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 چكيده:

بهره وري دانشگاه معلول عوامل مختلفي است كه سالمت رواني پرسنل يکي از عواملل الللي بشلمار 

مي آيد.از عواملي كه مي تواند نقلش بلارزي را در سلالمت روانلي پرسلنل دانشلگاه ايفلا كنلد انجلا  

ر روزه مناسك الهي و روزه داري در ماه مبارك رمضان است. هدف اللي اين پژوهش بررسلي تلأ ي

داري در ماه مبارك رمضان بر سالمت روانلي ملي با لد كله بلرروي پرسلنل اداري دانشلگاه م قل  

اجرا  د. در اين مطالعه با توجه به اينکه از يك گلروه بلراي بررسلي  1387-88اردبيلي در نيمسال اول 

اسلت و همننلين تأ ير روزه داري بر سالمت رواني استفاده مي  ود و از گروه مقايسله اسلتفاده نشلده 

اعمال متغير مستقل در اختيار م ق  نبوده است)م ق  مستقيماً نمي توانلد متغيلر مسلتقل را  دسلتکاري 

پل  -فاده  ده است. همننين طرح پژوهش نيز پيش آزملوناست  به آزمايشيروش كند( بنابراين از  

نفلر كارمنلد  197داد تعل كل  لماريروش نمونه گيري آزمون براي يك گروه بود. در اين مطالعه به 

انتخاب  دند. نتايج مطالعه نشان داد كه تفاوت معناداري بلين پليش آزملون و پل  آزملون در م لفله 

(. و بطور كللي تفلاوت معنلاداري بلين  p < 01/0عاليم جسماني، اضطراب و افسردگي وجود دارد )

.اين مطالعله نشلان داد ( p < 05/0پيش آزمون و پ  آزمون در پرسشنامه سالمت رواني وجود دارد )

كلله  روزه داري در مللاه مبللارك رمضللان مللي توانللد موجللر افللزايش سللالمت روانللي پرسللنل اداري 

 دانشگاهها گردد.

  رفتار مذهبيسالمت رواني، روزه داري،  واژه های کلیدی:

 فهرست مطالب
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 فصل اوّل
 

(و پیشینه ی پژوهش )کلّیات  
 مقدمه:   

يکي از مباحث مهمي كه توجه مديران و مسئوالن مختلف را در سالهاي اخير به خود جلر كرده  

است، مفهو  بهره وري است. پر واضح است كه براي دستيابي به اين امر مهم، توجه به مسائل مختلف 

بيشترين نيروي منابع انساني ضروري است. دانشگاه نيز سازماني گسترده است. ايد بتوان گفت كه 

انساني جوان  را نسبت به ديگر سازمانها در اختيار دارد كه ر د و  کوفايي آنان در گرو بهره وري 

پرسنل اداري آن سازمان مي با د كه اين بهره وري نيز معلول عوامل مختلفي است كه سالمت رواني 

نيز معلول عواملي است كه  (. سالمت رواني2000، 1رودنپرسنل يکي از عوامل اللي بشمار مي آيد )

 (.1380 اكري نيا، رفتارها و مناسك ديني از جمله اين عوامل است )

رفتارهاي نظر قرارداد. دتوان مر مذهبي مياديني را در قالر رفت يپيروي انسان از ارز ها و هنجارها

پايدار بوده، قابل  اًتكه نسب گفته مي  وداكنشهايي وها و عملکرد مجموعه باورها، عادات، مذهبي به

نکات  هارزش مثبتي در پرداختن ب اندازه گيري و پيش بيني با د. رفتارهاي مذهبي ارزيابي، مشاهده،

تواند مي  ...گرفتن وروزه زيارت، توكل به خداوند، ،رهايي از قبيل: عبادتادار زندگي دارند، رفتمعني

افراد  يرامش درونآباعث  يهاي فشارزاي روانوقعيتنگرش مثبت به م با ايجاد اميد و تشوي  افراد به

 (.1380به نقل از  اكري نيا،  1988 )الرسون  و همکاران،  وند

و نارضايتي سازگاري نامداو  در برابر ناماليمات از خود  رپينيدگي عصر حاضر باعث  ده انسان بطو

أ ير اين ناماليمات و چالش هاي مي تواند به ميزان زيادي ت ت ت م يط كار. در اين ميان نشان دهد

                                                 
1 . Rowden 
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دنياي ما يني امروز، با درگير ساختن انسان ها در هزارتوي زندگي لنعتي، و با زندگي قرار گيرد. 

گسستن  بکه ي حمايتي سنتي، گستره ي وسيعي از عوامل تنش زا را فراسوي انسان قرار داده است. 

سالمت رواني و رتباط عوامل ديني و مذهبي با در اين ميان، روان  ناسان و عالمان ديني با بررسي ا

 مي كو ند تا سهم خود را به جامعه بشري ادا كنند. نشاط انسانها

ي پيدا  ده كه طرفدار توجه بيشتر به دين براي سالمت يهادرميان روانشناسان، گرايشاز اين حيث 

 ناسي دين تعريف نمود كه انتوان در قالر رو. اين گرايشات را ميروان و درمان بيماران رواني است

آنها معتقدند در ايمان به خدا  رسالت آن بررسي نقش مذهر در هستي و سالمتي روان انسان است.

