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چکیده

Abstract
Representation of God in individuals is based on
their experience and feeling with deity and is
acquired during individual’s encounter with
sacred- relate objects; this construct has been
investigated in the field of religion and
spirituality. The aim of the current study was to
prediction of behavioral symptoms from
representation of God in Tehran Medical
Sciences University. To accomplish the stated
goal 195 students were selected by means of
proportional sampling procedure. The Image of
God Inventory (Lawrence, 1997) and Symptom
Checklist90-R (Deragotis et al.,1973) were
administered on them. Analysis of data using a
multiple regression analysis revealed that the
magnitude of behavioral symptoms can be
predicted from the quality of student's
representation of God. Moreover, data revealed
that students who had a positive and accepting
representation of God were lower in behavioral
symptoms. Theroretical implications of the
findings in treatment of mental disorders are
reported in the paper.
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تصور فرد از خدا مبتني بر واکنش احساسي و تجربي فرد از خدا
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مقدمه
پژوهشها و احادی نبوي نشان ميدهند که حسن ظن و خو بیني نسبه به خداوند باع حفظ مثبه
نگري در انسان ميشود (میيولینسر و شیور 2007؛ مجلسي  1037-1110ا ق) .حسن ظن به خداوند
موجب پذیرفته شدن توبه از گناا ميشود و از ل اظ معنوي انسان را به اوج ميرساند .در بخشي از حدی
مذکور از طریق حضرت امام رضا (ع) روایه شدا اسه که خداوند به موسي فرمود :به بني اسرائیل بگوید
که افراد برحسب حسن ظن خود رحوه و برکه خدا را جذب ميکنند .اگر به خدا حسن ظن داشته
باشند خداوند را مهربان و دادرس پیدا ميکنند و در صورت داشتن سوء ظن به خداوند او را هوانگونه
که تصور کردااند در ميیابند .با اینيه ارتباط بین عزت دروني و ستمه جسوي و رواني و اعتواد به خدا
به عنوان خالق مهربان رحون و رحیم تأکید فراوان شدا اسه کوبود ت قیقات تجربي دربارة تصور فرد
از خدا و ستمه رواني م سوس اسه .در این راستاسه که پژوهشگران درصدد بررسياند که این رابطه
را به صورت تجربي مورد آزمایش رار دهند.
تصور فرد از خدا عبارت اسه از تجربه دروني افراد با خدا و دیگران که بصورت بازنوایيهاي ذهني خود
را نشان ميدهد .رشد تصور فرد از خدا به هولراا تجربیلات زنلدگي آنلان شليل مليگیلرد و از کیفیله
دلبستگي افراد نسبه به خدا تاثیر ميپذیرد .افراد با دلبستگي ایون به خدا تصور مثبهتري از خدا دارند و
خداوند را نزدیك به خود و در دسترس ميدانند که به هنگام درخواسله کولك بله یلاري آنلان خواهلد
شتافه (کرکپاتریك  .)2005افرادي که دچار بیواريهاي رواني هستند تصور منفليتلري از خلدا دارنلد
(شاپجانير و هوياران  .)2002براد شاو و هوياران ( )2008در پژوهش خود یافتند که بین تصور مثبله
از خدا به صورت معيوس با گسترا وسیعي از نشانگان رفتاري (شيایه جسواني وسواس -بي اختیلاري
حساسیه بین فردي افسردگي اضطراب خصلومه تلرس مرضلي افيلار پارانوئیلدي و روانپریشلي)
هوبستگي معناداري وجود داشته اسه بدین معني که تصور مثبه از خدا با نشانگان رفتاري رابطه منفي
داشته اسه .البته بیشتر ت قیقات انجام شدا در جوامع مسی ي مذهب انجام شدا و تعولیم دادن نتیجله
آنها به جوامع استمي الزم اسه با احتیاط صورت گیرد.
فتنلي و هوياران ( )2009ارتباط بین اختتالت رواني و نوع تصور فرد از خدا را مورد بررسي رار دادا
و به این نتیجه رسیدااند که افراد با تصور مثبله از خلدا نشلانگان اخلتتالتشلان (شليایه جسلواني
وسواس ل بي اختیاري حساسلیه بلین فلردي افسلردگي اضلطراب خصلومه تلرس مرضلي افيلار
پارانوئیدي و روانپریشي) پایینتر از دیگران بودا اسه .بدین معني که تصور مثبله از خلدا بلا نشلانگان
رفتاري ) (SCL-90Rهوبستگي منفلي معنلاداري داشلته اسله .نیوتلون و ميلین تلا ( )2010در
پژوهشي نشان دادند والدین کودکان استثنایي داراي تصور مثبه به خدا از مقابلههاي روانشناختي باالیي
برخوردارند و مو عیهها را به صورت مثبه ارزیابي ميکنند.
