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چکیده
پژژژوهح حا ژژر بژژا هژژدر بررسژژی راب ژژه دینژژدارد و سژژالمت روان در بژژی دانش ژ ویان
تربیتبدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان ان ام شده اسژت ایژ پژژوهح
به روش پیمایشی و بژا اسژتفاده از ابژ ار پرسشژنامه ان ژام و دادههژا از یژن نمونژه  944نفژرد از
دانش ویان سه مق ع تحصیلی دانشگاهی گردآورد شده است در ای پژژوهح نرریژاتی بژراد
تبیی دیندارد و سالمت روان ارایه شده است نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشژان داده هژه
ارتباط معنادارد بی ابعاد دینژدارد هژل و سژالمت روان دانشژ ویان وجژود دارد بژا توجژه بژه
مقادیر  Fو س وح معنادارد براد هژر یژن از متریرهژاد مسژتقل تمژامی روابژح بژا احتمژال 33
درصد ،به ج بعد مناسکی با احتمال  31درصد ،مورد تأیید پژوهح واقع میشود
واژههای کلیدی :دیندارد ،دی سالمت روان ،دانش ویان تربیت بدنی
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مقدمه و بیان مسأله
دیندارد اتکاد روانی فرد به منبعی الی ال است و فرد دیندار از منبع آرامژح اعتمژادآمی د
برخوردار میشود هه خود را در تمام امور به آن مقید میداند دیندارد یکژی از مو ژو هژاد
مهژژم م العژژا جامعژژهشژژناختی و مو ژژو دی ژ بژژه عنژژوان یژژن م موعژژه از قواعژژد رفتژژار و
هن ارهاسژژت هژژه در هنژژار سژژایر نهادهژژاد اجتمژژاعی ،داراد تژژأریر ویژژژهاد در عرصژژههژژاد
گوناگون زندگی اجتماعی است اهمیت ای مساله تا جایی است هه از دی بژه عنژوان یکژی از
مهمتری نهادها هه در طول تاریخ سرگذشت پرفراز و نشیبی را پشژت سژر گذاشژته اسژت ،یژاد
می شود همچنی  ،دی یکی از پدیدههژاد مژؤرر در شژناخت همژه جانبژه فرهنژ

یژن جامعژه

است دی ین پدیده جدید نیست ،بلکه مسأله¬اد هامالً قدیمی بوده و از روزد هژه بشژریت
پا به عرصه وجود گذاشت دی همواره با او بوده است در ارر هشژفیاتی هژه باسژتان شناسژان از
اشیا و دفینه¬هاد گذشتگان ان ام داده¬اند و همچنی از نقژح¬هژایی هژه رود دیژوار غارهژا
بدست آمده است ،همگی حکایت از آن دارد هه در زمان¬هاد خیلی دور هم ،مژردان و زنژان
موجود در هرده زمی نوعی ت ربه و آگاهی دینی داشته¬اند و اینکه دی همواره ج و جژدایی
ناپذیر حیا جوامع بوده است (ویر)6 :5379 ،
دی  5در لرت به معناد اعتقاد به وجود خدا و فعالیتهایی هه در ارتباط با پرستح و عباد
اوست آمده است و دی عبار از برنامه هاد الهی است هه انسان در اعتقژادا بژه سژود حژ
راهنمایی و در رفتارها به سود خیر و شژیوه عمژل ارشژاد مژیهنژد (علژود و رن برشژورآبادد،
 )36 :5363تاریخ بشژریت نشژان داده هژه انسژان دیژ ورز قژدمتی دیرینژه دارد آنچنژان هژه از
م العا باستانشناسی و انسانشناسی از اعصار دور برمی آید ،دی به عنوان ج و الینفن زندگی
بشرد در تمامی اعصار بوده است (خدایاردفرد و همکاران )3 :5361 ،و سالهاد زیادد اسژت
هه نقح دی  ،مذهب و مناسن و مراسم مذهبی در زنژدگی فژردد و اجتمژاعی مژورد توجژه
متخصصان اجتماعی ،روانشناسان و حتی متخصصان بهداشت روانی قرار گرفته بژه طژورد هژه
تحقیقا در زمینه هاد مختلف مذهبی از جملژه میژ ان مژذهبی بژودن ،نیژاز بژه مژذهب ،تژأریر

1 Religion

بررسی ارتباط بی دیندارد و سالمتروان دانش ویان تربیتبدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان 63 /

مذهب بر سالمت جسمی و روانی و غیره به می ان قابل توجهی ف ونی یافتژه اسژت (هیمیژایی و
همکاران.)3 :5334 ،

یون

 5اعتقاد دارد هه هامالً متقاعد شده است هه اعتقادا و مناسن دینژی ،دسژتهژم از

لحاظ بهداشت روانی اهمیت خارقالعژادهاد دارنژد (یونژ

 )55 :5374 ،همچنژی از دیژدگاه

روانشناختی نی به دی و دیندارد بخصوص هارهردهاد بهداشت روانی و روان درمانی دی
توجه ویژهاد صور

