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  ؛ و تصور مثبت و منفی از اوخدا
  آموزان دانش یو رابطۀ آن با عزّت نفس و سالمت روان

  **يزهره خسرو/  *يسارکزهرا خا
  دهيكچ

از خدا با عزّت نفس و سـالمت   یرابطۀ تصور مثبت و منف یپژوهش حاضر با هدف بررس
ـ  يهـا  از رشـته  یرسـتان یآمـوز دب  دانـش  300ن پژوهش، یانجام شد. در ا یروان  یلیتحص

نامۀ تصور از خـدا،   ساده انتخاب شدند و به پرسش یتصادف يریگ گوناگون با روش نمونه
) پاسخ دادند. G.H.Q.28( ینامۀ سالمت روان ت و پرسشیوپر اسمکنامۀ عزّت نفس  پرسش

ـ انس چند متغیوار«، »یهمبستگ«همچون  يآمار يها ها با شاخص داده ـ «و » يری ون یرگرس
ن تصور مثبت از خدا با سالمت روان و عزّت یج نشان داد بیل شدند. نتایتحل» گام به گام

نشان داد » ون گام به گامیرگرس«جۀ آزمون ین نتیمثبت وجود داشت. همچن ینفس، همبستگ
مت روان دارد عامـل عـزّت نفـس و    سال ینیب شیدر پ يا نندهک نیه سهم تعک ین عاملیاول
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  مقدمه
ه از کـ  ییهـا  تـالش  با وجوداست و  یسالمت کلی از مفهوم يا نبهج یموضوع سالمت روان

به عمل آمده  یسالمتشتر یبهرچه  نیدر جهان به منظور تأم یگامان سالمت روان شیپ يسو
 جملـه  از یالت بهداشـت روانـ  کو مشـ  1میراه هسـت  يدر ابتـدا  توان گفت: هنوز ی، ماست

ه کـ  ير شمار افـراد روزه ب هر ،گرید يش جوامع است. از سویمهم رو به افزا يها يگرفتار
ن یآنهاسـت، همچنـ   یروحـ  یهـا و درمانـدگ   يرنجـور  درمـان روان » تیـ معنو«باور دارنـد  

 يو بهداشـت روان بـر باورهـا و رفتارهـا     یروانـ  يهـا  يماریدرمان ب يبراه ک یمتخصصان
مهم  يا مسئله ین مذهب و سالمت روانیارتباط ب 2شود. یشوند، افزوده م یز مکمتمر یمذهب

ن یا 4،ادوناهوبه نظر  3ن دو را به اثبات رسانده است.ین ایارتباط ب ياریاست و مطالعات بس
قـرار دارد. شـواهد    یدرمان ت در قلب روانیه مذهب و معنوکر قابل اجتناب است یمسئله غ

مـاران را در  یتوانـد ب  یم يمعنو يها دهد اعمال و مداخله یه نشان مکوجود دارد  يا ندهیفزا
ه موضـوع خـدا از جملـه    کـ نیامـا بـا توجـه بـه ا     5ند.ک ياریمقابله و درمان  يتالششان برا

شناسـان   ن روانیقرار دارد، در ب یاست و در رأس موضوعات مذهب یمذهب یرات اساسکتف
وجـود   يا العـاده  خـارق  يرویـ ن ،مان به خدایدر ا هکنیبر ا یدا شده است مبنیپ ییها شیگرا

او را  یزندگ يها یل سختبخشد و در تحم ین میبه انسان متد يقدرت معنو یه نوعکدارد 
آن  يدر معـرض ابـتال   نـون کا ياریه بسـ کـ  یو اضـطراب  یاز نگران مردم را ند وک یم کمک

 يو .بـود  مزیام جیلیورد کله را مطرح ئن مسیه اک یگامان پیشاز  یکیسازد.  یدور م ،هستند
اگر مـا خـود را تحـت اشـراف      .وجود دارد یناگسستن يا ان ما و خداوند رابطهیم د:یگو یم

  6ما محقق خواهد شد. يم تمام آمال و آرزوهایم او شویم و تسلیخداوند درآور
مان بـه خداونـد داشـتند و از    یه اک یردند: مراجعانکگزارش  یقیدر تحق 7نیبرگو  چاردزیر

، از قـدرت  یشـناخت  ردنـد، در طـول درمـان روان   ک یشان استفاده مـ  یدر زندگ يمنابع معنو
ر یخداونـد تـأث  ه بر رابطۀ افراد بـا  ک یاز عوامل یکیمقابله برخوردار بودند. اما  يبرا يشتریب
  8.ه افراد از خداوند دارندکاست  يگذارد، نوع تصور یم

مقابـل   یاساسـ  صـورت  ه بهکدهد  یمتفاوت از خود نشان م يمایخداوند در قرآن دو س
 يجز دو جانب خدا يزیما چین دو سی، امؤمن یعقل متّق ياند. البته برا گر قرار گرفتهیدیک
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ن دو یـ از ا یکـی در  .رسـند  ینظر مـ ه دو متضاد ب نیا، یعقل معمول يبرا یول ،ستیگانه نی
و  یمحبت و رحمت نامتنـاه  يان و خدایپا یب یخواه یکر و نیخ يما، خدا خود را خدایس

