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Abstract
The purpose of this study was to investigate the relationship between God-image and
psycho-spiritual development with depression, anxiety, and stress in students. The research
method is correlational. The sample consists of 377 female and male under graduate students
Azad University, South Tehran Branch, selected with the multistage cluster sampling method.
All the participants were subject to four tests: the tension factors scale (DASS 21), psychospiritual development, and researcher-made tests of self-image and God-image. The findings
indicated that there is negative, inverse relationship between the psycho-spiritual
development level, with depression, anxiety, stress and God-image. Also there is a significant
positive, direct relationship between the God-image and depression. God-image has an
important contribution to anticipating depression, anxiety and stress. With high probability, it
could be concluded that in the level of psychological evolution, the lower Psycho-spiritual
development forms negative and ineffective, and the place of hope and activity creates fear
and despair in a person, which provides the ground for depression, anxiety and tension.
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چکیده
هدفپژوهش،بررسیيرابۀی خداپنیداره وسیۀ تویولروانیيمعنیويبیامییزانافسیردگي،ا یۀراسواسی ر در
دانشیییویانبییود.روشپییژوهش،توصیییفي،ازنییوبهمبسی گيبییود.تعییداد911نفییرازدانشیییویاندخ ییروپسییرمقۀی 
کارشناسيدانشگاهآزادواحدتهرانجنوس،گیروهنمونیهپیژوهشحا یرراتشی ی دادنیدکیهبیهروشنمونیهگییري
شرکتکنندگانباچهارآزمیون،مقییا ووامی تنییدگي،تویولروانیيمعنیوي،

خوشهايچندمرحلهايان خاسشدند.
وآزمونموققساخ خودپنداره-خداپندارهبررسيشدند.یاف ههانشاندادندبینم غیرسۀ تویولروانیي

تصویرخدا
معنويباافسیردگي،ا یۀراس،اسی ر وخداپنیدارهرابۀی منفیي،مع یو وهمننیینبیینم غییرخداپنیداره(تصیور
خودساخ هازخدا)باافسردگي،ا ۀراسواس ر رابۀ مثبتومس قیممعنیاداريوجیودداشیت.سیۀ تویولروانیي
ممهميدرپیشبینيافسردگي،ا ۀراسواس ر داشیت.بیا

معنويسهممهميدرپیشبینيافسردگي،وخداپندارهسه

خداپندارههايمنفيوناکارآمیدشی

يتوانن ییهگرفتدرسۀ توولروانيمعنويپایین
اح مالباالم 

يگیرنیدو
می 

يکند .
جايامیدوفعالیت،تر ونومیديدرفرد،اییادوزمین افسردگي،ا ۀراسوتنیدگيرافراهمم 

واژههای کلیدی:خداپنداره/تصورازخدا،توولروانيمعنوي،افسردگي،ا ۀراسواس ر
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مقدمه

