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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.
Keywords: Defense mechanisms, Medical sciences, Religious orientation,
Student
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چكیده
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علوم پزشکی اراک ،اراک ،ایران
 -4کارشناس علوم آزمایشگاهی،
اداره کل پزشکی قانونی
خراسان شمالی ،بجنورد ،ایران
* مؤلف مسئول :سجاد صادق مقدم
اداره کل پزشککی قکانونی خراسکان
شمالی ،بجنورد ،ایران

سابقه و هدف :مکانیسمهای دفاعی از راهکارهایی هستند که انسانها برای کاهش
تنش انتخاب میکنند .در این میان به نظر میرسد که مذهب بر عملکرد و واکنشهای افراد
در شرایط مختلف تأثیرگذار است .در این راستا پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش
جهتگیری مذهبی در بهکارگیری مکانیسمهای دفاعی دانشجویان علوم پزشکی گناباد
انجام شد.
مواد و روشها :در این مطالعه تحلیلی– مقطعی  312نفر از دانشجویان مقاطع و
رشتههای مختلف دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال  1213با استفاده از نمونهگیری
چندمرحلهای انتخاب شدند .دادهها با استفاده از پرسشنامههای جهتگیری مذهبی
 Allportو مکانیسمهای دفاعی جمعآوری گردیدند .تجزیه و تحلیل دادهها به وسیله
نرمافزار  SPSS 19و با استفاده از آزمونهای  t ،Spearmanمستقل و آنووا انجام شد.
یافتهها :نتایج نشان میدهند که بین جهتگیری مذهبی بیرونی و نمره کل
مکانیسمهای دفاعی رابطه معناداری وجود دارد ()P=0/001 ،r=0/253؛ اما بین جهتگیری
مذهبی درونی با نمره کل مکانیسمهای دفاعی رابطه معناداری مشاهده نگردید (،r=-0/001
 .)P=0/911عالوهبراین ،رابطه معناداری بین جهتگیری مذهبی بیرونی و تمامی اجزای
مکانیسمهای دفاعی بهجز عقلگرایی ( )P=0/606و انکار ( )P=0/316وجود داشت .از
سوی دیگر ،رابطه بین جهتگیری مذهبی درونی با عقلگرایی ( )P=0/001مستقیم و با
خیالبافی ( )P=0/011معکوس و معنادار بود.
استنتاج :با توجه به نتایج مطالعه میتوان گفت که جهتگیری مذهبی در استفاده از

Email:
rahbar313@yahoo.com
دریافت 9 :مرداد ۹۳96
اصالحات 2 :اردیبهشت ۹۳97
پذیرش 6 :تیر ۹۳97

مکانیسمهای دفاعی تأثیرگذار است و این جهتگیری خود میتواند موجب ارتقای سالمت
روان دانشجویان شود؛ بنابراین در برنامهریزیهای مسئوالن ،آشناسازی دانشجویان با
مکانیسمهای مناسب روانشناختی با تأکید بر نقش مذهب ضروری به نظر میرسد.
واژههای کلیدی :جهتگیری مذهبی ،دانشجو ،علوم پزشکی ،مکانیسمهای دفاعی

 استناد :حسینی ،مهدی؛ صادق مقدم ،لیال؛ گرامینژاد ،ندا؛ صادقی ،سجاد .نقش جهتگیری مذهبی در بهکارگیری مكانیسمهای دفاعی روانی
دانشجویان علوم پزشكی .دین و سالمت ،بهار و تابستان 9317؛( 91-91 :)9(6فارسی).
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مهدی حسینی و همكاران

