نگرش مذهبی و سالمت روانی
مجلهی اصول بهداشت روانی

جاجرمی و پوراکبران
ویژهنامه سومین کنفرانس بینالمللی نوآوریهای اخیر در روانشناسی ،مشاوره و علوم رفتاری

مقالهي پژوهشی
بررسی رابطه نگرش مذهبی با سالمت روان و تابآوری در زنان
محمود جاجرمی

خالصه
مقدمه :پژوهش حاضر با هدف رابطه نگرش مذهبی با سالمت روان و تابآوری در
زنان انجام شد.
روشکار :روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی میباشد .جامعه آماری تحقیق
حاضر را کلیه دانشجویان زن متاهل دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل میدهند که از
این میان تعداد  121نفر به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .در این
پژوهش ،از سه پرسشنامه تابآوری کانرو دیویدسون ،سنجش نگرشهای مذهبی و
پرسشنامه  52سوالی سالمت عمومی ) (GHQگلدبرگ و هیلر استفاده شده است.
يافتهها :بین نگرش مذهبی و سالمت روان ( )P>1/11و بین نگرشهای مذهبی و

استادیار گروه روانشناسی ،دانشگاه آزاد
اسالمی واحد بجنورد ،بجنورد ،ایران

*الهه پوراکبران
دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تربت حیدریه،
تربت حیدریه ،ایران
باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،تربت
حیدریه ،ایران

تابآوری نیز رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد (.)P>1/11
نتيجهگيری :میتوان نتیجه گرفت که نگرش مذهبی میتواند در افزایش سالمت
روان و تابآوری زنان ،موثر باشد.

*مولف مسئول:
دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تربت حیدریه،
تربت حیدریه ،ایران

واژههای کليدی :تابآوری ،سالمتروان ،زنان ،نگرش مذهبی

تاریخ وصول52/11/52 :
تاریخ تایید52/15/52 :

