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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ تعهد مذهبی ،سبکهای بخشش ،نبخشيدن و نشخوار فکری با
سالمت روان در بين دانشجویان دانشگاه انجام شد .شرکتکنندگان پژوهش شامل  122نفر از دانشجویان
دختر کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان بودند که به روش تصادفی انتخاب شدند .دادههای پژوهش با
استفاده از پرسشنامههای :تعهد مذهبی ،سبکهای بخشش ،انگيزههای بين فردی مرتبط با رنجش و خطا،
نشخوار فکری درباره رنجش و خطای بينفردی و سالمت روان گردآوری شد و از طریق روش همبستگی
و رگرسيون گام به گام مورد بررسی قرار گرفت .نتایج کلی پژوهش نشان داد که بين تعهد مذهبی،
سبکهای بخشش ،نبخشيدن و نشخوار فکری با سالمت روان رابطه معناداری وجود دارد .یافتهها نشان
دادند که بين نشخوار فکری و انگيزه انتقام (به عنوان یکی از مؤلفههای نبخشيدن) با سالمت روان ،و نيز بين
نيات مطلوب اجتماعی و وجود هيجانهای مثبت (به عنوان مؤلفههای بخشش) با سن ،روابط معناداری
وجود دارد ( .)P<2/21یافتههای پژوهش نشان میدهد که سالمت روان با نشخوار فکری ،سن و به ویژه
تعهد درونی به عنوان یکی از مؤلفههای تعهد مذهبی رابطه معناداری دارد .بنابراین ایجاد زمينههای مناسب
در راستای تقویت تعهد مذهبی ،توانایی بخشيدن و کنترل نشخوارهای فکری میتواند سالمت روان
دانشجویان را ارتقا دهد.