ا ییۀراسوتنیییدگينیییزازدیگییرمش ی الومهییم

سییالمتروانییي ،ی ییياز ابعییاد مهییم سییالمت

زندگيانسانهاستوووارضناشيازآن،درزنیدگي


(آیندهسازان کشیور) اسیت.ایین گیروه بیه

دانشیویان

فیرديواج میاويفییردکیامالموسییو اسیت(هم ییي

دلی شرایط سني و موقعیت خاص اج ماوي در معرض

مسییل

اسی ر هیاي فیراوانانید.اسی ر میيتوانید بیه بیروز

.)5935فرديکهدرمعرضا ۀراسوتشیویشدائیم

بیماريهاي جسمي و روانيمنیر شود(نیفیيکلییاني،


است،او مادبهنفسخودراازدسیتمیيدهیدو یمن

پییورجم،جمشیییدي،کریمییيونیفییيکلیییاني.)5933،

احسا حقارودچیارافسیردگيمیيشیودکیهآننییز

فشییییارروزافییییزونووامیییی تنیییییدگيزاوهمننییییین

نوبهخودبرچرخ معییوستینششیغليوکیارآیياو
به 

ا ییۀراسوافسیردگي،ن یایجنیاگواريرابیرايبشییر

دامیینخواهییدزد.تییداوماییینچرخییهب یهمییرورباو ی 

انسانهیانسیبتبیه
امیروزيبیهارمغیانآوردهاند.بیش ر 

فرسایشتوانایيهايروانيوجسمانيافرادمیيشیودو

تهدیییداووتنیییدگي،وییالوهبییرواکیینشهییايروانییي،

پسازمدتيبهاخ الالووصبي،روانيناپایدارمن هیي

واکنشهايجسمينیزنشانميدهند(صفوي،وفایيو

ميشود(ولیپوروهم اران .)5935،


صالوي .)5933،

پییاک5919،بییهنقیی ازولیپییوروهم ییاران،

ی یییيازمفیییاهیميکیییهامیییروزهبیییرايمۀالعییی 

امروزهتنیدگي،ا یۀراسوافسیردگيبیهی یياز

آسیبشناسيروانيبررسيميشود،تصورفیرددربیار 

مهمترینمسائ موردمۀالعهروانشناسان،روانپزش انو

خودازقبی خیود-پنداشیت،5خیود-پنیداره3وحرمیت

م خصصانولومرف اريدرسراسیرجهیانتبیدی شیده

خود9است.خودپنداشتبیش رتوصییسفیاوليفیرداز

اسییت(آزاديمییرزآبییادي5915،؛بییهنق ی ازولیپییور،

خوداستوحرمتخودوخودپندارهبیشی ربیهمفهیوم

ابراهیمي،هدای ي،رنیبروحسیینپیور.)5935درمییان

ارزشیابانهفردازخودمربوطاستکهجنبی وینیيدارد

بیماريهايجسميورواني،افسیردگيازمسیائ مهیم

(گرگوردوبیییی ،ایگناسییییوپیییرزومیییوزاز.)3111،5

دنیاموسوسميشود.افسردگيبنابیهتعرییسسیازمان

خودپنداشتبراسیا چیارچوسنظیري انسیانگرایانیه

بهداشتجهانيازمهمتریناخ الالوخلقياسیتکیه

(راجرزي)بیش ربامفهومواقعيییاخیودواقعیيمۀیابق

باکاهشخلق،ازدسیتدادنوالقیه،احسیا گنیاهو

يسیازي
استوخودپندارهوحرمتخودبیش ربادرونی 

بيارزشي،اخ اللدرخواسواشی ها،کیاهشانیرويو

يشیود(جیانبزرگیيو
تصوردیگرانازخودحاص م 

عستمرکزهمراهاست.درمۀالعاوجدیید،اخی الل

نوري.)5935،ناهمگونيایندوتصویرازخیود،زمینی 

افسردگياساسيدربیناخ الالوروانپزش يبیشی رین

يکنید.پیژوهشهیاي
آسیبشناسیيروانیيرافیراهممی 

شیییوبلییولومییرحییدود51درصییدراداشیی هاسییت

زیادياینمو وبراتأیییدمیيکننید(گرگوردوبیی و

(سادوک،سادوکوروئیز.)3151،تقریبیا 51درصید

هم ییاران.)3111،اگییراییینم غیرهییانقییشمهمییيدر

کی جمعیییتدرمقۀعییياززنییدگيخییود،ی ی

دوره

تیربهميکنند(لیون .)3111،

افسردگياساسيرا

1

Self-concept
2
Self-image
3
Self-esteem
4
Garaigordobil. M., Ignacio Pérez., J and Mozaz. M.
(2008).

رابۀ خداپنداره(تصویرپردازيساخ گيازخدا)وتوولروانيمعنويباافسردگي،ا ۀراسواس ر

دردانشیویان51/

آسیبشناسيروانيداش هباشند،مداخالوروانشناخ ي

يتوانمبگویمت تی
گرایشدینينباشد.بهجرأوم 

ی يازاهدافخیودراپنیدارهزداییي(جیانبزرگیيو

آنهابهایندلی قربانيبیماريروانيشدهبودندکهآن

غروي)5931،یاهمگونيخودپنداشیت(خیودواقعي)،

چیزيکهادییانموجیوددرهیرزمیانبیهپییروانخیود

يداننید(ریمیي5351،و
خود-پنیدارهوخودآرمیانيمی 

ميدهندنداش ندوفردفردآنهاتنهاوق يکیهبیهدیینو


راس ین،راجرزووی ي.)3155،ازسیویيایینمفیاهیم

دیدگاههايدینيبازگش هبودند،بهلیورکامی درمیان

کییهبییاخودشناسییيدرارتبییاطانیید(گرگوردوبییی و

شدند»(قاسمي.)5911،

هم ییاران)3111،بییامفییاهیمفرهنگییيدیگییريماننیید



همانگونیییهکیییهمشی ی الومیییذهبي/معنیییويبیییا

خداپنیدارهبیهخصییوصدردرمییانهییايمعنوي/مییذهبي

بهییايروانشییناخ يرابۀییهنشییانداد،مییذهب
آس یی 

شایانتوجهقرارگرف هاست(انصیاريوجیانبزرگیي،

/معنوییتمیيتوانید در تمیامي امیور ،نقیش میثرري در

 .)5931

تنییدگيزداییيداشی ه باشید و در ارزییابي موقعییت،

شرفتهاي ولمي چشمگیري کیه

امروزه باوجودپی

فعالیتهاي مقابله و مناب حمای ي

ارزیابي شناخ ي فرد،

رواندرمانگريدردرمیانو
نههاي روانپزش ي و 
درزمی 

موجبکاهش گرف اري رواني شیود.بیر اییناسیا ،

شناختووام افسردگي،ا ۀراسوتنیدگي بهوجود

ميشود که بیین میذهب و سیالمت
امروزه چنین تصور 

صاحبنظران برجسی هبیر نقیش،

آمده است ،برخياز

روانارتبییاط مثب ییي وجییود دارد و بییهتییازگي نیییز

ییرورو دییین در بهداشییت روانییي و

روانشناسي مذهب ،حماییتهیاي تیربیي زییادي را در

اهمیییت و

کردهاندو مع قدند او قاداو مذهبي

رواندرماني تأکید


اینراس ا فراهم آورده است(حمیید.) 5935 ،حسییني،

و توک به خدا ،موجب تس ین و بهبودي سری ترآالم

هايولميشیان

بشارووجاهد()5931جدیدترینیاف ه

يپیورو
ومشی الو روانیي میيشیود(حمیید،گلسی ان 

حاکيازآناستکیهدیینومعنوییتتیأریراومثبیت

کریمنیژاد.)5933،امییرارجمنیدي،هاشیمیانونی نیام

فراوانيبرسالمتجسميوروانیيدارنیدوبیهارتقیاي

()5935نشاندادنید آمیوزشمعنوییتموجیبکیاهش

و عیتسالم ي،منیروباو پیشیگیريازبسییارياز

افسییردگي،افییزایشر ییایتزناشییویيزنییانم أهیی 

بیمییاريهییامییيشییود.جییانبزرگییيودائمییي()5931و

و

جانبزرگي،فیاکروجیانبزرگیي()5931درپیژوهش

ميشود.میلر،وی رامارانیت،جمیروف،سییج،تنی

ویزمن()3153درپژوهشيبهایینن یییهرسییدندکیه

خودنشیاندادنیدرابۀی مثبیتمعنیاداريبیینسیالمت

ميتواند مان افسردگي،
مشغولیت به مذهب یا معنویت 

روانيوتوولروانيمعنويوجوددارد.ن ایجپیژوهش

ناامیدي ،آسیب به خود و تمای به خودکشي شود .

کییارمودي،رد،کریسی لرومییرییم()3111نشییاندادنیید

برخيدانشمندانوروانشناسانبرجس ه،اهمیتدین
ومعنویترادرنظیامروانشیناخ يانسیانمۀیردکیرده

افزایش معنویت با بهبود والئم روانشیناخ ي و پزشی ي
رابۀه دارد .