مقدمه
مذهب مجموعهای از باورها ،اعتقادات ،ارزشها و

است (.)9

شناخت افراد است .مذهب بر جنبههای مثبت زندگی

( )2009حاکی از آن بود که جهتگیری مذهبی نقش

مانند امید ،خوشبینی ،همدلی ،پیوندجویی ،عفو و

مهمی در مقابله پرستاران با مشکالت شغلی دارد (.)10

بخشش تأکید میکند و از رفتارهای ضد اجتماعی بر

براساس دانش روانشناسی ،انسانها در موقعیتهای

حذر میدارد .در حقیقت ،مذهب مؤثرترین تکیهگاه

گوناگون برای سازگاری و دفاع از خود تدابیر خاصی را

روانی و عامل ایجاد احساس ارزشمندی مثبت در افراد

اتخاذ میکنند ( .)11استفاده از مکانیسمهای دفاعی

است و آنها را از پوچی و بیمعنایی نجات میدهد (.)1

تقریباً برای همه افراد پیش میآید و هر فردی در زندگی

جهتگیری مذهبی رویکرد کلی شخص نسبت به مذهب

خود با استفاده و کمک آنها میتواند شکستها،

و شاخص پیروی یا تمایل به آموزههای دینی است (.)2

نگرانیها و اضطرابهای خود را ناچیز جلوه دهد (.)12

جهتگیری مذهبی اصلی وحدتبخش و نیرویی عظیم

انسانها برای کاهش اضطراب ناشی از محرومیت ،دست

میباشد که در سالمت روان نقش مهمی دارد (.)3

به رفتارهای جبرانی میزنند که این رفتارها اکتسابی بوده

 Allportاولین نظریهپرداز پیشگام در زمینه مذهب و

و به لحاظ مقدار متفاوت هستند Freud .فراوانی استفاده

کارکردهای آن است .از دیدگاه وی جهتگیری مذهبی

از این رفتارها را متغیر اصلی برای شناخت شخصیت،

به دوشکل درونی و بیرونی میباشد و شخصی که

آسیبشناسی و میزان سازش میدانست (.)13

جهتگیری مذهبی درونی دارد با مذهب خود زندگی

عالوهبراین ،اینگونه رفتارها بهعنوان محافظ در مقابل

میکند؛ اما شخصی که دارای جهتگیری مذهبی

اضطراب و تشویش شدید به کار برده میشوند و وجود

بیرونی است از مذهب خود استفاده میکند .باید

آنها برای سازگاری مجدد فرد با محیط الزم میباشد؛ اما

خاطرنشان ساخت اشخاصی که جهتگیری درونی

استفاده نادرست از این مکانیسم ممکن است به

دارند ،شخصیتشان با مذهبشان یکی میشود؛ درحالی

ناراحتیهای روانی منجر شود (.)14

که برای افراد با جهتگیری بیرونی ،دینداری وسیلهای

مکانیسمهای دفاعی انواع مختلفی دارند و برای حفظ

برای کسب امنیت ،پایگاه اجتماعی و نیازهای شخص

تمامیت شخصیت ،ارضای نیازمندیها ،ایجاد سازش بین

است (.)4،4

تمایالت ناسازگار و مخالف و کاهش فشار و اضطراب

در سالهای اخیر مطالعاتی با هدف بررسی اثرات

حاصل از محرکهای ناپسند به کار میروند .هر انسانی به

احتمالی مذهب بر سالمت روان انجام شدهاند که نشان

ناچار باید به مکانیسمهای دفاعی متوسل شود تا حرمت

میدهند داشتن مذهب با سوءمصرف مواد مخدر و الکل،

خود را حفظ کند .استفاده از انواع مختلف مکانیسمها به

روابط جنسی و جرم در نوجوانان و بزرگساالن رابطه

شخصیت فرد و موقعیت ناکامکننده بستگی دارد ()14؛

معکوس دارد ( .)6افراد با اندیشه مذهبی ،سطح باالیی

بکرای مثکال ،بیماران افسرده هنگام استفاده از دفاعهای

از معنا را در زندگی تجربه میکنند و حمایت اجتماعی

درونیسکازی و برونکیسازی بهطور آشکاری متفاوت از

بیشتری را دریافت می نمایند ( .)7از سوی دیگر مقابله

افراد ﻏیکرافسکرده عمکل مکیکننکد ()14،16؛ بنابراین با

مثبت مذهبی با مشکالت ،با نمرات باالی سالمت روانی

توجه به تأثیر جهتگیری مذهبی بر ابعاد شخصیتی و

همراه میباشد ( .) 8در ارتباط با بیماریهای جسمی نیز

رفتاری انسان و اهمیت آن در بهکارگیری مکانیسمهای

پژوهشها نشان میدهند که مذهب رابطه معکوسی با

دفاعی ،این مطالعه با هدف تعیین نقش جهتگیری

اضطراب و افسردگی در بیماران همودیالیزی داشته

مذهبی در بهکارگیری مکانیسمهای دفاعی روانی
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بایدها و نبایدها می باشد و از عوامل تأثیرگذار بر رفتار و

در این راستا ،نتایج مطالعه راوری و همکاران

نقش جهتگیری مذهبی در بهکارگیری مكانیسمهای دفاعی روانی ...

