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 بینی مذهبی و حمايت اجتماعی با خوش اعتقاداتبررسی رابطه 
 گلستان در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی

 
 

  27/1/57پذيرش مقاله:                                 21/2/57ت مقاله: درياف

 
 چکیده

یکي از همچنين  دار کردن زندگي دارند.فتارها و عقاید مذهبي، تأثير مثبتي در معنار و ، نيروي اجتماعي قدرتمندي داردمذهب :سابقه و هدف

ي بين اعتقادات مذهبي و حمایت اجتماعي با از پژوهش حاضر، بررسي رابطه. هدف مندي از حمایت اجتماعي استپيامدهاي آثار دیني، بهره

 باشد.شگاه علوم پزشکي گلستان ميبيني در دانشجویان دانخوش

توصيفي از نوع همبستگي است. جامعه آماري آن را، کليه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکي گلستان به تعداد  ،روش پژوهش :هامواد و روش

آوري عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. جهت جمعنفر به 703اي تعداد گيري تصادفي طبقهدهند و با استفاده از روش نمونهنفر تشکيل مي 0022

ر يبيني( شيگيري زندگي )خوشنامه جهتنامه حمایت اجتماعي وکس و پرسشراس، پرسش-گيري مذهبي آلپورتجهت ينامهها از پرسشداده

 ستفاده شد.و کارور ا

ي مثبت و بيني در دانشجویان رابطهبيني و همچنين حمایت اجتماعي و خوشبين اعتقادات مذهبي و خوشها نشان داد که یافته :هايافته

 معناداري وجود دارد.

 ارتباط مثبت و ویان بيني و به دنبال آن عملکرد دانشجخوش بااعتقادات مذهبي و حمایت اجتماعي بين  با توجه به اینکه :گیرینتیجه

هاي مناسب و به موقع دانشجویان، باعث نگرش ها با افزایش حمایتتوصيه مي شود مسئوالن و مدیران دانشگاه، لذا داري وجود داردمعني

 بينانه در آنها شوند.خوش

 ، حمايت اجتماعی، شادمانی، دانشجوياناعتقادات مذهبی ی:کلیدگان واژه

 
 مقدمه

فتارها و عقاید مذهبي، تأثير مثبتي رجتماعي قدرتمندي دارد. ، نيروي امذهب

زیارت  عبادت، خداوند، به توکلدار کردن زندگي دارند. رفتارهایي از قبيل در معنا

هاي مثبت، موجب آرامش توانند از طریق ایجاد اميد و تشویق به نگرش... مي و

علق داشتن به منبعي زندگي، احساس ت دروني فرد شوند. داشتن معنا و هدف در

 مندي اززاي زندگي، بهرهدر شرایط مشکل واال، اميدواري به یاري خداوند

...، همگي از جمله  و معنوي و  (Social support)هاي اجتماعيحمایت

توانند در مواجهه با حوادث مي هایي هستند که افراد مذهبي با دارا بودن آنهاروش

باور به اینکه خدایي هست (. 1) متحمل شوندفشارزاي زندگي، آسيب کمتري را 

کند و ناظر بر بندگان است تا حد بسياري، اضطراب کنترل مي ها راکه موقعيت

که اغلب افراد مؤمن، ارتباط خود را دهد، به طوريموقعيت را کاهش مي مرتبط با

ز توان اکنند و معتقدند ميخداوند، مانند یك دوست بسيار صميمي، توصيف مي با

را به طریقي  هاي غير قابل کنترلطریق اتکا و توسل به خداوند، اثر موقعيت

مناسك دیني به افراد، انضباط شخصي و زهدگرایي که از  (.0) کنترل نمود

آموزند و به این ترتيب، آنان را براي زندگي ضروریات زندگي اجتماعي است، مي

این رو کند و از هم جمع ميکنند. مراسم دیني مردم را گرد اجتماعي آماده مي

نماید. اعضاي بيت و انسجام اجتماعي را تقویت ميثپيوندهاي مشترك آنها را ت

 شوند و جامعه از طریق مراسم دیني، از ميراث اجتماعي خود عميقاً آگاه مي

 

