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 رابطه نگرش مذهبی و بهداشت روانی در ادارات دولتی شهرستان ایوانغرب

 
 

 سکینه رحیمی ،زهرا کاظم زاده ، سما خسروی ،رضا رضائی

 

 

 

 

 کارشناس مشاوره پردیس شهیدمدرس ایالم

 کارشناس علوم تربیتی پردیس امام جعفرصادق ایالم

 کارشناس علوم تربیتی پردیس امام جعفرصادق ایالم

 کارشناس علوم تربیتی پردیس امام جعفرصادق ایالم

 

 
ادارات دولتی رابطه نگرش مذهبی و بهداشت روانی در  انجام این پژوهش از هدف: چکيده

است.  همبستگی نوع از پژوهش توصیفی است. روش 5931شهرستان ایوانغرب در سال 

کارکنان  ادارت دولتی شهرستان ایوانغرب در سال  کلیه شامل پژوهش آماری ی جامعه

ای و با نفر می باشد از بین آنان به روش تصادفی طبقه 591باشد که تعداد آنهامی 5931

ابزار  نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید. 511مورگان تعداد استفاده از جدول 

گلدبرگ و پرسش نامة تعهد  پرسشنامه سالمت عمومی پرسشنامه های پژوهش شامل

 به کرونباخ آزمون از استفاده با آنها پایایی و تأیید آنها روایی کهبودند.  مذهبی ورتیگتون

به دست آمده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده های پژوهش از  %41،% و 48 ترتیب

روشهای آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار و  روشهای آمار استنباطی همچون 

های جمع داده spssضریب همبستگی پیرسون استفاده شد و سپس از طریق نر م افزار 

درصد را افراد  11. عمده شرکت کنندگان، با آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

 داری معنی و مثبت سال تشکیل دادند، همچنین در این پژوهش همبستگی 01تا  01بین 

گیریم نتیجه می .گردید سالمت روانی و نگرش مذهبی یافت یعنی مطالعه اصلی متغیر دو  بین

دارت دولتی شهرستان با سالمت روان در زنان و مردان شاغل در ا که بین نگرش مذهبی

وضعیت  الزم ساز و کارهای  ایجاد با  تا است الزم ایوانغرب رابطه معناداری وجود دارد بنابراین

 . یابد ارتقا  سالمت روانی و نگرش مذهبی 

 سالمت روانی، نگرش مذهبی، هویت دینی، کارکنان. :يديکل واژگان
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 مقدمه

 بهتر برای است دانشی روان سالمت، است بوده مطرح متمادی اعصار و قرون در و بشر پیدایش بدو از سالمتی موضوع     

 خود محیط با بتوانند عاطفی و روانی صحیح روشهای اتخاذ با تا کندمی کمك افراد به که است فنی و هنر همچنین ،زیستن

 هدف اجتماعی یك و انسان هر اساسی حق . سالمتیبیابند مشکالتشان حل برای را تری مطلوب حلهای راه و نموده سازگاری

 اجتماعی و روانی ابعاد جسمی، دارای که باشند. سالمتی می افراد سالمت به تأمین موظف ها سازمان و ها دولت تمام و است

 کامل فعالیت توانند می صورتی ها در انسان همه و است اجتماعی و فردی های نقش برای ایفای ضروری و الزم شرط است،

 سالمتی در اختالل دچار که کسی تردید بدون .سالم بداند را ها آن جامعه هم و کنند احساس سالم را هم خود که باشند داشته

 (.51: 5931بود)محمدی، خواهد ناتوان و اجتماعی خانوادگی فردی، الزامات و تعهدات گرفتن عهده بر است از

 ایفای نقش با و است نیازمند ها آن خدمات به بشری که جامعه هستند منابع انسانی سیستم مهم اعضاء امروزه کارکنان از     

سالمت روان از جمله مفاهیم مهم و اساسی در روانشناسی است (. 5944گذارند)محمدی، می تأثیر اداری نظام بر مختلف های

شخیص روشهایی ت.سالمت روان افراد را تحت تاثیر قرار دهند ن توجه کرده اند عوامل مختلفی می تواندآکه محققان زیادی به 