دانشجویان علوم پزشکی گناباد صورت گرفت.

بیرونی و  9ماده آن مربوط به جهتگیری مذهبی درونی
میباشد .در این پرسشنامه نمرهگذاری سؤاالت براساس

مواد و روشها

مقیاس لیکرت میباشد :کامالً مخالفم=  ،4تقریباً مخالفم=

نقش جهتگیری مذهبی در بهکارگیری مکانیسمهای

نقطه برش ندارد و هرچه آزمودنیها نمرات بیشتری را در

دفاعی روانی دانشجویان علوم پزشکی در سال 1392

مقیاسهای درونی و بیرونی بهدست آورند ،جهتگیری در

انجام شد .حجم نمونه براساس مطالعات قبلی با انحراف

آنها بیشتر خواهد بود .جان بزرگی ( )1378پایایی این

معیار  ،26خطای قابل قبول  3/4و آلفای  213 ،0/04نفر

پرسشنامه را با ضریب آلفای کرونباخ  0/74تأیید نمود

بهدست آمد ( )14که با استفاده از نمونهگیری

( .)17در مطالعه حاضر ضریب آلفای کرونباخ 0/748

چندمرحلهای وارد مطالعه شدند.

بهدست آمد.

ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه

پس از کسب مجوز از کمیته اخالق دانشگاه و اخذ

اطالعات دموگرافیک ،پرسشنامه مکانیسمهای دفاعی و

معرفینامه از معاونت پژوهشی و ارائه آن به معاونت

پرسشنامه جهتگیری مذهبی  Allportبودند .پرسشنامه

آموزشی و جلب موافقت آنها برای انجام پژوهش ،اقدام

مکانیسمهای دفاعی  77سؤال دارد که  14مقیاس را

به جمعآوری دادهها گردید .پس از تهیه لیست کل

مورد سنجش قرار میدهد .این مقیاسها عبارت هستند

دانشجویان به تفکیک جنسیت و رشتههای مختلف ،سهم

از :واپسرانی (هفت سؤال) ،جبران (هفت سؤال)،

هر کالس از کل دانشجویان و نسبت جنسی کالسها

همانندسازی (پنج سؤال) ،درونفکنی (شش سؤال)،

بهدست آمد و به همان نسبت دانشجویان در نمونه مورد

فرافکنی (شش سؤال) ،دلیلتراشی (پنج سؤال) ،واکنش

بررسی مشارکت داده شدند (نمونهگیری طبقهبندی

وارونه (پنج سؤال) ،بازگشت (شش سؤال) ،جابهجایی

تصادفی) .پس از مشخصشدن سهم هر کالس،

(پنج سؤال) ،انکار (هفت سؤال) ،خیالبافی (چهار سؤال)،

نمونهگیری از لیست دانشجویان هر کالس بهصورت

واالیش (پنج سؤال) ،تبدیل (پنج سؤال) و توجیه عقلی

تصادفی ساده و با انتخاب شماره دانشجو از لیست حضور

(پنج سؤال) .در این پرسشنامه نمرهگذاری سؤاالت بر

و ﻏیاب انجام گرفت .در ادامه در مورد هدف پژوهش با

مبنای طیف لیکرت میباشد :کامالً موافقم=  ،4موافقم=

دانشجویان تحت مطالعه صحبت شد و ضرورت

 ،3تا حدودی=  ،2مخالفم=  1و کامالً= مخالفم .در این

پاسخگویی صحیح و اهمیت آن برای آنها توضیح داده

پرسشنامه پس از پاسخگویی با توجه به عبارات مختص

شد و از آنها رضایت آگاهانه اخذ گردید .شایان ذکر

هر مکانیسم ،نمرات بهدستآمده بر تعداد عبارات مربوط

است که از دانشجویان خواسته شد تا پس از تکمیل

به هر مکانیسم تقسیم میشوند؛ به این ترتیب میانگین

پرسشنامه ،آن را دو روز بعد در جعبه مشخصی در

مربوط به هر مکانیسم بهدست میآید که پایینترین

ﻏذاخوری دانشگاه قرار دهند.

نمرات ،مکانیسمهای دفاعی ضعیفتر را نشان میدهند.

