
  كه رسيدم نتيجه اين به دادم انجام روان شناسي علمي مقاالت و كتب از كه مطالعاتي و بررسي ها اساس بر 
  اضطراب حالت در آنها ماست، عصر مردم اختيار در كه امكاناتي همه وجود با  كه دارند اذعان  روان شناسان

  عصر انسان درحاليكه نيستند، برخوردار كافي اجتماعي و فردي سازگاري از و مي برند بسر خاصي نگراني و
  اجتماعي و فردي سازگاري از و داشته كامل كمال،آرامش به رسيدن و عمل و فعاليت براي زندگي در بايد ما
  ارائه و مسئله بررسي در روان شناسي علم كه مي دهد نشان واقعيت اين .باشد برخوردار خود رفتارهاي در

  فردي روابط بهبود آن پي در و رواني و روحي نيازهاي تامين به قادر  تنهايي وبه نداشته كافي توانايي راه حل،
  روابط در بسياري نقش دينداري كه مي شود روشن ديني تعاليم در دقت با اما .نيست جامعه افراد اجتماعي و

  روان شناسان بين اخير سالهاي در خوشبختانه دارد، سازگاري به افراد ناسازگاري تبديل و اجتماعي و فردي
  در معتقدند آنها .است يافته افزايش اجتماعي و فردي سازگاري ايجاد براي دين به توجه جامعه شناسان و

  تحمل در كه مي بخشد انسان به معنوي قدرت نوعي كه دارد وجود خارق العاده نيرويي بخدا ايمان
  به مذهبي افراد زيرا .مي كند كمك را آنها محيط، با افراد سازگاري تقويت و ايجاد و زندگي سختي هاي

  ناسازگاري اين سوء تبعات و ديگران با اصطكاك يا تنش دچار اجتماعي، روابط و خود زندگي در ندرت
  با مي توانيم روايات و قرآن به روانشناسي علم هاي ناشناخته و ها شناخته عرضه ي با بنابراين .مي شوند
  جامعه افراد زندگي در موجود خألهاي كردن پر  براي موثرتري و كامل وراه حل هاي نتايج به بيشتري سرعت

  دينداري روانشناسي، هاي تئوري و ها حل راه اگربه پس .يابيم دست آنها فردي و اجتماعي مشكالت حل و
 .داشت خواهيم بهتري و كامل زندگي سبك قطعا كنيم اضافه را

  نيازهاي همه كامل تامين سايه در فقط سعادت اين البته .است خويش سعادت دنبال به همواره انسان
  تنهايي به نمي تواند هرگز كه مي كند درك خود خدادادي فهم با ديگر، سوي از .مي آيد دست به او زندگي

  مي كند تصديق انسان فطرت را زيستن اجتماعي ضرورت واقع، در .آورد دست به را خود نيازمندي هاي همه
  تامين براي ديگر افراد با فرد هر زندگي پيوند و سازگاري جريان .است واقعيت اين نشانگر تاريخ و

  خلقناكم انا ايهاالناس يا» چون آياتي در نيز كريم قرآن .مي باشد جامعه در فرد معنوي و مادي بهترنيازهاي
  بنابراين .مي كند بيان را اجتماعي زندگي اهميت ، «. . . لتعارفوا قبائل و شعوبا جعلناكم و انثي و ذكر من

  سوي از . مي جويد ياري ايشان از هم و مي كند كمك ديگران به هم گروهي، فرايند يك در  ناچار به انسان
  اديان .دارد نياز خود اجتماعي روابط در ضابطه و قانون به خود جمعي زندگي پايداري براي انسان ديگر
  انسانها اجتماعي روابط بهبود براي سازنده اي دستورهاي انسانها، اجتماعي زندگي به توجه ضمن رباني

  بهبود را اجتماعي روابط و مي شود جمعي، زندگي و اجتماع شدن مطلوب و سالم موجب كه داده اند
  درباره روان شناختي تامالت ولي برمي گردد نوزده قرن اواخر به دين روان شناسي رسمي پيدايش .مي بخشد
  در موثر عوامل بررسي و تحليل زمينه در فراواني تالش هاي تاكنون .دارد طوالني سابقه اي انسان، دينداري
  پيوند انسان وجودي واقعيت با و است انساني پديده يك سازگاري كه آنجا از اما گرفته صورت سازگاري

  در قطعي نتيجه تاكنون است، ناتوان (كل) يك بعنوان انسان شناخت از تجربي علوم ديگر، سوي از و دارد
  به اشراف و الهي ماورايي منابع به اتصال دليل به ديني آموزه هاي رو، اين از است، نيامده بدست زمينه اين

  مصادر به استناد با پراكنده آثاري هرچند دارد را زمينه اين در جامع الگويي ارائه توانايي انساني، سرشت
 .است نشده انجام تاكنون سازگاري عوامل از خاص عاملي خصوص در پژوهشي اما شده، نگاشته اسالمي