 راهکارهای و بفهمند را خود رفتارهای علل تا کند کمك  آنها تواند می دهند می نشان را خود رفتار آن طریق از  که افراد

 اجتماعی آموزشی، موفقیت است بدیهی  بنابراین(. 5،0111لیمن و کینر) کنند پیدا مناسب برخورد و مدیریت برای را مناسب

های اجتماعی و  و شایستگی توانمندی ها. است فرد روانی سالمت  و بهینه روانشناختی عملکرد از برخورداری مستلزم آرمانی

 های پژوهش نتایج(.0111 ، و وونگ، 0وونگ فو وانگ)هیجانی از عوامل تعیین کننده و موثر بر سالمت روانی به شمار می روند

 مطالعه مورد افراد درصد 05 مجموع در که است این دهنده نشان ایران در روانی اختالالت میولوژی اپید زمینه در هگرفت انجام

 4/9 درکشور افسردگی اختالالت شیوع میزان روان، سالمت آزمون های مقیاس براساس. برند می رنج روانی اختالالت انواع از

 بوده درصد 5/5 اجتماعی عملکرد اختالل و درصد 1/5 عالئم سازی جسمانی اختالالت درصد 9/0 افسردگی اختالالت درصد

 (.34: 5941 ، باال نور) است

 ها دیدگاه بلکه شود نمی آنها و اضطراب تنش باعث افراد پیرامون اتفاقات و رویدادها که است معتقد 9، 0151 الیس آلبرت     

مواجه می  مشکل با را آنان زندگی و شود می آنها در اضطراب و تنش به منجر است که اتفاقات و رویدادها از افراد باورهای و

 فرد به و نگرد می حوادث به روشنی پایگاه از فرد شود، می در زندگی بیشتر فعالیت به منجر منطقی تفکر الیس نظر کند . از

اتفاق  که رویدادی درباره خود های خواسته و آرزو ترجیحات، حد از یك شخص که دهد . زمانی می عمل و توان شهامت امید،

 مهیب :شود می منجر غیرمنطقی نوع اعتقاد سه به تفکر این رسد، می الزامی و قطعی نگر مطلق حد به و گذرد می افتاده

 پایه واقعیت بر را خود افکار کند می فکر منطقی شیوه به که شخصی که حالی در .ناکامی نکردن تحمل و تخریبی خود سازی،

 کوشد می او .کند روشن تر سریع را اش های شخصی هدف تا کند می کمك خود به و نهد می بنا ذهنی عقاید نه و عینی های

 این البته داند، می او افکار را هیجانات انسان منشأ آورد . الیس وجود به خود برای را تضاد شخصی یا تعارض میزان ترین کم تا

 معموالً منطقی باور واقع در .کنیم کنترل را خود هیجانات تمامی تعقل، از طریق باید یا توانیم، می ما که نیست معنا آن به

                                                           
Kinz&Liman 1 

Wongfo Wang&Wong 2 

Allies 3  
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 غیرمنطقی باور و خود( نظر مورد به اهداف نرسیدن خاطر به ناراحتی یا تأسف احساس مثال، مناسب)برای هیجانات منجر به

 شود.) آلبرت می خود( اهداف به نرسیدن دلیل به خشم یا حقارت افسردگی، مثال، احساس برای نامناسب هیجانات به منجر

 (.85: 0151الیس،

مولفه های متعددی بر روی سالمت روان در افراد موثر بوده که از آن جمله میتوان به نگرش مذهبی افراد اشاره      

 اعتقادات افراد، اجتماعی قانونمند های رفتار تجلی جهت در سازنده و مثبت های نگرش تقویت های زمینه از یکی داشت.امروزه

 به و کار خانواده،محیط متن در روزمره های رفتار و اعمال در مذهبی های انگاره از ایشان پذیری تآسی و افراد مذهبی و دینی

 رویکرد با. اند بوده  افراد دینی ماهیت و هویت دهنده خودشکل ها، باور و اعتقادات این. است شده محسوب اجتماع خالصه طور

 تحت را افراد است ممکن که مخاطراتی و ها چالش میزان زندگی، در مذهبی های راهکار و دستورات لحاظ و مذهب به افراد

