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Abstract 

 

Background and Purpose: Defense mechanisms are solutions that 

people choose to reduce stress. It seems that religion can affect individuals’ 

functioning and reactions. Thus, we investigated the role of religious 

orientation in the use of defense mechanisms in medical students of 

Gonabad University of Medical Sciences. 

Materials and Methods: In this analytic cross-sectional study, 213 

students from different grades and subjects in Gonabad University of 

Medical Sciences in 2014 were selected using the multi-stage sampling 

method. The data were collected using Allport's Religious Orientation 

Questionnaire and defense mechanisms. To analyze the data, Spearman 

correlation coefficient, independent t-test, and ANOVA were run in SPSS, 

version 19. 

Results: Results showed a significant positive correlation between 

external religious orientation and defense mechanisms (r=0.43, P<0.001). 

However, there was no significant correlation between intrinsic religious 

orientation and defense mechanisms (r=0.2, P=0.009). Moreover, there was 

a significant positive correlation between external religious orientation and 

all components of defense mechanisms, except for intellectualization 

(P=0.606) and denial (P=0.296). Finally, a significant positive correlation 

between internal religious orientation and intellectualization (P=0.001) and 

a significant negative correlation between internal religious orientationand 

fancying (P=0.019) were found. 

Conclusion: According to our results, religious orientation can affect 

certain types of defense mechanisms and improve mental health of 

students. Thus, authorities should address the need for familiarization of 

students with appropriate psychological mechanisms and emphasize the 

role of religion in their plannings. 
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 ... روانیهای دفاعی مكانیسم یریکارگهدر ب یگیری مذهبنقش جهت

 

 11      1931، بهار و تابستان 1شمــاره  ،6دوره دین و سالمت، 

 

 

  
 یعلوم پزشك انیدانشجوروانی های دفاعی سممكانی یریکارگهدر ب یمذهب گیرینقش جهت

 

 *4، سجاد صادقی3نژاد، ندا گرامی2، لیال صادق مقدم1ینیحس یمهد

 

 

 
 

 

 چكیده

کاهش  برای هاهستند که انسان کارهاییاز راه یدفاع هایسمیمکان سابقه و هدف:

د افرا یهامذهب بر عملکرد و واکنش رسد کهدر این میان به نظر می کنند.یتنش انتخاب م

نقش  نییهدف تعدر این راستا پژوهش حاضر با . تأثیرگذار استمختلف  طیدر شرا

گناباد  یپزشک ومدانشجویان عل یدفاع هایسمیمکان یریکارگهدر ب یمذهب یرگیجهت

 .انجام شد

مقاطع و  انینفر از دانشجو 312مقطعی  –یلیتحل مطالعه نیدر ا ها:مواد و روش

 یرگیبا استفاده از نمونه 1213گناباد در سال  یوم پزشکمختلف دانشگاه عل هایرشته

 یمذهب یرگیجهت هایپرسشنامه از استفاده با هاانتخاب شدند. داده ایچندمرحله

Allport لهوسی به هاداده لیو تحل هیتجز. گردیدند آوریجمع یدفاع هایسمیو مکان 

 .انجام شدو آنووا  مستقل manSpear، t هایو با استفاده از آزمون SPSS 19افزار نرم

و نمره کل  یرونیب یمذهب یرگیجهت نیکه ب دندهمینشان  جینتا ها:یافته

ی رگیجهت نیب ؛ اما(=253/0r= ،001/0P)دارد وجود  اداریرابطه معن یدفاع هایسمیمکان

، =r-001/0) اداری مشاهده نگردیدرابطه معن یهای دفاعبا نمره کل مکانیسم یدرون یمذهب

911/0P=) .یاجزا یو تمام یرونیب یمذهب یرگیجهت نیب اداریرابطه معن براین،عالوه 

شت. از وجود دا (=316/0P) و انکار (=606/0P) گراییجز عقلبه یدفاع هایسمیمکان

و با  میمستق (=001/0P) گراییبا عقل یدرون یمذهبی رگیجهت نیبسوی دیگر، رابطه 

 .بود کوس و معنادارمع (=011/0P)بافی الیخ

 در استفاده از یمذهب یرگیجهت توان گفت کهمی مطالعه جیبا توجه به نتا استنتاج:

سالمت  یموجب ارتقا تواندیخود مگیری و این جهت است رگذاریثأت یدفاع هایسمیمکان

با  دانشجویان یسازآشنا ،نمسئوالهای یزریدر برنامه نیبنابرا؛ شود انیروان دانشجو

 .رسدینظر مه ب یضرور بر نقش مذهب دیکأبا ت یشناختمناسب روان هایسمیانمک

 

 دفاعی هایمکانیسم ،، علوم پزشکیدانشجو ،یمذهب یرگیجهت :های کلیدیواژه

 

 

 

کارشناسی ارشد پرستاری،  -1

 ،یجراح یداخل یگروه پرستار

 ،ییو ماما یدانشکده پرستار

 ،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

 رانیا بیرجند،

 ،یپرستار گروه ار،یاستاد -2

 ،ییو ماما یدانشکده پرستار

و خدمات  یدانشگاه علوم پزشک

گناباد،  یدرمان -یبهداشت

  رانیگناباد، ا

عضو کارشناسی ارشد پرستاری،  -3

 ،یبرگروه هوش ،یعلم تیأه

، دانشگاه یراپزشکیدانشکده پ

 رانیاراک، اراک، ا یعلوم پزشک

 ،یشگاهیکارشناس علوم آزما -4

 یقانون یاره کل پزشکاد

 رانی، بجنورد، اخراسان شمالی
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 مقاله پژوهشی
 .91-91صفحه:  9317سال  ،1 ، شماره6دوره 

 دين و سالمت 

 روانی های دفاعی مكانیسم یریکارگهدر ب یگیری مذهبنقش جهتنژاد، ندا؛ صادقی، سجاد. لیال؛ گرامیی؛ صادق مقدم، مهدی، نیحس :استناد

(.فارسی) 91-91 (:9)6؛9317 بهار و تابستان دین و سالمت،. یعلوم پزشك انیدانشجو
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 و همكاران ینیحس یمهد

 

 1931، بهار و تابستان 1شمــاره  ،6دوره دین و سالمت،   11

 

