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  1موسی عبادي ، جالل سبحانی ، محمد حسن توالیی 

  10/06/97تاریخ پذیرش :                      12/05/97تاریخ دریافت :
  

  چکیده

 -گیري ( درونیمدت اعتقادي مذهبی بر دانشجویان با جهتهاي کوتاهپژوهش حاضر به بررسی میزان تأثیردوره
پردازد. مذهب با مبدأ درونی، فراگیر و داراي اصول بیرونی) دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان استان همدان می

شده است ولی مذهب با  مبدأ بیرونی، امري خارجی و ابزاري است که براي ارضاء نیازهایی یافته  و درونی سازمان
 -شود. طرح پژوهشی عملیمانند آرامش، معاشرت، ایجاد امنیت و براي توجیه خود و حتی موقعیت به کار گرفته می

صورت تصادفی انتخاب سی که بههاي کارشنانفر از دانشجویان دوره  154اي است و حجم نمونه شامل تعداد مقایسه
هاي استان همدان مشغول به تحصیل هاي مختلف در دانشگاه فرهنگیان پردیسدر رشته1395شدند و در سال 

هاي ) و مقایسه شیوه rosبیرونی) آل پورت ( -گیري مذهبی (درونیباشند. ابزار پژوهش مقایسه جهتاند، میبوده
گیري مذهبی پایین گردید. پس از اجراي آزمون نفراتی که در آزمون جهت) را شامل میwocالزاروس فولکمن (

گیري مذهبی درونی و نفراتی را که باالترین نمره را آورده بودند عنوان افراد داراي جهتترین نمره را گرفته بودند به
ها از روش آماري، تفاوت ادهوتحلیل دگیري مذهبی برونی در نظر گرفته شدند. براي تجزیهعنوان افراد داراي جهتبه

هاي اصلی این آمده درمجموع، فرضیهدست) استفاده گردید. یافته به tبین میام کین دوم گروه مستقل ( آزمون
گیري مذهبی برونی، گیري مذهبی درونی وجهتپژوهش را تأکید کردند و نتیجه گرفته شد که دانشجویان با جهت

  اند.ذهبی تأثیرپذیري داشتهمدت مهاي کوتاهبا برگزاري دوره
  

  .برون گرایی ، درون گرایی ، مدتگیري ، کوتاهجهت کلید واژگان:

                                                             
 oosa.ebadi@yahoo.comm                                                                                استادیار دانشگاه فرهنگیان( نویسنده مسئول) 1

 alalsobhani@yahoo.comj                                                                                          مدرس گروه معارف دانشگاه فرهنگیان 2
 moshaver.mht@gmail.com                                                                                          درس گروه معارف دانشگاه فرهنگیان م 3

نگیان استان تاثیر آموزش کوتاه مدت مذهبی بر دانشجو معلمان برون گرا و درون گرا دانشگاه فره
 همدان
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  . مقدمه1
ترین موضوعات پژوهشی، میزان سنجی و بررسی تأثیرموضوعات بازندگی ترین و الزمدر جامعه امروز، یکی از ضروري

اقتصادي ، علمی، وباالخص فرهنگی که زیربناي توسعه انسان هاست، خصوصاً براي مسئولین و متولیان امور مختلف 
وجه آینده روشنی هیچهاي صورت گرفته ارزیابی و بررسی نشود بهکه اگر تأثیرات اقدامطوريجانبه است هست. بههمه

هاي فرهنگی و دینی الزم است در پیش رو نخواهد بود. بنابراین جهت شناخت مخاطبین و میزان تأثیرات برنامه
هاي توسعه فرهنگی دینی و تعمیق باورهاي هاي اجراشده صورت گیرد . یکی از راههایی در خصوص برنامهزیابیار

  هابراي مخاطبین می باشد.هاي تخصصی و عمومی وکالسهاي آموزشی ، کارگاهاعتقادي برگزاري دوره
اساس اعتقادي باورهاي دینی ما را شویم که ممکن است رو میهمه ما در هرلحظه با مسائل و شبهات جدیدي روبه

برد، نقش اساسی در ها یا راهبردهایی که فرد در مقابله با چنین مسائلی به کار میزیر سؤال ببرد . لذا آموزش شیوه
هاي شناختی و رفتاري افراد در تفسیر و غلبه کند. فرآیندهاي ارزیابی و مقابله تالشسالمت نفس و دین  او ایفا می

