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  چكيده
هدف اصلي مطالعه ي حاضر بررسي سالمت عمومي و خودكارآمدي در بين زنان شهر ايالم با عقايد 

نفر را به عنوان  100مذهبي باال و دانشجويان با عقايد مذهبي پايين است. براي نيل به اين هدف 
يين بودند. نفر با عقايد پا 50نفراز دانشجويان با عقايد مذهبي باال و  50نمونه انتخاب نمودم، كه 

استفاده شده است. نتايج به دست آمده نشان داد كه  T-TesTبراي تعيين نتايج از روش آماري 
زنان با عقايد مذهبي باال در دو مقياس سالمت عمومي و خود كارآمدي وضعيت بهتري نسبت به 
زنان با عقايد مذهبي پايين داشتند و به طور كل تاثير مثبت عقايد و باورهاي ديني را در سازوكاري 

  .بهتر با زندگي شان مي دهد
 

 .سالمت رواني، خودكارآمدي، عقايد مذهبي ، شهر ايالم :يديكل واژگان

 

  مقدمه

تأمين و حفظ سالمتي يكي از اهداف عالي انسان است كه براي تحقق اين هدف تمام كشورها بخش قابل توجهي از سرمايه هاي 
امر اختصاص مي دهند. از آن جا كه كشور ما ايران بر پايه حكومت اسالمي اداره مي شود، عالوه بر قوانين  مادي و معنوي خود را به اين

مدون ملي، در دين مقدس اسالم نيز براي نيل به اين هدف، دستورات صريحي بيان شده است. مسلماً يكي از ابزارها براي توان مند كردن 
  خود را از طريق آموزش و تعليم و تربيت به مدارج باالي انساني ارتقاء بدهيم. شخص، سالمت فكر و جسم است تا بتوانيم 

در مورد تأثير اعتقادات ديني بر بهداشت رواني از دير باز ميان متفكران اسالمي و متخصصان رواني نظرات متفاوتي وجود داشته 
عتقادات مذهبي  را يك اختالل نورتيك تلقي كرده و دين و ا هب) و همكاران مذ1856- 1939است. از يك سو روان كاواني چون فرويد (

) از سوي 1382باوري را نه تنها بر سالمت رواني مؤثر ندانسته اند، بلكه برعكس براي بهداشت رواني مخاطره آميز نيز مي دانند. (افروز، 
د معتقدات بشر اوليه را هم مورد توجه قرار داده و ) هر گونه اعتقاد ديني، ولو اين كه با خرافات مانن1875-1961ديگر افرادي چون يونگ (

) در اين راستا در سال هاي اخير استفاده از روان درماني مذهبي  در مداواي 15براي سالمت رواني افراد ضروري دانسته اند. (همان منبع: 
  ).  1385بيماري هاي رواني مورد بررسي قرار گرفته است. (بيان زاده، 

) عقيده دارند اگر بيماراني كه دچار اضطراب و افسردگي اند همراه با دارو 1990شناسان مانند كلكتووگاالنتز ( برخي ديگر از روان
ود مي يابند.  به هر حال پژوهش هاي فوق، لزوم توجه به بعد معنوي بيماران و بدرماني تحت روان درماني مذهبي  قرار بگيرند، سريع تر به

بي  آن ها را به عنوان يك پتانسيل مثبت درماني مطرح مي نمايد. اكنون با توجه به رواج سريع بيماري هاي بهره برداري از اعتقادات مذه
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  .ايران ، ايالم مدرس شهيد پرديس فرهنگيان، دانشگاه ، تربيتي علوم گروه ، مربي 1
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مقايسه سالمت رواني و خودكار آمدي زنان با عقايد 
مذهبي باال و عقايد مذهبي پايين شهر ايالم در سال 
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رواني در جوامع امروزي نياز به انجام پژوهش هاي بيشتر در  زمينه ي اعتقادات مذهبي  براي درمان اين افراد و در نيتجه حركت به سوي 

است مورد توجه مؤسسات آموزشي قرار بگيرد. مطالعه ي منابع اسالمي و نظرات دانشمندان  جامعه اي سالم احساس مي شود كه الزم
 مسلمان اين نكته را روشن مي كند كه التزام عملي به اعتقادات مذهبي  عامل بازدارنده بسياري از بيماري ها، مخصوصًا بيماري هاي رواني

  ) 1384است. (غباري بناب، 
  بيان مسئله :

حقايقي است كه در عرصه هاي گوناگون انساني حضور جدي دارد و دين پژوهي نيز متناظر با اين عرصه ها، شاخه هاي دين از 
عديده اي   يافته است. روان شناسي دين، يكي از شاخه هاي مهم دين پژوهي است كه با دين ورزي و دينداري ربط و نسبت وثيق دارد. 

بخش مستقلّي به روان شناسي دين اختصاص يافته است و نشريات علمي پايگاه هاي اينترنتي و  امروزه در انجمن روان شناسي آمريكا،
همايش هاي مستقل ويژه اي به اين موضوع مي پردازند و توجه به آن به گونه اي افزايش يافته است كه به عنوان يك درس رسمي در 

تي در برخي از مؤسسات علمي، رشته اي تخصصي به شمار مي آيد. بسياري از دانشگاه هاي معتبر دنيا جايگاه خود را يافته و ح
  )1385(آذربايجاني، موسوي اصل 

مسئله اساسي كه در اين تحقيق مطرح شده به رابطه ي بين دين و دين داري و عقايد مذهبي  با سالمت عمومي و خودكار آمدي 
ت كه آيا افرادي كه عقايد ديني باالتري دارند در زمينه بهداشت رواني هم افراد مي پردازد. به عبارت ديگر بررسي اين نكته حائز اهميت اس

