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 چکيده
اعتقادات دینی با دو مولفه )جهت گیری مذهبی، پایبندی هدف اصلی پژوهش حاضر،بررسی  

مذهبی( و  خود کار امدی عمومی با بهزیستی روان شناختی دانشجویان می باشد این تحقیق از 

نوع مطالعات همبستگی است.جامعه آماری پژوهش،شامل دانشجویان دانشگاه پیام نور نقده در 

نفر  70نفر) 120صورت چند مرحله ای بوده تعدادبود. روش نمونه گیری به  93-94سال تحصیلی 

نفر اقا( از دانشجویان ترم های مختلف با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند. 50خانم,

مقیاس خودکارآمدی :این مقیاس توسط شرر و  -1پرسشنامه های مورد استفاده در پژوهش، 

ماده آن اختصاص  10ماده،  23ز این ماده است. ا 23ساخته شده است و دارای  1982همكاران در 

های ماده دیگر مربوط به تجربیات خودکارآمدی در موقعیت 13به خودکارآمدی عمومی دارد و 

استفاده شده « ای خودکارآمدی شررماده 10مقیاس »اجتماعی است. در این پژوهش از 

هزیستی روان :پرسشنامه ب3گویه  می باشد 26پرسشنامه سنجش اعتقادات دینی با  :2است.

شناختی ریف که دارایی روایی و پایایی قابل قبول می باشد .داده های حاصل از پرسشنامه پژوهش 

با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون وتحلیل مسیر مبتنی بر رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفته 

ان شناختی است.یافته های تحقیق نشان داد بین اعتقادات دینی ,خود کارامدی و بهزیستی رو

رابطه معناداری وجوددارد.همچنین نتایج حاصله از رگرسیون نشان داد .میتوان از روی اعتقادات 

 .دینی خودکارآمدی وبهزیستی روان شناختی را پیش بینی کرد
 

 .شناختی روان وبهزیستی مذهبی گیری مذهبی،جهت ،پایبندی امدی کار خود :يديکل واژگان

 

 مقدمه

در طول تاریخ بشردین همواره یكی از دغدغه های مهم انسان بوده وآدمی هرگز خود را بی نیاز ارآن ندانسته است.در عصر حاضر 

خود و فرزندان  که بشر پس از فراز وفرودهای بسیار به مرحله ای رسیده که ضرورت گرایش به دین و معنویت حاصل از دینداری را برای

خود با تمام وجود احساس می کند و برای رهایی از پریشانی و دستیابی به آرامش در جستجوی پناهگاهی است ،تدوین و طرح شیوه های 

نوین،برای رساندن هرچه بهتر آموزه های دینی به بشر امروزی یكی از کارهای اساسی است.رفتار مذهبی،جزء جدانشدنی همه ادیان الهی 

(انجام 1375به نقل از :شهبازی  1998که کمتر مورد توجه روانشناسان قرار گرفته است.در پژوهشی که الرسون و همكاران ) است

دادند.دریافتند که کمتر از یک درصد از مقاالتی که در مجالت روان پزشكی و روان شناسی چاپ شده ،پیرامون پژوهش های مذهبی است 

طالعات مذهبی اشاره نموده اند ،می توان راش،پدر روان پزشكی آمریكا یاد کرد که اظهار نموده نماز آن قدر .از میان کسانی که به اهمیت م
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 3 طالیی فرزانه ،2 زاده احمد زاهد، 1 خدابنده محرمعلی

 .نور پیام دانشگاه مدرس آموزشی ریزی برنامه مدیریت ارشد کارشناس 1
 .آموزشی مدیریت ارشد کارشناس 2
 .ابتدایی اموزش کارشناس  3

 

 

 

 

 کار خود و دینی اعتقادات اثربخشی ميزان بررسی

  دانشجویان  شناختی روان بهزیستی بر عمومی امدي

 نقده نور پيام دانشگاه
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نیز بیان می کند که ایمان قوایی است  1359(. ویلیام جیمز1375برای پرورش سالمت روان آدمی اهمیت دارد که هوا برای تنفس)شهبازی،