واژگان كلیدي :تعهد مذهبی ،سبکهای بخشش ،نشخوار فکری ،سالمت روان

1کارشناسی ارشد روان شناسی دانشگاه اصفهان (نویسنده مسئول) ایمیل sarap1390@yahoo.com
 2استادیار گروه روان شناسی دانشگاه اصفهان
 3کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان
 4استادیار گروه روان شناسی دانشگاه اصفهان
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مقدمه
مفهوم سالمت روان 5به بهزیستی شناختی و عاطفی افراد اشاره دارد و کيفيت احساسات،
تفکر ،رفتارها و در نتيجه کيفيت زندگی آنها را متأثر میسازد .به بيان دیگر سالمت روان
حالتی از بهزیستی است که طی آن فرد تواناییهای خویش را میشناسد ،با عوامل
تنشزای طبيعی زندگی کنار میآید ،به طور مفيد و ثمربخش کار میکند و به جامعهای
که در آن زندگی میکند کمک مینماید (سازمان جهانی بهداشت .)1225 ،هدف اصلی
بهداشت روان ،پيشگيری از وقوع ناراحتیها و حفظ سالمت روانی به منظور ایجاد محيط
فردی و اجتماعی سالم و مناسب است (حاجی آقاجانی و اسدی .)5371 ،کارشناسان
سازمان جهانی بهداشت ،سالمت فکر و روان را قابليت ارتباط موزون و هماهنگ با
دیگران ،تغيير و اصالح محيط فردی و اجتماعی و حل تضادها و تمایالت شخصی به طور
منطقی ،عادالنه و مناسب عنوان میکنند و معتقد هستند که سالمت روان تنها نداشتن
بيماری روانی نيست ،بلکه توان واکنش در برابر انواع گوناگون تجربيات زندگی به
صورت قابل انعطاف و معنادار است و میتواند به ایجاد تحرک ،پيشرفت و تکامل در
حوزه فردی و اجتماعی کمک نماید (سازمان جهانی بهداشت .)1225 ،مطالعات پيشين در
زمينه بهداشت روان نشان دادهاند که سالمت افراد میتواند به طور همزمان تحت تأثير
عوامل جسمانی ،روانی ،اجتماعی و معنوی قرار گيرد.
از جمله عواملی که میتواند با سالمت روان رابطه داشته باشد ،داشتن اعتقادات و تعهد
مذهبی 1است .تعهد مذهبی به معنای فکر ،احساس و رفتار مطابق با باورها و آموزههای
یک نظام مذهبی است (هيل ،هود ،الرسون ،سویرس و مک کالو .)1222 ،3به بيان
کاملتر ،تعهد مذهبی نشاندهنده جایگاه مذهب در زندگی فردی و اجتماعی ،رعایت
ارزشها و پایبندی به باورها در زندگی روزمره ،انجام اعمال و آیينهای مذهبی و
مشارکت در فعاليت سازمانهای مذهبی است (مک کالو و الرسون5111 ،4؛ ورثينگتون،
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وید ،هایت ،مک کالو ،بری و ریپلی .)1223 ،5به اعتقاد گروهی از پژوهشگران ،مذهب به
عنوان مجموعهای از اعتقادات ،بایدها و نبایدها و نيز ارزشها یکی از مهمترین
تکيهگاههای روانی به شمار می رود که قادر است معنای زندگی را در لحظه لحظه عمر
فراهم سازد و در شرایط خاص نيز با فراهم آوردن تکيهگاهی تبيينی ،فرد را از تعليق و
بیمعنایی نجات دهد (بهرامی.)5312 ،
تعهد مذهبی را میتوان به دو بخش تقسيم کرد :تعهد مذهبی درونفردی (درونی)
شامل اعتقادات و باورهای شخصی و تعهد مذهبی برونفردی (بيرونی) که شامل فعاليتها
و اعمال مذهبی هر فرد می باشد ) ورثينگتون و همکاران .)1223 ،مطالعات زیادی به
بررسی رابطۀ تعهد مذهبی با سالمت پرداختهاند .از جمله ،مک کالو و الرسون ( )5111در
مطالعۀ خود به بررسی مقایسهای شيوع افسردگی در ميان افراد دارای گرایشهای مذهبی
مختلف و افراد بدون گرایش مذهبی پرداختند و به این نتيجه رسيدند که عالئم و نشانههای
افسردگی به شکل معناداری در افراد دارای گرایشهای مذهبی کمتراز افراد فاقد این
گرایشها می باشد .همچنين نتایج تعدادی از پژوهشها نشان دادهاند که افراد معتقد
مذهبی نسبت به افراد غيرمعتقد دارای عزت نفس اجتماعی باالتر و تنظيم هيجانی بهتری
هستند (کویينگ ،مککالو و الرسون.)1225 ،1
برای تبيين ارتباط بين تعهد مذهبی و سالمتی میتوان گفت مذهب با سه سازوکار مهم
که عبارتند از :ترغيب فرد به داشتن مجموعهای از ویژگیهای شخصيتی فضيلتپرور،
ایجاد یک شبکه حمایت اجتماعی سازمانیافته و آماده کردن فرد برای برخورد کارآمدتر
با فشار روانی ،با سالمت روان افراد ارتباط دارد (کویينگ و همکاران .)1225 ،نيلمن و
پرساد )5111(3بيان میکنند که  12تا  02درصد تغييرپذیری سالمت روانی افراد بالغ توسط
باورهای مذهبی تبيين می شود .بر این اساس مدتهاست که تصور میشود بين تعهد
مذهبی و سالمت روانی ارتباط مثبتی وجود دارد و تحقيقات روانشناسی هم حمایتهای
1
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زیادی از این مسئله به عمل آوردهاند .پورشریفی ( )5313در تحقيقی ،همبستگی بين
سالمت روانی و اعتقادات مذهبی را مثبت و ميزان آن را  2/51گزارش نمود .همچنين
شریفی ،مهرابیزاده و شکرکن ( )5311در تحقيق خود دریافتند که بين نگرش دینی با
افسردگی ،اضطراب و پرخاشگری رابطه منفی و معنادار وجود دارد.
یکی دیگر از متغيرهایی که در سالهای اخير در ارتباط با سالمت روان مورد توجه
پژوهشگران قرار گرفته است بخشش 5میباشد .بخشش یکی از فرآیندهای روانشناختی و
ارتباطی برای افزایش سالمت روان و التيام آزردگی است که الزمه رشد ارتباطی ،عاطفی،
معنوی و جسمانی انسان است و با بيشتر شاخصهای سالمت روان رابطه دارد .از
تعریفهای مختلف چنين برمی آید که بخشش تحولی عاطفی است که آزادانه برگزیده
میشود و طی آن ميل به انتقام و اجتناب از خطاکار کاهش مییابد (انرایت و کاترین،1
5111؛ ورثينگتون ،کوروسو ،کولينز ،بری ،ریپلی و بایر .)1222 ،3مککالو ،فينچام و
تسانگ )1223( 4هم بخشش را عملی آزادانه از سوی بخشنده میدانند و آن را مجموعهای
از تغييرات روانی  -اجتماعی محسوب میکنند که سپری شدن زمان ،ضرورت اصلی آن
است .بخشش را باید از چشمپوشی و اغماض ،معذرتخواهی و پوزش و فراموشی متمایز
دانست .از نظر پينگلتون )5111(1بخشش فرایند آزادسازی روانی  -عاطفی است که در
درون فرد رنجيده رخ میدهد و او را به گونهای از عصبانيت ،خشم و ترسی که احساس
میکرده آزاد می کند تا دیگر ميلی به انتقام نداشته باشد و از حق جبران عمل بگذرد .این
فرآیند به کندی رخ میدهد و ضرورتاً به این معنا نيست که فرد خاطرههای دردناک خود
را فراموش کند (دنتون و مارتين .)5111 ،0در این فرآیند ،فرد آزرده معموالً سه مرحلۀ -5
برخورد یا واکنش نسبت به حادثه -1 ،روشنسازی یا جستجوی چرایی و  -3بهبودی را
سپری میکند که هر یک از این مراحل شامل سه جنبه شناختی ،عاطفی و رفتاری است
1

. Forgiveness
. Enright & Catherine
3
. Worthington. Kurusu, Collins, Berry, Ripley & Baier
4
. McCullough, Fincham & Tsang
5
. Pingleton
6
. Denton & Martin
2

بررسی رابطة تعهد مذهبی ،سبکهای بخشش ،نبخشیدن و نشخوار ...

