه به ارزش ها و ترجیحات شخصي همراه است، زیرمقیاس اخالق، پیش بیني کننده ی این 
بعد از هویت است. از طرفي مطابق با تعالیم مذهبي؛ اخالق، موضوعات اخالقي و تشخیص 
کارهاي نیک و بد به شكل الهام خیر و شر، فجور و تقوا در فطرت انساني نهادینه شده است؛چرا 
که بدون وجود هیچ گونه زمینه اي در وجود انساني توانایي انجام هیچ گونه فعل خیر و شر قابل 
تصور نیست. نقش انبیا در هدایت انساني، بیدار کردن فطرت هاي دفینه است و از این رو 
افراد مطابق با فطرت انساني خویش قادر به تشخیص خوب و بد در مسائل اخالقي هستند 
که این امر با دریافت آموزش هاي خاص دیني و تعهدات به مناسک و آداب خاص آن است. 
زیرمقیاس اخالق پیش بیني کننده ی بعد هویت ارتباطي نیز هست. این نتایج همسو با نتایج 
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تحقیقات کامپاگنا و هارتر )1975( است. مطابق با نتایج این تحقیقات، مسؤولیت پذیري اجتماعي 
و پایین بودن گرایش هاي جامعه ستیزي با پختگي استدالالت اخالقي همراه است. در توجیه این 
مطلب شاید بتوان گفت با توجه به این که بخش عمده اي از اخالق در زمینه ی ارتباطات و روابط 
بین  فردي مطرح مي شود، بر این اساس  این زیر مقیاس مي تواند پیش بیني کننده ی بعد هویت 
ارتباطي باشد. در همین راستا کینگ )2003( بیان مي کند؛ از آن جا که ایجاد تعادل میان خود 
و دیگران نقش مهمي در یكپارچگي و انسجام هویت بازي مي کند، مذهب از طریق ارتباطات 
و اجتماعات دیني، جهان بیني مشتمل بر دیدگاه اجتماعي را به وجود می آورد که در آن تقدس 
افراد و زندگي اجتماعي هر دو لحاظ مي شود و با فراهم آوردن الگوهاي عمل و تجربه در این 
ارتباطات، نوجوانان را قادر مي سازد که احساسي از »خود« را، که در ارتباط با دیگران تعریف 

مي شود، دروني کند.
ظاهراً در فرهنگ کشور ما، توجه به مذهب، اهمیت دادن به دین و تأکید بر قومیت و نژاد 
سبب شده است که در جوانان ایراني، هویت جمعي )که ریشه در عناصر خود جمعي مثل 
مذهب، کشور، نژاد و … دارد( به دو مؤلفه ی هویت قومي- نژادي و هویت مذهبي تقسیم 
شود. از آن جا که همپوشي هاي زیادي میان زیرمقیاس اعتقادات – مناسک با بعد هویت مذهبي 
وجود دارد، رابطه ی میان زیرمقیاس اخالق و بعد هویت مذهبي منطقي به نظر مي رسد، اما چون 
هویت مذهبي یک بعد از هویت جمعي است، پیش بیني کنندگي اخالقیات، که بیشتر جنبه ی  
هویت فردي دارد، براي این بعد از ابعاد هویت به سمت صفر و یا حتي منفي سیر مي کند.  هویت 
قومي – نژادي با اعتقادات – مناسک رابطه ی معناداري ندارد و علي رغم وجود رابطه ی مثبت 
و معنادار میان این بعد از ابعاد هویت و زیرمقیاس اخالق، این زیرمقیاس قادر به پیش بیني بعد 
هویت قومي– نژادي نیست. در توجیه این نتایج، با توجه به شواهد متعدد و گاه متضاد، شاید 
بتوان نقش عوامل فرهنگي را در چنین نتیجه اي مؤثر دانست. همان گونه که یافته ها نشان 
مي دهند، در زمینه ی هویت اجتماعي، این بعد با زیرمقیاس اعتقادات – مناسک رابطه ی منفي و 
با زیرمقیاس اخالق نیز رابطه ی معناداري نداشته است. یعني جهت گیري هاي مذهبي، این بعد 
را پیش بیني نمي کند. همان گونه که ذکر شد، در پژوهش حاضر، هویت اجتماعي ناظر بر تعریف 
خود بر مبناي حیطه هاي بین فردي از قبیل محبوبیت، شهرت و جذابیت هاي فیزیكي و … 
در نزد دیگران است. در توجیه این  نتایج شاید بتوان به تأکید آموزه هاي دیني در شكل  دهي 
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شخصیت فرد به مقوالتي متفاوت از موضوعات مطرح شده در بعد هویت اجتماعي اشاره کرد. 
در همین راستا برزونسكي و همكاران )2003( و شوارتز و همكاران )2000( با اشاره به یافته هاي 
تحقیقات خود نتیجه گرفته اند افرادي که خود را بر اساس هویت اجتماعي تعریف مي کنند، فاقد 
تعهدات هویتي منسجم و ساختاریافته هستند و بدیهي است که چنین ویژگي هاي هویتي با 
ویژگي ها و ساختار مذهب، تأکیدات و نقش آن در انسجام هویت )جهت رسیدن به وحدت و 

یكپارچگي هویت( متفاوت است.
با توجه به نتایج فوق توجه به آموزه های دیني و اجتماعات مذهبي به منظور فراهم آوردن 
زمینه هاي ایدئولوژیكي والگوهاي عمل و تجربه براي رشد و تحول ابعاد مختلف هویت هر چه 