423-43

Fundamentals of Mental Health, 19(3-Special Issue), May-Jun 2017

جاجرمی و پوراکبران

نگرش مذهبی و سالمت روانی

مقدمه

دیدگاه «زیستی ،روانی و اجتماعی» دیدگاه نظری برجسیتهای

با توجه به اهمیتیی کیه جوامی امیروزی بیرای تیداوم و بقیا

اسییت کییه فییري اساسییی آن تییلثیر متقابییل عوامییل زیسییت

خانواده و سالمت بهداشت روانیی افیراد جامعیه لاایل اسیت،

شناختی ،روان شناختی ،معنوی و اجتماعی در تعیین سیالمت

بررسییی مشییکالع و عییواملی کییه منجییر بییه زوال خییانواده و

و بیمییاری اسییت .اییین الگییو ،محییور زمینییه رو بییه رشیید

روابط نامناسب زن و شوهر میگردد ضروری به نظر میرسید

روانشناسی سالمت و دین است که بر مرالبت از سیالمت بیا

و همانطور که تحقیقیاع نشیان مییدهید عوامیل متعیددی در

تلکید بر انجام فرایض دینی تمرکز کرده است (.)4

تداوم نظام خانواده میوثر اسیت کیه یکیی از مهمتیرین آنهیا

نیاز انسان به دیین لیدمتی بیه عمیر تیاریخ دارد ،زییرا بشیر از

نگرش مذهبی میباشد ،و در ایین مییان زنیان بیه عنیوان پاییه

همییان آزییاز زنییدگی خییود بییه حییامی و مقتییدر و تکیییهگییاه

محکییب بییرای حفییا ای ین نهییاد مقییدس از اهمی یت ویییژهای

لدرتمند احساس نیاز میکرده است .مذهب ،سیسیتب سیازمان

برخییوردار م ییباشییند .طبییق تحقیقییاتی کییه رابطییه مییذهب و

یافته ای از باورها شامل مشارکت ،سنت ،ارزشهای اخاللیی،

خانواده را بررسی کردهاند گفته شده کیه ایین دو نهیاد یی

رسییوماع ،مشییارکت در ییی

جامعییه دینییی بییرای اعتقییاد

پارچه هستند و باعث افزایش سالمت مییشیوند ( .)1دییدگاه

راسخ تر بیه خیدا ییا یی

اخاللی و مذهبی هر فرد میتواند نحیوه و مشیکل سیازگاری

درباره مذهب نشان می دهید کیه تیداوم باورهیای میذهبی بیر

آن فرد را مشخص کند و انسانی که معتقد بیه اصیول اخاللیی

رفتارهای افراد مذهبی تیلثیر مییگیذارد .از 1521مییالدی بیه

خیود را دارد کیه

رابطه مذهب و خانواده با عاللیه بیه موضیوعاتی ،ماننید تیلثیر

از ویژگیهای آن ،لدرع تحمل باال ،صبر ،مقاومت و توکیل

مذهب و سالمت فردی توجه بیشتری شد .همچنیین باورهیای

به خداوند هنگام مواجه با مشکالع و بالیا است و هیچ کی

مییذهبی بییر تییابآوری تییاثیر دارن ید .مطالعییه نقییش باورهییای

نمیتواند تاثیر نگیرش میذهبی را در بهبیود روابیط انسیانی و

مذهبی بر تاب آوری در برابر ضربههیا و آسییبهیا مییتوانید

سازگاری در زندگی اجتماعی بشر نادیده بگیرد (.)5

فهب ما را از انطباق مثبت بیا حیوادا افیزایش دهید .از طرییق

امروزه بییش از هیر زمیان دیگیر مییل بیه کنکیاش و چیالش

مذهب است که انسان درمییابد که بین او و وجیود متعیالی و

گرفتن مذهب در حل بسیاری از معضالع اخاللیی اجتمیاعی

برتر مطلق ،رابطه وجود دارد و این رابطه یا از راه للیب ،ییا از

نیسیت کیه بتوانید نقیش

راه عقل و یا به وسیله اجرای مراسب و اعمیال میذهبی برلیرار

و مذهبی است روشهای سازگاری خیا

انسان بوجود آمده است و هیچ ک
مذهب را انکار نماید .مذهب آثار نی

فراوان داردکیه یکیی

لیدرع برتیر اسیت ( .)2تحقیقیاع

میشود (.)6

از آنهییا کییاهش و رف ی نییاراحتیهییا و کییاهش بیمییاریهییا و

تییییابآوری پاسخ فرد به حوادا استرسزای زنیییییدگی و

افزایش سطح سازگاری در انسان است و پیروان همیه ادییان،

عاملی است که به افراد در مواجهیییییییه و سازگاری با شرایط

عقیده دارند که علت مانیدگاری میذهب ایین اسیت کیه هیب

سخت و استرسزای زندگی کم

نمییییوده و آنهییییا را در

جز خواستههای فطری و عاطفی بشیر اسیت و هیب برخیی از

برابر اختالالع روانی و مشکالع زندگی محییافظت میکنیید

نیازهای اساسیی انسیان را بیه صیورع منحصیر بیه فیرد تیامین

(.)7

میکند (.)3

پژوهشهای متعدد نشان دادهاند که آنچیه انسیان امیروزی را

انسانها به آرامش و سالمت روانی نیاز دارند ،زییرا در سیایه

بیشییتر رن ی میییدهیید خییو وجییودی و احسییاس بیییهییدفی و

آرامش میتوانند به رشد و کمیال ،اهیداف عیالی و سیجایای

بیمعنایی در زندگی است ( .)2رشد پیژوهش در روانشناسیی

اخاللییی برسییند .از سییویی دیگییر ،سییالمت روانییی در گییرو

دینییی منجییر بییه درک بیشییتر تییاثیر متغیرهییای مییذهبی در

جلوگیری از علل و عوامل شرایط تنش زا نهفته است .اکنیون

سالمتروان میشیود ( ،)5تحقیقیاع در زمینیههیای مختلیف
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مذهبی ،از جمله میزان مذهبی بودن ،نییاز بیه میذهب ،جهیت

