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 چکیده
 

 و هستند تر مصون رواني بيماري از باشد داشته محکم و قوي ايمان که نسبت هر به متديّن افراد

 کاربردي پژوهش نوع يک توان مي را پژوهش اين. شود مي وارد آنها به کمتري روان سالمت فشار

 حاضر افراد کليه را پژوهش جامعه.است همبستگي -توصيفي مطالعه روش. دانست اي توسعه –

 نفر053 تعداد به که ميدهند تشکيل کرمانشاه شهر در الله پارک در روز يک در ساعت سه طي

 فرضيه بررسي براي. شدند انتخاب کوکران فرمول اساس بر نفر 083 شامل پژوهش نمونه. هستند

 نتايج. است شده تفادهاس ها فرضيه آزمون و ها داده تحليل براي پيرسون، همبستگي آزمون از ها

 آنها هاي زيرشاخص بين در امر اين و دارد تاثير روان سالمت بر  مذهبي اعتقادات که بود آن بيانگر

 ميزان به روان سالمت بر مذهبي اعتقادات پيرسون آزمون و اساس اين بر. باشد مي موثر نيز

 عالئم افسردگي، عالئم ضطراب،ا عالئم  بر مذهبي اعتقادات همچنين. دارد تاثير 30330 معناداري

 اين بر. دارد تاثير 330/3 و 330/3 ،330/3 ،330/3 ميزان به ترتيب به اجتماعي کنش و جسماني

 .باشد مي زمينه اين در کمتر معنادار ارتباط داراي اجتماعي کنش اساس

 

 .کرمانشاه شهر مذهبي، اعتقادات افسردگي، اضطراب، واژگان کلیدي:

 

 

 مقدمه

 

است که بايد از ابعاد مختلف از جمله رواني مورد توجه قرار  مهمترين مسائل اساسي هر کشور جامعه يکي از   سالمتي افراد ارتقاي           

طبق تعريف سازمان جهاني بهداشت بهداشت رواني در مفهوم  .گيرد. وظيفه اصلي بهداشت رواني تأمين سالمت فکر و روان افراد جامعه است

د و بهداشت يعني توانايي کامل براي ايفاي نقشهاي اجتماعي، رواني و جسمي، بهداشت تنها نبود بيماري کلي بهداشت جاي مي گير
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المللي وجود دارد، يعني رابطه ايمان با سالمت جسمي و رواني خاص جوامع در بررسي اعتقادات مذهبي در بهداشت روان يک ديدگاه بين

ترين ابزار وضوعي ثابت شده است. امروزه پزشکي نوين سير شتاباني دارد، تکنولوژي جديد با پيچيدهشرقي نبوده، در مذاهب سراسر جهان م

بينيم که انسان دردمند هاي تشخيصي و درماني را در اختيار پزشکان گذاشته است، با اين حال ميبه کمک پزشکان آمده و آخرين روش

ها رهايي بخشد و اين در حالي است که امروزه مشخص شده است بينش و اعتقاد به هنوز نتوانسته خود را از چنگال بسياري از بيماري

 [.0]دارد و رواني ها و تسريع سير بهبودي مشکالت جسمياي در کاستن درد و رنج، افزايش تحمل عوارض بيماريمذهب نقش قابل مالحظه

منطقي يا پيشامدهاي زندگي که تمام زواياي زندگي از محيط خانه  بنابراين بهداشت رواني علمي است براي بهزيستي، رفاه جتماعي و سازش

امروزه با وجود پيشرفت هاي علمي چشمگير که در زمينه هاي روانپزشکي و روان  .تا مدرسه، دانشگاه، محيط کار و نظاير آن را مي گيرد

ه نقش، اهميت و ضرورت دين نيز در بهداشت رواني و درماني به وجود آمده است مالحظه مي گردد که بعضي از صاحب نظران برجسته نياز ب

روان درماني تأکيد فراوان داشته اند و عقيده دارند که اعتقادات مذهبي و توکل به خدا موجب تسکين و بهبودي سريعتر آالم و مشکالت 

ين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم..؛ اوکسي است هوالذي انزل السکينه في قلوب المؤمن»در قرآن در سوره مبارکه فتح مي خوانيم:  .رواني مي شود

اولين برداشتي که صورت مي گيرد اين است که بدون ايمان، « که آرامش را در دل هاي مؤمنان نازل کرد تا ايماني به ايمانشان بيفزايند...

