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 دیقابا عدانش آموزان باال و  یمذهب دیبا عقادانش آموزان  نیدر ب یو خودکارآمد یسالمت روان یبررس

 نییپا یمذهب

 (زیمهر دانش آموزان دوره ی متوسطه شهر: ی)مطالعه مورد

 

  *مهدی حسنی 

 محمد هادی یاراحمدی 
 

 چکیده

و  یردف یندگز هاییژگیو و یتعهدات ارزش زیخود و ن رامونیپ طیو مح یدرباره زندگ یآدم ینوع نگرش و باورها

 یمذهب اعتقادات ورها وعوامل مهم؛ با نیاثر گذارند؛ از جمله ا اریمطلوب بس یاز سالمت روان یانسان، در بهره مند یاجتماع

 دیبا عقا ش آموزاندان نیدر ب یو خودکارآمد یسالمت روان و مقایسه یبررسحاضر با هدف  قیرو تحق نیا از است. یهر انسان

وسطه شهر متاول  یآموزان دورهدانششامل  ی. جامعه آماررفتیانجام پذ نییپا یمذهب دیبا عقادانش آموزان باال و  یمذهب

قرار گرفتند.  یبررس مورد سنجش و یاخوشه یریگبا روش نمونه آموزاندانشنفر از  250 تعداد قیتحق نیبود، که در ا زیمهر

شرر و  یعموم یودکارآمدخ اسی(، مق1972گلدبرگ،)  GHQ-28یپژوهش استاندارد سالمت روان نیابزار مورد استفاده در ا

افزار از نرم ها استفادبه دست آمده ب های. دادهبود (1998گالک و استارک ) ینیو د یمذهب یباورها اسیو مق (1982همکاران )

spss  دانش  یمذهب دیبا عقا یسالمت روان زانیم نیب نشان داد که قیتحق یهاافتهی قرار گرفت. لیمورد پردازش و تحل

و  میبطه مستقرا زاندانش آمو یمذهب دیبا عقا یخودکارآمد زانیم نیب نیوجود دارد. همچن یو معنادار میرابطه مستق آموزان

 و یای زندگزاسترس  طیخداوند در شرا ارییبه  دوارییواال، ام یتعلق داشتن به منبع احساس نیوجود دارد. بنابرا یمعنادار

 کمتری را بیت آسبا استعانت از آن و در مواجهه با مشکال نداریهستند که افراد د یمنابع یروحان تیبرخورداری از حما

 باالتری برخوردار باشند.  یروانمتحمل شده و از سالمت

  دانش آموز. ؛یسالمت روان؛ خودکارآمد مذهب؛ کلیدواژه ها:
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 مقدمه
ت که به موازا ،کنیماهمیت بسیاری دارد، زیرا در عصری زندگی می «روان و سالمت بهداشت»در جهان امروز، 

راد افاری از ست. بسیهای روانی و نفسانی، در حال گسترش اهای تکنولوژیکی، صنعتی، اقتصادی و اجتماعی، نابسامانیپیشرفت

نسان در ا کنند.یمدچار چالش  و نه تنها خود در بحران هستند، خانواده و جامعه را نیز ؛برنداز مشکالت روانی به شدت رنج می

ورده پرتو برآ لم، درکنار نیازهای فیزیولوژیک، دارای نیازهای عاطفی، اخالقی، مذهبی، آموزشی و هدایتی است که زندگی سا

 دور هب و درون امنیت و آرامش احساس داشتن یعنی روانی؛ سالمت. آیدها به وجود مید تعادل میان آنشدن این نیازها و ایجا

 سالمت از مندیبهره یعنی روانی؛ بهداشت دیگر، منظر همچنین؛ از. روانی مزمن هایتعارض و افسردگی اضطراب، از بودن

اضطراب و عالئم  دارای سالمت روان؛ فردی است که از هر گونهفرد  .(1398شفیع آبادی و ناصری، تفکر ) و اندیشه و ذهن

رتباط با راری اناتوانی جدا است، و هنگامی سالمت عاطفی، اجتماعی، روانی و جسمی فرد کامل می شود؛ که توانایی برق

 شود:  تقسیم می ای زیرهدیگران، و همچنین ظرفیت مقابله با مشکالت زندگی را داشته باشد، از این رو، سالمت روانی به جنبه

 بهبود فردی 

  ،فقدان عالیم ناتوانی 

 توانایی برقراری ارتباط با دیگران 

  ،(. 1398ظرفیت مقابله با مشکالت و فشارهای زندگی )شاملو 

( معتقد است که سالمت روان با سطح پایین احساسات منفی همچون اضطراب، افسردگی و ناامیدی و 2018) 1اتنر

( در نظریه های خود بیان داشته اند که 2017) 2مرضی مشخص می شود. خمیسا، پلتزر، الیک و الدنبورگسطح پایین عالئم 

افراد برخوردار از سالمت روانشناختی از حالت خوب بودنِ کامل از نظر جسمی، روانی و اجتماعی )هر سه در کنار هم( 

ت های برخوردار هستند، این افراد قادر به مشارکت و همکاری با دیگران هستند و از نظر فردی و اجتماعی توانایی کسب موفقی

 بسیار دارند.

