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 به آن از سخنی گاه هر اما. است بوده مطرح بشر پیدایش بدو از سالمتی موضوع :چکيده

 به سالمتی ابعاد سایر به کمتر و گرفته قرار نظر مد آن جسمانی بعد عموماً آمده میان

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه  است. شده توجه آن معنوی و روانی بعد خصوص

 جامعه انجام گرفته است 5931اعتقادات مذهبی وسالمت معنوی با سالمت روانی در سال 

 -یشرق جانیآذربا استان نور امیپ دانشگاه انیدانشجو هیکل شامل پژوهش نیای آمار

 بر مشتمل قیتحق نیا نمونه .گرفتند قراری بررس مورد 5931 سال در که بوده شهرتبریز

یافته های بدست آمده از  .شدند انتخابی تصادفی ریگ نمونه روش به که بود دانشجو 511

و  این پژوهش نشان داد که،بین متغیرهای مستقل و وابسته رابطه معنی داری وجودارد.

معنی داری مشاهده  بین متغیراعتقادات مذهبی با سالمت معنوی نیز رابطه همچنین

 گردید.

 عتقادات مذهبی ، سالمت معنوی ، سالمت روانی :يديکل واژگان
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 مقدمه

 نظر مد آن جسمانی بعد عموماً آمده میان به آن از سخنی گاه هر اما. است بوده مطرح بشر پیدایش بدو از سالمتی موضوع

 طبق(. 5931 هاشمی، جهانی) است شده توجه آن معنوی و روانی بعد خصوص به سالمتی ابعاد سایر به کمتر و گرفته قرار

 نه و اجتماعی و روانی جسمی، کامل رفاه حالت» از است عبارت سالمتی( WHO) جهانی بهداشت سازمان کارشناسان تعریف

 سالمت طرفی از(. 5931 باال، نور) ندارد اولویت دیگری بر ابعاد این از یک هیچ اینکه بر تأکید با و« ناتوانی و بیماری عدم فقط

 دارد قرار فرهنگی و جغرافیایی گوناگون شرایط با جوامع تلقی طرز و آگاهی میزان تأثیر تحت آن تعریف و است وسیعی مفهوم

 فرد سالمت نهایت در و کرده اثر یکدیگر بر ابعاد این که است بعدی چند مسئله کی سالمتی بنابراین(. 0111 ،5جنی و جین)

 (.5331 ،0کوین و لیندا) میدهند قرار تأثیر تحت را جامعه و

 که گردید مسئله این منکر توان نمی و است انسان زندگی در بزرگ های نعمت از کیی تندرستی که است این بر اعتقاد

 روانی سالمت سالمتی، های مدل اغلب از حاضر، حال در(. 5911 پور، طهماسبی) دارد قرار ها نعمت باالترین زمره در سالمتی

 و بهداشت موضوع .دهند می قرار خود تأثیر تحت را افراد عمومی سالمت و بوده برخوردار خاصی اهمیت از 9معنوی سالمت و

 زیرا است؛ بوده مطرح کرده شروع را اجتماعی زندگی او که زمانی از مخصوصاً و داشته وجود بشر که زمانی از روان سالمت

 گرفتاری و بیماریها انواع به ابتال از پیشگیری در را فراوانی تمهیدات داشته، می دوست را خویش سالمتی همواره انسان چون

 است کرده می تالش بسیار هم روانی فشارهای با مقابله جهت در و ساخته، می فراهم زد، می هم به را آرامشش که روانی های

 (.5931 فقیهی،)

 و تندرستی و شادابی سالمت، معنای به health که است« mental health» معادل انگلیسی زبان در روان، سالمت

mental است رفته کار به...  و روانی ذهنی، معنای به. 

 :گردد می اشاره ها آن از برخی به که شده ارائه شناسی روان در روان سالمت از گوناگونی تعاریف تاکنون

 براواتی،) است شخصی استعدادهای و توان شکوفایی و بهزیستی احساس خوب، نسبتاً سازگاری حالت روان سالمت -

5913.) 

 حقایق از اطالع کسب و شناخت جهت انسان، روان از مانع، بدون قابلیت و ظرفیت از است عبارت روان سالمت -

 (.5911 هاشمی،) فوق جهت در قابلیت و ظرفیت این گرفتن کار به و جهان

 از آمده دست به رضایت و بخشی اثر از است عبارت که کند می تعبیر شناختی روان بلوغ از وضعیتی را روانی سالمت 1چاهن

 را روانی سالمت نیز ، 1گلدشتاین. شود می دیگران به نسبت مثبت خوردهای باز و احساسات شامل که اجتماعی و فردی تقابل

: گوید می روان بهداشت مورد در جهانی بهداشت سازمان اما. داند می خودشکوفایی به رسیدن در محیط و اعضا بین تعادل

                                                           
  Jane & Jennie.1 

. Linda & Kevin 2 

being-. Spiritual well 3 

. chauhanss 4 

. Goldestin5 
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 حل و اجتماعی و فردی محیط اصالح و تغییر دیگران، با هماهنگ و موزون ارتباط قابلیت: » از است عبارت روان سالمت