بیشتر ضرورت مي یابد.
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نقش اعتقادات مذهبي در تسکین و درمان تألمات رواني
در افراد مقیم و دانشجویان بورسیه ی خارج از کشور

دکتر سیدامیر یزدان پرست1  

چکیده 

زندگي در دیار غربت و تحصیل به مدت طوالني به دور از اقوام و والدین و عواقب آن کمتر 
مورد توجه و پژوهش قرار گرفته است. در فرهنگ ایراني از دیرباز، یكي از راه هاي مقابله با 
مشكالت،  معضالت و موانع زندگي، باورها و اعتقادات مذهبي و چنگ زدن به ریسمان ائمه ی 
معصومین )ع( و ذکر، توسل و توکل بوده است. هدف از این پژوهش، بررسي نقش اعتقادات 
مذهبي در ایجاد پدیده هاي تسكین و درمان تألمات رواني در دانشجویان بورسیه و افراد مقیم 
خارج از کشور بود. این مطالعه نوعي پژوهش توصیفي، تحلیلي بود. سه فرضیه ی پژوهشي در 
این طرح عبارت بود از این که بین اعتقادات مذهبي و مقابله با استرس و افسردگي رابطه وجود 
دارد و در کاهش مشكالت و درمان افسردگي و استرس مؤثر است. 100 نفر از دانشجویان 
بورسیه ی خارج از کشور و ایرانیان مقیم خارج از کشور به طور تصادفي از شهرهاي مختلف 
انگلستان انتخاب شدند. 50 درصد آزمودني ها مرد و 50 درصد دیگر زن بودند. دامنه ی سني 

بین  45 –30  سال بود.
ابزار پژوهش شامل چک لیست سنجش اعتقادات مذهبي و نیز پرسشنامه ی مقابله با افسردگي 
و استرس ) بیلینگز و موس، 1981( بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگي 
پیرسون )رابطه ی اعتقادات مذهبي و مقابله با استرس( و نیز آزمون  t )بررسي تأثیر اعتقادات 
مذهبي و مقابله با استرس و افسردگي در بین افراد مقیم و دانشجویان بورسیه( استفاده شد. 

1. علوم پزشكي ایران. 
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نتایج پژوهش نشان داد که بیشتر افراد مقیم و دانشجو از عبادت، دعا و توکل به خداوند براي 
حل مشكالت و نیز تقویت قواي خود استفاده مي کنند، همچنین این میزان بین افراد مقیم و 
دانشجویان بورسیه تقریباً نزدیک بود. حتي در افراد مقیمي که کمتر به موازین اسالمي و شرعي 
پایبند بودند نیز اعتقاد به توسل و دعا و کرامات ائمه در حد باالیي مشاهده شد. امید که نتایج این 
پژوهش بتواند توجه بیشتر مسؤوالن امر را درخصوص ترویج و توسعه ی مراکز عبادي خارج از 

کشور به خصوص اعزام مبلغان وارسته و متقي و عامل به احكام جلب کند. 

 مقدمه 

دین مبین اسالم به جهت مقابله با تألمات، روانی و نیز تسكین و درمان آن ها و مقابله با 
مشكالت در زندگی روزمره، راهبردهای مختلفی را پیشنهاد کرده است؛ از جمله ی این راهبردها 
تذکر، توکل و متوسل شدن به دامان ائمه ی معصومین )ع( و یاری جستن از آن بزرگواران است. 
هر آنچه در عالم دنیا هست، باطنی دارد؛ زیرا دنیا تنزل یافته ی عوالم باال است، هر آنچه در عالم 
دنیاست نمونه ای است از آنچه در عالم معناست.  احكام و قوانین الهی هم که در دنیا به صورت 

دین و دستورات عبادی ظهور کرده، اسرار و باطنی دارند )جوادی آملی، 1381(.
خاطر همین اسرار پنهان است که در اثر ممارست در میادین عبادت، انسان به مرتبه ای 
می رسد که رسول خدا )ص( فرمود: »اِن تَعُبداهلل کأنََّک تَراُه َفأن لَم تَُكن تَراُه َفأَنََُه یراک« او 
تو را می بیند و تو هم او را می بینی و این رمز عبادت راستین مردان الهی است که به دور از 
استرس و نگرانی های روانی هستند و در سالمت کامل روان به سر می برند. میادین سالمت 
روان و تقرب الهی که خواجه عبداهلل انصاری آن ها را صد میدان می داند، شامل توبه، مروت، 
انابت، فتوت، ارادت، قصد، جهاد، تهذیب، محاسبت، ورع، تقوا، یقین، بصیرت، توکل، اخالص، 
استقامت، تفكر، ذکر، خشوع، رجاء، معرفت، کرامت، والیت، تسلیم و... هستند )انصاری، 1376(. 
تحقیقات نشان می دهد که تأثیر باورهای دینی- مذهبی و اعتقادات قلبی- ایمانی در خصوص 
سالمت روان مثبت و در خصوص افسردگی، استرس، دل شكستگی، بی قراری، ناامیدی و 
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احساس ناتوانی و... منفی است )فرای1 ، 1990؛ کوهن2 ، 1995؛ پرسمن3 ، 1990؛ عبداهلل 
نصری، 1376؛ حسینی، 1376(. 