  ؟به همين ترتيب در سطح بااليي از بهنجاري قرار دارند يا نه
گاهي دين به عنوان پديده اي مستقل از انسان در نظر گرفته مي شود كه برخي گزاره هاي اعتقادي، اخالقي و عملي را در بر مي 

، معين، 1373با موارد كاربرد كلمة دين در فارسي (مثالً دين اسالم، دين مسيحيت و ...) بيشتر سازگاري دارد. (دهخدا،  گيرد. اين معنا،
1371.(  

سالمت عمومي هم چنان كه از نام آن پيداست يك مفهوم كلي است كه جنبه هاي جسماني و رواني را در بر مي گيرد. سالمتي 
و عاري بودن از بيماري را در ذهن تداعي مي كند و كليه تالش هاي پزشكان و روان شناسان در جهت عمومي مفهومي است كه دور بودن 

حفظ اين سالمتي و جلوگيري از بروز اختالل در جسم و روان بوده است. سالمتي در تحقيق حاضر مؤلفه هاي جسماني، روابط اجتماعي، 
رد در اين مؤلفه ها، آيا در حد بهنجار قرار دارد يا اين كه به ناهنجاري متمايل اضطراب و افسردگي را شامل مي شود. به اين معني كه ف

  است. 
افرادي كه عقايد ديني و مذهبي  دارند، سبك و شيوه ي زندگي خاص خود را دارند كه اين رفتارها و عملكرد هاي خاصي را به 

ها خواهد بود. مسئله اساسي رابطه ي بين عقايد ديني و سالمتي همراه دارد و تعيين كننده ي سالمتي يا عدم سالمتي در آينده ي آن 
افراد است كه در اين زمينه از سوي دانشمندان و نظريه پردازان گوناگون عقايد مختلفي مطرح شده است. اين كه متدين شويم تا به آثار 

است افرادي كه از دين به عنوان ابزاري در راه هدف مثبت آن بر سالمت دست يابيم، احتماالً خيلي مؤثر نخواهد بود. تحقيق نشان داده 
زم به ديني، كه خودش هدف است. تاستفاده مي كنند، از منافع رواني فعاليت ديني بهره مند نمي شوند. بلكه آن كساني كه خودشان را مل
ات و نگراني و اضطراب كمتر بهره ور مي كنند (يعني اشخاص با  ايمان واقعي) محتمل تر است  كه از سالمت روان، رضايت بيشتر از حي

كوشش براي «و همكارانش پس از بررسي رابطه ي بين فعاليت هاي ديني و نگراني از مرگ، نتيجه گرفتند كه:  وشوند. به عنوان مثال آلواراد
ت، در عوض شايد پايين آوردن اضطراب از مرگ يا افسردگي به خاطر مرگ از طريق مشاركت ديني بيشتر، يك عالج تضمين شده نيس

  ».  ايمان عقيده و تعهد بايد قبالً وجود داشته باشد، تا شخص كم شدن اضطراب از مرگ را تجربه كند
بنابراين براي اين كه افراد به منافع تندرستي دست پيدا كنند، احتماالً نياز دارند كه دين را به خاطر خود دين جست وجو كنند، نه 

  )1386- به داليل سالمت. (ابراهيمي 
  اهميت و ضرورت

از نظر بهداشت و روان افراد سالم افرادي نيستند كه موقعيت هاي تنش زائي را تجربه نكنند بلكه افراد سالم افرادي اند كه در عين 
را براي و خوبي برخوردار باشند و از طرفي نيز سعي كنند كه بهترين راه حل  بموقعيت ها هم چنان از سالمت عمومي مناس نبرخورد با اي

  خود انتخاب نمايند. 
بعضي از روان شناسان معتقدند داشتن عقايد ديني و مذهبي  مي تواند تا حدودي سالمت روان انسان را تأمين كند. در مقابل عده 

 بر سالمت روان را منفي ارزيابي مي كنند.  هباي هم هستند كه اثر مذ

و گسترش روز افزون جوامع شهري و پيچيدگي بيشتر ارتباطات باعث  افزايش استرس و اضطراب در نتيجه ي پيشرفت تكنولوژي
مي شود تا افراد جامعه در صدد رفع اين استرس ها و افسردگي ها برآيند و از آن جايي كه در جوامع امكانات براي همه ي افراد يكسان 

جمله روي آوردن به مواد مخدر، شركت در گروه  نيست بنابراين ممكن است راه هاي غير منطقي جهت رفع اين مشكالت انتخاب شود، از
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هاي دوستي و كلوپ ها و پارتي ها كه از مكان هاي رواج فساد مي باشند و استفاده از قرص هاي روان گردان. اين در حالي است كه اگر 

د، اوالً كمتر دچار بيماري هاي ياد افراد عقايد ديني و مذهبي  را به طور دروني شده و مذهبي  شده و به طور في نفسه در خود پرورش دهن
شده مي شوند، در ثاني اگر هم مبتال شوند به دليل باز داري هاي اخالقي كه عقايد ديني ايجاب مي كنند به سمت روش ها و شيوه هاي 

  گي هاي مثبت خود با بيماري ها مبارزه مي كنند.  ژانحرافي كشيده نمي شوند و در عوض با پرورش وي
طور خالصه اهميت و ضرورت تحقيق را جنبه هاي مختلفي تأييد مي كنند و در زمينه ي رابطه ي باورهاي ديني و  در نهايت به

سالمتي رواني و جسماني و افزايش اعتماد به نفس، تحقيقات بيشتري بايد صورت بگيرد. چرا كه انسان امروزي براي آينده اي روشن و بهتر 
 نياز اساسي به نتايج آن دارد. 

