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 در خاص جایگاهی دارای و بوده جامعه فعال و جوان نوقشر كه دانش آموزان روانی سالمت وضعيتچکيده:

بررسی رابطه باورهای  هدف با حاضر پژوهش.است بسياری اهميت باشند،دارای می جامعه سالمتی های برنامه

 نفر 032 همبستگی تعداد -توصيفی مطالعه این در. شد دینی با سالمت روان در دانش آموزان متوسطه انجام

اروميه درسالتحصيلی  شهرستان دولتی ناحيه ی دو  های دبيرستان دختر سال دوم دبيرستان از آموز دانش

آنها  روی بر پژوهش های پرسشنامه و شدند انتخاب ای تصادفی مرحله چند گيری نمونه روش به33-30

 معبد پرسشنامه وGHQ02  آزمون روانی سالمتبرای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه های . انجام گرفت

  ازآزمون پژوهش این ها داده  تحليل و تجزیه برای. است شده استفاده دینی( باورهای به عمل )مقياس

 دینداری بين  رابطه ميزان كه داد نشان  آمده دست به  نتایج. است شده استفاده پيرسون همبستگی آماری

 در  اختالل و دینداری ،(-028/2)خواب اختالل و اضطراب و دینداری ،(-056/2)جسمانی عالئم و

 بطور روانی سالمت و دینداری و( -056/2) افسردگی و دینداری ،(-032/2)اجتماعی كاركردهای

است بنابراین نتيجه گرفته ميشودكه اعتقادات دینی باعث افزایش سالمت روانی ميگردد  بوده( -058/2)كلی

 لذاتوصيه ميشود برنامه مدارس درجهت سوق دادن دانش آموزان برافزایش اعتقادات مذهبی پایه ریزی شود 

 

 مقدمه:

 بوده معصومان)ع( و آموزه انبيا ترین اساسی و اولين او، بندگی و پرستی یگانه و توحيد خداوند، به ایمان به انسان دادن توجه

 برابر در و داشته مصون خاطر دغدغه و نگرانی،اضطراب از را انسان یکتا، خدای به ایمان یعنی دین ركن ترین اصلی. است

 توانند نمی زندگی نامالیمات و مشکالت و حوادث كه ای گونه به. دارد نگه می استوار و قدم ثابت زندگی نامطلوب رویدادهای

 (2352 ، دیگران و ) صادقی.نمایند ایجاد او در تزلزلی

 قابليت از است عبارت فکر سالمت: »كنند می تعریف طور این را روان و فکر سالمت جهانی بهداشت سازمان كارشناسان      

 منطقی، طور به شخصی تمایالت و تضادها حل و اجتماعی و فردی محيط اصالح و تغيير دیگران، با هماهنگ و موزون ارتباط

 (.2355فر، ميالنی) «مناسب و عادالنه

سالمت روانی نه تنها نبود بيماری روانی است، بلکه به سطحی از عملکرد اشاره می كند كه فرد با خود وسبک زندگی اش 

در چنين حالتی ن است كه فرد باید بر زندگی اش كنترل داشته باشد وفقط یآسوده و بدون مشکل باشد. در واقع، تصور برا
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، 2322است كه می توان آن قسمت هایی را كه در باره ی خود یا زندگی اش مساله ساز است تغيير دهد)هرشن سن و پاور،

بعضی از محققان معتقدند سالمت روانی حالتی از بهزیستی و وجود این احساس در فرد است  (. 2358ترجمه منشی طوسی،

سالمت روانی به معنای احساس رضایت، روان سالمتر و تطابق اجتماعی با موازین مورد قبول كه می تواند با جامعه كنار بياید. 