يکند«ازمیانبیمارانيکهدر
بودند.کارلیونگبیانم 

اگیییرمعنوییییتراجسییی یويامرقدسیییيبیییدانیم

يبرنید(91سیالگيبیهبعید)
نیم دومومرخودبهسرم 

(پارگامنییت،)3155،پییسمهییمتییرینمفهییومدربیش ی ر

ح يی

بیمیارراندییدمکیهاساسیامشی لشنییازبیه
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مذاهب،رابۀ انسانباخدااستوبنابراینتصورفرداز

درحاليکه همسازي باتصویر ذهنیي حمیای گر از خیدا


خداونییدمفهییومموییوريدرمعنویییتومییذهباسییت

توأم بوده است .

(جانبزرگيوغروي5931،السو5931س) .تصور از

شیا  -جیان ر،الیزابیت،ارلینیگ-بن یو،زوک،

خدا پدید چندبعدي یا چندم غیري است که بیشی ردر

جون ر( )3113در پژوهش خود به این ن یییه رسییدند

حیۀ وسیی تیري بیه نیام دیینقیرار دارد(لیيوارلیي،

که بین تصیویر ذهنیي از خیدا و ا یۀراسوافسیردگي

.)3111نخس ین بار رایزتو ()5313تصویر ذهني از خدا

همبس گي معناداري وجود داردوتصویر ذهني مثبت از

رابررسي روانشناخ ي کرد.ازنظر رایزتو تصویر ذهنیي

خیدا بیا نشیانگان رف یاري رابۀی منفیي داشی ه اسیت.

ازخدا دربرگیرند برداشت احساسي و تیربیي فیرد از

پژوهشگرانهمننین به این ن یییه رسییدند کیه تصیویر

خدا است که برگرف ه ازنظری ِ روانتولی گري است.

ذهني بیماران رواني در مقایسه بیا تصیویر ذهنیي افیراد

تصویر ذهني از خدا باتیربیاو افراد ش
بهصورو احسا


ميگییرد و


درميآید.

معنوي از خدا

پژوهشگران م عددي ارتباط تصویر ذهني از خدا و

منفيتربوده است .
وادي 
غبییاريبنییاسوحییداديکوهسییار()5911رابۀیی

ا یۀراس و افسیردگي بیا تصیویر ذهنیي از خیدا در

کردهاند .کرکپاتریی  ()3111

سالمتروان را بررسي

دانشیویان دانشگاه ولوم پزش ي تهرانو ولوم پزش ي

ارتبیاط بیین تصیویر ذهنیي از خیدا و سیالمتروان را

ایییرانرابررسییيکردنییدوبییهاییینن ییییهرسیییدندکییه

بررسي و در پژوهش خیود ارتبیاط بیین تصیویر ذهنیي

ميتوان
بهلورکلي 
ا ۀراس و افسردگيدانشیویان را 

مثبت و سالمترواني افراد را کشسکیرده اسیت .در

از روي تصیویر ذهنیيشیان از خیدا پییشبینیي کیرد.

این پژوهش یاف هها نشان دادند افرادي کیه خداونید را

همننین ن ایج پژوهش نشان داد دانشیویانيکه تصویر

مهربیان ،حماییتکننیده و نزدیی  بیه خیود تصیور

پذیرنیده و مثب یي از خیدا داشی ند ،از ا یۀراس و

ميکنند ،سالمترواني بیش ريدارند.


افسردگي کم ري برخوردار بودنید؛ ولیي دانشییویاني

براموهم یاران( )3111aدر پژوهشیي کیه در آن

تعارضآمیزي از خدا داشی ند،

که تصویر ذهني منفيو

افراد سالخورده( 51الي  39ساله) شرکت کرده بودند،

ا ۀراس و افسردگي بیش ري از خود نشیان میيدادنید.

به این ن ییه رسیدند کهاحسیا  نار یای ي از خیدا بیا

ازسویيتصوروجودالی نیاهي،نی خیواهوارزشیمنداز

گناه و همننین با

ورفانمینش،

رسولزادهلبالبایي و

خداوند(نصیرزاده،

نشانگان افسردگي ارتباط معناداري داش ه است.دراین

 )5939بیا افسیردگي رابۀی  منفیي و ادراک خیداي

پیژوهش تصیویر منفیي از خیدا)بیاور بیه خداونید

نیامربوط و خیداي تنبییهگیر بیا افسیردگي رابۀی  مثبیت

تنبیهکننیده)بیااحسیا  گنیاه افیراد شیرکتکننیده در


داشت .

ناامیدي ،احسا

افسردگي ،احسا

پژوهشهانشان

پژوهش توأم بوده است.والوه براین،

مۀالعاواخیرنشانميدهندمعنویتبیدونمیذهب

آزردهخیویي بیااحسیا  تیر  از خیدا،


روان
دادنید

چنداندردرمانمش الوروانشناخ يپاسیخگونیسیت

ا ییۀراس و نار ییای ي از او همییراه بییوده اسییت؛

ومذهب،هسی اصیليمعنوییت،بیاپاسیخبیهنیازهیاي

رابۀ خداپنداره(تصویرپردازيساخ گيازخدا)وتوولروانيمعنويباافسردگي،ا ۀراسواس ر

دردانشیویان53/

معنییوي،نقییشبنیییادینيبییرايح ی بسیییاريازمسییائ 

وجوديرابۀ مع وسيوجوددارد.هرچهسۀ توول

هادارد(جانبزرگيوهم اران.)5931،


انسان

روانییيمعنییويبیشی راسییت،ا ییۀراسوجییوديکم ییر

امییابراسییا منییاب اسییالمي،خداونییدخییودرااز
هرگونهتوصیسبشیريمنیزهدانسی هاسیت(آییه،513

مییيشییود؛امییاپژوهشییيدرزمین ی رابۀ ی خداپنییدارهو
مش الوروانشناخ يباتوولروانيمعنويیافتنشد .