دارا بودن ايمان به خدا مي باشد. به تعبير  يا حداقل اينگونه مي توان گفت که يکي از عوامل ايجاد آرامش .آرامش روحي و رواني وجود ندارد

ظاهراً مراد از سکينت در اين آيه آرامش و سکون نفس و اطمينان آن، به عقائدي است که به آن ايمان آورده و لذا نزول »عالمه طباطبايي 

معناي آيه اين است که: خدا کسي است که تا ايماني بر ايمان سابق بيفزايند. پس « ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم»سکينت را اين دانسته که 

ثبات و اطمينان را الزمه مرتبه اي از مراتب روح است در قلب مؤمن جاي داد تا ايماني که قبل از نزول سکينت داشته بيشتر و کاملتر 

دگي است و به جهان و کسي که نگرش ديني به حيات دارد، صاحب گوهري گران بهاست؛ يعني چيزي دارد که سرچشمه زيبايي و زن. «شود.

بشريت شکوهي تازه مي دهد. چنين کسي ايمان و آرامش دارد. حال بر چه اساسي مي توان اين زندگي را نامشروع خواند، چنين تجربه اي 

 [.0]؟را بي اعتبار دانست و چنين ايماني را وهم و خيال ناميد

هنگامي که « .تطمئن القلوب؛ آگاه باشيد که تنها با ياد خدا دلها آرام مي گيرد اال بذکر اهلل:» َدر قرآن کريم، آمده است که  [0]در سوره رعد

 انسان دردمند و تنها، نااميد از ديگران در کاهش دردهاي جسمي، يا رواني خود راهي به جايي نمي يابد، هنگامي که اميد بهبودي از بيمار

ه سلب مي شود و درمان هاي کالسيک کمکي به او نمي کند، تنها راهي که مبتال به اختالل رواني، يا جسماني با سيري مزمن و پيشروند

پيرامون اهميت مذهب بر . براي نجات از اضطراب، افسردگي و دردهاي جانکاه او باقي مي ماند، ياري جستن از ايمان و باور ديني است

کرد. او اظهار مي دارد که نقش مذهب در سالمت رواني  سالمت رواني مي توان به سخن بنيامين راش به عنوان پدر علم روانپزشکي اشاره

 [.5]انسان همانند اکسيژن براي تنفس است

 افراد متديّن به هر نسبت که ايمان قوي و محکم داشته باشد از بيماري رواني مصون تر هستند. از جمله آثار ايمان ديني آرامش خاطر است.

معامله است، نسبت هيجان که طرف ديگر معامله است، نسبت به هيجان که طرف ديگر  ايمان ديني به حکم اينکه به انسان که يک طرف

ش معامله است، اعتماد و اطمينان مي بخشد. دلهره و نگراني نسبت به رفتار جهان را در برابر انسان از ميان مي برد و بجاي آن به او آرام

 .خاطر مي دهد
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 پیشینه پژوهش

در گذر بهبود رابطه خانواده و مدرسه و اثر آن بر سطح سالمت  اتيو معنو اتياخالق يريشکل گپژوهشي به  در [6]عليزادگاني و همکاران

آرامبخش در  ياز داروها و استفاده ي، خودکش يروان مارانيباال رفتن آمار بپرداختند که نتايج بيانگر آن است که  روح و جسم دانش آموزان

 وهيهمراه ش يو معنو ياخالق يارزشها يريادگيو  کودک تيشخص يريرشد و شکل گ يبرا طيمح نيجامعه، نقش خانواده را بعنوان اول

 ريتاث اتياخالق و معنو يريتواند در شکل گ يدو نهاد م ني. تعامل ادينما يآنها و روابط موجود در مدرسه راپررنگتر م يفرزند پرور يها

 در جامعه داشته باشد. معضالت نيدر کاهش ا ييبسزا

پرداخته  سسلما–نور واحد  اميدانشگاه پ يمصر يفخر انيدر سالمت روان دانشجو تيمعنو ريتا ث يبررسدر تحقيقي به  [7]جيلو و رمزيحا

توان  يانسان، نم يدارد 0 بدون توجه به بعد معنو ريجوانان درسالمت روان انها تاث ياعتقادات معنو انيماست که نتايج بيانگر آن است که 