گرفتژه اسژت (خژدایاردفژرد و همکژاران )53 :5361 ،نتژایج بسژیارد از

هارهاد پژوهشی نشان می دهد هه هر چه می ان معنویت و دیندارد افراد زیادتر باشد ،مصونیت
بیشترد از بیمارد هاد روانی و انحرافا رفتارد پیدا می هننژد هژوود 3و همکژارانح در نتژایج
تحلیل روانشناسی دی به تأریر مثبت دی بر سالمتروان و اخژالق تأهیژد هژردهانژد و باورهژا و
رفتارهایی از قبیل توهل به خدا ،صبر ،دعژا ،زیژار را عامژل امیژد بخژح و نگرشژی مثبژت در
آرامح درونی فرد معرفی میهنند (هوود و همکاران )3443 ،دی ای اد ین راب ه معنژود بژا
دنیایی نامحسوس به عنوان روح عالم خلقت است هه ای ای اد راب ه در عالم تنهایی و دور از
همة وابستگیها صور گرفته و به ادراك نرمی نامرئی در میان پدیژدههژاد جهژان هسژتی و
رسیدن به ین اطمینان و آرامح باطنی هه آرار ظاهرد آن نیکویی و احسان بی دریژ اسژت،
من ر خواهژد شژد (خژدایاردفژرد و همکژاران ،)53 :5361 ،لژذا آرژار و پیامژدهاد مژذهبی در
زندگی باعث هاهح پریشانی افراد شده و به سازگارد آنان بژا هن ارهژاد اجتمژاعی همژن
میهند (هیمیایی و همکاران .)3 :5334 ،آرگیل 3معتقد است هه دی به پیژروان خژود سژالمت
جسمانی و روانی اع ا می هند و با شفا دادن آالم روحژی ارتبژاط دارد افژراد متژدی در جامعژه
مدرن امروزد ،نسبت به سایر افراد سالم تژر هسژتند ،زیژرا رفتژار سژالمی را در پژیح مژیگیرنژد
همچنژژی بهداشژژت روانژژی بژژا تژژدی ذاتژژی و درونژژی فژژرد ارتبژژاط دارد (آرگایژژل)339 :5337 ،
همچنی در بسیارد از جنبههاد مذهب از ین سو به امید ،خوش بینی ،همدلی ،عفو و بخشح
تأهید شده و از سود دیگر ،پرهی از ت اوز و رفتارهژاد ژد اجتمژاعی ماننژد دروغ ،دزدد،
حساد و تهمت در آن سفارش شده است (هیمیایی و همکاران )3 :5334 ،به نرژر مژیرسژد
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هر دو جنبه مذهب ،یعنی پرداخت به فعالیتهاد مثبژت و دورد از فعالیژتهژاد منفژی باعژث
پدید آمدن سالمت روان 5در افراد میشود هه به هر می ان افراد ارزشهاد دینی را بژراد خژود
درونی هنند ،متعاقباً از سالمت روان بیشترد برخوردار خواهند شد همچنژی یکژی از مهمتژری
عواملی هه تحت تأریر معنویا و باورهاد مذهبی قرار میگیرد ،سالمت روان است
واژه سالمت روان تعریفهاد مختلفی دارد و از مباحث اساسی ،در حی ه علوم اجتمژاعی و
روانشناسی است هه توجه بسیارد از نهادهاد بی المللی ،از جمله سازمان بهداشژت جهژانی 3را
به خود مع ور ساخته است همچنی مو وعی اساسی است هه روانشناسژان ،جامعژهشناسژان،
انسان شناسان ،جمعیت شناسان و بسیارد از صاحبنرران علوم مختلف ،هر هدام با دیژد خاصژی
به ای مو و توجه نموده و براد ارتقاد هیفیت سالمت روانی در بی جوامع بشرد برنامهها و
راهکارهایی ارائه دادهانژد بحژث سژالمت روانژی ،از جنبژه هژاد متفژاوتی تعریژف شژده اسژت
فرهن

ب رگ روانشناسی الروس سالمت روانی را ،استعداد روان براد هماهنگی ،خوشایندد

و مؤرر هارهردن در موقعیتهاد دشوار ،انع ار پذیر بودن و براد بازیابی تعادل خود توانژایی
داشت  ،تعریف میهند (حسینی )1:5376 ،سازمان جهانی بهداشژت ،سژالمتی را بژر خژوردارد
هامل جسمی ،روانی و اجتماعی می داند و معتقد اسژت سژالمتی صژرفاً نبژود بیمژارد و ژعف
بدنی نیست (سازمان بهداشت جهانی )54 :3449 ،از منرژر سژازمان جهژانی بهداشژت ،سژالمت
روانی بخح بسیار مهمی در حی ه سالمت است هه ارتقا و برنامهری د در جهت بژاال بژردن آن
مؤرر است ای سازمان سالمت روانی را بدی صور تعریف میهند :سالمت روان ،حژالتی از
سالمتی است هه در آن فرد ،تواناییهاد خود را میشناسد ،میتواند با فشارهاد طبیعی زندگی
مقابله هند ،براد جامعه مثمر رمر باشد و قادر به تصمیمگیرد و مشارهت جمعی باشژد بژر ایژ
اساس سالمت روانی مبناد رفاه و سالمتی براد افراد و جامعه است (سژازمان بهداشژت جهژانی،
)54 :3449
چاه  )5335( 3سالمت روانی را و عیتی از بلوغ روانشناختی تعبیر مژیهنژد هژه عبارتسژت
از :حداهثر ارربخشی و ر ایت بدست آمده در تقابل فردد و اجتماعی هه شژامل احساسژا و
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بازخوردهاد مثبت نسبت بژه خژود و دیگژران مژیشژود (وینتژای  )36 :5331 ،5و بروهینگتژون،3
سالمت روانی را احساس حاال شادابی ،جسمی ،فکرد و روحی همژراه بژا ذخیژره قژدر بژر
اساس عملکرد عادد بافتها و هماهنگی و ت بی جسمی و روحی هه موجب فژراهم گردیژدن
وسایل زندگی سرشار از نشاط براد ان ام خژدما و هارهژاد عژادد اسژت ،تعریژف مژیهنژد
(محسنی )99 :5373 ،طب ای تعاریف میتوان سالمت روانی را در رفتار موزون و هماهن