 (.551 :5941:کریمی)است یافته کاهش شدت به داده قرار تاثیر

 بنابراین است؛ ارتباط در فرد دیگر باورهای با که شود تلقی می مهم جهت آن از باور یك که است معتقد 8، 0118فلین     

 (.49:  5943بگذارد ) استادی و همخدمتان، تأثیر شخص باورهای بر سایر تواند می باور یك

. باشد می محیط در آن تکوین و دینی های آموزه از منبعث افراد عمل و رفتار شاخصه دهنده نشان دینی هویت الواقع، فی      

 به را بشر ابناء و نموده نهی را.. و اخالقی،فساد اجتماعی،تجاوز،بی نظم در خلل هرگونه وجود دینی، های حتم،آموزه طور به

 توصیف، این با. است داده نشان افراد به را زندگی صحیح های راه،مسیر نقشه یك عنوان به و داده سوق تعالی و رستگاری سوی

 دهنده نشان متعدد تحقیقات زمینه این در. است بوده جرائم کاهش در افراد در دینی هویت نقش بررسی دنبال به تحقیق این

 افراد در مذهبی و دینی های کیفری، نهاده و جزایی امور انجام از افراد بازداشت و نهی عامل مهمترین که است بوده مطلب این

سالمت روان باشد که بین (. بنابراین پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این سئوال می50: 5944 محمدی،) است بوده

 کارکنان و نگرش مذهبی رابطه وجود دارد؟

 اهداف

 هدف اصلی  

 با سالمت روان در ادارت دولتی شهرستان ایوانغرب. نگرش مذهبی رابطه

 

 اهداف فرعی

 رابطه نگرش مذهبی در زنان شاغل در ادارت دولتی شهرستان ایوانغرب

 ایوانغرب رابطه نگرش مذهبی در مردان شاغل در ادارت دولتی شهرستان

 

 

 

                                                           

Fline4  
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 فرضيه پژوهش

 با سالمت روان در زنان شاغل در ادارت دولتی شهرستان ایوانغرب رابطه وجود دارد. بین نگرش مذهبی .5

 با سالمت روان در مردان شاغل در ادارت دولتی شهرستان ایوانغرب رابطه وجود دارد. بین نگرش مذهبی .0

 ایوانغرب رابطه وجود دارد. با سالمت روان در ادارت دولتی شهرستان بین نگرش مذهبی .9

 

 پيشينه پژوهش

و نتایج اکثر مطالعات نشان دهنده اثر   جسم انجام شده  پژوهشهای متعددی در مورد اثر نگرش مذهبی  بر سالمت روان و حتی    

و همکاران در مطالعه   تنی بوده است آکلین –مذهبی بر عالئم بیماریهای روانی   -مثبت مذهب بر سازگاری روانی و اثر منفی بی

خود درباره اثر مذهب و مقابله با سرطان به این نتیجه رسیده اند که بین مذهب درونی و معنای زندگی رابطه مثبت وجود دارد و 

 (.58: 0115و همکاران،  منفی وجود دارد)آکلین  همچنین بین یاس و ناامیدی، خصومت و انزوای اجتماعی و مذهب رابطه ای

(در پژوهش خود تحت عنوان ) سبك زندگی مذهبی و سالمت روان( به این نتیجه رسیدند که مذهبی که 0110اران )برگن و همک

دارای رشد مذهبی پیوسته بوده اند به نظر سالمتر از کسانی آمدند که دارای رشد مذهبی غیر پیوسته بوده اند . در پژوهش جالب 

وسط همین گروه، همبستگی بین هدایت مذهبی و اضطراب ، صفات شخصیتی ، دیگری تحت عنوان ) دینداری و سالمت روان ( ت

حکایت از آن داشت که بین مذهبی بودن و   کنترل نفس ، افکار غیر منطقی و افسردگی، مورد ارزیابی قرار گرفت، نتایج کلی

عملکرد بهتر شخصیتی رابطه مثبت  رابطه منفی وجود دارد و همچنین بین دینداری و کنترل نفس و نیز بین دینداری و  اضطراب