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ت قیقات اخیر نشان دادا اند که باور داشتن به خداوند نزدیك به انسان و حوایه کنندا بلا اضلطراب و
افسردگي پایین توام بودا اسه (فیلیپ ،و هوياران  )2004در حالي که بلاور بله اینيله انسلان توسل
خداوند مورد تنبیه رارگرفته و یا طرد شدا اسه بلا گسلترا وسلیعي از اخلتتالت روانشلناختي از بیلل
اضطراب افسردگي پارانویا روان پریشي و افيار وسواسي (ملك کونلل و هويلاران  )2006تلوام بلودا
اسه .روبینز فرانسی ،و کر ( )2006ارتباط بین نوع تصور فرد از خدا را بلا شلاخ هلاي سلتمه روان
مورد بررسي رار دادا اند و هوبستگي معني داري ( )p >0/01بین کیفیله تصلور فلرد از خلدا بلا روان
پریشي و روان رنجوري بدسه آوردا اند .و افرادي که تصور مثبه از خدا داشلتند میلزان روان پریشلي و
روان رنجوري آنان کوتر بود .افزون بر این نتایج برخي از پژوهشها حاکي ارتباط مثبه مفهلوم خلدا بلا
افسردگي (کاستا و هوياران  )2016جنبههاي دیني و معنوي با پیامد هاي ستمه روانشلناختي مثبله
(کونیك کینگ و کارسون  )2012و بین تصور دوسه داشتن خداونلد احسلاس معنلا و هدفونلدي در
زندگي ميباشد (استروپ و هوياران  .)2013هوچنین سیلتون و هويلاران ( )2014در پژوهشلي نشلان
دادند که بین باور داشتن به خداوند با نشانگان روانپزشيي مانند اضطراب اجتواعي وسلواس-اجبلاري و
پارانویا ارتباط وجود دارد و این نشانگان از روي باور به خداوند ابل پیشبیني ميباشلد .افلزون بلر ایلن
تصور فرد از خدا (بعد خیرخواهي) و شيرگذاري به خلدا بلا نشلانگان جسلواني و امیلدواري ارتبلاط دارد
(کراس و هوياران .)2015
برام و هوياران ( )2008aدر ت قیقي که در آن افراد سالخوردا ( 68الي  93ساله) شرکه نوودا بودنلد
به این نتیجه رسیدند که احساس نارضایتي از خدا با ناامیدي احساس افسردگي احساس گناا و نشانگان
افسردگي ارتباط معنيداري داشته اسه .در این پژوهش تصور منفي از خدا (باور به خداوند تنبیهکنندا) با
احساس گناا افراد شرکهکنندا در پژوهش توأم بودا اسه .عتوا بر این پژوهشها نشلان داداانلد کله
نوروزگرایي با احساس ترس از خدا اضطراب و نارضایتي از او هوراا بودا اسه در حالي که هوسازي بلا
تصور حوایهگر از خدا توآم بودا اسه (برام و هوياران .)2008b
شاپ -جانير و هوياران ( )2002در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که بین تصور فرد از خدا با نورة
کلي و ابعاد چك لیسه نشانگان رفتاري ) (SCL-90Rهوبستگي معناداري وجود داشته اسه به ایلن
معني که تصور مثبه از خدا با ابعاد نشانگان رفتاري (شيایه جسواني وسواس -بي اختیاري حساسلیه
بین فردي افسردگي اضطراب خصومه ترس مرضي افيار پارانوئیلدي و روانپریشلي) رابطله منفلي
داشته اسه .پژوهشگران هوچنین به این نتیجه رسیدند که تصور بیواران رواني در مقایسه با تصور افلراد
عادي منفيتر بودا اسه .این امر روشن کنندا ارتباط تنگاتنگ تصور فرد از خدا با ستمه روان اسه .در
گروهي که تصور مثبه به خدا باالتر بود میزان اضطراب و عصبانیه پایینتلر بلودا اسله .افلرادي کله
خداوند را تنبیه کنندا ميدانستند اضطراب و پرخاشگري باالتري نسبه به گروا دیگر داشلتند (شلاپ ل
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جانير و هوياران .)2008
هوبستگي بین شاخ هاي ستمه روان و تصور فرد از خدا نیز به کرات توس پژوهشگران گلزار
شدا اسه .کرکپاتریك ( )2005ارتباط بین تصور فرد از خدا و ستمه روان را بررسي نولودا اسله و در
پژوهش خود ارتباط بین تصور مثبه به خدا و ستمه رواني افراد را کشف نوودا اسه .در ایلن پلژوهش
یافتهها نشان دادند افرادي که خداوند را مهربان حوایه کنندا و نزدیك به خود تصور ميکنند ستمه
روانيشان بیشتر اسه.