). در بحث ارزیابی اولیه موضوعات تهدید کننده سالمت 1993باشند. (موس و شفر،زندگی موثرمی بر مشکالت
  خطر ارزیابی کند.اعتقادي، فرد ممکن است موقعیت را تهدید کننده یا برعکسبی

و امکاناتی که در مرحله دوم یا ارزیابی ثانویه، نوع اقدامی که فرد باید نسبت به آن موقعیت به عمل آورد و نیز نیروها 
شود. احساس خطر و میزان آن وابسته به کند، مورد بررسی واقع میبراي حل و مقابله با آن در خود احساس می

کند در اختیار دارد و این موضوع در رابطه با اطالعاتی است که محیط، تجارت معلوماتی است که فرد احساس می
است. اطالعات تازه ممکن است در ارزیابی فرد از موقعیت مؤثر  هاي شخصی برایش به وجود آوردهزندگی و ویژگی

  ).1378واقع شود و آن را مورد ارزیابی مجدد قرار دهد(آزاد، 
هاي شدید زندگی را تواند اثرات بحرانتحقیقات پیشین نشان داده است که مذهبی بودن به معناي وسیع کلمه می

) گزارش کردند که تعهد مذهبی، D.WIMBERLY) (1983برلی (و ویم T.COOK )تعدیل کند. براي مثال کوك ( 
دهد. ( داده بودند، تحت تأثیرقرارمیسازش والدینی را که اخیراً کودکی با به خاطر اختالل خون یا سرطان ازدست

تن ) . امروزه تردیدي در آن وجود ندارد. این مسئله همواره در سال هاي اخیر موردتوجه محققی1990پارك و کوهن، 
هاي به گیري هاي مذهبی افراد و اهمیت آن بر روي آموزشبوده است. اما نقش تعدیل گر مذهب و به خصوص جهت

  موقع اعتقادي و دینی، از موضوعاتی بوده است که کمتر موردتوجه محققین قرارگرفته است. 
  هدف پژوهش .1,1

گیري مذهبی ( اعتقادي مذهبی بر دانشجویان با جهتمدت هاي کوتاههدف پژوهش حاضر، بررسی میزان تأثیردوره
  بیرونی) می باشد. -درونی

  هاي پژوهشفرضیه. 1,2
  اند از:هاي اصلی این پژوهش عبارتفرضیه
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گیري برونی گیري مذهبی درونی وجهتمدت اعتقادي بر دانشجومعلمانی که داراي جهتهاي کوتاهبرگزاري دوره. 1
 هستند تاثیر دارد.

  اند از:هاي اصلی، فرضیه فرعی این پژوهش عبارتتوجه به فرضیهبا 
 گیري مذهبی برونی دانشجو معلمان را کاهش می دهد.مدت جهتهاي کوتاهبرگزاري دوره. 2

  گیري مذهبی درونی دانشجو معلمان را افزایش می دهد. مدت جهتهاي کوتاهبرگزاري دوره. 3
  تعاریف مفهومی و عملیاتی . 1,3
گیري گیرد. این مفهوم عبارت است از جهتاین قسمت، تعاریف مختلف اساسی پژهش حاضر مورد بررسی قرارمی در

  گیري مذهبی برونی، دوره آموزشی .مذهبی درونی، جهت
  گیري مذهبی درونیجهت. 1,3,1
شود( میصورت یک چارچوب معنا بخش هست که بر حسب آن تمام زندگی شناخته گیري مذهبی درونی بهجهت

یابند. دیگر نیاز ها هر گیري، انگیزه هاي  اصلی خود را در مذهب خود، می). اشخاصی با این جهت1985دوناهو، 
کنند، سعی چقدر هم که قوي باشند، نسبت به انگیزه ارزش کمتري دارند. چنین اشخاصی وقتی باوري را قبول می

  ).1967نند ( آل پورت، طور کامل دنبال ککنند آن را درونی ساخته و بهمی
  گیري مذهبی برونیجهت. 1,3,2

). اشخاصی با این 1985یک روي آورد مذهبی در خدمت خود و برتاي متناسب نشان دادن خود، هست( دوناهو
گیري هاي افرادي که چنین جهتکنند. ارزشگیري مذهبی، از مذهب براي رسیدن مقاصدشان استفاده میجهت

