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  تحول نظریه های فروید، در مورد دین در چهار مرحله و چهار 
اثر قرار دارد: مرحله اول کتاب توتم و تابو، مرحله دوم کتاب آینده 
یک پندار، مرحله سوم کتاب تمدن و ناخرسندی های آن و مرحله 

چهارم کتاب موسی و یکتا پرستی
  اندیشه های فلسفی فروید، ریشه در مبانی فکری شو پنهاور دارد.

  پدیده  قابل اعتماد از دیدگاه فروید، علم می باشد.
  یونگ، معتقد است دین برای رشد و تکامل شخصیت مورد 

نیاز است.
کیمیاگری،  علم  به  دریچه ای  گشودن  واسطه  به  یونگ    

واسطه ای میان روان شناسی و دین ایجاد کرد.
  موجودیت خدا و روحانیت روح، نقطه آغازین اخالق کانت است.

  یونگ از روان شناسی دین، به عنوان واسطه ای بین تجربه 
دینی و واقعیت عینِی دین استفاده کرد.

  از نظر یونگ نفس، نماد خدا می باشد

 اتو، احساس را به حقیقت دین نزدیک می داند.
گرایش  دو  در  خود،  افول  دوران  در  دین  روان شناسی   

روان شناسی اجتماعی و شخصیت به حیات خود ادامه داد.
 عمده ترین عامل در پیدایش روان شناسی دین، موفقیت های 

علوم طبیعی در قرن هجدهم می باشد.
فروید دین را »توهم«، » نِورز جهان شمول« و »مخدر« نامید.

 نقطه ی جدایی فروید از یونگ، ارزیابی مثبت یونگ از دین 
از سائق  ابعاد روح به نحوی ژرف تر و جامع تر  به عنوان نمایانگر 

جنسی بود.
 فروید سائق جنسی را محور روح بشر می دانست.

 پیشینه رویکرد کمی در روان شناسی معاصر دین، به گالنون 
در انگلیس و هال و مکتب کالرک در آمریکا باز می گردد.

 رویکرد کیفی در روان شناسی دین به ویلیام جیمز و شاگردش 
جیمزبرت برمی گردد.

 آزمون های شخصیت امروزی، ریشه در نتایج پرسش نامه های 
جیمزلوبا دارد.

گرایش  در  روان شناس  شده ترین  شناخته  جیمز،  ویلیام   
توصیفی به دین می باشد.

ویلیام جیمز در اثری به نام انواع تجربه دینی، بر ضدماتریالیسم 
پزشکی اعالم موضع کرد.

 ویلهلم وونت، بنیان گذار روان شناسی تجربی می باشد.
 یونگ به علت توجه جدی، همه جانبه و پاینده به روان شناسی 

پندارهای دینی، ممتاز و برجسته شده است.
زندگی،  نظریه ی مرحله ای اش در مسیر  ارائه ی  با  اریکسون   
به دست داده  از نقش دین در سالمت روانی  ارزیابی مثبت تری 

است.
دین شناسانه  بررسی  در  آلمانی  سنت  نظریه پردازان  اغلب   

خود، طرفدار رویکرد توصیفی هستند.

نکات کلیدی فصل اول� 
نوزدهم  قرن  اواخر  به  دین  روان شناسی  رسمی  پیدایش   

برمی گردد.
 روان شناسی دین گستره ای است که به مطالعه باورها و اعمال 

دینی، از دیدگاه روان شناختی می پردازد.
 منظور از تحلیل روان شناختی توصیف علمی )تعریف، جدول 
نشانگان و مقیاس سنجش(، پیدایش، رشد، تبیین، آسیب شناسی 

و پیامدهای موضوعات دینی است.
 سه سنت عمده در روان شناسی دین عبارتند از:

سنت انگلیسی – آمریکایی، سنت آلمانی و سنت فرانسوی
 نظریه پردازان سنت انگلیسی – آمریکایی عبارتند از:

جیمزلوبا،  استارباک،  ادوین  جورج کو،  هال،  استنلی  گالتون، 
جرج کو، ویلیام جیمز و جیمزپرت
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نکات کلیدی فصل سوم� 
منسجم،  رویکرد  شامل:  دینداری  در  مهم  قواعد  و  اصول    
دینی  درون  مطالعات  تقدم  دینی،  گروه های  و  به سنت ها  توجه 
بر مطالعات برون دینی، احساس همدلی و تعهد و توجه به زمان 

می باشد.
  برای کشف ابعاد، مولفه ها و شاخص های دینداری از مطالعات 

درون دینی استفاده می شود.
  غفلت از اصل توجه به زمان، سبب گمراهی فروید و برخی 

جامعه شناسان نظیر دورکیم در بررسی دین شناسانه شد.
  آلن و اسپیلکا دو بعد: دین متعهدانه و دین توافقی را برای 

مطالعه دین در نظر گرفتند.
  دین برون سو، دینی است که صرفاً سودمدارانه است و برای 
نیل به سالمت، موفقیت اجتماعی، آرامش و تأیید مسیر زندگانی 

شخص به کار می رود.

نکات کلیدی فصل دوم� 
ایمان را، عنصری حیاتی و اساسی در زندگی   ویلیام جیمز 

می داند.
 ویلیام جیمز، نخستین آزمایشگاه روان شناسی را در آمریکا و 

در دانشگاه  هاروارد برپا کرد.
نوع  بود که دین، مفهومی همگانی در  معتقد  ویلیام جیمز   
انسان است و بنابراین نمی تواند نابهنجاری ناشی از بیماری باشد.

یک  عنوان  به  که  جیمز،  مبنای  زیربنایی ترین  و  مهم ترین   
مکتب فلسفی از آن طرفداری می کرد مکتب پراگماتیسم بود.

  آثار ویلیام جیمز در باب دین شامل: انواع تجربه دینی، اراده 
معطوف به باور، پراگماتیسم و اصول روان شناسی می باشد.

  فروید در آثار علمی و روان شناسانه خود، بیشتر تحت تأثیر 
داروین بود.

و  دین  روان شناسی  حوزه  در  فرانسوی  سنت  روان شناسان   
مرضی  روان شناسی  حیطه  در  آثاری  روان شناسی،  کلی  طور  به 

ارائه کرده اند.
 پیرژانه، پیشکسونت روان شناسی فرانسه به شمار می آید.

زیست شناختی،  تفسیر  و  متعالی  امور  برون داشت  اصل  دو   
اساس روان شناسی دین را فراهم می کنند، این دو اصل متعلق به 

تئودور فلورنو می باشد.
  مهم ترین شخصیت در سنت فرانسوی، ژرژبرژه می باشد.

  پیاژه در آثار خود درباره ی نگرش های دینی، دو نگرش تعالی 
)ماورایی( و حضور همه جایی خداوند را از هم متمایز کرد.

 روان شناسی دین در دهه 1930 تا 1960 افول کرد، با ظهور 
مکتب رفتارگرایی روان شناسی دین به عنوان یک رشته تحقیقی 

محو گردید.

 نظریه پردازان سنت آلمانی عبارتند از: ویلهلم وونت، فروید، 
یونگ و اریکسون

ژان مارتین  جمله:  از  نظریه پرداز  پنج  فرانسوی  سنت  در   
شارکو، پیرژانه تئودور فلورنو، ژرژبرژه و ژان پیاژه جای می گیرند.
 استنلی هال بنیان گذار روان شناسی دین در آمریکا می باشد.

 کتاب روان شناسی دین اثر استارباک نماینده مکتب کالرک 
و خط مشی های آن می باشد.

مصاحبه های  از  خود،  دین شناسانه  مطالعات  در  لوبا  جیمز   
شخصی برای گردآوری داده ها استفاده کرد.