  داف پژوهشي:اه
  و سالمت عمومي زنان  . ديني ) تعيين رابطه بين عقايد 1
  ) تعيين رابطه بين عقايد ديني و خودكار آمدي زنان  . 2

  رابطه ي معني دار وجود دارد.  بين عقايد ديني و سالمت عمومي زنانفرضيه اّول: 
  بين زنان با عقايد مذهبي باال و پايين از نظر سالمت عمومي تفاوت وجود دارد. فرضيه دّوم: 

  بين زنان با عقايد مذهبي باال و پايين از نظرخودكارآمدي تفاوت وجود دارد.  فرضيه سوّم: 
  زنان با عقايد مذهبي باال سالمت عمومي بهتري از گروه پايين دارند.  فرضيه چهارّم: 
  باالخودكار آمدي بهتر و باالتري از گروه پايين دارند.  مذهبي با عقايد زنان فرضيه پنجم: 

  به دست آورده اند.  GHQه اي است كه زنان درآزمون رمندر تحقيق منظور از سالمت عمومي 
  تعريف مفهومي خودكار آمدي: 

اليت هاي فردي و يا ارزيابي هاي انتظارات متصور يك فرد در موفقيت در يك كار يا رسيدن به يك نتيجه ي خوب از طريق فع
  )1997مشخص از توانايي ها يا شايستگي هاي خود براي انجام كاري يا رسيدن به هدف يا غلبه بر مانعي. (بارسون و بيرمي، 

  تعريف عملياتي خود كار آمدي: 
  ده اند. از خودكارآمدي نمره اي است كه زنان در آزمون (خودكارآمدي) به دست آور در اين تحقيق منظور

  مباني نظري و پيشينه تحقيق :
رهيافت وي بيشتر باليني بود. جيمز ».  دين انسان، عميق ترين و خردمندانه ترين چيز در حيات اوست«معتقد بود:  ويليام جميز 

، 1384(الياده،  مهم ترين ثمره عمرش را تدوين آزمون هاي انتقادي مصلحت انديشانه (پراگماتيك) براي سنجش تجربة ديني مي دانست.
 ).83ص 

ويليام جيمز علم و دين را در اهداف و روش ها مشترك و مشابه دانسته، استفاده از يكي را مانع بهره بردن از ديگري نمي داند. هر 
و البته استفاده  دوي دين و دانش، براي كسي كه بتواند از هر يك از اين دو عمالً استفاده كند، كليدهايي براي بازكردن قفل خزانه جهان اند

  ) 1998، به نقل از پونتام 110، ص 1902از يكي مانع استفاده ي ديگري نمي شود. (جيمز، 
برخالف فرويد، يونگ مدافع دين است و فكر مي كند، تجربه هاي ديني به يك معنا واقعي اند و اين براي جامعه ضرورت دارد. 

ا مي توان در خواب بيماران، در تعدادي از اديان و اسطوره هاي جهاني و در كشف عمده ي يونگ آن است كه موضوعات مشترك خاصي ر
  علم كيمياگري مشاهده كرد.  

بر مي انگيزند. اين لحاظات رؤيا راهي اند براي ناهشيار و  دبه نظر وي، رؤياها غالباً لحظاتي ملكوتي اند كه احساس تقدس را در فر
ة به نظر وي، برخي از بيمارانش ايده ها و رؤياهايي دارند كه از تجربه متعارف و معمول آنان نشأت نمي گيرد. روش وي عبارت بود از مطالع

  ).102، ص 2000(آرگيل، » رؤياهاي بيماران و رؤياهاي گزارش شدة تاريخي و نيز مطالعه ي دين اسطوره اي
يونگ معتقد است براي انسان امروز، تنها شيوه ي منحصر به فرد، شناخت دين از راه هاي ناهشيار است. يونگ بر خالف تصور  

 )167، ص 1387برخي منتقدان (جان مك كواري، 

دست كم يك بار در هفته به كليسا درصد كساني كه  85شركت كننده از چهارده كشور اروپايي، معلوم شد  000/163در تحقيق با 
بود. (انيگل هارت،  77هستند، ولي در ميان افرادي كه هرگز به كليسا نمي رفتند، اين درصد » بسيار راضي«مي روند، از زندگي خود 

ستگي ميان افراد ). اين مطالعه نشان دهنده ي تأثير مثبت ولي متوسط رفتن به كليسا بر رضايت و شادماني در زندگي است. اين همب1990
 مسن بيشتر است.
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در پژوهشي كه جامعه آماري اش ايرانيان مقيم كانادا بودن، همبستگي ميان دينداري و مؤلفه هاي روان درستي (رضا مندي، 
كامل  نفر از افراد اين جامعه آماري، به پرسش نامه اش پاسخ 201خشنودي و نبود افسردگي) مورد تحقيق قرار گرفت. در اين پژوهش كه 

دادند، همبستگي مثبت و معنا داري بين رضامندي وخشنودي، كه از مؤلفه هاي روان درستي به شمار مي آيند. با دين داري به دست آمد. 
ميان دين داري و افسردگي نيز همبستگي منفي و معنادار وجود داشت. اختالف زن و مرد و نيز افراد مجرد و متأهل معنا دار نبود. (آرين، 

  ) 1، ص 1385
) تحقيقي تحت عنوان بررسي ميزان افسردگي و رابطه ي آن با نگرش فرد نسبت به مذهبي بودن در دانش آموزان 1386احمدي (