  و فردي سازگاري بر دينداري تاثير درخصوص كلي ديدگاه دو روان شناسان، و دانشمندان نظرات به باتوجه
  بي سازگاري در دين كه دارند اعتقاد راسل و باخ فوير مثل  غربي دانشمندان از بعضي .دارد وجود اجتماعي

  نه دين معتقدند يزدي مصباح عالمه مثل اسالمي انديشمندان حاليكه در است منفي ثاثير داراي يا تاثير
  او ضروري نيازهاي جزو بلكه است تاثير داراي سازگاري جمله از انسان اجتماعي و فردي ويژگي هاي در تنها
 .اوست حيات الزمه و بوده

  دست  يابي براي و كرده تبيين را اجتماعي و فردي سازگاري بر دينداري تاثيرات كه دارد قصد پژوهش اين 
  وبيان بحث كليدي نكات توضيح از بعد منظور، اين براي .دهد نشان را، اثرگذاري اين هاي راه ، آن نتايج به

  براي را راه كارهايي و قرارداده توجه مورد را اثرگذاري اين نتايج مسلمان، و غربي دانشمندان مختلف نظرات
 .ميدهيم نشان مطلوب نتايج به وصول

 

اجتماعيبررسي تاثير دينداري در سازگاري فردي و   

حوزه و اروميه آزاد دانش آموخته روانشناسي دانشگاه . تابان احمدي
 اروميه، جاده سلماس، دانشگاه آزاد اسالمي واحد اروميه، دانشكده ادبيات و علوم انساني    .اروميهالزهراي علميه 

 همواره آن، اجتماعي بعد در چه و دين فردي وجه در چه زمان درگذر رابطه، اين اما بوده، پايدار و ديرين پيوندي انسان، و دين پيوند
 امروز، تا انساني جوامع نخستين از اما نداشته، يكسان همواره عملكردي و نقش دين هرچند . است شده چشمگيري تغييرات دستخوش

 درون در بندي ها دسته و بندي ها صف محورهاي اصلي ترين از يكي و داده تشكيل را انساني اجتماع هر از بنيادين و اساسي عنصري
 آن تاثيرگذاري و دين مورد در غربي روان شناسان و دانشمندان كه است شده موجب امر اين .است بوده  يكديگر از ملل تمايز يا جوامع

 انسان زندگي در را دين ماركس و فرويد همانند غربي دانشمندان از بسياري اينكه وجود با .كنند ارائه گوناگوني نظرات انسان زندگي در
 نياز يك به پاسخ دين معتقدند وشهيدمطهري طباطبايي عالمه همچون اسالمي دانشمندان مي دانند، منفي تاثير داراي يا تاثير بي

 اساساً.باشد اجتماعى نيز دين كه كند مى اقتضا انسان بودن اجتماعى بنابراين است اجتماعى فطرتا انساني فرد هر چون و است فطري
 محل و منافع تضاد نقطه كه اجتماعى بعد در انسان زيرا بود، خواهد ناقص باشد، داشته عنايت انسان فردى بعد به تنها دينى اگر

 آن از گريزي انسان و دارد جريان جامعه در كه است اجتماعي روشي دين پس .است  فردى بعد از تر محتاج دين به كشمكش هاست،
 در پررنگي تاثيرات دينداري طبيعتا قرارگيرد، توجه مورد افراد زندگي سبك در مهم اصل يك به عنوان دين كه جامعه اي در .ندارد

  جمله از  بسياري فوايد داراي اجتماعي و فردي سازگاري در دينداري اثرگذاري .داشت خواهد جامعه آن افراد اجتماعي و فردي زندگي
 را متفاوتي راه كارهاي فردي سعادت و اجتماعي اوضاع بهبود براي اسالم دين كه مي باشد اجتماعي عدالت تامين رفاه، امنيت، ارامش،
 با آموزه ها اين .مي كند معرفي مثبت اثرگذاري اين به دستيابي جهت ...و مدارا دوستي، و مودت شكيبايي، و صبر تقوا، رعايت ازجمله

 است منطبق مي شود محسوب روانشناسي ديدگاه از سازگاري فرايند در موثر روشهاي جمله از كه "شناخت در تحول" روش

  متون از يافته ها تطبيق آنها، تحليل و بررسي ، كتابخانه اي صورت به اطالعات آوري گرد روش به مقاله اين
  شناسي روش مبناي بر كه برداري فيش ابزار كمك به تربيتي، علوم و روانشناسي نوين هاي يافته با اسالمي

  اطالعات تحليل و تجزيه براي تحليلي و توصيفي روش از گرفته، صورت شناسي روان و روايات و قرآن در
  فيش و استخراج و روايات، و قرآن با مرتبط اسالمي منابع دقيق مطالعه بعداز نويسنده .است برده بهره

  اجتماعي مهارتهاي و روانشناسي مباحث به مربوط مقاالت و ،كتب موضوع با مرتبط موارد تمام برداري
 .الكريم القرآن است پرداخته  مقاله اين تدوين به و كرده مطالعه را زيادي
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