بهداشت  يتواند به ارتقا يم تيو معنو نيکرد. در واقع د يسالمت آن کار ياو را شناخت و برا ياجتماع تيطور شخص نيو همجسم، روان 

شده در سوره  يبررس اتيدر عمق جان انسان وجود داشته باشد. آ ديبا ،ينيد يو باورها ينوکمک کند، البته اعتقاد به مسائل مع يروان

خدا مطمئن و محکم گردد و از سالمت  اديمطلب است که هر کس دلش با  نيا ديقرآن مؤ فيشر اتياز آ گريد ياريبس نيکهف و همچن

و آرام است. چون متکى به قدرت و  دواريخدا ندارد و ام رياز غ راسىه چيبرخوردار باشد، آرامش روحى و روانى داشته و ه يو معنو يروح

 .او شده است نهيخدا عامل طمأن اديه و عظمت الهى است و انوار الهى در درونش رسوخ کرد

 با روان روان پرداختند که نتايج بيانگر اين مطلب بود که سالمت سالمت و در مقاله اي به بررسي مطالعه قرآن کريم [8]کاهه و هيودي

 بيشتري رضايت که افرادي و بود معنادار ارتباط فرهنگي داراي رفتار رضايت از و فرهنگي محيط از رضايت شغل، از کلي هاي رضايت مؤلفه

 برخوردار بودند. نيز بهتري روان سالمت از داشتند، ابراز را

نظامي اقدام نمودند  واحد يک خانواده در رواني سالمت با کارکنان مطالعه قرآن کريم رابطه در پژوهش خود به بررسي[ 9]حبي و همکاران

رآن کريم کارکنان و سالمت رواني خانواده رابطه مثبت وجود دارد. اين رابطه در که نتايج نشانگر آن بود که بين محقق ساخته مطالعه  ق

معني دار است. با افزايش رضايت از شغل کارکنان،  35/3همسران بين خرده مقياس هاي ناکنش وري اجتماعي و افسردگي در سطح 

 افزايش سطح سالمت رواني خانواده قابل پيش بيني است.

دانشگاه به  شاغل کارکنان رواني سالمت با مطالعه قرآن کريم بين رابطه در پژوهش خود در زمينه بررسي[ 03]ديشفيع آبادي و خليج اس

 اجتماعي، در عملکرد اختالل اضطراب، بدني، هاي آن)نشانه ابعاد و رواني سالمت مطالعه قرآن کريم با اين نتيجه دست يافت که بين

مطالعه  بين اما ارتباطي شد. مشاهده معنادار رابطه کارمندان سن با مطالعه قرآن کريم نين بينهمچ آمد. بدست معنادار رابطه افسردگي(

 رواني سالمت با مطالعه قرآن کريم ميان نيامد. بدست مسکن وضعيت و تحصيلي، تاهل، مدرک وضعيت جنس، متغيرهاي با قرآن کريم

 .وجود نداشت معناداري ومردتفاوت زن کارمندان

ايمان0 معتقدات مذهبى0 دستورات دينى0 مراسم و آيين هاى مذهبى همه عواملى هستند که مى توانند در امر درمان  [ 00]ديان از نظر داوي

 و پيش گيرى از اختالالت روانى به نحو مؤثرى به کار برده شوند به شرط آن که0 روش بکارگيرى آنها آموخته شود و موارد استفاده از آنها

اً اين که افراد0 چه سالم و چه بيمار0 و چه درمان گر و درمان شونده0 از لحاظ درجه ايمان و ميزان دين دارى تفاوت شناخته شود0 مخصوص

 هاى فاحشى با يک ديگر دارند. برخورد آنها با مسايل دينى متفاوت است و انتظارات آنان از دين يکسان نيست. 

افسردگى و مقابله دينى ارتباط منفى معنادارى به دست آوردند. در اين بررسى افراد  در مطالعه اى بين ميزان [ 00]ابوالقاسمي و حجاران

متدين به طور معنادارى عالئم افسردگى از قبيل فقدان عالقه و انگيزه0 کناره گيرى و انزوا0 احساس دل شکستگى0 بى قرارى و نااميدى 

 .کمترى از خود نشان دادند

آزمودنى انجام دادند دريافتند که نگرش هاى دينى به طور مثبتى با سالمت روانى ارتباط دارد  0653روى  ويلتزو کريدر در مطالعه اى که بر

[00.] 