نفر دختر و پسر دانش آموز با روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب  472سال آخر دبيرستان هاي اسالم شهر انجام داده، در اين پژوهش 
آزمون افسردگي بك و جهت گيري مذهبي آلپورت مورد سنجش قرار گرفتند. يافته هاي اين تحقيق نشان داد كه بين شدند و با استفاده از 

  ) وجود دارد. و اين همبستگي از لحاظ آماري معني دار است. r=-52/0ميزان افسردگي و نگرش مذهبي، همبستگي منفي (
نگرش مذهبي افراد بر ميزان افسردگي، اضطراب و سالمت روان آنان، ) براي بررسي اثر ميزان 1376طهماسبي پور و كمانگيري (

تير و مجتمع درماني حضرت رسول اكرم (ص) انجام دادند. و نتيجه گرفتند كه ضرايب  7نفر از بيماران بيمارستان هاي  50مطالعه اي روي 
مي باشد.  - 85/0سالمت روان و و نگرش مذهبي  - 56/0نگرش مدهبي و افسردگي  – 46/0همبستگي بين ميزان نگرش مذهبي و اضطراب 

 35نقش مذب در كاهش مشكالت رواني دختران صورت گرفته است، محقق «) تحت عنوان 1374در تحقيقي كه توسط سلطان محمّدي (
اجراي پرسش نامه و نفر از كساني كه كمتر وجهه ي مذهبي داشتند را انتخاب كرده و بعد از  35نفر از افرادي را كه مذهبي بودند و نيز 

  .تجزيه و تحليل داده ها، مشخص نمود كه دختران مذهبي در مقايسه با دختران غيرمذهبي از مشكالت رواني كمتري برخوردارند
  جامعه آماري پژوهش:

  كليه ي زنان شهرايالم جامعه ي آماري اين پژوهش را تشكيل مي دهند.   
  

  نمونه آماري  و روش نمونه گيري: 
نفر را (زنان) به روش تصادفي ساده انتخاب نموديم. به صورت دقيق تر در روش نمونه  100امعه ي آماري به تصادف از بين ج

  گيري تصادفي ساده هر يك از اعضاي جامعه داراي شانس مساوي و مستقل براي انتخاب شدن هستند. 
  طرح پژوهش:

و خودكار آمدي بين زنان با عقايد مذهبي باال و زنان با عقايد  از آن جا كه هدف اين پژوهش بررسي و مقايسه ي سالمت عمومي 
  مقايسه اي مي باشد.   –مذهبي پايين است، از نوع علي 

  روش دست يابي به داده ها:
و پرسش نامة  GHQدر اين پژوهش براي جمع آوري داده هاي مرتبط با موضوع از پرسش نامه ي نگرش مذهبي، پرسش نامه ي  

  ، استفاده شده است. اطالعات الزم در مورد اين ابزارهاي در زير آمده است.   GSEخود كار آمدي شرز و همكاران 
  پرسش نامه ي نگرش مذهبي:

گويه است كه اعتقادات مذهبي و ديني افراد را به بهترين نحو مورد سنجش قرار مي دهد. سؤاالت  37اين پرسش نامه داراي  
  طراحي شده است كه بتواند به طور عملياتي افراد با نگرش باال و پايين را به خوبي تقسيم بندي كند. طوري 

را  1مي باشد. يعني اگر فردي در پاسخ به گويه ي مثالً اول، گزينه ي  7تا  1درجه بندي ميزان اعتقاد افراد به هريك از گويه ها از 
را برگزيند باالترين نمره را كسب مي كند. كمترين نمره اي كه  7كه در پاسخ به اين گويه گزينه انتخاب كند پايين ترين نمره و فرد ديگري 

شده پس مقدار به دست آمده  37- 259مي باشد. براي تعيين نقطه ي برش  259و بيشترين امتياز  37يك فرد مي تواند به دست آورد 
 259از  148مي باشد به دست مي آيد.  148ه مي شود و نمره ي ميانه كه نمره به آن اضاف 37)، پس 111مي شود ( 2) تقسيم بر 222(

منها شده بر دو تقسيم مي شود
)2

111(
منها  148از  5/55بدست مي آيد، پس  5/203اضافه شده عدد  148به دست مي آيد و به  5/55،  

  به دست مي آيد.  5/112مي شود و عدد 
با  5/203تا  5/112با عقايد مذهبي پايين، از  5/112تا  37ه طور كل به سه دسته تقسيم مي شوند از به اين روش آزمودني ها ب

) از نمونه 5/203تا  5/112با عقايد مذهبي باال شناخته شدند. در نهايت گروه متوسط يعني ( 259تا  5/203عقايد مذهبي متوسط و از 
   و عقايد مذهبي پايين باقي ماندند. سپس عمليات آماري بر روي اين دو گروه انجام شد. حذف شد و در نهايت دو گروه با عقايد مذهبي باال

  پرسش نامه ي سالمت عمومي: 
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پرسشنامه ي سالمت عمومي، يك پرسش نامه ي غربالگري (سرندي) مبتني بر روش خود گزارش دهي است كه در مجموعه هاي 

رواني اند، مورد استفاده قرار مي گيرد. هدف اين پرسش نامه دست يابي به يك تشخيص باليني با هدف رديابي كساني كه داراي اختالل 
خاص در سلسله مراتب رواني نيست، بلكه منظور اصلي آن ايجاد تمايز بين بيماري رواني و سالمتي است (گلدبرگ نقل از حقيقي و 

) 1979) گلدبرگ و هيلر GHQ 28نامه ي سالمت عمومي () د ر اين پژوهش براي سنجش سالمت رواني زنان   از پرسش1378همكاران 
   پرسش در مقياس چهارگانه مي باشد استفاده شده است.   28كه حاوي 