بخشد و درت مل وجود دارد كه نوعي قدرت معنوي به انسان متدين مي اينيروي خارق العاده

از مرد  قرن ما در معرض ابتال  اضطراب كه بسياري كند و او را از نگراني وها او را كمك مييتسخ

  . سازدبه آن هستند دور مي

قرآن كريم آمده  28يه آد. بعنوان مثال در سورة رعد نگذارآيات قرآن كريم نيز بر  اين نکته ل ه مي

آنها به خدا ايمان آورده « القلوبَطمئنَ ت ََ…كراذَ االَب ََ…كراذَ همَب َطمئنَقلوب َآمنوَت ََذينَ الَ » است كه:

گيرد، آگاه با يد كه تنها ياد خدا آرامش بخش دلهاست. در مکتر يشان به ياد خدا آرا  ميو دلها

اسال  تکامل  خصيت در افزايش خودآگاهي و  ناخت عقالني است كه در انتها آرامش و اطميناني 

ه تکامل  خصيت يعني نف  مطمئن ترين مرحلهبخشد كه اين اطمينان وجه تسميه عاليرا به انسان مي

 (.  1376)نراقي، است

نقش روزه داري در ماه مبارك رمضان در تأمين سالمت رواني پرسنل اداري هدف اللي طرح حاضر 

 دانشگاه م ق  اردبيلي مي با د.

 



 7                                                             نقش روزه داري در ماه مبارك رمضان در تأمين سالمت رواني پرسنل اداري دانشگاه

 لهبيان مسأ

ايلن نيلاز حاضلر دين به عنوان مهمترين نياز انساني مورد تأكيد بلوده اسلت. در زملان  رشب در همه دورانهاي عمر

بلويژه  ، لود. در سلالهاي اخيلر اسلتفاده از ملذهر و اعتقلادات دينليبيش از زمانهاي ديگر احسلا  ميانساني 

بهدا ت جامعه نگر در سازمان بهدا ت  راهبردهاين كنندگان ياران و تدوزگ اعتقادات اسالمي توسط سياست

 1992د را از سلال ايلن سلازمان بخشلي از انتشلارات خلو. نيز مورد توجه قرار گرفتله اسلت  1(WHO) جهاني

 لاكري نيلا، عنوان راهکار زندگي سالم اختصلا  داده اسلت )به ميالدي به آموزش بهدا ت از طري  مذهر 

قلدرت م لافظتي »انلد. ا لاره كرده و روان بله نقلش ملذهر در سلالمت جسلم يانديشلمندان . همننين(1380

، 6، يونل 5، جيملز4راش ا توسلطمطلرح  لد بعلده 1951در سلال  3كه ابتدا توسط اميلل دوركهلايم 2«مذهر

. ويليلا  (2001)كوين  و همکاران،  اهميت رفتارها واعتقادات مذهبي مورد تأييد قرار گرفت  8و فرو  7فرانکل

 معتقد است عش  و نيروي مذهبي به وقار و سنگيني و لبر و  کيبايي و اعتقاد و اطمينلان در فلرد( 1372)جيمز 

 (.1374احمدي، ) هدفمند مي  ودزندگي  جر به تالش زياد و من  ود و احساسات مذهبيميمنجر 

هاي اساسي در افراد سالم  ناسان آرامش رواني واحسا  رضايت از زندگي از ويژگي از نظر روان

و بهنجار است. بررسي حاالت و روحيات فرد با ايمان نيز حاكي از آرامش خاطر و لفاي دروني  ان 

مطهلري، م من رو ن از نور حقيقت و سر ار از لذات معنوي است )( و درون فرد 1372جيمز، است )

قلرآن  28يله آد. بعنوان مثلال در سلورة رعلد نگذارآيات قرآن كريم نيز بر  اين نکته ل ه مي. (1373

گيرد، آگاه با يد كه تنها ياد آنها به خدا ايمان آورده و دلهايشان به ياد خدا آرا  مي»كريم آمده است 

همننين اهميت و نقلش فعاليتهلاي دينلي و ملذهبي در بهبلودي سلالمت  .«خش دلهاستخدا آرامش ب

كوينك و همکلاران، رواني به وسيله نتايج ت قيقات لدها تن از م ققان مورد تأييد قرار گرفته اسلت)

                                                 
1 . World Health Organization  

2 .  religion’s protective power  

4 .Durkheim 

4 . Rosh 

5 . Jamies 

6 . Jueng 

7 . Frankel 

8 . From 
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( نشلان دادنلد كله تمرينلات ملذهبي 1993) 1جيملز و جلي .( 2006آلميدا و كوينل ، -؛ موريرا2001

 دن ايمان مذهبي و ارتقاء وضعيت روحاني بازمانلدگان ازجنل  ويتنلا   لده  يرونونيايش موجر د

 ( در ت قي  خلود دربلاره بررسلي تلأ ير نملاز بلر اضلطراب در1378جليلوند ) (.1378خسروي، است )

خواننلد و ملوزاني كله نملاز ميآآموزان دبيرستاني  هر تهران مشاهده كرد كه آن دسلته از دانشدانش

و  (1991)  2نلدرپولوارللوين و  برنلد.ليف ملذهبي هسلتند از اضلطراب كمتلري رنلج ميمقيد بله تکلا

مللذهبي همبسلتگي بللااليي بللا سللالمت روان،  فعاليللتنشللان دادنلد كلله ( 1995)و همکللاران  3فرانسلي 

اي بدسلت ( درمطالعله1997) 4ت دا لته اسلت. مو لر و هنلدالدمعا رت، رفاقت، تعهد و اللزا  و عبلا

رغم تجربله مشلکالت و تغييلرات در دادند عليجوياني كه تعالي روحاني را انجا  ميدهند كه دانشمي