منفعت طلبانه هست. به عبارت دیگر، مذهب براي چنین اشخاصی، وسیله اي هست تا به وسیله  دارند، اغلب ابزاري و
  ).1967باشند برسند ( آل پورت،ها مهم تر میآن به هدف هاي دیگري که براي آن

  گیرد.) مورد سنجش قرارمیrosگیري مذهبی (درونی و برونی) آل پورت ( در این پژوهش، جهت
  مدتکوتاه دوره آموزشی. 1,3,3

صرفا گواهی آنان، دانش مدت به دوره اي اطالق می شود که ضمن تامین نیازهاي دانش آموختگان و ارتقاء دوره کوتاه 
  بیش از دوهفته است. طول دوره بسته به محتواي دوره شرکت در دوره صادر میشود و 

  طرح پژوهش. 1,4
ش تجربی که در آن اطالعات و نتایج مورد نظر تحت طرح پژوهش حاضر، پس رویدادي است. در مقایسه با پژوه

آید، در پژوهش پس رویدادي، پژوهشگر به دنبال کشف و بررسی روابط بین عوامل شرایط کنترل شده اي به دست می
و نوعی رفتار که قبال وجود داشته یا رخ داده، از طریق مطالعه نتایج حاصل از آنهاست. بنابراین پژوهشگر هیچ دخالتی 

  ).1378ر بروز آن نداشته است ( دالور، د
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  جامعه آماري. 1,5
  هاي استان همدان می باشند جامعه آماري مورد پژوهش، دانشجومعلمان پسر و دختر پردیس

  نمونه آماري. 1,6
نفر از دانشجو معلمان مقطع کارشناسی دانشگاه فرهنگیان استان همدان شاغل به تحصیل در  154نمونه موردبررسی

  بودند. 94-95سال 
  روش نمونه گیري .1,7

نفر بصورت رندمی و مختلف از دانشجویان  15هاي موجود تعداد به وسیله فراخوان وسهمیه بندي بین تمامی رشته
ها شد که پاسخ هاي آندختر و پسر دوره کارشناسی در هر رشته ثبت نام گردید و به آزمودنی ها اطمینان داده می

عنوان گروه نمونه انتخاب دانشجومعلم دختر وپسر از دوره کارشناسی به  154بدین ترتیب،محرمانه خواهد ماند. 
هایی کوتا مدت اصول پنج گانه اعتقادي با استفاده از استادان مجرب بر گزار آزموندورهشدند. وسپس با برگزاري پیش

  آزمون گرفته شد .شد و سپس در آخرین جلسه دوره آموزشی پس
  اي پژوهش شیوه اجر. 1,8

کرد.سپس برونی) آل پورت را تکمیل می -گیري مذهبی (درونیبراي انجام این پژوهش، هر دانشجو ابتدا مقیاس جهت
بیشترین افراد که داراي جهت گیري برونی بودند وبیشترین افرادي که داراي جهت گیري درونی بودن رامورد بررسی 

  قرار دادیم .
  ابزار پژوهش. 1,9

هاي مقابله با استرس، از مقیاس گیري هاي مذهبی با شیوهمنظور ارزیابی میزان ارتباط جهتدر این پژوهش به
) استفاده wocهاي مقابله اي الزاروس و فولکمن (برونی آل پورت و مقیاس شیوه –گیري هاي مذهبی درون جهت

  ه است.شده است. در این قسمت هر کدام از این ابزار ها توضیح داده شد
)اندازه گیري رابطه بین مذهب و پدیده روانشناسی به rosبیرونی) آل پورت ( -گیري مذهبی ( درونیمقیاس جهت

اند تا الگوهاي گردد. در سال هاي اخیر محققین در حوزه روان شناسی مذهب در تالش بودهآغاز قرن اخیر بر می
  ).1998ارتباط با بعد معنوي انسان بیابند( گورساچ،هاي روان شناختی در مناسبی براي اندازه گیري پدیده

گیري مذهبی یکی از مقیاس هایی که در این زمینه ساخته شده و بسیار موردتوجه قرارگرفته است مقیاس جهت
گیري درونی و برونی آل پورت بر مبناي کوشش هاي نظري اش سعی در ساختمان مقیاسی براي اندازه گیري جهت

گیري مذهبی برونی گزینه آن به جهت 11گزینه اي ساخت که  20او به همین منظور یک مقیاس هاي مذهبی نمود. 
  کردند.گیري مذهبی درونی اشاره میگزینه آن به جهت 9و 