 .طى مطالعه اى به اين نتيجه رسيدند که بين متدين بودن0 معنادارى زندگى و سالمت روانى ارتباط معنادارى وجود دارد [ 00] رابرت
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مقاله پژوهشى0 به بررسى رابطه بين دين و بهداشت روانى پرداختند و نتيجه گرفتند که  00را تحليل0 با ف[ 05]رگين0 رينولدز و ساليوان ب

پژوهش هاى انجام شده در اين مورد به طور کلى نشان داده اند که مذهب تأثير منفى بر بهداشت روانى ندارد. در مجموع0 رابطه بين دين و 

يعنى معتقدند که دين در ذات آنها ريشه دارد0 در مقايسه با  ;ادى که داراى دين درونى هستندبهداشت روانى مثبت است. با اين وجود0 افر

يعنى دين را وسيله اى براى دست يابى به چيز ديگرى مى دانند0 بهداشت روانى مثبت ترى دارند. افراد داراى  ;افرادى که دين بيرونى دارند

 [.06]د داراى دين بيرونى احتماالً پى آمدهاى منفى ترى را تجربه مى کنندمذهب درونى0 سالمت روان باالترى دارند و افرا

 

 فرضیه هاي پژوهش

 فرضه اصلي:

 تاثير دارد. جوانان شهر کرمانشاه نيبر سالمت روان در ب ياعتقادات مذهب

 فرضيه هاي فرعي:

 در بين جوانان شهر کرمانشاه تاثير دارد.اعتقادات مذهبي بر  عالئم جسماني 

 دارد. ريتاثدر بين جوانان شهر کرمانشاه ادات مذهبي بر عالئم اضطراب اعتق

 دارد. ريتاثدر بين جوانان شهر کرمانشاه اعتقادات مذهبي بر عالئم اجتماعي 

 دارد. ريتاثدر بين جوانان شهر کرمانشاه اعتقادات مذهبي بر عالئم افسردگي 

 

 روش پژوهش

 از اطالعات آوري جمع. است همبستگي -يفيتوص مطالعه روش. دانست يا توسعه – يبردکار پژوهش نوع کي توان يم را پژوهش نيا

که طي سه ساعت در  ميدهند تشکيل جوانان شهر کرمانشاه کليه را پژوهش است. جامعه  بوده يدانيم مطالعاتاي،  کتابخانه اسنادي قيطر

 ابزار .نفر بر اساس فرمول کوکران انتخاب شدند 083شامل  پژوهش مونهن. بودند نفر053يک روز در پارک الله در شهر کرمانشاه به تعداد 

و بر اساس  .دارد پرسش 7 مقياس هر و است فرعي مقياس 0 داراي و شده ارائه 08 عمومي و سالمت روان استفاده پرسشنامه سالمت مورد

سوال بوده و بر اساس  05که داراي  0050.  ، گلريز چهار مقياس ليکرتي تنظيم شده است. همچنين از پرسشنامه اعتقادات مذهبي براهني

سئوال پيش از آزمون  تهيه گرديد سپس با استفاده از داده هاي بدست آمده از اين  50   چهار مقياس طيف ليکرت طراحي شده است.

ي پرسشنامه سالمت روان عدد ميزان ضريب اعتماد با روش آلفاي کرونباخ محاسبه شده که برا SPSSپرسشنامه ها و به کمک نرم افزار 

بدست آمده است و اين عدد نماينگر آن است که پرسشنامه مورد استفاده از قابليت اعتماد و  80/3و پرسشنامه اعتقادات مذهبي  80/3

 همچنين و هگرديد توزيع دانشجويان بين سواالت و است شده گرفته بهره ليکرت روش از پرسشنامه تهيه پايايي الزم برخوردار است. براي

 گوناگون آماري هاي افزار نرم از گيري بهره با سپس و شد بررسي نيز آن پايايي و گرفته قرار تجزيه مورد نيز دانشگاهي کارشناسان بين

 استفاده ها فرضيه آزمون و ها داده تحليل براي پيرسون، همبستگي همچون مرتبطي هاي آزمون  و SPSS ، Excel  مانند تحليل و تجزيه

