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چکیده
زمینه و هدف:

بهبود کیفیّت زندگی از اوّلویّتهای بهداشتی در قشرهای کارآمد و فعّال می باشد .شناخت عوامل مؤثّر در آن در سال های

اخیر مورد توجّه قرارگرفته است .مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط جهت گیری مذهبی و کیفیّت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم
انجام شد.

مواد و روش کار:

مطالعه حاضر از نوع توصیفی  -تحلیلی (همبستگی) بود 38 .دانشجوی در حال تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی قم به

صورت تصادفی انتخاب شدند .داده ها به کمک پرسشنامه جهت گیری مذهبی و پرسشنامه کیفیّت زندگی جمع آور ی و به کمک آزمون های
تی،آنالیزواریانس و پیرسون در محیط نرم افزار آماری  SPSS41مورد تحلیل قرار گرفت.

نتایج:

میانگین و انحراف معیار نمرات جهت گیری مذهبی 431/39 ±41/11و کیفیّت زندگی  921/14 ± 14/59بود .بین جهت گیری مذهبی

با کیفیّت زندگی در دانشجویان رابطه معنی دار آماری وجود نداشته است (  .)p< 5/59ارتباط بین جهت گیری مذهبی با ابعاد کیفیّت زندگی نیز
معنی دار نبود( .)p< 5/59

نتیجه گیری:

نمرات مطلوب جهت گیری مذهبی و کیفیّت زندگی از یافته های مثبت بود؛ ولیکن عدم ارتباط بین این دو مؤلّفه لزوم بررسی

بیشتر در خصوص عملکرد مذهبی را ضروری می نماید.

کلیدواژه ها :جهتگیری مذهبی ،کیفیّت زندگی ،دانشجویان.

عمدهای درپیشرفت و آینده كشور دارد( .)1زندگی

مقدمه
در دنیای امروز قشر وسیعی از جوانان را

دانشجویی به لحاظ شرایط جدید و خاص آن با بروز

دانشجویان تشکیل میدهند كه از سرمایه های جامعه و

استرس های گوناگونی همراه است .بسیاری از دانشجویان

زمینه ساز آینده آن هستند .كارآیی مطلوب آنان ،نقش

با ورود به محیط دانشگاه و جدایی از خانواده ،دچار
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احساس تنهایی و انزوا میشوند .از سوی دیگر مواجهه با

برای افراد ،نقش سپر دفاعی را بازی می كند و مجموعه

تیپ های شخصیّتی مختلف درمحیط حرفهای و خوابگاه،

وسیعی از آثار مثبت روانشناختی ایجاد میكند .مذهب

عدم كفایت امکانات رفاهی ،كمبودهای اقتصادی و كاهش

یکی از عوامل بالقوّه برای سالمت روان است كه میتواند

منابع حمایتی و نظارتی خانواده آنان را در معرض آسیب

به عنوان یک اصل وحدت بخش و یک نیروی عظیم برای

های روانی و اجتماعی قرار می دهد .وجود مخاطرات

سالمت روان ،مفید و كمک كننده باشد(.)7

اعمال

دیگر نظیر بی عالقگی به رشته تحصیلی و نارضایتی های

مذهبی ،مانند حضور در مساجد ،تعامل و حمایت

دیگر نیز احتمال افت تحصیلی ،ترک تحصیل و رفتارهای

اجتماعی را افزایش میدهد .عالوه بر این ،ارتباط و رابطه

پرخطر اجتماعی را افزایش می دهد( .)2اختالل در

فردی با خدا ،شادكامی را با كاهش استرس و بهبود

وضعیّت سالمت دانشجویان ،اثرات نامطلوب و جبران

راهبردهای غلبه بر استرس ،ارتقا میدهد .همچنین مذهب

ناپذیر برعملکرد فردی و اجتماعی و شغلی آنان دارد و

به زندگی شخص معنا میدهد .افراد با خلق خوش بینانه،

خسارات فراوانی به جامعه وارد میكند .در سال های

با ایمانتر ،محبوبیّت بیشتر ،سازگاری بهتری با تحصیل،

اخیر میزان مراجعه به واحدهای مشاوره روان دردانشگاه

شغل و ورزش دارند .همچنین موقعیّتهای سیاسی و

ها افزایش یافته است .بسیاری از دانشجویان در این

اجتماعی آنها بیشتر است(.)8

خصوص نیاز به مشاوره و راهنمایی دارند(.)1كیفیّت

اغلب مطالعات انجام شده نیز مؤیّد همین است.