ساخت که تمام گزینه هاي آل پورت در I/E  مقیاسگزینه از  21) یک نسخته R.Feaginفگین ( 1963در سال 
آن انتخاب شده بودند وعالوه بران یک گزینه دیگر نیز به آن افزود.( مذهب همان کاري را می کند که عضویت من 
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کند که زندیگیم را متعادل و پایدار نگهدارم). این گزینه همبستگی کند. یعنی کمک میدرگروه دوستان و آشنایان می
) 1985داشت و از آن به بعد این مقیاس بیشتر مورد استفاده قرارگرفته است (دوناهو،E  ) با مقیاس ./61مثبت باالي 

.) بود که بسیار نزدیک به /20گیري مذهبی درونی و برونی (طبق تحقیق آل پورت همبستگی بین گزینه هاي جهت
  ).1985همبستگی محاسبه شده توسط آل پورت بود(دوهانو، 

گیري مذهبی درونی و برونی فگین به فارسی ترجمه شد و این آزمون در ایران، مقیاس جهتبراي سنجش روایی 
صحت ترجمه آن با بازخوانی توسط متخصصین دیگر و ترجمه دوباره آن به انگلیسی تصحیح گردید و سپس با 

ینه ها بر اساس بازنویسی هاي متعدد سعی در متناسب  نمودن آن با بافت فرهنگی و مذهبی ایرانی گردید و گز
نی بدین صورت گیري مذهبی برومقیاس لیکرت تنظیم گردید. در این مقیاس نمره گذاري براي سواالت مقیاس جهت

گیري مذهبی . و براي سواالت مقیاس جهت1و کامالً موافقم 2، تقریبا موافقم 4، تقریبا مخالفم5هست: کامالً مخالفم
. اعتبار این 5و کامالً مخالفم4،تقریبامخالفم2 ، تقریباموافقم1 موافقمدرونی نمره گذاري بدین صورت هست: کامالً

. بر اساس آلفاي /737نفري از دانشجویان استان تهران بااعتبار 235) در یک نومنه 1378مقیاس توسط جان بزرگی (
  کرانباخ مورد آزمون قرارگرفته است.

ري از دانشجویان دانشگاه تهران صورت گرفت، اعتبار نف 100در پژوهشی دیگر نیز که توسط مختاري در یک نمونه 
. به دست آمد. بعد از اجراي آزمون، /715این مقیاس به روش آلفاي کرانباخ محاسبه گردید که ضریب آلفاي معادل 

گیري گیري مذهبی درونی و باالترین نمرات مربوط به افراد داراي جهتپایین ترین نمرات مربوط به افراد داراي جهت
  شوند.عنوان دو گروه نمونه اصلی انتخاب میشود.بر اساس توزیع نمره هاي این آزمون قرار دارد بهمذهبی برونی می

  . بحث2
  هاوتحلیل دادهروش تجزیه. 2,1

هاي دو گروه مستقل و به وسیله نرم افزار اطالعات حاصله با استفاده از روش آزمون معنی دار بودن تفاوت میانگین
SPSS وتحلیل قرار گرفت.در فصل سوم فرآیند روش شناختی موضوع بررسی شد. پس از اجراي پژوهش مورد تجزیه

وتحلیل قرار گرفت که در این قسمت نتایج حاصل در دو بخش توصیفی و استنباطی آمده مورد تجزیهدستهاي بهداده
  گیرد.موردبررسیقرارمی

  هابیان توصیفی داده .2,1,1
  شود.آمده از نمونه بر حسب جنس، سن، وضعیت تاهل و رشته تحصیلی ارائه میدستهاي بهافتهدر این قسمت ی

  نفر: 40پایایی تست شده روي 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 
.735 21 

  
پایایی پرسشنامه بر اساس معیار ، مشاهده می شود SPSSباتوجه به جدول باال،ازپایایی به دست آمده توسط نرم افزار

  .است، پرسشنامه از پایایی خوبی برخوردار است 0,7محاسبه شده و چون بیشتر از  0,735آلفاي کرونباخ 
  داري بیرونی در مرحله اول و دوم به وسیله آزمون تی زوجی:مقایسه تغیرات حاصل شده در دین

دومتغیردینداري بیرونی ودرونی درمرحله ) انگین اختالفاتمیانگین،انحراف معیار،می( جدول زیرشاخصه هاي آماري
 .هاي اول ودوم رانشان می دهد