شاید یكی از حكمت های عبادت و بندگی و عبودیت پروردگار همین باشد که انسان در مسیر 
نِّ و األِنِس ااِّل  ِ سالمت نفس و روان گام نهد و به قرب الهی نزدیک تر شود. »و ما َخلََقت الِجُ
لَِیعبدون« )ذاریات، آیه ی 56(. یعنی انسان برای این خلق شده تا به بندگی و عبودیت خدا بپردازد 
و سرانجام به قرب ربوبی نائل آید. یعنی به آن مقامی دست یابد که حضور خدا را به دیده ی 
دل درک کند. انسانی که به این مقام نائل آید، با علم حضوری )نه علم حصولی( درمی یابد که 

همه ی عالم عین ربط و وابستگی به خدا است. 
منظور از عبادت چیست؟ با در نظر گرفتن جهان بینی اسالمی می توان گفت که هر حرکت 
و عمل مثبتی که از انسان سر بزند، اگر از انگیزه و نیت الهی برخوردار باشد، عبادت محسوب 
می شود. هر چند که آن عمل به ظاهر کوچک و ناچیز باشد. بنابر این تذکر، توسل، توکل و بهره 
جستن از ائمه ی معصومین)ع( که جزئی از عبادات خاصه هستند در صورتی که برای قرب الهی 
انجام پذیرند، تأثیرات به سزایی در کاهش تألمات روانی به خصوص در کسانی که در دیار غربت 

زندگی می کنند، دارند. 
هدف از این پژوهش، بررسی نقش اعتقادات مذهبی در ایجاد پدیده های تسكین و درمان 
تألمات روانی در افراد مقیم و دانشجویان بورسیه ی خارج از کشور بود. فرضیه های پژوهش این 
بود که بین گرایش ها و اعتقادات مذهبی و اتخاذ شیوه های مقابله با استرس در افراد مقیم و 
دانشجویان بورسیه ی خارج از کشور رابطه وجود دارد. بین افراد مقیم و دانشجویان بورسیه ی 
خارج از کشور با گرایش های مذهبی زیاد و کم در اتخاذ شیوه های مقابله با استرس تفاوت وجود 
دارد؛ در افراد مقیم خارج و دانشجویان بورسیه ی خارج از کشور اعتقادات مذهبی و باورهای دینی 

در اتخاذ شیوه های مقابله با استرس و افسردگی و دلهره تأثیر زیادی دارد. 

1.Fry  
2.Cohen  
3.Perssman  
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روش 

این پژوهش نوعی مطالعه ی توصیفی- تحلیلی بود که به روش گذشته نگر انجام گرفت.  
نمونه ی پژوهش، شامل 100 نفر از افراد مقیم و دانشجویان بورسیه ی خارج از کشور )زن و 
مرد( در ده شهر مختلف انگلیس ) لیدز، منچستر، شیفیلد، برادفورد، لیورپول، نیوکاسل، گالسكو، 
ناتینگهام، کاردیف و لندن( بود. روش نمونه گیری به این صورت بود که برای انتخاب افراد با 
اعتقادات مذهبی باال مراکز حسینیه ی ایرانیان در هر شهر انتخاب شد و برای انتخاب افراد با 
اعتقادات پایین منازل افراد مقیم و دانشجویان در هر شهری انتخاب شد. سپس آزمودنی ها 
به طور تصادفی انتخاب گردیدند.50 درصد آزمودنی ها مرد و 50 درصد  زن بودند و دامنه ی 

سنی از 45-30 سال  بود. 
ابزار پژوهش شامل چک لیست جمع آوری شده در خصوص سنجش اعتقادات مذهبی و نیز 
پرسشنامه ی مقابله با افسردگی و استرس )بیلینگز و موس، 1981( که شامل 19 ماده است 

)شش مورد پاسخ های مقابله ای شناختی شش مورد رفتاری و هفت مورد اجتنابی بود.( 
پس از جلب موافقت شفاهی و ارائه ی توضیحات الزم در خصوص سؤاالت، پرسشنامه ها در 
اختیار آزمودنی ها قرار گرفت و از آن ها درخواست شد تا پاسخ صحیح و مطابق با وضعیت خود 
را به پرسش های مورد نظر بدهند. ضمناَ محدودیت زمانی برای پاسخ اعمال نشد. در تجزیه و 
تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه ی اعتقادات مذهبی و مقابله با 
استرس و از آزمون  t جهت مقایسه ی افراد با اعتقادات مذهبی کم و زیاد در شیوه های مقابله 

با استرس و افسردگی استفاده شد. 
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یافته ها 

در جدول 1، توزیع فراوانی نسبی برخی از متغیرها را نشان می دهد:

نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد که فرضیه ی یک تأیید می گردد؛ زیرا بین 
نمرات دانشجویان بورسیه درخصوص اعتقادات مذهبی و راهبردهای مقابله ای شناختی رابطه ی 
مثبت )r = ./42( وجود دارد و اعتقادات مذهبی با راهبردهای مقابله ای رفتاری رابطه ی مثبت 
دارند )p>0/01, r=0/35(، در حالی که بین گرایش های مذهبی و راهبرد مقابله ای اجتنابی 
رابطه ی منفی برقرار است )p>0/05,  r=0/15 (. آزمون t نشان داد که افراد دارای گرایش های 
مذهبی زیاد، مقابله های شناختی و منطقی و افراد دارای گرایش های مذهبی کم، مقابله های 

اجتنابی بیشتری استفاده می کنند بنابر این فرضیه ی دو نیز تأیید شد )جدول 2(. 
جدول 2 ، خالصه ی نتایج آزمونt  در دانشجویان بورسیه و افراد مقیم با اعتقادات مذهبی کم و زیاد
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همچنین نتایج نشان داد که اعتقادات مذهبی و باورهای دینی با شیوه های مقابله با استرس 
و افسردگی و دلهره رابطه ی نزدیكی دارد. بر این اساس فرضیه ی سه نیزتأیید شد. 