 (0110وجود دارد)برگن و همکاران،

مسن مشخص شد،   افراد  ( در رابطه با ترس از مرگ ونقش مذهب در0119در تحقیق انجام شده توسط کونیکا کوال و همکاران)     

ران ترس کمتری از مرگ دارند.در اشخاص مسنی که از عقاید مذهبی جهت سازش با انواع استرس استفاده می کنند نسبت به دیگ

بیمار با  91یك تحقیق که به بررسی ارتباط بین اعتقادات مذهبی با افسردگی و به راه انداختن بیماران پس از جراحی بر روی 

شکستگی لگن در یك بیمارستان آموزشی در آمریکا پرداخته، مشخص شده است که این اعتقادات ار تباطی مثبت و قابل توجه به 

 (.0119هبود بیماران و راه افتادن آنها و ارتباطی معکوس با افسردگی این بیماران دارد)کونیکا کوال و همکاران،ب

( در تحقیق خود به یکی از دردسر سازترین مسایل اندیشه جیمز تمرکز نموده و آن پیوند اخالق و دین است اینکه 0111باگت )     

دهد یا بر عکس، نکته ای است که مورد توافق نیست باگت خود بر آن دین را در دل اخالق قرار میداند یا او اخالق را مجزا از دین می

های فرو کاستن گرایانه در مورد او نارواست. چه آنکه چنین کاری به است که جیمز اخالق و دین را دو حوزه مجزا دانسته و نگرش

 (. 0111باگت ،بهای ازد ست رفتن غنای فلسفه دین جیمز خواهد انجامید)

( نیز در تحقیق خود، بر همان مقوله ارتباط دین و اخالق در گوناگونی تجربه دینی انگشت نهاده و بر 0119کلجو و کریستنسون )     

ای که در نگاه جیمز، هر دو حوزه آنند که جیمز پیوندی دو جانبه که بسیار هم غنی است میان دین و اخالق برقرارکرده است به گونه

 (. 0119دهند)کلجو و کریستنسون،هم تاثیر گذاشته و به یکدیگر شکل می در

( در پژوهش خود درباره اخالق از منظر جیمز و پیاژه به تاثیر پذیری پیاژه از جیمز در مقوله اخالق اشاره 0119فراری و اکاموتو )     

کرده و بر آنند که در چنین دیدگاهی، رشد اخالقی گونه ای تربیت احساسات و عواطف خویش است. اما چون اخالق بستگی فراوان با 

تربیت فرد خردمند نیز باید نهایت کوشش را به عمل آورد خصوصاً فردی که به فهم آزمایشی از امور رسیده  عل دارد بنابراین در 

 (. 0119باشد)فراری و اکاموتو،
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خانواده و بهزیستی کاری با میانجیگری سالمت عمومی کارمندان زن ادارات  -آزمون مدل تعارض کار(  5939) خدیجه معرف      

خانواده و بهزیستی کاری با میانجیگری سالمت عمومی  -هدف پژوهش حاضر آزمایش مدل رابطه بین تعارض کار دولتی شهر اهواز

-می اهواز شهر دولتی ادارات زن کارمندان کلیه شامل حاضر پژوهش آماری جامعه. شدبادر کارمندان زن ادارات دولتی شهر اهواز می

ب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل: انتخا ساده ای مرحله چند تصادفی شیوه به که بود نفر 011 نمونه حجم. باشد

خانواده می باشد. ارزیابی مدل فرضی با استفاده از  -کارپرسشنامه بهزیستی کاری، پرسشنامه سالمت عمومی و پرسشنامه تعارض 

 .(5939)معروف،انجام گرفت AMOS/16 روش تحلیل مسیر و با استفاده از نرم افزار

خانواده و بهزیستی کاری با میانجیگری سالمت عمومی کارمندان زن  -آزمون مدل تعارض کار(  5939) خدیجه معرف      

خانواده و بهزیستی کاری با میانجیگری  -هدف پژوهش حاضر آزمایش مدل رابطه بین تعارض کار ادارات دولتی شهر اهواز