بییوده اسییت و مییردم بییرای نیییل بییه کمییال از آن اسییتفاده

گیری مذهبی رفتارهای دینیی ،تیاثیر آن برسیالمت جسیمی و

میکرده اند .امروزه روانشناسان دریافتیهانید کیه دعیا ،نمیاز و

روانی ،مقابله با اضطراب و استرس در سطوح مختلیف سینی،

داشییتن ایمییان محکییب ،تشییویش ،نگرانییی ،یییلس و تییرس را

مرالبت های بهداشتی ،سیالمت روانیی و اجتمیاعی بیه مییزان

برطرف می سازد ( )17و در تحقیقی دریافتند مییزان افسیردگی

لابل مالحظه ای افزایش یافته است .به طوری که امروزه دههیا

آزمودنی هایی که در فعالیتهای میذهبی شیرکت میینماینید،

کتاب و مجله در زمینیه دیین و کیاربرد آن در زنیدگی انسیان

نصف آزمودنی هایی است که کمتیر در ایین فعالیتهیا شیرکت
1

منتشر میشود که بیانگر اهمیت روزافزون مذهب در زنیدگی

میکنند .پارکر ،رف ،کنگ ،باکر و آلمیان گیزارش دادهانید

الگییوی

آزمودنی هایی که از جهت گیری مذهبی باالتری برخوردارنید

عملیاتی رفتار ،لادر است تا اصول رهنمود دهنیده ای را بیرای

افسردگی کمتری را از خیود نشیان دادهانید .بررسییهیای نییز

مواجهه با پدیدهها ارااه دهد و موجب شود تا فیرد میذهبی بیا

( )12حییاکی از رابطییهی منفییی و معن ییدار جهییتگیییری بییا

تمرین و تکرار این اصول ،به الگوی کارآمید بیرای مقابلیه بیا

افسردگی است.