 (.2355، ترجمه پور افکاری ،2333هر جامعه است)كاپالن و سادوک،  

 به(. 2355تودور از نقل به 2358فر ميالنی)است روان سالمت و تعادل مالک فرصتها، از صحيح استفاده و زندگی از بردن لذت

 محيط با فردیت كسب عين در است قادر و شود روبرو رشد دوران مشکالت با تواند می روان سالمت دارای شخص كلی طور

 سازگاری و مثبت احساس داشتن مستلزم فرد برای روانی سالمت از بخش رضایت تعریف رسد می نظر به. یابد انطباق نيز

 باید شود می گرفته نظر در سالمتی اساس عنوان به كه مالكی هرگونه بنابراین. است مطلوب شایسته رفتار و آميز موفقيت

 (.2352واحدی، جمال بنی)باشد درونی احساسات و بيرونی رفتار شامل

 

 :روانی سالمت دارای افراد خصوصيات

 :هستند زیر خصوصيات دارای روانی سالمت دارای افراد روانی، بهداشت ملی انجمن تحقيقات بنابر     

 ترس نگرانی، شوند، می مند بهره خود استعدادهای از پذیرند، می هستند كه آنگونه را خود كنند، می راحتی احساس آنان

 سرچشمه خودشان شخصی تجارب از آنان ارزشی سيستم. باشند می نفس به اعتماد دارای و دارند كمی حسادت و واضطراب

 نشان مسئوليت احساس آنها به نسبت و كنند می توجه دیگر افراد عالیق به دارند، دیگران به نسبت خوبی احساس. گيرد می

 مسئوليت احساس خود اعمال به نسبت و شوند می روبرو مشکالت با آنها. یابند تسلط دیگران بر كنند نمی سعی. دهند می

 جمال بنی)شوند می سازگار آن با دارد ضرورت كه آنجا تا و دهند می شکل است ممکن كه آنجا تا را خود محيط. كنند می

 (.2352واحدی،

باتوجه به مشخصات افراد دارای سالمت روانی وآنچه كه درآموزه های دینی گفته شده افراد دارای سالمت روانی با افراد دارای 

 اعتقادات دینی مشابهت زیادی دارند بنابراین اعتقادات دینی می تواند بر سالمت روان تثير گذار باشد

 جامعه هویت و بشری شناخت مانند، اجتماعی نهادهای و تمام كارها منشأ چه بسا و اجتماعی درجه علیا در ای پدیده دین

 دیده خود به بشری جامعه كه است نهادهایی مهمترین و اساسی ترین از یکی مذهب و دین ( 0226 است )دوركيم، انسانی

 درگذشته فرهنگی هيچ درواقع. است برنکشيده آن از دامن و نکرده زیست این پدیده از خارج بشر هيچگاه به طوریکه است،

.  آید وجود به بتواند غيرازاین فرهنگی نيز آینده در كه فکرنميکند هيچکس و باشد نداشته جایی آن، در دین كه نميشود یافت

 ایمان و اعتقاد مرجع و مشترک جهت گيری به نظام نياز كه ميسازد ممکن ما برای را نکته این درک و فهم انسان، مطالعه

 و پایه و باشد دیندار جامعهای و فرد اگر (2326 پوریوسفی، و نوابخش است).  انسان زیستی وضعيت در عميق ریشه دارای

 اگر حتی و است یافتنی رشد و شدنی اصالح كه ميشود ایجاد كارشان در فضایی كند، حفظ مختلف شئون در را دین ریشه

 ( 2323 اسدی، خلج و آبادی )شفيع است كمال به رو و باشد،جبرانپذیر كار در كمبودی

 به ناسالم روان كه است نشانداده مطالعات امروزه. است شمول جهان نياز روانی، سالمت و بهداشت تأمين برای دین به نياز

 بر ناسالم روان كه است داده نشان مطالعات وهمچنين. گذارد می جای به فراوانی تأثير نيز آدمی جان و جسم به زمان مرور

 هم گاهی و گردد می بدن در موجود های هورمون ميزان ترشحات موجب افزایش گاهی كه باشد می مؤثر بدن های هورمون

 می مطرح دليل این به. دارد افراد جسمی سالمت در نامطلوبی تأثير صورت دو هر در كه گردد آن می ترشح كاهش موجب

 (2325 ، )داودی.است جسمانی سالمت كننده تکميل و مکمل سالم روان كه گردد
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 با بودن مذهبی كه دریافتند( 0223) پول و كالو مک اسميت،. است مرتبط نيز روانی سالمت با معناداری طور به داریدین