آن در حكم سقوط بشر است. وی همچنین بیان داشته است که موثرترین داروی شفابخش  که بشر به کمک آن زندگی می کند و نبودن

نگرانی ها ،ایمان واعتقادات مذهبی است .از دیدگاه یونگ،دین یک حالت خاص روح انسانی است که بر طبق معنای اصلی کلمه دین در زبان 

را به «قدرت قاهره»وتوجه دقیق به بعضی از عوامل مؤثر استكه بشر نام التین می توان آن را چنین تعریف کرد:دین،یک حالت مراقبت،تذکر 

(.در واقع،دین ودینداری حقیقی است که پیوسته با بشر بوده و شالوده زندگی وی را تشكیل می دهد.پس 1380آن اطالق می کند )کویینگ

هویت وانسجام می بخشد و در افراد جامعه حس  می توان نتیجه گرفت که دین ونماز از ارکان اصلی فرهنگ هر ملتی است،جامعه را

همبستگی به وجود می آورد. در میان ارزش ها باورهایی که در شكل دادن به روش زندگی افراد نقش مهمی ایفا می کنند،ارزش ها 

ز عناصر مؤثر بر شخصیت واعتقادات دینی مخصوصا نماز از مهم ترین آنهاست.ارزش ها وباورها و در رأس آنها ایمان و اعتقادات مذهبی ا

است. شخصیت،فراگیرترین مفهوم روان شناختی است که تمامی کارکردهای انسان را تحت سیطره خود قرار می دهد.براین اساس ،ویژگی 

های شخصیتی از مؤلفه های اثرگذار بر نوع رئابط انسانی ،تعامالت اجتماعی و به طور کلی ،تمامی فعالیتهای انسان در صحنه 

(. از این روشخصیت وویژگی های شخصیتی می تواند یكی از تعیین کننده های عمل به باورهای دینی 2005)گوتیرزوهمكاران جامعه

نیز در یک پژوهش طولی به مطالعه مذهبی بودن ،معنویت گرایی و شخصیت پرداختند.نمونه  2007باشد..وینک،سی سیوال،دیلون،تریسی 

بود.فرضیه پژوهش آنها این بود که از ویژگی های شخصیتی در نوجوانی می توان برای پیش بینی  زن و مرد شرکت کننده209آنها شامل 

مذهبی بودن و معنویت گرایی در سالهای بعدی زندگی استفاده کرد.نتایج نشان دا د که مذهبی بودن ،رابطه مثبتی با وجدان گرایی و توافق 

در پژوهش خود نشان داد که تفاوتهادر شخصیت و  2006ر بزرگسالی دارد. .دوریز سوننسگرایی و معنویت ،رابطه مثبتی با انعطاف پذیری د

نشان داد که توافق گرایی،وجدان گرایی و  2002شكل گیری هویت می تواند تعیین کننده گرایش های مذهبی باشد.نتایج پژوهش دوریز

نیز بیان می کند که دینداری ،رابطه مثبتی با  2002دارد.ساروگلو  انعطاف پذیری ،رابطه معنادار ومثبتی با دینداری در مسیحیان بلژیكی

تحقیقی را در مورد سرمایه گذاری اجتماعی و شخصیت با استفاده از فرا تحلیل رابطه ویژگی های  2007توافق گرایی دارد.جنیفر وبرنت

ست که افراد مذهبی نمره های کمتری در روان پریشی بیانگر آن ا 1992شخصیتی داوطلب بودن انجام دادند..نتایج پژوهشی فرانسیس وکاتز

گرایی ندارد.در این پژوهش،دو عامل برون گرایی و روان رنجوری ارتباط معناداری با دینداری ندارند.نتایج پژوهش فیرن،لویز و فرانسیس 

جوری ،رابطه معناداری با مذهبی بودن نیز نشان داد که روان پریشی،رابطه منفی با شاخصه مذهبی دارد و برون گرایی و روان رن 2003

میان کاتالیک فرانسه انجام دادند هیچ رابطه معناداری بین پنج عاما شخصیت و دینداری  1998ندارددرپژوهشی که استری فلر و مک نالی 

ر دینی نیز رشدیافته تر معتقدند ،افرادی که نمره باالیی در انعطاف پذیری دارند از نظ 1996و مكم کری  2002به دست نیامد.ساروگلو 

هستند و افراد مذهبی،نمره های باالتری در عامل وجدان گرایی نسبت به افراد غیر مذهبی دارند. فیدر در مطالعه بر روی دانشجویان روان 

 شناسی ،رابطه مثبتی بین عدم انعطاف پذیری و نگرش های مذهبی ، به دست آورد. .