سورهالصیافاوو)...والیالآآییه،هیمشیام تصیور

بنابراینانیاماینپژوهشباتوجهبیهزمینی میذهبي

جییانبزرگییيوغییروي،
مثبییتاسییتوهییممنفییي( 

جامعهازی سیوووجیودآسییبهیايروانیيازسیوي

5931س).بییرایییناسییا ،خییوداییینتصییورازخییدا

دیگر رورومیابد؛بنابرایندرپژوهشحا ربیاایین

ميتواندبهدلی وابس گيبهتصاویروالدینيبیرايفیرد


مواجهایمکه :

پرسشها


مشیی زاباشیید.بییرايرهییایيازتصییورخودسییاخ ه

آیابینسۀ تویولروانیيمعنیويوخداپنیدارهبیا

(خداپنداره)5تنهاراهوابس گياینتوصیسهابهمرجی 

افسییردگي،ا ییۀراسواس ی ر دردانشیییویانرابۀییه

دقیقدینيمانندقرآن(بهمنزل کالممس قیمخدا)است.

وجوددارد؟

جییايپژوهشییيبییراياییینسییثالبییاقياسییتکییه

چگونیهمیيتیوانرابۀی خداپنیدارهوسیۀ توییول

تصویرپردازيذهنيفردازخداوندباتوجهبهابۀالآن

روانییيمعنییويبییاافسییردگي،ا ییۀراسواسیی ر در

توسطخوداوبامسائ روانشناخ يرابۀیهدارد،واگیر

دانشیویانراتبیینکرد؟

ادراکفردازخدابامناب اصی میذهبيبیهوییژهقیرآن

سثالهابای
پاسخبهاین 

نهیابيشیرایط
مۀالع زمی 

هماهنگباشد (مفهومواقعيازخداییاخداپنداشیت)3

يهییايبییالینيازنییوبمداخلییهايدراییین
رابییرايبررسی 

چهتأریريبرهییانهاونگرانيهايفرددارد.ازسیویي

مسئله،فراهموارزشآموزشهايدرستمذهبيرادر


اینتصویرپردازيمانندسایرمفاهیمان زاویيازووامی 

يکند.
سالمتروانيبرجس هم 

تووليتأریرميگیردواگرتوولِرواني-معنويم یأرر
ازسایرخۀوطتوول(ازجملهتویولشیناخ ي)دانسی ه

روش

شود(جانبزرگيوهم اران،)5931،آیاتوولرواني

روشپیییژوهش،جامعییی آمیییاريونمونیییه:روش

معنويباایینتصیویرپردازي(خداپنیداره)ومشی الو

پژوهش،توصیفيازنوبهمبس گيبود.جامعی آمیاري

روانشییناخ ي(تنیییدگي،ا ییۀراسوافسییردگي)رابۀییه

دراینپژوهشتماميدانشییویاندانشیگاهآزادواحید

دارد.برخییيمۀالعییاو،توییولروانییيمعنییويرابییا

تهرانجنوسبهتعیداد31551نفیربودنید.بیاتوجیهبیه

پدیدههايروانشناخ يبررسيکردهاند؛ازجملهدلییو،

حیمآماريومراجعهبیهجیدولمورگیانتعیداد911

جییانبزرگییي،بزازیییان،موسییوي()5933بییهاییینن ییییه

دانشیو،پسیرودخ یربیهونیواننمونیهان خیاسشیدند.

رسیییدندکییهبییینتوییولروانییيمعنییويوا ییۀراس

شییرکتکننییدگانبییااسیی فادهازروشنمونییهگیییري
خوشییهايچندمرحلییهايان خییاسشییدند.اب ییدابییین


God- Image
God-cincept

1
2

دانشی دههییانمونییهگیییريتصییادفيانیییامگرفییت.سییه

/11پژوهشنامهروانشناسيمثبت،سالچهارم،شمارهسوم،پیاپي(،)51پاییز5931

هندسیییي،ولیییومتربی یییي،حقیییوآو

دانشییی د فنیییيم

برايمقیا افسیردگي،ا یۀراسواسی ر بیهترتییب

ولومسیاسيان خاسشد.بینایندانش دههاقروهکشیي


برابییربییا1/15،1/15و1/11گییزارشکییردهانیید.در

پرسشنامههاي

و55کال ازهردانش دهان خاسشدو

پژوهشحا رنیزآلفايکرونبارافسردگي،ا یۀراس

توییولروانییي-معنییويجییانبزرگییي،وهم ییاران

واس ر بهترتیببرابربا1/15،1/19و1/15است .

(،)5931مقیییا ووامی تنیییدگي (DASSالویبونییدو

مقیا توولروانيمعنوي:9جیانبزرگیي،فیاکر،

الویبوند،)5331،5آزمیونموقیقسیاخ خودپنیداره-

جانبزرگي()5931ایینپرسشینامهرابیاجهیتگییري

خداپنیییدارهوبرخیییيسیییثاالومربیییوطبیییهویژگیییي

فرهنگییيودینییي،براسییا معیارهییايبییالینيمراجعییان

جمعیییتشییناخ يتوزییی شیید.بییهدانشیییویاندربییار 


مذهبيدرمراح مخ لسرواني-معنیوي-کیهجنییا

مورمانهبودنالالویاووان شیارنیاف نمشخصیاوآنهیا


()5331آنراگزارشکردهاست-تهیهکردهاند.ایین

المینیییییانالزمدادهشییییید.پیییییسازجمییی ی آوري،

ابزار51مادهداردوهرمادهدارايچهیارگزینیهاسیت

پرسشنامه هیاينیاقصحیذفشید.درخیورذکیراسیت

کهمنۀبقباچهیارمرحلی تویولروانیيمعنیوياسیت.

پرسشیینامههییافقیییطدرمقۀیی کارشناسییي،توزییی و

پژوهشگربرايبررسيهمسانيدرونیيایینمقییا در

جم آوريشدوجنسیتآنهامدنظرقیرارنگرفیت.در

جمعیتایرانيآنراروي955دانشییويمثنی اجیرا

تولی دادههاازمواسیب  یریبهمبسی گيپیرسیونو

کردو ریبآلفايکرونبارمعادل1/11بیرايآنبیه

تولی رگرسیونچندگانهاس فادهشد .

دستآمید.مییانگینوانویرافاسی انداردنمیراونییز

ابزارسنیش:مقیا ووامی تنییدگي:3DASS-35

بهترتیب51/55و5/115گزارششد .