 با تریقوی منفی ارتباط حتی بودن مذهبی هایشاخص برخی براین، افزون. است مرتبط افسردگی هاینشانه پایين ميزان

 هاینشانه با مثبتی طور به بيرونی مذهبی انگيزش و منفی مذهبی مقابلة هایشاخص كه حالی در دارد؛ افسردگی هاینشانه

 است مرتبط افسردگی

 روان سالمت با مذهبی باورهای بين ارتباط تعيين ميزان منظور به را حاضر لذاپژوهش

 آموزش بيشتر بر یکد تأ با رابطه، وجود صورت در تا انجام گردید  اروميه شهر دبيرستان ازمنطقه دو دوم مقطع آموزان دانش

 دانش روان سالمت بتوان مذهبی باورهای

 . بخشيد ارتقاء را آموزان

 در روان سالمت و زندگی بودن بخش احساس مذهبی، های نگرش بين رابطه بررسی  عنوان با پژوهش در( 2322)جمالی

 روان وسالمت مذهبی نگرش كه است داده نشان تحقيق این نتایج. است كرده بررسی را موضوع تهران دانشگاهای دانشجویان

 با دهد می نشان حاضر نگرش و جنسيت بين مستقل تی آزمون اساس بر اینکه ضمن. دادند نشان را داری معنی همبستگی

 ميزان نشانگر موضوع این كه یابد می افزایش نيز روان سالمت مذهبی، نگرش و زندگی بخشی معنا احساس ميزان افزایش

 .باشد می جامعه افراد روانی بهداشت حفظ و ایجاد در مذهبی اعتقادات و جویی معنا اهميت

 ابزار پژوهش

 GHQ02 عمومی سالمت آزمون -2

 و گلدبرگ توســط روانــی ســالمت پرسشــنامه ســؤالی 02 شدو فــرم ابداع (2350گلدبرگ) توسط GHQ پرسشنامه

 از وی هدف و. است شده طراحـی آن بلنـد فـرم روی بر عاملی تحليل روش اجرای طریـق از ،( تقـوی از نقل به ؛2353) هيلر

 شامل( خرده آزمون 8 شامل كه .است بوده مختلف های محيط و  مراكز در روانی اختالالت شناسایی و كشف آن، طراحی

 می سؤال 02 مجموع در و)  افسردگی اجتماعی و كاركردهای در اختالل خواب، اختالل اضطراب و جسمانی، عالئم های بخش

 تأیيد و سنجيده تقوی مطالعه در پيشتر ابزار این پایایی و روایی .پردازد می افراد عمومی سالمت وضعيت بررسی و به باشد

 همچنين. شد گزارش 2/  33 آلفای كرونباخ ضریب و 2/  50 بازآزمون -آزمون روش با پایایی ابزار مذكور، مطالعه در. بود شده

 نمره .گردید محاسبه 2/  25 تا 2/  50 بين و حد رضایتبخش در كل نمره با ها آزمون خرده همبستگی از طریق ابزار روایی

 نمره برش نقطه و داده شده اختصاص 3 تا صفر نمره پاسخ هر به و باشد ليکرت می مقياس صورت به پرسشنامه این گذاری

 سالمت دهنده نشان درهر خرده مقياس 5 كمتر از نمره پرسشنامه، این در. باشد می 5 ها خرده آزمون برش نقطه و 03 كلی

 صفر از فرد، یک كل نمره نتيجه در  است ازاختالل درجاتی وجود معنی به 5 از باالتر و مساوی و نمره باشد می خوب عمومی

 وضعيت نشانگر مقياس، هر در بيشتر نمره كه. بود خواهد متغير یک و بيست تا صفر از مقياس زیر هر نمره و چهار و هشتاد تا

 نشانه شامل پردازد می اخير ماهه یک در  فرد روانی  وضعيت بررسی به كه پرسشنامه ی ها سوال. باشدمی آزمودنی نامطلوب

 گذاری نمره كه است ذكر به الزم .است بوده مشاهده قابل  رفتار از هایی جنبه و نابهنجار  احساسات و افکار مانند هایی