 جیمز لوبا منشأ رشد و نقش مفاهیم کلیدی دین را، در روح 
انسان مطالعه کرد.

تحلیل  و  تجزیه  در  را،  اخالقی  منش  گونه شناسی  جرج کو   
رویکرد به دین و ایمان آوری به کار برد.
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و  مستقیم  سؤاالت  از  مرگ،  از  ترس  سنجش   راستای  در   
سنجش های ناهشیار استفاه می شود.

اطمینان  و  آرامش  فرد،  بر زندگی  تأثیر دینداری   مهم ترین 
می باشد.

انحراف از حق و عدالت را، هواپرستی و    قرآن کریم منشأ 
تمایالت نفسانی می داند.

اجتماعی،  در سطح  دینداری  منفی(  )اثر  هزینه  مهم ترین    
پیشداوری و تعصب می باشد.

  فواید دینداری در سطح اجتماعی شامل:
کاهش جرم و انحراف، افزایش رفتارهای   نوع دوستانه و انسجام 

بخشی اجتماعی می باشد.
  آثار و فواید ایمان از دیدگاه شهید مطهری عبارت است

از: بهجت و انبساط، بهبود روابط اجتماعی و کاهش ناراحتی ها

 در روش اندازه گیری غیرمستقیم، بدون آن که آزمودنی به 
طور آشکار و مستقیم بفهمد، برخی از ابعاد دینداری اش سنجیده 

می شود.
  جهت سنجش سطوح عمیق دینداری، از ابزارهای فرافکن و 

زندگی نامه شخصی استفاده می شود.
  جهت اندازه گیری سطوح متوسط دینداری، از مقیاس های 

متعارف و پرسش نامه استفاده می شود.
باالیی  دینی  تعهد  دارای  که  افرادی  دینداری  بررسی  در    
هستند و یا دچار نابهنجاری های آشکار هستند، از مطالعه موردی 

بالینی استفاده می شود.
توصیف  و  گزارش  جهت  شناسانه،  دین  بررسی های  در    

ویژگی های گروه های خاص از روش زمینه یابی استفاده می شود.

نکات کلیدی فصل چهارم� 
در  مطالعات  برای  اطالعات،  جمع آوری  اساسی  روش های    
روان شناسی دین عبارت است از: مشاهده رفتار مربوط، پاسخ به 
سؤاالت دینی در پرسش نامه های خودسنجی و تفسیر محرک های 

تقریباً دارای ساختار
  روش های اندازه گیری دینداری عبارت است از:

اندازه گیری  روش  کالمی،  مقیاس های  دینی،  رفتار  مشاهده 
مستقیم و روش های اندازه گیری غیرمستقیم

مصاحبه  و  پرسش نامه  ابزار  دو  از  کالمی،  مقیاس های  در    
استفاده می شود.

  در روش اندازه گیری مستقیم از پرسش نامه، مقیاس دینی و 
زمینه یابی استفاده می شود.

تبیین  در  ریشه  دین شناسانه،  بررسی  در  فرافکنی  نظریه    
فروید از ریشه ها و ماهیت دین دارد.

  کالرک در مطالعه دین شناسانه سه بعد: رفتار دینی اولیه، 
رفتار دینی ثانویه و رفتار دینی ثالثیه را بررسی کرد.

  در رفتار دینی ثانویه، تکالیف به صورت یکنواخت و بی روح 
انجام می شود.

  فروم، دو بعد را برای دین در نظر گرفت: دین خودکامه و 
دین انسانی

  روش پژوهش تحلیل عاملی، برای تعیین یک بعدی و چند 
بعدی بودن دین به کار می رود.

  از دیدگاه کانت گوهر دین، اخالق است.
مطلق  وابستگی  احساس  و  عاطفه  به  را،  دین  شالیرماخر    

تفسیر می کرد.
  از دیدگاه گالک بعد ایدئولوژیک دین، با عقاید یقینی سر 

و کار دارد.
  دین انسانی فضیلت را، در خود شکوفایی می داند.
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 منظور از بهجت و انبساط خوش بینی به جهان، روشن دلی، 
امیدواری، آرامش خاطر و لذت معنوی می باشد.