ماند. سرانجام اینکه دین در پيروانش ترین عناصر وجدان جمعي زنده مياصلي

آورد به وجود مي و حمایت اجتماعي خوشبختي اجتماعي احساس خوشِ سعادت و

 (.7) زدایدایماني و تردید را از دل آنها ميو در نتيجه، احساس ناکامي، بي

انسان درگير مسائل بسياري است که براي از بين بردن یا کاهش آنها 

اي راهکارهایي که از دوران گذشته بربرد، از جمله کار ميابزارهاي مختلفي را به

(. مذهب تجلي خواست روحي 4) انسان مطرح بوده، پناه بردن به قدرت الهي است

نيز شکل دادن و قالب ساختن براي آن حقيقت و  بشر است و اعتقادات مذهبي

ات انسان وجود دارد. دین و مذهب، خطر تجلي خاطري است که در عمق

که حول مفهوم اي از اعتقادات، احساسات و اعمال فردي یا جمعي است مجموعه

(. همه کساني که از نظر مذهبي 7) یافته استحقيقت غایي یا امر مقدس سازمان

در سطح باالتري قرار دارند، مسائل شان را به شيوه حل مسئله و همراه با حمایت 

 (. 5اجتماعي مرتفع مي کنند )

مندي از حمایت اجتماعي است. حمایت یکي از پيامدهاي آثار دیني، بهره

(، احساس ذهني از تعلق داشتن، پذیرفته 1737) Mousseعي طبق نظر اجتما

شدن، دوست داشته شدن و مورد نياز بودن، به خاطر خود فرد و به خاطر آنچه 

تواند انجام دهد است. مفهوم حمایت اجتماعي، درك در دسترس بودن حمایت، مي

وده یا نه، را در بر دهد و اینکه آیا حمایت مفيد برفتاري که در مدت حمایت رخ مي
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فردي حمایت اجتماعي را مکانيزمي از ارتباطات ميان Decker .(6گيرد )مي

 . (3) کندداند که افراد را از تأثيرات تنيدگي منفي محافظت ميمي

دهد که کران به فرد این اطمينان را ميایجاد ارتباط معنوي با قدرت بي

ین افراد حوادث را با تکيه بر ایمان و کند. انيرویي قوي هميشه او را حمایت مي

 تر و گذرانند و انتظار این افراد از آینده اميدوارانهتر مياعتقاد خود راحت

بيني به جهت گزیني اشاره دارد که در آن معمواًل (. خوش8تر است )بينانهخوش

ي و پيامدهاي مثبت مورد انتظارند و این پيامدها به عنوان نتایج عوامل ثابت، کل

شوند. اگر ادراکات عادي انسان با یك مفهوم مثبت از خود دروني درنظر گرفته مي

بينانه، حتي کاذب در مورد آینده همراه و از کنترل شخصي و یك دیدگاه خوش

دث بسيار شود، نه تنها در ادارة جزر و مد زندگي روزانه بلکه در کنار آمدن با حوا

 (.7کند )راد کمك ميزندگي به افزا و تهدیدآميز استرس

تواند بر سالمت رواني و دهند که حمایت اجتماعي ميتحقيقات نشان مي

 (. همچنين 12جسماني و شادکامي اثر مستقيم و غير مستقيم داشته باشد )

 Decker(. 11تواند باعث افزایش خودکارآمدي و کاهش استرس شود )مي

داند که افراد را از تأثيرات ردي ميفحمایت اجتماعي را مکانيزمي از ارتباطات ميان

ایمان به خدا، قدرت معنوي به انسان )از جمله  کند.تنيدگي منفي محافظت مي

کند و بر بخشد و در تحمل مشکالت زندگي به آنها کمك ميدانشجویان( مي

. بنابراین با توجه به مطالب ارئه شده، (3) نحوة تفکّر و اندیشة آنها تأثير مثبت دارد

آیا بين اعتقادات مذهبي و حمایت »ل اصلي پژوهش حاضر این است که؛ سؤا

بيني در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکي گلستان رابطه وجود اجتماعي با خوش

 دارد، همچنين پژوهش داراي سواالت فرعي به شرح زیر مي باشد:

 بيني در دانشجویان رابطه وجود دارد؟. آیا بين اعتقادات مذهبي و خوش1

 بيني در دانشجویان رابطه وجود دارد؟. آیا بين حمایت اجتماعي و خوش0

بيني در دانشجویان . آیا بين اعتقادات مذهبي و حمایت اجتماعي با خوش7

 دانشگاه رابطه وجود دارد؟

 

 هامواد و روش

جامعة آماري این پژوهش را، کليه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکي گلستان 

دهند. بر اساس جدول کرجسي و نفر تشکيل مي =N 0022به تعداد 

و خطاي  %75( در سطح اطمينان 1732)  (Krejecie & Morgan)مورگان

عنوان نمونة مرد( به 141زن و  186نفر ) =n 703تعداد  α=%5گيري اندازه

گيري آماري انتخاب شدند. در این پژوهش، نمونة آماري به روش نمونه

 باشد.جنسيت ميبرحسب « ايطبقه -تصادفي»