پزشكی است که هر ساله حجم زیادی از تحقیقات شناسی و روانهای مهم در مباحث روانبهزیستی و روان شناختی یكی از مقوله

ای از چرخه تحول است که شناسان بوده است. دورة نوجوانی دورهرا به خود اختصاص می دهد و عوامل مؤثر بر آن همواره مورد توجه روان

-های جدیدی مواجه میأثیرگذار و مهم است، چه، در این دوره افراد با چالشدر خالل آن، باورهای خودکارآمدی بر پیامدهای روانشناختی ت

(نیروی محرکه و  1.2004ها تا حدی تحت تأثیر باورهای خودکارآمدی فرد است )کپراشوند و چگونگی کنارآمدن و سازگاری با این چالش

دهند و بنابراین بایستی به مسئله سالمت روان وبهزیستی روانشناختی نوجوانان اهمیتی بیش از پویای جامعه را همین قشر تشكیل می

گذشته داده شود. عوامل متعددی ممكن است در سالمت  و بهزیستی روانشناختی  تأثیر داشته باشند. یكی از این عوامل باورهای 

شناسی شد. از دیدگاه وارد پیشینة روان (Bandura)ا مقاله آلبرت بندورا ب 1977است که از سال  belifes) 2efficacy-(Selfخودکارآمدی 

های بندورا خودکارآمدی توانایی فرد در انجام یک عمل خاص در کنار آمدن با یک موقعیت ویژه است. به عبارتی، خودکارآمدی به قضاوت

(. بندورا بر اهمیت ادراك pajares.F.1997شود)عملكرد اطالق میهایشان برای به ثمر رساندن سطوح طراحی شدة افراد در رابطه با توانائی

های مختلف علمی فرد از کارآمدی به عنوان میانجی شناختی عمل انسان تأکید دارد. از طرفی چاپ صدها مقاله در دهه گذشته در مجله

. تحقیقات اخیر بندورا maddux.J.2002)است) هاهای مختلف زندگی و سالمت انسانبیانگر اهمیت و جایگاه سازه خودکارآمدی در جنبه

های گیری برنامهتر برای پیتر به درد، انگیزش کمهای ضعیفنشان داده است که احساس خودکارآمدی پایین با افزایش فشار روانی، پاسخ

تر به فشارهای روانی، قدرت های زیستی کممربوط به تندرستی، همبسته است، برعكس احساس خودکارآمدی باال با فشار روانی و پاسخ

های تندرستی همبسته است. باورهای خودکارآمدی از دو طریق بر رفتارهای مرتبط با تندرستی مندی زیادتر به برنامهتر و عالقهانطباق بیش

                                                            
 1.capra 
 - belifes 2fficacye-Self2 
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أثیر آنها بر کارکرد زیستی او، گذارند یكی از طریق تأثیرات این باورهابر رفتارهای مرتبط با تندرستی فرد و دیگری از طریق تانسان تأثیر می

( باورهای خودکارآمدی بر 1381گذارد)کدیورهای مختلف و هم بر فرآیند بهبود از بیماری تأثیر میبه عبارتی هم بر احتمال بروز بیماری

، انتخاب 2003a.A.ur3(bandگیری، مقابله با استرس و افسردگی)طرز فكر افراد، چگونگی رویارویی با مشكالت، سالمت هیجانی، تصمیم

گذارد. نظام باورها از طرفی در بهبود رفتار، سالمتی و رضایتمندی از زندگی نقش دارد و از طرف دیگر ها  تأثیر میاهداف و دسترسی به آن