 تجربله كردنلد. 6كمتري را چه از نظر اضطراب و چه از نظر جسلماني سلازي 5آ فتگي رواني زندگي،

دينلي ( نشان داد كه همبستگي بين سالمت روانلي و فعاليلت هلاي 2004) 7نتايج ت قي  مالت بي و داي

عمل به باورهاي ديني و مذهبي از عوامل پيش بيني كننده سالمت روانلي و  .معني دار مي با دمثبت و 

 .بهزيستي در جوانان مي با د 

افسردگي، اضطراب و نگراني، خودكشلي،  لدت بيملاري نتايج ت قيقات م ققان به پايين بودن ميزان 

قلاد دا لت كله ميلزان علزت نفل  و ( اعت1991) 8در افراد مذهبي ا اره مي كنند. همننلين پلاين قلبي

. افلرادي كله فعاليلت ملذهبي سازگاري بين فردي و رضايت از زندگي در افراد ديندار باالتر مي با لد

 .باالئي برخوردار هستندرواني  تدروني دارند نسبت به افراد ديگر )افراد ظاهرساز( از سالم

 102نفر دانشجو ) 162پرداختند.  بر سالمت روان روزه داري( در مطالعه به بررسي ا ر 1384لادقي و مظاهري )

پسر( به عنوان نمونله در دسلتر ، انتخلاب و يلك تلا دو هفتله قبلل و بعلد از ملاه مبلارك رمضلان،  60دختر و 

                                                 
1 . Jamies & Jay  

2 . Levin  & Varnderpool 

3 . Francis 

4 . Mosher & .Handal 

5 . Psychological distress  

6 . Somatization 

7 . Maltby & Day 

8 . Payne 
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را به عنوان پيش و پ  آزمون تکميل نمودنلدنتايج نشلان داد كله GHQ-28پرسشنامه سالمت روان "

مو ر بوده اسلت. بلدين للورت كله ايلن  "سالمت روان"لفه ها و نمره كل روزه ماه رمضان در تمامي خرده مو

، "نارسا كنش وري اجتملاعي "، "اضطراب و بيخوابي  "، "نشانه هاي بدني "تفاوت معنادار در زير مقيا  هاي 

 ماه رمضان تما  روزه هاي خلود"براي گروههايي كه در  "پرسشنامه سالمت روان"افسردگي و نهايتا نمره كلي 

، حاكي از بهبود وضعيت سلالمت "به طور تفنني تعداد م دودي از روزها را روزه گرفته اند"و يا  "را گرفته اند

الال "و يا  "به دليل عذر  رعي يا پز کي روزه نگرفته اند"عمومي در بعد از ماه رمضان و براي گروههايي كه 

  با د.رمضان مي  حاكي از كاهش سطح سالمت روان پ  از ماه "روزه نگرفته اند

هايي در كشورمان درمورد ارتباط بين رفتارهاي مذهبي و سلالمت روانلي للورت گرفتله، املا هر چند پژوهش

تعداد اين ت قيقات كم بوده و به بررسي رابطة علت و معلولي نپرداخته انلد. همننلين در ت قيقلات انجلا   لده 

ي مذهبي استفاده  ده است. با توجه به اينکه افراد در هاي مداد كاغذي جهت سنجش رفتارهابيشتر از پرسشنامه

پاسخگويي به اين ابزارها به داليل مختلف از پاسخدهي ل يح پرهيلز ملي كننلد، و در نتيجله از اعتبلار بيرونلي 

و بله  ، افلراد را ملورد سلنجش قلراردادمصلاحبه ود با استفاده از  ود، در اين پژوهش سعي ميطرح كاسته مي

 روزه داري در ماه مبارك رمضان بر سالمت رواني پرسنل اداري دانشگاه پرداخت. بررسي تأ ير

كله آيلا روزه داري در ملاه مبلارك رمضلان بلر سلالمت روانلي پرسلنل اداري  س ال اللي اين پژوهش اينست

 دانشگاه م ق  اردبيلي تأ ير مي گذارد؟ و به چه ميزان؟
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 مطالعهاهميت و ضرورت 

توجه مديران و مسئوالن مختلف را در سالهاي اخير به خود جلر كرده است، مفهلو   يکي از مباحث مهمي كه

بهره وري است. پر واضح است كه براي دستيابي به اين امر مهم، توجه به مسائل مختلف منلابع انسلاني ضلروري 

سلبت بله ديگلر است. دانشگاه نيز سازماني گسترده است. ايد بتوان گفت كه بيشترين نيروي انسلاني جلوان  را ن

سازمانها در اختيار دارد كه ر د و  کوفايي آنان در گرو بهره وري پرسنل اداري آن سازمان مي با د كله ايلن 

بهره وري نيز معلول عوامل مختلفي است كله سلالمت روانلي پرسلنل يکلي از عواملل الللي بشلمار ملي آيلد 

 بايسلتيمسايل اساسي هر كشوري اسلت كله  يکي از قشر خدمت رسانتأمين سالمتي (. بنابراين 2000، 1)رودن

قرار داد. بعلد روانلي بهدا لت در بسلياري از كشلورهاي  توجهد ورآن را از سه بعد جسمي، رواني و اجتماعي م

جهان، به دليل توجه اللي به اولويتهاي بهدا تي همنون بيماريهاي عفوني و واگيردار در گذ لته كمتلر ملورد 

 توجه قرار گرفته است. 