 شد:آوري جمعهاي زیر نامهاطالعات مورد نياز پژوهش از طریق پرسش

این  :(10) (Allport & Ross) راس-گيري مذهبي آلپورتنامة جهتپرسش

اي ليکرت طراحي شده است سوال و در طيف چهار گزینه 01نامه داراي پرسش

نفره به  07آن در گروهي  ایایيشوند. پگذاري مينمره 4تا  1که به ترتيب از 

 88/2فاصله دو هفته مورد بررسي قرار گرفت که ميزان پایایي از طریق بازآزمایي 

بوده و براي آن آلفاي کرونباخ  74/2و از طریق دو نيمه کردن به روش گاتمن 

بدست آمد. تحليل عوامل با روش چرخشي واریماکس و بر اساس آزمون  30/2

 %7/58نامه در مجموع بيش از موجود در پرسشاسکري نشان داد که مواد 

نماید و به این خاطر شرایط الزم از نظر روایي را واریانس کل آزمون را تبيين مي

 باشد.مي 81/2نامه در این پژوهش ضریب آلفاي پرسش .باشددارا مي

نامه پرسش این (:17) (.Vaux et al)نامة حمایت اجتماعي وکس پرسش

در سه حيطة )خانواده، دوستان و دیگران( و در طيف پنج  سوال و 07داراي 

و کامالً موافقم( طراحي  اي )کامالً مخالفم، مخالفم، نظري ندارم، موافقمگزینه

شوند. ضریب الفاي پرسشنامه در گذاري مينمره 5تا  1که به ترتيب از  شده است

 باشد.مي 33/2این پژوهش 

 نامه . تخصیص سواالت پرسش2جدول 

 های حمايت اجتماعیبه مؤلفه

 شماره سواالت تعداد سواالت ابعاد حمايت اجتماعی

 8 خانواده
-11-7-3-4-0هاي شماره سوال

17-18-00 

 3 دوستان
-15-12-6-1هاي شماره سوال

16-17-07 

 8 دیگران
-10-8-5-7هاي شماره سوال

14-13-02-01 

 

 & Scheier)رور ر و کايبيني( شيگيري زندگي )خوشجهتنامة پرسش

Carver) (14)اي )کاماًل گزینهسوال و در طيف پنج 12نامه داراي پرسش : این

-مخالفم، مخالفم، نظري ندارم، موافقم و کامالً موافقم( طراحي شده است. سؤال

 شوند.گذاري مينمره 4تا  2نامه به ترتيب از هاي این پرسش

باشد. نحوة اجراي آزمون: مي 83/2ضریب الفاي پرسشنامه در این پژوهش 

سري پرسشنامه به صورت یك دفترچه به طور تصادفي  703براي اجراي آزمون 

گيري در بين نمونه آماري توزیع و پس از در بخش نمونهبه شرح توصيف شده 

 آوري شد. تکميل توسط آنان، جمع

 
 هايافته

هل و هاي توصيفي پژوهش مثل سن، وضيعت تادر ابتدا به تحليل داده

نشان  0جدول شماره  .پردازیمقوميت و سپس به تحليل استنباطي متغيرها مي

 81/58سال،  02درصد از نمونة آماري در گروه سني کمتر از  0/7دهد که؛ مي

درصد در گروه سني  8/16سال و  72تا  06درصد  7/15سال،  05تا  02 درصد

آماري در مقطع ي نهدرصد از نمو 7/67 همچنين سال قرار دارند. 72باالي 

درصد در مقطع تحصيلي  3درصد کارشناسي ارشد و  1/07تحصيلي کارشناسي، 

 باشند.دکتري مي

 

 نمونه آماری و مقطع تحصیلی فراوانی سن .1جدول 

 درصد فراوانی فراوانی متغیر

 سن

 0/7 72 سال 02کمتر از 

 1/58 172 سال 05-02

 7/15 50 سال 72-06

 8/16 55 سال 72باالي 

 مقطع تحصیلی

 7/67 027 کارشناسي

 1/07 75 کارشناسي ارشد

 3 07 دکتري

 122 703 جمع
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در پاسخ به سوال اول پژوهش مبني بر اینکه، آیا بين اعتقادات مذهبي و 
بيني در دانشجویان رابطه وجود دارد؟ براي بررسي سؤال مورد نظر، از خوش

ارائه  7نتایج آن در جدول شماره است که  همبستگي پيرسون استفاده شدهآزمون 
 ، از بررسي آزمون همبستگي پيرسون نشان 7شده است. نتایج جدول شماره 