زندگی دانشجویان ،تمام جنبه های زندگی فرد را در بر

در مطالعه روحانی و معنویپور ،بین دینداری با شادكامی

میگیرد و شامل موفقیّت برای رشد و تجربه احساس

و رضایت زناشویی همبستگی مثبت معناداری وجود

سالمتی و رضایتمندی می باشد( .)3بنا به تعریف سازمان

داشت( .)9عابدی و همکاران در پژوهش خود نشان داد

بهداشت جهانی ،كیفیّت زندگی درک افراد از موقعیّت خود در

بین ابعاد گوناگون دینداری با میزان شادی دانشآموزان

زندگی از نظر فرهنگ ،انتظارات ،استانداردها و اولویّت هایشان

دختر رابطه معنیدار وجود دارد( .)11در مطالعه

است .پس موضوعی كامالً فردی بوده و توسّط دیگران قابل

علیمحمّدی و آذربایجانی ،بین شادكامی دینی با شادكامی

مشاهده است .محقّقان معتقدند كه بررسی كیفیّت زندگی و
تالش برای ارتقای آن نقش مهمی در سالمت زندگی فردی و
اجتماعی افراد خواهد داشت .مذهب به عنوان یک منبع مؤثّر بر
سالمت محسوب میشوند و به عنوان یک نظام با معنا تصور
میشود كه افراد از آن برای كمک به فهم مسایل جهانی،
پیشبینی ،مهار وقایع و حفظ حرمت خود استفاده میكنند
(.)4،4

روانشناختی رابطة مثبت معنادار وجود داشت( .)11نجار
اصل در پژوهش خود به بررسی ارتباط نگرش مذهبی با
سالمت عمومی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد واحد
بهبهان پرداخت .نتایج نشان داد دانشجویانی كه نگرش
مذهبی بهتری دارند ،سالمت عمومی باالتری دارند(.)12
به اعتقاد پارگامنت ،مذهب نقش مهمی در رویارویی با

یکی از موضوعات دینی و مذهبی ،كه از سوی

استرسهای زندگی دارد و میتواند اثر بحرانهای شدید

محقّقان به عنوان شاخص پیروی یا تمایل به آموزههای

زندگی را تعدیل كند( .)13صولتی و همکاران ،نشان دادند

دینی مطرح شده ،جهتگیری مذهبی است .این مفهوم بر

كه  1/64از افراد در مقابلِ استرسهای شدید ،از مقابله

دالیل ابزاری و غیرابزاری بودن افراد ،در گزاردن

دینی و  1/34از مقابله غیردینی استفاده كرده بودند(.)14

كنشهای مذهبی داللت دارد .جهتگیری مذهبی عبارت

اقبال روز افزون نسبت به این موضوع در سطح دنیا،

است از :عملکرد فرد بر اساس باورهای دینی خود( .)6به

بیانگر اهمیّت مذهب و نشان دهنده بازگشت انسان به

نظر میرسد ،مذهب و به ویژه جهتگیری مذهبی درونی

دین و معنویّت ،كه در این میان ،جهتگیری مذهبی
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خان صنمی و همکاران

میتواند به عنوان یک الگوی تجربی مفید برای كشف

برای سنجش دینداری از آزمون «خودشناسی بر

ارتباط بین متغیّرهای گوناگونی به كار روند .در این میان،

اساس جهتگیری مذهبی اسالمی» استفاده شد .این

دانشجویان به عنوان نیروهای كارآمد و فعّال كشور ،با

مقیاس توسّط آذربایجانی در بین دانشجویان دانشگاه

ورود به دانشگاه غالباً تغییرات زیادی را در روابط

تهران و دانشگاه آزاد تهران ـ شمال و طالب حوزه علمیه

اجتماعی و فردی تجربه میكنند و شناخت عوامل مؤثّر

قم انجام شده است .در این آزمون ،گویههایی بر اساس

در بهبود كیفیّت زندگی آنان ضروری می باشد .مطالعه

قرآن و روایات معتبر شیعی استخراج شده است .این

حاضر با هدف تعیین رابطه جهت گیری مذهبی با كیفیّت

مقیاس شامل شصت و شش ماده و دارای دو خرده

زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم انجام شد.