تیزدل و هوياران ( )1997هوبستگي معناداري را بین پذیر خود پذیر دیگلران و داشلتن تصلور
پذیرندا از خدا پیدا نوودااند .عتوا بر این هودلي و توانوندي مرا به از دیگران با نوع تصور افراد از خدا
و تجربیات مذهبي شان در ارتباط بودا اسه .احساس تنهایي نیز در افرادي که تصور منفي از خدا دارنلد
بیشتر اسه و رابطه ایون داشتن با خدا و مذهبي بودن باور به خداوند در دسترس و اجابله کننلدا دعلا
باع ميشود که احساس تنهایي در افراد کاهش پیدا کند و افرادي که خداونلد را پذیرنلدا خیرخلواا و
حاضر ميدانند کوتر احساس تنهایي ميکنند (کرکپاتریك شیلیتو کتس .)1999
کرکپاتریك و شیور ( )1992در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که دلبستگي ایون و داشلتن تصلور
مثبه از خداوند با رضایه باال از زندگي کاهش سطح اضطراب افسردگي و بیواريهاي جسلواني افلراد
توام بودا اسه .تصور افراد از خداوند ميتواند با ویژگيهاي ستمه رواني آنان در ارتباط باشد (دیوی ،و
هوياران  .)2003مثت فردي که خداوند را عصباني تصور ميکند که گناهان بندگان را به رخشان کشیدا
و آنان را عذاب ميدهد موين اسه شاخ هاي منفي ستمه رواني از بیل اضطراب و افسردگي را از
خود نشان دهد .برعي ،فردي که خداوند را مهربان و دوسه دارندا تصور ميکند کله هویشله مرا لب
بندگان خود اسه کوتر دچار اضطراب و افسردگي ميگردد.
مك الري ( )1999در پژوهش خود هوبستگي معناداري را بین تصور فرد از خدا با افسردگي و ستمه
روان پیدا کردا اسه .افرادي که خداوند را دوسه دارند میزان افسردگيشان در سطح پایین بودا و میزان
ستمه روانيشان باال بودا اسه .به عتوا سوءاستفادا جنسي افسردگي و تروما با تصور منفلي از خلدا
در ارتباط ميباشد (جانسون و اسیه برگ  .)1992پیدمونه ویلیامز و سیروچي ( )1997در پژوهش خود
به این نتیجه رسیدند که ویژگيهاي شخصیتي (عدم انعطافپذیري منفي گرایي و مشليتت هیجلاني)
ارتباط تنگاتنگي با تصور منفي از خدا دارند .پژوهشگران هوچنین نشان دادااند که افراد معتقد به خلداي
مهربان دوسه دارندا بخشندا و حوایلهگلر علزت نفل ،بلاالتري دارنلد (بنسلون و اسلپیليا 1973
فرانسلی ،و هويلاران  )2001روحیلله آنلان بللاال اسله (للوین  )2002و از رضللایه زنلدگي بللاالتري
برخوردارند (کرکپاتریك و شیور  .)1992از سوي دیگر افرادي که خداوند را تنبیه کنندا مليداننلد و یلا
فير ميکنند که خداوند آنان را به حال خود گذاشته اسه از اعتواد به نفل ،کیفیله زنلدگي و خللق و
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خوي پایینتري برخوردار بودااند (پارگامنه و هوياران  .)2004 1998اعتقاد به اینيه خداوند بله افلراد
نزدیك بودا و از آنان حوایه ميکند ارتباط باالیي با عزت نف ،افراد (پارگامنله و هويلاران  )1988و
خلق و خوي آنان دارد (کراس  .)2002پژوهشها هوچنین نشان دادااند که احساس رابطه مثبه با خلدا
با سازگاري رواني باالتر هوراا بودا در حلالي کله احسلاس رابطله منفلي بلا خلدا بلا سلازگاري پلایین
روانشناختي توام ميباشد (آنو و واسيانسیلین  .)2005ت قیقات اخیر نشان ميدهند که بلاور داشلتن بله
اینيه خداوند به صورت فعال زندگي انسان را ادارا ميکند عامل مهوي در کاهش نلاراحتيهلاي روانلي
ميباشد (شیوان و هوياران  .)2006باور به خداوند نزدیك و حوایه کنندا با بهزیستي روانشناختي توام
اسه در حالي که باور به اینيه فرد مستوجب تنبیه بودا و توس خداوند طلرد شلدا اسله بلا بهزیسلتي
رواني پایینتر توام اسه (پارگامنه .)1998
ارتباط بین مشيتت روانشناختي و تجربیات دیني در بیواران نیلز ملورد مشلاهدا لرار گرفتله اسله.