و داور  ير در دادگسـتر یـ گ سـخت  ، خـدا گـر ید یی. در جادهد یبخشنده و آمرزنده نشان م
 يه غضـب و کننده است ک ی) و تالفالعقابدیفر (شدکیو سخت  يدر روز داور ینشدن نرم

  9آورد. یپا درم د او را ازیه فرود آکبر هر 
رد بـه تصـور   یگ یمل که از خدا در افراد شک يتصور ،یمنطق عقل معمول يبرا ،نیبنابرا

 تگر و راهنمـا یورت مهربـان، حمـا  صـ  هخدا بشود. در تصور مثبت،  یم میتقس یمثبت و منف
، خـدا بـا   یتصـور منفـ   در ته باشـد. بخـش داشـ   توانـد نقـش آرامـش    یه مکشود  یم تصور

ه کـ شـود   یتصـور مـ   ماننـد آن ر و یگ ننده، نامهربان، سختکطرد همچون یاصطالحات منف
   10شود. یدر افراد م یر و خلق منف، تنفّيدیموجب نوم

ـ کته مهم است کن نیالبته توجه به ا توانـد   یمـ  »تصـور خـدا  «اصـطالح   ،یلـ کطـور   هه ب
و  یجـان یتجـارب ه  ۀیـ شـتر بـر پا  یف شـود و ب یـ از خدا تعر افراد یجانیعنوان شناخت ه هب

عامـل   یکمذهب به عنوان  ۀرش قاطعانیز ضمن پذین 12پارگامنت 11است. یفرد مبتن یعاطف
ز کـ آن تمر يشـده و رو  ید مهم تلقّیآنچه با«سد: ینو ی، مانیدن به سالمت رویمؤثر در رس

د کیـ تأ يو 13».خـود دارنـد   يه افراد از مـذهب و خـدا  کاست  یفینوع برداشت و تعر شود
مشـخص و   يها ها و برداشت افتیم درینیب یم، میشو یم یکنزد یلیبه افراد خ یند وقتک یم

 یو برخـ  ،دیـ گر و مفیاریـ از آنها  یه برخکاز مذهب در ذهن و دل خود دارند  يا گانهچند
  .ننده و مضر هستندکدیگر نومید

 يجا یلک يالگومردم از خدا در دو  يها افتیف و دریتعار تمامباً یه تقرکافت یدر يو
ـ  اول، افراد خـدا را  يالگودر  :دریگ یم از خشـم، قهـر و انتقـام محـض      یصـورت منبعـ  ه ب
ن یخشـمگ  ين خـدا یـ ا يها ر در پنجهیمبتال به هبوط و اس يارک شناسند و انسان را گناه یم

ز یبرانگ ضطرابآور و ا خواسته هراساا نیخواسته  ،ن الگوینند. شناخت خدا در اک یتصور م
انـد، روز بـه روز از سـالمت     ردهکـ رابطه برقرار  ن الگو با خدایه بر اساس اک یمردم. است
 يالگـو  ه ازکـ هسـتند   ي، افـراد ن گروهیابل امق ۀرند. در نقطیگ یشتر فاصله میخود ب یروان

خداوند را بخشـنده و دوسـت خـود     الگو،ن یآنها در ا .نندک یم يرویدوم در اتباط با خدا پ



۸۶      ۱۳۹۱، سال پنجم، شماره دوم، تابستان  

مانه و گـرم بـه عمـل    یمالقـات صـم   ،عاشـقانه  ۀرابط یک يق برقراریدانند و با او از طر یم
ها و  ياز دشوار يارین گروه بسی. ااست یکبه انسان نزد یلیالگو، خدا خن یآورند. در ا یم

ـ ا ه ازکـ  يدانند. افراد یشتر میب یرشد و تعال يبرا ییها ها را فرصت رنج  يرو یالگـو پـ  ن ی
  برند. یلذت مشتر یبخود  ینند و از زندگک یرا تجربه م يدارتریپا یبهداشت روان نندک یم

ـ  »عـزت نفـس  «از  ينظـران برخـوردار   شتر صاحبیب ،گرید يسواز  عنـوان عامـل    هرا ب
ت نفـس در  زان عـزّ یم چوندانند و  یفرد م یاجتماع یعاطف يدر سازگار یو اساس يزکمر

 همچـون  ی، برخـ يرو نیبـد د دارنـد.  کیـ أت آن تیـ دارد بر اهم یینقش بسزا یسالمت روان
ماست  یشناخت از روانین نیت نفس مثبت ارزشمندترعزّ ندک یمادعا  1997در سال  14براون

ـ ا 15رود. یبه شـمار مـ   یسالمت روان يبرا يازین شیپ و و  اکلیاسـپ ه کـ اسـت   ین در حـال ی
ت نفـس رابطـه دارد و بـر اسـاس     تصور از خدا بـا عـزّ   گفتند: 1975در سال  16او ارانکهم

ننـد  یه آنها خداونـد را چگونـه بب  کنیتصور افراد از خودشان بر ا ،»یشناخت یهماهنگ« ۀینظر
ـ کـ  ییها ه دادهکاست  ه آنینظرن یفرض ا .گذارد یر میتأث خـود   كبـا ادرا  یطـور ضـمن   هه ب