 از برخورداری معنای به این پرسشنامه در نمره افزایش كه است شده طراحی ای گونه به( GHQ) عمومی سالمت پرسشنامة

 روانی سالمت از او كه این است معنای به پرسشنامه در آزمودنی نمرة بودن باال دیگر عبارت به. است كمتر روان سالمت

 پایایی ضریب.است شده هنجاریابی( 2358)یعقوبی و( 2358)پاالهنگ توسط ایران در پرسشنامه این.  است برخوردار كمتری

( 2358یعقوبی،) 22/2با برابر كرونباخ آلفای روش طریق از و( 2358پاالهنگ،)32/2 برابر بازآزمایی روش طریق از آزمون این

 .باشد می آزمون این باالی پایایی دهنده نشان كه است بوده
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 آن اوليه فرم. ساخت 2353سال در گلزاری را آزمون این : دینی به باورهای عمل معبد مقياس پرسشنامه دوم، پرسشنامه-0

 گزینه  پنج پرسشنامه این سوال 02 یافت سوالتقليل 06 به سازی آزمون مراحل تمام انجام از پس كه بود سوالی 22

 های گزینه با ای گزینه پنج شکل به آن ل سوال 6چهارو تا صفر از( اصال ، ندرت به ، اوقات بعضی ، وقتها بيشتر ، هميشه)ای

 مستحبات، به عمل ، محرمات از دوری ، واجبات به عمل زمينه شش پرسشنامه این.است شده گذاری نمره سؤال هر خاص

 آزمون اعتبار. سنجد می را مسلمانان بين رایج های انتخاب و ها تصميم و مذهبی فعاليتهای انجام ، مکروهات از دوری

 گزارش 55/2 معادل بازآمایی شيوه وبا30/2معادل كردن نيمه دو روش با 2/ 35معادل كرونباخ آلفای محاسبه روش با0معبد

 عمل)222تا( دینی باورهای از یک هيچ به نکردن عمل) صفر از آزمودنی هر نمره0 معبد درآزمون( 2320گلزاری) است شده

 است نوسان در( دینی باورهای همه به

 تحقيق اجراي روش  

 گيرینمونه روش به مدرسه ده تهيه، دو منطقة در موجود مدارس فهرست سپس. شد مطالعه متغيرها نظری منابع ابتدا

به  مراجعه با و شد مشخص آنها برای نمونه تعداد مدرسه، هر دانش آموزان تعداد به توجه با ادامه در. شد انتخاب تصادفی

 از دهی،پاسخ شيوة و نامهپرسش اجرای از هدف دربارة توضيح، از پس. گرفت قرار اختياردانش آموزان در هانامهپرسش مدارس

 پاسخ دقت به كه هایینامهپرسش و شد آوریجمع هانامهپرسش سپس. دهند پاسخ هانامهپرسش به صادقانه شد خواسته آنها

 .شد تحليل كه ماند باقی نامهپرسش 032 نهایت در. شدند حذف داشتند، اشکال یا بودند نشده داده

 تایج پژوهشن

 می نشان را  دختر ناحيه دو اروميه آموزان دانش عمومی سالمت هاس مقياس و دینداری معيار انحراف و  ميانگين 2جدول 

 . دهد

 (n=032)آموزان دانش عمومی سالمت مالكهای و دینداری معيار انحراف و  ميانگين -2جدول 

 انحراف استاندارد ميانگين   

 8835/22 522/86 دینداری

 253/8 6522/5 عالئم جسمانی

 8388/6 3362/6 اضطراب و اختالل خواب

 5208/8 226/6 اختالل در كاركردهای اجتماعی

 0883/5 226/5 افسردگی

 85/20 223/03 نمره كل

  
 .است گردیده ارائه 0 جدول در نيز آموزان دانش  عمومی سالمت های مقياس و دینداری بين همبستگی

 رابطه آماری نظر از عمومی سالمت پرسشنامه های مقياس  كليه و دینداری بين است مشخص جدول این در كه  همانگونه

 .دارد وجود داری معنی

 

 

 

http://www.joih.ir/
http://www.joih.ir/


 244-214، ص1931،  اردیبهشت 4، جلد 11علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