تعدادي از پژوهشگران ارتباط بین تصور فرد از خدا و آسیبهاي شخصیتي را مورد مطالعه رار دادااند که
از آن میان ميتوان به پژوهشهاي بانسچیك ( )1992بادیسيو ماسینك ( )1997رایزتو ( )1979و شاپ
جانير و هوياران ( )2002اشارا کرد .این پژوهشگران به این نتیجه رسیدااند که آسیبهاي شخصیتي و
رواني در بین افرادي که تصور آنان از خدا منفي اسه بیشلتر اسله .شلاپ جلانير و هويلاران ()2002
ارتباط بین ویژگيهاي شخصیتي و تصور فرد از خدا را نشان دادااند .ایلن پژوهشلگران بله ایلن نتیجله
رسیدااند که افراد با ویژگيهاي پارانوئیدي و اسيیزوئیدي تصور سرد و بي روح دور و غیر حوایهگر از
خدا دارند .این پژوهشها نشان ميدهند که ارتباط معناداري بین نوع تصور فرد از خدا با اختتالت رواني
آنان وجود دارد .این پژوهشها در بافه فرهنگ مسی ي انجام شدااند .با توجه به اینيه تصور فرد از خدا
در مسی یه بیشتر بر مبناي خداشناسي مسی ي صورت گرفته اسه که با مبنلاي خداشناسلي در اسلتم
متفاوت اسه و نتایج ت قیقهاي انجام شدا در بافه فرهنگ مسی ي را نويتوان به مسلوانان در جامعه
استمي تعویم داد .در راستاي پر کردن ختء موجود پژوهشگران ارتباط بین کیفیه تصور فلرد از خلدا و
ابعاد ستمه رواني را در بافه فرهنگ استمي مورد بررسي رار دادند .افزون بر این پژوهشلگران تلوان
پیشبیني ابعاد ستمهرواني را از روي کیفیه تصور فرد از خدا بررسي کردااند.
روش
جامعه آماری ،نمونه و روش نمونهگیری
پژوهش حاضر از نوع پژوهشهاي پ ،رویدادي (هوبستگي و پیشبیني) ميباشد .جامعه آماري این
پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاا علوم پزشيي تهران ميباشد .از این جامعه تعداد  195نفر ( 88مرد-
 107زن) بر اساس نوونهگیري طبقهاي سهوي (نسبتي) نوونهگیري شدند و  5درصد دانشجویان از
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دانشيداهاي مختلف انتخاب شدند و نسبه نوونهگیري از هر دانشيدا با نسبه جامعه هواهنگ بودا
اسه .عتوا بر این نسبه نوونه از ل اظ جنسیه نیز با نسبه آن در جامعه در نظر گرفته شدا اسه.
دامنۀ سني آنها اکثراً بین  18تا  25سال ميباشد 53 .درصد زن و  47درصد مرد بودند .از نظر تاهل
اکثرشان ( 89درصد) مجرد بودا و اکثریه شیعه ( 64درصد) بودند .ترتیب ارائه پرسشنامهها به صورت
تصادفي بود و پرسشنامهها توس دستیاران آموز دیدا در ابتداي کتس و یا انتهاي آن با اجازا اساتید
توزیع شدا و در هوان جلسه جوع آوري ميشد .به دانشجویان گفته ميشد که پرسشنامههاي آنان بدون
نام و نشان ت لیل خواهد شد.