به آمار و ارقا  منتشر  لده در زمينله  ليوع اخلتالالت روانلي دركشلورهاي مختللف جهلان و همننلين  نگاهي

نمايلد. طبل  تر ميهاي انجا  گرفته در ايران، اهميلت و ضلرورت انجلا  اينگونله مطالعلات را مشلخ پژوهش

اخلتالالت روانلي هسلتند.  ميليون نفر در دنيا مبتال به يکي از 500( حدود 1993برآورد سازمان جهاني بهدا ت )

( نيز در مطالعه اي بلا عنلوان بررسلي وضلعيت بهدا لت روانلي كاركنلان ادارات آملوزش و 1383سميع عادل )

نشان داد كه رايجترين اختالل هاي رواني در بلين كارمنلدان  1381-82پرورش استان الفهان در سال ت صيلي 

سلازي عاليلم و اخلتالل در عملکلرد اجتملاعي بلوده  به ترتير  امل اختالالت اضطرابي، افسردگي، جسلماني

 است.

بنا به اهميت و نقش بهدا ت روان به عنوان مهمترين عامل ر د و توسعه انسانها و توجه به بار جهلاني بيماريهلا و 

بار قابل توجهي كه اختالالت رواني دارند و با توجه به اينکه حقيقت فلسفه زندگي از ديلدگاه اسلال ، سلالمت 

رسد كه انجا  اقلدامات پيشلگيرانه در ايلن زمينله الز  و ضلروري با د، به نظر ميو نتيجه ايمان به خدا مي روان

                                                 
1 . Rowden 
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، به عنوان يك اقلدا  مثبلت اجتملاعي، اقتصلادي، پز لکي و بهدا لتي پرسنل اداريبوده وتأمين سالمت رواني 

ا  هرگونله اقلدا  پيشلگيرانه مسلتلز  براي تما  ممالك از جمله كشور مانيز الزامي است. پرواضح است كله انجل

تأ ير عوامل مختلف در ارتقا سالمت رواني پرسنل اداري دانشگاه ملي با لد. از علواملي كله ملي توانلد ارزيابي 

هاي بلين فرهنگلي بررسينقش بارزي را ايفا كند انجا  مناسك الهي و روزه داري در ماه مبارك رمضان است. 

دهد كله در كنلار تکنيکهلا و فنلون ان و روانپز کان انجا   ده است نشان ميكه توسط روانشناسان، مرد   ناس

رواندرماني، ايمان و اعتقادات مذهبي كه هديه اديان الهي براي كمك بله انسلان بلراي كاسلتن از دردهلا و آال  

 جسمي و رواني است همواره به عنوان يك طري  مناسر معرفي  ده است. همين ايمان و توكلل چنلان قلدرت

از آنجلا كله بيلنش و  (.1371)للبوري،  ترين مشکالت پيروز  ودتواند بر سختدهد كه ميرواني به انسان مي

اعتقاد انسان به مذهر و ايمان به الول الهي در بهبود، سير بيماري، كاستن درد و رنج و افزايش ت مل علوارض 

تواند بله كملك آن سي و پراهميت كه بشر ميبيماري نقش تعيين كننده دارد، و از آنجا كه يکي از راههاي اسا

روزه داري است بنابراين بلراي بررسلي تلأ ير روزه داري بلر سلالمت از ابتال به بيماريهاي رواني جلوگيري كند 

هلايي حائز اهميت و اولويت بااليي است. انجا  چنين پژوهش اين ت قي انجا  رواني به طور دقي  و مو کافانه، 

در زمينه ارائه خدمات آموز ي، بهدا تي و درماني اطالعلات مفيلد و مل  ري در اختيلار  كمك خواهند كرد تا

هلاي اساسلي در ، گا تبليغلات مناسلرمسئولين و دست اندركاران كشور قرار گيرد و با برنامه ريزي مناسلر و  

 در سطح جامعه دانشگاهي بردا ته  ود. تأمين و ارتقاي سالمت روانيراستاي 

توان به عنوان راهنمايي در جهت به كارگيري رو هاي نوين و كارآملد بلراي ل از اين پژوهش مياز نتايج حال

متخصصان )بلويژه متخصصلين بهدا لت روانلي(، درملانگران، ملددكاران اجتملاعي، روحلانيون، دانشلجويان، 

رمانهلاي غيلرداروي و استفاده كرد و افراد ذيصالح را در توجه هرچه بيشتر بله د ...مذهبيون، مسئولين دانشگاه و

هاي آموز لي  ناسي ترغير كلرد و بله ايجلاد برناملههاي علمي باالخ  روانگسترش معنويت در قالر ر ته

متنوع ومناسر در جهت تقويت نگرش مذهبي در نسلل جلوان اقلدا  نماينلد. وانگهلي، پلژوهش حاضلر خلود 

تواند به عنوان موضوعي پژوهشي بلراي مي هاي بيشتري ايجاد خواهد كرد كه هريك از آنها به نوبه خودپرسش
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هاي موجود رهنمون گردد. در زمينله بکلارگيري و تري، وراي اف هاي رو نپژوهشگران با د و آنان را به اف 

تلوان بله للورت سلمينارهاي علملي و بلا اسلتفاده از روانشناسلان مجلرب، ترويج فرهن  ديني و اعتقلادي مي

 . رش فرهنگي ديني و نهايتاً ارتقا سالمت رواني داير كردهايي در جهت ترويج وگستبرنامه

 

 هدف از اجرا:  

 ژوهش عبارتند از:اهداف اين پ

بررسي نقش روزه داري در ماه مبارك رمضان بر سالمت رواني پرسنل اداري دانشگاه هدف كلي اين پژوهش 

 م ق  اردبيلي است.