های سالمت روانی محسوب می گردد. خودکارامدی از نظریه شناخت همچنین، خودکارآمدی از مهمترین جنبه

های خود در انجام وظایف و های فرد به توانائی( مشتق شده است که به باورها یا قضاوت1997آلبرت باندورا ) 3اجتماعی

جتماعی مبتنی بر الگوی علّی سه جانبه رفتار، محیط و فرد است. این الگو به ارتباط ها اشاره دارد. نظریه شناخت امسئولیت

متقابل بین رفتار، اثرات محیطی و عوامل فردی )عوامل شناختی، عاطفی و بیولوژیک( که به ادراک فرد برای توصیف 

یک نظام علّیت سه جانبه بر انگیزش و رفتار  کند. بر اساس این نظریه، افراد درشناختی اشاره دارد، تأکید میکارکردهای روان

 (.1395گذارند )رمزدن پال، خود اثر می

 های خود در خودکارآمدی یک حالت انگیزشی است که عبارت است از توانایی خودکارآمدی درک فرد از توانایی

اساس اصطالح خودکارآمدی، ی خاصی برای انجام رفتاری خاص است. خودکارآمدی اصطالحی است که توسط بندورا بر زمینه

ی تعاملی و چندگانه با انگیزش و خود (. باورهای افراد از خودکارآمدی، رابطه2002،پاجاریس و شانکگسترش یافته است )

آمیز در سطوح های خود در انجام یک تکلیف به طور موفقیتی تواناییتنظیمی دارد. خودکارآمدی به باورهای افراد درباره

آموزان پیش بینی کننده ی عملکرد دهند که خودکارآمدی دانش(. مطالعات نشان می4،1986ارد )بندورامشخص اشاره د

                                                             
1 Ettner 
2 Khamisa, Peltzer, Ilic, & Oldenburg 
3 Social cognition Theory 
4 Bandura 
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به نقل از بدری  2002و همکاران ) 1(. پولر1395تحصیلی در دروس مختلف است )فرامرزی، حاجی یخچالی و شهنی ییالق، 

خودکارآمدی احساس خوشایند فرد در انجام تکالیف و امور کنند که خودکارآمدی یا ادراک ( بیان می1394آذین و نجاتی، 

است که به طور فراگیری با انگیزش و انجام موفقیت آمیز امور در تمامی انسان ها مرتبط است. از آنجایی که افراد دارای 

-سطوح باالتری عمل میکارآمدی باال در غلبه بر مشکالت، انتظار موفقیت دارند، در انجام تکالیف استقامت نموده و اغلب در 

های خود اطمینان بیشتری داشته و تردید کنند. این افراد در مقایسه با اشخاصی که خودکارآمدی ضعیفی دارند، به توانایی

های جدید هستند بینند نه تهدید، و فعاالنه در جستجوی موقعیتکمی نسبت به خود دارند. آنها مشکالت را چالش می

اه بندورا افراد خودکارآمد هنگام مواجهه با مشکالت بیشتر از افرادی که به قابلیت خود تردید دارند از (. از دیدگ2،2009)لیاو

بنابراین،  (.2008، 3دهند و فعاالنه درفعالیت های آموزشی شرکت می کنند )زیمرمنخود سخت کوشی و پشتکار نشان می

االیی برخوردار است و پرداختن به این موضوع در قالب پژوهش و وجود خودکارآمدی برای نوجوانان و دانش آموزان از اهمیت ب

، که یکی از این عوامل تحقیق و شناسایی عوامل موثر بر آن نیز از جایگاه ویژه ای در تحقیقات آموزش و پرورش برخوردار است

 باورهای مذهبی است. 

ارزیابی  داشته باشد و در اد سالمت روانیو ایج زداییها، نقش مؤثری در استرستواند در تمامی موقعیتمی مذهب

-و... سبب کاهش گرفتاری روانی شود. بر این اساس، مدت های مقابله، منابع حمایتیموقعیت، ارزیابی شناختی فرد، فعالیت

 هایمذهب، حمایت شناسان شود بین مذهب و سالمت روان، ارتباط مثبتی وجود دارد و اخیراً نیز روانهاست که تصور می

  (.1998، 4)لوین و تایلر اندتجربی بسیاری را در این زمینه جلب نموده

 و فردی زندگی هایویژگی و ارزشی تعهدات نیز و خود پیرامون محیط و زندگی درباره آدمی باورهای و نگرش نوع

مهم؛ باورها و اعتقادات مذهبی گذارند؛ از جمله این عوامل  اثر بسیار مطلوب روانی سالمت از مندی بهره در انسان، اجتماعی

توکل به خداوند،   دار کردن زندگی دارند. رفتارهایی از قبیلرفتارها و عقاید مذهبی، تأثیر مثبتی در معنا هر انسانی است.