مقیا افسردگي،ا ۀراس،اس ر ( DASSالویبونید

براينمرهگذاري،لبقالگیويزییرنمیراودرهیر


)،میمووییهايازسییهمقیییا خییود

والویبونیید5331،

مرحله،جم ميشودوجم سۀرهارا(براسا مرحلیه

گزارشدهیيبیرايارزییابيحیاالوویالفيمنفیيدر

از5تا5؛مثالاگرفیرديدرمیمووی اولبیهگزینیه5

از

پاسخدادهاست،ودد5رادرس ونآخر(مرحلیه)وارد

خردهمقیا هاي DASS-35شام 1سثالاست(جمعا


يکنیییمو)...درسی ون،ربییتودرسییۀرآخییرجمی 
می 

افسییردگي،ا ییۀراسواسیی ر اسییت.هییرییی
 35سثال)کههیریی

ازصیفر(اصیال)تیاسیه(زییاد)

يشود .
نهایينمرهمواسبهم 

گذاريميشود .


نمره
روایيواو باراینپرسشنامهدراییرانبررسیيشیده
است(سامانيوجوکار)5915،کهاو باربازآزمیایيرا
بییرايمقیییا هییايافسییردگي،ا ییۀراسواسیی ر 
بهترتیببرابیر1/15،1/1و1/11وآلفیايکرونبیاررا


Lovibond, S. H. & Lovibond, P. F
-Depression and Anxiety Stress Scale: DASS

1
2

- psycho-spiritual development scale

3

رابۀ خداپنداره(تصویرپردازيساخ گيازخدا)وتوولروانيمعنويباافسردگي،ا ۀراسواس ر

دردانشیویان15/

جدول  . 1نمرهگذاری سطح تحول روانی معنوی
سثال 
5
3
9
5
1
5
1









5
9
5
3
3
5
5

1
3
51
55
53
59
55
51

مرحله 5








مرحله 3
9
3
3
9
5
5
3

















مرحله 9
5
5
5
5
5
9
5









مرحله 5
3
5
9
5
9
3
9









5
5

9
9

3
5

5
3





























5
3
5
9
3
5

9
5
5
3
5
5

آزمونموققساخ هخودپنیداره-خداپنیداره:5ایین

جهتگییري
پرسشنامهبراسا مفاهیممذهبياسالميو 
فرهنگییيودینییينویسییندگانتهیییهشییدهاسییت.اییین
پرسشنامهبرايسینیشمییزانتصیوراوخودسیاخ هاز
خداوند(خداپنداره)وهمننینمفهومپردازيمب نیيبیر

مناب اصیی (قیرآنکیریم)ازخداونید(مفهیومپیردازي
واقعيازخداوندیاخداپنداشت)،ازی

سیوومفهیوم

خودپنییداره(مفهییومپییردازيخییودازنگییاهدیگییران)و
مفهومپیردازيفیاوليوواقعیيازخیود(خودپنداشیت)

ساخ هشدهاست(جانبزرگيوسرآبادانيتفرشي،زیر
چیا ).ایینمفیاهیمبراسیا چیارچوسنظیريدرمییان
چندبعییديمعنیییوي(جیییانبزرگیییيوغیییروي)5931،
پردازششدهاند.اینابزار51سیثالداردکیه31سیثال
مربوطبهخداپندارهو51سیثالمربیوطبیهخودپنیداره
استوهرسثالآندارايچهارگزینیه(کیامالموافیق،
موافیق،مخییالس،کیامالمخییالس)اسیت.بییرايبررسییي
همسانيدرونياینمقیا درجمعیتایرانيروي531
دانشیويمقۀ کارشناسياجراشد.پایایي پرسشنامهبه
- researcher-made tests of self-image and God-image

1

3
9
3
5
9
9

5
5
9
5
5
3

روشهمبس گيآزمون–آزمونمییدددرخداپنیداره
1/115ودرخودپنییدارهبرابییر1/113اسییت .ییریب
آلفايکرونبارپرسشنامهنیزα=1/151بهدسیتآمید.
تولی وامليباروشمثلفههاياصلي5وام درپاسیخ
شییرکتکننییدگانشناسییایيکییردکییهشییام 1سییثال
خودپنداره1،سثالخودپنداشت55،سیثالخداپنیداره
و55سثالخداپنداشتبود.
روشاجراوتولی :دراینپژوهشپژوهشگرپیس
ازهمییاهنگيبییادانشییگاهوگییرف نمیییوز،دردانشییگاه
حضورپیداکردوبار ایتدانشیویانپسازتو یی 
دربار پژوهشبهآنهاپرسشینامههیايمیدنظردادهوبیه
آنهاالالبدادهشدکهنامآنهامورمانیهخواهیدمانیدو
فرمرابهصوروکامی ت میی کننیدوهییاسیثاليرا
بدونپاسخباقينگذارند.بهمنظورتیزیهدادههیا،بیراي

شییاخصهییايتوصیییفيازمیییانگینوانوییراف

بیییان
اس اندارد،بهمنظیوربییانهمبسی گيوپییشبینیيمییزان
سهمهری

ازم غیرهايپیشبییندرپییشبینیيم غییر

روشهیییايمیییاتریسهمبسیی گيوتولیی ی 
میییالکاز 

/13پژوهشنامهروانشناسيمثبت،سالچهارم،شمارهسوم،پیاپي(،)51پاییز5931

رگرسیییونچندگانییهبییهصییوروهمزمییانبییااس ی فادهاز

دانشیییویانشییرکتکننییدهتقریبییا35سییالبییودو51/5

نرمافزارSPSS 22اس فادهشدهاست .


درصدازشرکتکنندگاندرآزمونزنو95/5درصد
ازآنهامردبودند.یاف ههیايحاصی ازایینپیژوهشدر



جداول()3و()9گزارششدهاند .یافتههابیااسی فاده

یافتهها
دراینبخش،یاف ههايپژوهشبررسيشیدهاسیت.

ازروشهمبسییی گيوتولیییی رگرسییییونچندگانیییه

شییرکتکننییدگان911نفییرازدانشیییویانکارشناسییي


بهصوروهمزانبهدستآمد .