 .«مناسب و عادالنه بطور شخصی تمایالت و تضادها

 تواند می که است روانی سالمت و مثبت وضع دادن نشان منظور و است فکر سالمت معنای به روانی بهداشت دیگر نگاهی از

 اقدام آن به دستیابی برای شد، شناخته روانی سالمت وقتی زیرا نمایند، المللی بین و فردی تکامل و پیشرفت تحرک، ایجاد به

 توسعه هنر روانی، بهداشت چنین هم(. 5931 کمالی،) گردد می باز اجتماعی و فردی تکامل برای را راه روی بدین و شود می

 راههای خلق و اطراف جهان با فرد رفتار در عاطفی احساسی، سازگاری باالی سطح بر تأکید که است روان سالمتی فقط و

 فراهم توان می را روانی بهداشت اصلی هدف ترتیب این به. دارد ها ظرفیت و استعدادها از استفاده با پخته و پذیر انعطاف

 از پیشگیری آن اصلی منظور و دانسته جامعه و فرد روانی بهداشت و سالمتی سطح ارتقاء جهت مساعد های زمینه کردن

 .است اجتماعی روانی های آسیب

 جدید در حتی است، گرفته قرار توجه مورد سالمت مهم ابعاد از یکی عنوان به روان سالمت مسأله اخیر، دهه چند طول در

 دارا را فراوانی و شیوع باالترین روانی بیماریهای که شده داده نشان شده انجام مختلف کشورهای در که هایی پژوهش ترین

 ذکر دالیل به توجه با(. 0111 جهانی، بهداشت سازمان) است روانی های بیماری به مربوط بهداشتی اولویت باالترین و هستند،

 که عواملی بررسی بنابراین باشد، گذار تأثیر روان سالمت روی بر تواند می که هستند عواملی یافتن دنبال به پژوهشگران شده

 1دینداری میان این در. شود می احساس پیش از بیش باشد داشته بسزایی تأثیر و نقش روان سالمت گیری شکل بر تواند می

 .گردد می احساس زمینه این در بیشتر های بررسی به نیاز که باشد تواند می روان سالمت بر گذار تأثیر عوامل جمله از

 مذهبی مراسم و دینی دستورات. بخشد می انسجام و هدایت را جامعه که است ملتی هر فرهنگ اصلی ارکان از مذهب و دین

 عاصمی،) شوند گرفته کار به مؤثری نحو به روانی اختالالت پیشگیری و درمان امر در توانند می که هستند عواملی همه

 را معنوی و عاطفی اخالقی، خالءهای کند، می تضمین را فرد امنیت دهد، می آرامش انسان به مذهب و 1دینی اعتقاد(. 5931

 کند می ایجاد زندگی های محرومیت و مشکالت برابر در انسان برای محکمی پایگاه و داده استحکام اجتماعات و فرد در

 شناسان روان توجه مورد کمتر که است ای پیچیده رفتارهای از مذهبی رفتار(. 5931 آقاجانی، حاجی و امیدی نوقانی، اسدی)

 و روانپزشکی مجالت در شده چاپ مقاالت از درصد یک از کمتر که دریافتند( 5333) 3همکاران و الوسون. است گرفته قرار

 .است مذهبی پژوهشهای پیرامون شناسی روان

 با مقابله چگونگی و روان بهداشت و سالمت زمینه در که است بوده محکمی های پشتوانه از یکی دین تاریخ، طول در

 (.5931 فقیهی،) است کرده ایفا متفاوت های صورت به مختلف، جوامع در را خود نقش...  و روانی فشارهای

 میان در. آورد می وجود به همبستگی حس آن افراد در و بخشیده انسجام و هویت جامعه به که است حقیقتی دینداری و دین

 از یکی زندگی، روش و کند، می ایفا مهمی نقش افراد، زندگی روش به دادن شکل دارد، وجود دین در که باورهایی و ها ارزش

                                                           
. Religiosity 6 

Persuasion.7 

8. Lavson & et al  
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 سالمت در غیرمستقیم، و مستقیم طور به دینداری و دین رو این از و است روان، سالمت: جمله از سالمت، مهم های شاخص

 (.5931 فقیهی،) دارد دخالت روان

 قوانین و موازین چنین هم باشد؛ می شخصیت مهم ۀمتشکل عناصر از دینی، معتقدات و ایمان ها آن رأس در و باورها و ارزشها

 بدین. استوارند دین دستورات و معتقدات پایه بر دارند، بزرگی نقش افراد اجتماعی کردار و رفتار نوع تعیین در که اخالقی

 را افراد اجتماعی و فردی بین روابط و داشته تأثیر شخصیت رشد در زندگی، شئون تمام در دینی دستورات و معتقدات ترتیب،

 (.5931 فقیهی،) نماید می ایفا مهمی نقش روانی، اختالالت از پیشگیری یا و درمان در حتی و کند می معین و مشخص

 در یا و گرفته صورت روانی بهداشت بردن باال در آنها نقش و مذهبی کارکردهای و ها آموزه زمینه در تحقیقاتی حاضر، حال در

 که نماید، می تصدیق را آن و شود می تأکید روان بهداشت بردن باال در دین مثبت تأثیر بر آنها اکثر در که است انجام حال