 های مثبت، موجب آرامش درونی فرد شوند. داشتن معنا وتوانند از طریق ایجاد امید و تشویق به نگرشزیارت و... می عبادت،

مندی از زای زندگی، بهرهدر شرایط مشکل زندگی، احساس تعلق داشتن به منبعی واال، امیدواری به یاری خداوند هدف در

توانند در مواجهه با می هایی هستند که افراد مذهبی با دارا بودن آنهامعنوی و...، همگی از جمله روش ،های اجتماعیحمایت

 ها راباور به اینکه خدایی هست که موقعیت(. 2007، 5)یانگ و مائو را متحمل شوندحوادث فشارزای زندگی، آسیب کمتری 

که اغلب افراد دهد، به طوریموقعیت را کاهش می و ناظر بر بندگان است تا حد بسیاری، اضطراب مرتبط با ؛کندکنترل می

توان از طریق اتکا و توسل به و معتقدند می ؛دکننخداوند، مانند یک دوست بسیار صمیمی، توصیف می مؤمن، ارتباط خود را با

 (.2008و همکاران،  6)فانتالکیس را به طریقی کنترل نمود های غیر قابل کنترلخداوند، اثر موقعیت

 کیش، یعنی لغت؛ در «دین» واژه. است روان و جسم سالمت و بهداشت به توجه اسالم، دین مسائل ترینمهم از یکی

 بر که شود،می گفته عقالنی و منطقی باورهای و نبایدها و بایدها از ایمجموعه به» اصطالح در و شریعت و طریقت آیین،

 احساس و روانی بهداشت تأمین عامل تریناصلی عنوان به خود مسئله، همین و استوارند بشر فطری نیازهای و هاویژگی اساس

 و «تزکیه» در را انسان سعادت و رستگاری راه تنها وحی، نورانی آیات در بسیار تأکید با کریم خداوند. «است خودارزشمندی

 رستگار کرد، تزکیه را خود نفس که هر همانا زَکّیها؛ مَنْ أَفْلَحَ قَدْ»: فرمایدمی که آنجا داند،می او روان و روح پاالیش

                                                             
1 puller 
2 Liaw 
3 Zimmerman 
4Levin and Taylor  
5 Yang and Mao 
6 Fountoulakis 
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 سالمت به آن از امروزه که است چیزی همان فرماید،می تعبیر «تزکیه» به آن از کریم قرآن که روح پاالیش درحقیقت، .«شد

 .(1391نجاتی، کنند )می یاد روان

-ند معنوی، بزرگو پیوند دادن انسان با نیروهای قدرتم ؛های وجودیشاید بتوان گفت توانایی مذهب، در کاستن غم

طحی لی در سوآرامش، هاست و برای فرد دین باور، این هدیه عبارت است از احساس امید و ترین موهبت مذهب به انسان

 به توکل قبیل از اییرفتاره. دارند زندگی دار معنی نکات به پرداختن در مثبتی ارزش مذهبی رفتارهای تر و فراگیر.گسترده

 که آنجایی شوند، و از فرد درونی آرامش موجب، مثبت های نگرش به تشویق و امید ایجاد طریق از توانند می. ..و زیارت,خداوند

و سالم  ن، متعالی ترینتری کامل دهنده ایدئولوژی، ارائه یک عنوان به اسالم دین که است این بر مسلمانان ما اعتقاد و باور

الت ویژه مشک دگی )بهتوان بر بسیاری از مشکالت و چالش های زنترین زندگی است، و با داشتن اعتقادات و باورهای قلبی می

همیت باالیی از ا روانی و خودکارآمدی سالمت در مذهبی متغیرهای نقش و اثرات «علمی مطالعه» روحی( فائق آمد، لذا

 صحیح هاییجاد روشا با تا کندمی کمک افراد به روان، بهداشت و توان گفت، که داشتن سالمتبنابراین، می برخوردار است.

نمایند؛ و  انتخاب تشانمشکال حل برای را تریمطلوب هایحلراه و شوند، سازگار خود محیط با بتوانند، عاطفی و روانی برخورد

 با توجه به نقش مذهب در این پدیده؛ این تحقیق، با هدف بررسی رابطه بین این دو مقوله شکل گرفت.

 

 روش شناسی
روش انجام قطعی همبستگی، توصیفی و م نوع از اجرا توصیفی از نظر و کاربردی هدف، از نظر تحقیق روش انجام این

 از اطالعات دآوریگر روش. همبستگی، توصیفی و مقطعی بود نوع از اجرا توصیفی از نظر و کاربردی هدف، از نظر تحقیق این

 انجام شده است. جامعه ی آماری این( نادیاس -کتابخانه ای روش) با ها یافته تکمیل و( میدانی روش) پرسشنامه طریق

 730است با  شده برابر تشکیل داده اند، که بر طبق آمار ارائه مهریز متوسطه شهرستاناول دوره تحقیق را کلیه دانش آموزان 

 تواختر و پسر دوره ی دانش آموز د 250بنابراین  نفر برآورد گشت. 250و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان دانش آموز 

سخ تحقیق پا یو به پرسشنامه ای انتخاب شده با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه مهریزمتوسطه ی شهرستان 

 دادند.