Paired Samples Statistics 
 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 
1 

biruni1 3.2444 209 .48574 .03360 
birun2 3.1594 209 .57548 .03981 

Pair 
2 

daruni1 3.1975 211 .45013 .03099 
daruni2 3.2797 211 .51884 .03572 

همبستگی  ضریب همبستگی ارایه می کند. ضریبرا براي  sigجدول زیربه ترتیب تعداد داده ها،ضریب همبستگی و
بین دو متغیر دینداري بیرونی و درونی مرحله اول و دوم sigاست. با توجه به مقدار  /000داده زوجی برابر  200براي 

 معنی داري وجود دارد.همبستگی 

 
Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 
Pair 1 biruni1 & birun2 209 .517 .000 
Pair 2 daruni1 & daruni2 211 .359 .000 

  
درصد است بنابراین تفاوت چشمگیري بین  5آزمون کوچکتر از  Sig. جدول زیرنتایج آزمون تیرا نمایش می دهد

درصد وجود دارد. با توجه به این که حد باال و  5میانگین دینداري درونی در مرحله اول و دوم دوره در سطح خطاي 
 درصدي اطمینان براي اختالف میانگین دینداري درونی در مرحله اول و دوم هر دو مثبت هستند 95پایین بازه 

برگزاري چنین دریافت می شود که دینداري درونی مرحله دوم بیشتر از دینداري درونی مرحله اول است بنابراین 
 دوره در افزایش دینداري درونی اثر بخش می باشد.
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Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

Mean 

Std. 
Deviati

on 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

Pair 1 biruni1 - birun2 .08501 .52721 .03647 .01311 .15690 
Pair 2 daruni1 - daruni2 -.08225 .55154 .03797 -.15710 -.00740 

 
  درونی سازي مذهب. 2,2

اعتقادات مذهبی ازنظر محتوا و هاي شده، نظامهاي آن، بیاني مذهب و کنشصورت متعارف دربارهبرخالف آنچه به
شده است. اعتقادات مذهبی خاص، در بخش ازاین توصیفتر از آن چیزي است که پیشعملکرد، بسیار گسترده

اند و تداوم خود را درگرو انتقال از نسلی به نسل دیگر توجهی از مسائل، در چارچوب انتقالی فرهنگی استقراریافتهقابل
اي کامالً شخصی و از آن خود، به نسل جدید منتقل عنوان پدیدهاي یک اجتماع، مذهب را بهدارند و بدین ترتیب اعض

عنوان یک پدیده کنند. با این توصیف ضرورتاً مذهب براي تداوم و ایفاي نقش خود نیازمند آن است که تا بهمی
دهایی موردتوجه است که بر شود، همواره فرآینشود. زمانی که از درونی سازي بحث می "درونی سازي"فرهنگی 

آورد. در درونی سازي، سخن از وارد شدن اساس آن فرد تغییراتی عمیق در ساختارهاي روانی خویش به وجود می
یک پدیده یا موضوع برونی در ساختارهاي روانی و افزودن یک عنصر به مجموعه عناصر موجود درروان انسان نیست. 

اي است که این ورود گونهشناختی بههاي روانناصر موضوعات بیرونی در ساختدرونی سازي به معناي وارد ساختن ع
  )1378هاي موجود توحید یابد (بهرامی احسان،منجر به تغییرات ساختاري گردد و یا خود با ساخت

افزودنی عنوان یک پدیده گویند، مذهب را نه به) از درونی سازي سخن می1985بدین ترتیب زمانی که دسی و رایان ( 
توان خود نمیخوديکنند. از این دیدگاه مذهب را بهشناختی، تحلیل میعنوان یک موضوع مصنوعی غیر روانو نه به

کند. چگونگی پیوند عناصر مذهبی در  شناختی به بحث گذاشت. آنچه کنش مذهبی را تعیین میدر چهارچوب روان
  .لیل فرآیند درونی سازي روشن نخواهد شد (همان منبع) شناختی است و این متهم جز با تحساختارهاي روان
عنوان یک پدیده اند. نخست آنکه مذهب به) نظریه خود را بر اساس چند اصل استوا ساخته1985دسی و رایان، (