نقش  cacy)ineffi 4(Perceivedبسیاری از مسائل و مشكالت افراد ناشی از این باورها است. بر طبق نظر بندورا ناکارآمدی ادراك شده 

ها و باورهای تواند منجر به احساسکند. همچنین میهای عاطفی بازی میآزردگی و دیگر حالتمهمی در افسردگی، اضطراب، استرس، روان

پوچی گردد. زمانی که فرد خود را در رسیدن به انتظارات باارزش ناکارآمد بداند افسرده خواهد شد و وقتی که خود را در کنار آمدن با 

بینند و این باعث های تهدیدآمیز ناتوان ببیند مضطرب خواهد شد  افراد دارای خودکارآمدی ضعیف، تكالیف و کارها را دشوارتر میحركم

تواند شود. بنابراین میشود، در مقابل، باورهای خودکارآمدی قوی باعث آرامش و نزدیكی به تكالیف مشكل میافزایش استرس در آنان می

آموزان خودکارآمدی همچنین در یادگیری و پیشرفت مؤثر است. دانش .)2002س5ندة قوی برای پیشرفت افراد باشد )پاجریبینی کنپیش

شوند در نظریة شناختی اجتماعی بندورا، افراد دارای تری نایل میهای بیشدارای خودکارآمدی قوی در مقایسه با ضعیف به پیشرفت

تری به استرس و بد کارکردی دارند در پذیری کمعوامل فشارزاهای خاص و تقاضاهای بین فردی، آسیباحساس کارآمدی باال در مقابله با 

توانند از اضطراب و افسردگی جلوگیری کنند های کلیدی و مهم زندگی نظیر پیشرفت تحصیلی و تعامالت اجتماعی بهتر مینتیجه در جنبه

داری بدین نتیجه دست یافت که بین خودکارآمدی و مشكالت رفتاری رابطة معنیدر تحقیق خود  2004در سال  (Caprara). کاپرارا 

وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق بندورا و گروهی از پژوهشگران ایتالیایی در شهر رم نشان داد که کارآیی شخصی با پیشرفت تحصیلی، 

از طریق چهار منبع یا ترکیبی از آنها فرا گرفته شده، ( کارآیی شخصی 1377آفرین و افسردگی ارتباط دارد )شولتسرفتارهای مشكل

-یابد. با نفوذترین منبع کارآیی شخصی تجربیات مهارت یعنی، عملكردهای قبلی هستند، به طور کلی عملكرد موفقیتافزایش یا کاهش می

گیری اجتماعی یعنی تجارت سرمشقدهد. دومین منبع کارآیی، ها را کاهش میدهد و شكست آنآمیز تجربیات کارآیی را افزایش می

تواند کارآیی شخصی را باال ببرد یا پایین بیاورد. آخرین منبع سازی اجتماعی نیز میکنند. قانعجانشینی هستند که دیگران تأمین می

اد دچار ترس و اضطراب های فیزیولوژیكی و هیجانی فرد هستند معموالً هیجان شدید عملكرد را پایین می آورد. زمانی که افرکارآیی حالت

 آید .ها پایین میشدید با سطوح باالی استرس می شوند، انتظارات کارآیی آن

نشان داد که بین خودکارآمدی و سالمت روانی رابطة مثبت معناداری وجود دارد.  1383نتایج پژوهش اعرابیان و همكاران در 

-( نیز به بررسی مقایسة باورهای خودکارآمدی دانش1381)کندری 1381( و کندری در 1377)سازمان بهداشت جهانی 1381مژدهی در 

ای و کارو دانش پرداختند. با این حال به رابطة خودکارآمدی با سالمت روان به جز یک مورد های نظری، فنی و حرفهآموزان پسر شاخه

های مختلف زندگی و سالمت انسان دارد.لذا  ر جنبهدهد که نظام باورهای فرد نقش مهمی بپرداخته نشده است. تمهیدات یاد شده نشان می

 با توجه به متغیرهای پژوهش فرضیه های زیر  بین شد.