 منابع .باشد می فرامین ترین امور،کامل سایر و روح و جسم بهداشت پیرامون اسالم دستورات الهی، ادیان میان در البته

 روانی، سالمت و دینی اعتقادات به عملی التزام بین که است مسئله این گویای مسلمان دانشمندان نظریات و اسالمی

 با شدن روبرو هنگام به جمعی و فردی صورت به پروردگار با ارتباط روانی مثبت تأثیر زمینه در. دارد وجود مثبت همبستگی

 طور به کریم قرآن در( 5931 همکاران، و کیان رحیمی) است موجود بسیاری شواهد اسالمی ذخایر ی گنجینه در ها سختی

 (.03 آیه رعد،) شود می دلها آرامش موجب خدا ذکر که است شده بیان صریح

 هوا که دارد اهمیت آدمی روح سالمت پرورش برای آنقدر مذهب: نویسد می زمینه این در مشهور شناس روان ،3راش بنیامین

 (.5939 آقامحمدی، الهی، کریم) تنفس برای

 می کاهش را نگرانی و اضطراب کند، می یاری را انسان گرفتاری هنگام و است امور بر ناظر که هست خدایی اینکه به باور

 که دارند باور و کنند می بیان صمیمی بسیار دوست یک با ارتباط مانند را خدا با ارتباط مؤمن افراد بیشتر که شکلی به دهد،

 توکل، از منظور. کند می فراوان کمکی آنها به ناگوار رخدادهای در مؤثر، ای مقابله شیوه یک عنوان به خداوند، به توکل و اتکاء

 از و داده افزایش را روانی تعادل و شخصی فعالیت که طوری به او، به آنها واگذاری و امور دادن انجام در خداوند به اعتماد

 درونی مذهبی گیری جهت در که خاصی زندگی سبک دلیل به افراد(. 5939 تاجیک،) دارد باز هدف به نرسیدن اضطراب

 و معنوی تقویت و رشد برای فرصتی منزله به را آن استرس بروز از بعد یا کنند می ارزیابی فشارزا کمتر را رویدادها دارند،

. نمایند می تفسیر و تعبیر نیست، آن از گریزی که کنند، می تفسیر و تعبیر الهی تقدیر و برنامه را آن یا دانند می خود روحی

 می هدایت روانی سالمت به نتیجه در و تعالی و کمال سوی به را فرد دینی باورهای که کرد گیری نتیجه چنین توان می

. شود می ملتزم دینی باورهای و اعتقادات به منطقی، شناختی و بصیرت با و انگیخته خود طور به فرد که ای گونه به کنند،

 فتح،) شود می حاصل صالح عمل و متعال خداوند به ایمان اثر بر که است الهی موهبتی قلبی ثبات و سکون یا و درونی آرامش

 (.1 آیه

 زندگی های تلخی و روحی های ناراحتی از ناشی که روانی بیماریهای اکثر که است قطعی و مسلم نیز شناسان روان نظر از

 این از باشند؛ داشته محکم و قوی ایمان که نسبت هر به مذهبی افراد. شود می دیده بیشتر مذهبی غیر افراد میان در بوده،

 افزایش است، آمده پدید ایمان ضعف اثر در که حاضر عصر زندگی عوارض از یکی رو این از. هستند تر مصون ها بیماری
                                                           

9 . Benyamin rash 
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 نگاهی باید لزوماً مذهبی اعتقادات باب در شده مطرح مطالب به توجه با(. 5911 انصاری،) باشد می عصبی و روانی بیماریهای

 .نباشد مذهبی اعتقادات مسائل با هم ارتباط بی شاید که بیندازیم معنوی سالمت مفهوم به هم

 از معنوی سالمت مفهوم است، گرفته قرار محققان توجه مورد معنوی سالمت عنوان تحت سالمت از ای تازه بعد امروزه

 به منجر که است سالم زندگی یک برجسته و مهم بعد معنوی سالمت. است مذهب و معنویت به وابسته ی پیچیده مفاهیم

 گرفته منشأ خدا و طبیعت دیگران، فرد، ارتباط بر زندگی تأکید از مفهوم این. شود می زندگی شدن معنادار و شدن هدفدار

 از ناشی تنش و مشکالت با رویارویی چگونگی ۀدربار(. 0119 ،51فریدمن دونالدو مک المر،) دارد بعدی چند ساختاری و است

 و شود می آن ابعاد سایر یکپارچگی سبب سالمت، ابعاد از یکی عنوان به معنوی سالمت مفهوم مفهوم، چندین میان از بیماری

 وجودی سالمت و برتر قدرت یک با ارتباط از ناشی رضایت به مذهبی سالمت. است مذهبی و وجودی بعد دو دربرگیرنده خود

 (.5333 ریلی،) شود می اطالق زندگی در هدف و معنا درک برای تالش به

 کند می فراهم داخلی نیروهای بین را یکپارچه و هماهنگ ارتباط که است انسان در سالمت مهم ابعاد از کیی معنوی سالمت

 مشخص محیط و جامعه خدا، خویشتن، با نزدیک ارتباط احساس هماهنگی، و تناسب صلح، زندگی، در ثبات های ویژگی با و