با

جامعه ،شناخت و پذیرش واقعیتهاد اجتماعی و قژدر سژازگارد بژا آنهژا ،ار ژاد نیازهژاد
خویشت به طور متعادل و شکوفایی استعدادهاد ف رد تعریف هرد بسژیارد از محققژان راب ژه
معنادارد را براد دیندارد و سالمت روانی ترسیم هردهاند در داخژل هشژور م العژاتی هژم بژه
نوعی به بحث سالمت روانی پرداخته اند به طژور مثژال حسژینی ( ،)5373ابولقاسژمی ( )5376و
خدارحیمی ( )5376هرهدام به نوعی ارتباط بی نگرشهاد مژذهبی و سژالمت روانژی را مژورد
م العه قرار داده اند و همه آنها به راب ه مثبت نگرشهاد مذهبی و سژالمت روانژی دسژتیافتژه
اند در خارج از هشور نی محققانی چون برگی  ،)5335( 3هود و همکارانح ،)5334( 9اسژيیکا
و همکاران  ،)5361( 1شییژر و هژارو ،)5367( 6سژلیگم  ،)5335( 7پارگامنژت 6و همکژارانح
( 5367و  ،)5334هر هدام طی م العژه اد در مژورد دینژدارد و سژالمت روانژی بژه ایژ نتی ژه
رسیدند هه گرایحهاد دینی و نگرشهاد مژذهبی بژا سژالمت روانژی ارتبژاط معنژادار و مثبتژی
دارد اینها به ای نتی ه رسیدند هه تاریر دیندارد بر رود سژالمت روانژی بژدی صژور اسژت
هه ،دیژ مژیتوانژد موجژب ای ژاد معنژی شژود و بژه زیسژت و مژردن معنژی ببخشژد (اسژيیکا و
همکارانح ،)5361 ،دی امیدوارد و خوشبختی افراد را اف ایح میدهد (شژییژر)566 :5367 ،
و دی به افراد نوعی احساس هنترل و هارآمدد می بخشد و مژیتوانژد هژاهح یژافتگی هنتژرل
شخصی را جبران هند (پارگامنژت و همکژارانح ،)5367 ،دیژ نقژح مهمژی در رویژارویی بژا
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استرسهاد زنژدگی دارد و مژیتوانژد بحرانهژاد شژدید زنژدگی را تعژدیل هنژد (پارگامنژت و
همکارانح )5334 ،و در نهایت برگی  )5335( 5معتقد است هه دی نوعی سبن زندگی سالم
تر را براد افراد ت وی می هند هه بر سالمت روانی آنهژا تژاریر مثبژت و معنژادارد مژی گژذارد
(برگی  )336 :5335 ،از آن ایی هه سالمت روانی چرخ محرك اجتما و ارتباطا اجتمژاعی
جامعه است ،الزم و رورد به نرر میرسد هه به عوامل شتاب دهنده آن توجه بیشژترد هژرد
هرچند خود مقوله دیندارد در جامعه دی مدارد مانند ایران ،ین ارزش ذاتی تلقی مژیشژود،
اما نقح آن در مقولههاد حیاتی و مهم جامعه مانند سالمت غیرقابل انکژار اسژت همژان ور هژه
بیان شد پژوهحهاد زیادد به اررگذارد ای ارتباط تأهیژد داشژتهانژد و بژه همژی دلیژل تاهیژد
م دد بر ای ارتباط در قشرهاد مختلف جامعه رورد به نرر میرسد بنابرای پژوهح حا ر
در پی هشف مؤلفههاد دینژدارد و سژ وح دینژدارد و ارتبژاط آن بژا میژ ان سژالمت روانژی
دانش ویان تربیت بدنی است ،هه به صور پیمایشی ان ام شده است
پیشینه پژوهش
اژدردفژژر و همکژژارانح ( )5363در پژوهشژژی بژژا عنژژوان «بررسژژی تژژاریر آمژژوزش عرفژژان و
معنویت بر سالمت روان دانح آموزان» به بررسی تاریر آمژوزش عرفژان و معنویژت در افژ ایح
سالمت روانی دانح آموزان دختر پایه سوم دبیرستان من قژه  53شژهر تهژران در سژال تحصژیلی
 5366-5367پرداختژژهانژژد بژژراد جمژژعآورد دادههژژا از پرسشژژنامه سژژالمت روان گلژژدبرگ
( )GHQ28استفاده شژد و نتژایج تحقیژ نشژان داد هژه آمژوزش عرفژان و معنویژت در افژ ایح
سالمت روان و بهبود عملکرد جسمانی و عملکژرد اجتمژاعی و هژاهح ا ژ راب و افسژردگی
دانح آموزان تاریر دارد
قدرتیمیرهوهی و خرمایی ( )5363در پژوهشی با عنوان «راب ه دیندارد با سالمتروان در
نوجوانان» به بررسی همی راب ه دیندارد و سالمت روان پرداختهانژد نتژایج نشژان داد هژه بژی
مولفه هاد الت ام دینی ،باور دینی و عواطف دینی با مقوله هاد شکایت هاد جسمانی ،ا

راب،

افسردگی و ناسازگارد اجتماعی راب ه معکوس و معنادارد وجود دارد همچنی نتایج حاصژل
1 Bergin
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از تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد هه مولفههاد التژ ام دینژی ،عواطژف دینژی و باورهژاد
دینی به ترتیب پیح بینی هننده سژالمت عمژومی هسژتند و ارتبژاط بژی مولفژههژاد دینژدارد بژا
مولفه هاد سالمت عمومی نشانگر تاریرگذارد دیندارد بر جنبه هژاد مختلژف سژالمت عمژومی
نوجوانان دارد و دیندارد میتواند ین عامل مهم در شکل گیرد سالمت عمومی باشد
باقرد و همکژارانح ( )5334در پژوهشژی بژا عنژوان «راب ژه دینژدارد و ابعژاد شخصژیت بژا
سالمت روان معلمان شهرستان رودان» با هدر نشان دادن راب ة دینژدارد و ابعژاد شخصژیت بژا
سژژالمت روان معلمژژان شهرسژژتان رودان بژژه روش توصژژیفی _ همبسژژتگی بررسژژی همژژی ان ژژام
داده اند بدی منرور  379نفر از معلمان ،با روش نمونژه گیژرد خوشژه اد تصژادفی متناسژب بژا
ح م طبقا (برحسب جنس و مق ع تدریس) انتخاب شژدند نتژایج نشژان داد هژه دینژدارد و
ابعاد شخصیت با سالمت روان معلمان راب ه دارند بژه طژورد هژه روان رن ورخژویی پژایی  ،و
دیندارد و برون گرایی و تواف و وجدانی بودن باال ،با سالمت روان باالتر معلمان راب ة مثبژت
داشتند همچنی متریرهایی از قبیل جنسیت ،محل زندگی ،و عیت تأهژل ،سژ

تحصژیال و

مق ع تدریس معلمان نی در بعضی از ای روابح مؤرر بودند
مهرابیزادههنرمند و همکارانح ( )5334در پژوهشی با عنژوان «بررسژی تژأریر درمژان چنژد
وجهی اسالمی بر افسردگی و ع

نفس دانش ویان» به بررسی راب ه بی دینژدارد و سژالمت

روان در بی دانش ویان پرداختهاند نتایج نشان میدهد هه درمان با رویکرد چندوجهی اسالمی
به شیوه گروهی میتواند در هاهح افسردگی و افژ ایح عژ