 اهداف جزئی پژوهش

پرسنل اداري دانشگاه م ق  اردبيلي.سالمت رواني  تأ ير روزه داري دردستيابي بر  .1

پرسنل اداري دانشگاه م ق  اردبيلي. عاليم جسماني تأ ير روزه داري دردستيابي بر  .2

پرسنل اداري دانشگاه م ق  اردبيلي. تأ ير روزه داري در اضطرابدستيابي بر  .3

اردبيلي. پرسنل اداري دانشگاه م ق  تأ ير روزه داري در افسردگيدستيابي بر  .4

 پرسنل اداري دانشگاه م ق  اردبيلي. تأ ير روزه داري در عملکرد اجتماعيدستيابي بر  .5

 

 فرضيات و سؤاالت تحقيق: 

روزه داري در ماه مبارك رمضان در افزايش سالمت روانلي پرسلنل اداري دانشلگاه م قل  اردبيللي مل  ر  (1

 است. 

ني پرسلنل اداري دانشلگاه م قل  اردبيللي مل  ر روزه داري در ماه مبارك رمضان در كاهش عاليم جسما (2

 است.

 روزه داري در ماه مبارك رمضان در كاهش اضطراب پرسنل اداري دانشگاه م ق  اردبيلي م  ر است. (3

 روزه داري در ماه مبارك رمضان در كاهش افسردگي پرسنل اداري دانشگاه م ق  اردبيلي م  ر است. (4
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ش اختالل در عملکلرد اجتملاعي پرسلنل اداري دانشلگاه م قل  روزه داري در ماه مبارك رمضان در كاه (5

 اردبيلي م  ر است.

 

 سؤال: 

 روزه داري در ماه مبارك رمضان بر كداميك از ابعاد سالمت رواني تأ ير بيشتري دارد؟ (1

 

 تعريف نظری و عملیاتی واژه ها:

د و ديگران سازش يابلد و در برابلر هر انساني كه بتواند با مسائل عمي  خود كنار بيايد، با خو سالمت روانی:

تعارض هاي اجتناب ناپذير دروني خود فلج نشود و خود را به وسيله جامعله مطلرود نسلازد فلردي اسلت داراي 

 (.DSM-IV) سالمت رواني

كسلر ملي كلبلر  نمره اي كه فرد در پرسشنامه سالمت رواني در اين مطالعه ميزان سالمت رواني از مجموع 

ميلزان نملره اي كله فلرد  با د بيانگر سالمت رواني خواهد بود. 6اگر پايين تر از  . اين نمره بدست مي آيد كند

  ( مي با د.28( و حداكثر )0كسر مي كند حداقل )

تعريلف ( 1380، به نقل از خداياري فرد و همکاران، 1902) 1ويليا  جيمز :رفتار مذهبیايمان و 

 مذهر ارائه داد:ايمان و زير را از 

هر انساني در علالم تنهلايي و دور  براي ر عبارت خواهد بود از تجربه و احسا  رويدادهايي كهمذه»

يابد كه بين او و آن چيزيکله اين مجموعه درميدهد به طوريکه انسان از ها روي ميوابستگي ياز همه

 . اي برقرار كرده استرابطه نامد،مي« امر الهي»او آن را 

 يآزمودنيهاي خود تشخي  داد كه عبارتند از سلوگيري درونلمذهبي را در  ع گرايشودو ن 1آلپورت

 بلراي اي، سوگيري برونلي را افلرادي دارا هسلتند كله ملذهر را وسليلهوبه تعبير ا .ري برونييو سوگ

                                                 
1 . James 
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وسيله اي براي نيل بله هلدفي  يهميشه به منزله يهاي بيرونارزش كنند.رسيدن به اهدف خود تلقي مي

هاسلت. افلراد مند  دن از منافع آن ارزشرگيري آنها بهرهاكگيرند و هدف از بهه قرار ميمورد استفاد

 هاي متفاوتي هستند.داراي ويژگي يش درون سو،اداراي گر

 ها را كمتر ت ت تا يرداده و باورهاي ديني آن دو  اهميت قرار يدر درجه ار نيازهاي خود اين افراد،»

دانند. افراد ممکن مي ياعتقادات مذهب رآورده  دن اين نيازها را در گرو اجرايب دهند. افراد،مي قرار

تما  و كمال  ساخته و آن را، يمذهبي با اين ويژگي سعي دارند كه مذهر مورد اعتقاد خود را درون

 (. 1967لي كنند)آلپورت و را ، مگي خود عددر زن

انسان  وهر وجودج ،له دا ت. به باور وي سه عامنيز از ديدگاه ديگري به دين و معنويت توج 2فرانکل

 ،ان سالمس(. به باور فرانکل در معناي ان1396ليت) ولتز،  وآزادي و مس دهند: معنويت،را تشکيل مي

رسد و فراتر است كه فرد به كمال مي« سالمتي معنوي»سايه همين  در معنويت مستتر است. به باور او

به نقل از گنجي و  3،1997كند)ري  و برانتحركت ميو مادي زندگي  ياز ابعاد عين

 (.1384همکاران،

نظر دتوان مر مذهبي مياديني را در قالر رفت يپيروي انسان از ارز ها و هنجارها :رفتار مذهبی

رهايي از قبيل: ادار زندگي دارند، رفتنکات معني هارزش مثبتي در پرداختن ب قرارداد. رفتارهاي مذهبي

نگرش  تواند با ايجاد اميد و تشوي  افراد بهمي  ...گرفتن وروزه زيارت، كل به خداوند،تو ،عبادت

 افراد  وند.  يرامش درونآباعث  يهاي فشارزاي روانمثبت به موقعيت

پايدار بوده، قابل مشاهده، رزيابي،  مجموعه باورها، عادات، عملکردها و واكنشهايي است كه نسبتاً

م لفه اي است كه . منظور از رفتار مذهبي (1384)گنجي و همکاران،  ش بيني با داندازه گيري و پي

 بر اسا  مقيا  رفتار مذهبي و ايمان سنجيده مي  ود.