مقیاس عقاید -مناسک و اخالق است .نمره گذاری آزمون
به روش لیکرت و به اینصورت است كه پاسخ دهندگان

مواد و روش کار

نظر موافق و یا مخالفت خود را درباره هر كدام از مادّه ها

مطالعه حاضر از نوع توصیفی  -تحلیلی

ال مخالفم
با گذاشتن عالمت در یکی از گزینهها ،از كام ً

(همبستگی) بود .نمونه گیری در این مطالعه به صورت

( ،)1تا كامالً موافقم ( )4مشخص میكنند .روایی و پایایی

تصادفی  98دانشجوی در حال تحصیل در دانشگاه علوم

این پرسشنامه با آلفای كرونباخ  1/93مورد تأیید قرار

پزشکی قم شركت داشتند كه مسلمان و اهل تشیع و مایل

گرفته است (.)16

به شركت در مطالعه بودند .سایر شرایط ورود به مطالعه،

پس از اخذ مجوز شورای پژوهشی و كسب اجازه

عدم وجود یک تشخیص روانپزشکی ،استفاده از داروهای

از ریاست دانشکدهها ،دانشجویانی كه شرایط ورود به

روانپزشکی و اشتغال به تحصیل در زمان تکمیل

طرح را داشتند ،با توجّه به معیارها مشخص شدند و برای

پرسشنامه بود .ابزار گردآوری داده ها در این طرح شامل

آنها هدف از اجرای طرح و نحوه انجام آن توضیح داده

سه پرسشنامه بود.

شد و به آنها اطمینان داده شد كه تمامی اطّالعات مربوط

پرسشنامه اطّالعات دموگرافیک كه مشتمل بر سن،

به آنها محرمانه نزد پژوهشگر خواهد ماند .تجزیه و

جنس ،وضعیّت تأهّل ،وضعیّت تحصیالت دانشجویان

تحلیل دادهها پس از جمع آوری با استفاده از جدول های

بود.

توزیع فراوانی و به كمک آمار توصیفی و آزمونهای تی،
پرسشنامه كیفیّت زندگی  SF-36كه متشکّل از

ضریب همبستگی پیرسون و آنالیز واریانس ،در نرم افزار

عبارات در قالب خرده مقیاسهای عملکرد جسمی،

آماری  SPSS16مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.سطح

دردهای بدن ،سالمت عمومی ،انرژی و نشاط ،عملکرد

معناداری در تمامی آزمونها ،كم تر از  1/14در نظر

اجتماعی ایفای نقش عاطفی ،سالمت روحی روانی و یک

گرفته شد.

عبارت درباره تغییر در وضعیّت سالمت میباشد .حدّاكثر
امتیاز برای هر بخش یا خرده مقیاس 111و حدّاقل امتیاز

يافته ها

 1میباشد كه نمرات باال داللت بر وضعیّت سالمت بهتر

براساس نتایج ،اكثریّت دانشجویان (-21 ،)% 61/8

و نمرات پایین داللت بر وضعیّت سالمت ضعیفتر دارند.

 21سال داشتند و زن ( )% 88/8بودند .كلیّه دانشجویان در

روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه فرم كوتاه به

مقطع كارشناسی تحصیل میكردند 88/8 .درصد نمونه ها

عنوان یک پرسشنامه استاندارد توسّط پژوهشکده علوم

مجرّد بودند 67/4.درصد دانشجویان بومی بودند61/2 .

بهداشتی جهاد دانشگاهی انجام پذیرفته است (.)14

درصد در سال اوّل تحصیل قرار داشتند (جدول شماره
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جدول  :1توزیع فراوانی نمونه های مورد پژوهش بر حسب
مشخصات فردی
مشخصات فردی

بین جهت گیری مذهبی و كیفیّت زندگی در تمام ابعاد
وجود نداشت .این یافته موافق با یافتههای برخی محقّقین

تعداد

درصد

کم تر از  91سال

52

52

بوده است .از جمله بهمنی و همکاران عدم رابطه معنی

 91-55سال

22

19/2

باالی  55سال

1

91

دار بین جهت گیری مذهبی با كیفیّت زندگی را گزارش

مرد

91

99/5

كردند( .)3به عقیده آنان جهت گیری مذهبی و نگرش

زن

91

22/2

محل

بومی

11

97/4

سکونت

غیر بومی

51

75/1

وضعیّت

مجرد

91

22/2

تأهّل

متأهّل

91

99/5

سال اوّل

27

11/5

سال

سال دوم

5

5/7

عملکرد دینی افراد با باورهای دینی آنان متفاوت باشد.