نفژس دانشژ ویان مژؤرر باشژد

دادههاد حاصل از پژوهح به روش تحلیل هوواریانس چند متریرد تحلیل و بررسژی شژده هژه
یافته ها بیانگر ای است هه درمژان چنژد وجهژی اسژالمی بژه شژیوه گروهژی توانسژته در هژاهح
افسردگی و اف ایح ع

نفس گروه آزمایح در مقایسه با گروه هنترل ،مؤرر واقع شود

هیمیایی و همکارانح ( )5334در پژوهشی با عنوان «حفظ قرآن و تاریر آن بژر مولفژههژاد
سالمت روان» تعداد  34نفر از زنان حافظ قرآن هریم از مره جامعه القرآن خواهران مشهد و
 33نفر از زنان غیرحافظ به عنوان نمونه مورد م العه قرار گرفتند به منرور جمع آورد دادهها
از پرسشنامه سالمت روان  GHQ-28استفاده شد .نتایج نشان داد هه در مقیاسهاد ا

راب و
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اخژتالل خژواب ،افسژردگی و هژارهرد اجتمژاعی ،حافرژان قژرآن از سژالمت روان بیشژترد
برخوردار بودند از سود دیگر ،نتایج نشان دادند هژه در بژی حافرژان نیژ هسژانی هژه تعژداد
ج وهاد بیشترد از قرآن را حفظ بودند ،از سالمت روان باالترد برخوردار بودند.

بال 5و همکژارانح ( )3443در پژوهشژی بژا عنژوان «دینژدارد و عژ

نفژس در بژی زنژان

ب رگسال شهرد» به تحلیل دیندارد و مقولههاد روانی افراد پرداختهاند در ای پژوهح تمره
رود تداعی بی دیندارد و ع

نفس و هارهرد روان شناختی عمومی صور

جا دیندارد ب رگتری همبستگی را با ع

گرفته و همه

نفس بیشتر و هارهردهاد روانشناختی بهتر داشته

است در هل نتایج نشان دهنده همبستگی معنادارد بی دیندارد و ع

نفس و هارهردهژاد

روان شناختی است.

فرانسیس 3و همکارانح ( )3449در پژوهشی با عنوان «دیندارد و سالمت هلژی» بژه تحلیژل
سالمت عمومی و دیندارد پرداختنژد ایژ پژژوهح بژر رود  396دانژح آمژوز دبیرسژتانی بژه
بررسی نقح نگرش مثبژت بژه مسژیحیت (از طریژ میژ ان حضژور در هلیسژا ،دعژا خوانژدن و
خواندن ان یل) بر رود سالمت عمومی است تحلیل دادهها نشان داد هه ارتباط مثبت و قژود
بی نگرش مثبت به مسیحیت با می ان سالمت عمومی باالتر وجود دارد.

آمبژژر )3449( 3در پژوهشژژی بژژا عنژژوان «دینژژدارد و سژژالمت روان در بژژی امریکژژایی هژژاد
مسلمان» هه از طری پیمایح بر رود مسلمانان ان ام دادند ،به ای نتی ه رسیدند هه  31درصژد
از مردم امریکا به خدا باور دارند و هویت خود را در ارتباط با مذهب تعریف میهنند و هسانی
هه می ان دیندارد بیشترد دارند افرادد هستند هه از سالمت روان بهترد برخورداند

1 Ball
2 Francis
3 Amber
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چارچوب نظری پژوهش
الف) دینداری
دی در لرت به معنی قید و بند ،التژ ام ،تعهژد ،تکژریم ،تقژدس ،شژریعت در فرهنژ

عمیژد

ای گونه معنا شده مذهب ،ور  ،پاداش انقیاد ،خضو  ،پیرود ،تسلیم و ج اسژت و در اصژ الح
عبار از احساس اعتقاد به قواد الهوتی و ماوراد طبیعی و رعایت ین سلسله قواعژد اخالقژی
در زمینه ارتباط با خود ،سایر بندگان خدا و ان ام مناسن عبادد در جهت هسب تقژرب خژال
و جلژژب ر ژژایت او بژژه منرژژور تعژژالی روح اسژژت (هتژژابی و همکژژاران.)576-571 :5363،