درون ساز گردد. دوم آنکه لزوماً یک  –شناختی هاي روانمانند دیگر پدیده -فکري و فرهنگی، براي ایفاي نقش خود
توان حداقل دو سبک درونی سازي سبک خاص درونی وجود ندارد و با توجه به شرایط خاص فردي و اجتماعی، می

  اند از:را از یکدیگر متمایز کرد. این دو سبک عبارت
  درونی سازي مبتنی بر درون فکري -الف
  سازيدرونی سازي مبتنی بر همسان -ب
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سازي مبتنی بردرون فکري، عبارت است  از فرآیند درونی سازي عناصر مذهبی در ساختارهاي روانی، در درونی 
منظور اجتناب از احساس گناه، احساس شرم، اضطراب و یا از دست دادن حرمت خود. شرایط الزام آور برونی و یا به

که عناصر مذهبی با ص است و امکان آندهی ناقاز دیدگاه دسی و رایان این سبک از درونی سازي، یک سازمان
شناختی در چارچوب یک جذابیت درونی توحید  یابند ضعیف است. بدین ترتیب، درونی مجموعه ساختارهاي روان

  ها و استرس همراه باشد.تواند با تجربیاتی از تعارضساختن عناصر مذهبی از طریق درونی فکري می
داده در چارچوب یک یرات زیربنایی است که در ساختارهاي روانی رويسازي، تغیدرونی سازي مبتنی بر همسان

  رساند.به حفظ  تمامیت هویت یاري می –شناختی مذهب در خدمت ساخت بخشیدن ابعاد روان –توحید یافتگی 
و یا هاي درونی یا برونی باشند در این سبک از درونی سازي، مفاهیم و مضامین مذهبی بیش از آنکه متکی بر الزام

صورت طبیعی در خدمت وحدت و احساس گناه، اجتناب از اضطراب، حفظ حرمت خود و جز آن تغذیه شوند، به
  آید (همان منبع).یکپارچگی و توحید بخشیدن به ساختارهاي روانی درمی

داشت. درونی  توان نتایج متفاوتی نیز انتظاراز دیدگاه دسی و رایان با توجه به میزان و شکل درونی سازي مذهب، می
طور طبیعی براي مفاهیم مذهبی، همگرایی بیشتري با ساختارهاي روانی سازي، بهسازي مذهب با توجه به همسان

  دهد. هاي عمیق خود، مبناي عمل قرارمیفراهم ساخته و فرد، مذهب را در چارچوب خواسته
بخشیدن به عناصر روانی و به توحید بخشیدن بدین ترتیب این شکل از درونی سازي ازآنجاکه عمالً در خدمت انسجام 

گردد. داراي کنش سالمتی است و در خدمت عملکرد مؤثر دستگاه روانی قرار شناختی منجر میهاي روانساخت
فکنی به دلیل فاصله داشتن با خواست شخصی عمالً در یک چهارچوب تحمیلی گیرد. این در حالی است که درونمی

تواند مشکالتی نیز فراهم سازد. این بد است که با تعدادي از اقد کنش سالمتی است و میشود، فبر فرد ظاهر می
سازي منجر به ثبات بیشتري در هویت، حرمت خود، که همسانشناختی ارتباط دارد.درصورتیپیامدهاي منفی روان

چنین در گزارش این گردد. همشکوفایی خود و نیز فقدان عناصر مزاحم و اغتشاش آمیز در سالمت روانی می
هاي اجتماعی و بدنی سازي ، اضطراب، اختالل در کنشپژوهشگران ، بین همان سازي با میزان افسردگی

)somatizationشود.ها، رابطه منفی دیده می) تعارض  
وحدت  ها، عمده تربیت تأکید در تأثیر مذهب بر سالمتی روانی، نقش مذهب دربدین ترتیب با توجه به مجموعه یافته

  ).1378شناختی است ( بهرانی احسان، بخشی به سازمان روانی انسان و توحید یافتگی روان
تواند بدون نویسد: انسان نمیاي برجهان بینی اسالمی، انسان و ایمان می) در کتاب مقدمه1366شهید مطهري (

ش براي بشریت و تمدن بشري انجام داشتن ایده و آرمان و ایمان زندگی سالم داشته باشد یا کاري مفید و ثمربخ
وقت از الك منافع آید که هیچصورت موجودي غرق در خودخواهی درمیدهد. انسان فاقد هرگونه ایده و ایمان یا به