 .است دهش

 

 یافته ها

در تمامي شاخص هاي چهار گانه سالمت روان از آزمون  "تاثير اعتقادات مذهبي بر سالمت روان "در اين تحقيق، به منظور تحليل 

ناپارمتري پيرسون بهره گرفته شده است بدين صورت که اعتقادات مذهبي به عنوان متغير مستقل و سالمت روان به عنوان متغيرهاي 

 بهره گرفته شده است.وابسته 

 بررسی رابطه بین متغیرها

 تاثير دارد. جوانان شهر کرمانشاه نيبر سالمت روان در ب ياعتقادات مذهب
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 تاثیر دارد بر سالمت روان یاعتقادات مذهب -1جدول

 سالمت روان اعتقادات مذهبي  

 Pearson Correlations اعتقادات مذهبي

 

1 .180* 

Sig.(2-tailed) 1 .0023 

N 083 083 

 Pearson Correlations سالمت روان

 

.180* 1 

Sig.(2-tailed) 0.002  

N 083 083 

*.correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

که براي ، سنجيده شده است اعتقادات مذهبي، با سالمت روان که ميزان، بر سالمت روان  ياعتقادات مذهبتاثير  به بررسي، در اين فرضيه

اعتقادات مذهبي و بين ، به اين نتيجه رسيديم که، sig که با توجه به مقدار، از آزمون پيرسون استفاده گرديده است، رد يا اثبات اين فرضيه

تقادات مذهبي سبب . بنابراين فرضيه مذکور مورد قبول واقع مي شود. بنابراين افزايش اعرابطه معني داري وجود دارد)سالمت روان(، 

 کاهش سالمت روان در بين دانشجويان خواهد شد.

 

 دارد. ريجوانان شهر کرمانشاه تاث نيبر عالئم اضطراب در ب ياعتقادات مذهب      .2

 بر عالئم اضطراب یاعتقادات مذهببررسی تاثیر -2جدول

 عالئم اضطراب اعتقادات مذهبي  

 Pearson Correlations اعتقادات مذهبي

 

1 .366* 

Sig.(2-tailed) 1 .001 

N 083 083 

 Pearson Correlations عالئم اضطراب

 

.366* 1 

Sig.(2-tailed) .001  

N 083 083 

*.correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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، سنجيده شده است اعتقادات مذهبي باعالئم اضطراب،  ميزانکه ،  بر عالئم اضطراب ياعتقادات مذهب ريتاث يبررس به بررسي، در اين فرضيه

اعتقادات بين ، به اين نتيجه رسيديم که، sigکه با توجه به مقدار، از آزمون پيرسون استفاده گرديده است، که براي رد يا اثبات اين فرضيه

رد قبول واقع مي شود. بنابراين اعتقادات مذهبي سبب . بنابراين فرضيه مذکور مورابطه معني داري وجود داردمذهبي و )عالئم اضطراب(، 

 کاهش عالئم اضطراب در بين دانشجويان گرديده است.

 دارد. ريجوانان شهر کرمانشاه تاث نيدر ب يبر عالئم افسردگ ياعتقادات مذهب      .3

 

 یبر عالئم افسردگ یاعتقادات مذهببررسی تاثیر  -3جدول

 ی عالئم افسردگ اعتقادات مذهبي  

 Pearson Correlations اعتقادات مذهبي

 

1 .377* 

Sig.(2-tailed) 1 .001 

N 083 083 

 Pearson Correlations عالئم افسردگی 

 

.377* 1 

Sig.(2-tailed) .001  

N 083 083 

*.correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

سنجيده شده  اعتقادات مذهبي باعالئم افسردگي،  که ميزاني ، بر عالئم افسردگ ياعتقادات مذهب  ريتاث يبررس به بررسي، در اين فرضيه

بين ، به اين نتيجه رسيديم که، sigکه با توجه به مقدار، از آزمون پيرسون استفاده گرديده است، که براي رد يا اثبات اين فرضيه، است

. بنابراين فرضيه مذکور مورد قبول واقع مي شود. افزايش اعتقادات طه معني داري وجود داردراباعتقادات مذهبي و )عالئم افسردگي(، 

 .مذهبي سبب کاهش عالئم افسردگي مي گردد

 