-GHQمقیاس استاندارد سالمت روانی برگرفته از پرسشنامه سالمت عمومی ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل: 

توسط دیوید گلدبرگ و به منظور شناسایی اختالالت روانی در  1972این مقیاس در سال  .( می باشد1972)گلدبرگ، 28

-مختلف تدوین شده است. سواالت پرسشنامه که به بررسی وضعیت روانی فرد در چهار هفته اخیر میمراکز و محیط های 

( 1972هایی از رفتار قابل مشاهده می باشد. گلدبرگ )پردازد، در بر گیرنده نشانه هایی مانند افکار و احساسات نابهنجار و جنبه

لین حوزه افسردگی است، دومین حوزه اضطراب و احساس آشفتگی برای انتخاب سواالت بر روی چهار حوزه کار کرده است او

روان شناختی می باشد، سومین حوزه رفتار قابل مشاهده عینی است که سوالهای مربوط به اختالل در کارکرد اجتماعی در 

می باشد. « ری خود بیمار انگا»اینجا منظور شده است و چهارمین حوزه مربوط به است که دربرگیرنده طیف گسترده ای از 

مربوط به  14الی  8مربوط به مقیاس نشانه های جسمانی، از سوال  7تا  1سوال می باشند؛ سوال  7این خرده مقیاس ها دارای 

مربوط به مقیاس  28الی  22مربوط به مقیاس اختالل در کارکرد اجتماعی و از سوال  21الی  15مقیاس اضطراب، از سوال 

، نمره گزاری شده است. در ایران در تحقیق یعقوبی 0،1،2،3نمره گذاری از گزینه الف تا د با نمره یافسردگی می باشند. برای 

 گزارش و تایید شده است. 70/0درصد و پایایی آن باالی  86,5( روایی این آزمون 1374)

 است. شده( استفاده 1998از مقیاس باورهای مذهبی و دینی گالک و استارک ) به منظور سنجش عقاید مذهبی

 ینداریو د ینید ینگرش ها و باورها دنیسنج یتوسط گالک و استارک برا (1965استارک،  و)گالک  ینداریپرسشنامه د
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 یو بر رو ایو آس قایآفر کا،یمختلف اروپا، آمر یاستاندارد کردن در کشورها ی(. برا1965ساخته شده است )گالک و استارک، 

است )سراج زاده،  افتهیاسالم هم انطباق  نی( و با د1377)طالبان،  دهیو اسالم اجرا گرد تیهودی ت،یحیمس انیاد روانیپ

پرسشنامه در  نیا ییایو پا یی. رواو در طیف لیکرت نمره گذاری شده استباشد  یم هیگو 12 یدارا پرسشنامهاین (. 1374

 به این شرح:  پرسشنامهابعاد و تایید شده است. به دست آمده  (1388) آهنکوب نژادپژوهش 

 اشند.د داشته با اعتقابه آنه نیآن د روانیرود پ یکه انتظار م ییعبارت است از باورها ینید یباورها ای اعتقادی بعد 

 زه اص، روخ ینید ینهایهمچون عبادت، نماز، شرکت در آئ یمشخص ینیشامل اعمال د ،ینیاعمال د ای یبعدمناسک

 آنها را بجا آورند. نیهر د روانیرود پ می انتظار که و... استگرفتن 

 مچون ه یبوبر یناظر بر عواطف، تصورات و احساسات مربوط به داشتن رابطه با جوهر ،ینیعواطف د ای یبعد تجرب

 است. یمتعال یاقتدار ای ییغا یتیواقع ایخدا 

 روانیت که پاس نیدر مورد معتقدات هرد ییمبنا یمشتمل بر اطالعات و دانسته ها ینیدانش د ای نید یبعد فکر 

 آنها را بدانند. دیبا

 و)گالک  ستا روانیروزمره پ یبر زندگ ینیناظر به اثرات باورها، اعمال، تجارب ودانش د ینیآثار د ای یامدیبعد پ 

 (.1374، نقل از سراج زاده، 1965استارک، 

این شود.  استفاده می "(1982همکاران ) و شرر عمومی خودکارآمدی"همچنین، میزان خودکارآمدی نیز با مقیاس 

 یم می شود.افقم، تنظسئوال است که هر سئوال بر اساس مقیاس لیکرت از دامنه کامالً مخالفم تا کامالً مو 17مقیاس دارای 

ی عقاید فردی، رآمدامتیاز تعلق می گیرد. پرسشنامه خودکا 5تا  1نمره گذاری مقیاس به این صورت است که به هر ماده از 

تی توسط برا مقیاس توانایی فرد برای غلبه بر موقعیت های مختلف را اندازه گیری می کند. در ایران برای اولین بار این

امدی عمومی، ( برای سنجش روایی سازه ای مقیاس خودکار1376( ترجمه و اعتباریابی شده است. بختیاری براتی )1375)