 سید رضایی، از نقل به ؛0119 ،55هیرنل و گریون) کند می تعیین را فرد تمامیت و یکپارچگی معنوی، سالمت. شود می

 تنهایی، احساس مثل روحی اختالالت دچار است ممکن فرد بیفتد، خطر به معنوی سالمت وقتی(. 5931 حسینی، و فاطمی

 (.5333 ،50ابرن) شود زندگی در معنا  دادن دست از و افسردگی

 وسیله به مشخص معنوی تعامالت دیگران، با تبادالت: کنند تظاهر مختلف طرق به روزانه توانند می معنوی سالمت و معنویت

 و نزدیکی احساس که طبیعت مورد در تجربیاتی دلسوزی، و فداکاری یکپارچگی درستکاری، و صداقت اعتماد، احترام، عشق،

 که قدرتی یا برتر نیروهای برخی با شخصی غیر ارتباط جسم، از شده جدا ارواح با ارتباط کند، ایجاد را طبیعی دنیای با اتحاد

 ،59آلیس مک و گیرون کرنز،) کند می مراقبت او از و شناسد می را فرد که شخصی خدای یک با یا کند می هدایت را جهان

 (.5931 امیدواری، از نقل به ؛5333

 و دیگران خود، با ارتباط شناخت و رفتارها مثبت، احساسات واکنش بودن، از حالتی اصطالح با را معنوی سالمت فیشر و گومز

 زیبایی، خرسندی، لذت، رضایتمندی، کمال، هویت، احساس به متمایل فرد که کنند می تعریف فطرت و ماورایی نیروی یک

 از نقل به ؛(0119)51فیشر و گومز) شود می زندگی جهت و هدف و درونی توازن آرامش، مثبت، نگرش احترام، عشق،

 نیروی و است بهزیستی و سالمت بنیادی ابعاد از کیی معنوی سالمت که کرد بیان( 5333) فیشر همچنین(. 0113 ،51مودلی

 .است( هیجانی و اجتماعی و جسمی روانی، بعد) انسان سالمت ابعاد کننده تکمیل و کننده هماهنگ

 

                                                           
10 . Elmer , MacDonald & Friedman 
11 . Greeven & Hirnel 
12 . O'Brien 
13 . kearns , Girvan & McAlise 
14 . Goomez & Fisher 
15 . Moodley 
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 پژوهش پيشينه

 که یافتند دست نتیجه این به شناسی روان با معنوی سالمت ارتباط پیرامون پژوهشی طی در( 0119) 51همکاران و اسمیت

 روان های فعالیت در( 5399) 51یونگ چنین هم. دارد رابطه اجتماعی عملکرد و مثبت شناسی روان با معنوی سالمت رشد

 این در و گردد فرد شخصیت به دادن معنا و یکپارچگی بردن باال موجب تواند می مذهبی اعتقاد که دریافت خود، درمانی

 لذا. باشند می مذهبی اعتقاد از ناشی انسجام و استواری فاقد روانی، بیماری به مبتال افراد تمام که گردید متوجه رابطه

 در خلقی و شخصیتی های ویژگی برخی ساز زمینه تواند می درونی نیاز یک و فرهنگی عنصری عنوان به مذهبی اعتقادات

 (.5931 جلیلوند،) باشد افراد

 دارد وجود همبستگی روان سالمت و معنویت و دین بین دادند نشان ،(5939) جلیلوند ،(5939) همایون و آلیانی های یافته

 روان بهداشت سطح بینی پیش در مذهبی نگرش در ها تفاوت که اند داده نشان جدید مطالعات(. 5931 پاکیزه، از نقل به)

 سالمت بر را مذهبی نگرش مثبت اثرات زیادی های پژوهش(. 0111 فرانسیس،) هستند مذهبی اعمال در ها تفاوت از مهمتر

 در(. 5333 ساچمن،) ابدی می افزایش هم روان سالمت مذهبی نگرش افزایش با که دادند نشان و دادند قرار تأیید مورد روان

 شناختی روان مشکالت با مذهبی گرایشات که داد نشان است گرفته انجام( 0111) 53همکاران و اکنر توسط که ای مطالعه

 .دارد مثبتی تأثیر افراد روانی سالمت بر مذهب( 5335) 53برگین دیدگاه اساس بر چنین هم. دارند ارتباط

 از که نفری 091 در روان بهداشت وضعیت و معنویت مذهبی، ایمان بین ارتباط پیرامون( 0111) 01همکاران و داستین مطالعه

 به تر بینانه خوش رویکرد با معنویت و مذهبی ایمان باالتر سطوح یافته بهبود افراد داد نشان بودند یافته بهبود مواد مصرف

 (.0111 پارلینی،) داشتند زندگی

 ارزش به درونی انگیزه با فرد آن در که درونی بودن مذهبی که اند رسیده نتیجه این به خود تحقیقات در 05همکاران و پارک

 .دارد روانی سالمت و مسئله بر متمرکز رویایی با بیشتری ارتباط دارد اعتقاد واالیی

 آفریقایی آمریکایی زنان زندگی کیفیت و مذهبی سازگاری معنوی، سالمت ای مطالعه در( 0111) 00ماک و گاستون مورگان،