دانشگاهآزادواحدتهرانجنوسبودندکهمیانگینسین
جدول  .2شاخصهای توصیفی و ضرایب همبستگی بین سطح تحول روانی معنوی با خداپنداره و افسردگی ،اضطراب و
استرس
م غیرها

میانگین 

انورافمعیار 





خداپنداره

توولرواني-معنوي

ریبهمبس گي

سۀ معناداري

ریبهمبس گي

سۀ معناداري

توولرواني-معنوي


93/93

5/95

-

-

-1/513

1/115

افسردگي

59/95

3/33

-1/53

1/115

1/515

1/115

ا ۀراس

59/19

3/51

-1/553

1/115

1/533

1/115

اس ر

51/53

3/55

-1/135

1/193

1/551

1/115

95/13

5/19

-1/513

1/115

-

-

خداپنداره

بییاتوجییهبییهجییدول(،)3ن ییایج ییریبهمبس ی گي

ا ۀراسدارايرابۀه1/533وبیااسی ر دارايرابۀیه

يدهنددردانشیویانرابۀ توولرواني
پیرسوننشانم 

1/551هس ند.این رایبهمبسی گيازلویا آمیاري

معنويباافسیردگي،-1/535بیاا یۀراس،-1/553بیا

درسۀ 1/15معنادارندونشاندهنید آناسیتکیهبیا

اس ی ر -1/135وبییاخداپنییداره-1/513اسییت.ای ین

خداپنییدارهبییاال،افسییردگي،ا یۀراسواس ی ر ،بییاال

ییرایبهمبسیی گيازلوییا آمییاريدرسییۀ 1/11

يرودوبییالع س.پییسازبررسییيمفرو ییههییاي
میی 

يدهند باپایینآمدنتویولروانیي–
معنادارندونشانم 

رگرسیییونچندگانییهوحصییولالمینییانازبرقییراري

معنوي ،افسردگي،ا ۀراس،اس ر وخداپندارهپایین

،بهمنظورتعییننقشتوولروانیي–معنیوي
مفرو هها 

ميآییدوبیالع س.همننیینن یایج یریبهمبسی گي


وخداپندارهدرپیشبینيافسردگي،ا ۀراسواس ر 


بییرايخداپنییدارهبییاافسییردگيدارايرابۀییه،1/515بییا

ازرگرسیونچندگانهبهروشهمزماناس فادهشد .

جدول  .3خالصه مدل رگرسیون همزمان پیشبینی افسردگی ،اضطراب و استرس براساس خداپنداره و سطح تحول
روانی معنوی
R

R3

F

B

β

t

افسردگي

خداپنداره
سۀ توولرواني-معنوي

1/51

1/39

11/11

1/53
-1/31

1/51
-1/55

** 3/35
** -3/55

ا ۀراس

خداپنداره
سۀ توولرواني-معنوي

1/59

1/51

53/39

1/13
-1/315

1/5
-1/13

** 1/13
-5/31

اس ر

خداپنداره
سۀ توولرواني-معنوي

1/55

1/55

91/11

1/13
-1/15

1/515
-1/13

** 1/51
1/55

م غیرها

رابۀ خداپنداره(تصویرپردازيساخ گيازخدا)وتوولروانيمعنويباافسردگي،ا ۀراسواس ر
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يدهدکیهمیدل
الالواوحاص ازجدول9نشانم 

)،جانبزرگیيودائمیي(،)5931جیانبزرگیيو

(5931

کلي(پیشبیني)معناداراست.بیهویالوهیاف یههیايایین

هم اران(،)5931کارموديوهم اران()3111همسو

جدولبیانکنند آناستکیهمثلفیههیايخداپنیدارهو

است .

سییۀ توییولروانییي-معنییويسییهمياخ صاصییيدر

درتبییناینمو یوببیاتوجیهبیهایینتعرییسکیه

يدهیید
پیییشبینییيافسییردگيدارنیید.میییزانR2نشییانم ی 

معنویییتبییهمییوازاوتوییولشییناخ يوتوییولروانییي

بهلورکلي%39ازافسردگيباخداپندارهوسۀ توول


اج ماويم وولميشود،همننانکهدرتوولشناخ ي

يشییود.خداپنییدارهسییهم
روانیي-معنییويپیییشبینییيمی 

وتوولروانیياج میاوي،اگیرفیردازمرحلیهايگیذر

اخ صاصيدرپیشبینيا ۀراسداردومیزانR2نشیان

ن ند،دچاربوران،تعارضوخودمیانبینیيمیيشیودو

يدهییدبییهلییورکلي%51ازا ییۀراسبییاخداپنییداره
می 

دربزرگساليآسیبميبیند.بهنظرمیيرسیددرتویول

يشییود.خداپنییدارهسییهماخ صاصییيدر
پیییشبینییيمیی 


روانيمعنويوشی گییريخداپنداشیتوخداپنیداره

يدهیید
پیییشبینییياسیی ر داردومیییزانR2نشییانمیی 


نیزاینموردمصیداآپییداکنید.اگیردرتویولروانیي

بییهلییورکلي%55ازاس ی ر بییاخداپنییدارهپیییشبینییي

معنوينیزفردن واندتماممراح رابهخوبيليکندییا

يشیییود.خداپنیییدارهپییییشبیییینمثبیییتافسیییردگي
می ی 

ازمرحلیییهايوبیییورن نیییدوبیییهمرحلیی بعیییدنرسییید،

(،)β=1/515ا ۀراس()β=1/51واس ر ()β=1/51

مفهومپردازياوازخداوندوخودوبهدنبیالآنرابۀی 


ومعناداربود.سیۀ تویولروانیي–معنیويپییشبیین

فیییردبیییاخداونیییددچیییارمشی ی

واح میییاالمسی ی عد

منفيافسیردگي()β= -1/559ومعنیاداربیودوسیۀ 

آسیبروانيميشودوهرچیهفیرددرمراحی پیایینتیر


توییولروانییي–معنییوينقییشمعنییاداريدرپیییشبینییي

تویییولروانیییيمعنیییويمثیی مرحلی ی نخسیییت،دیییین

ا ۀراسواس ر نداشت .