                                                                                                                                                     
1 . Allport 
2 . Frankl 
3 . Reeca & Brandt 
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باور، عادت، عملکلرد  اي از مجموعهدر اين طرح در قالر رفتار مذهبي بيان مي  ود كه  امل  روزه داری:

 (. 1995است )نيلسن، مشاهده، ارزيابي، اندازه گيري و پيش بيني  پايدار بوده، قابل است كه نسبتاً يو واكنش

پرسش مستقيم در ملورد روزه دار بلودن  پاسخ مثبتي است كه فرد به ،روزه دار بودن فردمنظور از در اين مطالعه 

امه ابعلاد پرسشلنساخته مي دهد همننين كسر نملره بلاالتر از ميلانگين در و ميزان آن از طري  پرسشنامه م ق  

ملالك روزه دار رفتار مذهبي و ايمان )يعني رفتار مذهبي  خصي و رفتار مراسم ديني( و مصاحبه نيمه ساختمند 

 بودن فرد و اعتبار سنجش است.

كه از زمان تصوير طلرح در دانشلگاه  هستند پرسنل اداري افراديدر اين پژوهش منظور از  :پرسنل اداری

مشغول بله ي در بخش هاي اداري دانشگاه م ق  اردبيلي به عنوان كارمند به لورت قراردادي، پيماني و يا رسم

 خدمت مي با ند.

در اين مطالعه پرسنل اداري و نوع استخدامي و مسئوليت هر فرد از طري  پرسشنامه م قل  سلاخته سلنجيده ملي 

  ود. 
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 چارچوب نظري و پيشينة مطالعاتي

 رفتار مذهبيايمان و 

نظر قرارداد. دتوان مر مذهبي مياديني را در قالر رفت يهنجارها پيروي انسان از ارز ها و

ها و عملکرد يم منظورمان مجموعه باورها، عادات،يگووقتي از رفتارهاي مذهبي سخن مي

اندازه گيري و پيش بيني با د.  ارزيابي، پايدار بوده، قابل مشاهده، اًتاكنشهايي است كه نسبو

رهايي از قبيل: ادار زندگي دارند، رفتنکات معني هدر پرداختن ب ارزش مثبتي رفتارهاي مذهبي

نگرش تواند با ايجاد اميد و تشوي  افراد بهمي  ...گرفتن وروزه زيارت، توكل به خداوند، ،عبادت

 زر مذهبي يکي ااافراد  وند. رفت يرامش درونآباعث  يهاي فشارزاي روانمثبت به موقعيت

اي كه گرفته است بگونه  ناسان قرارتوجه روان درني است كه كمتر مورفتارهاي پينيده انسا

ي مقاالتي كه در مجالت روان  ناسي و روانپز کي چاپ  ده در باره يك درلدكمتر از 

 (.1380به نقل از  اكري نيا،  1988 مذهبي بوده است)الرسون  و همکاران، يپژوهشها

است كه رسالت آن بررسي نقش مذهر در هستي  ناسي اي از روان ناسي ديني  اخهروان

مداو  در برابر  ربا د. پينيدگي عصر حاضر باعث  ده انسان بطوروان انسان مي سالمتو

سازگاري نشان دهد و اضطراب يکي از  ايعترين اختالالتي است كه در ناناماليمات از خود 

افزايش استعداد و ظرفيت انسان  مو ر براي يهااز  يوه يکي د.كنها بروز ميمقابل ناسازگاري

دين است. در اين طري  همواره ايمان و اعتقاد مذهبي  براي برخورد با اين ناماليمات عنصر

سابقه اي  داراي اهميت بوده و درمان مبتني بر ايمان به خداوند بعنوان نيروي مافوق طبيعت،

 . مذهبي ياد كرد هتوان به مقابلديرينه در بين پيروان مذاهر گوناگون دا ته است كه از آن مي

 ر مذهبیارفت یتخهای روان شناتاريخچه بررسی

ي اما مطالعه هاي گوناگون مذهبي قدمتي ب  طوالني داردبا آن كه بررسي در زمينه

مذهر از ديدگاه روان  ناختي از حدود يك لد سال پيش آغاز  ده است. پيدايش روان 



 17                                                             نقش روزه داري در ماه مبارك رمضان در تأمين سالمت رواني پرسنل اداري دانشگاه

ها با است. اين بررسي هارن در قرن نوزدهم در اروپا هم ناسي دين، با بررسي تطبيقي اديا

 اند. گري آغاز  ده ناسي تجربي و روان ت ليلگذاري دو ر ته روانپايه

ويليا   به بررسي پرداخت، روان  ناسي دين ينخستين دانشمنداني كه در زمينه زيکي ا

 1902در سال  2«يتجارب مذهبتنوع »هاي خود را با عنوان بود. جيمز سلسله سخنراني 1جيمز

روند. هم نقطه عطفي براي هرگونه بررسي ديني به  مار مي هنوز منتشر كرد. اين نو تارها،

 (. جيمز بر اسا  همين مفهو ،1987 كاربردي بدهد)براون، ياو كو يد به مذهر مفهوم

 تعريف زير را از مذهر ارائه داد:

هر انساني در عالم  براي   رويدادهايي كهمذهر عبارت خواهد بود از تجربه و احسا»

يابد دهد به طوريکه انسان از اين مجموعه درميها روي ميوابستگي يتنهايي و دور از همه

 ،1356اي برقرار كرده است)جيمز، رابطه نامد،مي« امر الهي»كه بين او و آن چيزيکه او آن را 

 (.1380به نقل از خداياري فرد و همکاران، 

 اعتقاد به موارد زير است:  از نظر جيمز، هاي زندگي مذهبيطور كلي بارزترين ويژگيبه 

ارزش معين  آيد. اين دنياي مرئي،ر جهاني نام سو  به چشم ميادنياي م سو  كه در كن -1

 كند.خود را از آن عالم غير و نام سو  دريافت مي

 يماهنگي با آن هدف نهايي ارتباط با اين عالم م سو ، بستگي به هروحدت و برقرا -2

رويي يايجاد قدرت و ن دعا و نماز و به بيان ديگر پيوند با روح عالم خلقت، يدارد. نتيجه

 با د.طور م سو  داراي آ ار مادي و معنوي مي است كه به

كه با  دگري ا اره كرليهاي جيمز بايد به روان ت لو تالش ي ناسي تجربدر كنار روان

و يون   کل گرفت. فرويد در اغلر آ ارش دين را پندار يا توهم تلقي  3كارهاي فرويد

                                                 
1 . James 

2 . The varieties of religious experience 

3 . Freud 
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سرچشمه  هاي  اوليه و نياز به حمايت از سوي ديگران،كند. به باور فرويد دين از تر مي

قدرت  يي آرزوهاي ناخودآگاه كودك دربارهنفرافک ،گرفته است. از نظر او تصور خدا

خشونت نامشخ  جهان از طري   خصيت  حمايت  دن و كو ش براي مهار مطل ،

 بخشيدن به اين قدرت مطل  به عنوان خداي پدرگونه است.

 يا و توهمات ريشه درؤهاي روحي از جمله ركه همه پديده  تباور دا (،1354يون )

ترين تظاهرات روح ترين و عموميواقعيت دارند. يون  معتقد است دين يکي از قديمي

اجتماعي و تاريخي نيست. به نظر او دين از ضمير ناهشيار  يپديدهانساني است و تنها يك 

 انسان سرچشمه گرفته و حالتي خا  از روح انسان است.

ر علمي را به اساخت ااي از باورهاي جديد بمجموعه مذهبي، يگالتون نيز به جاي جز  گراي

 از طري  به نژادي، تر،يلر و التتکامل يك نژاد به ،انديشيد كه ت ولجهان ارائه داد. او مي

و همکاران ترجمه سيف و همکاران،  1بايد آرمان ما با د نه يافتن مکاني در بهشت) ولتز

1375.) 

ي روان مجله»كه  ت اد آزمايش روان  ناسي دين وي را وا يبه بررس ،2هالاستانلي عالقه

 منتشر كند. 1904را در سال «  ناسي مذهر

تغييرات در باورهاي مذهبي را با توجه به متغيرهاي سن و  هال، از  اگردان 3باكرستاا

نخستين  استارباك،« روان  ناسي دين»داد. كتاب  جن  در مراجعان خود مورد بررسي قرار

اين كتاب نتايج پژوهش پنج ساله خود را در  در اين زمينه منتشر  د. او در ا ري بود كه

 ر كرد.شو گرايش به دين منت ،اسکيزوفرنيا مورد همبستگي بين بلوغ،

                                                 
1 . Schultz 

2 . Hall 

3 . Starbuck 
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هاي  خصي تر گرايش دا ت، از مصاحبهبه رغم آن كه استادش هال به پژوهش عيني 1«ابلو»

آغاز بر اين باور بود كه آگاهي ديني و تجربه  كرد. لوبا ازها استفاده ميي گردآوري دادهابر

 تفاوت كيفي  با آگاهي عادي انسان ندارند. عرفاني،

آزمودنيهاي خود تشخي  داد كه عبارتند از مذهبي را در ع گرايش ون دو 2آلپورت

، سوگيري بروني را افرادي دارا هستند كه وبه تعبير ا .ري برونييو سوگ يسوگيري درون

هميشه به  يهاي بيرونارزش كنند.رسيدن به اهدف خود تلقي مي براي ايمذهر را وسيله

رگيري آنها اكگيرند و هدف از بهورد استفاده قرار ميوسيله اي براي نيل به هدفي م يمنزله

هاي داراي ويژگي يش درون سو،اهاست. افراد داراي گرمند  دن از منافع آن ارزشبهره

 متفاوتي هستند.

ها را داده و باورهاي ديني آن دو  اهميت قرار يدر درجه ار نيازهاي خود اين افراد،»

اعتقادات  برآورده  دن اين نيازها را در گرو اجراي . افراد،دهندمي قرار كمتر ت ت تا ير

دانند. افراد مذهبي با اين ويژگي سعي دارند كه مذهر مورد اعتقاد خود را ممکن مي يمذهب

 (. 1967لي كنند)آلپورت و را ، مگي خود عدتما  و كمال در زن ساخته و آن را، يدرون

به گونه  است، به خود  کوفايي دراو ارضا  ده نيازكه  يانسان در بررسي انسان سالم 3مزلو

هاي  مشتركي خود کوفا داراي ويژگي افراد به باور او .دهداي ويژه به دين توجه نشان مي