آید که تکلیف خویش را در زندگی در مسائل صورت موجودي مردد و سرگردان درمیشود ولی بهفردي خارج نمی
  داند.اخالقی و اجتماعی نمی
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سو کشیده سو و گاهی به آنبرد. گاهی به ایناگر مکتب و آیینی تکلیفش را روشن نکرده باشد همواره مردد به سر می
گردد.  آن چیزي که الزم است موردتوجه واقع شود این است که تنها ایمان مذهبی شود و موجودي ناهماهنگ میمی

د. هم خودخواهی و خود پرستش را تحت شعاع ایمان و عقیده صورت یک مؤمن واقعی درآورقادر است که انسان را به
اي که مکتب ترین مسئلهکه انسان در کوچکطوريو مسلک قرار دهد و هم نوعی تعبد و تسلیم در فرد ایجاد کند، به

حدي بها درآورد. در صورت یک شیء عزیز و محبوب و گراندارد هم به خود تردید راه ندهد و هم آن را بهعرضه می
  معنا باشد.که زندگی بدون آن برایش هیچ و پوچ و بی

  اند از:) آثار و فواید ایمان مذهبی عبارت1366ازنظر شهید مطهري (
دهد به این نحو جهت که تلقی انسان را نسبت به جهان شکل خاص میبهجت و استنباط: ایمان مذهبی ازآن -الف

نظام کلی هستی کند طبع دید انسان را نسبت بهو سعادت معرفی میدار و هدف را خیر و تکامل که آفرینش را هدف
  سازد.و قوانین حاکم برآن خوش بینانه می

نقش ایمان در بهبود روابط اجتماعی: زندگی سالم اجتماعی که افراد قوانین و حدود و حقوق یکدیگر را محترم  -ب
بورزند، هر یک براي دیگري آن را دوست بدارد که  حساب آورند، به یکدیگر مهرشمارند، عدالت را امري مقدس به

پسندد، به یکدیگر اعتماد و اطمینان داشته باشند، در دارد و آن را نپسندد که براي خویش نمیبراي خوددوست می
هاي اخالقی را محترم شمارند و باهم متحد و متفق باشند، در سایه ایمان مذهبی است مقابل ستم به پا خیزد و ارزش

  یابد.تحقق می که
گرداند. انسان باایمان ها را شیرین میآفریند و تلخیها: ایمان مذهبی در انسان نیروي مقاومت میکاهش ناراحتی -ج

ها به نحو مطلوب باشد، اگر العملش در برابر تلخیداند هر چیزي در جهان حساب معینی دارد و اگر عکسمی
  شود.رف خداوند متعال جبران میجبران باشد به نحوي دیگر از طغیرقابل

هاي زندگی هاي روحی و تلخیهاي روانی که ناشی از ناراحتیازنظر روان شناسان مسلم و قطعی است که اکثر بیماري
شود. افراد مذهبی به هر نسبت که ایمان قوي و محکم داشته باشند، از این است، در میان افراد غیرمذهبی دیده می

هاي مذهبی پدید آمده است افزایش روي از عوارض زندگی عصر ما که در اثر ضعف ایماند. ازاینترنها مصونبیماري
  هاي روانی و عصبی است.بیماري

تواند باشند که میهاي مذهبی میکنند که افراد مذهبی، داراي روان بنه) اشاره می1993مکینتاش، سیلور و ورتمن (
توانند ارزیابی ما هاي مذهبی میتوان گفت که روان بنهمبناي این نظریه میها را در پردازش مرگ کمک کند. بر آن

توانند هم بر ارزیابی ما از رویدادها هم زا تحت تأثیر قرار دهند و بنابراین، این روان بنه ها میرا از رویدادهاي استرس
گیري درونی، شند و افراد مذهبی داراي جهتها و حتی بر چگونگی وقوع رویدادها اثر داشته باهاي مقابله با آنبر شیوه

دهد.  این افراد، زا، تحت تأثیر قرارمیها را از رویدادهاي استرسباشند که نحوه ارزیابی آنهایی میداراي روان بنه
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کنند و لذا در موقعیت هاي مختلف  سازش بهتري را نشان هاي رویارویی مسئله محور، استفاده میمعموالً از شیوه
  دهند.می

هاي اي درونی به ارزش)، به این نتیجه رسیدند که مذهبی بودن درونی، که در آن فرد باانگیزه1990پارك  و کوهن (
  واالیی اعتقاد، ارتباط بیشتري با رویارویی مسئله محور و درنتیجه سالمت روانی دارد.