ينگرانیهتوقیس
خودمیانبینیيومرحلی دومدیینجزمی 

داش هباشد،لبقپژوهشهايبهوم آمده(جانبزرگیي

بحث

وهم اران)5931،آسیبروانيبیش راست،هرچهدر

پژوهشباهدفرابۀ مفهومپردازيتصیورازخیدا

سۀودباالترباشد،اینآسیبکم یراسیت.همیینلیور

ییییاخداپنیییدارهوسیییۀ تویییولروانیییيمعنیییويبیییا

اگرمفهومپردازيساخ گي(ازخداوند)بامفاهیماصی 


آسیبشناسيرواني(افسردگي،ا ۀراسواسی ر )در

مییذهبياصییالدنشییود(خداپنداشییت)،براسییا ن ییایج

دانشیویانانیامشد.

دستآمیده،فیرداح میاال دچیارآسییبروانشیناخ ي
به 

آمدهازاینپژوهشنشانميدهندبیین

ن ایجبهدست

يشود؛زیرادیدهشید
(اس ر ،ا ۀراسوافسردگي)م 

م غیرسۀ توولروانيمعنويباافسیردگي،ا یۀراس

سهممهميدرپیشبینيافسردگي،ا یۀراس

خداپنداره

وخداپنیدارهرابۀی ،مع یو ومعنیاداريوجیوددارد.

واس ر دارد .

همننینبینخداپندارهباافسردگي،ا ۀراسواس ر 
رابۀ مثبتومعناداريوجوددارد .

پییژوهشهییايمخ لفییيکییهدرکشییوروخییار از

کشورصوروگرف ه،بهرابۀی تویولروانیيمعنیويو

اینیاف هبان ایجمۀالعاوگذش هازجملهیاف یههیاي

خداپندارهباآسیبشناسيرواني(افسیردگي،ا یۀراس

امی یرارجمنییديوهم ییاران(،)5935میلییروهم ییاران

واس ر )نپرداخ هانید.درایینزمینیهتنهیامیيتیوانبیه

(،)3153دلیووهم اران(،)5933حسینيوهم یاران

مۀالعاتياشارهکردکهرابۀ خداپندارهبیاافسیردگيو

/15پژوهشنامهروانشناسيمثبت،سالچهارم،شمارهسوم،پیاپي(،)51پاییز5931

ا ییۀراسوسییۀ توییولروانییيمعنییويبییاا ییۀراس

يکند.چنینشخصیيبیینخۀاهیايخیودومییازاو
م 

وجوديراجداگانیهبررسیيکیردهانید.یاف یههیايایین

خداوندنميتوانیدرابۀی منۀقیيبرقیرارکنید؛بنیابراین


پژوهشازاینزاویهبایاف ههیاينصییرزاده و هم یاران

شخصيکهخداپندار باالدارد،حوادثسختزندگي

)،غبییاريبنییاسو

(،)5939بییرام و هم ییاران (3111

رابهخیداومییازاواونسیبتمیيدهیدودرپیسهیر

حیداديکوهسیار(،)5911شیا  -جیان ر و هم یاران

حادرهبهلورناخودآگیاهارادهومشییتوان قیامجویانی 

(،)3113کرکپاتری

خداراجس یومیيکنید.لبیعیياسیتاحسیا خیوبي

()3111همسواست .

بییرايتبییییناییینمو ییوببنییابییرتعریفییيکییهاز

نسبتبهخودنداردواحسا بيارزشيوکیمارزشیي

خداپنداره ارائهشید،کسیيکیهدارايخداپنیدارههیاي

ميکندوخودراشایس دوستداشی نخیداودیگیران

م عدداسیت،تصیویرم زلیزلوبیيربیاتيازخیدادارد.

نمییيدانیید،وییزونفییساوکییاهشمییيیابییدواحسییا 

فرضاساسياینبيرباتيبهپنیدارههیايافیولپیذیر5از


بییيکفییای يمییيکنیید.چنییینشخصییيبیییشازدیگییران

خداوندوبهلیوردقییقپنیدارهزداییيبیهمفهیومتسیبی 


راتیربهميکند .

بهايرواني
آسی 

سهايذهنيدربار خودبرميگیردد.3
خداوندازتوصی 

باتوجیهبیهاین یهن ییی پیژوهشحا یرنشیانداد

همننینخداونددرقرآنکریم،نسیانخداوندراسیبب

دسییتییابيبییهسییۀودبییاالترتوییولروانییيمعنییويبییه

يداند9.بهوبارودیگر،ارتباطسیالمبیا
خودفراموشيم 

کییاهشافسییردگي،همننییینوجییودخداپنییدارهبییه

يکنیدوچیهبسیا
می 

افسییردگيوا ییۀراسواسی ر بییاالمنیییرمییيشییود،

رمزرابۀ مثبتبینخداپنیدارهوآسییبهیايسیهگانیه

پیشنهادميشودبااجرايپژوهشهايگس ردهتردراین

موردمۀالعهورابۀ منفيآنهاباخداپنداشیتدرهمیین

زمینهوبهدستآوردنن ایجدقیقتیر،مسیئوالنامیردر

ن هنهف هباشد؛بههمیندلی ،وق یيمفهیومپیردازياز

دانشییگاههییابییهمفهییومتوییولی یاف گيروانییيمعنییويو

میيکنیدو

خداپندارهتوجهکننیدودرتبییینآنبیرايدانشییویان

تما باخداونیدازلرییقکالمیشقلیبآنهیارام یأرر

ب وشییندتییاب واننییدآنییانرادردرکارزشومعنییاي

يافزایید.ازسیویيکسیانيکیه
ميسازدوبهایمانشانمی 

زندگي،هدفمندي،ح مسائ وارتباطباخیود،جهیان

سۀ توولروانيمعنويپائینيدارند،نسبتبیهفقیدان

ودیگرانیاريکنند .