 بین کل عامل های اعتقادات دینی و بهزیستی روان شناختی دانشجویان رابطه  معنادار وجود دارد. فرضيه اول:

 شجویان رابطه معنادار وجود دارد.بین خودکار آمدی  عمومی  و بهزیستی روان شناختی دان  فرضيه دوم:

 بین اعتقادات دینی وخودکار آمدی عمومی دانشجویان دارای رابطه معنادار وجود دارد.  فرضيه سوم:

 

 

 روش تحقيق

پژوهش حاضر از جمله از پژوهش های همبستگی محسوب می شود که در آن ابتدا روابط همبستگی ساده بین  اعتقادات دینی 

می با بهزیستی روان شناختی  دانشجویان  از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد سپس از طریق تحلیل مسیر مبتنی وخودکار امدی عمو

( تاثیرگذارترین عوامل از بین اعتقادات دینی وخود کار امدی )به عنوان متغیر هایی 251 -195،ص 1385بر تحلیل رگرسیون)منصورفر

 ن متغیر مالك مورد بررسی قرا گرفته است.پیش بین(بر بهزیستی روان شناختی به عنوا

                                                            
Bandora 3 

 inefficacy 4Perceived(4 

Pajres 5- 
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تشلیل داده اند جامعه  93-94جامعه آماری پژوهش حاضر را همه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور نقده سال تحصیلی 

ژوهش انتخاب نفر به عنوان نمونه جهت پ 120آماری معرفی شده،با استفاده از نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند.به این شكل که

 شدند و پرسشنامه را تكمیل نمودند. 

 ابزارهاي اندازه گيري

 در این پژوهش ،پرسشنامه هایی به شرح زیر مورد استفاده قرار گرفته است:

عبارت است مورد استفاده قرار دادند. شرر  10: این پرسشنامه را  شرر و همكاران  که دارای . پرسشنامه خودکارآمدي عمومی1

( بدون مشخص کردن عوامل و عبارات آنها معتقدند که این مقیاس سه جنبه از رفتار شامل میل به آغازگری رفتار، میل 1982) و مادوکس

گذاری پرسشنامه خودکارآمدی کند.شیوه نمرهگیری میبه گسترش تالش برای کامل کردن تكلیف و متفاوت در رویارویی با موانع را اندازه

 گیرد..( تعلق می5، تا کامالً موافقم=  1که به هر ماده از یک تا پنج امتیاز )کامالً مخالفم=  عمومی به این صورت است

 روایی و پایایی

 ( در بررسی مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر و همكاران روایی و اعتبار این مقیاس را تأیید کردند.1993وودروف و کاشمن )

ت کل مقیاس ضریب آلفای کرونباخ مربوط به کل عبارات آزمون و هر یک از عبارات به منظور بررسی همسانی درونی عبارا اعتبار:

 (. 1385/ براورد شد )اصغرنژاد، 890عوامل محاسبه شد پایایی این پرسشنامه 

( محاسبه شد. 1966جهت مطالعه روایی مالکی، همبستگی درونی این مقیاس با مقیاس منبع کنترل راتر )روایی مالکی: 

)که در این محاسبه پیشرفت تحصیلی  r=  -3330/0زیی مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر و مسند مهارگذاری درونی راتر همبستگی ج

دار هستند. همبستگی معنی <P 01/0باشد که در سطح می r= 342/0های مذکور مهار شده است( و همبستگی پیرسن بین مقیاس

 به دست آمده است. -287/0(، 1982ران )ها در مطالعه شرر و همكاپیرسون بین این مقیاس

سؤالی اتكینز وهاودون  26برای اندازه گیری پایبندی دینی از پرسشنامه .پرسشنامه  سنجش اعتقادات دینی و مذهبی: 2 

ل (استفاده شد.البته برخی عبارت های این پرسشنامه برای استفاده در میان دانشجویان مسلمان تعدیل شده است،.تحلیل عام2007)

 26اکتشافی دوزیر مقیاس یا عامل موسوم به پایبندی مذهبی عمومی و باور به نیروی مافوق)خداوند متعال(به دست داده است. ازمیان 

سؤال آن به باور به نیروی مافوق )خداوند متعال(اختصاص دارد. مقدارهای  ویژه 10سؤال به پایبندی مذهبی و 16سؤال این پرسشنامه ،