 سازگاری زنان این که داد نشان ها داده تحلیل. دادند قرار بررسی مورد را داشتند قرار سینه سرطان درمان مرحله در که تبار

 معنی رابطه عملکرد سالمت و هیجانی جسمانی، زندگی کیفیت های حوزه و معنوی سالمت بین و داشتند تری مثبت مذهبی

 .دارد وجود داری

                                                           
16 . Smith & et al 
17 . Young 
18 . O'Conner & et al 
19 . Bergin 
20 . Dustin & et al 
21 . park & et al 
22 . Morgan , Gaston & Mock 
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 که داد نشان ها یافته نتایج. پرداخت معنوی و روانی سالمت با درونی مذهب و عبادت رابطه بررسی به 0111 سال در 09گبلر

 انگیزه و معنوی سالمت بین چنین هم. دارد وجود داری معنی مثبت رابطه ها آزمودنی مذهبی سالمت و وجودی سالمت بین

 .داشت وجود داری معنی و مثبت رابطه مذهبی درونی های

 بود آن از حاکی پژوهش این نتایج. دادند قرار بررسی مورد سالمندان میان در را روان سالمت و مذهب( 0113) 01فارلند مک

 از باالتری سطوح که زنانی. شوند می مند بهره مذهبی اشتغاالت از زنان از بیشتر داشتند بیشتری روان سالمت که مردانی که

 مردانی و داشتند اشتغال مذهبی های فعالیت به پایین یا متوسط طور به که بودند آنهایی مشابه داشتند را مذهبی اشتغاالت

 بیشتری روان سالمت دیگر مردان همه به نسبت دادند می انجام را یافته سازمان مذهبی های فعالیت از باالیی سطوح که

 .داشتند

 از مذهبی کتابهای مطالعه خداوند، به اعتقاد صداقت، خواندن، نماز مانند مذهبی رفتارهای که است معتقد( 5330) 01روبرت

 مأیوس بحران یک از فرد کشیدن بیرون و موجود شرایط به نسبت مثبت دیدگاه ایجاد جهت در تشویق و امید ایجاد طریق

 چنین هم(. 5331 همکاران، و کوئنینگ) کند می ایجاد را درونی آرامش نوع یک ندارد، هم چندانی تسلط آنها بر که کننده

 روانی پریشانی و مذهبی متغیرهای میان ارتباط آن در و شده تلقی آرامش منبع مذهب نیز ،(0113) 01الین اکس تحقیق در

 آرامش که دهد می نشان پژوهش این نتایج. شد بررسی دانشجویان گروه و درمانی مراکز بیماران آزمایشی گروه دو میان در

 اعتقادات که دادند نشان نیز( 0111) 01لینگام ماها و مورفی دیگری تحقیق در. دارد مثبت همبستگی مذهب داشتن با روانی

 .دارد همبستگی افسردگی نداشتن با آن، به بودن مقید و دینی

 در افراد روانی سالمت در مذهبی عقاید و ها ارزش تأثیر درباره 5333 سال در 03همکارانش و کوئنینگ توسط که بررسی در

 شود می روانی مثبت اثر ایجاد باعث قویتر مذهبی عقاید که بوده آن از حاکی نتایج است گرفته صورت گوناگون های پژوهش

 .است مؤثر روانی بهداشت ارتقاء در که

 پژوهشي ها هيرضف

 . دارد وجود رابطه انیدانشجو روان سالمت بای مذهب اعتقادات نیب -1

 .دارد وجود رابطه انیدانشجو روان سالمت بای معنو سالمت نیب -2

 دارد وجود رابطه انیدانشجوی روان سالمت بای معنو سالمت وی مذهب اعتقادات نیب -3

 

 

                                                           
23 . Gabler 
24 . McFarland 
25 . Roberts 
26 . Exline 
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28 . Koening & et al 
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  پژوهش روش

. گرفتند قراری بررس مورد 5931 سال در که است تبریز نور امیپ دانشگاه انیدانشجو هیکل شامل پژوهش نیای آمار جامعه

 اندازه منظور به پژوهش نیا در .شدند انتخابی تصادفی ریگ نمونه روش با که بود دانشجو 511 بر مشتمل قیتحق نیا نمونه

 (:3131ی براهن ز،یگلری)مذهب سنج نگرش پرسشنامه -الف :شد استفاده ریزی ابزارها از مطالعه موردی رهایمتغی ریگ

. باشدی م 511 آن کل نمره و دارد نمره 1 تا 1 کرتیل اسیمق اساس بر و اسیمق 1ی دارا هرکدام سوال 01 پرسشنامه نیا

( 511-11) نمره صورت به که فیضع و متوسط خوب، ،یعال بیترت به اسیمق چهار اساس بر 511-1 از نمراتی بند دسته

 نیا اعتبار .شدی بند طبقه فیضعی مذهب نگرش(نییپا به 01) و متوسط( 11-01) خوب،( 11-15) ،یعالی مذهب نگرش

 در نیهمچن. باشدی م 31/1 با برابر که آمده دست بهی ندزیل و ورنون آلپورت آزمون بای همبستگ بیضر قیطر از آزمون