 یردن آشـفتگ کـ م کـ  يد. بـرا نـ ک یجـاد مـ  یا یشناخت ی، ناهماهنگاستافراد مخالف  یواقع
ار، کـ ان همچـون  یفنونن است از ک، افراد ممیناهماهنگ نیاجاد شده توسط یا یشناخت روان
ه اطالعـات هماهنـگ بـا تصـور خـود      کنیافتن از اینان یاطم يبرا ینشیگز كا دریف یتحر

دن خـدا  یـ د يافـراد بـرا   ییبر توانا تواند یم ،تصور از خود ،نینند. بنابراکاستفاده  ،آنهاست
  رگذار باشد.یثأتننده ک تیننده، و حماکرنده، طردی، پذدهنده عنوان پرورش هب

، ده اسـت یگرد یبررس ياسناد يها کمذهب و سب ۀه رابطک یقاتیدر تحق ،نیعالوه بر ا
ن اتفاقـات را نسـبت بـه    یـ ا شوند یم یع بحرانیر وقایه افراد درگک یهنگامگردیده مشاهده 

  17دهند. یت آن نسبت میو جنبۀ قهارشتر به خدا ی، بیع معمولیوقا
 يسـو و از  18اسـت،  یمذهب یرات اساسکاز جمله تفخدا  ۀشیه اندکنیحال با توجه به ا

رار کـ م تیـ تب مقـدس دا ک، در در ارتباط با خداترس عشق و ه موضوعات کم ینیب یم ،گرید
ن مطالعه یا ين دو بعد برایا ،لین دلیبه ا ،و مهم هستند یامالً اساسکو هر دو موضوع   شده

 اسـت،  یامالً دو قطبـ کر خداوند ین تصاویه اکگونه فرض نشده  نیاما ا است.  انتخاب شده
و  یزمـان  ۀن نقطـ یـ دهنـدگان در ا  ر در ذهن پاسخین تصاویاز ای هریک ت نسبیه ارجحکبل
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ن اسـاس،  یـ ر گرفتـه و بـر ا  قـرا  یت نفـس مـورد بررسـ   آن بـا سـالمت روان و عـزّ    ۀرابط
  شده است: یو بررسن یتدو لیذ يها هیفرض

  مثبت معنادار وجود دارد. یان همبستگبا سالمت رو ن تصور مثبت از خدای. ب1
  دارد. وجود مثبت معنادار یت نفس همبستگمثبت از خدا با عزّ تصورن یب .2
  .دسالمت روان دار ینیب شیدر پ يا نندهک نییت نفس نقش تعتصور از خدا و عزّ .3

آمـوزان   دانـش  ن پـژوهش تمـام  یا يجامعۀ آمارگیري؛  و روش نمونه يآمارروش جامعۀ 
علـوم  «، »یعلـوم انسـان  « یلیتحصـ  ۀه در سـه رشـت  ک ناب استیشهر م یدولت يها رستانیدب

با استفاده از جـدول بـرآورد حجـم     ل بودند.یمشغول به تحص »یکزیفـ   یاضیر«و  »یتجرب
ـ  پسـر)  151دختـر و   149نفر ( 300، مورگانو  یرجسکبر اساس جدول  ،نمونه صـورت   هب

  .ها پاسخ دادند نامه انتخاب شدند و به پرسش» ساده یفتصاد يبردار نمونه«
  :استفاده شد لیذ ياز ابزارها ،در پژوهش حاضر هاي پژوهش؛ ابزار

  ١٩)  G.H.Qـ  ۲۸گلد برگ (  يسالمت روان نامة . پرسش۱
عنوان مجموعه  هتوان آن را ب یارائه شد و م گلد برگله یوس هب 1972در سال  نامه پرسشن یا

 ه درکـ  ،یمرضـ  كمشـتر  يهـا  ن سـطوح نشـانه  یتـر  نییه از پاکدر نظر گرفت  ییها پرسش
 یروانـ  يمارین بیز بیجاد تمایا آن یل شده و منظور اصلکیتش ،ددار وجود یاختالالت روان

رد کارک، اختالل در ، اضطرابیم جسمانیاس عالیاطالعات مربوط به مق 20.و سالمت است
به روش  نامه پرسش يگذار . نمرهاستقابل حصول  نامه پرسشن یاز ا یو افسردگ یاجتماع

، يگـذار  نمونـه  ةوین شـ یه در اکرد یگ یق ماز سمت راست تعلّ 3تا  0نه ازیچهار گز رتیکل
دهنـدة   نشـان تـر   نییپـا  يهـا  هتـر و نمـر   فیضع یسالمت عموم ةدهند باالتر نشان يها هنمر

  .بهتر است یسالمت عموم
هـا را   خرده آزمون ییایب پایو ضر 0/ 88را  نامه پرسشن یا یلک ییایب پایضر یعقوبی

  21 رده است.کگزارش  81/0تا  50/0ن یب
و  0/ 73را  نامـه  پرسشن یا یلک ییایب پای، ضر»دآزمون ـ آزمون مجد «در روش  يتقو