رویدادها و حوادا دست یابد و همین طور مذهب بیه عنیوان

تییلثیر ارزشهییا و عقاییید مییذهبی در سییالمتروانییی افییراد در

بشییر امییروزی اسییت ( .)11مییذهب بییه عنییوان ی ی

یی

پدی یده اجتمییاعی ،واجیید کهیینتییرین شییبکه اجتمییاعی

حمایت خویش است .آموزههای مذهبی در خصیو
مهییر و محبییت ،کم ی

پژوهشهای گوناگون مورد بررسی لرار گرفته است .در یی

ایثیار،

مطالعه نشان داده شد که عقاید میذهبی لیویتیر باعیث ایجیاد

و ی یاری واجیید الگوهییای کارآمیید و

اثر مثبت روانی مییشیود کیه در ارتقیای بهداشیت روان

ی

اصیل هستند (.)11

مؤثر است .همچنین اعتقاداع مذهبی باعیث افیزایش سیالمت

روان شناسی در گذشیته و در اواییل تکامیل خیود بیه عنیوان

افراد شده و رابطة مسیتقیمی بیین میذهب و لیدرع انطبیاق بیا

ییی

علییب ،بییر بیمییاری بیشییتر از سییالمت تکیییه داشییت و

روانشناسان تاکید چنیدانی بیر کمی

محیط وجود دارد (.)15

بیه میردم بیرای شیادتر

نتییای تحقیقییاع مختلییف نشییان میییدهیید ،مییذهبی بییودن و

بودن ،تکامیل یافتیه تیر بیودن ،نیوعدوسیت بیودن ،امییدوارتر

معنویت تاثیر زییادی بیر سیالمتروان و جسیمانی افیراد دارد

بودن ،عاشقتر و خوشبین تر بیودن نداشیته انید ( .)15امیروز و

( .)51نتای تحقیقاع دیگری نشان مییدهید میذهبی بیودن و

در مقابل این رونید ،رویکیرد روان شناسیی مثبیتنگیر ههیور

معنوییت بییا کیاهش فشییار خیون ،افییزایش وضیعیت سییالمت

کرده که نقاط لوع و کمال انسانی را بررسی مییکنید (.)13

عمومی ،افزایش طیول عمیر ،افیزایش مهارتهیای مقابلیهای و

هدف نهایی در این رویکرد ،شناسایی شییوههیایی اسیت کیه

کییاهش و کنتییرل اسییترس رابطییه دارنیید ( .)51همچنییین در

بهزیسییتی و شییادکامی انسییان را بییه دنبییال دارنیید .از ای ینرو،

تحقیقی نشان داده شد بیین جهیتگییری میذهبی بیا سیالمت

عییواملی کییه سییازگاری هییر چییه بیشییتر آدم یی بییا نیازهییا و

روان و افسییردگی سییالمندان رابطییهی معنییاداری وجییود دارد

تهدیدهای زندگی را تبیین کنند ،بنیادیترین سازههای میورد

(.)55

پژوهش هستند ( .)14سازههایی از جملیه تیابآوری در ایین

همچنین بین جهت گییری میذهبی و افسیردگی رابطیه منفیی

میان مهب به شمار میرود ( )12البته تاب آوری تنهیا پاییداری

وجود دارد به طوری که آزمیودنیهیایی کیه از جهیتگییری

در برابر آسیبهیا ییا شیرایط تهدیید کننیده نیسیت و حیالتی

میذهبی بییاالتری برخوردارنیید افسییردگی کمتییری را از خییود

انفعالی در رویارویی بیا شیرایط خطرنیاک نمییباشید ،بلکیه

نشیان مییدادنید .همچنیین طبیق پژوهشیی بیین جهیتگی یری

شرکت فعال و سازنده در محیط پیرامونی خود است (.)16
مطالعاع تاریخی گواه آن است که نیایش و دعا بعنوان یی
والعیت موجود در جهان هسیتی از بیدو خلقیت انسیان مطیرح
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همبسیتگی منفیی معنیادار و

در ایران توسط محمدی ( )1324هنجاریابی شده اسیت .بیرای

بین جهت گیری مذهبی بیرونی و اضطراب ،همبسیتگی مثبیت

تعیین روایی این مقیاس نخست همبستگی هر نمره با نمره کیل

معنادار وجود دارد (.)53

به جز گوییه  ،3ضیریبهیای بیین  1/41تیا  1/64را نشیان داد.

با توجه به آنچه گفته شد این پژوهش بیه بررسیی رابطیه بیین

برای تعیین پایایی مقیاس تابآوری از روش آلفیای کرونبیا

نگرش مذهبی و تابآوری با سالمتروانی در زنان پرداختیه

بهرهگرفته شد و ضریب پایایی  1/25بدست آمد.

است.

ب  -پرسشنامه نگرش مذهبی :پرسشنامه سینجش نگیرشهیای

روشکار

مذهبی مسلمانان توسط سراج زاده ( )1377و بیر اسیاس میدل
1

روش تحقیییق حاضییر توص ییفی از نییوع همبسییتگی م ییباشیید.

گیالک و سیتارک ( )1562بیا اسیالم بیه وییژه اسیالم شییعی

جامعه آماری تحقیق حاضر عبیارع از کلییهی دانشیجویان زن

تطبییق داده و متناسییب شییده اسیت .اییین پرسشیینامه شییامل 56

متاهل دانشگاه فردوسی مشهد بود.

عبارع است که  4بعد (زیر مقیاس) دینداری را میسینجد .در

نمونیه تحقییق حاضیر بییه روش در دسیترس انتخیاب شید .بییر

نمییرهگییذاری اییین پرسشیینامه ،نمییرهی کییل ،نشییانگر شییدع

اساس نظر کرلینجر ( )1526در تحقیقیاع همبسیتگی بیه ازای

نگرش های مذهبی مجمیوع نمیراع فیرد در ابعیاد بیاال اسیت.

هر متغیر پیش بین نمونه ای به حجب  41- 51نفر نیاز است کیه

برای نمرهگذاری عبیاراع از اولیین گزینیه (کیامالً موافیق) تیا

در تحقیق حاضر به ازای هر متغییر پییش بیین  31نفیر انتخیاب

آخییرین گزینییه (کییامالً مخییالف) بییه ترتیییب عییدد  4تییا  1را

شد .بنابراین به عنوان نمونه تحقیق  121نفیر از دانشیجویان زن

اختصا

میدهییب .نمیره گیذاری عبیاراع  51تیا  56هیب بیه

متاهل دانشگاه فردوسی مشهد انتخاب شدند.