وجد و سرور و گاه  گفتي ژرف و چيره گر مانند ژرف نگري  هگا فرد خود کوفا، .هستند

 (.1367رويگران،كند)ديني را تجربه مي

وهر ج ،لز از ديدگاه ديگري به دين و معنويت توجه دا ت. به باور وي سه عامني 4فرانکل

(. به باور فرانکل 1396ليت) ولتز،  وآزادي و مس دهند: معنويت،انسان را تشکيل مي وجود

                                                 
1 . Leuba 

2 . Allport 

3 . Maslow 

4 . Frankl 
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است « سالمتي معنوي»سايه همين  در معنويت مستتر است. به باور او ،ان سالمسدر معناي ان

كند)ري  و و مادي زندگي حركت مي يد و فراتر از ابعاد عينرسكه فرد به كمال مي

 (.1،1997برانت

 های موجود در رفتارهای مذهبیمكانیزم

تواند موارد آرا  مذهبي مختلف است كه مشهورترين آنها مي رفتارهايمکانيزمهاي موجود در 

  ود: با د كه به آنها پرداخته مي 3تخليه هيجاني و 2سازي

The Role of Fasting in the Ninth Lunar Month of Fasting in 

Securing of Mental Health in Office Personnel  

FFaannii   aassll ,,  AA  ((AAssssii ssttaanntt   ooff   MMoohhaagghheegghh  UUnnii vveerrssii ttyy))    

RRaajj aabbii ,,  SS  ((GGrraadduuaattee  ooff   PPhh..DD))  

  

AAbbss tt rr aacctt ::  

PPrroodduucctt ii vvii ttyy  ii nn  uunnii vveerrssii ttyy  ii ss  dduuee  ttoo  vvaarrii eettyy  ff aaccttoorrss  tthhaatt   oonnee  

ff rroomm  bbaassii ss  ff aaccttoorrss  ii ss  mmeennttaall   hheeaall tthh..  TToo  ddoo  ddii vvii nnee  cceerreemmoonnii eess  aanndd  

ff aasstt ii nngg  ii nn  tthhee  NNii nntthh  LLuunnaarr  MMoonntthh  ooff   FFaasstt ii nngg  ii ss  ff aaccttoorrss  wwhhii cchh  ccaann  

ppeerrff oorrmm  aann  eeff ff eecctt ii vvee  rrooll ee  ii nn  pprroovvii ddee  ooff   OOff ff ii ccee  PPeerrssoonnnneell   mmeennttaall   

hheeaall tthh..  TThhee  pprreesseenntt   ssttuuddyy'' ss  ppuurrppoossee  ii ss  ttoo  ii nnvveesstt ii ggaattee  tthhee  

eeff ff ii ccaaccyy  ooff   ff aasstt ii nngg  ii nn  tthhee  NNii nntthh  LLuunnaarr  MMoonntthh  ooff   FFaasstt ii nngg  oonn  

                                                 
1 . Reeca & Brandt 

2 . relapaition 

3 . catarcis 
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mmeennttaall   hheeaall tthh  tthhaatt   ddoo  oonn  OOff ff ii ccee  PPeerrssoonnnneell   ooff   MMoohhaagghheegghh  AArrddaabbii ll ii   

aatt   22000088..  SSii nnccee  ii nn  tthhii ss  ssttuuddyy  uussee  ff oorr  ssttuuddyy  oonnee  ggrroouupp  aanndd  nnoott   uussee  

ccoommppaarraabbll ee  ggrroouupp  aanndd  wwaass  nnoott   sseell eecctt ii vvee  aappppll yyii nngg  ii nnddeeppeennddeenntt   

vvaarrii aabbll ee  tthheerreeff oorree  uusseedd  qquuaassii --eexxppeerriimmeennttaall   mmeetthhoodd..  AAll ssoo  

rreesseeaarrcchh  ddeessii ggnn  wwaass  pprreetteesstt   aanndd  ppoosstt tteesstt   ff oorr  oonnee  ggrroouupp..  IInn  tthhii ss  

ssttuuddyy  sseell eecctteedd  wwii tthh  ff uull ll   ssaammppll ii nngg  mmaannnneerr  nnuummbbeerr  220066  ccaasseess..  

RReessuull ttss  sshhoowweedd  tthhaatt   wweerree  ssii ggnnii ff ii ccaanntt   ddii ff ff eerreennccee  ((PP<<00..0011))  ii nn  

aannxxii eettyy,,  ddeepprreessssii oonn  aanndd  bbooddyy  ssyymmbbooll ss  bbeettwweeeenn  pprreetteesstt   aanndd  

ppoosstt tteesstt ..  AAll ssoo  tthheerree  ii ss  ssii ggnnii ff ii ccaanntt   ddii ff ff eerreennccee  ((PP<<00..0055))  ii nn  

mmeennttaall   hheeaall tthh  bbeettwweeeenn  pprreetteesstt   aanndd  ppoosstt tteesstt ..  TThhii ss  ssttuuddyy  

ii nnddii ccaatteedd  tthhaatt   ff aasstt ii nngg  ii nn  tthhee  NNii nntthh  LLuunnaarr  MMoonntthh  ooff   FFaasstt ii nngg  ccaann  

ttoo  ccaauussee  rreedduucctt ii oonn  ooff   mmeennttaall   hheeaall tthh  ii nn  uunnii vveerrssii ttyy  OOff ff ii ccee  

PPeerrssoonnnneell ..  

  

KKeeyy  wwoorrddss ::  mmeennttaall   hheeaall tthh,,  ff aasstt ii nngg,,  rreell ii ggii oouuss  bbeehhaavvii oorr                                          

 

 