ابزار
ابزارهاي زیر در پژوهش حاضر مورد استفادا رار گرفتند:
چک لیست نشانگان رفتاری :در این پژوهش از چك لیسه نشانگان رفتاري ()SCL-90R
استفادا شدا اسه .این پرسشنامه داراي  90سؤال ميباشد که پاسخگر در هر سؤال در یك مقیاس 5
درجهاي لیيرت میزان ناراحتي خود را (از هیچ تا به شدت) گزار ميدهد .این پرسشنامه شامل  9بعد
اختتلي از بیل شيایهجسواني وسواس-اجباري حساسیه بینشخصي افسردگي اضطراب خصومه
ترسمرضي افيار پارانوئیدي و روانپریشي ميباشند .براي م اسبه ثبات دروني آزمون از ضریب آلفاي-
کرونباخ استفادا شدا اسه .نتایج براي  9بعد آزمون کامتً رضایهبخش بودا اسه .بیشترین هوبستگي
مربوط به بعد افسردگي ( )α= ./90و کوترین آن روانپریشي ( )α= 0/77بودا اسه .پایایي مجدد آزمون
به فاصله یك هفته ضرایب بین  0/87تا  0/90را نشان دادا اسه (دراگوتی ،و هوياران .)1973
دراگوتی ،و هوياران ( )1976هوبستگي فهرسه نشانههاي مرضي ) (SCL-90Rرا با پرسشنامه
ستمه عوومي ) (GHQو آزمون چندوجهي مینهسوتا ) (MMPIم اسبه کردند و نتایج نشان داد
که بین این مقیاسها هوبستگي باالي  0/75وجود دارد .در مورد روایي تشخیصي فهرسه نشانههاي
مرضي ریف و فیچتر ( )1992و اسچویتز و هوياران ( )1999گزار دادااند که این آزمون ميتواند افراد
با سطوح مختلف بیواري رواني و افراد عادي را از هم تشخی دهد .عتوا بر این کترک و فریدمن
( )1983متوجه شدند که این آزمون افراد با درجات مختلف اضطراب افسردگي و بیواران مبتت به
اسيیزوفرني را از افراد سالم تشخی دادا اسه .تعدادي از مطالعات ت لیل عاملي فهرسه نشانههاي
مرضي را مانند افسردگي جسوانيسازي عصبانیه و خصومه پارانویا روانپریشي اضطراب و هراس
و وسواس -اجباري را نشان دادند .ابعاد افسردگي و پارانویا اضطراب و هراس با افيار پارانوییدي
هوبستگي بسیار باالیي داشتند .در کل داداها نشان ميدهند که این آزمون روایي الزم را دارد
(دراگوتی .)2000 ،در ایران نیز ضریب آلفايکرونباخ براي ابعاد فوق به ترتیب 0/81 0/87 0/80
 0/82 0/77 0/76 0/81 0/90 0/90و نورا کلي  0/97اسه (حدادي و غباري .)1392
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سیاهه تصور فرد از خدا :این سیاهه شامل  72مادا و  6عامل .1 :تأثیرپذیري (آنچه از خدا بخلواهم
به من ميدهد)  .2مشیه الهي (خداوند آنچه را الزم اسه انجام دهم به من الهلام ميکنلد)  .3حضلور
(خداوند را در عویقترین نقطه وجودم احساس ميکنم)  .4چالش (خدا هرگز با من چالش نويکنلد) .5
پذیر (مطوئن هستم که خداوند مرا دوسه دارد) و  .6خیرخواهي (خداوند از من ميخواهد که سخهتر
کوشش کنم) ميباشد .هدف این سیاهه ارزیابي کیفیه تصور فرد نسبه بله خلدا ميباشلد کله در یلك
مقیاس لیيرتي سنجیدا ميشود .ضریب آلفايکرونباخ که نشاندهندة هوساني درونلي سلؤاالت آزملون
اسه براي هر یك از عوامل فوق به ترتیلب  0/91 0/90 0/86 0/94 0/92 0/92ميباشلد (الرنل،
 .)1997نتایج پژوهش نیوتون و ميین تا ( )2010نشان داد که هوبستگي دروني ابعاد تصور فرد از خدا
با مقیاس آنان در این پژوهش بین  0/42تا  0/79ميباشد .در ایران نیز ضریب هوساني دروني براي هلر
یك از عوامل فوق بله ترتیلب برابلر بلا  0/81 0/51 0/88 0/41 0/80و  0/82گلزار شلدا اسله
(حدادي و غباري .)1390
شیوه اجرا :براي جوعآوري داداها پ ،از آماداسازي پرسشنامهها و آموز دستیاران پژوهشي با لرار
بلي دستیاران به دانشيداها رفتند و با کوك منشي گروا و اساتید مربوطله در حلدود  20-25د یقله از
و ه کتس را براي پاسخدهي به پرسشنامهها اختصاص دادند تا پرسشنامهها را پر کننلد .در کلل 195
پرسشنامه براي ت لیل نهایي مورد استفادا رار گرفه.