خرده مقیاس  راتر، را با اندازه های چندین ویژگی شخصیتی )مقیاس کنترل درونی و بیرونی نمرات بدست آمده از این مقیاس

 مبستگیهکنترل شخصی، مقیاس درجه اجتماعی مارلو و کران و مقیاس شایستگی بین فردی روزنبرگ( همبسته کرد که 

دار( و در معنا 05/0و در سطح  61/0پیش بینی شده بین مقیاس خودکارآمدی و اندازه های خصوصیات شخصیتی متوسط )

تفاده از روش دو نیمه (. همچنین ضریب پایایی مقیاس با اس1383جهت تایید سازه مورد نظر بود )به نقل ازکرامتی و شهرآرای،

(. 2005اده و عابدی،به دست آمده است )شمائی ز 79/0و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  76/0کردن آزمون گاتمن برابر 

( 1380جفی )نبدست آمده است.  85/0( برای بررسی پایانی خودکارآمدی، آلفای کرونباخ 1379ین در پژوهش وقری )همچن

بر با رونباخ براآلفای ک ها را بصورت تصادفی جدا کرد و آزمون خودکارآمدی را برای آنها اجرا نمود ونفر از آزمودنی 30نیز 

وش آلفای ( به ر1388بدست آمد. در پژوهش گنجی و فراهانی ) %83ون نیز ابر -بدست آمد. و از طریق روش اسپیرمن 83/0

 بدست آمد. %81کرونباخ ضریب پایانی 

 و پردازش مورد 23 هنسخ spss کاربردی -تحلیلی افزار نرم از استفاده با پرسشنامه؛ طریق از آمده دست به داده های

 . گرفت قرار تحلیل

 

 یافته های تحقیق:

 :های متغیرهای کلیدی تحقیقتوصیف ویژگی 
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 (: توصیف ویژگی های آماری متغیرهای اصلی تحقیق1جدول )

 خودکارآمدی سالمت روان دینداری آماره های توصیفی

 میانگین

 میانه

 مد

 واریانس

 انحراف معیار

 (min)حداقل 

 (max)حداکثر 

 چولگی

 کشیدگی

 دامنه تغییرات )دامنه(

71/51 

51 

51 

78/43 

61/7 

27 

60 

341/0 

346/0- 

33 

46/85 

0/86 

0/86 

677/207 

54/17 

52 

100 

531/0 

354/1 

48 

230/62 

0/62 

0/62 

709/103 

183/10 

32 

83 

423/0- 

114/0- 

51 

 

الف معنی ایین، اختپبا عقاید مذهبی باال و با عقاید مذهبی دانش آموزان میزان سالمت روانی در بین  یافته ی اول:

 داری دارد.

 ضریب همبستگی بین متغیر سالمت روانی با پایبندی به عقاید مذهبی(: 2جدول )

 sig n ضریب همبستگی متغیر وابسته متغیر مستقل

 248 000/0 459/0 سالمت روانی پایبندی به عقاید مذهبی

 

  p ,< 05/0)  مون  مقدار آز بنابراین نتایج آزمون همبستگی برای دو متغیر سالمت روانی و عقاید مذهبی با توجه به

459/0  +=  r)  ری وجود م و معنادارابطه مستقی دانش آموزاننشان داد که بین میزان سالمت روانی با عقاید مذهبی در بین

ز برخوردار االتری نیوانی بردارد. به عبارت بهتر هر چه افراد از میزان عقاید مذهبی باالتری برخوردار باشند، از میزان سالمت 

 با عقاید وبی باال با عقاید مذه دانش آموزانمیزان سالمت روانی در بین حقیق تایید می گردد. بنابراین هستند. فرضیه ت

و  اشند.ردار می بیز برخودارای عقاید مذهبی باالتر از میزان سالمت روانی باالتری ن دانش آموزانمذهبی پایین متفاوت است و 

 بالعکس.

 الف ایین، اختبا عقاید مذهبی باال و با عقاید مذهبی پدانش آموزان ن میزان خودکارآمدی در بی یافته ی دوم:

 معنی داری دارد.
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 (: ضریب همبستگی بین متغیر خودکارآمدی با پایبندی به عقاید مذهبی3جدول )

 sig n ضریب همبستگی متغیر وابسته متغیر مستقل

 247 023/0 242/0 خودکارآمدی پایبندی به عقاید مذهبی

 

  p ,< 05/0) مون    با توجه به مقدار آزبنابراین نتایج آزمون همبستگی برای دو متغیر خودکارآمدی و عقاید مذهبی 

242/0=  r)  جود دارد.معناداری و رابطه مستقیم ودانش آموزان نشان داد که بین میزان خودکارآمدی با عقاید مذهبی در بین 

تند. ردار هسنیز برخو االتریقاید مذهبی باالتری برخوردار باشند، از میزان خودکارآمدی ببه عبارت بهتر هر چه افراد از میزان ع

ن ذهبی پاییبا عقاید م وبا عقاید مذهبی باال دانش آموزان میزان خودکارآمدی در بین بنابراین گردد. فرضیه تحقیق تایید می