 وی عاد گروه دو نیب نیانگیم تفاوت و شده استفاده زین شده شناختهی ها گروه روش قیطر از پرسشنامه نیای ابی اعتبار

 مجددی ابیارز مورد ریاخی ها سال در پرسشنامه نیا. گذاردی م تفاوت گروه دو نیب شده هیته زانیم و بود داری معنی مذهب

 .است آمده دست به 013/1 برابر آن اعتبار و 19/1 با برابر براون -رمنیاسپ روش از پرسشنامه نیایی ایپا گرفت قرار

 51 که دارد سوال 01 اسیمق نیا. ساختند 5330 سال در 03سونیال و نیراپولوتز اسیمق نیا ي:معنو سالمت اسيمق-ب

ی معنو سالمت نمره. کندی می ریگ اندازه رای مذهب سالمت فرد، شماره با سوال 51 وی وجود سالمت زوج شماره با سوال

 ازی ا نهیگز 1 کرتیل صورت به سواالت نیا پاسخ. است شده گرفته نظر در 01-501 نیب آن دامنه و گروه ریز دو نیا جمع

 کامالً و کی نمره« مخالفم کامالً» پاسخ داشتند مثبت فعل کهی عبارات در. شودی می بند دسته موافقم کامالً تا مخالفم کامالً

 در. گرفتند کی نمره« موافقم کامالً» و شش نمره« مخالفم کامالً» پاسخ داشتند،ی منف فعل کهی عبارات و شش نمره موافقم

 پرسشنامه نیایی روا .شدی بند میتقس( 511-501)باال و( 15-33) متوسط ،(01-11)نییپا سطح سه بهی معنو سالمت انیپا

 .شد نییتع 30/1 کرونباخی آلفا بیضر قیطر از آنیی ایپا و ،یمحتو اعتبار قیطر ازی فارس به ترجمه از پس

 وی روان سالمت از های آزمودنی مند بهره زانیمی بررس منظور به (:SCL-90-Rی)روان عالئم شده نظر دیتجد فهرست-ج

 را پرسشنامه نیایی نها فرم. شد استفاده( SCL-90-Rی)روان عالئم شده نظر دیتجد فهرست از آنهای روان عالئمی ابیارز

 دیشه انیدانشجو در رای روان عالئم شده نظر دیتجد فهرست( 5911) رضاپور. کردند هیته( 5339) همکاران و سیدراگوت

 اتیشکا: از هستند عبارت که سنجدی م را مختلف بعد نه آزمون، نیا مواد. کردی ابیهنجار اهوازی اسالم آزاد و چمران

ی. شیروانپر وی دیپارانوئ افکار ،یمرض ترس ،یپرخاشگر اضطراب، ،یافسردگ ،یفرد انیم تیحساس اجبار، -وسواس ،یجسمان

 داخل و خارج قاتیتحق در مکرراً پرسشنامه نیا از. است فردی روان سالمت نداشتن ازی حاک آزمون، نیا در باال نمره گرفتن

 کشور خارج در آن بیضرا دامنه که اند کرده نییتع را آنیی ایپا خود پژوهشی اقتضا به کدام هر و است شده استفاده کشور

 . است بخش تیرضا که شده گزارش 31/1 تا 11/1 نیب کشور داخل در آن بیضرا دامنه و 31/1 تا 11/1 نیب

 

 

                                                           
29.Paloutzian & Ellison 
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 یافته ها

 در مطالعه موردی رهایمتغی برای ( پراکندگ وی مرکزی ارهایمعی)آماری ها شاخص شامل پژوهش نیای فیتوصی ها افتهی

 .است شده ارائه 5 جدول

 مطالعه موردی رهایمتغی برای آماری ها شاخص(. 5)جدول

 یها شاخص

 ی آمار 

 رهایمتغ

ی خطا انسیوار اریمع انحراف نیانگیم

 استانداراد

 تعداد

 911 913/1 229/931 21197/99 3999/22 یمذهب نگرش

 913/1 931/793 19927/93 9211/19 یمعنو سالمت

 913/1 119/1 117/1 9191/1 یروان سالمت

 

 و 15/11 بیترت به ار،یمع انحراف و نیانگیمی مذهب نگرش ریمتغ در است شده داده  نشان 5جدول در کهی طور همان

 .باشدی م 110/1 و 53/1ی روان سالمت ریمتغ در و 19/51 و 53/39ی معنو سالمت ریمتغ در و ، 31/55

 یروان سالمت وی مذهب نگرش نیب رسونیپی همبستگ بیضر(. 0) جدول

 ی آمار شاخص مالک ریمتغ

 نیب شیرپیمتغ

 (n)نمونه تعداد (p)داری معن سطح (rی)همبستگ بیضر

 911 172/1 *1/723- یمذهب نگرش یروان سالمت

نانیاطم درصد 50 با 5/ 50ی داری معن سطح دری همبستگ*  

 وجودی داری معنی منف رابطه انیدانشجوی روان سالمت بای مذهب نگرش نیب شودی م مالحظه 0 جدول در کهی طور همان

 و ابدی یم کاهشی روان سالمت ریمتغ مقدار ،یمذهب نگرش ریمتغ مقدار در شیافزا گونه هر نان،یاطم درصد 31 بای عنی. دارد