تجزیه و تحلیل دادهها توسط نرمافزار  SPSS 16و

پایایی این پرسشنامه در مطالعه حسینی و همکاران

با استفاده از روشهای آماری توصیفی و تحلیلی

( )2006با آلفای کرونباخ  84درصد تأیید شده است

(آزمونهای  t ،Spearmanمستقل و آنووا) انجام شد و

( .)14در مطالعه حاضر ضریب آلفای کرونباخ معادل

 P<0/04بهعنوان معناداری آماری در نظر گرفته شد.

 0/830محاسبه گردید.
پرسشنامه جهتگیری مذهبی  Allportدارای 20
ماده است که  11ماده آن مربوط به جهتگیری مذهبی
دین و سالمت ،دوره  ،6شمــاره  ،1بهار و تابستان 1931
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 64/8درصد از شرکتکنندگان در این پژوهش را
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پژوهش توصیفی -مقطعی حاضر با هدف تعیین

 ،4تقریباً موافقم=  2و کامالً موافقم=  .1این پرسشنامه

مهدی حسینی و همكاران

ﻏیربومی ( 82/2درصد) بودند .عالوهبراین ،بیشتر افراد

 33/30±6/49و میانگین مربوط به مکانیسمهای دفاعی

نمونه ( 47نفر) در رشته پرستاری تحصیل میکردند و

معادل  130/32±27/03میباشد؛ بنابراین ،دانشجویان

یک نفر در رشته آموزش بهداشت و ارتقای سالمت

مورد مطالعه از جهتگیری مذهبی درونی باالتری

مشغول به تحصیل بود .دانشجویان ترم سه ( 29/1درصد)

برخوردار بودند .آزمون آماری همبستگی  Spearmanنیز

بیشترین و دانشجویان ترم هشت ( 1/4درصد) کمترین

بیانگر آن بود که جهتگیری مذهبی بیرونی با تمام

تعداد شرکتکنندگان در پژوهش را داشتند .عالوهبراین،

مکانیسمهای دفاعی بهجز انکار ( )P=0/296و

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

عقلگرایی ( )P=0/606رابطه مستقیم و معناداری دارد.

در بیشتر مراسم مذهبی شرکت میکنند.

رابطه جهتگیری مذهبی درونی نیز با عقلگرایی

جهتگیری مذهبی درونی معادل ،33/42±4/89

( )P=0/001مستقیم و با خیالبافی ()P=0/019
معکوس و معنادار بود (جدول .)1

جدول  :۹رابطه بین جهتگیری مذهبی و مكانیسمهای دفاعی
جهتگیری مذهبی
مكانیسمهای دفاعی

واپسرانی

11/07±3/49

جبران

11/99±3/27

همانندسازی

8/67±2/78

درونفكنی

10/71±3/04

فرافكنی

6/49±3/43

دلیلتراشی

8/71±2/93

واکنش وارونه

9/46±3/22

بازگشت

9/47±3/48

جابهجایی

6/37±3/33

انكار

11/38±3/94

خیالبافی

7/77±3/26

واالیش

6/44±3/26

تبدیل

8/81±3/14

توجیه عقلی

12/73±3/08

کل مكانیسم ها

11

میانگین±انحراف معیار

130/32±27/03

بیرونی

درونی

آزمون Spearman

آزمون Spearman

r=0/167

r=-0/006

P=0/014

P=0/931

r=0/246

r=-0/014

P=0/001

P=0/827

r=0/263

r=0/132

P=0/001

P=0/044

r=0/224

r=0/109

P=0/001

P=0/113

r=0/218

r=-0/040

P=0/001

P=0/449

r=0/274

r=-0/028

P=0/001

P=0/684

r=0/277

r=-0/022

P=0/001

P=0/741

r=0/260

r=-0/068

P=0/001

P=0/324

r=0/283

r=-0/034

P=0/001

P=0/614

r=0/072

r=-0/043

P=0/296

P=0/446

r=0/200

r=-0/160

P=0/003

P=0/019

r=0/142

r=0/073

P=0/027

P=0/289

r=0/247

r=-0/030

P=0/001

P=0/664

r=0/036

r=0/281

P=0/606

P=0/001

r=0/347

r=-0/009

P=0/001

P=0/899
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زنان تشکیل دادند .بیشتر واحدها ( 92/4درصد) مجرد و

میانگین

از سوی دیگر ،نتایج حاکی از آن بودند که میانگین

جهتگیری

مذهبی

بیرونی

برابر

با

نقش جهتگیری مذهبی در بهکارگیری مكانیسمهای دفاعی روانی ...