143

(گوردون و باکوم .)5111 ،5مالتبی ،دی و باربر )1224(1در مطالعۀ خود نشان دادند که
گذشت با دو مؤلفه سالمت روان یعنی عاطفههای مثبت و خشنودی از زندگی ،رابطۀ مثبت
دارد.
میتوان گفت که بخشش عموماً به دو شکل اتفاق میافتد :بخشش عاطفی که به
صورت یکسری تغييرات احساسی و عاطفی درونی و بدون کنترل آگاهانه تجربه میشود و
با سالمت و بهزیستی رابطۀ مستقيم دارد (ورثينگتون ،ویت وليت ،پيترینی و ميلر)1227 ،3؛
و بخشش ارادی (شناختی) که با تالش آگاهانه برای کاهش نشانههای نبخشيدن همراه
است ،اما نمیتواند هميشه منجر به کاهش درد و آسيب عاطفی وارده به فرد و احساسات
ناخوشایند او شود (ورثينگتون.)1220 ،4
مفهوم نظری بخشش و سنجش مستقيم آن نخستين بار بهوسيلۀ مککالو و
همکارانش بيان شد (مککالو و راشال .)5117 ،1مککالو ،هایت ،راشال ،سانداگ،
ورثينگتون و براون )5111(0نظام انگيزشی دو عاملی واکنش افراد نسبت به خطاها و
اشتباههای بين فردی را مطرح کردند :عامل نخست اجتناب (اجتناب از تماس شخصی و
جسمی با خطاکار) و عامل دوم انتقام (جستجوی انتقام یا آرزوی آسيب دیدن خطاکار)
است .آن ها از این تمایز برای پيشنهاد سه نظامی که به فرآیند بخشش بين فردی کمک
میکنند ،استفاده کردند .نخست نظام صميميت  -همدلی که در آن همدلی به عنوان
عامل اصلی در بخشش تلقی میشود ،دوم نظام نشخوار ذهنی 7که در آن نشخوارهای
ذهنی که پس از وقوع اشتباه نمایان میشود و آشفتگی بين فردی را وخيمتر میکند،
برای پيشبينی انگيزشهای انتقامجویانه اهميت دارد و سوم بازسازی صميميت ميان افراد
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که مانع از رفتارهای اجتنابی میشود و رفتارهای آشتیجویانه را تسهيل میکند
(کوموریتا ،هيلتی و پارکز5115 ،5؛ مککالو و راشال.)5117،
تحقيقات متعددی به بررسی بخشش و عوامل مرتبط با آن پرداختهاند .از جمله مطالعه
اورکات )1220(1که در پژوهش خود به این نتيجه رسيد که بخشيدن منجر به کاهش
نشانگان روانشناختی در فرد بخشنده و افزایش سالمت روانی میشود .یسلدیک،
مدینسون و آنيسمان )1227( 3در پژوهش خود به این نتيجه رسيدند افراد بخشنده نسبت
به افرادی که قادر به بخشيدن اشتباههای دیگران نيستند ،از سالمت روان بيشتری
برخوردار هستند .تویسانت و موسيک )1225(4و همچنين بری ،ورثينگتون ،پاروت،
اوکونور و وید ،)1252(1در پژوهشهای خود مشاهده کردند که بخشيدن به گونهای
معنیدار با سالمتی همراه است .مککالو ،هویت و راشال )1222( 0نيز نشان دادهاند که
بخشش با عصبانيت ،اضطراب ،افسردگی ،رابطۀ منفی ،و با مسئوليتپذیری ،رابطۀ مثبت
دارد .فينچام و کاشدان )1221(7در مطالعۀ خود به این نتيجه رسيدند که تصور نبخشيدن
(فزونی خاطرههای آزاردهنده) باعث افزایش احساسات منفی و استرسهای فيزیکی
بزرگتری میشود .به بيان دیگر ،داشتن تصویر بخشش ( توجه به چشماندازهای
همدالنه) باعث پایين آمدن سطح فشارهای روانی میشود .مکالکان )1251(1نشان داد
که بخشش نقش مهمی در افزایش شفقت ،رحمت و مرحمت دارد .تسی و یپ)1221(1
در پژوهشی نشان دادند که بخشش با بهزیستی روانشناختی و سازگاری بين شخصی
ارتباط مثبت و معناداری دارد و موجب بهبود و افزایش این دو متغير در افراد میشود .
الولير ،کاریمانز و اسکات )1221(52نشان دادند که بخشش با خشم ارتباط معنادار منفی
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و با خودپایی ارتباط معنادار مثبت دارد .مالتبی و همکاران ( )1224خاطرنشان ساختهاند
که بخشش با سالمت روانی ارتباط مثبت دارد و به صورت مثبت و معنادار سالمت
روانی را در افراد پيشبينی میکند .اکبری ،گلپرور و کامکار ( )5317در پژوهشی
نشان دادند که بخشش دیگران و بخشش خود قادر به پيشبينی معنادار رفتارهای
عادالنه رویهای هستند .عالوه بر این پژوهشگران مختلف نشان دادهاند که داشتن تمایل
بخشش نسبت به دیگری با کاهش خشم (تامسون ،اشنایدر ،هافمن ،ما یکل ،راماسن 5و
همکاران  ،)1221،نشخوار ذهنی (یسلدیک و همکاران ،)1227 ،افزایش و بهبود حمایت
اجتماعی (الولير و پریفر )1220 ،1و بهزیستی روانشناختی (براون )1223 ،3همراه است.
در مقابل ،فقدان تمایل به بخشش در افراد با کاهش تواناییهای مقابلهای (مالتبی و
همکاران )1224 ، ،و افزایش افسردگی و اضطراب (مالتبی ،مگ کاسکيل و
دی )1225،4مرتبط است.
در مقابل بخشش ،مفهومی تحت عنوان نبخشيدن1وجود دارد که عبارت است از ترکيب
پيچيده ای از احساسات پایدار منفی نسبت به کسی که به ما صدمه یا آزار رسانده ،توهين
کرده ،ما را رنجانده و در کل مرتکب خطایی شده که به موجب آن حریم شخصی ما را
درهم شکسته است .خشم یا ترس احساسی است که بالفاصله در کسی که خطا در حق او
اتفاق افتاده (فرد رنجيده) نسبت به طرف مقابل به وجود میآید .این احساسات منفی که
نشاندهندۀ نبخشيدن هستند نه فقط حل نشده باقی میمانند ،بلکه این امکان وجود دارد که
در اثر نشخوار ذهنی ،گسترده تر شوند (ورثينگتون و اسچرر .)1224 ،0مارتين و
تسر )5110(7نشخوار ذهنی را افکار آگاهانه ای تعریف کردهاند که در مورد یک موضوع،
پيوسته تکرار میشوند و حتی در نبود محرکهای پدیدآورنده آنها نيز فعال میگردند.
1