 دارد. ريجوانان شهر کرمانشاه تاث نيدر ب يبر  عالئم جسمان ياعتقادات مذهب      .4 

 یبر  عالئم جسمان یاعتقادات مذهببررسی تاثیر  -4جدول

 عالئم جسمانی اعتقادات مذهبي  

 Pearson Correlations اعتقادات مذهبي

 

1 .373* 

Sig.(2-tailed) 1 .001 

N 083 083 
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 Pearson Correlations عالئم جسمانی

 

.373* 1 

Sig.(2-tailed) .001  

N 083 083 

*.correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

پرداخته شده اعتقادات مذهبي با عالئم جسماني،  ، که ميزان يبر  عالئم جسمان ياعتقادات مذهب  ريتاث يبررس به بررسي، ن فرضيهدر اي

بين ، به اين نتيجه رسيديم که، sigکه با توجه به مقدار، از آزمون پيرسون استفاده گرديده است، که براي رد يا اثبات اين فرضيه، است

. بنابراين فرضيه مذکور مورد قبول واقع مي شود. بنابراين اعتقادات رابطه معني داري وجود داردو )عالئم جسماني(،  اعتقادات مذهبي

 مذهبي سبب بهبود عالئم جسماني و وضعيت جسماني مي شود.

 

 

 دارد. ريجوانان شهر کرمانشاه تاث نيدر ب يبر عالئم اجتماع ياعتقادات مذهب      .5

 یبر عالئم اجتماع یاعتقادات مذهبیر بررسی تاث-5جدول

 عالئم  کنش اجتماعی اعتقادات مذهبی  

 Pearson Correlations اعتقادات مذهبی

 

1 .351* 

Sig.(2-tailed) 1 .004 

N 081 081 

 Pearson Correlations عالئم  کنش اجتماعی

 

.351* 1 

Sig.(2-tailed) .004  

N 081 081 

*.correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

گرديده اعتقادات مذهبي با عالئم  کنش اجتماعي، که ميزان ي ، بر عالئم اجتماع ياعتقادات مذهب ريتاث يبررس به بررسي، در اين فرضيه

به اين نتيجه ، sigکه با توجه به مقدار، از آزمون پيرسون استفاده گرديده است، که براي رد يا اثبات اين فرضيه، پرداخته شده است، است

. بنابراين فرضيه مذکور مورد قبول واقع مي شود. رابطه معني داري وجود دارداعتقادات مذهبي و )عالئم  کنش اجتماعي(، بين ، رسيديم که

 اعتقادات مذهبي زمينه ساز بهبود کنش اجتماعي مي شود.

 

 نتیجه گیري

اده هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفت مشاهده گرديد که اعتقادات مذهبي  بر سالمت روان تاثير دارد و بر اساس آنچه از تجزيه و تحليل د

اين امر در بين زيرشاخص هاي آنها نيز موثر مي باشد. بر اين اساس و آزمون پيرسون اعتقادات مذهبي بر سالمت روان به ميزان معناداري 
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ي بر  عالئم اضطراب، عالئم افسردگي، عالئم جسماني و کنش اجتماعي به ترتيب به ميزان تاثير دارد. همچنين اعتقادات مذهب 30330

تاثير دارد. بر اين اساس کنش اجتماعي داراي ارتباط معنادار کمتر در اين زمينه مي باشد. نتايج تحقيق 330/3و  330/3، 330/3، 330/3

وان تاثير دارد  و اعتقادات مذهبي بر زيرمجموعه هاي سالمت رواني و اعتقادات بيانگر آن است که اعتقادات مذهبي به طور کلي بر سالمت ر

سالمت روان  و که به بررسي مطالعه قرآن کريم[ 8]مذهبي نيز تاثير دارد. نتايج حاصل از اين پژوهش با نتايج تحقيق کاهه و هيودي

 رفتار رضايت از و فرهنگي محيط از شغل، رضايت از کلي رضايت هاي مؤلفه با پرداختند که نتايج بيانگر اين مطلب بود که سالمت روان

بدن ما برخوردار بودند. به طور کلي  نيز بهتري سالمت روان داشتند، از ابراز را بيشتري رضايت که افرادي بود و معنادار ارتباط فرهنگي داراي

يک بر روي ديگري اثر ميگذارد. سالمت معنوي بعد رواني هر از جسم و روان تشکيل شده که با هم ارتباط دارند، و سالمت يا بيماري