بحث
ابعاد آن در بهکارگیری مکانیسم های دفاعی دانشکجویان

روحی مانند احساس تنهکایی ،اضکطراب و ازدسکتدادن

بررسی گردید .نتایج نشان داد که بکین نگکرش مکذهبی

معنا در زندگی شوند .افرادی که سکالمت معنکوی آنهکا

(درونی و بیرونی) و انواع مکانیسم های دفاعی ارتباطکات

تقویت میشود ،بهطور مکؤثری مکیتواننکد بکا مشککالت

معناداری وجود دارد؛ بهطوری که جهت گیکری مکذهبی

سازگار شوند ( .)22در این ارتبکاط  Koenigو همککاران

بیرونی بکا تمکام مکانیسکم هکای دفکاعی بکهجکز انککار و

( )2004عنککوان نمودنککد کککه در موقعیکتهککای تککنشزا،

عقککلگرایککی رابطککه مسککتقیم و معنککاداری دارد .رابطککه

معنویت منبکع مهکم سکازگاری بکه شکمار مکیآیکد و بکا

جهککتگیککری مککذهبی درونککی نیککز بککا عقککلگرایککی و

رضکایتمنکدی فکرد از زنکدگی خککود ،سکازگاری بهتککر و

همانندسکازی معنکادار بکوده و بکا خیالبکافی معککوس و

کاهش اضطراب در ارتباط میباشد (.)23

معنادار می باشد؛ اما با سایر مکانیسمها رابطه معنکاداری

نتایج این پژوهش بیانگر آن بودند که افراد با نگرش

ندارد .این نتیجکه بیکانگر آن اسکت ککه هرچکه افکراد از

مککذهبی بککاال بککر اشککتباهات خککود سککرپوش نگذاشککته و

نگککرش مککذهبی بککاالتری برخککوردار باشککند ،کمتککر بککه

واقعبینتر هستند .یافتههای این پژوهش همانند تعکداد

مکانیسم های دفاعی پناه میبرنکد و مشککالت را توجیکه

زیادی از مطالعات انجامشده پیرامون نقکش معنویکت در

مینمایند .این یافتکههکا بکا نتکایج مطالعکه ایمکانزاده و

سککالمت روان از جملککه پککژوهش  watsonو همکککاران

همکککاران ( )1391و مهککرینککژاد و همکککاران ()1396

( )1994و  Youngو همکاران ( )2000بر نقکش مثبکت

همسو میباشد ( .)16،18در تبیین این یافتهها میتکوان

معنویت بر درمان و پیشگیری از اختالالت روانی تأکیکد

گفت که بسیاری از مشکالت زندگی انسانها بکا عوامکل

میکند ( .)24،24عالوه براین ،نتکایج مطالعکه حاضکر در

روانشناختی از جملکه اضکطراب ،اسکترس و افسکردگی

تأیی کد مطالعککات صککورتگرفتککه در حککوزه تفککاوتهککای

همراه هستند .بسیاری از انسانها بکرای کاسکتن از ایکن

جنسیتی در حیطه دینداری نشان داد که نمکرات زنکان

عوامککل روانشککناختی (بککهویککژه اضککطراب) دسککت بککه

در هر دو جهت گیری مکذهبی درونکی و بیرونکی بیشکتر

رفتارهای جبرانی یا سازشی میزنند؛ به عبارت دیگکر از

است ( .)20،21دلیل احتمالی دینداری بیشتر زنان ایکن

مکانیسم های دفکاعی اسکتفاده مکیکننکد .هکر فکردی از

است که ادیان توحیدی همواره در طول تاریخ بر حقوق

برخی از ایکن رفتارهکا برخکوردار مکی باشکد و ایکنگونکه

زنان در برابر ظلم و زیادهخواهی مردان تأکید کردهاند و

رفتارها بهعنوان سکرر یکا محکافظ در مقابکل اضکطراب و

احقاق حقوق زنان را در نظر داشته اند؛ بنابراین زنان بکه

تشویش شکدید بکه ککار بکرده مکیشکوند؛ امکا افکراط در

دین بهعنکوان یکک پناهگکاه در برابکر اعمکال قکدرتهکا

بککهکککاربردن ایکن مکانیسککمهککا ممکککن اسککت منجککر بککه

نگریسته اند .نکته دیگر این است ککه ادیکان در عبکادات

ناراحتیهای روانی گردد (.)19

تفاوتی را بین زن و مرد قائل نشکده انکد و زن را هماننکد

مطالعات زیادی در زمینه استفاده از مکانیسکمهکای
دفاعی انجام شده اند که نتایج آن هکا نشکاندهنکده فکرار