 همقدم

 ها واعتقادات، ارزش ،از باورها ایمذهب مجموعه

گذار بر رفتار و ریاز عوامل تأث باشد ومی دهایو نبا دهابای

زندگی  مثبت یهاجنبه بر . مذهباست شناخت افراد

عفو و  ،ییوندجویپ ،یهمدل ،ینیبخوش د،یام مانند

بر  یاجتماع ضد یو از رفتارهاکند می دیکأبخشش ت

 گاههیتک نیثرترؤمذهب م حقیقت،. در داردحذر می

مثبت در افراد  مندیاحساس ارزشی و عامل ایجاد روان

(. 1)دهد یجات من ییمعنایو ب پوچی از را هاو آن است

مذهب  نسبت بهشخص  یکل کردیرو یمذهب یریگجهت

(. 2) است ینید هایزهموآ به تمایل یا ویپیر شاخصو 

 میعظ ییرویبخش و نوحدت یاصل ذهبیم یرگیجهت

(. 3) نقش مهمی داردروان  المتسباشد که در می

Allport مذهب و  نهیدر زم شگامپی پردازهینظر نیاول

 یمذهب یریگجهت یو دگاهیاست. از د آن یکارکردها

که  یشخصباشد و می یرونیو ب یدرونشکل به دو

 یزندگ خود دارد با مذهب یدرون یمذهب یرگیجهت

 یمذهب رییگجهتدارای که  یاما شخص کند؛یم

باید . کندیاستفاده م خود از مذهباست  یرونیب

 یدرونی رگیکه جهت یاشخاصخاطرنشان ساخت 

 یدرحالشود؛ یم یکی شانبا مذهب شانتیدارند، شخص

ای وسیله یندارید ی،رونیب یرگیافراد با جهت برای که

 ی و نیازهای شخصجتماعا گاهیپا ،تیکسب امن یبرا

 .(4،4)است 

اثرات  بررسی با هدف یمطالعات ریاخ هایسال در

نشان  اند کهمذهب بر سالمت روان انجام شده یاحتمال

مصرف مواد مخدر و الکل، سوءداشتن مذهب با دهند می

و جرم در نوجوانان و بزرگساالن رابطه  یروابط جنس

 ییسطح باال ی،مذهب شهی. افراد با اند(6دارد )معکوس 

 یاجتماع تیو حما کنندمیتجربه  یاز معنا را در زندگ

مقابله از سوی دیگر . (7نمایند )یم افتیدر ی راشتریب

 یسالمت روان یباال با نمراتی با مشکالت، مثبت مذهب

های جسمی نیز (. در ارتباط با بیماری8) باشدمیهمراه 

با  یمذهب رابطه معکوسدهند که ها نشان میپژوهش

داشته  یزیالیهمود مارانیدر بی اضطراب و افسردگ

 (. 9) است

 و همکاراندر این راستا، نتایج مطالعه راوری 

قش ن یمذهب یریگجهتکه  ( حاکی از آن بود2009)

(. 10دارد ) یدر مقابله پرستاران با مشکالت شغل یمهم

های ها در موقعیتانسان ،شناسیروان دانشبراساس 

 ی راخاص ریسازگاری و دفاع از خود تداب رایگوناگون ب

های دفاعی استفاده از مکانیسم (.11) کننداتخاذ می

در زندگی  فردی آید و هربرای همه افراد پیش می تقریباً

ها، شکست تواندمی هاآن با استفاده و کمکخود 

. (12) های خود را ناچیز جلوه دهدها و اضطرابنگرانی

دست ، تیاز محروم یکاهش اضطراب ناش یها براانسان

 ی بودهرفتارها اکتساب نیا زنند کهیم یجبران یبه رفتارها

استفاده  یفراوان Freud .لحاظ مقدار متفاوت هستند بهو 

 ت،یشناخت شخص یبرا یاصل ریرا متغ ارهااین رفتاز 

. (13دانست )میسازش  زانیو م یشناسبیآس

 لدر مقاب عنوان محافظگونه رفتارها بهنیابراین، عالوه

وجود و  شوندیبه کار برده م دیشد شیاضطراب و تشو

 اما باشد؛میها برای سازگاری مجدد فرد با محیط الزم آن

ممکن است به  سمینمکا نیا ازاستفاده نادرست 

  (.14) منجر شود یروان یهایناراحت

دارند و برای حفظ  یانواع مختلف یدفاع یهامکانیسم

 بین سازش ایجاد ها،تمامیت شخصیت، ارضای نیازمندی

 اضطراب و فشار کاهش مخالف و و ناسازگار تمایالت

 انسانی به هر. روندمی کار ناپسند به هایمحرک از حاصل

 متحر تا شود متوسل دفاعی هایمکانیسم به باید ناچار

ها به استفاده از انواع مختلف مکانیسم .خود را حفظ کند

(؛ 14)کننده بستگی دارد شخصیت فرد و موقعیت ناکام

 یهاعفااز د دهستفاا هنگام دهفسرا رانبیما ل،اکمث ایرکب

از  وتمتفا یرشکاآطور به زیسایکنوبرو  زیاکسنیدرو

با (؛ بنابراین 14،16د )کیکننکم لکعم دهرکفسارکغی ادفرا

بر ابعاد شخصیتی و  یمذهب یریگجهت تأثیرتوجه به 

های مکانیسم یریگرکاآن در به تیرفتاری انسان و اهم

 یریگنقش جهت نییمطالعه با هدف تع نیای، دفاع

روانی  های دفاعیمکانیسم یرکارگیدر به یهبمذ
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 ... روانیهای دفاعی مكانیسم یریکارگهدر ب یگیری مذهبنقش جهت