  22.آوردبه دست  68/0تا  57/0ن یرا ب ها اسیمقخرده  ییایب پایضر
خـرده   ي، و بـرا 90/0 نامـه  ل پرسـش کـ  يرونبـاخ بـرا  ک يب آلفـا یدر پژوهش حاضـر، ضـر  

، بـه  یو افسـردگ  یرد اجتمـاع کارک، اختالل در  یخواب ی، اضطراب و ب یم جسمانیعال يها اسیمق
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هـا   اسین خرده مقین ایب ین همبستگیآمد. همچنبه دست  0/ 85و  0/ 63،   0/ 80، 77/0ب یترت
  آمد.به دست  0/ 85و  70/0، 0/ 84، 0/ 80ب ی، به ترتیاختالالت روان یلکبا نمرة 

  يتوپر اسمكت نفس عزّ نامة پرسش .۲
اس یـ ه بـر مق کـ  ينظـر  دیـ ش را بـر اسـاس تجد  یت نفس خـو عزّ نامۀ پرسش تیوپر اسمک

 8ه کـ  بود سؤال 58 ياس داراین مقین نمود. ایانجام داد، تدو موندید و راجرز یخودمفهوم
، یلـ کت نفـس  اس عـزّ یـ خـرده مق  4شامل  نامه پرسشن یسنج است. ا آن دروغ سؤالماده 

 يگـذار  شـود. نمـره   یم یلیت نفس تحصو عزّ یت نفس خانوادگ، عزّیت نفس اجتماععزّ
ت از عـزّ  کیه حـا ک یدر سؤاالته ک ان معنیبه ا است؛ یکصورت صفر و  نامه به پرسشن یا

صـورت   هب سؤاالت ۀیرد و بقیگ یصفر م »ریخ«نمره و پاسخ  یک »یبل«پاسخ  ،نفس باالست
  .دشو یم يگذار س نمرهکبرع

ابتـدا   نامـه از دو روش اسـتفاده نمـود:    پرسـش  ةسـاز  یـی روا یبررسـ  يبرا 23يذوالفقار
ه کـ ردند کرا محاسبه  کزنیآ نامۀ پرسش یعنی ،همنام آن نامه پرسشبا  نامۀ پرسش یهمبستگ

ن یـی در تع ،گـزارش نمودنـد. در روش دوم   84/0را برابـر   آمدهبه دست  یب همبستگیضر
 يه بـرا کـ ردنـد  کاسـتفاده   »یل عـامل یتحل«سنجد، از روش  یآن را م نامۀ پرسشه ک يا سازه

ـ ابتـدا م  ،ن پـژوهش یل عامل در ایانجام تحل ت یـ فاکزان یـ م ةدهنـد  ه نشـان کـ  ،KMO 24زانی
سـپس از آزمـون    .ردندکگزارش  83/0ه مقدار آن را برابر ک ، محاسبه شداست يبردار نمونه

معنادار  يه از لحاظ آمارکمد آبه دست  07/6363ه مقدار آن برابر کردند کاستفاده  25بارتلت
ل یـ از دو روش تحل ،یل عـامل یـ رد. در تحلک یه میرا توج یل عاملیو انجام تحل معنادار بود

 PCه بـا توجـه بـه روش    کردند کاستفاده  ML(27احتمال( ۀنیشیبو  26)PC( یاصل يها فهمؤلّ
ت نفـس  عـزّ  ةهمان سـاز  یلکن عامل یه اکل شد مسج نامه پرسشبر  یلکعامل  یکتسلط 
  آورد.به دست  85/0ز یرا ن نامه پرسشن یا يب آلفای. ضراست

به  80/0 تیوپر اسمکت نفس عزّ نامۀ رونباخ پرسشک يب آلفایحاضر، ضر در پژوهش
  آمد.دست 

  تصور از خدا نامه پرسش .۳
ت یوضـع « نامـۀ  پرسـش از  ه مربـوط بـه خداونـد بـود    کـ  یعوامل خاص نامه، پرسشن یدر ا

ال و سـه  ؤسـ  27شـامل   نامه ن پرسشیاست. اار گرفته شده ک هانتخاب و ب RSI(28(» یمذهب
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 اسـت » از خـدا  یتصور منف«و  30»مراقبت خداوند« 29،»یحضور خدا در زندگ« اسیمقخرده 
 گریدیکـ بـا   »مراقبت خداونـد «و  »یحضور خدا در زندگ« يها اسیمقخرده  ،تیه در نهاک

از  ،ن پـژوهش یـ دهنـد. در ا  یمـ  لکیتشـ  را 31»تصور مثبـت از خـدا  «اس یب شده و مقکیتر
انجـام شـده، اسـتفاده     1384در سـال   يخسـرو ه توسـط  کـ  نامه، پرسش نیا یفارس ۀترجم
  است. دهیگرد

، 8، 6، 4االت ؤه سک صورتن یاست، به ا »رتیکل« ةویبه ش نامه ن پرسشیا يگذار نمره
  شوند. یم يگذار وس نمرهکصورت مع هاالت بؤه سیو بق 5تا 1از سمت راست از  11و  9