بحث 

نتایج نشان داد که بیشتر افراد مقیم و دانشجو از عبادت و دعا، توکل، تذکر و توسل به 
ائمه ی معصومین)ع( برای حل مشكالت روانی و نیز تقویت قوای خویش استفاده می کنند. 
این نسبت بین افراد مقیم و دانشجویان بورسیه تقریباً نزدیک بود. بازگو کردن کرامات ائمه ی 
معصومین  )ع( در روحیات افراد و روشن کردن چراغ امید در قلب ناامیدان بسیار مؤثر بوده است. 
حتی در افراد مقیمی که گاه کمتر پایبند به موازین اسالمی و شرعی هستند هم اعتقاد به توسل 
و دعا و... در حد باالیی مشاهده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین اعتقادات مذهبی و 
شیوه های مقابله با استرس ارتباط معنا داری وجود دارد که این یافته، نتایج پژوهش های قبلی 
همچون کوهن )1995(، فرای )1990(، پرسمن )1990(، حسینی )1376( و ویت کوسكی1  
)1988( را مورد تأیید قرار می دهد. بنابر این به نظر می رسد که ایمان و اعتقاد به خداوند یكتا و 
داشتن پایگاه مذهبی و انجام فرائض دینی و چنگ زدن به ریسمان ائمه ی طاهرین )ع( می تواند 
مقابله ی مؤثری برای تسكین درد و مبارزه با استرس در انسان باشد. این جاست که خدای باری 

تعالی می فرماید: »اذکرونی اذکرکم« ) بقره- 152(» مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم.«
گفت پیغمبر که چون کوبی دری                    عاقبت زان در برون آید سری  

وحافظ معتقد است که: 
هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ        از یمن دعای شب و ورد سحری بود   

ونیز او معتقد است که:  
جمال یار ندارد نقاب و پرده ولی              تو گرد ره بنشان تا نظر توانی کرد 

یعنی کسی که با حرص و شهوت هایش، بین خود و خدای خود یک پرده ی ضخیم از گرد و 

1.Wittkowski
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خاک به وجود آورده، اگر این گرد و خاک را بر طرف کند، آن وقت است که سیمای او را خواهد دید. 
موالنا با استناد به احادیث، دل مومن را جایگاه تجلی خدا می داند و می گوید : 

گفت پیغمبر که حق فرموده است    می نگنجم هیچ در باال و پست  
در زمین و آسمان و عرش نیز            می نگنجم این یقین دان ای عزیز  
گر مرا جویی، از آن دل ها طلب   در دل مؤمن بگنجم ای عجب   

پس ای انسان تو عظمت داری، خود را دریاب! 
تو نمی دانی که آخر کیستی                جهد کن چندان که دانی چیستی   

بررسی کن که لحظات گران بهای عمرت را چگونه به پایان برده ای؟ 
قوت و قوت در چه فانی کرده ای   عمر خود را در چه پایان برده ای   
گوهر دیده کجا فرسوده ای        پنج حس را در کجا پالوده ای    
گوش و چشم و هوش و گوهرهای عرش          خرج کردی چه خریدی تو ز فرش  
بر این اساس هر گاه عنایات الهی نصیب انسان شود، مشكالت آدمی حل خواهد شد و در 

سالمت کامل روان به سر خواهد برد. 
هرکجا تابد ز مشكاتت دمی     حل شد آن جا مشكالت عالمی 

این کرامات را می توانیم در اولیای حق و صالحان و ابرار بیابیم. 
معجزاتی و کراماتی خفی            بر زند بر دل ز پیران صفی 

بنابر این باید با آنان همنشین شد و پای صحبت اولیاُء اهلل نشست. 
هر که خواهد همنشینی با خدا              گو نشیند در حضور اولیا 

اینان استرس، دلهره، افسردگی و تألمات روانی ندارند. 
گر تو بینی شان به دشواری درون           نیست شان خوفی و ُهم ال یحزنون 

و درون آن ها کوهی است از کرامات و اسرار و الطاف الهی. 
بر لبش قفل است و در دل رازها                           لب خموش و دل پر از آوازها  
عارفان که جام حق نوشیده اند                                                رازها دانسته و پوشیده اند    
هر که را اسرار حق آموختند                                 مهر کردند و دهانش دوختند 
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این جاست که تأثیر عبادت وقتی که در انسان ظاهر شد، مشخص می شود که اثرات روانی 
فراوان در بر دارد. دانشجو با شنیدن اذکار قرآنی و صحیفه ی سجادیه یا نهج البالغه به خود 
می آید. آن جا که موال امام حسین )ع( در دعای عرفه می فرماید: »اللهم اجعلنی اخشاک کانی 