. Thompson, Snyder, Hoffman, Rasmussen & Michael
. Lawler & Piferi
3
. Brown
4
. Maltby, Macaskill & Day
5
. Unforgiveness
6
. Worthington & Scherer
7
. Martin & Tesser
2
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دیویس و کالرک )5111( 5در بررسی رابطه تنظيم هيجان با نشخوار ذهنی دریافتند که
سرکوب هيجان در هنگام رویارویی با یک رویداد استرسزا با پدید آوردن نشخوار ذهنی
بعد از آن رویداد ارتباط مستقيم دارد .در واقع ،نشخوار ذهنی افکار منفعالنه ،ناخواسته و
تکراری هستند که بر علل و نتایج متمرکز میباشند و مانع حل مسئله به طور سازگارانه
شده و به افزایش افکار منفی منتهی میشوند (نولن ،هوکسما و دیویس.)5111 ،1
نشخوار ذهنی پيامدهای آسيبزای زیادی به دنبال دارد ،از جمله حل مسئله ضعيف،
انگيزه پایين ،بازداری از رفتارهای مؤثر ،واختالل تمرکز و شناخت (نولن ،هوکسما و
مارو5115،3؛ نولمن ،هوکسما ،مارو و فردریکسون .)5113 ،4عواملی همچون اختالالت
هيجانی ،والدین بيش از حد کنترلکننده ،والدین طردکننده ،تجربه آزار جنسی ،هيجانی
و جسمی در دوران کودکی را به عنوان عوامل مرتبط با نشخوار ذهنی در بزرگسالی
معرفی کردند (لو ،هو و هولن1221 ،1؛ کالرک .)1224 ،0یوسفی ( )1224در بررسی
صورت گرفته در مورد نشخوار ذهنی در ایران نشان داد که آموزش توجه باعث
کاهش معنادار ميزان نشخوار ذهنی در بيماران افسرده و وسواسی میشود .همچنين از
جمله تحقيقاتی که نشان دادهاند نشخوار ذهنی با کاهش سطح بخشش رابطه دارد میتوان
به مطالعات مک کالو و همکاران ()1222؛ مککالو و همکاران ) 1223( ،و بری و
همکاران( )1252اشاره کرد.
مرور مطالعات انجام شده نشان میدهد که در گذشته ارتباط بين هر یک از چهار متغير
تعهد مذهبی ،سبک های بخشش ،نبخشيدن ،نشخوار ذهنی به صورت جداگانه با سالمت
روان مورد بررسی قرار گرفته است .بنابراین در این مطالعه به بررسی روابط چندگانه این
عوامل با سالمت روان به طورترکيبی و همزمان پرداخته شد .در واقع این مطالعه به دنبال

1

. Davies & Clark
. Nolen, Hoeksema & Davies
3
. Morrow
4
. Fredrickson
5
. Lo, Ho & Hollon
6
. Clark
2
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پاسخ این سؤال است که آیا تعهد مذهبی ،سبکهای بخشش ،نبخشيدن و نشخوار ذهنی با
سالمت روان روابط معناداری دارند و بدین منظور فرضيههای ذیل مد نظر قرار گرفت:
 )5بين تعهد مذهبی و سالمت روان در دختران دانشجو رابطه وجود دارد.
 )1بين سبکهای بخشش و سالمت روان در دختران دانشجو رابطه وجود دارد.
 )3بين نبخشيدن و سالمت روان در دختران دانشجو رابطه وجود دارد.
 )4بين نشخوار ذهنی و سالمت روان در دختران دانشجو رابطه وجود دارد.
 )1بين مجموعه متغيرهای تعهد مذهبی ،سبکهای بخشش ،نبخشيدن و نشخوار ذهنی و
سالمت روان دختران دانشجو رابطه وجود دارد.