و  »مراقبـت خداونـد  «، »یحضور خدا در زندگ«اس یمقسه خرده  یدرون ییایپا 32نیالک
 ۀآورده اسـت و آنـرا نشـان   به دست  0/ 69و  82/0، 86/0ب یا به ترتر »از خدا یتصور منف«
  33.داند یم نامه پرسشن یخوب ا یدرون ییایپا

عامـل   خصـوص رونبـاخ در  ک يب آلفـا یرا با اسـتفاده از ضـر  نامه  پرسش ییایپا يعلو
و  86/0» تصـور مثبـت از خـدا   «، 89/0 »ونـد مراقبـت خدا «، 77/0 »یحضور خدا در زندگ«
  34.دست آورده ب 57/0 »از خدا یتصور منف«

 خصـوص نبـاخ در  روک يب آلفاینامه با استفاده از ضر پرسش ییایپا ،در پژوهش حاضر
 61/0» تصور مثبت از خـدا «، 64/0» مراقبت خداوند« ،60/0 »یحضور خدا در زندگ«عامل 

حضـور خـدا در   «عامـل   یهمبسـتگ  ،آمد. در ضمنبه دست  58/0» از خدا یتصور منف«و 
تصـور مثبـت از   «بـا   »)داتصور مثبت از خـ « يها مجموعهریز( »مراقبت خداوند«و  »یزندگ
  آمد.به دست  72/0و  77/0ب ی، به ترت»خدا

  رونبـاخ ک يب آلفـا یاز ضـر  را بـا اسـتفاده  نامـه   پرسـش  ییایـ پا يآبـاد  ضیفو  يخسرو
حضـور  «، 85/0» تصـور مثبـت از خـدا   «، 76/0» از خدا یتصور منف« يها مجموعهریز يبرا
د را آزمـون و آزمـون مجـد    ۀجـ ینتو  79/035نامـه   ل پرسشک يو برا 83/0» یدا در زندگخ

 »همزمـان  یـی روا«، از روش  نامـه  پرسش ییروا یبررس ين برایهمچن نند.ک یگزارش م79/0
 یمذهب يها نگرش«نامه  پرسشرا با  »تصور از خدا« نامۀ پرسش یاستفاده نمودند و همبستگ

گـزارش   67/0 آمـده را برابـر  بـه دسـت    یب همبستگیردند و ضرکفرد محاسبه  »ياریخدا
  ه معنادار است.کنمودند 
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تصـور از خـدا توسـط سـه تـن از      نامه  پرسش ییو محتوا يصور ییروا ،نیعالوه بر ا
 د قرار گرفته است.ییمورد تأ یشناس ن روانامتخصص

  ها افتهي
  استفاده شده است. »ون گام به گامیرگرس«و  رسونیپ یب همبستگی، از ضر ن پژوهشیدر ا

  همبستگی بین متغیرهاي اختالالت روانی، تصور از خدا و عزت نفس در افراد گروه نمونه:آزمون :1جدول شماره 
عزت 
  نفس

تصور 
از  یمنف

  خدا

تصور 
مثبت از 

  خدا

مراقبت 
  خداوند

حضور 
خدا در 

  یزندگ

اختالالت 
  یروان

یافسردگ رد کارک
  یاجتماع

یم عال  اضطراب
  یجسمان

  همبستگی

  عالیم جسمانی  100  57/0**  43/0**  57/0**  80/0** -17/0**  -14/0*  -20/0**  15/0**  -34/0**
  اضطراب  57/0**  100  46/0**  62/0**  84/0**  -11/0*  02/0  - 06/0  13/0*  -40/0**
  کارکرد اجتماعی  43/0**  46/0**  100  46/0**  70/0**  -16/0*  - 07/0  -15/0**  11/0*  -47/0**
  افسردگی  57/0**  62/0**  46/0**  100  85/0**  -20/0**  - 03/0  -16/0**  23/0**  -48/0**
  اختالالت روانی  80/0**  84/0**  70/0**  85/0**  100  -22/0**  - 05/0  -18/0**  20/0**  -53/0**
  حضور خدا در زندگی  -17/0**  -11/0*  -16/0*  -20/0**  -22/0**  100  12/0*  77/0**  -26/0**  22/0**

  مراقبت خداوند  -14/0**  02/0  - 07/0  - 03/0  - 05/0  12/0*  100  72/0**  10/0  09/0
  تصور مثبت از خدا  -20/0**  - 06/0  -15/0**  -16/0**  -18/0**  77/0**  72/0**  100  - 10/0  21/0**
  تصور منفی از خدا  15/0**  13/0*  11/0**  23/0**  20/0**  -26/0**  10/0  - 10/0  100  -19/0**

  عزت نفس  -34/0**  -40/0**  -47/0**  -48/0**  -53/0**  22/0**  09/0  21/0**  -19/0**  100
  نفر  300گروه نمونه :  * 01/0مبستگی معنادار در سطح 

  ** 001/0همبستگی معنادار در سطح 

نامـۀ   پرسـش کـل   ةو نمـر  »تصـور مثبـت از خـدا   « ةدهد بین نمر نشان می )1( نتایج جدول
همبسـتگی   ـ  اضـطراب  ۀبجز زیرمجموع ـ یروانهاي سالمت  و زیرمجموعه یروانسالمت 