 ادارات زن کارمندان کلیه شامل حاضر پژوهش آماری جامعه. باشدر کارمندان زن ادارات دولتی شهر اهواز میسالمت عمومی د

ب شدند. ابزارهای مورد انتخا ساده ای مرحله چند تصادفی شیوه به که بود نفر 011 نمونه حجم. باشدمی اهواز شهر دولتی

خانواده می باشد.  -کاری، پرسشنامه سالمت عمومی و پرسشنامه تعارض کاراستفاده در این پژوهش شامل: پرسشنامه بهزیستی 

 .(5939)معروف،انجام گرفت AMOS/16 ارزیابی مدل فرضی با استفاده از روش تحلیل مسیر و با استفاده از نرم افزار

 

 روش تحقيق

 این آماری جامعه .است گرفته انجام صورت میدانی به و بوده همبستگی نوع از و پیمایشی - توصیفی پژوهش، این روش     

 قراردادی و پیمانی، )رسمی، صورت به کارگزینی حکم وسیله به که هستند ادارت دولتی شهر ایوانغرب کارکنان کلیه پژوهش

( و تعهد مذهبی در سال 5313گلدبرگ ) سالمت عمومی پرسشنامه 2 به پاسخگو و شده استخدام ادارات شهر ایوانغرب در (…

 حجم از مورگان و کرجسی جدول اساس بر پژوهش این درنفر است.  591توسط ورتیگتون می باشد که تعداد آنها  0119

 .گردیدند انتخاب ایطبقه-تصادفی صورت به که شده تعیین آماری نمونه عنوان به نفر 511 پژوهش، نفری جامعه 591 آماری

 ماده ای سالمت عمومی 04پرسشنامه است.  1لیکرت ایرتبه  1مقیاس قالب در که پرسشنامه دو از پژوهش این انجام برای

. باشد می مقیاس چهار دارای و است دشده ساخته عاملی تحلیل روش با (5313)هیلر و برگ گلد توسط (، که5313گلدبرگ )

 و اصلی دارد. ملزم سوال هفت مقیاس هر و سنجد می را اجتماعی کنش در اختالل افسردگی و – اضطراب -جسمانی عالئم

 و افکار از های نشانه شامل و پردازد می اخیر ماه در فرد روان سالمت بررسی که بوده سوال 51 بر مشتمل پرسشنامه این اولیه

 وبصورت نظرقرارگرفته تجدید مورد مکرر بطور پرسشنامه این است مشاهده قابل اجتماعی رفتارهای و نابهنجار احساسات

است.  معنادار( p<1115) سطح در که گردید گزارش %44 آزمون باشد. پایایی می دردسترس سوالی51و91و04و50 فرمهای

و همکاران به منظور سنجش میزان تعهد مذهبی افراد ساخته شد.  5توسط ورتیگتون 0119آزمون تعهد مذهبی در سال 

، بوده 41/1همچنین، ضریب پایایی پرسشنامة تعهد مذهبی با استفاده از روش بازآزمایی در فاصلة سه هفته برای کل آزمون 

( %55نفر) 55تعداد  نفر از ادارات شهر ایوانغرب است نشان داده است که 100است. بررسی نمونه آماری پژوهش که شامل 

سال و  81تا  91(دارای سن %09نفر ) 23سال، تعداد  91تا  01( دارای سن %81نفر) 45سال، تعداد  01دارای سن کمتر از 

نفر  45(دارای مدرک کاردانی، تعداد %01نفر ) 27تعداد سال بودند. همچنین  81(دارای سن بیش از %55نفر ) 16

                                                           
Likert 5 

6     Worthington  

http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/571316
http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/571316
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/792346
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/792346
http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/571316
http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/571316
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/792346
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/792346
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(دارای مدرک کارشناسی ارشد و باالتر بودند، بیشترین تعداد دارندگان مدرک مروبط به %04)نفر  28(کارشناسی و تعداد 81%)

( زن بودند. در نمونه %85نفر) 85(و تعداد %13نفر مرد) 13درصد بوده است. همچنین مشخص شد که  81.1مدرک لیسانس با 

 08سال، تعداد  51تا  1( بین%81نفر) 81عداد سال سابقه کار دارند، ت1(زیر %58نفر ) 58آماری سابقه کار مشخص شد که 