روش پژوهش
مطالعه حاضر از نوع مطالعات توصيفی از نوع همبستگی بود که با هدف بررسی رابطۀ
بين متغيرهای تعهد مذهبی ،سبکهای بخشش ،نبخشيدن و نشخوار ذهنی به عنوان
متغيرهای پيشبين با سالمت روان انجام شد .جامعه و روش نمونهگيری  122 :نفر به عنوان
نمونه به روش تصادفی منظم از ميان جامعۀ آماری این پژوهش که شامل کليه ی
دانشجویان دختر مقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصيل در دانشگاه اصفهان در سال
تحصيلی  15-11بودند برای شرکت در این مطالعه انتخاب شدند .ميانگين سنی آزمودنیها
 14سال بود که عمدتاً طبقه اجتماعی  -اقتصادی خود را متوسط گزارش کرده بودند .از
آزمودنیها خواسته شد به  3پرسشنامه تعهد مذهبی ،سالمت عمومی و سبکهای بخشش و
 1مقياس انگيزههای بينفردی مرتبط با رنجش و خطا و نشخوار ذهنی دربارۀ رنجش و
خطای بينفردی پاسخ دهند .ابزار پژوهش :عالوه بر پرسشنامه جمعيتشناختی که سن،
تحصيالت و طبقۀ اقتصادی  -اجتماعی را ارزیابی میکرد ،برای جمعآوری دادهها از 1
ابزار استفاده شد:
 .5پرسشنامۀ  01سؤالی تعهد مذهبی .)RCI-10(0پرسشنامۀ  52سؤالی تعهد مذهبی
(ورثينگتون ،وید و هيت )1223 ،5سطح تعهد مذهبی افراد را توصيف و درجه
. The Religious Commitment Inventory-10
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پایبندی به ارزشهای مذهبی ،اعتقادات و اعمال مذهبی و به کارگيری آنها در
زندگی روزمره افراد را ارزیابی میکند .در این پرسشنامه  0سؤال برای سنجش تعهد
درونی و  4سؤال برای سنجش تعهد بيرونی در نظر گرفته شده است که در یک
مقياس  1درجهای نمرهگذاری میشود .ضریب آلفا برای کل پرسشنامه  ،2/13برای
تعهد درونی 2/11و برای تعهد بيرونی  2/17بدست آمده است .ضریب همبستگی
پيرسون نشاندهندۀ همبستگی باال بين دو خردهمقياس این پرسشنامه است (r 2/71
= ) .پایایی این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ در جمعيت ایرانی  2/11محاسبه
گردید.
 .1پرسشنامه  01سؤالی سالمت عمومی .)SF-12(1پرسشنامۀ  51سؤالی سالمت (وار،
کوسينسکی ،بی جورنر ،ترنربوکر و گانداک )1221 ،3سطح سالمت جسمی و روانی
افراد را توصيف میکند و با  1خردهمقياس سالمت جسمانی و سالمت روانی به
ارزیابی سالمت عمومی ،عملکرد بدنی ،عملکرد روانی ،عملکرد اجتماعی ،درد بدنی
و سرزندگی فرد می پردازد .پایایی این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ در جمعيت
ایرانی  2/11محاسبه گردید.
 .3مقياس بخشش .4مقياس بخشش (ورثينگتون ،هوک و ویتوليت )1221 ،1شامل مقياس
بخشش ارادی )DFS(0و مقياس بخشش عاطفی )EFS(7است که هریک از این
مقياسها شامل  1آیتم و  1خردهمقياس میباشند .خردهمقياسهای  DFSکه در واقع
نيات و نگرشهای اجتماعی را اندازهگيری میکنند شامل سنجش نيات مطلوب
اجتماعی )PSI(1و مهار نيات منفی )INI(1است که در یک مقياس  1درجهای
1

. Worthington, Wade & Hight
. SF-12 Health Survey
3
. Ware, Kosinski, Bjorner, Turner-Bowker & Gandeck
4
. The Forgiveness Scale
5
. Worthington, Hook & Witvliet
6
. The Decisional Forgiveness Scale
7
. The Emotional Forgiveness Scale
8
. Prosocial Intentions
9
. Inhibition of Negative Intentions
2
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نمرهگذاری میشود .ضریب آلفا برای  DFSبه طور کلی ./13؛ برای نيات مطلوب
اجتماعی  2/71و برای مهار نيات منفی  2/13گزارش شده است .ضریب همبستگی
پيرسون ( )P<2/25 r = 2/40نشاندهندۀ همبستگی متوسط بين دو خردهمقياس فوق
میباشد .خردهمقياسهای  EFSکه در واقع احساسات مثبت و منفی را اندازهگيری
میکنند شامل وجود احساسات مثبت )PPE(5و فقدان و کاهش احساسات
منفی )ANE(1است که در یک مقياس  1درجهای نمرهگذاری میشود .ضریب
آلفا برای  EFSبه طور کلی  2/15برای وجود احساسات مثبت  2/11و برای فقدان و
کاهش احساسات منفی 2/71گزارش شده است .ضریب همبستگی پيرسون (r =2/41
 )P<2/25نشاندهندۀ همبستگی متوسط بين دو خردهمقياس فوق میباشد .پایایی این
پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ در جمعيت ایرانی  2/15محاسبه گردید.
 .4مقياس انگيزه بين فردی مرتبط با رنجش و خطا .)TRIM-12(3فرم  51سؤالی
مقياس انگيزۀ بين فردی مرتبط با رنجش و خطا (مککالو و همکاران )5111 ،سطح
انگيزۀ فرد رنجيده برای اجتناب یا انتفام از فرد گناهکار (خطاکار) را مورد سنجش
قرار میدهد .این مقياس  51آیتمی که در یک مقياس  1درجهای نمرهگذاری
میشود دارای  1خردهمقياس میباشد که عبارتند از :انگيزههای اجتناب )AM(4که
 7سؤال را به خود اختصاص داده است و انگيزههای انتقام )RM(1که  1سؤال را
شامل میشود .آلفای کرونباخ برای انگيزههای اجتناب حدود  2/10تا  2/14و برای
انگيزههای انتقام  2/12است (مککالو و همکاران .)5111 ،پایایی این پرسشنامه به
روش آلفای کرونباخ در جمعيت ایرانی  2/71محاسبه گردید.
 .1مقياس نشخوار ذهنی درباره رنجش و خطای بين فردی .)RIO(6مقياس نشخوار
ذهنی درباره رنجش و خطای بين فردی (وید ،وگل ،ليائو و گلدمن )1221 ،5سطح
1

. Presence of Positive Emotion
. Absence of Negative Emotion
3
. The Transgression-Related Interpersonal Motivation Scale
4
. Avoidance Motivations
5
. Revenge Motivations
6
. The Rumination about an Interpersonal Offense Scale
2
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نشخوار ذهنی فرد رنجيده را اندازهگيری میکند و در یک مقياس  1درجه ای نمره
گذاری میشود .نشخوار فکری به عنوان مرور خطایی که در گذشته اتفاق افتاده و
پيامدهای روانی منفی این رویداد تعریف شده است .اعتبار بينالمللی این مقياس
 2/12است (وید و همکاران .)1221 ،پایایی این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ در
جمعيت ایرانی  2/71محاسبه گردید.