 و بالعکس. ی باشند.خودگارآمدی باالتری نیز برخوردار م دارای عقاید مذهبی باالتر از میزاندانش آموزان متفاوت است و 

 د.وجود دار یدار یرابطه معن ت،یجنس ریبا متغ یو خودکارامد یسالمت روان زانیم نیب یافته ی سوم:

 دختر و پسر آموزان در بین دانش خودکارآمدی و روانی (: مقایسه میزان سالمت4جدول)

 n متغیروابسته متغیر گروه بندی

 فراوانی

M 

 میانگین
t sig 

 پسر

 دختر

 123 سالمت روانی

125 

12/86 

57/84 

515/0 116/0 

 پسر

 دختر

 122 خودکارآمدی

124 

49/61 

37/60 

118/0 344/0 

 

: سالمت  =p, 515/0 > 50/0 ) دو نمونه مستقل T همانطور که نتایج نشان داد با توجه به مقدار آزمون 

 اختالف معناداری بین میزان سالمت روانی و خودکارامدی دانش؛ : خودکارآمدی =p, 118/0 > 50/0 )و  روانی

 ودکارآمدیخوانی و های به دست آمده میزان سالمت ردختر و پسر وجود ندارد. به عبارت بهتر با توجه به میانگین آموزان

 (.05/0بیش از  sigفرضیه تحقیق، رد می شود ) ن دختر و پسر تقریبا در سطح مشابهی قرار دارد.آموزا دانش

 

 بحث و نتیجه گیری
دین به افراد احساس قوت قلب و تسلی خاطر می بخشد، و باعث می گردد که ترس از امور مجهول و اضطراب از آسیب 

ررشته همه امور بدست ها تقلیل پیدا کند. در بعضی مذاهب اعتقاد به اینکه روز جزا و دنیای دیگری هم وجود دارد، و اینکه س

صالح و حکمتی نهفته است که در ایجاد و آرامش و تسلی خاطر  "خداوند بوده و در هر بال و مصیبتی که می رسد، مسلما

دین تنها بخش قابل تامل در هستی انسان نیست، بلکه مهمترین عرصه درزندگی بشری است  معتقدان تاثیر غیرقابل انکار دارد.

به آن دچار خسران ابدی می گردد. حتی اگر در سایر جنبه های زیستی، روانی، اجتماعی و... به شکوفایی که آدمی بدون توجه 
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کمیسیون مقدماتی سومین کنگره جهانی بهداشت روانی برای بهداشت روانی یک  1948رسیده باشد. و با توجه به اینکه درسال

 تعریف دو قسمتی ارائه داده است که:

نطباق ایگران داست که از نظرجسمی، روانی، عاطفی در حدی است که اگر با بهداشت روانی  بهداشت روانی، حالتی (1

 داشته باشد برای فرد مطلوبترین رشد را ممکن می سازد.

وانی داشت رجامعه خوب، جامعه ای است که برای اعضای خود چنین رشدی را فراهم می آورد، که برای داشتن به (2

بها، کم اضطرا وشدن با واقعیت، سازگاری داشتن با تغییرات، گنجایش داشتن برایخوب، شرایطی وجود دارد: روبر

ی، هداشت روانهدف ب توقع بودن، احترام قائل شدن به دیگران، دشمنی نکردن با دیگران، کمک رساندن به مردم و... و

ین همچن ی مناسب وپیشگیری از وقوع ناراحتی و حفظ سالمت روانی به منظور ایجاد یک محیط فردی و اجتماع

 درمان اختالالت جزئی رفتار است.

 حمایت از داریبرخور و زندگی زای استرس شرایط در خداوند یاری به امیدواری واال، منبعی به داشتن تعلق احساس

 سالمت از و شده لمتحم را کمتری آسیب مشکالت با مواجهه در و آن از استعانت با دیندار افراد که هستند منابعی روحانی

 رابطه پیرامون (1385همکاران ) و پاردینی توسط شده انجام تحقیقات با آمده دست به نتایج. باشند برخوردار باالتری روانی

 دارد. خوانی هم روان و بهداشت وضعیت و معنویت مذهبی ایمان بین مثبت

( با توجه به نتایج 1386)آقایار و شریفی، همچنین یافته های تحقیق ما با برخی از تحقیقات همخوانی دارد. در تحقیق 

دهد، ان میی را نشهای مذهبی اسالم و هوش هیجانی و سالمت روانپژوهش، که رابطه مثبت و معنادار بین اعتقاد به آموزه

 اسات خودرل احسافزایش اعتقادات مذهبی موجب رشد و توسعه هوش هیجانی و سالمت روانی  و به عبارتی افزایش توان کنت

 گردد.و دیگران می

ن ست. همچنیشده ا در تحقیق محمدزاده و همکاران نیز رابطه مثبت بین اعتقادات باالی مذهبی و سالمت روانی تایید