بيني دهد که سطح معناداري براي آزمون رابطه بين اعتقادات مذهبي و خوشمي
25/2> p  توان نتيجه گرفت که: درصد اطمينان مي 75محاسبه شده است، با
بيني در دانشجویان رابطة مثبت و معناداري وجود هبي و خوشبين اعتقادات مذ»

در پاسخ به سوال دوم پژوهش مبني بر اینکه آیا بين حمایت همچنين  «.دارد
بيانگر آن  7بيني در دانشجویان رابطه وجود دارد، نتایج جدول اجتماعي و خوش

 بيني است که؛ سطح معناداري براي آزمون رابطه بين حمایت اجتماعي و خوش
25/2> p  توان نتيجه گرفت که: درصد اطمينان مي 75محاسبه شده است، با
بيني در دانشجویان رابطة مثبت و معناداري وجود و خوش بين حمایت اجتماعي»

 «.دارد

 

 بینیخوشبا حمايت اجتماعی رابطه بین اعتقادات مذهبی و  .3جدول 

 اریسطح معناد ضريب همبستگی تعداد متغیرهای پژوهش

 اعتقادات مذهبي
703 **68/2 221/2> 

 بينيخوش

 حمایت اجتماعي
703 **62/2 221/2> 

 بينيخوش

**P < 0.01 

در پاسخ به سؤال اصلي پژوهش آیا بين اعتقادات مذهبي و حمایت اجتماعي 

بيني در دانشجویان دانشگاه رابطه وجود دارد؟ براي بررسي سؤال مورد با خوش

دهد که رسيون استفاده شده است. نتایج تحليل رگرسيوني نشان مينظر از رگ

و مجذور همبستگي  R=38/2ضریب همبستگي بين متغّيرهاي پژوهش برابر 

61/2=
2R درصد از واریانس نمره  61/2دهد باشد که این نشان ميمي 

بيني توسط اعتقادات مذهبي و حمایت اجتماعي تبيين شده است. همچنين خوش

باال و مثبت بين  مبستگي بين متغيّرهاي پژوهش نشان دهندة همبستگيضریب ه

بين اعتقادات مذهبي و حمایت »شود که متغيّرهاست و این نتيجه حاصل مي

بيني در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکي گلستان رابطة مثبت و اجتماعي با خوش

 «.معناداري وجود دارد

 α=%5گيري و خطاي اندازه %75در سطح اطمينان  چون 4مطابق جدول 

، لذا فرض خطي بودن مدل )رابطه محاسبه شده p<221/2سطح معناداري 

 شود.خطي بين متغيرها( تأیيد مي

 

 های سوال اصلی. تحلیل واريانس رگرسیون داده1 جدول

 سطح معناداریFنسبت  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منابع تغییرات نوع آزمون

رگرسيون ليل واریانستح

 107/11 0 045/00 رگرسيون

 247/2 704 216/14 باقي مانده <221/2 10/053

  706 061/76 کل
 

گيري و خطاي اندازه %75در سطح اطمينان  چون 5مطابق جدول شماره 

5%=α  25/2سطح معناداري براي همة متغّيرها> p است، لذا  محاسبه شده

شود، یعني سيون با مقدار صفر براي همة متغيرها رد ميفرض تساوي ضرایب رگر

 متغيرهاي مستقل )اعتقادات مذهبي و حمایت اجتماعي( بر متغير وابسته 

 اساس مدل رگرسيون  بيني تأثير مثبت و معناداري دارند. همچنين برخوش

بيشترین رابطه  β=570/2اعتقادات مذهبي با ضریب بتا »شود که گيري مينتيجه

 «.باشدبيني دانشجویان دارا ميبا خوشرا 

 اساس خروجي مدل رگرسيون معادله خط به شرح ذیل است: بر

 بيني= خوش -728/0+124/1+ )اعتقادات مذهبي( 60/2اجتماعي(  )حمایت

 
 در سوال اصلیبرآورد ضرايب در مدل رگرسیونی ارائه شده  .9جدول 

 ضرايب
 ضرايب استاندارد ضرايب غیراستاندارد

T Sig 
B خطای معیار Beta 

 <221/2 -446/12  001/2 -728/0 ثابت

 <221/2 057/14 570/2 233/2 124/1 اعتقادات مذهبي

 <221/2 71/12 423/2 253/2 60/2 حمایت اجتماعي

 

 گیرینتیجه بحث و
که بين اعتقادات مذهبي و حمایت اجتماعي  دادهاي این پژوهش نشان یافته