  اعتبار پرسشنامه ي سالمت عمومي:
ظ مقصود از اعتبار آزمون، پاسخ دادن به اين سؤال است كه آزمون چه چيزي را اندازه گيري مي كند. و تا چه اندازه از اين لحا 

). دو تا از بهترين شاخص هاي اعتبار پرسش نامه هاي غربالگري، حساسيت و ويژگي آن است. 1376كارايي دارد. (سرمد بازرگان و حجازي 
آزمون غربالگري عبارت است از نسبت » حساسيت«يك آزمون غربالگري عبارت است از نسبت افراد سالم درست شناسايي شده و » ويژگي«

مطالعه در مورد اعتبار اين پرسشنامه در دنيا انجام شده است  70). تاكنون بيش از 1979ايي شده (گلدبرگ و هيلر، بيماران درست شناس
 GHQ 28 (84%) اين مطالعات را فرا تحليل كردند. نتايج نشان داده است كه متوسط حساسيت پرسشنامه (1988كه (ويليامز و گلدبرگ 

) در تحقيق كه 1378) مي باشد. (گلدبرگ، نقل از حقيقي و همكاران، %85تا  %78(بين  %82برابر ) و متوسط ويژگي آن %89تا  %77(بين 
) تحت عنوان رابطه ي سر سختي و مؤلفه هاي آن با سالمت رواني زنان   انجام شده، پرسش 1378توسط آقاي حقيقي و همكاران (در سال 

) اعتبار يابي شده است. ضرايب اعتبار SCL -90-Rجديد نظر شدة عالئم رواني (نامه ي سالمت عمومي با استفاده از نمره ي كل فهرست ت
  گزارش شده است.  %82، %72، %85، %86براي حيطه هاي چهارگانه به ترتيب 

  پايايي پرسش نامه ي سالمت عمومي: 
، %92ونباخ به ترتيب، ضرايب ) براي پايايي حيطه هاي چهار گانه پرسش نامه به روش آلفاي كر1378آقاي حقيقي و همكارانش (

گزارش كرده اند. در اين پژوهش هم براي پيدا كردن پايايي آزمون از  %89و  %88، %69، %75و به روش تنصيف به ترتيب  83%، 91%، 88%
و نيز  %74 %43، %68، %68روش آلفاي كرونباخ استفاده شد كه ضرايب به دست آمده براي حيطه ي چهارگانه به ترتيب  عبارت اند از 

  بود.   %86ضريب آلفاي به دست آمده براي كل مقياس 
  روش نمره گذاري پرسش نامه سالمت عمومي:

روش هاي مختلفي براي نمره گذاري اين آزمون پيشنهاد شده است. در اين پژوهش از روش نمره گذاري ليكرت استفاده شده كه  
) مي 3) و گزينه ي د (نمره 2)، گزينه ي ج (نمره 1ي صفر)، گزينه ي ب (نمره  ) است، يعني گزينه ي الف (نمره3، 2، 1،  0به صورت (

به عنوان نمره ي برش در نظر گرفته  23خواهد بود. در اين پژوهش نمره ي  84گيرد. حداكثر نمره ي آزمودني با اين روش نمره گذاري، 
  شده است.  

باشد به عنوان مشكوك غربال مي شود. اين نمره ي  23ابر يا بيش از بدين معني كه اگر نمره ي آزمودني در آزمون غربالگري بر
) اين پرسش نامه به صورت منفي نمره گذاري شده است، 1374برش با استفاده از تحقيقات گذشته تعيين شده است. (پاالهنگ و يعقوبي، 

  افراد است.   يعني نمره ي باال در اين پرسش نامه نشان دهنده ي اختالل زيادتر در سالمت عمومي
  پرسش نامه ي خودكارآمدي:

) استفاده شده است. آزمون خودكارآمدي توسط GSEبراي سنجش اين متغير از پرسش نامه ي خودكارآمدي شرز و همكاران ( 
  ست.  شرز و همكاران با هدف تهيه ي ابزاري تحقيقات بعدي و مشخص كردن سطوح متفاوت خودكارآمدي عمومي افراد جامعه ساخته شده ا

گزارش شده است و آلفاي به دست آمده  a=%82) 141، 1379پايايي اين پرسش نامه در تحقيق انجام شده توسط مقيمي فام (
و با طول  76/0براون با طول برابر  –) ضريب پايايي اين آزمون از طريق روش اسپيرمن 1375رضايت بخش مي باشد. در تحقيق براتي (

) ضريب پايايي اين آزمون را با استفاده از روش 1376به دست آمد. طباطبائي ( 76/0نيمه كردن گاتمن برابر و از روش دو  76/0نابرابر 
برآورده شده است.  a=74/0اعالم كرد. ميزان پايايي اين آزمون در تحقيق حاضر نيز با استفاده از روش آلفاي كرونباخ  %70آلفاي كرونباخ 

د كار آمدي، امتياز به دست آمده توسط آنها اندازه هاي چندين ويژگي شخصيتي همبسته شده براي سنجش روايي سازه اي مقياس خو
(گورين، الئو  L.Eبيروني را     خرده مقياس كنترل شخصي مقياس  –است. اين اندازه هاي شخصيتي در برگيرندة مقياس كنترل دروني 

)  همبستگي هاي 1375كراون). مقياس شايستگي بين فردي (روزنبرگ) مي باشد. (براتي  –ونتين) مقياس درجه تمايل اجتماعي (مارل 
پيش بيني شده بين دو خرده مقياسي خود كار آمدي عمومي و اجتماعي با اندازه هاي خصوصيات شخصيتي متوسط بود و در جهت تأييد 

ر ارزيابي روايي سازه اي اين آزمون نتايج حاصل از اين وسيله ) به منظو1376اعتبار سازه آزمون تهيه شده است. در تحقيق طباطبائي (
مطابق روش مورد استفاده توسط گيبسون و دمپو و ولفوك و هوي با استفاده از روش تحليل عاملي مورد  تجزيه و تحليل قرار گرفت و به 
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امالً همخواني دارد و از روايي سازه اي خوبي برخوردار اين نتيجه رسيد كه فرم فارسي اين وسيله با فرم انگليسي و اصلي آن از لحاظ سازه ك
  است. 