روش تحلیل دادهها :براي ت لیل داداها از هوبستگي و ت لیل رگرسیون چندگانه استفادا شد تا
متغیرهاي پیشبینيکنندة نشانگان رفتاري در دانشجویان مورد شناسایي رار گیرد.
يافتهها
نتایج جدول  1نشان ميدهد که نشانگان رفتاري با بعد پذیر تصور فرد از خدا هوبستگي منفي معني
داري دارد .یعني افرادي که خداوند را پذیرندا بندگان ميدانند نشانگان رفتاري آنان پایینتر بودا و از
ستمه رواني باالتري برخوردار ميباشند .در مرحله بعد براي بررسي سهم ابعاد تصور فرد از خدا در
تبیین میزان نشانگان رفتاري از ت لیل رگرسیون چندگانه استفادا شد .براي استفادا از مدل رگرسیون
الزم اسه پیشفرضهاي استفادا از آن مورد آزمون رار گیرد .بدین منظور آزمون دوربین/واتسن براي
بررسي استقتل خطاها آزمون همخطي با دو شاخ ضریب ت ول و عامل تورم واریان ،و آزمون
کالووگروف/اسویرنف براي بررسي نرمال بودن توزیع انجام شد .در پیشبیني نشانگان رفتاري از روي
ابعاد تصور فرد از خدا مقادیر عددي آزمون دوربین/واتسن و آزمون کالووگروف/اسویرنف بیانگر استقتل
خطاها و نرمال بودن توزیع بود .نتایج ت لیل رگرسیون و مفروضهي همخطي بودن در جدول  2مشاهدا
ميشود .شاخ هاي همخطي بودن نشان ميدهند بین متغیرهاي پیش بین همخطي وجود نداشته و
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نتایج حاصل از مدل رگرسیون ابل استفادا ميباشد .نتایج ت لیل رگرسیون (جدول )2نشان ميدهد که
ابعاد پذیر خدا و خیرخواهي از شش بعد تصور فرد از خدا (تأثیرپذیري مشیه الهي حضور چالش
پذیر خیرخواهي) درت تبیینکنندگي دارند .و میزان درصد واریان ،تغییرات در پیشبیني نشانگان
رفتاري (به غیر از شيایهجسواني و ترسمرضي) بر اساس ابعاد پذیر خدا و خیرخواهي در جدول 2
آوردا شدا اسه .افزون بر این دانشجویاني که تصور پذیرندا و مثبتي از خدا داشتند نشانگان رفتاري
آنها در سطح پایینتري بود و از ستمه رواني بیشتري برخوردار ميباشند.
بحث و نتیجه گیری
در پژوهش حاضر رابطه بین تصور فرد از خدا با نشانگان رفتاري در دانشجویان مورد بررسي رار گرفتله
اسه .ت لیل داداها با استفادا از رگرسیون چندگانه نشلان داد کله نشلانگان رفتلاري دانشلجویان عللوم
پزشيي از روي نوع تصور آنان از خدا (بعد پذیر خدا و خیرخواهي) ابل پیشبیني اسه .افزون بر ایلن
نتایج پژوهش نشان داد دانشجویاني که تصور پذیرندا و مثبتي از خدا داشتند از نشانگان رفتاري کوتري
برخوردار بودند .یافتههاي پژوهش حاضر با یافتههاي پژوهشگران بلي (فتنلي و هوياران 2009؛ بلراد
شاو و هوياران 2008؛ مك کونلل و هويلاران 2006؛ شلاپ جلانير و هويلاران 2002؛ فرانسلی ،و
هوياران 2001؛ لوین 2002؛ کرکپاتریك و شیور 1992؛ پارگامنه و هوياران  2004 1998کلراس
 )2002در یك جهه بودا اسه.