یافتههاي پژوهش
نتایج حاصل از ضریب رگرسيون نشان داد سالمت عمومی با نشخوار ذهنی (،)r =2/414
انگيزه انتقام ( ،)r= -2/511نيات مطلوب اجتماعی ( ،)r= 2/511وجود هيجان مثبت
( )r=2/501و سن ( )r=2/311رابطۀ معنادار ( )P<2/21دارد .بر این اساس میتوان نتيجه
گرفت :در حالی که بيشتر شدن نشخوار ذهنی و انگيزه انتقام با کاهش سالمت روان رابطه
معناداری دارد ،افزایش نيات مطلوب اجتماعی ،هيجانهای مثبت و سن با افزایش عالئم
سالمت روانی به طور معناداری مرتبط است.
جدول  5ميانگين و انحراف معيار متغيرهای سالمت روان ،تعهد مذهبی ،سبکهای
بخشش ،نبخشيدن و نشخوار ذهنی را در دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان نشان میدهد.
جدول .1میانگین و انحراف معیار سالمت روان ،تعهد مذهبی ،سبکهای بخشش ،نبخشیدن و نشخوار
ذهنی
متغير

مؤلفهها

ميانگين

انحراف استاندارد

سالمت روان

سالمت روان

10/0

0 /7

نشخوار

نشخوار فکری

57/13

1 /1

کل نبخشيدن

34/11

1 /5

انگيزه اجتناب

13/41

1 /1

انگيزه انتقام

55/21

3 /7

کل بخشيدن

40/10

1 /7

مهار نيات منفی

52/11

1 /3

نبخشيدن

بخشيدن

. Wade, Vogel, Liao & Goldman

1

بررسی رابطة تعهد مذهبی ،سبکهای بخشش ،نبخشیدن و نشخوار ...

تعهد مذهبی
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نيات اجتماعی

51/05

3 /1

وجودهيجان مثبت

55/31

3 /0

فقدان هيجان منفی

53/21

3 /3

کل تعهد

10/41

1 /5

تعهد درونی

53/01

4 /7

تعهدبيرونی

51/11

4 /3

سن

11/21

5 /7

به منظور بررسی رابطه بين سالمت روان با تعهد مذهبی ،سبکهای بخشش ،نبخشيدن و
نشخوار ذهنی از روش تحليل همبستگی پيرسون استفاده شد .براساس نتایج تحليل
همبستگی در جدول  ، 1سالمت روان بيشترین همبستگی مثبت معنادار را به ترتيب با
نشخوار فکری ( )r=2/41 P<2/25و سن ( )r=2/31 P<2/25و با خردهمقياسهای وجود
هيجان مثبت ( )r=2/50 P<2/21و نيات جامعهپسند ( )r=2/51 P<2/21دارد .همچنين
دادههای جدول  1نشان میدهند که بين سن با نشخوار فکری ( ،)r=2/1 P<2/25نمره کل
نبخشيدن ( ،)r=2/1 P<2/25انگيزه اجتناب ( )r=2/3 P<2/25و مهار نيات منفی
( )r=2/57 P<2/21روابط معناداری قابل مشاهده است .عالوه بر این خردهمقياس وجود
هيجان مثبت به جز با خردهمقياس مهار نيات منفی ،با سایر مؤلفهها رابطه معناداری را نشان
میدهد ( .)P<2/25نيات جامعهپسند نيز بيشترین روابط معنادار را با نمره کل بخشيدن
( ،)r=2/15نمره کل نبخشيدن ( ،)r=2/01انگيزه انتقام ( ،)r=2/13انگيزه اجتناب
( )r=2/15و مهار نيات منفی ( )r=2/41نشان داده است (.)P<2/25

151

فصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی ،سال ششم ،شمارة  ،23پاییز 1334
112

جدول  .2ماتریکس همبستگی بین سالمت روان ،تعهد مذهبی ،سبک های بخشش ،نبخشیدن و
نشخوار ذهنی
.5سالمت روان

5

**2/41

*2/51

*2/50

-2/21

.1نشخوار فکری

5
-2/25

-2/27

2/21

**2/37

*-2/50

.3نمره کل نبخشيدن

5

2/20

2/22

**2/11

**2/11

**2/17

.4انگيزه اجتناب

5

-2/51

*-2/51

**2/71

**2/33

**2/13

**2/30

.1انگيزه انتقام

5

2/51

2/27

**2/07

**2/11

**2/1

**2/13

**2/31

-2/22

.0نمره کل بخشيدن

5

-2/21

**2/14

-2/55

2/27

**2/31

**2/41

**2/15

**2/74

**2/31

.7مهار نيات منفی

5

**2/01

**2/15

**2/41

2/24

*-2/54

*2/54

.1نيات جامعه پسند

**2/01

5

-2/21
5

.1وجود هيجان مثبت

.52نبود هيجان منفی

5

.55نمره کل تعهد

.51تعهد درونی

.53تعهد بيرونی

.54سن
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2/25

*-2/54

*-2/51

*-2/54

*-2/51

2/24

*-2/51

**-2/15

**-2/1

-2/21

-2/51

-2/51

-2/27

**2/31

**2/1

**2/1

**2/3

*-2/54
*-2/54
-2/21

*2/51
**2/1
2/20

2/21

2 /5
*2/57

2/51

**2/11
2/53
2/21

2/53

**2/11

-2/22
-2/21

-2/51

2/21

-2/27
*
2/27

*
*2/11
-2/24

-2/21

2/24

2/27

5
**2/11

5
*2/15

5
-2/23

5

**=2/20

*=2/20

N=022

جدول شماره  3نتایج تحليل رگرسيون گام به گام را جهت پيشبينی سالمت روان در
دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان بر اساس تعهد مذهبی ،سبکهای بخشش ،نبخشيدن و
نشخوار ذهنی نشان میدهد.
جدول  .3پیشبینی سالمت روان بر اساس تعهد مذهبی ،سبکهای بخشش ،نبخشیدن و نشخوار ذهنی
متغيرهای وارد