ود، مذهبی بودن میزان ناسازگاري را افزایش ) این فرضیه الیس را که اظهار داشته ب1994همچنین واتسون و دیگران (
ها به ها فرضیه الیس را تایید نکرد. آنآزمودنی موردبررسی قراردادند. نتایج آن 351اي متشکل از دهد با نمونهمی

دهند و حتی مذهبی بودن این نتیجه رسیدند که افراد داراي مذهب درونی، سازش یافتگی بیشتري از خود نشان می
توانیم بپذیریم که مذهب موجب شکل تنها نمیز با همسازي همراه است. یعنی بر اساس این تحقیقات نهسنتی نی

اي گونهگردد. بلکه آنهایی که به راستی مذهبی هستند، با مسائل زندگی بهگیري ساختارهاي شناختی غیر منطقی می
  شوند.منطقی و کارآمد مواجه می

گیري مذهبی درونی هاي دانشجویان داراي جهتود تفاوت معنادار، بین میانگینهاي این پژوهش وجدر مورد فرضیه
  مدت آموزشی  مشاهده نشد.هاي کوتاههاي این دو گروه، در تأثیر دورهو برونی تفاوت معناداري بین میانگین

دارند، از اهمیت بر عهدهنقش معلمین و مربیان در تعلیم و تربیت، خصوصاً معلمانی  که وظیفه تعلیم علوم دینی را . 1
بسیاري برخوردار است. زیرا باید ایشان خود از معرفت علمی  و عملی الزم برخوردار باشند تا بتوانند به نحو شایسته 
اي پاسخ گویی نیازهاي دانش آموزان و دانشجویان باشند، تا بدین وسیله سبب عمیق تر شدن باورهاي مذهبی دانش 

 آنان گردند.

دینی و معارف اسالمی، اگر چنانکه این کتب همچون کتب درسی نگاشته شده و همپایه دیگر کتب نقش کتب . 2
آموزشی بوده و این اندیشه را در اذهان دانش آموزان و دانشجویان تداعی نماید که باید این دروس را آموخت تا نمره 

صورت یقین تأثیر ي دانش پژوهان نشود. بهالزم را تحصیل نمود و نیز اگر در تنظیم این کتب توجه کافی به نیازها
 ها انتظار داشت.توان از آموزش آنعملی مثبتی را نمی

توانند به نحو فراگیري مؤثر باشند، وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، از دیگر متولیان امور فرهنگی که می. 3
  اندیشه هاي توانند با ارائه صحیح باشند که میتلویزیون و نشریات و به خصوص مساجد می

  را فراهم کنند.گیري هاي مذهبی دینی و چهره واقعی مذاهب، زمینه درونی شدن هر چه بیشتر جهت
  نتیجه گیري. 3

هاي دارند و هزینههاي فرهنگی متعدد که مسئولیت ساختن فرهنگ جامعه را بر عهدهدر جامعه ما باوجود دستگاه
اي بینیم کارهاي موازي و بدون نتیجهحال میکنند ولی بااینزیادي در راستاي تقویت فرهنگ جامعه پرداخت می

ها و جلسات و... فرهنگی ارزیابی نکردن نشناختن مخاطبین هست یل عدم تأثیر برنامهگیرد ، یکی از دالصورت می
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ها را رصد نموده و براي آن ها و آموزشهاي بسیار ساده میزان تأثیرات دورهتوان با بررسیکه  میطوري.به
  ودداري نماییم.هاي زیاد ولی کم بازده خمدت و بلندمدت کنیم. وازصرف هزینههاي کوتاهریزيبرنامه

گیري مذهبی (درونی و مدت اعتقادي با توجه به  جهتهاي کوتاهاین پژوهش، جهت بررسی میزان تأثیرات دوره
هاي بررسی میزان تأثیرات دوره "هاي اصلی اول یعنی آمده درمجموع، فرضیهدستگرفته است. نتایج بهبرونی) انجام

توان گفت برگزاري شود. بنابراین میي مذهبی (درونی و برونی) مشاهده نمیگیرمدت اعتقادي با توجه به  جهتکوتاه
گیري  با دانشجویان  گیري مذهبی درونی تفاوت چشممدت اعتقادي براي دانشجویان داراي جهتهاي کوتاهدوره

  گیري مذهبی برونی، ندارند.داراي جهت
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