رویکردهاد جامعهشناختی نسبت به دی هنوز شدیداً تحت تاریر اندیشژههژاد سژه نرریژه پژرداز
هالسین جامعهشناسی ،یعنی مارهس ،دورههایم و وبر است (گیدن )143 :5367 ،
یکی از مهمتری نرریههاد جامعهشناسی در حوزه دی نرریه جامعهشناسی شناخت برگژر و
الهم است در رهیافت نررد آنها دی به مثابه دیژالکتیکی بژی واقعیژت هژاد عینژی و معنژاد
ذهنی نگریسته میشود؛ یعنژی تعژاملی دو سژویه بژی آن چژه بژه عنژوان واقعیتژی بیرونژی ت ربژه
میشود و آنچه به عنوان آگژاهی درونژی فژرد بژه فهژم در مژیآیژد ایژ رهیافژت بژه تبعیژت از
جامعهشناسی آلفرد شوتس و فلسفه ادموند هوسرل ،آگاهی را مفهژوم مرهژ د خژود قژرار داده
است و واقعیت تام اجتماعی را داراد مؤلفه اساسی آگاهی میدانژد (برگژر و همکژاران:5365 ،
 )31از نرر آنها در هرجامعهاد الزم است فرآیندهایی وجود داشته باشژد هژه بتژوان بژه معژانی،
هه قبالً درون نهادهاد مختلف جامعه به وجود آمدهاند ،در نرمی وسیعتر وحد بخشژند و آن
معانی را یگانه هنند (برگر و الهم  )533:5361 ،هژه ایژ وظیفژه بژر عهژده ادیژان بژوده اسژت
عقاید دینی در جامعه جنبه عمومی دارند و اگر وقتی فردد متوجه میشود ابراز هردن عقایژد و
باورهایح مورد تأیید دیگران قرار نمیگیرد و حتی ممک است موجبا تمسخر یا هشژمکح
با دیگران را فراهم هند ،اولی واهنح ود ای خواهد بود هه عقاید و باورهژایح را در عرصژه
عمومی و اجتما بروز ندهد با اف ایح تعداد افرادد هه چنی رویکردد را در پیح میگیرند،
دی گام به گام از عرصه عمومی جامعه رخت بر میبندد ،یعنی نه تنها نمادهژا و تعژاریف دینژی
از واقعیت در عرصه عمومی جامعه همتر م رح میشوند ،بلکه اساساً در مورد آنها همتژر بحژث
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میشود ای و عیت به هاهح نفوذ دی در جامعه من ر میشود و در نهایت دی تسژلح خژود
را بر جامعه از دست میدهد و عرصه عمومی تحت سی ره عقاید و ایدئولوژدهایی در مژیآیژد
هه فاقد محتواد دینی هستند یا غالباً اشارهاد مبهم به دی دارند در ایژ و ژعیت دیژ نژه تنهژا
دیگر قادر به یکيارچه هردن بخح هاد مختلف جامعه نیست ،بلکه از یکيارچه هردن ت ربیا
افراد ،به ویژه آن دسته از افراد هه در ارتباط با عرصه عمومی جامعه است باز میماند (توسلی و
مرشدد )545:5361 ،به عقیده برگر دی نرم اجتماعی را مشرو میهند و مفاهیم دینی جهان
را با ین رشته فرایندهاد خاصی هه به تعبیر برگر «ساختار موجهنمایی» را میسژازند اعتبارشژان
را حفظ و تحکیم میهنند اینها همان فرایندهایی هستند هه عقاید مذهبی از طری آنها تقویت،
ترویج ،دفاعی فرض میشوند اگر ای ساختار موجهنمایی تضعیف شود یا از بی بژرود ،تسژلح
اعتقادا دینی بر اذهان انسانها به آسانی از دست میرود (توسلی و مرشدد)379:5361 ،
از دیگر رویکردهاد نررد الگود دیندارد گالك و اسژتارك اسژت آنهژا بژر ایژ عقیژده
بودند هه به رغم آنکه ادیان جهانی در ج ییا بسیار متفاوتند ،اما داراد حوزههاد هلی هستند
هه دیندارد در آن حوزه ها و یا آن ابعاد جلوهگژر مژیشژود (احمژدد )37:5366 ،آنهژا بژراد
دیندارد چهار بعد اصلی عمل ،باور ،ت ربه ،دانح یا معرفت را با عنوان ابعاد عمومی ال ام دینی
م رح هردهاند ای ابعاد چهار گانه ،در س

مقیاس هاد اولیه به پنج شاخص یا مقیاس تقسژیم

شدهاند هه اف ایح آن ،ناشی از تفکین بعد عمل به دو بخح شاخص مناسکی و عبادد اسژت
در مقیاس رانویه ،شاخص ها در نهایت به هشت عدد اف ایح یافته است هه شژاخص هژاد نژاظر
بر روابح اجتماعی دینداران هم به آن ا افه شده است (گن ی)551:5363 ،
ب) سالمت روانی
در ارتباط با سالمت روان نی دیدگاههاد متعددد وجود دارد هژه مژیتژوان در دو دیژدگاه
هلی رفتارگرایی 5و نوسژازد قابژل تبیژی هسژتند اسژاس دیژدگاه رفتژارگرایی دربژاره سژالمت
روانی ،بر سازگارد فرد با محیح است بر اساس دیدگاه رفتارگرایی رفتار سژازش نایافتژه ماننژد
1 Behavioral
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سایر رفتارها در ارر تقویت آموخته میشود از طرفی سالمت روانی هم شامل رفتارهاد سژازش
یافتهاد (یا سازگارد) است هه آموخته میشود بنابرای دیدگاه رفتارگرایی ،یادگیرد معیژوب
را عامل اساسی اختالر روانی مژی دانژد و معتقژد اسژت هژه سژالمت روان توسژح شکسژت در
یادگیرد رفتارهاد سازش یافته رورد یا ناهامی در تسلح یافت بر موقعیت هاد اجتمژاعی بژه
طور موفقیت آمی تحت تژأریر قژرار مژی گیرنژد (ونتژای  )31 :5331 ،5از جملژه افژرادد هژه بژه
الگوهاد رفتارد در راب ژه بژا سژالمت روانژی تأهیژد دارد ،چژاه  3اسژت او معتقژد اسژت هژه
سالمت روانی و عیتی از بلوغ روانشناختی اسژت هژه از حژداهثر ارربخشژی و ر ژایت بدسژت
آمده از تقابل فردد و اجتماعی هه شامل احساسا و بازخوردهاد مثبت نسژبت بژه دیگژران و
خود میشود دیدگاه دیگر دیدگاه نوسازد 3است نوسازد روانی یا ت دد روان مفهومی است
هه به فرایندهاد ترییر در س وح ارزشها ،سبنهاد شناختی ،ویژگیهاد شخصیتی و سالمت
روانی اطالق میشود هه در سایه ت اربی چون مهاجر و اقامت در جامعهاد دیگژر ،رفژت بژه
مدرسه ،تماس با فرهن

هاد دیگر و استخدام در بنگاههاد مدرن به دست میآید هه خژود بژه

رفتارهایی من ر میشود هه موجب بروز حاال متفاو در افراد میشژود ایژ دسژته از نرریژه
پردازان ،روانشناسانی هستند هه نق ه شرو نوسازد را در انسژان و نرژام شخصژیتی و روانژی او
میبینند و معتقدند هه با تحق نوسازد و نو شدن انسان ،سایر جنبه هاد نوسازد ،یعنی نوسازد
اقتصادد ،اجتماعی و سیاسی-فرهنگی او ظهور پیدا میهند (شار پژور )73:5364،ایژ نرریژه،
در واقع توسعه را در س