 

 19      1931، بهار و تابستان 1شمــاره  ،6دوره دین و سالمت، 

 

 .ورت گرفتصگناباد  یعلوم پزشک انیدانشجو

 

 ها مواد و روش

 نییبا هدف تع حاضرمقطعی  -یفیپژوهش توص

های مکانیسم یرکارگیدر به یگیری مذهبنقش جهت

 1392در سال ی علوم پزشک انروانی دانشجوی دفاعی

انحراف با  یحجم نمونه براساس مطالعات قبل .شدنجام ا

نفر  213 ،04/0 یلفاآو  4/3قابل قبول  یخطا ،26 اریمع

 یریگاز نمونه ستفادهبا ا( که 14) آمد دستهب

 .وارد مطالعه شدند یاچندمرحله

پرسشنامه  پژوهش نیمورد استفاده در ا هایابزار

و  یدفاع یهاسمیپرسشنامه مکان ک،یاطالعات دموگراف

. پرسشنامه ندبود Allport یمذهب یریگپرسشنامه جهت

را مقیاس  14که  داردال ؤس 77های دفاعی مکانیسم

ند هست ها عبارتمقیاساین دهد. مورد سنجش قرار می

ال(، ؤسهفت (، جبران )الؤس هفت) یرانواپس :از

ال(، ؤس ششفکنی )ال(، درونؤس پنجهمانندسازی )

ال(، واکنش ؤس پنجتراشی )دلیل ال(،ؤس ششفرافکنی )

جایی هال(، جابؤس ششال(، بازگشت )ؤس پنجوارونه )

ال(، ؤس چهار) بافیال(، خیالؤس هفتال(، انکار )ؤس پنج)

ال( و توجیه عقلی ؤس پنجال(، تبدیل )ؤس پنجواالیش )

بر سؤاالت گذاری ال(. در این پرسشنامه نمرهؤس پنج)

= ، موافقم4= موافقم باشد: کامالًمی کرتیل فیط مبنای

در این مخالفم.  =کامالً و 1= ، مخالفم2 =، تا حدودی3

با توجه به عبارات مختص  ییگوپس از پاسخپرسشنامه 

 طبر تعداد عبارات مربو مدهآدستنمرات به سم،یهر مکان

 نیانگیم بیترت نیبه ا ؛دنشویم میتقس سمیبه هر مکان

ترین که پایین دیآیدست مهب سمیمربوط به هر مکان

دهند. را نشان میتر های دفاعی ضعیفمکانیسم ،نمرات

نی و همکاران مطالعه حسیپایایی این پرسشنامه در 

شده است یید أت درصد 84کرونباخ  یبا آلفا (2006)

 معادل کرونباخ یآلفا بیضر در مطالعه حاضر(. 14)

 محاسبه گردید. 830/0

 20 دارای Allport یگیری مذهبجهت پرسشنامه

 یگیری مذهبماده آن مربوط به جهت 11ماده است که 

ی درون یگیری مذهبماده آن مربوط به جهت 9و  یرونیب

براساس گذاری سؤاالت . در این پرسشنامه نمرهباشدمی

 =، تقریباً مخالفم4 =: کامالً مخالفمباشدمقیاس لیکرت می

. این پرسشنامه 1 =و کامالً موافقم 2 =، تقریباً موافقم4

ها نمرات بیشتری را در نقطه برش ندارد و هرچه آزمودنی

گیری در جهتدست آورند، های درونی و بیرونی بهمقیاس

 نیا ییاپای( 1378)ی . جان بزرگها بیشتر خواهد بودآن

 تأیید نمود 74/0کرونباخ  یآلفا بیبا ضر را پرسشنامه

 748/0کرونباخ  یآلفا بیدر مطالعه حاضر ضر(. 17)