اراک« )خدایا بگردان مرا ترسان گویا تو را می بینم.(
و خالصه این که فردی که با ادعیه آشناست و دعاهایی همچون دعای کمیل، جوشن کبیر، 
یا دعاهای ایام هفته را می خواند و می گوید یا قاضی الحاجات، یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، 
یا همیشه می گوید »اللُهمَّ افتح لنا ابواب رحمتک« این دانشجو و این فرد نمی تواند فرد ناامیدی 

باشد. 
کسی که در دعای روز سه شنبه می خواند »اللُهمَّ اجَعلنی من ُجندک فان جندک هم الغالبون و 
اجَعلنی من حزبک فإِنَّ حزبََک هُم الُمفلحون و اجَعلنی من اَولیائَک َفأِنَّ اولیائَک ال َخوٌف َعلیهم 
و ال ُهم یحَزنون« دیگر نباید این فرد از چیزی یا از کسی ترسی داشته باشد و یا در زندگی 

استرس داشته باشد و کسی که با دعاهای قرآنی مأنوس است و می خواند: 
* َربَّنا آتنا فی الدنیا َحسنه و فی االخره حسنه و ِقنا عذاَب النار )2/201 (

* ربِّ َهب لی ِمن لَُدنَک ُذریًه طیبه  )3/38(  
* َربَّنا اَفرغ َعلینا َصبرا )7/126(   

* َربَّنا آتنا ِمن لَدنَک رحَمه و هیـئ لَنا ِمن اَمرنا رشدا )18/10( 
رلی اَمری )20/25(   * َربِّ اشرح لی َصدری و َیسِّ

* َربِّ ال تََذرنی فردا )21/89( خدایا مرا تنها وامگذار 
* َربِّ َهب لی ُحكماً واَلِحقنی بالصالحین )26/89( خدایا مرا حكمت موهبت کن و به 

نیكوکاران بپیوند
* ربِّ أِنی مغلوٌب فانَتصر )54/11( خدایا مغلوب شده ام کمكم کن 

لنا.  خدایا به تو توکل دارم * ربَّنا علیَک توکَّ
این فرد در دنیا دیگر تنها و محزون و غم زده نیست بلكه در حصار محكم و امن الهی است. 

* اَللُهمَّ اجَعلنی فی درعک الَحصیَنه التی تَجعل فیها َمن ُتردید 
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این جاست که این فرد باال می رود و به جایی می رسد که امام زمان )عج( را زیارت می کند، با او 
حرف می زند و مشكالتش را با او درمیان می گذارد و از او راه حل می گیرد ) طباطبایی، 1384(.

اگر انسان به درون خود رجوع کند حقایق بسیاری را در خواهد یافت .
الجرم کوتاه کردم من زبان             گر تو خواهی از درون خود بخوان   
امید که نتایج این پژوهش بسیار محدود، فرا راه محققانی باشد که بخواهند در این وادی 
بیشتر تفحص کنند تا توجه بیشتر مسؤوالن امر را در خصوص ترویج و توسعه ی مراکز عبادی 
خارج از کشور به خصوص اعزام مبلغان وارسته و متقی و عامل به احكام را جلب کنند. انجام 
چنین تحقیقاتی در سطح گسترده تر در بیان اهمیت نقش عبادات اسالمی در سالمت نفس و 
روان ضروری به نظرمی رسد. در ضمن مقایسه ی این روش های عبادی که در مكتب محمدی 
)ص( است با روش هایی که در کتب غربی تحت عنوان مناجات باطنی یا مدیتیشن1  بیان شده 
است. اهمیت موضوع عبادات اسالمی را در زدودن تألمات روانی بیشتر نشان خواهد داد )بی آزار 

شیرازی، 1375(.
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رابطه ی هویت دیني و باورهاي غیرمنطقي
دکتر مجید یوسفي لویه ، مژگان درویش محمدي، زهرا کارگر1

چکیده

بر اساس تعریف مارسیا، هویت عبارت است از سازماني پویا، خود ساخته و دروني از سائق ها، 
توانایي ها، باورها و تاریخچه ی فردي. مطالعات نشان داده است؛ عالوه بر این که بین پایگاه 
هویتي افراد و سالمتي یا آسیب  رواني آن ها رابطه وجود دارد، بین هویت مذهبي افراد و عدم 

گرایش به رفتارهاي آسیب زا نیز رابطه ی مثبت وجود دارد.
هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه بین هویت دیني و باورهاي غیرمنطقي دانشجویان 
است. بدین منظور 100 نفر از دانشجویان دختر )در دامنه ی سني 22-18سال( در پژوهش 
شرکت داده شدند. براي اندازه گیري متغیرهاي پژوهش از پرسشنامه ی هویت دیني )کراسكیان 
موجمباري، شریفي و یوسفي لویه، 1382( و پرسشنامه ی باورهاي غیرمنطقي )جونز و همكاران، 
1992( استفاده شد. نتایج نشان داد که دانشجویان باالترین نمره را در پرسشنامه ی هویت 
دیني در پایگاه هویت دیني موفق کسب کردند. میانگین نمره هاي آن ها در پنج پایگاه هویت 
دیني عبارت بود از: هویت دیني موفق 45/34؛ هویت دیني منع شده 29/12 ؛ هویت دیني 
کلیشه اي 28/82؛ هویت دیني دیررس 26/72 و هویت دیني آشفته 15/34؛ همچنین در 
مقیاس هاي 10گانه ی باورهاي غیرمنطقي باالترین نمره ها از آن باورهاي مربوط به اضطراب 
)32/34(؛ درماندگي براي تغییر )30/89( ؛ وابستگي )30/75( ؛ سرزنش خود و دیگران )30/38( 
و انتظار بیش از حد )30/37( بود. بررسي رابطه ی بین نوع پایگاه هویت دیني و میزان باورهاي 