امتياز تعلق مي گيرد. ماده هاي  5تا  1شيوه ي نمره گذاري پرسش نامه ي خود كارآمدي به اين صورت است كه به هر ماده از 
معكوس و يعني از راست به چپ امتيازشان  ) از چپ به راست امتيازشان افزايش مي يابد بقيه ماده ها به صورت1، 3، 8، 9، 13، 15شماره (

  افزايش مي يابد. 
  روش جمع آوري داده ها:

پرسش نامه توأمان با هم به هر آزمودني ارائه مي شد و فرد مورد نظر اقدام به پر كردن  3جمع آوري دادها به اين شكل بود كه هر  
پاسخنامه ها مي نمود. تنها مشكل در پاسخدهي به آزمون ها در زمينه ي تعداد زياد سؤاالت بود به طوري كه هر آزمودني وقتي پرسش 

پرسش نامه ي ارائه شده به  100مي گرفت و تعداد سؤاالت را مي ديد با حالت تعجب پاسخ مي داد. هيچ يك از نامه ها را به دست 
  آزمودني ها ناقص تكميل نشده بود و به طور كل پرسش نامه هاي اطالعات مفيدي را در هر سه زمينه به دست دادند.  

دكار آمدي و سالمت عمومي هستند و هدف مشاهدة نتيجه ي اثر با توجه به اين كه متغيرهاي اصلي اين پژوهش دو متغير خو
  دو جدول اصلي در مورد نتايج به دست آمده است.  T-TesTبخشي عقايد ديني و مذهبي در اين دو متغير است، بنابراين با استفاده از روش 

قايد مذهبي پايين است و جدول بعدي يك جدول مربوط به مقايسه ي خودكار آمدي دو گروه يعني با عقايد مذهبي باال و با ع
  ) بين دو گروه مذكور مي باشد.  GHQمربوط به مقايسه ي سالمت عمومي (

  تجزيه و تحليل داده ها :
، درجه 4/43برابر با  t، 47/1خطاي استاندارد ميانگين  4/10، انحراف معيار 9/63نفر، ميانگين  50نمونه  خودكارآمدي گروه باال:

  ) مي باشد.  000.معني داري ( سطح  49ي آزادي 
برابر است با  t، 47/1، خطاي استاندارد ميانگين 43/10، انحراف معيار 2/59نفر، ميانگين  50نمونه  خودكار آمدي گروه پايين:

  ) مي باشد. 000.، سطح معني داري (49درجه آزادي  09/40
) تفاوت ميانگين 000.، سطح معني داري (49رجه ي آزادي ، د503/12برابر  با  t سالمت عمومي گروه با عقايد مذهبي باال:

  مي باشد.   8/24
) تفاوت ميانگين 000.، سطح معني داري (49، درجه ي آزادي 615/12برابر  با  t سالمت عمومي گروه با عقايد مذهبي پايين:

  مي باشد.   9/26
  هر دو متغير اصلي معني دار بوده است.  د ر %95تجزيه و تحليل داده هاي نشان مي دهد كه تفاوت ها در سطح  

  ) فرضيه هاي و تأييد يا عدم تأثير آن ها: 4- 3
بين عقايد ديني و سالمت عمومي زنان   رابطه ي معني دار وجود دارد. بررسي جدول نشان مي دهد كه بين دو گروه با  فرض اول:

روه عقايد مذهبي باال و پايين از نظر سالمت عمومي تفاوت معني داري وجود دارد. بنابراين، اين تفاوت بايد ناشي از تأثير عقايد ديني در گ
  رد مي شود.   1Hتأييد و  0Hي گيريم عقايد ديني با سالمت عمومي زنان   رابطه معني داراي دارد. باال باشد. پس نتيجه م
بين زنان با عقايد مذهبي باال و پايين از نظر سالمت عمومي تفاوت وجود دارد. با توجه به نمرات مقايسة بين ميانگين  فرضيه دوم:

مي باشد. هر قدر ميانگين سالمت عمومي باال باشد وضعيت سالمت عمومي وخيم تر  9/26و گروه پايين  8/24ها، سالمت عمومي گروه باال 
  درجه باالتر از گروه باالست بنابراين وضعيت وخيم تري دارد. تفاوت بين دو گروه معني دار است.  2است. گروه پايين تقريباً 
و  9/63ي تفاوت وجود دارد. ميانگين خودكارآمدي گروه باال بين زنان با عقايد مذهبي باال و پايين از نظر خودكارآمدفرضيه سوم: 

  تفاوت دو گروه معني دار است و به نفع گروه با عقايد مذهبي باالست.   %95مي باشد، كه در سطح  2/59گروه پايين 
ميانگين گروه پايين اندازة  زنان با عقايد مذهبي باال سالمت عمومي باالتري از گروه پايين دارند. نتايج نشان داد كه فرضيه چهارم:

ي از باالتري از گروه باال است و هر قدر امتياز باالتر باشد وضعيت سالمت بدتر است. بنابراين گروه با عقايد مذهبي باال سالمت عمومي بهتر
  رد مي شود.   1Hتأييد و  0Hگروه با عقايد مذهبي پايين دارند. 