ضریب

سهم

سهم

شده به معادله

رگرسيون

کل

خالص

5

نشخوار

2/414

2/121

2/120

15/345

1

نشخوار +سن

2/140

2/115

2/213

10/230

5

2/111

2/321

2/254

2/213

5

گام

3

نشخوار +سن+
تعهددرونی

F

شاخص

درجه

درجه

آزادی5

آزادی1

5

511

2/2225

517

2/2225

510

2/2225

معناداری

دوربين
واتسون

5/171

همان طور که در جدول شماره  3مالحظه میشود ،از بين متغيرهای مورد بررسی ،در
گام اول متغير نشخوار فکری با ضریب رگرسيون  2/414وارد معادله رگرسيون شده است
و قادر به پيشبينی  ٪2/121از سالمت روان دانشجویان دختر دانشگاه میباشد .در گام
دوم ،سن با ضریب رگرسيون  2/140به معادله اضافه شده و در کنار نشخوار فکری
( ٪2/115به تنهائی  )٪2/213از سالمت روان را تبيين میکند .در گام سوم ،متغيرتعهد
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درونی به معادله اضافه شده است و ضریب رگرسيون را به  2/111افزایش داده و ٪2/254
از سالمت روان را تبيين میکند .سه متغير نشخوار ذهنی ،سن و تعهد درونی در مجموع
 ٪2/321از سالمت روان دانشجویان دختر دانشگاه را پيشبينی میکنند (.)P<2/21
شاخص  5/17دوربين واتسون هم بيانگر استقالل خطاها – به عنوان پيشفرض انجام تحليل
رگرسيون – در این تحليل میباشد .طيف مجاز این شاخص ،دامنه  5/1-1/1است (مؤمنی،
.)5317
جدول  .4ضرایب خام و استاندارد معادله پیشبینی سالمت عمومی
متغير

ضریب خام ()B

ضریب بتا

T

معناداری

VIF

مقدار ویژه

مقدار ثابت

-50/314

-

-1/111

2/255

-

3/131

نشخوار

2/471

2/421

0/017

2/2225

5/112

2/550

سن

5/324

2/353

1/510

2/2225

5/250

2/244

تعهد درونی

2/511

2/515

1/215

2/241

5/310

2/221

همچنين ،همان طور که در جدول  4مالحظه میشود ،ضرایب خام و استاندارد سالمت
روان هم بر اساس سه متغير مذکور از لحاظ آماری معنادار بوده و ضرایب تورم واریانس و
مقدار ویژه هم بيانگر رعایت همخط نبودن روابط بين متغيرهای مستقل و متغير وابسته
(سالمت عمومی) میباشد ( .)P<2/21بر این اساس ،معادله خام پيشبينی سالمت عمومی
آزمودنیها به شرح زیر میباشد:
 =06/33تعهد درونی + 1/ 03سن+ 0/31

نشخوار ذهنی

 = 1/44سالمت عمومی

بحث و نتیجهگیري
هدف از این پژوهش ،تعيين چگونگی رابطه تعهد مذهبی ،سبکهای بخشش ،عدم بخشش
و نشخوار ذهنی با سالمت روان در دانشجویان بود .با توجه به یافتههای پژوهش میتوان
بيان داشت که نشخوار ذهنی و تعهد مذهبی درونی با افزایش سالمت روان دانشجویان
ارتباط معناداری نشان داد و این نتایج با تحقيقات انجام شده همسو و هماهنگ است .نتایج
حاصل از این پژوهش با بخشهایی از یافتههای پژوهش گروسی فرشی ( )5311که بيان
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میدارد رابطه مثبت معناداری ميان دینداری -معنویت با سالمت روان است ،همخوانی
دارد .همچنين نتایج پژوهش حاضر با نتایج حاصل از پژوهش ورثينگتون و
همکاران()1223؛ یسلدیک و همکاران ()1227؛ الولير و همکاران )1221( ،و بری و
همکاران ( )1252همخوانی دارد.
سازمان جهانی بهداشت ،سالمت را به عنوان حالت کامل بهزیستی جسمی ،روانی،
اجتماعی و معنوی تعریف کرده است .با استناد بر یافتههای این پژوهش ،یکی از مواردی
که میتواند با سالمت روان ارتباط داشته باشد ،نشخوار ذهنی است .نشخوار ذهنی
سرآغازعدم بخشش است؛ بدین معنا که بخشيدن خاطی را دشوار میکند در واقع نشخوار
ذهنی تمرکز منفعل و مکرر بر خصيصههای مخرب و منفی از یک تبادل و تعامل استرسزا
است و با در نظر گرفتن نبخشيدن و پيامدهای احتمالی عاطفی و رفتاری آن ،میتوان گفت
که نشخوار ذهنی در مورد تجارب دردناک ،پيشبينیکننده مهم سالمت روان است
(مککالو ،بال ،کيل پاتریک و جانسون.)1225 ،5
براساس عرف و روابط اجتماعی و بين فردی ،انتقامگرفتن صفت ناپسندی است و
اجتناب ،احتمال اینکه توجه اکثر افراد جامعه را ،ناخواسته ،به سمت فرد خاطی معطوف
کند ،بيشتر میکند؛ در این موقعيت ،نشخوار ذهنی راهکار فرهنگی  -اجتماعی مطمئنتری
به نظر میرسد؛ اگرچه افراد بيشتر گرایش دارند تا نارضایتی خود را نسبت به فرد متخلف
به صورت رفتاری نشان دهند .همچنين ،احساس منفی نسبت به فرد خاطی ممکن است در
افکار باقی بماند ،اما این احساس ،با توجه به نشخوار ذهنی ،منجر به انتقامگرفتن و اجتناب
نسبت به فرد گناهکار نمیشود ،بلکه افرادی که به نشخوار ذهنی مشکالتشان میپردازند،
احتماالً به تناقض پی میبرند و همين امر یا منجر به اجتناب از ادامه نشخوار ذهنی و یا
باعث تمرکز روی مشکالت دیگرشان میشود حتی اگر باور داشته باشند که فکر کردن
درباره این مشکل منجر به حل مسئله میشود .یافتههای همبسته از رابطه نزدیک بين
نشخوار ذهنی و سالمت روان حمایت میکند (مککالو و همکاران.)5111 ،