1. دانشگاه آزاد اسالمي، مرکز خدمات مشاوره اي آرامش. 
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غیرمنطقي نشان داد که پایگاه هویت دیني افراد، مستقل از میزان باورهاي غیرمنطقي در 
مقیاس هاي 10گانه بوده است. هر چند که مطابق با تعریف مارسیا باورها بخشي از هویت فرد 
را تشكیل مي دهند، نتایج پژوهش حاضر نشان مي دهد که دست کم بخشي از باورهاي فرد 

یعني آنچه پرسشنامه ی باورهاي غیرمنطقي مي سنجد مستقل از هویت دیني است.

مقدمه

از نظر مارسیا هویت1  عبارت از سازمان پویا، خودساخته و دروني سائق ها، توانایي ها، باورها و 
تاریخچه فردي است )پاپالیا و الدز، 1992(. هویت دیني آن بخش از این سازمان پویایي دروني 
است که به افكار و احساسات دیني فرد مربوط است. هویت دیني پاسخ به پرسش هاي بنیادین 
و عمیق آدمي است که عقاید، ارزش ها و باورهاي فرد را دربرمي گیرد. درواقع مذهب نوعي 
سبک زندگي سالم تر را براي افراد تجویر مي کند که بر سالمت و بهداشت رواني تأثیر مثبت 
دارد. همچنین هویت مذهبي موجب افزایش سالمتي و کاهش رفتارهاي آسیب زا مي شود. 
اعتقاد افراد به این که خداوند انسان را آزاد آفریده و او را مسؤول رفتار خودش قرار داده است 
موجب مي شود تا افراد داراي مذهب دروني کنترل بیشتري بر اوضاع و احوال خود داشته باشند. 
این راهبرد مي تواند بر واکنش عاطفي-شناختي- رفتاري انسان داراي مذهب درونی در مقابله 
با فشار رواني تأثیر بگذارد. طبق اصطالحات درمان عقالني- هیجاني2  اولین بینش این است 
که بفهمید که هستید، همان طور که در بحث هویت ابتدا به کیستي خود برمي گردیم )الیس، 
1383( شناختي که فرد از شخصیت خود دارد و آن را بیان مي کند نمونه اي از باوري است 
که از خود دارد و خودپنداره اش را شكل مي دهد. نظام اعتقادي فرد هم شامل مجموعه اي 
از اعتقادات منطقي و هم شامل مجموعه اي از اعتقادات و باورداشت هاي غیرمنطقي است. 
اعتقادات غیرمنطقي فرد منشأ اصلي پریشاني هیجاني او است )ساعتچي،1374( اگر واکنش 
افراد بر باورهاي غیرمنطقي مبتني باشد هرگاه که خود و دیگران انتظارات شان را برآورده نسازند، 
نگاه شان به خود و دیگران شرورانه، بد و هولناک خواهد بود. تفكر غیرعقالني به تنفر از خود 

1.identity.
2.Rational-Emotive-Behavioral Therapy.
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منتهي مي شود که آن نیز به رفتار خودویرانگرانه و انزجار از دیگران مي انجامد که این نیز به 
نوبه ی خود سبب مي شود که دیگران هم نسبت به فرد رفتاري غیرمنطقي در پیش گیرند و 
بدین ترتیب این چرخه همچنان ادامه دارد )تامپسون، 1384(.  برداشت هاي فردي و تعبیرهاي 
افراد از رویدادها مهم هستند و افراد از طریق نحوه ی تفكر و باور خود از لحاظ عاطفي خود 
را سر حال یا ناراحت مي کنند و این محیط نیست که این حالت ها را در آن ها ایجاد مي کند، 
درواقع باورهاي ما که روي احساس ما اثر مي گذارند، تعیین کننده ی رفتار ما هستند )پروچاسكا 
و نورکراس، 1381(. مفهوم هویت یابي دو جنبه دارد از یک سو به احساساتي برمي گردد که 
فرد در مقابل خود دارد )یعني خودسنجي( این احساسات ناشي از باورهاي منطقي و غیرمنطقي 
است و بخشي از هویت او را مي سازنند و از سوي دیگر، به  روابط بین فردي و توصیف هایي که 
دیگران از او دارند، مربوط می شود. به عبارتي درک هویت خود مستلزم تقابلي رواني- اجتماعي 
است. به گونه اي دیگر مي توان گفت تالش براي سنجش هویت در دو قلمرو مختلف انجام 
شده؛ قلمرو هویت عقیدتي شامل موضع گیري فرد در انتخاب شغل، فلسفه ی زندگي، مذهب و 
امور سیاسي و قلمرو هویت بین شخصي که تنظیم رابطه ی فرد با دیگران در انتخاب دوست، 
تنظیم رفتار در برابر جنس مخالف، تصریح نقش همسري و انتخاب تفریح هاي مختلف توسط 