 درصد از واریانس کل پرسشنامه بوده است. 5/64می باشد که مجموع قادر به تبیین  24/1و43/8ه ترتیب عامل اول ودوم ب

سؤالی ریف  18برای اندازه گیری بهزیستی روان شناختی از پرسشنامه  .پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف:3

میان دانشجویان تعدیل شده است،.این پرسشنامه دارای روایی و  (استفاده شد.البته برخی عبارت های این پرسشنامه برای استفاده در2007)

 (90/0پایایی قابل قبول بوده است که قبال در تحقیقات مختلف استفاده شده است.)پایایی

 : تحليل داده ها

 بین اعتقادات دینی و خودکار امدی عمومی دانشجویان رابطه  معنادار وجود دارد. :1فرضيه 

 خودکار امدی عمومیو اعتقادات دینی ی : ضریب همبستگ1جدول 

نمیانگی متغیر ضریب  تعداد انحراف استاندارد 

 همبستگی

 سطح معناداری

19/74 اعتقادات دینی  59/8  021  17/0  001/0  

21/35 خودکار امدی عمومی  75/7  

   پژوهشدرسطح موردنظر خودکار امدی عمومی با اعتقادات دینی همانطور که مشاهده می شود بین 

 01/0> p   وجود دارد.معنا دار رابطه ، 

 بین اعتقادات دینی  و بهزیستی روان شناختی دانشجویان رابطه معنادار وجود دارد.  :2فرضيه 

 بهزیستی روان شناختیو  اعتقادات دینی: ضریب همبستگی 1جدول 
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نمیانگی متغیر انحراف  

 استاندارد

ضریب  تعداد

 همبستگی

سطح 

 معناداری

19/61 خودکارآمدی  73/9  021  24/0  000/0  

59/54 اعتقادات دینی  27/5  

 

   درسطح موردنظر پژوهش بهزیستی روان شناختیبا  اعتقادات دینیهمانطور که مشاهده می شود بین 

 01/0> p   وجود دارد.معنا دار رابطه ، 

 شناختیاعتقادات دینی و بهزیستی روان : ضرایب رگرسیون مولفه های  3جدول 

  یبهزیستی روان شناخت           

اعتقادات دینیولفه های م  

Beta t Sig 

41/0* پایبندی مذهبی  12/5  001/0  

 

06/0 اعتقادات دینی  73/0  600/0  

 

رابطه  p <01/0درسطح  اعتقادات دینی و بهزیستی روان شناختیمولفه های همه شود، همانطور که در جدول فوق مشاهده می

 است وبعد از جهت گیری مذهبی است .( 41/0) پایبندی مذهبیمعناداری دارد. با توجه به ضرایب بتا بیشترین رابطه، 

گام به گام  از آزمون تحلیل رگرسیون به روش  اعتقادات دینیاز طریق مولفه های  خودکار امدیپیش بینی به منظور بررسی 

 استفاده شد.

 اعتقادات دینی عامل هايبر اساس  امدي عمومی خودکار: پيش بينی 4جدول

R 2R پيش بين شاخص  F Sig 

41/0 خودکارامدی  17/0  29/26  001/0  

 

رابطه  p <01/0درسطح  خودکار امدی عمومی بر اساس مولفه های اعتقادات دینیشود، همانطور که در جدول فوق مشاهده می

می 17/0و ضریب تعیین برابر با  41/0برابر با دانشجویان خودکار امدیبا  اعتقادات دینیی هامعناداری دارد. ضریب همبستگی بین مولفه 

 . را پیش بینی کند خودکار امدی عمومی دانشجویان توانسته  اعتقادات دینیمولفه های  17/0باشد در واقع 
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 بحث ونتيجه گيري:
عوامل گوناگون با سالمت و بهداشت روانی انسان ها در مقاطع مختلف زندگی ارتباط دارد.شواهد بدست امده نشانگرآن است که نگرش رفتار 

 و جهت گیری مذهبی و دینی با بهزیستی روان شناختی مرتبط است. 