خودكارآمدي بهتري و باالتري از زنان   با عقايد مذهبي پايين دارند. براساس تحليل داده زنان   با عقايد مذهبي باال فرضيه پنجم: 
هتري از ها ميانگين گروه با عقايد مذهبي باال، باالتر از گروه با عقايد مذهبي پايين است. بنابراين زنان   با باور ديني باال خود كارآمدي ب

 رد مي شود.   1Hتأييد و  0Hگروه با عقايد پايين دارند. 
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One- Sample Test 
Test Value=0  
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20,8
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24,860
0 

.000 
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9 

1
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خودكارآمدي گروه با 
 عقايد مذهبي باال 

31,2
314 

22,6
486 

26,940
0 

.000 
4

9 

1
2,615 

سالمت رواني گروه با 
 عقايد مذهبي پايين 

 
T-Test 

One- Sample Statistics 

Std. Error Mean Std. 
Deviation

Mean N   

1,47198 10,40849 63,9000 50 
عقايد مذهبي باال خود 

 كارآمدي گروه با عقايد

1,47634 10,43933 59,2000  50 
خود كارآمدي گروه با 

 پايينعقايد مذهبي 

 
One- Sample Test 

Test Value=0  

  
95% Confidence 

Interval of the Difference   Mean 
Difference 

Sig. 
(2-tailed) 

d
f  t

Upp
er

Lo
wer 

66,8
581 

60,9
419 

63,900
0 

.000 
4

9 

4
3,411 

عقايد مذهبي باال خود 
 كارآمدي گروه با 

62,1
668 

56,2
332 

59,200
0 

.000 
4

9 

4
0,099 

خود كارآمدي گروه با 
 عقايد مذهبي پايين 

  
  

  بحث ونتيجه گيري:
  تفاوت معني داري بين ميانگين هاي دو گروه با عقايد مذهبي باال و پايين وجود دارد.   - 
  تفاوت معني داري بين ميانگين دو گروه با عقايد مذهبي باال و عقايد مذهبي پايين در مقياس سالمت عمومي وجود دارد.  - 
  تفاوت معني داري بين ميانگين دو گروه با عقايد مذهبي باال و گروه با عقايد مذهبي پايين در مقياس خودكار آمدي وجود دارد.  - 
نشان مي دهد كه تفاوت معني داري بين ميانگين دو گروه با عقايد مذهبي باال و گروه با عقايد مذهبي پايين وجود دارد در  tنتايج آزمون  - 

  معني دار است.   %95مت عمومي و اين تفاوت به نفع گروه با عقايد مذهبي باالست. و اين تفاوت در سطح مقياس سال
د. به عبارت ديگر زناني كه عقايد مذهبي بااليي داشته اند، وضعيت سالمت عمومي به مراتب بهتري از زنان   با عقايد مذهبي پايين داشته ان

ضطراب، كاركرد اجتماعي وافسردگي و خودكشي مي باشد در زنان  ي كه باورهاي ديني باال دارند سالمت عمومي كه شامل وضع جسماني، ا
در سطح مطلوبي قرار دارد، اين نشان مي دهد كه مذبه و دين كه به عقيده ي برخي از انديشمندان و روان شناسان و حتي عده اي از عموم 

نفي دارد، اين عقيده رد مي شود و بالعكس نتايج اين تحقيق و تحقيقات ديگري كه در مردم، تأثيري بر سالمت انسان ندارد، دومي تأثير م
  اين زمينه انجام شده  بر تأثير مثبت و افزاينده اي سالمت عمومي صحّه مي گذارند. 
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نتايج مستقيم  اين مسلم است كه در اديان الهي به ويژه دين مبين اسالم خودكشي از گناهان كبير محسوب مي شود، خودكشي كه از
افسردگي است، بنابراين فردي كه عقايد ديني دارد حتي المقدور سعي دارد تا از افسردگي و نااميدي برحذر باشد تا به خودكشي منجر 
نشود. هم چنين در سطح سالمت جسماني هم بدين نحو دستورات ديني در جهت افزايش سالمت فرد قرار دارند. دستوراتي هم چون دوري 

بط جنسي نامشروع، عدم مصرف مشروبات الكلي و ...، سعي در پاكيزگي و تميزي، عدم خوردن نجاسات و محرمات هم چون گوشت از روا
خوك و سگ و ... همگي تالش  در جهت افزايش سالمت جسماني انسان ها را نشان مي دهد. در زمينه ي كاركرد اجتماعي اديان الهي و به 

خود گذشتگي و در نظر گرفتن حد و مرزهاي ديگران مي كنند هم چنين توصيه به صله رحم و ديد و خصوص دين اسالم توصيه به از 
بازديد اقوام، توصيه به رعايت حال همسايگان، كمك به فقرا و تنگ دستان و بيماري توصيه هاي اخالقي ديگري مي كنند. انجام اين اعمال 

در جهت مثبت سوق مي دهد. به طور كل اين توصيه ها در جهت افزايش سالمت، به در انسان ها كاركرد اجتماعي را افزايش مي دهد و 
خصوص رواني، اثر گذارند و مانع گوشه گيري و در خود ماندگي افراد شده و آن ها را به فعاليت وا مي دارد كه همين فعاليت باعث سالمتي 

هايي در جهت باال بردن آرامش رواني صورت گرفته است. مانند توصيه  فرد مي شود. از نظر اضطراب هم در اديان الهي و دين اسالم توصيه
به ياد خدا در هر لحظه كه اين يادآوري باعث افزايش آرامش در دل ها مي شود. بنابراين به طور كلي دستورات و توصيه هايي كه در اديان 