. McCullough, Bellah, Kilpatrick, & Johnson
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یکی از موارد دیگری که میتواند با سالمت روان در ارتباط باشد ،تعهد مذهبی است.
تحقيقات نشان میدهند که تعهد مذهبی میتواند پيشبين خوبی برای سالمت روان می
باشد ،زیرا سه عامل حمایت اجتماعی ،سازگاری کامل نسبت به استرس ،و روند رو به رشد
رفتار سالم (ورثينگتون و همکاران )1225 ،را تأمين میکند (پارگامنت .)5117 ،5همچنين
بر اساس یافتههای پژوهشهای گذشته ،افراد مذهبی به احتمال زیاد نسبت به آیندهای که
اهداف واالتر و زندگی پرمعنا را شامل میشود ،خوشبين و اميدوارتر هستند و انگارههای
دینی نقش مؤثری در تسکين آالم روانی ،کاهش اضطراب و تحمل فشارهای روانی دارد.
افراد مذهبی از ناراحتی روانی بسيار کمتری رنج میبرند ،در مبارزه با رویدادهای فشارزای
زندگی پيامدهای روانی  -اجتماعی منفی کمتری را نشان میدهند و به مراتب برای
رسيدن به اهدافشان بيشتر تالش میکنند (مککالو و همکاران.)5111 ،
بر طبق تعاریف کویينگ و همکاران ( )1225عوامل زمينهسازی نظير تأثيرات ژنتيکی،
نژادی (قومی) ،اجتماعی-اقتصادی در سالمت جسمانی افراد و سپس به صورت مستقيم و
غيرمستقيم ،بر سالمت ذهنی ،حمایتهای اجتماعی و سالمت رفتاری اثر میگذارد .این سه
عامل ممکن است با اثر بر هورمونهای استرسزا ،سيستم ایمنی ،سيستم عصبی و کيفيت
مراقبت دارویی و تغذیهای روی شخص اثر بگذارند (ورثينگتون و همکاران.)1223 ،
به طور کلی این پژوهش با نظریه پارگامنت که به  4مکانيسم :محافظت ،ارزیابی مجدد،
ساختاریابی مجدد (دوبارهسازی) و بازسازی به عنوان نشانههای سالمت روان معتقد است،
همسو است .این نظریه به صورت اجمالی بيان میکند که افراد دارای سالمت روان ،با
احتمال بيشتری در رویارویی با شرایط ناگوار ،در جستجوی معنا هستند .تعهد مذهبی و
داشتن ایمان ،تحمل افراد را در برابر سختیها افزایش داده و آنها را برای غلبه بر چالشها
و تغييرات در زندگی یاری میدهد .همچنين ارتباطات فرامعنوی به عنوان عوامل حمایتی
فردی در جهت ایجاد و تسهيل سالمت روان و اعتقادات مذهبی به عنوان تکيهگاه و
پشتيبان برای سازگاری بيشتر فرد ،عمل میکنند ( پارگامنت .)1221 ،عالوه بر تأکيد بر
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معنویت به عنوان عامل کليدی برای پرورش سالمت روان ،نتایج پژوهش حاضراز طرفی
به نوعی معنادرمانی فرانکل را تبيين میکند که در آن مذهب ،علت خلق معنا برای زندگی
هر فرد است .فرد میتواند از طریق مذهب به مشکالت خود به گونهای معنا دهد تا آن را
برای خود قابل تحمل کند و بتواند با موقعيت استرسزا سازگار شود (الولير و همکاران،
 .)1221بر اساس نظریه پارگامنت میتوان به این نتيجه رسيد که اگر نشخوار ذهنی رنگ
مذهب به خود بگيرد ،سبب خلق راهکارهای معنایی به شيوه مذهبی برای وقایع و
آسيبهای طاقتفرسا و در ظاهر غيرقابل بخشش میشود .برای فرد دارای تعهد مذهبی
درونی ،نشخوار ذهنی با خميرمایه مذهب و تفکرات مذهبی ،مسائل و مشکالت منجر به
فقدان یا کاهش آرامش و سالمت روان نخواهد شد ( پارگامنت.)1221 ،
به صورت کلی با توجه به تعاریف ارائه شده برای سالمت روان ،یافتههای پژوهشهای
پيشين و نتایج تحقيق حاضر ،میتوان گفت محيطی مملو از آموزههای اجتماعی ،فرهنگی،
رفتاری و مذهبی با سازگاری افراد ،میتواند با قابليت حل مسائل ،توانایی انطباقپذیری با
موقعيتهای دشوار و آسيبهای روانشناختی کمتر رابطه معناداری داشته باشد .این
پژوهش در گروهی از دانشجویان تحصيالت تکميلی انجام شده است و دادههای آن به
طور اخص قابل تعميم به جامعه دانشگاهی میباشد .ليکن با توجه به اهميت مؤلفههای
بررسی شده در این تحقيق ،شایسته است پژوهشهای آینده رابطه سالمت روان را با این
متغيرها در جوامع آماری متفاوت مورد بررسی قرار دهند.
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