آن را خوب انجام ندهد يعني بيمار  محمد غزالي در کتاب احيا مينويسد: هر عضوي از بدن ما وظيفه اي دارد که وقتي سالمت است. امام

مثل باورهاي  شان ميدهند که چيزهاييشده است. وظيفه روح يا قلب معنوي هم، شناخت خالق و ارتباط با اوست. بسياري از تحقيقات ن

آيد، تمرکز حواس و دعا کردن ميتوانند بر احساس سالمت انسان و  مثبت، احساس آسايش و قدرتي که از پايبندي به مذهب به دست مي

قدرت بيشتري براي  داشته باشد و در نتيجه بيماريها تاثير مثبت داشته باشند. معنويت باعث ميشود که انسان احساس بهتري بهبود زودتر

کمک ميکند بيمار بهتر  آورد. و همين امر حتي اگر بيماري را شفا ندهد سبب بهتر شدن بيمار ميشود يا مقابله با بيماري ها به دست خواهد

 00ان، بيش ازجايگزين در آمريکا در مورد تاثير دعا کردن بر سالمت خود فرد و اطرافي با بيماريش کنار بياييد. مرکز ملي طب سنتي و طب

 50آمريکاييها براي افزايش سالمتشان از دعا کردن کمک ميگيرند و  درصد از 50هزار نفر را مورد بررسي قرار داده و دريافته است که 

 مرکز ملي طب جايگزين و سنتي آمريکا ميگويد: از ديگران ميخواهند که براي سالمت آنها دعا کنند. دکتر کاترين استوني از درصد آنها

که نشان ميدهند  سالمت به تحقيقات زيادي نياز است. ولي ما تاکنون به شواهدي دست يافته ايم براي کشف ارتباط ميان معنويت و

طوالني تر ميشوند. اين امر را ميتوان به کارکرد بهتر سيستم ايمني بدن  وابستگي مذهبي و انجام کارهاي مذهبي باعث سالمت بيشتر و عمر

مذهبي براي برخي از افراد راهي براي کاهش استرس  سبت داد. هرچند اين قضيه کامال اثبات نشده است ولي کارهايقلب و عروق ن و

 . استرس ميتواند منشا فوايد بسياري براي سالمت روان و جسم باشد محسوب ميشود و همين کاهش

 

 پیشنهادات

 نيز دانشجويان رواني سالمت وسيله بدين تا دانشجويان صورت گيرد براي اعتقادات مذهبي افزايش در جهت پيشنهاد مي گردد اقداماتي

 .شود تامين

 يتخصص ييرشته ها به منظور آشنا يتمام يدروس دانشگاه يدر سرفصل ها کليه اعتقادات مذهبياز  يدر نظر گرفتن مجموعه مباحث

 . جوانان

 . سراسر کشور يدر دانشگاه ها اعتقادات مذهبي ديدر خصوص فلسفه و فوا يتخصص يها و سلسله نشست ها شيهما يبرگزار

بصورت  يعلوم انسان يرشته ها ينامه ها انيموضوعات پا يبرا مذهب ديفلسفه و فوا يمطالعات راهبرد يپژوهش يها تيو ارائه اولو هيته

 .سراسر کشور يفراخوان به دانشگاه ها

و استعداد آنها در مطالعات  تياز قابل يريجهت بهره گ يقاتيه مراکز تحقآنها ب يدرخشان و معرف ياستعدادها ييشناسا يبرا يزير برنامه

 .در کشور مذهب ديفلسفه و فوا يراهبرد

و مقابله با  يريشگيجهت کاربرد در پ انيدانشجو ينامه ها انيو پا يمطالعات علوم انسان يو دستاوردها جياستفاده از نتا يبرا يزير برنامه

 .ت مذهبياعتقاداموانع گسترش فرهنگ 

 .مذهبگسترش فرهنگ  يعلم يراه ها يبررس يداخل و خارج از کشور برا يرانيجذب متخصصان ا يبرا يزير برنامه

از تهاجم  يريبه منظور جلوگ مذهب ديفلسفه و فوا نهيها و گسترده نمودن پژوهش در زم شهيفرصت و امکان برخورد سالم اند جاديا

 .يفرهنگ
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