بیشتر باشد، سـالمت   »تصور مثبت از خدا«قدر که هر  ابدین معن ؛شود می مشاهدهمعناداري 
آن اسـت   یمنفـ  یل همبستگیدل شود. باالتر و احتمال بروز اختالالت روانی کمتر می یروان

ه فـرد از  کـ دهنـدة آن اسـت    ه هرقدر نمرة فرد در آزمون سالمت روان باالتر باشد، نشـان ک
متر باشـد  کاس ین مقیس، هرقدر نمرة فرد در اکر است و بعبرخوردا يمترک یسالمت روان

  برخوردار است. يشتریب یاز سالمت روان
بـه   .نیز ارتباط معناداري وجود دارد »ت نفسعزّ« ةو نمر »تصور مثبت از خدا« ةبین نمر

بـاالتر  هم  »ت نفسعزّ« ةباالتر باشد، نمر »تصور مثبت از خداوند« ةنمر قدراین معنا که هر
  شود.  می
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  در گام اول و دوم »تصور منفی از خدا«و  »ت نفسعزّ«، »اختالالت روانی«ر آمده از ضرایب همبستگی متغیبه دست  : نتایج)2(جدول 
  انحراف استاندارد خطاي تخمین  اصالح شده R2  R2ضریب تعیین   R همبستگی  متغیر مستقل  متغیر وابسته  ها گام

  44/10  277/0  279/0  53/0  عزت نفس  اختالالت روانی  گام اول

  اختالالت روانی  گام دوم
  عزت نفس

  تصور منفی از خدا
54/0  289/0  284/0  39/10  

ت عـزّ «و  »اخـتالالت روانـی  «همبستگی بین  ،شود مالحظه می )2(گونه که در جدول  همان
 تصـور منفـی از  «و  »ت نفـس عـزّ «بـا   »اختالالت روانی«بوده و همبستگی بین  53/0 »نفس
  بوده است. 54/0 »خدا

  »تصور منفی از خدا«و  »ت نفسعزّ«آمده از ضریب مربوط به رگرسیون اختالالت روانی از روي به دست  : نتایج)3(جدول 

  ر مستقلمتغی  ر وابستهمتغی   گام
ضریب استاندارد شده   ضرایب استاندارد شده

  بتا
  tمقدار 

B خطاي استاندارد  
  2/10** -  28/4  8/43  مقدار ثابت    
  -17/10** -50/0  08/0  -90/0  ت نفسعزّاختالالت روانی  دوم
  04/2* 10/0  16/0  33/0  تصور منفی از خدا    

 »اختالالت روانـی «بین  ،»رگرسیون گام به گام«بر پایه نتایج واریانس و شاخص آماري 
  .استدار  امعن 3لآمده در جدوبه دست  t، میزان »تصور منفی از خدا«و  »ت نفسعزّ«و 

  »تصور منفی از خدا«و  »ت نفسعزّ«بینی اختالالت روانی از روي  آمده از تحلیل واریانس مربوط به پیشبه دست  : نتایج)4( جدول

 ۀدرج  مجموع مجذورات  رهاي مستقلمتغی  ر وابستهمتغی  گام
  آزادي

میانگین 
  fمقدار   مجذورات

اختالالت   اول
  ت نفسعزّ  روانی

رگرسیون 
48/12576  1  48/12576  

  073/109  298  76/32503باقیمانده   303/115
  -  299  250/45080مجموع 

اختالالت   دوم
  روانی

ت نفس و تصور منفی از عزّ
  خدا

رگرسیون 
740/13027  2  87/6513  

باقیمانده   358/60
510/32052  297  921/107  

    299  250/45080مجموع 

کـه در گـام دوم هـر دو     شود، هنگـامی  مشاهده می )4(گونه که در جدول  همان ** 001/0
انـد  در رگرسیون وارد شده »تصور منفی از خدا«و  »ت نفسعزّ«کننده یعنی  بینی ر پیشمتغی، 

f  گونـه نتیجـه گرفـت کـه      تـوان ایـن   دار بوده است و می امعن 01/0آمده در سطح به دست
  .بینی کنند ت روانی را پیشتوانند اختالال یم »تصور منفی از خدا«و  »ت نفسعزّ«
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  يرگي بحث و نتيجه
 ، معنـادار ) و سالمت روانی(مثبت و منف» تصور از خدا«ن یب یهمبستگ ،در پژوهش حاضر

و  »تصور مثبـت از خـدا  «ن یه بکدهد  ینشان م یج آزمون همبستگیآمده است. نتابه دست 
ار کـ  جهـت ن آزمـون در  یـ ج اینتـا  .وجـود دارد  يمثبـت معنـادار   یسالمت روان همبستگ

افـراد خـدا را    یوقتـ افتند یدر یقیدر تحقه ک 36اوست. ارانکو هم پسیلیف همچون یمحققان
ن عامـل  یـ گرفتند، ا ی) در نظر می(تصور منف یمتقاض و ر،یننده، سختگکطرد يعنوان خدا هب