فرد را شامل مي شود )کراسكیان و نورکراس،1381(.
پس یكي از مولفه هاي تشخیص هویت، هویت دیني است. دین یكي از بزرگترین حوزه هاي 
دانش به شمار مي آید و تمام مرزها را درنوردیده است. جنبه هاي دین و یا مطالعات دیني را 
مي توان در تمام نظام هاي بشري و علوم اجتماعي و روان شناسي پیدا کرد. انگیزه ی دینداري 
یک انگیزه ی رواني است که ریشه در فطرت و سرشت انسان دارد؛ زیرا انسان در اعماق وجود 
خود انگیزه اي را احساس مي کند که او را به تحقق و تفكر درباره ی آفریدگار خود و جهان 

هستي، عبادت، چاره جویي از  خداوند و پناه بردن به او وامي دارد.
البرت الیس1  معتقد است که فلسفه هاي دیني با برخي تعالیم و اصول رفتاردرماني عقالني- 
هیجاني و دیگر نگرش هاي پیشگیرانه همپوشي دارند. اگر این تعالیم را رعایت کنید مي توانید 
تغییر فلسفي عمیقي در خود ایجاد کنید، خودتان و دیگران را بپذیرید و تحمل ناکامي را در 
خودتان افزایش دهید. پس ایمان و اعتقاد دیني از بسیاري از جهات امن، مطمئن و قابل 

1.Albert Alis.
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اتكاست و براي بسیاري از انسان ها مفید است. بنابراین داشتن ایمان و اعتقاد دیني غیرعاقالنه 
نیست، اما التزام بسیار افراطي و قوانین و نگرش هاي دیني مي تواند به بسیاري از انسان ها ضرر 
بزند )الیس، 84(. در عصر ما ضرورت دین و ایمان بیش از هر عصر دیگري احساس مي شود. 
دین است که مي تواند انسانیت انسان را حفظ کند و او را از انحطاط نجات دهد. این نیاز فطري 
که از درون نشأت مي گیرد به خصوص از آن نظر که نیاز انسان را به تكیه گاهي نیرومند و قوي 

ارضاء مي کند، قابل توجه است.
از آن جایي که مذهب با غیرمنطقي بودن مرتبط است )تعریف الیس( و از طرف دیگر 
بخشي از هویت ما را هویت مذهبي شكل مي دهد )برگرفته از تعریف مارسیا( بنابراین آموزش 
و برنامه هاي مذهبي مي تواند وسیله اي براي پیشگیري از بروز اختالل هاي رواني- اعتیاد و 
بزهكاري قرار گیرد تا فرد به یک باور منطقي و هویت شكل یافته ی موفق دست یابد. همان طور 
که سهرابیان )1379( و خلیلي )1379( نشان داده اند، میان نگرش مذهبي و سازگاري فردي و 
اجتماعي دانش آموزان رابطه ی مثبت و معناداري وجود دارد. بنابراین با توجه به این که دانشجویان 
و جوانان امروز آینده سازان جامعه هستند، کمک به آن ها براي دستیابي به یک هویت مثبت 
باعث توفیق آن ها در زمینه هاي دیگر از جمله هویت دیني و بهداشت رواني مي شود و تنها در 
این صورت است که مي توانند در برابر چالش ها و بایدهاي زندگي راهكارهاي منطقي تري اتخاذ 
کنند، بنابر این  بررسي رابطه ی هویت دیني با باورهاي غیرمنطقي دانشجویان یک ضرورت 
اساسي است تا بتوانیم به ارائه ی راهكارهاي مؤثرتر جهت تغییر باورهاي غیرمنطقي و ایجاد 
هویت موفق برآییم. بنابراین هدف از این پژوهش تعیین رابطه ی هویت دیني و باورهاي 

غیرمنطقي دانشجویان است.

روش

آزمودني ها شامل 100 دانشجوی دختر دانشگاه آزاد واحد شمال تهران در سال تحصیلي 
1386-1385 در دامنه ی سني 18 تا 22 سال بودند که به صورت تصادفي انتخاب شدند. 
براي اندازه گیري متغیرهاي پژوهش از پرسشنامه ی هویت دیني )کراسكیان  موجمباري، 
1382( و پرسشنامه ی باورهاي غیرمنطقي )جونز و همكاران، 1992( استفاده شد. روایی سازه ی 
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پرسشنامه ی هویت دیني براي اولین بار توسط آقاي دکتر کراسكیان در ایران با استفاده از مدل 
تحلیل عاملي با روش تحلیل مؤلفه هاي اصلي و چرخش واریماکس بررسي شد که در نتیجه 
پنج عامل از پرسشنامه استخراج گردید. ترکیب این پنج عامل با هم 31/22 درصد کل واریانس 
متغیرها را تبیین مي کند. این عوامل که با در نظر گرفتن ضریب اعتبار هر مقیاس که با روش 
آلفاي کرونباخ به دست آمده است، به ترتیب عبارتند از: عامل اول هویت دیني منع شده شامل 
12 سؤال و 15/58 درصد کل واریانس متغیرها )x=0/83(، عامل دوم هویت دیني دیررس 
شامل 10 سؤال و 5/27 درصد کل واریانس متغیرها ) x=0/82(، عامل سوم، هویت دیني 
موفق شامل 13 سؤال و 4/65 درصد کل واریانس متغیرها )x=0/74(، عامل چهارم هویت 
دیني کلیشه اي شامل 10 سؤال و 3/22 درصد کل واریانس متغیرها  )x=0/78( و عامل پنجم؛ 
هویت دیني آشفته شامل 5 سؤال و 2/5 درصد کل واریانس متعیرها )x=0/35(. با توجه به 
نتایج به دست آمده فرم نهایي پرسشنامه ی هویت دیني با 50 سؤال ارائه گردید. کاهش ضریب 
اعتبار در کل پرسشنامه و در مقیاس هویت دیني آشفته پس از تحلیل عاملي به دلیل حذف 
تضاد قابل توجهي از سؤال ها در این دو مورد است. در کل محتواي سؤال هاي پرسشنامه ی 
هویت دیني نوجوانان از پنج عامل معنادار اشباع شده است و داراي ضریب اعتبار مطلوب 
است )کراسكیان موجمباری، 1381(. برای نمره گذاری آزمون باورهاي غیرمنطقي یک مقیاس 