  دست آمد.به

اخالق دانشگاه و اخذ  تهیکسب مجوز از کمپس از 

ه معاونت و ارائه آن ب پژوهشی معاونت از نامهمعرفی

، اقدام انجام پژوهش ایبر هاموافقت آنی و جلب آموزش

کل  ستیل ها گردید. پس از تهیهآوری دادهبه جمع

مختلف، سهم  یهاو رشته تیجنس کیبه تفک انیدانشجو

 هاو نسبت جنسی کالس انیهر کالس از کل دانشجو

در نمونه مورد  دانشجویان دست آمد و به همان نسبتبه

 یبندطبقه یریگ)نمونه کت داده شدندمشار یبررس

شدن سهم هر کالس، از مشخص پس(. یتصادف

صورت کالس به هر نشجویاناز لیست دا یریگنمونه

حضور  ستیساده و با انتخاب شماره دانشجو از ل یتصادف

. در ادامه در مورد هدف پژوهش با گرفتانجام  ابیو غ

ضرورت  و دانشجویان تحت مطالعه صحبت شد

داده  حیتوضها برای آن گویی صحیح و اهمیت آنخپاس

اخذ گردید. شایان ذکر آگاهانه  تیرضاها از آنو شد 

 لیخواسته شد تا پس از تکماست که از دانشجویان 

در  یمشخص آن را دو روز بعد در جعبه، پرسشنامه

 دانشگاه قرار دهند.  غذاخوری

 و  SPSS 16افزار نرم توسطها داده لیو تحل هیتجز

ی لیو تحل یفیتوص یآمار یهابا استفاده از روش

 انجام شد ومستقل و آنووا(  Spearman، t یها)آزمون

04/0P< داری آماری در نظر گرفته شد.اعنوان معنبه 

 

 هایافته

پژوهش را  نیکنندگان در اشرکتدرصد از  8/64
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مجرد و درصد(  4/92واحدها )بیشتر  .دادند لیزنان تشک

افراد  شتریببراین، عالوه. بودند( درصد 2/82) یربومیغ

و  کردندی تحصیل میدر رشته پرستار (نفر 47)نمونه 

سالمت  یآموزش بهداشت و ارتقارشته نفر در  کی

 درصد( 1/29)سه  رمت انی. دانشجومشغول به تحصیل بود

 نیکمتردرصد(  4/1)ترم هشت  انیو دانشجو نیشتریب

 براین،عالوه. را داشتندش کنندگان در پژوهشرکتتعداد 

اعالم کردند که ( درصد 7/66) پژوهش یواحدها بیشتر

 .کنندیشرکت م در بیشتر مراسم مذهبی

 نیانگیکه محاکی از آن بودند  جینتااز سوی دیگر، 

 ،42/33±89/4 ی معادلدرون یمذهب یریگجهت

 ی برابر بارونیب یگیری مذهبجهت نیانگمی

ی های دفاعبوط به مکانیسممر نیانگمی و 49/6±30/33

 انیدانشجوبنابراین،  ؛باشدمی 32/130±03/27 معادل

 یباالتر یدرون یمذهب یریگاز جهت مورد مطالعه

نیز  Spearman یهمبستگ یآمار مونبرخوردار بودند. آز

با تمام  یرونیب یمذهب یریگکه جهت بیانگر آن بود

و  (=296/0P) جز انکاربه یهای دفاعمکانیسم

رد. دا یداراو معن می( رابطه مستقP=606/0) ییگراقلع

 ییگرابا عقل ی نیزدرون یمذهب یریگجهت رابطه

(001/0P= )بافیالیو با خ میمستق (019/0P=) 