تحصیل

سال سوم

2

1/9

داده های این پژوهش با یافته های الیس كونور و

سال چهارم

52

52/4

سن

جنس

جدول  :2ارتباط جهت گیری مذهبی و کیفیّت زندگی در
دانشجویان
جهت گیری مذهبی

r

p

ابعاد کیفیّت زندگی

دینی مستقل از كیفیّت زندگی دانشجویان است .فردی با
نگرش دینی قوی ممکن است كیفیّت زندگی باال یا
ضعیف داشته باشد؛ ولیکن در مواردی ممکن است

هرتزگارد نیز همخوانی دارد .به عقیده آنان گرایش های
مذهبی اثر مثبتی بركیفیّت زندگی وبهداشت روان نداشته
است (.)17
این در حالی است كه نیک فرجام آموزه های
دینی و مذهبی را در بهبود كیفیّت زندگی بیماران مؤثّر

سالمت عمومی

1/5

1/119

عملکرد جسمانی

1/94

1/99

محدودیّت نقش ناشی از مشکالت

1/179

1/99

محدودیّت نقش ناشی از مشکالت

1/97

1/59

عملکرد اجتماعی

-1/11

1/21

درد بدنی

-1/17

1/94

نشاط

-1/91

1/97

سالمت روان

1/59

1/12

نتیجه رسید كه  47درصد بررسیها ،رابطه مثبت را میان

کیفیّت زندگی (کل)

1/11

1/72

دین و بهداشت روانی را نشان دادهاند 23 .درصد دیگر

جسمانی
عاطفی

دانسته است( .)18در مطالعه حمید و همکاران نیز درمان
مذهبی با افزایش امیدواری وكیفیّت زندگی همراه بوده
است ( .)19بیانی و همکاران نشان دادند كه بین جهت
گیری مذهبی و كاهش اضطراب و افسردگی ارتباط وجود
دارد ( .)21برگیندر بررسی پیشینه این موضوع ،به این

بیانگر رابطه منفی بوده است و 31درصد ،رابطهای میان
یک).
میانگین نمره جهت گیری مذهبی 194/94±14/46

این دو را نشان نداده است ( .)21افرادی كه از اعتقادات
مذهبی بیشتری برخوردارند ،سازگاری بهتری در مواجهه

و میانگین نمرات كیفیّت زندگی كل  71/28±16/17بود.

با موقعیّتهای استرس زا دارند .در زمان بیماری سریعتر

بیشترین نمره كیفیّت زندگی مربوط به بُعد كاركرد اجتماعی و

ازافراد غیرمذهبی بهبود مییابند و كم تر از سایرین،

كم ترین نمره مربوط به بُعد محدودیّت نقش ناشی از مشکالت

جسمی بود .بین جهت گیری مذهبی با كیفیّت زندگی
دانشجویان در تمام ابعاد رابطه معنی دار آماری وجود
نداشت ( ( .)p< 1/14جدول .)2
بحث
بر اساس نتایج مطالعه حاضر ،ارتباط معنی داری

مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

هیجانات منفی و افسردگی را تجربه میكنند ،همچنین
عملکرد تحصیلی و حمایت اجتماعی نیز در این گروه ها
باالتر می باشد( .)12افراد دارای مذهب ،اعتقادات و
نگرشهای مذهبی قوی تری داشته و نسبت به خدا و
نیروی ایمان خود اعتماد دارند و دارای باورهای مذهبی
هستند (.)22علّت برخی از این ناهمخوانیها ،ممکن است
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خان صنمی و همکاران

نوع معیارها و ابزارهایی باشد كه در هریک از مطالعات

در مطالعه صدیقی و همکاران نیز ارتباط بین

وجود داشته است ( .)22شاید علّت دیگر حجم پایین

جهت گیری مذهبی و كیفیّت زندگی در دانشجویان رشته

نمونه در پژوهش حاضر باشد.