 آنانی روان سالمت شیافزا با ان،یدانشجوی مذهب اعتقادات شیافزا گرید عبارت به. گرددی م دییتا اول هیفرض نیبنابرا برعکس،

 .است شده همراه
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 یروان سالمت وی معنو سالمت نیب رسونیپی همبستگ بیضر(.9) جدول

 ی آمار شاخص مالک ریمتغ

 نیب شیرپیمتغ

 (n)نمونه تعداد (p)داری معن سطح (rی)همبستگ بیضر

 911 111/1 *1/917- یمعنو سالمت یروان سالمت

نانیاطم درصد 55 با 5/ 50ی داری معن سطح دری همبستگ*  

ی داری معنی منف رابطه انیدانشجوی روان سالمت بای معنو سالمت نیب شودی م مالحظه( 9) جدول در کهی طور همان

 و ابدی یم کاهشی روان سالمت نمره ،یمعنو سالمت مقدار در شیافزا گونه هر نان،یاطم درصد 33 بای عنی. دارد وجود

 همان به کند دایپ شیافزا انیدانشجوی معنو سالمت هرچه گر،ید عبارت به. گرددی م دییتا دوم هیفرض نیبنابرا. برعکس

 .ابدی یم شیافزا آنانی روان سالمت اندازه

 موردمطالعهی رهایمتغ انسیوار زیآنال جدول(. 1) جدول

 ی آمار شاخص مالک ریمتغ

 

 نیب شیرپیمتغ

 چندی همبستگ

 (MR)گانه

  نییتع بیضر

(RS) 

ی معن سطح (F)نسبت

 (Pی)دار

 سالمت

 یروان

 یمذهب نگرش

 یمعنو سالمت

91/1  919/1 2323 119/1 

 

 بیضر مربوطه،ی ها ریمتغ انسیوار لیتحل از حاصل جینتا طبق است، شده داده نشان( 1) جدول در کهی طور همان

 در  MR=0/36 برابر انیدانشجوی روان سالمت بای معنو سالمت وی مذهب نگرشی خط بیترکی برا چندگانهی همبستگ

 نییتع بیضر مقدار به توجه با نیهمچن. گرددی م دییتا سوم هیفرض نیبنابرا. باشدی م داری معن  P=0/001 سطح

PS=0/191، و باشدی م نییتب قابل نیب شیپی رهایمتغ توسط انیدانشجوی روان سالمت انسیوار درصد 3 که شده مشخص 

 . دارد وجود رمالکیمتغ و نیب شیپی رهایمتغ نیبی ونیرگرسی خط رابطه کی
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نیب شیپی رهایمتغی برای ونیرگرس بیضرا(. 1) جدول  

 ی آمار شاخص مالک ریمتغ

 

 نیب شیرپیمتغ

 بیضرا

 (Bی)ونیرگرس

  استاندارد بیضرا

(Beta) 

 آمار

 (t)آزمون

ی معن سطح

 (Pی)دار

 111/1 -911/1 -971/1 111/1 یمذهب نگرش یروان سالمت

 119/1 -391/9 -979/1 -119/1 یمعنو سالمت

 

 عنوان بهی معنو سالمت وی مذهب نگرش انیم از گردد،ی م مالحظهی( ونیرگرس بیضرا( )1) شماره جدول در کهی همانطور

ی روان سالمتی برای مناسب کنندهی نیب شیپ بیترت بهی مذهب نگرش وی معنو سالمتی رهایمتغ ن،یب شیپی رهایمتغ

 .باشندی م انیدانشجو

 

يريگ جهينت و بحث   

 در است بوده دانشگاه انیدانشجوی روان سالمت بای معنو سالمت وی مذهب نگرش رابطهی بررس که قیتحق هدف به توجه با

 0 شماره جدول به مراجعه با. دیگرد نیتدو قاتیتحق نهیشیپ داشتن نظر در با و اساس نیا بر قیتحقی ها هیفرض جهینت

 نگرش نیبی عنی دیگرد دییتا اول هیفرض که شد مشاهدهی روان سالمت بای مذهب نگرش انیم رسونیپی همبستگ بیضرا

 وی بهرام ،(5931)نسابه جینتا با اول هیفرض از حاصل جهینت. دارد وجودی داری معن رابطهی روان سالمت بای مذهب

 ،(0111)همکاران و زیم ،(0111)گبلر ،(5331)شاو و لریم نگ،یفر ،(5939)شکرکن و موحد الق،ی ییشهن ،(5931ی)حسن

 .داردی همخوان( 5333)همکاران و ننگیکوئ ،(5335)نیبرگ ،(0113)فارلند مک

ی دستورات وی ادیبن اصول مجموعه مذهب که شودی م استنباط نیچن حاضر هیفرضی بررس از حاصلی ها افتهی نیتبب در

 افتهی. کند دعوت کامل قتیحق برابر در اطاعت و میتسل به را تیبشر تا است شده ابالغ امبریپ لهیوس به خدای سو از که است

 که معناست بدان جینتا نیا. داردی عموم سالمتی نیب شیپ دری توجه قابل سهمی ندارید که داد نشان پژوهشی ها