 اسبمن گیری جهت یک داشتن که رسد می بنظر داشت، وجود دار معنی رابطه خودکارآمدی و مذهبی گیری جهت بین

 ,نیز شده امانج مطالعات اساس بر .است زندگی در داشتن هدف و بودن مثبت و کارآمدی احساس مستلزم زندگی در مذهبی

 با بزرگسال 836 که بررسی یک در. دارد وجود نزدیکی ارتباط روانی سالمت و زندگی بودن دار معنا و بودن مذهبی بین

 ,دگیزن به دلگرمی و داشتن روحیه بودن، مذهبی شاخص سه بین که شد معلوم داشتند، شرکت سال 73 /4 میانگین

 و کردند مرور را یمذهب درگیری و مرگ مورد در تجربی مطالعه 36,همکارانش و اسپیکا عالوه به. دارد وجود مثبتی همبستگی

 افرادی همچنین. ددار همبستگی مرگ از کمتر ترس با مرگ از بعد زندگی به بودن معتقد یا,تر قوی ایمان که گرفتند نتیجه

 .      (1387ایران، کردند )گزارش مرکز بهداشت گزارش مرگ از را کمتری ترس,داشتند درونی مذهب شاخص در باالتری نمره که

 امور تمامی بر ینید اعتقادات گذاری تاثیر باب در اندیشه و تفکر نیازمند دیگر زمان هر از بیش امروزه حال این با

 مذهب که باورند براین نظران صاحب و اندیشمندان از بسیاری امروزه. هستیم روحی و عاطفی مسایل ویژه به انسان

 و روان ، جسم هداشتب پیرامون اسالم دستورات ، الهی ادیان درمیان و دارد جسم و روان و روح سالمت بر تاثیرانکارناپذیری

 فزونا. نابهنجاراست و هنجارب مفاهیم از متاثر اسالم نظر از رفتار بندی طبقه که ترتیبی به. است فرامین ترین کامل... امور سایر

 نشود، حاصل عتقادیا بهنجاری و سالمت زمانیکه تا. است روانی بعد و اعتقادی بعد شامل دیگر بعد دو دارای رفتار آن، بر

 .شود نمی حاصل هم روانی سالمت

 یکپارچگی بردن باال موجب میتواند دینی اعتقاد که دریافت خود درمانی روان فعالیتهای جریان در گوستاویونگ کارل

 و استواری آن فاقد اند، شده روانی بیماری به مبتال که افرادی تمام که شد متوجه وی. گردد فرد شخصیت به دادن معنا و

 مافوق برارزشهای صراحتا انسان زندگی اساس چنانچه که دهد می هشدار نیلچ .میدهد افراد به دینی اعتقاد که هستند انسجام
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 معنوی نشاط ایجاد سبب نماز کرد ثابت کارل الکسیس .یافت خواهد نااستوار و متزلزل اساسی ، نگیرد قرار متعالی و انسانی

 .گردد می انسان در مشخص

 چگونگی رد افراد زندگی وسبک مقابله راهبردهای نقش برای زیادی اهمیت اخیر های سال در بهداشت روانشناسی

 فرد که هستند رفتاری شناختی های ی توانائ مقابله، های شیوه. است شده قائل آن روانی و جسمانی سالمت وضعیت

 به رو روند اخیرا که های شیوه از یکی. گیرد می کار به آور فشار بیرونی و درونی رفاهی نیازهای کنترل منظور به مضطرب

 .شود می فرد سالمت و آرامش موجب که است معنوی و مذهبی مقابله شیوه است کرده پیدا گسترش

 :اینکه مجموع در

 .بخشد می معنا انسان مردن و زیستن به دین بنابراین شود معنا ایجاد موجب تواند می دین (1

 .دهد می افزایش را افراد بینی خوش و شود می امیدواری موجب دین (2

 یافتن اهشک تواند می و دارد خدایی ریشه که بخشد می کارآمدی و کنترل احساس نوعی متدین افراد به دین (3

 .کند جبران را شخصی کنترل

 .دارد مثبت رتاثی روانی بهداشت و برسالمت که کند می تجویز را افراد برای تر سالم زندگی سبک نوعی دین (4

 سوی از رشپذی و پشتیبانی تایید، موجب آن از اطاعت که است مثبت اجتماعی هنجارهای از ای مجموعه دین (5

 . شود می دیگران

 .دارد شناختی روان تاثیر تردید بدون که دهد می شخص به طبیعی فرا احساس نوعی دین (6

-حول میا دچار ترآورند؛ اجتماع های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی یک جامعه را به گردش در میجوانان چرخ فعالیت

توجه به  وشن است کهراین برتوانند آن را به اوج موفقیت و سربلندی برسانند و یا به انحطاط و نابودی بکشانند. بناسازند و می

ذکر شده در زمینه  تحقیقات اکثر ای برخوردار است.مسائل این قشر از جامعه وتالش در راه حل مسائل آنان از اهمیت ویژه

ی، ایدئولوژ نوان یکو از آنجا که دین اسالم به ع ؛های روانی، در ادیان دیگری صورت گرفته استارتباط بین مذهب و سازه