براد شاو و هوياران ( )2008در پژوهش خود نشان دادند که تصور مثبه ازخدا به صورت معيلوس بلا
گسترا وسیعي از نشانگان رفتاري در ارتباط ميباشد .هوچنین پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که افراد
با تصور مثبه به خدا در میزان نشانگان رفتاري پایینتر از دیگلران بودنلد .فتنللي و هويلاران ()2009
ارتباط بین نشانگان رفتاري و نوع تصور فرد از خدا را مورد بررسي رار دادا و بدین نتیجه رسیداانلد کله
افراد با تصور مثبه از خدا (افرادي که خداوند را نزدیك دوسه دارندا و بخشایندا ميدانستند) نشانگان
اختتالتشان پایین تر از دیگران بودا اسه .این پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که افراد با تصور مثبه
به خدا در میزان نشانگان رفتاري پایینتر از دیگران بودند.
باور داشتن به خداوند نزدیك به انسان و حوایهکنندا با اضطراب و افسردگي پایین تلوام بلودا اسله
(فیلیپ ،و هوياران  )2004در حالي که باور به اینيه انسان توس خداوند مورد تنبیه لرار گرفتله و یلا
طرد شدا اسه با گسترا وسیعي از اختتالت روانشناختي از بیلل اضلطراب افسلردگي پارانویلا افيلار
وسواسي و روان پریشي (مك کونل و هوياران  )2006توام بودا اسه .روبینز فرانسلی ،و کلر ()2006
ارتباط بین نوع تصور فرد از خدا را با شاخ هاي ستمهروان مورد بررسلي لرار داداانلد و هوبسلتگي
معنيداري ( )p >0/01بین کیفیه تصور فرد از خدا بلا روانپریشلي و روانرنجلوري بدسله آورداانلد و
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افرادي که تصور مثبه از خدا داشتند میزان روانپریشي و روانرنجلوري آنلان کوتلر بلود .در پژوهشلي
شاپ-جانير و هوياران ( )2002به این نتیجه رسیدند افرادي که دچار بیواريهاي رواني هستند تصلور
منفي تري از خدا دارند .در این پژوهش مشخ شد که تصور منفي از خدا با نولرة کللي و ابعلاد چلك
لیسه نشانگان رفتاري ) (SCL-90Rهوبستگي معناداري وجود داشته اسه به این معني کله تصلور
مثبه از خدا با نشانگان رفتاري رابطه منفي داشته اسه .تصور فرد از خدا که بر مبناي تجربیلات فلرد در
دوران ت ول شيل ميگیرد و تابعي از تجربیات اساسي با والدین و دوستان نزدیك آنان ميباشد ميتواند
نقش اساسي را در ستمه رواني و بهزیستي معنوي افراد بازي کند .پژوهشهاي تجربي هوانطور که در
فوق اشارا شد این نيته را تایید ميکنند و هواهنگ با یافتههاي پژوهش حاضر ميباشند .به هلر حلال
پژوهش حاضر از نوع ت قیقات گذشته نگر (پ ،رویدادي) بودا و م دودیه پژوهشهاي گذشته نگلر را
دارد.
در این گونه پژوهشها کشف رابطه عله و معلولي کار دشواري اسه و فقل بله هوبسلتگي و ارتبلاط
متغیرها ميتوان اشارا کرد بدون اینيه تقدم و تاخر آنان د یقاً در این ارتباط مشخ شود .مثتً ميتوان
ب کرد که اختتالت روانشناختي موجب ميشود که تصور افراد نسبه به خلدا منفلي شلود یلا تصلور
منفي افراد نسبه به خدا اسه که باع اختتالت روانشناختي ميگردد .انجام پژوهشهاي مداخلهاي که
در آن سطوح مختلف درمان در گرواهاي آزمایشي و گواا معرفي ميشود ميتواند پاسخگوي این سلوال
باشد که آیا با دستياري و درمان دلبستگي به خدا بیولاريهلاي روانلي آنلان تعلدیل مليشلود؟ .انجلام
ت قیقاتي از نوع آزمایشي در این راستا مورد نیاز اسه.
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