 (.1 )جدولبود  معکوس و معنادار

 
 های دفاعیمكانیسمو  گیری مذهبیجهتبین رابطه  :۹جدول 

های دفاعیمكانیسم  

گیری مذهبیجهت  

نحراف معیارا  میانگین±
 درونی بیرونی

 Spearman آزمون Spearman آزمون 

رانیواپس  49/3±07/11  
r= 167/0  

P= 014/0  

r= 006/0-  

P= 931/0  

99/11±27/3 جبران  
r= 246/0  

P= 001/0  

r= 014/0-  

P= 827/0  

67/8±78/2 همانندسازی  
r= 263/0  

P= 001/0  

r= 132/0  

P= 440/0  

فكنیدرون  04/3±71/10  
r= 224/0  

P= 001/0  

r= 109/0  

P= 113/0  

49/6±43/3 فرافكنی  
r= 218/0  

P= 001/0  

r= 040/0-  

P= 449/0  

تراشیدلیل  93/2±71/8  
r= 274/0  

P= 001/0  

r= 028/0-  

P= 684/0  

46/9±22/3 واکنش وارونه  
r= 277/0  

P= 001/0  

r= 022/0-  

P= 741/0  

47/9±48/3 بازگشت  
r= 260/0  

P= 001/0  

r= 068/0-  

P= 324/0  

جاییبهجا  33/3±37/6  
r= 283/0  

P= 001/0  

r= 034/0-  

P= 614/0  

38/11±94/3 انكار  
r= 072/0  

P= 296/0  

r= 043/0-  

P= 446/0  

بافیخیال  26/3±77/7  
r= 200/0  

P= 003/0  

r= 160/0-  

P= 019/0  

44/6±26/3 واالیش  
r= 142/0  

P= 027/0  

r= 073/0  

P= 289/0  

81/8±14/3 تبدیل  
r= 247/0  

P= 001/0  

r= 030/0-  

P= 664/0  

73/12±80/3 توجیه عقلی  
r= 036/0  

P= 606/0  

r= 281/0  

P= 001/0  

32/130±03/27 کل مكانیسم ها  
r= 347/0  

P= 001/0  

r= 009/0-  

P= 899/0  
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 بحث

و  یگیری مکذهب جهت نیدر پژوهش حاضر رابطه ب

 انیدانشکجو  یهای دفاعمکانیسم یریکارگهابعاد آن در ب

 ینگکرش مکذهب   نینشان داد که بک  گردید. نتایج یبررس

ارتباطکات   یهای دفاع( و انواع مکانیسمیرونیو ب ی)درون

 یگیکری مکذهب  که جهت یطوربه ؛وجود دارد یمعنادار

جکز انککار و   بکه  یهکای دفکاع  بکا تمکام مکانیسکم    یرونیب

 دارد. رابطککهو معنککاداری  میرابطککه مسککتقیککی گراعقککل

و یککی گرابککا عقککل ی نیککزدرونکک یگیککری مککذهبجهککت

معککوس و   یالبکاف یو بکا خ بکوده  معنکادار  ی سکاز همانند

ی ارداها رابطه معنک سمیمکان سایربا  باشد؛ امامی معنادار

هرچکه افکراد از   ککه  آن اسکت   انگریک باین نتیجکه   ندارد.

کمتککر بککه  ،برخککوردار باشککند یبککاالتر ینگککرش مککذهب

 هیک و مشککالت را توج  برنکد میپناه  یهای دفاعمکانیسم

و  زادهنمکا یمطالعکه ا  جیهکا بکا نتکا   افتکه ی نی. اندینمایم

( 1396نککژاد و همکککاران ) ی( و مهککر1391همکککاران )