های وسیع اخالق فردی و اجتماعی، سازترین سبک زندگی بشریت است و احکام آن حوزهترین و سالمتملارایه دهنده کا

ذهبی دین مبین مگیرد، مطالعه علمی اثرات و نقش متغیرهای می ارتباطات بین فردی، بهداشتی و سالمت روانی را در بر

ن راستا به بررسی رابطه وهش درصدد است تا در همیرسد. این پژضرورت اساسی به نظر می اسالم در سالمت روانی، یک

 .سالمت روانی و خودکارآمدی در بین دانشجویان بپردازد اعتقادات مذهبی اسالمی و

گاه و ن. نوع نگرش افراد که غالباً با خصایص شخصیتی آمیخته است؛ در جهت دهی باورهای دینی نقش زیادی دارد

رای ثر است. بسیار موو حوادث؛ در کاهش و افزایش مشکالت روانشناختی افراد ب هاانشناخت دینی افراد برای مقابله با بحر

 وی سازگاری هایوهشمثال وقتی دین در فرهنگ گروهی به عنوان ابزار و در گروه دیگر به عنوان هدف در نظر گرفته شود در 

وان د که به عندهان میگیری بیرونی از دین را نشدین وقتی به عنوان ابزار تعریف شود جهت . مقابله آنها تاثیر اساسی دارد

گیری هتواقع ج شود درشود، و وقتی دین به عنوان هدف وارد عمل میابزار برای نیل به اهداف شخصی از آن استفاده می

الشعاع  و را تحتاها و تردیدها و رشد شخصیتی شود  و تا کنجکاویدرونی را شکل می دهد که هدف عمده در زندگی فرد می

د دارد درونی وجو وگیری بیرونی های حمایتی آن تعادلی میان جهتهای قرآن کریم و روشدر مفاهیم و آموزه. دهدقرار می

 چگی درونییکپار وهم دین، به عنوان ابزاری برای آرامش و آسایش در زندگی و هم به عنوان هدفی فطری برای تعالی  زیرا

 انسان مطرح می شود. 

داری؛ حقیقتی است که به جامعه هویت و انسجام بخشیده، و در افراد آن حس همبستگی بوجود می آورد. دین و دین

کند؛ و روش زندگی، در میان ارزشها و باورهایی که در دین وجود دارد، شکل دادن به روش زندگی افراد نقش مهمی ایفا می
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این رو دین و دینداری بطور مستقیم و غیرمستقیم، در های مهم سالمت از جمله سالمت روان است، و از یکی از شاخص

ها و باورها و در راس آنها ایمان و معتقدات دینی، از عناصر متشکل مهم ارزش سالمت روان و نیز خودکارامدی دخالت دارد.

بزرگی دارند، بر پایه باشد. همچنین موازین و قوانین اخالقی که در تعیین نوع رفتار و کردار اجتماعی افراد نقش شخصیت می

ترتیب معتقدات و دستورات دینی در تمام شئون زندگی، در رشد و شخصیت تاثیر معتقدات و دستورات دین استوارند. بدین

کند، و حتی در درمان و پیشگیری از اختالالت روانی، نقش داشته و روابط بین فردی و اجتماعی افراد را مشخص و معین می

 .کندمهمی ایفا می

-ویژگی و فسنبه  اعتماد شادمانی، سازگاری، بلکه. نیست شاخص سالمتی روانی، های بیماری های نشانه عدم وجود

 نظریه. ستا خود هایقابلیت شکوفاسازی در زندگی، فرد اصلی هدف و است سالمت نشان دهنده دست این از مثبتی های

سالمتی  مفهوم ندیبشکل در آلپورت بالیدگی یا بالغ انسان و  راجرز کامل مازلو، کارکرد خودشکوفایی نظریه مانند هایی

 یک و حدت بخشو اصل یک عنوان به تواند می مذهب. اندجسته آن بهره از و پذیرفته را بنیادین فرض این روانشناختی،

 مهمترین از یکی ،جامعه افراد سالمت روانی و خودکارآمدی ارتقای .باشد کننده کمک مفید و روان سالمت برای عظیم نیروی

 روانی، بهداشت اصلی وظیفۀ گیرد. قرار توجه مورد روانی نیاز از جمله گوناگون ابعاد از باید که است، کشور هر اساسی مسائل

 یعنی کلی، ممفهو در روانی بهداشت بهداشت، جهانی سازمان تعریف اساس بر است. افراد جامعه روان و فکر سالمت تأمین

 در صحیح تاًنسب قضاوت ودیگران، خودش با فرد سازگاری»؛ جسمی و روانی اجتماعی، هاینقش ایفای برای توانایی کامل

رین پیامدهای وجود از مهمت« مشکالت با برخورد در مناسب عملکرد داشتن و پذیری، انتقاد روحیه داشتن مسائل، با برخورد

 و باید به عامل موثر بر آن، بیش از پیش توجه داشت. سالمت روانی و خودکارآمدی است 
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