همین شیوه انجام میشیود ولیی نمیرهگیذاری عبیاراع ،14 ،7

معیارهای ورود به مطالعه شامل محیدوده سینی بیین  51تیا 41

 17 ،16و  15بییرعک

سال ،نداشتن اختالل جسمانی و روانپزشکی ،نبود اتفاق تینش

نمرهی فرد در بعدی باالتر باشد ،شدع نگرش مذهبی فیرد در

زای عمده در سه ماه اخییر ،تاهیل (در حیال حاضیر بیا همسیر

آن بعد خا

بیشتر اسیت .همیین تفسییر در میورد نمیرهی در

خییود زنییدگی میییکننیید) و داشییتن تحصیییالع دانشییگاهی

شاخص نمرهی کل نییز صیدق مییکنید .ضیریب پاییایی ایین

کاردانی و باالتر و طبقه التصادی متوسط بود.

پرسشیینامه در مطالعییه سییراج زاده ( )1377بییه روش آلفییای

جهت رعایت مالحظاع اخاللی به شرکتکنندگاناطمینان

کرونبا  1/76گزارش شده است .همچنین رواییی ایین ابیزار

داده شد که اطالعاع ایشان محرمانه بالی خواهد ماند.

لابل لبول گزارش شده است.

ابزار پژوهش

ب  -پرسشیینامه سییالمت عمییومی : ) GHQ(5اییین پرسشیینامه

الییف  -پرسشیینامه تییابآوری کونییور و دیویدسییون :اییین

توسط گلدبرگ و هیلر ( )1575ساخته شده و راجی بیه وضی

پرسشیینامه را کونییور و دیویدسییون ( )5113بییا مییرور منییاب

کسالت ،ناراحتیها و سالمت عمومی فرد با تلکیید بیر مسیاال

پژوهشیی  1575- 1551در حییوزهی تییابآوری تهیییه کردنیید.

روان شناختی ،جسمانی و اجتماعی در زمان حیال اسیت .فیرم

بررسی ویژگیهای روانسنجی این مقیاس در  6گروه جمعیت

اصلی آن  61سؤالی است و با توجه به تجدید نظرهیای مکیرر

عمومی ،مراجعهکنندگان به بخش مرالبت های اولییه ،بیمیاران

جهت تناسب با شرایط و فرهنگهای مختلف فرمهیای کوتیاه

سییرپایی روانپزشییکی ،بیمییاران بییا مشییکل اخییتالل اضییطراب

 31 ،52 ،51 ،15و  43سؤالی از آن تهیه شده است .فرم میورد

از سیانحه ،انجیام

استفاده در تحقیق حاضیر نسیخه  52سیؤالی اسیت کیه توسیط

فراگیر و دو گیروه از بیمیاران اسیترس پی

شده است .این پرسشنامه  52گویه دارد که در مقیاس لیکیرع
بین ( ،1کامالً نادرسیت) و ( ،2همیشیه درسیت) نمیرهگیذاری
میشود .حداکثر نمره 111 ،و حدالل 1 ،میباشد .ایین مقییاس
423-43

انجییام میییشییود ( 1تییا  .)4هرچقییدر

Glock and Stark
General Health Questionnaire
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محققان متعددی برای گروه هیای مختلیف جامعیه هنجارییابی

برای تجزیه و تحلیل دادههیا در بخیش توصییفی از مییانگین،

شیده اسییت .بییرای نمونییه هییومن ( ،)1377پاالهنییگ (،)1374

انحراف استاندارد و در بخش اسیتنباطی از روش همبسیتگی و

پایایی پرسیشنامیه نسیخه فارسیی  52سیوالی گلیدبرگ را بیه

رگرسیون استفاده شده است.