وان تک یها مافتهی نیا نییتب در(. 16،18) باشدیهمسو م

ها بکا عوامکل   انسان یاز مشکالت زندگ یاریبس که گفت

 یاز جملکه اضکطراب، اسکترس و افسکردگ     یشناختروان

 نیک کاسکتن از ا  یها بکرا از انسان یاریهمراه هستند. بس

دسککت بککه  (اضککطراب ویککژه)بککه یشککناختعوامککل روان

 زا گکر یبه عبارت د ؛زنندیم یسازش ای یجبران یرفتارها

 ی ازدرهکر فک   کننکد. یاسکتفاده مک   یهای دفکاع مکانیسم

گونکه  نیک و ا باشکد برخکوردار مکی  رفتارهکا   نیک از ا یبرخ

محکافظ در مقابکل اضکطراب و     ایک عنوان سکرر  رفتارها به

در  اطافکر  امکا ؛ شکوند یبکه ککار بکرده مک     دیشکد  شیتشو

ممکککن اسککت منجککر بککه  هککاسککمیمکان نیکککککاربردن ابککه

 . (19) دگرد یروان یهایناراحت

هکای  استفاده از مکانیسکم  نهیدر زم یادیز مطالعات

دهنکده فکرار   نشکان  هکا آن جیکه نتا اندانجام شده یدفاع

 نیک . در اباشکد میکننده سخت و ناراحت طیافراد از شرا

و حالل مشکالت  سمیمکان کیرا  نید رخیب دیراستا شا

سکالمت   نککه یبکا توجکه بکه ا    نیبنکابرا (؛ 20،21) بدانند

 یکرکارچگ یمنجر به بوده و  از ابعاد سالمت یکی یمعنو

افکراد   یکه سالمت معنو یهنگام، شودیابعاد آن م ریسا

احتمال وجود دارد که دچکار اخکتالالت    نیباشد، ا نییپا

دادن ازدسکت طراب و ضک ا ،ییمانند احساس تنهکا  یروح

هکا  آن یکه سکالمت معنکو   یافراد د.نشو یگمعنا در زند

تواننکد بکا مشککالت    یمک  یثرؤطور مک شود، بهیم تیتقو

همککاران   وKoenig  ارتبکاط  نی. در ا(22) سازگار شوند

زا، تککنش یهککاتیکککککه در موقع عنککوان نمودنککد( 2004)

بکا   و دیک آیبکه شکمار مک    یمنبکع مهکم سکازگار    تیمعنو

بهتککر و  یخککود، سکازگار  یرد از زنکدگ فکک یمنکد تیرضکا 

 (. 23باشد )میکاهش اضطراب در ارتباط 

که افراد با نگرش  بودندآن  انگریپژوهش ب نیا جینتا

بککاال بککر اشککتباهات خککود سککرپوش نگذاشککته و  یمککذهب

پژوهش همانند تعکداد   نیا یهاافتهی .ندهست ترنیبواقع

در  تیک نقکش معنو  رامونیشده پانجام مطالعاتاز  یادیز

 و همکککاران watson پککژوهشسککالمت روان از جملککه 

( بر نقکش مثبکت   2000) همکاران و  Young( و1994)

 دیک کأت یاز اختالالت روان یریشگیبر درمان و پ تیمعنو

مطالعکه حاضکر در    جینتکا براین، (. عالوه24،24) کندیم

 یهککاگرفتککه در حککوزه تفککاوتمطالعککات صککورت دأییککت

نشان داد که نمکرات زنکان   ی ندارید طهیدر ح یتیجنس

 شکتر یب یرونک یو ب یدرونک  یگیری مکذهب دو جهت در هر

ایکن  زنان  شتریب یدارنید یاحتمال لدلی (.20،21) است

بر حقوق  خیدر طول تار وارههم یدیتوح انیاد است که

اند و کرده دیکأمردان ت یخواهادهیو ز ظلم برابرزنان در 

زنان بکه   نیبنابرا اند؛را در نظر داشتهاحقاق حقوق زنان 

هکا  پناهگکاه در برابکر اعمکال قکدرت     کیک عنکوان  به نید

در عبکادات   انیک ککه اد  است نیا گری. نکته داندریستهنگ

انکد و زن را هماننکد   زن و مرد قائل نشکده  نیبرا  یوتتفا

در ی بشکر  یازهکا ین یاز مکاتب نکاتوان از ارضکا   یاریبس

 (.26،27اند )جامعه قرار نداده هیحاش

ککه   را یشکناخت روان نکد یپکژوهش فرا  نیا یهاافتهی

ی انجیک م یهای دفکاع و مکانیسم یگیری مذهبجهت انیم

 نتکایج . دیک نمایروشن مک  کندیعمل م یاواسطه صورتبه

ککه از   یافراد ( نشان داد2003) Day وMaltby  پژوهش

 نککد،ینمایمثبککت اسککتفاده مکک یمککذهب یامقابلککه زمیمکککان
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داننکد  ی بکرای خکود مکی   را چالشک  یزنکدگ  پرفشارحوادث 