لیكرت پنج نمره ای )از نمره ی 1 تا 5( برای هر سؤال استفاده می شود. 
جونز و همكاران در سال 1968 اولین آزمون های باورهای غیرمنطقی خود را به صورت 
مقدماتی به کار بردند و پس از اقدامات دامنه داری از طریق بررسی های دقیق درمانگران و 
متخصصان، تعداد سؤاالت از 140 به 100 سؤال تقلیل یافت و همچنین 12 طبقه باورهای 

غیرمنطقی نیز به 10 طبقه تبدیل شد. 
  بررسی هم به صورت گروهي و هم انفرادي اجرا گردید. برای بررسی رابطه ی هویت 
دینی و باورهای الیس از مدل آماری تحلیل واریانس استفاده شد. تمام محاسبات با استفاده 
از نرم افزار SPSS انجام گردید. برای این منظور ابتدا میانگین و انحراف معیار نمره های انواع 
هویت دینی در گروه نمونه محاسبه شد، سپس بر اساس آن، نمره های استاندارد Z برای پنج 
نوع هویت دینی به دست آمد. الزم به ذکر است که باالترین نمره ی Z نشان دهنده ی وضعیت 
غالب هویت دینی در فرد است. سپس با توجه به طبقه بندی افراد گروه نمونه بر اساس هویت 
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دینی آن ها میانگین نمره ی هر یک از باورهای الیس برای هر طبقه از افراد دارای هویت های 
دینی پنج گانه محاسبه گردید که در جدول 3 نشان داده شده است. 

یافته ها

نتایج نشان داد که دانشجویان باالترین نمره را در پرسشنامه ی هویت دیني در پایگاه هویت 
دیني موفق کسب کردند. میانگین نمره هاي آن ها در پنج پایگاه هویت دیني عبارت بود از 
هویت دیني موفق 45/34؛ هویت دیني منع شده 29/12؛ هویت دیني کلیشه اي 28/82؛ هویت 
دیني دیررس 26/72 و هویت دیني آشفته 15/34. همچنین در مقیاس هاي ده گانه ی باورهاي 
غیرمنطقي باالترین نمره ها به باورهاي مربوط به اضطراب )32/34(؛ درماندگي براي تغییر 
)30/89(؛ وابستگي )30/75 (؛ سرزنش خود و دیگران )30/38( و انتظار بیش از حد )30/37( بود.

جدول 1، شاخص هاي آماري نمره هاي هویت دیني
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جدول 2، شاخص هاي آماري نمره های باورهاي غیرمنطقي

جدول 3، نمره  باورهاي غیرمنطقي بر اساس حالت هویت دیني

با در نظر گرفتن این مطلب که هر یک از باورهاي ده گانه ی الیس نمره و میانگین مستقل دارد، 
میانگین هاي هر یک از باورهاي الیس براي افراد داراي هویت هاي دیني پنج گانه با استفاده از 
 F تحلیل واریانس یک راهه مورد آزمون قرار گرفت و با توجه به این که سطح معناداري شاخص
محاسبه شده، براي هر یک از باورها بیش از 0/05 است، بنابراین تفاوت بین میانگین هاي 5 گروه 
داراي هویت هاي دیني مختلف در هیچ کدام از باورهاي ده گانه الیس تفاوت معناداري با یكدیگر 
ندارند. به عبارت دیگر نمره ی فرد در هر یک از باورهاي الیس مستقل از هویت دیني وي است.
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بحث
 

این پژوهش با هدف تعیین رابطه ی وضعیت دیني با باورهاي غیرمنطقي دانشجویان انجام 
پذیرفت. هر چند که مطابق با تعریف مارسیا باورها بخشي از هویت فرد را تشكیل مي دهند، نتایج 
پژوهش حاضر خالف این مطلب نشان مي دهد که دست کم بخشي از باورهاي فرد یعني آنچه 
پرسشنامه ی باورهاي غیرمنطقي مي سنجد، مستقل از هویت دیني است. شایان ذکر است که 
پژوهش دوریز   و سویننز  )2006( نیز نشان داد اغلب عامل شخصیتي رابطه ی ضعیف و ناپایدار با 
ابعاد مذهبي بودن دارند. مستقل بودن هویت دیني از باورهاي غیرمنطقي نیز مؤید همین موضوع 
است، ولی با یافته هاي لي   و میلر  و چانگ  )2006( مغایر است که عنوان کرده اند مذهبي بودن 
با تعهد داشتن در دو حالت هویت موفق و هویت کلیشه اي همبستگي مثبت دارد و مذهبي بودن 

با بي تعهدي در دو حالت هویت آشفته و هویت تأخیري همبستگي منفي دارد.
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