خداوندبهرابۀ سالمباخودکم

خداونددرستباشد،بیهایمیانفیردکمی

ينگري(جنییا،
حسا اندوبهدلی خودمیانبینيوجزم 



،)5331خداپندار آنهانیزبیشی رمنفیياسیتومسی عد

منابع

تنیییدگيوا ییۀراسوآسیییبروانشییناخ يانیید(جییان

امیرارجمنیییدي،ز.هاشیییمیان،ک.نی نیییام،م.)5935(.
ارربخشیي آمیوزش معنوییت بیه شییو  گروهیي در

بزرگيوهم اران.)5931،
خداپنییدارهايکییهدردور کییودکيش ی

گرف ییه،

کاهش افسردگي وافزایش ر ایت زناشویي زنیان

همنونوالدسرزنشگرياستکیهبیهجیايحماییتو

م أه منۀقه  1تهیران.فصیلنامهروانشناسیيتربی یي.

دلییویيفییردراسییرزنشوبییهلییورناوادالنییهمیییازاو

 .591-511،)91(55
انصاري،د،جیانبزرگیي،م.)5931(.بررسیيارتبیاط

5الأُحِبُّالْآفِلِین(سورهانعامآیه)15
3سُبْوانَاللَّهِوَمَّایصِفُون(سورهالصافاو،آیه )513
9وَالتَ ونُواکالَّذِینَنَسُوااللَّهَفَأَنْساهُمْأَنْفُسَهُم(سورهحشرآیه)53

«خودپنیییداره»و«خداپنیییداره»دردرمیییانمیییذهبي

رابۀ خداپنداره(تصویرپردازيساخ گيازخدا)وتوولروانيمعنويباافسردگي،ا ۀراسواس ر

(معنیییوي)اخی ی الالوروانیییي.مۀالعیییاواسیییالمو
روانشناسي .551-591،)53(51،
روانبنیههیاي
جانبزرگي،م.دائمي،ف .)5931(.رأریر 
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پور،م.کریمنژاد،ف.)5933(.رابۀ

حمید،ن.گلس اني
سیاده و چندگانیه هوییت دینیي ،سیالمتروان و
خوشبیني.روانشناسيودین.11-31،)5(5.

ناسازگار نخس ین بر تویول روانیي  -معنیوي:یی 

دلیییو،ز.جییانبزرگییي،م.بزازیییان. ،موسییوي.ا(.

رواندرمیانگري .دوفصیلنام 
م غییر تعیدی گیر در 

.)5933رابۀ سۀ توولروانيمعنیويواحسیا 

ولمي پژوهشي.مۀالعاو اسیالم و روانشناسیي(51 .

تنهایيبیاا یۀراسوجیودي.اسیالموروانشناسیي،

.1-35،)51

 .1-35،)51(59

جییانبزرگ یي،م..فییاکر،د.جییانبزرگییي،ا.)5931(.

سادوک،س.سادوک،و.روئییز.)5931(. ،خالصی 

ارزیییابيتوییولروانییي_معنییويدردرمییانگري

روانپزشیی ي:ولییومرف ییاري/روانپزشیی يبییالیني.

مراجعییانمییذهبي.دوفصییلنامهولمییي–پژوهشییي

ترجم ف.ر اوي.تهران:ان شاراوارجمند(ان شار

مۀالعاواسالموروانشناسي .53-11،)1(1،

بهزباناصلي .)3151،

جانبزرگي،م،وغیروي،م5931(.الیس)،نظرییههیاي

سییاماني. ،جوکیییار،س.)5915(.بررسییياو بیییارو

نوینرواندرمانگريومشاوره.قم:پژوهشگاهحوزه


روایيفرمکوتاهمقیا افسردگيا ۀراسوفشیار

ودانشگاه .

رواني .ولوماج ماويوانسیانيدانشیگاهشییراز13.

جییییانبزرگییییي،م،غییییروي،م5931(.س) ،اصییییول

رواندرمانگريومشاورهبیاروی یرداسیالمي.قیم:
پژوهشگاهحوزهودانشگاه .

جانبزرگي،مونوري،ن.)5935(.نظرییههیايبنییادین

رواندرمییانگريومشییاوره.قییم:ان شییاراوسییمتو

پژوهشگاهحوزهودانشگاه .
جییانبزرگییي،م،وسییرآبادانيتفرشییي،ل(.زیرچییا ).

( .51-11،)55
صیفوي،م.وفییایي،م.صییالوي،ش.)5933(.بررسییي
سییۀ ا ییۀراسواسیی ر ومیییزانافسییردگيو
همبس گيآنباشاخص 
تیییودهبیییدني )(BMIدردانشییییویانپرسیی اري.

فصلنام ولومپزش يدانشیگاهآزاداسیالمي واحید
تهران .515-513،)3(39.

او بار،روایيوساخ اروامليپرسشینامهخودپنیداره

ولیپور،ر.ابراهیمیي،ب.امییدي،ر.هیدای ي،آ.رنیبیر،

-خداپنییدارهبراسییا منییاب دینییي.میل ی اسییالمو

د.حسییینپییور.)5935(. ،افسییردگي،ا ییۀراس،

مۀالعاوروانشناسي.

اس ر وووامی جمعییتشیناخ يمیرتبطبیاآندر

حسیني،ا  .بشیارو،م.جاهید،د.)5931(.نگیاهي بیه
آرار و فواید دین و معنوییت بیر سیالمت جسیمي و

پرسی ارانشیاغ دربیمارسی انولیيوصیردانشیگاه
ولومپزش يفسا.پژوهان .15-13،)5(59.

رواني باتأکید بر سالمت قلبي – وروقي(آرار دیین

غباري بناس،س.حدادي کوهسیار،ب.)5911(.رابۀی 

و معنویت بیر سیالمت).روییش روانشناسیي)3(1.

ا ۀراس و افسیردگيبیا تصیویر ذهنیي از خیدا در

.39-555

دانشیویان.ولومروانشناخ ي .331-955،)95(1.

ایمنيشناسي وصبي روانیي ،اهیواز:

حمید ،ن،)5935(.
دانشگاه شهید چمران.

قاسمي.)5911(. ،بهداشتوسیالمتروان.تهیران.
ان شیییاراومثسسیییهآموزشیییيوپژوهشیییيامیییام
خمیني(ره).چا اول.

5931پاییز،)51(پیاپي،شمارهسوم،سالچهارم،پژوهشنامهروانشناسيمثبت/15
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