858 
 

 (n=032عمومی دانش آموزان)محاسبه همبستگی بين دینداری و مالكهای سالمت  -0جدول  

   R p 

 20/2 -056/2 دینداری و عالئم جسمانی

دینداری و اضطراب و اختالل 

 خواب

028/2- 20/2 

   
دینداری و اختالل در كاركردهای 

 اجتماعی

032/2- 28/2 

 23/2 -056/2 دینداری و افسردگی

 23/2 -058/2 نداری و سالمت روانیید

 

 تجزيه وتحليل داده ها

همچنين ميزان دینداری و عالئم جسمانی دانش آموزان رابطه منفی و معنی داری وجود دارد بين شان داد كه ناین بررس 

. یافته های این بررسی با داد نشان داری معنی و منفی ارتباط  آموزان دانش  خواب اختالل و اضطراب با نيز دینداری  ميزان

 همخوانی دارد.(2322)همکاران و قهرمانی و(، 2355(، سردار پور گودرزی)2322یافته های تحقيق جليلوند)

 با كه داد نشان داری معنی و منفی ارتباط آموزان دانش اجتماعی كاركردهای در  اختالل و دینداری ميزان  در این پژوهش

 ( همخوانی دارد.2322(، سهرابی و قهرمانی و همکاران )2322(،جليلوند)2355گودرزی ) پور سردار تحقيق های یافته

در این بررسی بين ميزان دینداری و افسردگی دانش آموزان نيز رابطه منفی و معنی داری نشان داد كه با یافته 

 (، 2322ی وسامان)(، سهراب2322(، جليلوند)2355(، سردار پور گودرزی)2352آرین) ،همخوانی دارد.   های

 تحقيق، های یافته با كه بود داری معنی و منفی نيز آموزان دانش روانی سالمت و دینداری ميزان  رابطه بيندر كل 

 ( همخوانی دارد.2322( و قهرمانی و همکاران )2322(، سهرابی و سامان)2322جليلوند)(2322جمالی)

 بحث و نتيجه گيری  

 بر. است پذیر امکان صحيح تربيت و آموزش سایه در تنها كار این و پذیرترند تربيت بزرگساالن به نسبت نوجوانان و كودكان

 خانواده، محيط مانند كنند، می زندگی افراد كه هایی محيط در( باوری دین و دینداری) اساسی آموزه این تعليم اساس، این

 جامعه افراد سایر و فرزندان فرهنگی و فکری محيط بهداشت حفظ اندركاران دست و مربيان اوليا، وظایف از اجتماع و مدرسه

 .است

 فراهم اجتماع و فرد روانی و روحی سالمت وضع بهبود در را نقش بهترین اسالمی، تعاليم اساس بر ها محيط این سازی سالم

 و تأمين را دادگستری و عدالت دهد، می نجات تنهایی گرداب از را انسان كه است آن های آموزه و دین تنها زیرا ;كند می

 و مصایب در را انسان بردباری و صبر و نماید می تأمين صحيح شيوه به انسان در را بقا و جاودانگی عطش سازد، می برقرار

 (2322 یوسفيان،. )نماید می افزون ها آسيب

 دانش آموزان برداشت روان سالمت و دینی ت اعتقادا ارتقاء جهت در گامهایی بتوان تحقيق این نتایج به با توجه كه است اميد

و  نمود كمک مشکالت رفع جهت در را آنان دینی اعتقادات تقویت با و تحصيل سالهای درطول ومشاوره متناسب راهنمایی و،. 