بسیاری از مکاتب نکاتوان از ارضکای نیازهکای بشکری در
حاشیه جامعه قرار ندادهاند (.)26،27

افراد از شرایط سخت و ناراحتکننده می باشکد .در ایکن

یافتههای این پکژوهش فراینکد روانشکناختی را ککه

راستا شاید برخی دین را یک مکانیسم و حالل مشکالت

میان جهتگیری مذهبی و مکانیسمهای دفکاعی میکانجی

بدانند ()20،21؛ بنکابراین بکا توجکه بکه اینککه سکالمت

به صورت واسطهای عمل میکند روشن مکینمایکد .نتکایج

معنوی یکی از ابعاد سالمت بوده و منجر به یکرکارچگی

پژوهش  Maltbyو  )2003( Dayنشان داد افرادی ککه از

سایر ابعاد آن میشود ،هنگامی که سالمت معنوی افکراد

مکککانیزم مقابلککهای مککذهبی مثبککت اسککتفاده مکینماینککد،
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در پژوهش حاضر رابطه بین جهت گیری مکذهبی و

پایین باشد ،این احتمال وجود دارد که دچکار اخکتالالت

مهدی حسینی و همكاران

حوادث پرفشار زنکدگی را چالشکی بکرای خکود مکیداننکد

باالتری است) ،پیشنهاد میگردد مطالعاتی پیرامون

( Park .)28و  )1993( Cohenنیز در تحلیل مسیر خکود

مکانیسم اثر معنویت بر سالمت روان صورت پذیرد.

نشکککان دادنکککد ککککه جهکککتگیک کری مکککذهبی درونک کی،

 Hettlerو  )1997( Cohenحککاکی از آن بودنککد کککه

گناباد انجام شده است.

حمایت معنوی می باشد ( .)29عالوهبراین ،نتکایج مطالعکه
شاخصهکای اهمیکت مکذهب ،فراوانکی ورود بکه کلیسکا و
فراوانی دعکا و نیکایش ،تعکدیلکننکده فشکار روانکی بکرای

مالحظات اخالقی

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

بدینوسیله نویسندگان اعالم میکنند که در این

دسترسی به حجم نمونه باال ،ترس درونی افکراد در پاسکخ

پژوهش تمامی اصول اخالقی مرتبط از جمله محرمانهبودن

به سؤاالت مکذهبی بکا وجکود اطمینکان بخشکی در مکورد

پرسشنامهها ،رضایت آگاهانه شرکتکنندگان در پژوهش و

محرمانهماندن اطالعکات از محکدودیتهکای ایکن مطالعکه

اختیار خروج از آن رعایت شده است.

بودند.
تضاد منافع
نتیجهگیری

هیچگونه تضاد منافعی در این مطالعه وجود ندارد.

با توجه به نتایج مشاهده میشود که جهتگیری
مذهبی بر مکانیسمهای دفاعی اثرگذار میباشد و میتواند

تشکر و قدردانی

موجب ارتقای سالمت روان دانشجویان شود؛ بنابراین

این مقاله حاصل طرح پژوهشی مصوب با کد طرح و

آشناسازی این قشر مهم جامعه با مکانیسمهای مناسب

اخالق 123/1391/38ص در دانشگاه علوم پزشکی گناباد

روانشناختی با تأکید بر نقش مذهب در برنامهریزی

میباشد که با اعتبار مالی معاونت پژوهشی این دانشگاه

مناسب از سوی مسئوالن ضرورت دارد.

به اجرا درآمده است .بدینوسیله از دانشجویان محترم
پرستاری که با صبر و حوصله پرسشنامههای مربوطه را

پیشنهادات

تکمیل نمودند و از مسئوالن و تمامی دستاندرکاران

از آنجایی که رابطه مذهب با سالمت روان موضوعی

محترمی که در اجرای این طرح از هیچ کمکی دریغ

پیچیده و قابل بحث میباشد و با توجه به نتایج برخی از

نکردند و نیز از معاونت محترم پژوهشی که امکان اجرای

مطالعات که نشان میدهند مکانیسم تأثیر مذهب ،بیشتر

این پژوهش را فراهم نمود کمال تشکر و قدردانی را ابراز

با وحدتدهی آن به چهارچوب رفتارها و شخصیت مرتبط

میداریم.
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