ه ک هستز ینپارگامنت ن آزمون در جهت نظر یج ای. نتاداد یرا نشان من ییپا یسالمت روان
شناسـند و   یمـ محـض  از خشم، قهـر و انتقـام    یعنوان منبع هه خدا را بک يافراد :ان نمودیب

ننـد  ک ین تصور مـ یخشمگ ين خدایا يها ر در پنجهیمبتال به هبوط و اس يارک انسان را گناه
امـا   .رندیگ  یخود فاصله م یشوند و روز به روز از سالمت روان یدچار هراس و اضطراب م

 يق برقـرار یـ داننـد و بـا او از طر   یخداوند را بخشنده و دوست خود م ه افرادک ییالگودر 
ـ   ک یارتباط برقرار مـ  ۀ عاشقانهرابط یک ه در کـ داننـد   یمـ  يارکن مـدد یننـد، خداونـد را اول
را  يدارتریـ پا ی، بهداشـت روانـ  نشیـ ن بیـ د و افراد وابسته به ایآ یآنها م ياریالت به کمش

دارنـد   یه افراد از خداوند تصور منفـ ک یزمان :جه گرفتیتوان نت یم ،نیرانند. بنابک یتجربه م
رد و یـ گ ینظر قـرار مـ   خدا توسط افراد مد يه و طرد از سویترس از تنب ،یحیصورت تلو هب
از عشـق و   یرند تـا منبعـ  یگ یه در نظر میاز درد و تنب یعنوان منبع هشتر بین افراد خدا را بیا

 یـک بر  یمبتن يامعن یکاز خداوند تصور مثبت دارند  یه وقتکاست  یدر حال نیا محبت.
از لطـف پروردگـار    يا ه خـود را در هالـه  ک یسک ز همراه آن است.یعاشقانه با خدا ن ۀرابط
از رگ  ،ر قـرآن یـ بـه تعب  یو حتـ  یـک ش نزدیو او را همواره به خویابد  میم ین و رحارحم

ن طـرز  یند و اک ینم یشدگو طرد یپناه یگاه احساس ب چیه ندیب یتر م یکگردن به خود نزد
ت یو امن یتعادل روان يها ختن رشتهیه او را از گسک دهد یماحساس آرامش  انسانبه  یتلقّ

  دارد. یدرون باز م
ز از یـ ن »ت نفـس عـزّ «و  »تصـور مثبـت از خـدا   « ۀبر رابط یدوم مبتن ۀیفرض یدر بررس

مثبـت معنـادار    یاز وجود همبسـتگ  کیحا یبررس ۀجیه نتکاستفاده شد  »یهمبستگ«آزمون 
 يتصـور  ه عمـدتاً کـ  يافراد ،ج آزمونی. طبق نتااستت نفس از خدا و عزّن تصور مثبت یب

شـتر  یاز خدا ب یمنف يه تصورک يو افراد ،ت نفس باالتردهند، از عزّ یمثبت از خدا نشان م
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ه کـ ردنـد  کان یـ بز یـ ن اکلیاسـپ و  بنسونبرخوردارند.  يتر نییت نفس پادهند از عزّ ینشان م
امـا بـا تصـورات     ،مثبـت  یمهربان همبستگ يبا تصورات خدا ،طور مثبت هت نفس باال بعزّ
 یننـده بـودن همبسـتگ   ک نترلکجو و  ، سرد بودن، انتقامینندگکطرد همچوناز خداوند  یمنف
 یکگران به اعتقاد به یرنده از خود و دینگرش پذ یکه کز نشان داد ین رابرتس 37.دارد یمنف

به تصور خدا  هکنیبر ا یافت مبنی يز شواهدینچتر یر 38.شود یرنده مربوط میپذ يخدا یک
ر یـ نظتـوان   یمـ  ،هـا  افتـه ین یـی در تب 39شود. یت نفس و تصور خود متأثر معزّ اد ازیمقدار ز

، تصـور  هیـ نظرن یبر اساس ا .ردکاستفاده  »یشناخت یهماهنگ« ۀینظراز  40،بنسونو ا کلیاسپ
طـور   هه بک ییها گذارد. داده یر مینند، تأثیه آنها خداوند را چگونه ببکنیاز خودشان در ا افراد
م کـ  يننـد. بـرا  ک یجـاد مـ  یا یشناخت ی، ناهماهنگ ندافراد مخالف یخود واقع كادرا با یضمن

از  افـراد  ن اسـت کـ مم ،یناهمـاهنگ  نیاجاد شده توسط یا یشناخت روان ین آشفتگیردن اک
ه اطالعـات هماهنـگ   کـ نیافتن از اینان یاطم يبرا ینشیگز كا دریف یتحر« همچون یفنون

  نند.ک، استفاده »با تصور خود آنهاست
آنها  يباشد، تصور مثبت از خدا برا یاگر افراد تصورشان از خودشان منف ،ن اساسیبر ا
ف و یـ ا از تحریـ و  ندینما یمار کن تصور را انیا ای رایز ؛ندک یجاد میا یشناخت روان یآشفتگ

 یو در صـورت  ،ننـد ک یردن اطالعات با تصور خود استفاده مکهماهنگ  يراب ینشیگز كدر
بـا  رنده از خدا یتصور مهربان و پذ یکبه  ،ین از نظر شناختیت نفس فرد باال باشد اه عزّک