های مختلف متفاوت بود ( .)27در تبیین این یافته میتوان

به عالوه ،بین جهت گیری مذهبی و جنس

گفت :با توجّه به این كه رشتههای علوم انسانی ،دارای

دانشجویان رابطه معنی دار آماری وجود نداشت.عابدی و

ماهیّت دروس نظیر ادبیات ،الهیّات ،جامعه شناسی،

همکاران نیز در پژوهش خود ،به این نتیجه دست یافتندكه

فلسفه ،ادبیات عرب و ادیان می باشند با سایر گروهها از

بین ابعاد گوناگون دینداری با میزان شادی دانشجویان

جمله علوم پزشکی اختالفاتی دارند .ممکن است این

دختر رابطه معنیدار وجود دارد( .)11در مطالعه بیانی نیز

تفاوت بیانگر این نکته باشد كه به دلیل آشنایی بیشتر

جهت گیری مذهبی در بین زنان باالتر از مردان بود (.)21

دانشجویان دانشکده علوم انسانی با مفاهیم دینی و

این موضوع با یافته پژوهشهای حبیبوند( ،)23غرایی و

گزارههای مذهبی ،ایشان بهتر میتوانند برای مشاهده شدن

همکاران ( )24و صحراییان و همکاران ( )24همخوانی

توسّط دیگران ،افزایش اعتبار در جامعه ،یا برای انطباق با

داشت .ممکن است این عدم تفاوت ،به واسطه تغییرات

انتظارات جامعه یا جهت دستیابی به اهداف شخصی و

اجتماعی در نقشها و یا محدودیّتهای جنسیّتی باشد،

منافع اجتماعی از دین استفاده ابزار مدارانه داشته باشند.

همچنین ممکن است از این واقعیت نشات گرفته باشد كه

حجم نمونه پایین و نمونه گیری غیر تصادفی

شركت كنندگان در این پژوهش ،دانشجو بوده و از نظر

قابلیّت تعمیم یافتههای این پژوهش را كاهش میدهد.

فرهنگی و اجتماعی ،دارای شباهتهای زیادی با یکدیگر

بهتراست در تحقیقات بعدی حجم نمونه وسیع تری مورد

هستند.

بررسی قرار گیرد .همچنین در تعمیم نتایج تحقیق مذكور
همچنین بین جهت گیری مذهبی و تأهّل

به اقشار دیگر جامعه باید احتیاط كرد .انجام مطالعات

دانشجویان رابطه معنی دار آماری وجود نداشت .شاید

كیفی جهت بررسی بیشتر جهت گیری مذهبی و كیفیّت

علّت این باشد كه اكثریّت افراد در این مطالعه مجرّد

زندگی توصیه میشود.

بودند .بهمنی مینویسد در فرهنگ ایرانی ،افرادی كه
نگرش دینی بارزتری دارند بیش از دیگران به اهمیّت

تشکر و قدردانی

ازدواج و اقدام به ان اهمیّت میدهند و در انجام امور و

این مقاله حاصل بخشی از طرح تحقیقاتی به

موانع این امر به خداوند توكل میكنند .تأثیر ازدواج بر

شماره  2881است كه توسّط معاونت پژوهشی دانشگاه

نگرش دینی نیز مؤلّفه دیگری است كه می تواند متأثراز

علوم پزشکی قم و مركز تحقیقات طب و دین تصویب و

درک حس نوع دوستی وایثار و تمایل به رفتارهای مذهبی

حمایت مالی شده است .پژوهشگران مراتب سپاس خود

برای رسیدن به خواسته ها در زندگی مشترک باشد .از

را از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم،

این رو ازدواج به عنوان یک اقدام دین مدارانه میتواند

دانشجویان محترم شركت كننده در این پژوهش ،ابراز می

راهکاری در جهت تقویت جهت گیری مذهبی و

دارند.

بهبودكیفیّت زندگی باشد (.)3
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Introduction: Improving competent and active groups’ quality of
life level is one of the important health priorities which
understanding effective factors have been noticed in the recent
years. This study aimed to determine the relationship between
religious orientation and students’ quality of life at Qom University
of Medical Sciences.
Materials and Methods: This descriptive – analytical study was
done on 98 students at Qom University of Medical Sciences
using random selection method. The survey data was collected
through the religious Orientation Scale and quality of life
questionnaire and then was analyzed by means of SPSS 16
software using t-test and Pearson correlation tests.
Results: The mean scores and standard deviations of religious
orientation and quality of life were 194/95 ± 14/46 and 524/67 ±
47/05, respectively. There was not observed any significant
relationship between religious orientation and quality of life
domains of the students, statistically (p>0/05).
Conclusion: obtaining desirable the quality of life and religious
orientation scores was a positive finding in this study. Lack of
significant relationship between these two components indicates
a need for more researches about religious practice.
Keywords: religious orientation, quality of life, student
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