میزان 1/65تیا  1/55گیزارش کیردهانید بیه ایین معنیی کیه در

نتايج

تمامی این تحقیقاع پایایی در حد خوب و عالی برآورد شیده

بر اساس نتای میانگین سن زنان مورد مطالعه  52/2سال بیود.

است .گلدبرگ برای تعیین روایی پرسشنامه سیالمت عمیومی

و نمونهها از طبقه التصادی متوسط بوده و فقط  %55از آنهیا

میییزان همبسییتگی نمییراع و ارزیییابی بییالینی را  %21گییزارش

دارای درآمد مستقل از همسر بودنید و همیه نمونیههیا ازدواج

نموده است .بهترین و مناسب ترین روش نمره گذاری اسیتفاده

اولشییان بییوده و در حییال حاضییر در حییال زنییدگی بییا همسییر

از مدل ساده لیکیرع ( ) 1،1،5،3بیرای گزینیههیای پرسشینامه

میباشند و هیچکدام مطلقه یا در حال متارکه نبودند.
توصیییف متغیییرهییای تحقیییق بییر روی  121نمونییه زنییان

است .نمره  53و باالتر نشانگر عیدم سیالمت عمیومی و نمیره

دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد در ادامه آورده شده اسیت.

پایین تر از  53بیانگر سالمت عمومی میباشد.

نتای در جداول  1تا  2آمده است.
جدول  -1نتای به دست آمده از تحلیل داده ها مربوط به گروه تحصیلی
توزيع دانشگاه

فراوان ی

درصد

علوم انسانی

42

31%

علوم پزشکی

31

51%

فنی و مهندسی

42

%31

کشاورزی و دامپزشکی

31

%51

جم کل

121

%111

جدول  -2بررسی میزان نگرش مذهبی در شرکت کنندگان
ميزان

عالی

خوب

متوسط

پايين

نمره

12

32

72

52

جدول  -4میانگین و انحراف معیار در هری

از متغیرهای نگرش مذهبی ،تاب اوری ،سالمت روان

متغيرها

ميانگين

انحراف معيار

تاب آوری

37/52

14/42

سالمت روان

51/11

11/25

نگرش مذهبی

35/12

15/22

جدول -3تجزیه و تحلیل آزمون کروسکال والی

در رابطه با نگرش مذهبی و سالمت روان

تعداد

مجذور خ ی

P

سطح معنادار ی

df

121

36/2

1/1112

%2

1/3

-1
 - 2جدول  -5توصيف آماری و ماتريس همبستگی متغيرهای تحقيق
متغيرها

ميانگين

انحراف استاندارد

423-43
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2/12

اعتقادی
بعد

5/56

4/25

تجربه ای
بعد

11/47

2/14

پیامدی
بعد

11/45

2/25

مناس

1
**1/767

1

**1/713

**1/617

1

**1/714

**1/211

**1/412

1

**P< 1/11*P< 1/12

آزمون همبستگی بین نگرش میذهبی بیا مییزان تیابآوری و

زنییدگی بییه کییار م ییرونیید .ای ین ارزش ییابی م ییتوانیید بییین

سالمتروان پاسخگویان نشان داد که ضریب همبسیتگی بیین

نگرشهای مذهبی و سالمتی اتصال برلرار کند .آنها بیر ایین

نگییرش مییذهبی و تییابآوری پاسییخگویان  1/15و میییزان

باورنیید کییه میییل و گییرایش دینییی ییی

عامییل مسییتقل و

همبستگی بین نگرش مذهبی با سالمتروان  1/33و بیا توجیه

خودمختییار در شخص ییت انسییان بییوده و تمییام اجییزا دیگییر،

بییه اینکییه در هییر دو مولعیییت سییطح معنیییداری در سییطح

شخصیت را در ی

سیستب واحد کلیی ،وحیدع مییبخشید.

 p<1/12بنابراین رابطه معنیداری بین نگرش با تیابآوری و

به این معنیا کیه هیر چیه فیرد دارای دینیداری درونیی باشید،

سالمت روان وجود دارد.