 سالمت ژهیو به وی انسانی کارکردها ازی اریبس دری ا مالحظه قابل نقشی بشری زندگ در مهم سازه کی عنوان بهی ندارید

 .دارد روان

ی روان سالمت بای معنو سالمت نیب که دیگرد مالحظه حاضر پژوهش در دوم هیفرض آزمون از آمده دست به جینتا به باتوجه

 سالمت اندازه همان به کند دایپ شیافزا انیدانشجوی معنو سالمت چه هری عنی دارد، وجودی داری معن رابطه زین انیدانشجو

 ،(0111)ماک و گاستون مورگان، ،(0119)همکاران و تیاسمی ها افتهی جینتا با افتهی نیا که ابد،ی یم شیافزا آنانی روان

 . باشدی م همخوان( 5331)شاو و لریم نگ،یفر



 199-172، ص   9911 دی،  9 جلد، 91 شماره،  علوم انسانی اسالمی

    ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.i 

     

325 

 

 کنار در که است انسان در سالمت چهارگانه ابعاد ازی کی یمعنو سالمت که کرد انیب توانی م آمده بدست افتهی نییتب در

 زیران سالمت ابعاد ریسا و شدهی روان سالمت ارتقاء باعث دیگرد مشاهده همچنانکه و قرارگرفتهی اجتماع وی روان ،یجسم ابعاد

 در ثبات همچونیی های ژگیو با و گرددی م افراد دری روان کارکرد وی سازگار توان شیافزا باعث کار نیا که کندی م هماهنگ

ی زندگ در هدف وی معن داشتن ،یهماهنگ و تناسب ط،یمح و جامعه خدا، شتن،یخو با کینزد ارتباط احساس صلح، ،یزندگ

 نظر مورد پژوهش هیفرض که شد، مالحظه زین سوم هیفرض آزمون از آمده دست به جینتا به توجه با. گرددی م مشخص... و

 نیا که دارد،  وجودی داری معن رابطه انیدانشجوی روان سالمت بای معنو سالمت وی مذهب نگرش نیبی عنی د،یگرد دییتا

 .است همخوان ،(0111)گبلر ،(0111) همکاران و نیداست ،(5939)لوندیجل ،(5939)ونیهما وی انیآلی ها افتهی جینتا با افتهی

 دچار کمتر برخوردارند، باالی معنو سالمت وی مذهب اعتقادات از کهی افراد که کرد استنباط نیچن توانی می کل طور به

 اخالق سالمت از و شده انحرافات وی نفسان مسائل ریدرگ کمتر و گردندی می روان -یروح اختالالت وی شناخت روان مشکالت

 کنار وی سازگار تیقابل و نموده استفاده تر متعادل و تر سالمی زندگ وهیش و سبک از نیهمچن و برخوردارندی شتریب رفتار و

 سالمت شیافزا باعث میکرد مشاهده مربوط هیفرض در همچنانکه خود نوبه به زین نیا که دارند رای زندگ مشکالت با آمدن

 . گرددی م افراد دری روان

ی افراد ازی برخوردار مستلزم جامعه کی مطلوب عملکرد که چرا است،ی اجتماعی ازهاین ازی کی یروان سالمت و بهداشت -

ی بررس و تیاهم لیدال نیتر مهم ازی کی. باشند داشته قراری مطلوب تیوضع دری روان بهداشت و سالمت نظر از که است

 تواندی م آن تبعات که استی روانی ها بیآس و مشکالت انواعی طوالن و دیشد اریبس و کننده ناتوان باال، وعیش ،یروان سالمت

ی م قرار ریتاث تحت را افرادی روان بهداشت و سالمت کهی عوامل انواع از عامل دو.  سازد مختل را جوامع شرفتیپ به رو روند

 اثبات به وضوح به آنها راتیتاث و گرفت قراری بررس مورد پژوهش نیا دری مذهب اعتقاداتی گرید وی معنو سالمتی کی دهند،

 .ردیگ قرار محترم اندرکاران دست و درمانگران پژوهشگران، ز،یعز جوانان و نوجوانان توجه مورد آن جینتا است دیام که دیرس
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 خوش ،یمذهبی ها نگرش نیبی عل رابطهی بررس(. 5939) نیحس شرکن، و احمد موحد، جه؛یمن الق،ی ییشهن 

ی شناس روان وی تیترب علوم مجله اهواز، چمران دیشه دانشگاه انیدانشجوی جسمان سالمت و روان سالمت ،ینیب

 . 53-91 صص ،0 و 5 شماره ازدهم،ی سال سوم، دوره اهواز، چمران دیشه دانشگاه

 مقاله آن، بر تیمعنو مفهومی ساز فعال ریتاث و انیدانشجوی روان سالمتی ا سهیمقای بررس(. 5931ی)عل زه،یپاک 

 .انیدانشجوی روان بهداشتی سراسر ناریسم نیچهارم به شده ارائه

 روان سالمت وی افسردگ اضطراب، زانیم بای مذهب نگرش ارتباطی بررسی. مرتض ،یریکمانگ نجف؛ پور،ی طهماسب 

 . 5911 ،(ص)اکرم رسول مجتمع و ریت هفتمی شهدای ها مارستانیب مارانیب ازی گروه
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