فرد ،م رح میهند طرفژداران ایژ نرریژه بژه عوامژل درونژی ماننژد

ارزشها و انگی هها ،بیح از عوامل بیرونی در توسعه سالمتی بها میدهنژد از معروفتژری نرریژه
پردازان نوسازد هه در ای قالب جاد میگیرد ،راجرز 9است از نرژر ود ترییژر جژ اندیشژه و
نررد نیست ،هه فرد آن را جدید و نو میپندارد و شیو به معناد فرایندد است ،هژه اندیشژه و
نرر نو از منبعی منتشر و اشاعه مییابد و قبول ین اندیشه به معنژاد تصژمیم بژه تحقژ بخشژیدن
هامل آن است عالوه بر رویکردهاد نررد راجرز میتوان اشارهاد به نرریه جهت گیردهژاد
1 Ventis
2 Chauhan
3 Mental Reconstructive
4 Rogers
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آليور 5در راب ه بی باورهاد دینی و سالمت روانی داشت آليژور ( )5366بحثژی بژا عنژوان
جهت گیرد دینی درون گرایانه3و برون گرایانه3را م رح هرد ود بژر ایژ بژاور اسژت هژه در
جهت گیرد دینی برون گرایانه ،مذهب براد اهدار غیر مذهبی استفاده میشود او بر ای باور
است هه افراد با جهت گیرد دینی بیرونی به لحاظ درونژی داراد باورهژاد درونژی هسژتند هژه
فقح اهدار اب ارد دارند و دی به صور اب ارد براد دستیابی به اهدار و ارزشهاد برتژر از
دی همچون مقابله با مشکال و یا پیشرفت زندگی انگاشته شده است به تعبیر آليور جهژت
گیرد درون گرایانه ،هل زندگی را غرق در انگی ش و معنا میهند و الهام بخح عبژاد بژوده
است براد اشخاص با جهت گیرد درونی دینی ،نیازهاد غیر دینی هر چند مهم باشند ،اهمیژت
غایی همترد دارند (دزو  )643 :3446 ،9آليور استدالل میهنژد هژه نگژرشهژاد مژذهبی
تعیی میهنند هه چگونه هارهردهاد مذهبی به عنوان مکانی می براد ارزشیابی و در ارتباط بژا
حوادث استرس زاد زندگی به هار میروند ای ارزشیابی می توانژد بژی نگرشژهاد مژذهبی و
سالمتی اتصال برقرار هند همچنی او بر ای باور اسژت هژه میژل و گژرایح دینژی یژن عامژل
مستقل و خودمختار را در شخصیت انسان بوده و تمام اج اد دیگر شخصیت را در ین سیسژتم
واحد هلی وحد میبخشد
فرضیههای پژوهش
بی بعد اعتقادد دیندارد و سالمت روان راب ه وجود دارد
بی بعد عاطفی دیندارد و سالمت روان راب ه وجود دارد
بی بعد مناسکی دیندارد و سالمت روان راب ه وجود دارد
بی بعد پیامدد دیندارد و سالمت روان راب ه وجود دارد
بی دیندارد هل و سالمت روان راب ه وجود دارد

1 Allport
2 Intrinsic Orientation
3 Extrinsic Orientation
4 Dezutter
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روش پژوهش
روش ای پژوهح پیمایح بوده و واحد تحلیل در آن فرد است جامعه آمژارد ایژ م العژه
بنا بر رور مو و و مسأله شامل دانش ویان رشژته تربیژتبژدنی در سژه مق ژع هارشناسژی،
ارشد و دهترد در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصژفهان اسژت بژا اسژتفاده از فرمژول هژوهران،
تعداد  944نفر به عنوان ح م نمونژه انتخژاب شژدند شژیوه نمونژهگیژرد بژر اسژاس طبقژهبنژدد
سهمیهاد است براد جمعآورد اطالعژا از دو پرسشژنامه سژالمت روان و دینژدارد اسژتفاده
شده است
براد سن ح سالمت روانی از مقیاس سالمت جهژانی اسژتفاده شژده اسژت ،ایژ مقیژاس در
سال5374توسح گولژدبرگ 5و همکژارانح ابژدا شژد اصژل ایژ پرسشژنامه  64گویژه دارد و
توسژژح پژوهشژژگران زیژژادد درهشژژورهاد مختلژژف دنیژژا سژژن یده شژژده و بژژه طژژور وسژژیعی در
محیحهاد متفاو و فرهن

هاد گوناگون آزمایح شده است و اعتبار و روایژی آن بژه دسژت

آمژژده اسژژت ایژ پرسشژژنامه در فژژرم  53سژژوالی در سژژال  3443در تهژژران توسژژح منترژژرد و
همکارانح رود  796جوان در سنی  56تا  31سالگی ان ام شده است ،م العژه یافتژههژاد آنهژا
نشان می دهد هه سن ح ای پرسشنامه در ایژران داراد ویژگژی سژاختارد خژوبی برخژوردار و
روایی و پایایی آن می تواند براد سن ح سژالمت روانژی در ایژران مفیژد باشژد همچنژی بژراد
سن ح س

دیندارد از پرسشنامه  33سوالی خدایاردفرد و همکارانح ( )5361استفاده شژده

است هه روایی آن بارها توسح محققژان ایژ عرصژه آزمژوده شژده اسژت در هژل روایژی ایژ
پرسشنامهها ،روایی صورد 3بوده است و براد اطمینان یافت از پایایی بخحهژاد آن از ژریب
آلفاد هرونباخ استفاده شده است نتایج گویاد آن است هه ریب آلفاد هرونباخ بژراد بعژد
اعتقادد ،عاطفی ،مناسکی ،پیامدد و دیندارد هل بژه ترتیژب برابژر بژا ،4/796 ،4/735 ،4/367
 4/616و  4/676بوده است در ادامه همانگونه هه مالحره مژیشژود متریژر سژالمت روان بژا 53
گویه داراد ریب آلفاد هرونباخ  4/63است اطالعا گردآورد شده با استفاده از نرم اف ار
1 Goldberg
2 Face Validity
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 SPSSبا توجه به سژ وح سژن ح ،در دو سژ

توصژیف (توزیژع درصژد و فراوانژی) و تبیژی

(رگرسیون تن متریره) پردازش شده است
جدول ( )1توزیع درصدی دینداری و ابعاد چهارگانه آن و سالمت روانی و ضریب
آلفای کرونباخ آنان
متریر وابسته و متریرهاد
مستقل