سالمت روانی بیشتری دارد ،اما هر چه دین را در جهیت رفیاه

بر اساس نتای  ،بین نگیرش میذهبی و تیابآوری ،همچنیین

و برآورده کردن نیازهای اجتماعی به کار ببرد و بیه اصیل آن

بین نگرش مذهبی و سالمتروان رابطیه معنیادار وجیود دارد.

توجه نداشته باشد ،از سالمت روانی پیایینی برخیوردار اسیت

لابل ذکر است که نمراع بیاال در نگیرش میذهبی و ابعیاد آن

(.)52

نشانگر شدع نگرش مذهبی است.

در اکثییر تحقیقییاع روانشییناختی ،بییر روی تییلثیراع نگییرش

بحث

مذهبی و جهت گیری مذهبی در سالمت روانیی تلکیید شیده

با توجه به نقش و اهمیت مذهب در زنیدگی افیراد پیژوهش

است و تحقیقاع زیادی در زمینهی ارتباط مذهب بیا سیالمت

حاضر با هدف بررسی رابطه نگرش میذهبی بیا سیالمت روان

روانی موجود اسیت .در فراتحلیلیی کیه در زمینیهی مطالعیاع

و تییابآوری در زنییان انجییام شیید .نتییای نشییان داد ضییریب

مذهبی و سالمت روانی انجام شده است ،نتای نشیان داد کیه

همبستگی بین نگرش مذهبی و تابآوری پاسیخگویان 1/15

 %47مطالعاع ،رابطه ای مثبت بیین میذهب و سیالمت روانیی

و میزان همبستگی بین نگرش میذهبی بیا سیالمت روان 1/33

وجییود دارد %53 .رابطییه ای منفییی و در  %31آنهییا رابطییهی

می باشد و رابطه معنیداری بین نگرش مذهبی بیا تیابآوری

معنیداری دیده نشده است (.)56

و سالمتروان وجود دارد.

در تبیین نتیجه بدست آمده میتوان گفت میذهب مییتوانید

طبیق نظیر پژوهشیگران ( )54کسییانی کیه اعتقیاداع مییذهبی

در ایجاد احساس امید ،احساس صمیمیت با دیگران ،آرامیش

لییویتییری دارنیید در برابییر تیینش و فشییار مصییونیت بیشییتر و

هیجانی ،فرصت شکوفایی ،احساس راحتیی ،مهیار تکانیه هیا،

سالمت باالتری دارند.

نزدیکی به خدا و کم

آلپورع و راس استدالل مییکننید کیه نگیرشهیای میذهبی

نتيجهگيری

تعیین مییکننید کیه چگونیه کارکردهیای میذهبی بیه عنیوان

می توان نتیجه گرفت که نگرش مذهبی میتوانید در افیزایش

مکانیسمی برای ارزشیابی و در ارتباط با حوادا اسیترس زای

سالمتروان و تابآوری زنان ،موثر باشد.

423-43

به حل مشکل مؤثر میباشد.