  مي باشد. الهي و دين اسالم صورت مي گيرد به نفع افزايش سالمت رواني در انسان ها 
نشان مي دهد كه تفاوت معني داري بين ميانگين دو گروه با عقايد مذهبي باال و گروه با عقايد مذهبي پايين وجود دارد در  tنتايج آزمون  - 

ان  ي معني دار است. به عبارت ديگر، زن %95مقياس خودكارآمدي و اين تفاوت به نفع گروه  با عقايد مذهبي باالست و اين تفاوت در سطح 
كه عقايد مذهبي بااليي داشته اند، خودكارآمدي به مراتب بهتري از زنان با عقايد مذهبي پايين داشته اند. باورهاي خود كارآمدي، قوي 
ترين پيش بيني كننده ي سطح عملكرد نهايي مي باشند و افرادي كه از خود كارآمدي باالتري برخوردارند، معتقدند كه مي توانند، به طور 

ثر با رويدادهايي كه مواجه مي شوند برخورد كنند و يا اينكه ادراك كار آمدي بر توفيق در رفتارهاي وابسته به سالمتي از قبيل ترك مؤ
 سيگار، تجربه ي درد، كنترل وزن اثر مي گذارد و ادراك ناكار آمدي نقش عمده اي در ابتالء به اضطراي و افسردگي بر عهده دارد. از طرفي

و احساس ارزشمندي بر خودكارآمدي افراد تأثير گذاشته و آن ها را كار آمدتر مي نمايد. يعني مي توان استنباط نمود آگاهي  خودشناسي
ديني يا وقوف در دين و بصيرت يافتن در امور مربوط به معادالت بشري، احساس ارزشمندي يا به تعبيري كرامت انسان را باال برده و 

  (اثر بخش نمودن افراد در انجام وظايف محوله) نيز اثر خواهد گذاشت.   طبيعتاً در خود كارآمدي
) رابطه ي معنا داري را بين ميزان ديني بودن جوانان و ميزان سازگاري آن ها گزارش كرده است. علمي 1379هم چنين وطن خواه (

ين آورده است: مذهب با تعليم اين كه طبيعت چن» نقش دين و اعتقادات ديني در بهداشت رواني«) در بررسي خود تحت عنوان 1385(
زندگي دنيوي با سختيها و آسايش كامل آخرت حاصل خواهد شد. افراد را آماده برخورد با مشكالت نموده است و با بيان اين كه وقوع اين 

گاري با مصائب و سختي ها را سختي ها حكمتي دارد و براي تكامل فردي و اجتماعي بشر الزم و گذرگاه وصول به كماالت مي باشد، ساز
تسهيل مي كند و در واقع از نظر وي اين گونه مي توان استنباط كرد كه اعتقاد ديني، خود كارآمدي فرد را در مقابله با مسائل و مشكالت 

ت كه زنان  ي كه افزايش  داده و سبب تقويت عزت نفس فرد دين دار در برابر مصائب مي شود. در كل نتايج تحقيق حاضر حاكي از آن اس
عقايد مذهبي باالتري دارند سالمت عمومي و خودكارآمدي باالتري هم از خود نشان مي دهند و در نهايت نتيجه ي كلي كه مي توان 
استنباط نمود اين است كه مذهبي بودن و عقايد ديني داشتن باعث سالمتي باال، خودكارآمدي باال، عزت نفس باال، روابط اجتماعي مفيد و 
مؤثر، اضطراب و افسردگي كمتر و ده ها پيامد مثبت ديگر در انسان مي شود و با داشتن چنين ويژگي هايي است كه باعث پيشرفت جامعه 

  ي بشري مي شود. 
  

  پيشنهادهاي تحقيق: الف) پيشنهادهاي كاربردي:
شناسي و حتّي در رشته هاي ديگر دانشگها، ) گنجاندن واحد درسي به نام روان شناسي دين در بين دروس دانشگاهي رشته ي روان 1

  جهت آشنايي بيشتر زنان با اثرات مفيد دين داري. 
  ) نهادينه كردن ارزش هاي معنوي در جامعه (توسط گروه مرجع) .2
) آگاه سازي و تالش براي افزايش شناخت ديني و تقويت باورها و اعتقادات افراد در رسانه ها و حوزه ي تعليم و تربيت و كاهش فاصله ي 3

بين شناخت و عمل ديني و ملتزم نمودن افراد جهت عمل به دانسته هاي ديني يا به جريان انداختن آموزه هاي ديني در رفتار و كردار 
  افراد. 

  
  پيشنهادهاي پژوهشي:  ب)

  ) پيشنهاد مي شود در رابطه با باورهاي ديني و هوش هيجاني افراد و بررسي رابطه ي آن ها پژوهش صورت بگيرد. 1
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) پيشنهاد مي شود در زمينه ي ميزان موفقيت تحصيلي در بين زنان با عقايد مذهبي باال و زنان با عقايد مذهبي پايين تحقيقاتي صورت 2
  بگيرد. 

  . ) پيشنهاد مي شود در زمينه ميزان رضايت زناشوئي در بين زنان با عقايد مذهبي باال و زنان با عقايد مذهبي پايين تحقيقاتي صورت بگيرد3
  ) پيشنهاد مي شود بين نگرش مذهبي و ميزان خالقيت زنان تحقيق صورت بگيرد.  4
  رهاي مذهبي زنان ، تحقيق انجام بگيرد. ) پيشنهاد مي شود در زمينه ي ميزان دل پذيري افراد و باو5
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