نتایج هماهنگی ارائه نكرده است. با این حال بررسی تحقیقات حوزه تاثیر مذهب بر  بهزیستی وسالمت عمومی با اینكه در خارج از کشور 

پژوهش مورد بررسی قرار گرفته ،نشانگر آن است که بین اعتقادات دینی و گرایش های  850که در آن حدود  2001کوئینگ و الرسن 

یز هم بستگی متوسط تا ن 2003مذهبی با بهزیستی روان شناختی رابطه مثبتی وجود دارد. محققان دیگری نیز چون هاکنی و ساندرز 

ف شریفی  1379ضعیفی را بین دینداری و سالمت عمومی گزارش نموده اند. در عین حال تحقیقات داخلی مانند خداپناهی و خوانین زاده 

نیز نشان از وجود رابطه بین نگرش و اعتقادهای دینی ومذهبی با بهزیستی  و سالمت عمومی در دانشجویان  1378ومیر هاشمیا 1381

است.براین اساس می توان نتیجه گرفت که نتایج این تحقیق با تحقیقات محققان فوق هم سویی نسبی دارد . نتایج بدست آمده نیز از 

جهات نظری قابل توجیه است.پایبندی مذهبی که در درجه نخست دارای نیرومندترین تاثیر بر سالمت روانی و بهزیستی دانشجویان بود 

رفتن از دین ومذهب در زندگی معنی ومفهوم بخشیده شدن به زندگی از طریق مسائل دینی ،احساس حضور خداوند مضامینی مانند نیرو گ

متعال در تمام لحظه های زندگی ،استفاده از ایمان دینی به جای عقل ومنطق در زندگی ،حس حمایت شدن از طرف نیروی الیزال غیرقابل 

سان پس از مرگ را در برمی گیرد .همانطور که درون مایه این موارد مشخص می کند از یک رویت و مضامینی ،مانند ادامه حیات روح ان

طرف، اعتقادات دینی و مذهبی به اشخاص ،امید،معنی ومفهوم می بخشدواز طرف دیگر ،حس مورد حمایت بودن را ایجاد می کند در عین 

راد بر اساس آموزه های گوناگون دینی که از طریق خداوند به آنها حال حس حضور خداوند در تمام لحظه های زندگی باعث می شود تا اف

امر شده ،عمل نماید.بخش قابل توجهی از این آموزه ها پیرامون محور تقوی و پرهیزکاری است که خود باعث سالمت روان و همچنین 

دینی حمایتی ورهنمودی را بر عهده دارد که  بهزیستی روان شناختی می شود براین اساس ،می توان نتیجه گرفت که اعتقادات و باورهای

 بدین وسیله به اتخاذ سبک و روش زندگی سالم تر منجر می شود.

نتایج حاصله از فرضیات نشان داد بین اعتقادات دینی وخود کارآمدی عمومی دانشجویان رابطه معنادار وجودداردو همچنین نتایج در فرضیه 

هزیستی روانشناختی دانشجویان رابطه معنادار وجود دارد. همچنین نتایج حاصله از تحلیل رگرسیون دو نشان داد بین اعتقادات دینی با ب

رابطه معناداری دارد. ضریب همبستگی بین مولفه  p <01/0درسطح  خودکار امدی عمومی بر اساس مولفه های اعتقادات دینی،  نشان داد

 اعتقادات دینیمولفه های  17/0می باشد در واقع 17/0و ضریب تعیین برابر با  41/0با برابر دانشجویان خودکار امدیبا  اعتقادات دینیی ها

 را پیش بینی کند خودکار امدی عمومی دانشجویان توانسته 

 مراجع

 ساواالن نشر:،تهران اول چاپ رفتاری علوم در تحقیق های روش 1382 زاده،رمضان حسن 

 پرستاران در روان سالمت سطح بررسی»،ـ1385 کاویانی عبدی،حسین فتانه نیر، ومسعود،سیرتی مرتضی خاقانی 

-31 ش  هشتم سال روانی بهداشتی اصول فصلنامه «تهران پزشكی علوم دانشگاه به وابسته های بیمارستان در شاغل