(28 .)Park  و Cohen(1993 نیز )خکود   ریمس لیدر تحل

 ی،درونککک یمکککذهب یریکککگنشکککان دادنکککد ککککه جهکککت

مقابلکه  ویکژه  بکه  یمقابله مکذهب  سمیکننده مکانینیبشیپ

نتکایج مطالعکه    براین،عالوه .(29باشد )می یمعنو تیحما

Hettler  و Cohen(1997)  ه ککک حککاکی از آن بودنککد

و  سکا یورود بکه کل  یمکذهب، فراوانک   تیک اهم یهکا شاخص

 یبکرا  یکننکده فشکار روانک   لیتعکد  ،شیایک ندعکا و   یفراوان

 عکدم باشکد ککه   شکایان ذککر مکی    (.30) اسکت  انیحیمس

افکراد در پاسکخ    ی، ترس درونبه حجم نمونه باال یدسترس

در مکورد  بخشکی  نکان یاطم بکا وجکود   یاالت مکذهب ؤبه س

مطالعکه   نیک ا یهکا تیاز محکدود  ماندن اطالعکات محرمانه

 .دندبو

 

 گیرینتیجه

گیری شود که جهتبا توجه به نتایج مشاهده می

تواند باشد و میهای دفاعی اثرگذار میمذهبی بر مکانیسم

موجب ارتقای سالمت روان دانشجویان شود؛ بنابراین 

های مناسب این قشر مهم جامعه با مکانیسم سازیآشنا

ریزی شناختی با تأکید بر نقش مذهب در برنامهروان

 مناسب از سوی مسئوالن ضرورت دارد. 

 

 پیشنهادات

روان موضوعی  سالمت با مذهب از آنجایی که رابطه

باشد و با توجه به نتایج برخی از می بحث قابل و پیچیده

بیشتر  مذهب، تأثیر کانیسمم دهندمی که نشان مطالعات

مرتبط  شخصیت و رفتارها چهارچوب به آن دهیوحدت با

 سطح در هاآن توحیدیافتگی که مذاهبی ویژهباشد )بهمی

 پیرامون گردد مطالعاتیمی است(، پیشنهاد باالتری

 .پذیرد صورت روان سالمت بر معنویت اثر مکانیسم

 

 حمایت مالی

 پزشکی علوم دانشگاه مالی حمایت با پژوهش این

 .است شده انجام گناباد

 

 مالحظات اخالقی

کنند که در این وسیله نویسندگان اعالم میبدین

بودن پژوهش تمامی اصول اخالقی مرتبط از جمله محرمانه

کنندگان در پژوهش و ها، رضایت آگاهانه شرکتپرسشنامه

 اختیار خروج از آن رعایت شده است.

 

 تضاد منافع

 گونه تضاد منافعی در این مطالعه وجود ندارد.هیچ

 

 تشکر و قدردانی

با کد طرح و  مصوب پژوهشی طرح حاصل قالهم این

گناباد  پزشکی علوم ص در دانشگاه38/1391/123اخالق 

 این دانشگاه پژوهشی معاونت مالی اعتبار با که باشدمی

 محترم دانشجویان وسیله ازبدین. است درآمده اجرا به

 را مربوطه هایپرسشنامه حوصله و صبر با که پرستاری

 اندرکاراندست تمامی و سئوالنم تکمیل نمودند و از

 دریغ کمکی هیچ از طرح این اجرای در که محترمی

 اجرای امکان که پژوهشی محترم معاونت از نکردند و نیز

و قدردانی را ابراز  تشکر نمود کمال فراهم را پژوهش این

 داریم.می
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