 ادیان الهی در مسائلی همچون؛ حقیقت خداوند و برخی 
آیین های مذهبی با یکدیگر اختالف نظر دارند، اما در موضوعات 

اخالقی با هم توافق کامل دارند.
 پیشداوری یا به اصطالح فنی تر، قوم مداری، دیدگاهی است که 
براساس آن، گروه متعلق به فرد، محور همه چیز است و امور دیگر با 

توجه به آن، ارزیابی و سنجیده می شوند.

نکات کلیدی فصل پنجم� 
 فواید دینداری در سطح فردی عبارت است از: آرامش روان، 
مرگ  از  خوش بینانه  تفسیر  و  زندگی  از  رضایت  و  خشنودی 

می باشد.
 یگانه عاملی که می تواند نیاز آرامش روان را برآورده سازد، 

یاد خدا می باشد.
  مهم ترین مشکل انسان در عصر کنونی، اضطراب و افسردگی 

می باشد.
  مقیاس جهت گیری مذهبی، ابداع آلپورت می باشد.

نظر  در  وسیله  برون سو،  نگرش  دارای  افراد  اساسی  ویژگی   
گرفتن دین می باشد.

 حمایت اجتماعی سبب می گردد که، دینداری به رضایت و 
خشنودی از زندگی بینجامد.

دین،  زمینه  در  شده  منتشر  مقاالت  »فراتحلیل«  روش   
جدیدترین روش مورد عالقه پژوهشگران می باشد.

  روش های غیرمستقیم برای اندازه گیری دین شامل:
مقیاس های فرافکن، مقیاس های فیزیولوژیک، روش تحلیل محتوا، 
مقیاس های بدون ساختار، مطالعه موردی بالینی و روش فراتحلیل 

می باشد.
اندازه گیری  روش  دین،  اندازه گیری  روش های  میان  در   

مستقیم متداول تر و فراگیرتر است.
  پیچیدگی منحصر به فرد دین و انتزاعی بودن اجزای اصلی 
آن  بودن سنجش  دسترس  از  دور  عوامل  مهم ترین  از  یکی  آن، 

می باشد.
  پرسش نامه، رایج ترین و فراگیرترین ابزار سنجش دینداری است.

در  ابزار  قابل  سنجش ترین  و  ملموس ترین   دردسترس ترین، 
سنجش دینداری رفتارهای دینی می باشد.

آن،  اصلی  گناه  و  اطاعت  خودکامه،  دین  اصلی  فضیلت    
نافرمانی است.

دارد:  به مذهب وجود  نسبت  نگرش  دو  بود  معتقد  آلپورت   
نگرش درون سو و نگرش برون سو

آمیس  و  لوبا  روان شناسان دین شامل: هال، کو،    نخستین 
می باشند.

در  دین،  روان شناسان  نخستین  پژوهش های  و  مطالعات    
سنت کارکردگرایی جای می گیرد.

 بعد تجربی دین، به دینداری ای اشاره دارد که از راه معرفت 
مستقیم به واقعیت  غایی با از طریق احساسات دینی به دست می آید.

 دین تحت اللفظی عبارت است از:
مواجهه ارزشی با گزاره های دینی بدون هیچ تأملی درباره آن ها

 دین اسطوره ای تفسیری از گزاره های دینی برای یافتن معانی 
نمادین عمیق تر به دست می دهد.
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گان  زجوات و نموهن  آیا میدانستید با عضویت رد سایت زجوه بان میتوانید هب صورت رای
گاهی را دانلود کنید ؟؟  سواالت دانش

 فقط کافیه روی لینک زری رضهب زبنید
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 

 ورود هب سایت زجوه بان
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