ه خـود را از نگـاه   کـ  يافـراد  ،گرید يسو. از تر است گرانه از خدا همخوان هیتصور تنب یک
ننـد  که احسـاس  کـ  یدر صـورت  ،راجـرز نند بر اسـاس نظـر   ک یم یابیگر رابطه ارزیطرف د

ف تصور خـود  یمجبور به تحر ردیپذ یآنها را نم ۀرابط مقابل ستند و طرفین یدوست داشتن
ـ   هها را ب ه انسانکباشد  ییو اگر تصور فرد از خدا، خدا شوند، یم یواقع د و یـ ق یصـورت ب

در  یخـود ارزشـ   يه فرد براکاست  یعی، طبه او را دوست داردک ییست و خدارایشرط پذ
 41.برخـوردار گـردد   يت نفس بـاالتر و از عزّ ارائه دهداز خود  یر مطلوبیرد و تصویگبنظر 

ـ کت نفـس منجـر بـه ت   ه نقـص در عـزّ  کند ک یمطرح م سیالتون یهمچن و  ير، خودپسـند ب
  42گردد. یق عشق خدا به خود میانحراف از تصد منجر بهشود و  یم ینیخودب

سـالمت   ینیب شیدر پ »ت نفسعزّ«و  »تصور از خدا« ةنندکن ییسهم تع، سوم ۀیدر فرض
 یبررسـ  »ونیرگرسـ «ق آزمـون  یـ ه از طرین فرضی. اق قرار گرفتیو تحق یان مورد بررسرو
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» از خـدا  یفـ تصـور من «و  »ت نفـس عزّ«ر یچند هر دو متغه هرکج آزمون نشان داد یشد. نتا
ـ  ،نـد راد مؤثرافـ  یسالمت روانـ  ینیب شیدر پ يطور معنادار به ـ  یول ه سـهم  کـ  ین عـامل یاول

انس یـ ه وارکـ اسـت  » ت نفـس عـزّ «عامـل   افـراد دارد  یسالمت روان ینیب شیدر پ يتر مهم
باشـد.   »از خـدا  یتصور منف«تواند  ین عامل میاختصاص داده است، و دومبه خود  يشتریب

ـ   يا نندهک ینیب شینقش پ »ت نفسعزّ«ه کافته ین ین اییدر تب  ،افـراد دارد  یدر سـالمت روان
انـد اشـاره    قائـل بـوده  » عزّت نفـس «پردازان به بحث  هیاز نظر ياریه بسک یتیتوان به اهم یم
ت یـ ن واقعیـ فـرد از ا  ۀرا در تجربـ  یعصـب  يها یاز ناراحت ياریبس ۀشیر ارل راجرزکرد. ک
  43رد.یپذ یاو را نم یسکارزش است و  یه بکداند  یم

ت نفـس مثبـت،   عـزّ  یعنـ ی ،مساعد و مطلوب از خـود  كدر یکه کند ک یان میب براون
شـرط الزم   یـک ، خـود  ازاحسـاس خـوب    یـک ماسـت.   یشـناخت  از روانین نیارزشمندتر

 يناسـازگار  جـۀ یه فقـدان عـزّت نفـس نت   ک ی، در حالاست یسالمت روان ي) براازین شی(پ
  44است. یشناخت روان

 یاز خدا در اختالالت روانـ  یتصور منف ینندگک ینیب شین نقش پیهمچن ،هین فرضیدر ا
انسان تصـور   ی: وقتتوان گفت یافته مین ین ایی. در تبد شده استیینظر قرار گرفته و تأ مد
، در بهبـود  آورد یبـه عمـل نمـ    ینـد خـدا از او مراقبتـ   کاحسـاس   یعنی ؛از خدا دارد یمنف

ر و یـ گ سخت ننده وک ، مجازاتندک یافت نمیاز جانب او در یتی، هداندارد یاش نقش یزندگ
، رابطـۀ  يزیـ انگ خـوف  ۀن تجربیچن يانسان با خدا در فضا ۀ، رابطعالقه نسبت به اوست یب

 ز انسـانِ یـ ه همـه چ کـ  دانـد  یمـ  یمطلقـ  کمال را خداوند یعنیخواهد بود؛  یتیارباب و رع
 مقـدار،  یف و بـ ین انسان خفیتواند با ا یش دارد و میبضۀ تصرّف قاهرانۀ خوز را در قیچ یب

سـوق دادن انسـان بـه سـمت      يبـرا  يا مـه توانـد مقد  ین میپسندد انجام دهد و ا یمهرچه 
  .گردد یاختالالت روان

توان چنـین بیـان کـرد کـه گـاهی در میـان        هاي مطالعه حاضر را می یکی از محدودیت
مندي از هر دو نوع جالل و جمال  دهد که نسبت به خداي متعال بهره مؤمنین حالتی رخ می

وف و رجاء است که در عین توجه به رحمانیت و رحیمیت خدا به واسطه الهی و حالت خ
اعمال خود فرد ممکن است غصب و سخط الهی نیز دامنگیـر شـود کـه ایـن خـود بحـث       

  طلبد. اي را می جداگانه
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