ریب آلفاد

تعداد

هرونباخ

گویهها

پایی

متوسح

باال

بعد اعتقادد دیندارد

4/637

54

51/3

73/3

55/7

بعد عاطفی دیندارد

4/735

6

53/4

67/4

4

بعد مناسکی دیندارد

4/796

3

56/3

66/6

51/4

بعد پیامدد دیندارد

4/616

6

57/3

63/3

53/1

دیندارد هل

4/676

33

57/3

67/4

51/6

سالمت روانی

4/63

54

56/3

63/3

59/1

یافتههای پژوهش
یافتههای توصیفی
اهثریت دانش ویان پاسخگود ای پژوهح در رده سژنی  34-31سژال و داراد میژانگی 33
سال هستند و بیشتری فراوانی  93درصد در مق ع لیسانس هستند  73/3درصد از ای افراد فقح
در حال تحصیل و بقیه در سمتهاد گوناگون شاغل هستند نو شرل اهثریژت افژراد پاسژخگو
هارمند بیان شده است میانگی درآمدد پاسخگویان بسیار پایی عنوان شده و هچنی قابل ذهر
است هه  39درصد از پاسخگویان ای پژوهح زن و مابقی مرد هستند هه در بی همه آنها فقح
 33درصد متأهل و مابقی م رد هستند محل تولد اهثریژت آنژان شژهر اصژفهان و قومیژت شژان
فارس بیان شده است همچنی  93/3درصد افراد خود را از طبقه متوسح جامعه میدانند
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یافتههای استنباطی
در جدول  3به آزمون رگرسژیون تژن متریژره راب ژه میژان ابعژاد دینژدارد و سژالمت روان
پرداخته شده است همانگونه هه مالحره میشود ستون  Rمی ان همبستگی متریر مستقل و ابعژاد
آن (دیندارد) با سالمت روان را نشان می دهد ،مقادیر ریب تعیی (دومژی و سژومی سژتون)
می ان قدر تبیی هنندگی متریر مستقل و متریر وابسژته بژه ترتیژب در جمعیژت نمونژه و جامعژه
آمارد را به نمایح گذاشته است مقادیر مثبت بتا در تمامی ابعاد دیندارد بیانگر راب ژه مسژتقیم
بی ای متریر و متریر سالمت روان است؛ به عبارتی با اف ایح میژ ان ابعژاد اعتقژادد ،احساسژی،
مناسکی ،پیامدد و به طور هلی دیندارد به انژدازه بتژاد هژر یژن از متریرهژا بژه سژالمت روان
اف وده میگردد با توجه به مقژادیر  Fو سژ وح معنژادارد بژراد هژر یژن از متریرهژاد مسژتقل
تمامی روابح با احتمال  33درصد ،به ج بعد مناسکی با احتمال  31درصد ،مورد تأیید پژوهح
واقع می گردد و بنابرای فر یه وجود راب ه بی دیندارد افراد با می ان سالمت روان آنان تاییژد
میشود در جدول  3به آزمون رگرسیون تنمتریره راب ه میان ابعژاد دینژدارد هژل و سژالمت
روان پرداخته شده است
جدول ( )2به آزمون رگرسیون تكمتغیره رابطه میان ابعاد دینداری کل و سالمت
روان
R

R2

R2.Ad

Std.E

B

Beta

F

Sig

بعد اعتقادد

.023

.024

.023

.065

.251

.156

14.821

.000

بعد احساسی

.128

.016

.015

.097

.309

.128

10.026

.002

بعد مناسکی

.114

.013

.011

.047

.131

.114

7.855

.005

بعد پیامدد

.169

.029

.027

.058

.245

.058

17.612

.000

دیندارد به طور هلی

.173

.030

.028

.019

.081

.173

18.362

.000

ع

نفس
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بحث و نتیجه گیری
سالمت روان مقولهاد سازنده در ارتباطا اجتماعی افراد است جوامعی هژه سژ

بژاالیی

از سالمت روان را ت ربه هردهاند ،عموماً ت ربه همی از آسیبهاد اجتمژاعی دارنژد ،سژالمت
روان پدیدهاد است هه از دیر باز مورد توجه مشاوران ،روانشناسژان و روان پ شژکان بژوده و
متارر از م موعهاد از عوامل جسمی ،اجتماعی و شناختی است بر اسژاس معیارهژاد جهژانی،
سالمتی تنها جنبههاد جسمانی را در بر نمیگیرد ،بژه گونژهاد هژه سژازمان جهژانی بهداشژت،
سالمتی را حالتی هه در آن فرد از نرر روانی ،عاطفی و اجتمژاعی هژامالً سژالم اسژت و در او
نشانهاد از بیمارد و رن ورد مشاهده نمیشود ،تعریف هژرده اسژت در همژی راسژتا سژ
دیندارد نی به تنهایی تضمی هننده بخح عمدهاد از آسیبهاد اجتماعی است نتایج بسژیارد
از پژوهحها نشان داده هه چگونه هارهردهاد مذهبی به عنوان مکانی می براد ارزشژیابی و در
ارتباط با حوادث استرسزاد زندگی به هار میروند ای ارزشیابی مژیتوانژد بژی نگژرشهژاد
مذهبی و سالمتی اتصال برقرار هند همچنی بسیارد بر ای باورند هه میل و گرایح دینی ین
عامل مستقل و خودمختار را در شخصیت انسان بوده و تمام ابعژاد سژالمت را تحژت تژأریر قژرار
میدهد همان ور هه در بخح نررد عنوان شد ،اهثر اندیشمندان بر ای باورند هه مذهب امید
و خژوشبینژی را فژراهم مژیآورد و هن ارهژاد مثبژت فژردد و اجتمژاعی را ای ژاد مژیهنژد
آموزههاد مذهب رابت میهنند هه تفکر و بینح فرد ق عاً بر نگرشهژاد عینژی او بژه مسژایل
زندگی و نی رفتار ،عواطف و احساساتح تاریر گذارند م هرد ( )5364بر ای باور است هژه
انسان با ای اد ارتباط با خداوند و نگرشهاد دینی ،نیرود محدود خویح را با توسل بژه منبژع
نامحدودد چون قدر خداوند اف ایح میدهد و ای احساس ،سبب ای اد آرامح و سالمت
جسمی و روانی و اف ایح ع

نفس انسان میگردد .بر ای اساس ،مژد هاسژت هژه تصژور

میشود بی مذهب و سالمت روان ارتباط مثبتی وجود دارد و بتازگی نی روانشناسی مذهب،
اهمیت زیادد را براد نقح راهبردهاد مقابلهاد و سبن زندگی افراد در چگژونگی و ژعیت
سالمت جسمانی و روانی آنها قایل شده اسژت در واقژع مژذهب بژا ای ژاد تفژاهم ،وحژد
حمایت اجتماعی از فرد بر می ان سازگارد ،ع