 (86 تیر) زمستان و پاییز 32

 مجله«  دانشجویان مذهبی گیری جهت در شخصیت ساخت بررسی» 1379 زاده خوانین ومرجان محمد خداپناهی 

 .14 ش ، روانشناسی

 1902:اصلی زبان به اثر انتشار تاریخ دارالكفر انتشارات:قم قاینی مهدی: ترجمه وروان، جیمز،ویلیام،دین 

  .،و جوادی جعفر محمد ترجمه. پژوهش و نظریه: شخصیت روانشناسی( 1381. )بی. اولیور جان و ای¬الرنس پروین 

  .آییژ انتشارات تهران. کدیور پروین

 های شاخص با ناعادالنه و عادالنه دنیای باورهای چندگانه و ساده روابط»  1387 پرور گل محسن و ایلناز سجادییان 

 .بهار 1 ش سوم ،دوره معاصر ،روانشناسی«روانی وضعیت

 آزاد نشده،دانشگاه چاپ ارشد نامه پایان ، روان سالمت و برونی و درونی مذهبی رابطه ،بررسی1375شهبازی،آناهیتا 

 رودهن واحد اسالمی
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 هما نشر: تهران. محمدی سید یحیی ترجمة شخصیت های¬نظریه( 1377) شولتس و شولتس. 

  .و ربابه آبادی، قاسم نوری ترجمه زندگی، های¬مهارت آموزش برنامه( 1377)جهانی بهداشت سازمان  

 در شكیبایی و ،اضطراب،پرخاشگری ،افسردگی عمومی سالمت با دینی نگرش ،بررسیرابطه1381طیبه شریفی 

 اسالمی آزاد ،دانشگاه عمومی شناسی روان ارشد کارشناسی نامه پایان اهواز واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان

 .اهواز

 از ،رضایت عمومی سالمت با ودیگران خود برای عادالنه دنیای باورهای ـرابطه 1386 جوادی سارا: کامكار منوچهر 

 (.بهار)32 ش 9 س شناسی روان در وپژوهش دانش «خودکار افكار و مثبت ،عاطفه زندگی

 عزت میزان با آن رابطه و معلم تربیت دانشگاه به ورودی دانشجویان مذهبی نگرش بررسی ، 1380محمد مجدیان 

 (.چكیده)معلم تربیت دانشگاه ، ارشد کارشناسی نامه ن ،پایا کنترل منبع و نفس

 پژوهش ، «جنسیت نقش و کنترل مكان با مذهبی نگرش ارتباط»1385هنرمند زاده مهرابی مهناز و داود محمدی 

 (. زمستان) 4و3ش نهم ،دوره شناختی روان های

 تهران انتشارات:تهران:اول ،چاپ کامپیوتری های برنامه با همراه آماری پیشرفته های ،روش1385کریم فر منصور. 

 از دانشجویان روانی نیمرخ و کنترل مكان گیری شكل در مذهبی اعتقادات تأثیر ،1387حمیرا میرهاشمیان 

 .اسالمی آزاد دانشگاه ،فصلنامه تهران دانشگاههای

 عملی راهنمای ،1386،حسین مولوی SPSS10-13 پایان و ها پژوهش در استنباطی و توصیفی آمار: رفتاری علوم در 

 .اندیشه پویش:،اصفهان دکترا و ارشد های نامه

 ،مواد مصرف سوء از پیشگیری و روان بهداشت واحد. پروانه محمدخانی 

 انسانی علوم پژوهشگاه: تهران نجفی بتول است؟ترجمه سودمند شما سالمتی برای دین آیا 1380جی.گویینگ،هارولد 

 (1997 اصلی زبان به اثر انتشار تاریخ) فرهنگی مطالعات و

 شناسی روان و تربیتی علوم در کیفی و کمی تحقیق های روش ، 1383 گال ،جویس بورگ والتر و ،مردیت گال 

 .سمت انتشارات و بهشتی شهید دانشگاه انتشارات:همكاران،تهران و نصر رضا احمد ترجمه

 طباطبایی عالمه دکتری،دانشگاه رساله ، دینی های باور به عمل مقیاس یابی اعتبار و ،ساخت1377،محمود گلزاری 
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