Fundamentals of Mental Health, 19(3-Special Issue), May-Jun 2017

جاجرمی و پوراکبران

نگرش مذهبی و سالمت روانی

References
1.
Pargament KI. Spirituality integrated psychotherapy: understanding and addressing the
Sacred. New York: Guilford; 2009.
2.
Rabinson RDV. Treatment of behavior problems in preschoolers: A review of parent training
program. Clin Psychol Rev 2002; 22: 525-46.
3.
Cohen D, Yoon DP, Johnstone B. Differentiating the impact of spiritual experiences, religious
practices and congregational support on the mental health of individuals with heterogeneous medical
disorders. Int J Psychol Relig 2009; 19(1): 121-38.
4.
Afrooz G. [Breeding methods in prayer religious feeling]. Tehran: PTA; 2005. (Persian)
5.
Valsh HG, McCullough ME, Larson DB. Handbook of religion and health. Oxford: Oxford
University; 2009.
6.
Kumpfer KL. Factors and processes contributing to resilience: The resilience framework. In:
Glantz MD, Johnson JL. (editors). Resilience and development: Positive life adaptations. New York:
Kluwer; 1999: 179-224.
7.
Perkinzjons L. Prayer and medical science. Arch Int Med 2010; 160: 1135-8.
8.
Jafari E, Hajloo N, Mohammadzadeh A. [The relationship between religious beliefs and
spiritual well-being general health and coping strategies in soldiers]. Journal of military medicine
2015; 16(4): 191-6. (Persian)
9.
Stirling-Wiley E. Locus of control and spiritual meaning as mediators of relations among
religious orientation and anxious symptomatology and depressive symptomatology. Ph.D.
Dissertation. Office of Graduate Studies of Texas A&M University, 2006.
10.
Koenig Karold G, Cohen Harvey J. The link between religion and health:
Psychoneuroimmunology and the faith factor. Oxford: Oxford University; 2011.
11. Bahrami E. [Relationship between religiosity and mental health and psychological disorders].
Iranian psychological journal 2005; 2(5): 35-42. (Persian)
12. Seligman MEP. Positive psychology, positive prevention, and positive therapy. In: Snyder CR,
Lopez SJ. (editors). Handbook of positive psychology. New York: Oxford University; 2002: 3-9.
13. Seligman MEP, Csikszenmihalyi M. Positive psychology: An introduction. Am Psychologist
2000; 55: 5-14.
14. Samani S, Jokar B, Sahragard N. [Effects of resilience on mental health and life satisfaction].
Iranian journal of psychiatry and clinical psychology 2007; 13(3): 290-5 (Persian)
15. Campbell-Sills L, Cohan LS, Stein BM. Relationship of resilience to personality, coping and
psychiatric symptoms in young adults. Behav Res Ther 2006; 44: 585-99.
16. Garmzi PS, Hardman RK, Berrett M. Spiritual approaches in the treatment of women with eating
disorders. Washington: American Psychological Association; 2007.
17. Kazemiyan Moghaddam K, Mehrabi Zadeh Honarmand M. [Comparing religious attitude and
mental health of male and female students of Islamic Azad University]. Journal of psychology and
religion 2009; 2(2): 174. (Persian)
18. Sodestrom KE, Martinson IM. Patients' spiritual coping strategies: a study of nurse and patient
perspectives. Oncol Nurs Forum 1987; 14(2): 41-6.
19. Kiani AR, Farahbakhsh K, Asadi M, Sher Ali Pour A. [Dimensions of religious orientation and the
boundaries of family communication, a canonical correlation]. Psychology and religion 2010; 3(3):
93-106. (Persian)
20. Dabaghi P. [Explore the role of spirituality and religion on health]. Journal of Faculty of
Paramedical Sciences of IRI Military 2009; 4(1): 1-4. (Persian)
21. Kim Y, Seidlitz L. Spirituality moderates the effect stress on emotional and physical adjustment.
Pers Individ Dif 2002; 32: 377-90.
22. Ramezani V. [Evaluate the relationship between internal and external religious orientation and
mental health of men and women 25 to 55 years old Zoroastrian, Christian and Muslim in Tehran].
Dissertation. Teacher Training University, Faculty of Educational Sciences; 2005. (Persian)

Fundamentals of Mental Health, 19(3-Special Issue), May-Jun 2017

423-43

جاجرمی و پوراکبران

نگرش مذهبی و سالمت روانی

23. Parker A, Kirs CH. Psychosocial issues, outcomes and quality of life. In: Otto SE. (editor).
Oncology nursing. 4th ed. St Louis: Mosby; 2014.
24. Geraham Felaner B, Hood RW, Hunsberger B, Gorsuch RL. The psychology of religion: An
empirical approach. 3rd ed. New York: Guilford; 2013.
25. Lahsayyzadeh A, Azargoon Z, Moradi G. [Assess religious orientation and mental health]. Iranian
journal of nursing 2006; 23: 44-51. (Persian)
26. Hadianfard H. [Subjective well-being and religious activities in a group of Muslims]. Iranian
journal of psychiatry and clinical psychology 2010; 11: 224-32. (Persian)

Fundamentals of Mental Health, 19(3-Special Issue), May-Jun 2017

423-43