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکي گلستان رابطة مثبت و معناداري  بيني دربا خوش

 بيني وجود دارد. یعني با افزایش اعتقادات مذهبي و حمایت اجتماعي، ميزان خوش

 

بيني یابد. همچنين اعتقادات مذهبي، قابليت پيشدر دانشجویان افزایش مي

ها بيين این یافتهبيني دارد. در تبيشتري را نسبت به حمایت اجتماعي در خوش

دهد که نيرویي قوي اعتقادات مذهبي به فرد این اطمينان را مي توان گفت کهمي
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کند. این افراد حوادث را با تکيه بر ایمان و اعتقاد خود هميشه او را حمایت مي

تر است. بينانهتر و خوشگذرانند و انتظار این افراد از آینده اميدوارانهتر ميراحت

توان گفت که، وقتي فرد از سوي منابع حمایتي مورد توجه و حمایت يهمچنين م

تري خواهد داشت و این امر سبب بينانهقرار بگيرد به زندگي و آینده نگاه خوش

 بيني در وي افزایش یابد. خواهد شد که ميزان خوش

 روابط که به بررسي ارانهاي شعباني و همکاین یافته با نتایج پژوهش

 بهزیستي بيني کنندگي پيش در بينيخوش اجتماعي و حمایت ،خودکارآمدي

؛ قمري که رابطه (10) دانشجویان پرداختند در ساختاري مدل تدوین جهت ذهني

داري و حمایت اجتماعي در دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمي منطقه دو را دین

ررسي اثرات اسدي که به بنيا و بنيریاحي، عليوردي ؛(17) مورد بررسي قرار داد

 ؛ (14) گيري دیني بر سالمت روان دانشجویان پرداختندداري و جهتدین

بيني، یيالق، موحد و شکرکن که رابطه علي بين نگرش مذهبي، خوششهني

سالمت روان و سالمت دانشجویان دانشگاه شهيد چمران اهواز را مورد بررسي 

 مذهب پرداخت و رواني بهداشت رابطة بررسي که به Almeida؛ (15) قرار داند

( که رابطة بين مذهب و سالمت روان 18) McFarland (13 ،)Moreira؛ (16)

 سازگاري و معنویت و مذهب بين که رابطة Salamanرا مورد بررسي قرار دادند؛ 

اجتماعي را مورد بررسي قرار  حمایت و بينيخوش ايواسطه نقش با شناختي روان

بيني و ه به بررسي رابطة معنویت و مذهب با خوشو همکاران ک Mays؛ (17) داد

که رابطة بين  Seligmanو  Sethi (؛02) هاي سالمتي پرداختنددرك حالت

، در یك (01) بيني و باورهاي متفاوت مذهبي را مورد بررسي قرار دادندخوش

راستا قرار دارد. بنابراین بر مسئوالن و مدیران آموزش عالي )دانشگاه علوم 

داري و گسترش منابع در جهت تقویت روحيه دینگلستان( فرض است تا پزشگي 

هاي آموزشي، زمينة الزم جهت و با برگزاري دوره حمایتي دانشجویان اقدام کنند

افزایش آگاهي دانشجویان نسبت به نقش اعتقادات مذهبي و حمایت اجتماعي در 

 با افزایش  هادیران دانشگاهمسئوالن و م بيني فراهم گردد.ارتقاي خوش

بينانه در آنها شوند هاي مناسب و به موقع دانشجویان، باعث نگرش خوشحمایت

جب افزایش تا از این طریق، مو و رضایت از زندگي را در آنان افزایش دهند.

 شود.که این امر موجب بهبود عملکردشان مي بيني در آنان شوندخوش
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Abstract 

Introduction: Religion as a social institution influencing people's behavior is a factor 

in social support in society. The aim of this study was to investigate the relationship 

between optimism with religious beliefs and social support among the students of 

Golestan University of Medical Sciences. 

Methods: In this descriptive and correlational study, the population included all 

(2,200) students of Golestan University of Medical Sciences and 327 students as a 

sample were selected through stratified random sampling. Religious orientation 

questionnaire of Alport and Ross, social support questionnaire of Wax (1990), and life 

orientation questionnaire (optimism) of Sheer and Carver (1985) were used to collect 

the data. 

Findings: Results showed that optimism had a positive and significant relationship 

with religious beliefs and social support among students. 

Conclusion: As religious beliefs and social support have a positive and significant 

relationship with optimism followed by student performance; therefore, the authorities 

and managers of the universities are advised to create optimistic attitude among 

students through increasing appropriate and timely supports. 

Keywords: Religious beliefs, Social support, Optimism, Student 
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