 مطالعه نتایج كه طور همان.  نمود پيشگيری آنان در روانی اختالالت پيشرفت از دار دانش آموزان مشکل بموقع ی شناسای با
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آموزش  به بيشتر توجه راستا همين در و شود آموزان می دانش روان سالمت ارتقاء موجب تر مذهبی قوی اعتقادات داد نشان

 رسد  نظرمی به ضروری آموزان دانش در عميق و باورهای قلبی ایجاد لزوم و دینی عملی و نظری مبانی

 گيرد صورت مطالعه روان سالمت مختلف ابعاد روی آنها اثرات بررسی و عبادی اعمال یکایک زمينه در شود پيشنهادمی

 

 منابع:

 

 دانشگاه.  دكتری دوره  نشده چاپ نامه پایان.كانادا مقيم ایرانيان درستی روان و دینداری رابطه بررسی(.2352.)خدیجه آرین،

 طباطبایی عالمه

 

 و دین  نقش همایش.نوجوانان روانی فشار و افسردگی،اضطراب با مذهبی اعتقادات  رابطه بررسی( 2322.) محبوبه البرزیف  

 مذهبی نگرش تأثير ميزان بررسی(. 2322.)سيامک سامانی، و نادره تهران سهرابی، پزشکی علوم دانشگاه: تهران.روانی بهداشت

 تهران پزشکی علوم دانشگاه: تهران. روانی بهداشت و دین نقش.  نوجوانان روانی بهداشت بر

 

 . نی ذهنی،تهران،نشر ماندگی عقب و روانی ،بهداشت(2352)حسن، السات،احدی شکوه واحدی جمال بنی

 

 كارشناسی دوره نشده چاپ  نامه پایان.كاشان شهر در روانی اختالالت  شناسی گير همه بررسی(.2358.)پاالهنگ،حسن 

 پزشکی علوم دانشگاه. ارشد

 

 نی. دوم،تهران،نشر وابسته،چاپ وزمينه روانپژشکی-روانشناسی جامع ،فرهنگ(2355)نصراهلل، پورافکاری

 

 و دین  نقش همایش.  پزشکی دانشجویان در مذهبی تقيدات به پایبندی و روان رابطه بررسی(.2322.)امين جليلوند،محمد  

 تهران پزشکی علوم دانشگاه:  تهران. روانی بهداشت

 

 .معاصر اندیشه و دانش فرهنگی مؤسسه ،(ع) علی امام انداز چشم مجموعه دین، به نياز ،2322یوسفيان حسن

 

 دانشگاه. و حوزه پژوهشگاه دوم جلد دینی تربيت (2325 ) ،محمد داوودی

 

  سالمت از فرد ارزیابی بر  رمضان مبارک ماه در داری روزه تأثير بررسی( 2322.)همکاران و شاهرخ گودرزی، پور سردار

 تهران پزشکی علوم دانشگاه:  تهران. روانی بهداشت و  دین نقش همایش. خود روانی – جسمانی

 

 تازههای فصلنامه. دانشگاه شاغل كاركنان روان سالمت و شغلی رضایت بين (رابطه2323)ش اسدی، خلج ه؛ ع شفيع آبادی،

 2323 بهار ،0 شماره نخست، سال. سازمانی -صنعتی روانشناسی
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. روانی بهداشت و دین  نقش همایش. روانی سالمت  وضعيت بر داری روزه  تأثير بررسی(. 2322.) همکاران و محمد ، قهرمانی

 تهران پزشکی علوم دانشگاه: تهران

 

 نجم نراقی، محمود ، جهانبان صادقی، (،روانشناسی كودكان و نوجوانان استثنایی، تهران،نشر قومس.2358ميالنی فر بهروز، ) 

 كمال. نشر :تهران. روان سالمت در دین جایگاه و دین شناختی روان تحليل ، (2352): لعيا

 

 چهاردهم ش.  2326. دینی پژوهش. روان سالمت بر مذهبی باورهای و دین نقش ( 2326 ).ح یوسفی، پور م؛ نوابخش،

 

 تقی،مشهد،انتشارات محمد طوسی منشی وعمل،ترجمه نظریه:روانی بهداشت ،مشاوره(2322)دبليو، سن،دیویدپاور،پال هرشن

 رضوی. قدس آستان

 

 چاپ نامه پایان. سرا صومعه روستایی و شهری مناطق در روانی  اختالالت شناسی گير همه بررسی(. 2358.)نوراهلل ، یعقوبی  

 ایران پزشکی علوم دانشگاه. ارشد كارشناسی نشده

 

Durkheim,E.(0226).” Elementary Forms of Religions Life, ranslated by bagher Parham”, 

Tehran: Markaz Publication. 
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