و

نفژس و خودبژاورد او هژه از عوامژل مهژم

حیاتی در بهداشت روانی محسوب میشود ،مؤرر است راب ه بی سالمت روان به عنوان یکژی
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از شاخصهاد برخوردارد از مثبتگرایی با مذهبی بودن در افراد نی پژوهحهایی را به خژود
جلب هرده است نتایج ای پژوهح نی نشان داد دیندارد سهم بژاالیی در سژالمت روان افژراد
جامعه دارد و ای مساله به طور اختصاصی در بی دانش ویان رشته تربیت بدنی بژه مراتژب بهتژر
بوده است و حتی میتوان گفت هه سالمت جسمانی به عنژوان پژیحنیژاز سژالمت روان شژدیداً
براد دانش ویان تربیت بدنی الزم بوده و نیاز است به ابعژاد دینژدارد بژه عنژوان اف اینژده سژ
سالمت جسم و روان بیشتر تاهید شود
منابع
 -5ابوالقاسمی ،عباس (« )5376نقح گرایحهاد مذهبی در اتخاذ شیوههاد مقابله با اسژترس
در سالمندان تهرانی» ،اولی همایح نقح دی در بهداشت روانی ،تهژران37-39 :آذرمژاه،
دانشگاه علوم پ شکی تهران
 -3اژدرد فر ،پرد سیما؛ قا ی ،قاسم؛ نورانیپور ،رحمتاهلل (« )5363بررسی تژاریر آمژوزش
عرفان و معنویت بر سالمت روان دانح آموزان» ،اندیشه هژاد تژازه در علژوم تربیتژی سژال
پن م بهار ،5363 ،شماره ( 3پیاپی )56
 -3بژژاقرد ،مسژژعود؛ بنژژی اسژژدد ،حسژ ؛ داورد ،صژژفورا (« )5334راب ژژه دینژژدارد و ابع ژاد
شخصیت با سالمت روان معلمان شهرسژتان رودان» ،نشژریه م العژا اسژالم و روانشناسژی
سال پن م پایی و زمستان  5334شماره 3
 -9برگر ،پیتژژر ل؛ برگر ،بری یژژت؛ هلنر ،هانس ژفریژژد (« )5365ذه بژژی خانمان (نوس ژازد و
آگاهی)» ،ترجمه محمد ساوجی ،تهران :نی
 -1برگر ،پیتژر و الهمژ  ،تژامس (« )5361سژاخت اجتمژاعی واقعیژت :رسژاله اد در جامعژه
شناسی شناخت» ،مترجم :فریبرز محمدد تهران :علمی و فرهنگی.

 -6توسلی ،غالمعباس و مرشدد ،ابوالفضل (« )5361بررسی س

دیندارد و گژرایح هژاد

دینی دانش ویان امیر هبیر» نامه جامعه شناسی ایران دوره هفتم شماره  9زمستان.

 -7حسینی ،سژید ابوالقاسژم ( « )5376مشژکال مربژوط بژه سژالمت روانژی ،فصژلنامه اصژول
بهداشت روانی» سال اول ،شماره اول ،صص9-6
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 -6حسینی ،سید ابوالقاسم (« )5373مکانی م بروز ا

راب در دیژدگاه روانشناسژی اسژالمی»،

فصلنامه اصول بهداشت روانی ،شماره7و ،6سال دوم ،صص69-16
 -3خدارحیمی ،سیامن (« )5376نقح مذهب بر بهداشت روانی» ،فصژلنامه اصژول بهداشژت
روانی ،شماره ،6سال اول ،صص537-561
 -54شار پور ،محمود (« )5364فرسژایح سژرمایه اجتمژاعی و پیامژد هژاد آن» ،نامژه ان مژ
جامعه شناسی ایران ،شماره  ،3سال5364
 -55علود ،سید حمیدر ا؛ رن بر شورآبادد ،زهژرا (« )5363تژأریر دیانژت بژر شژادد دانژح
آمژژوزان مژژدارس دخترانژژه مقژژاطع راهنمژژایی و دبیرسژژتان ناحیژژه  3شژژهر هرمژژان» ،فصژژلنامه
م العا اسالم و روانشناسی سال چهارم پایی و زمستان  5363شماره 7
 -53قدرتی میرهوهی مهدد ،خرمایی ،احسژان (« )5363راب ژه دینژدارد بژا سژالمت روان در
نوجوانان» ،فصلنامه علوم رفتارد ،پایی  ،5363دوره  ،3شماره  551 ،1تا 535
هیمیایی ،سید علی؛ خادمیان ،حسی ؛ فرهادد ،حسژ (« )5334حفژظ قژرآن وتژاریرآن بژر
مولفه هاد سالمت روان» ،نشریه زن و جامعه (جامعه شناسی زنان ساب ) سژال دوم زمسژتان
 5334شماره ( 9پیاپی )6
 -53هتابی ،محمود و دیگران (« )5363دی  ،سژرمایه اجتمژاعی و توسژعه اجتمژاعی فرهنگژی»،
م له پژوهشی دانشگاه اصفهان ،جلد هفدهم ،شماره ،3صص533-563
 -59گیژژدن  ،آنتژژونی (« )5367راه سژژوم و بازسژژازد سوسژژیال دموهراسژژی» ،ترجمژژه ،منژژوچهر
محسنی ،تهران :نشر تیرازه.

 -51محسنی ،منوچهر (« )5373جامعه شناسی پ شکی» ،تهران :انتشارا طهورد
 -56م هرد ،جمشید (« )5364به سود سالمت روانژی» ،فصژلنامه معرفژت ،شژماره  ،96اولژی
همایح بی المللی نقح دی در بهداشت روانی ،تهران 36 :فروردی سال5364
 -57مهرابی زاده هنرمند ،مهناز؛ هاشمی ،سید اسماعیل؛ بساك نژژاد ،سژودابه (« )5334بررسژی
تژژأریر درمژژان چنژژد وجهژژی اسژژالمی بژژر افسژژردگی و ع ژ

نفژژس دانش ژ ویان» ،فصژژلنامه

روانشناسی و دی سال چهارم پایی  5334شماره ( 3پیاپی )51
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