 سال سابقه کار دارند.  01( بیش از %51نفر) 51سال و  01تا  51(بین %08نفر)

 اسمیرنوف( –نتایج آزمون نرمال بودن داده ها: ) آزمون کولموگروف :5جدولنتایج 

 اسمیرنوف –آزمون کولموگروف 

  مقدار آماره درجه آزادی سطح معنی داری

 نگرش مذهبی 193/1 33 111/1

 سالمت روانی 188/1 33 141/1

اسمیرنوف استفاده شد. مقدار محاسبه شده است. آماره  -ها از آزمون معتبر کولموگروفبرای آزمون نرمال بودن باقی مانده

 1.11محاسبه شده برای آن بزرگتراز  p-valueمعادل مقادیری می باشد که  گانه چهارکولموگروف اسمیرنوف برای متغیر ها 

 باشند.های رگرسیون از توزیع نرمالی برخوردار میماندهتوان گفت باقیبوده و لذا می

 

 :با سالمت روان در زنان شاغل در ادارت دولتی شهرستان ایوانغرب رابطه معناداری وجود  بین نگرش مذهبی فرضیه اول

 .دارد

 : ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه اول0جدول

 (Pسطح معنی داری ) مقدار رابطه نوع همبستگی متغیرها

 با سالمت روان در زنان نگرش مذهبی

شاغل در ادارت دولتی شهرستان 

 ایوانغرب

 0/00 **0/705 پیرسون
 

 متغیر عنوان به سالمت روان زنان و مستقل متغیر عنوان در این بخش از پژوهش، با در نظر داشتن مولفه نگرش مذهبی به

از طریق آزمون همبستگی پیرسون اقدام نمودیم. بر اساس این آزمون، سطح معناداری و ضریب همبستگی پیرسون  وابسته،

 با سالمت روان در زنان نگرش مذهبیبدست خواهد آمد که گویای میزان همبسته بودن رابطه دو متغیر است. آزمون رابطه بین 

با ضریب همبستگی  0/00دار و تقریباً قوی بین دو متغیر در سطح معناداری شان داد که با اطمینان باالیی رابطه آماری معنین

از آلفا کوچکتر است پس این فرضیه  p-valueیا  و آلفای یك درصد وجود دارد. بنابراین چون سطح معنی داری 10/7پیرسون 

رابطه نسبتاً قوی بین این دو متغیر وجود  می باشد 10/7یا ضریب همبستگی پیرسون برابر   rگیرد و چون مورد تائید قرار می

 (. p=0/00،α=0/01  ،r=0/70دارد. )
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 با سالمت روان در زنان نگرش مذهبی: رابطه بین مولفه 5نمودار 

شاغل در ادارت دولتی شهرستان  زنانبا سالمت روان در  نگرش مذهبی:که به نحوی توزیع پراکندگی مقادیر دو متغیر 5نمودار 

را نشان می دهد، گویای آن است که با توجه به رابطه این دو متغیر با افزایش یکی از متغیرها متغیر دیگری نیز افزایش ایوانغرب 

 زنان با سالمت روان در نگرش مذهبی بینبررسی نتایج این فرضیه که در رابطه با آزمون سطح ارتباط معنی داری می یابد، 

بدست  پیرسون همبستگی ضریبنتایج نشان داده است که با توجه به میزان بوده، شاغل در ادارت دولتی شهرستان ایوانغرب 

با  نگرش مذهبیبین که این موارد نشان دهنده ارتباط همبسته و مناسبی   =p 00/1بوده و  70/1 آمده از جدول که معادل

 گیرد.بنابراین این فرضیه مورد تائید قرار می باشد.می شاغل در ادارت دولتی شهرستان ایوانغرب سالمت روان در زنان

با سالمت روان در مردان شاغل در ادارت دولتی شهرستان ایوانغرب رابطه معنا داری وجود  فرضیه دوم: بین نگرش مذهبی -

 .دارد

 : ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه اول9جدول 

 (Pسطح معنی داری ) مقدار رابطه نوع همبستگی متغیرها

با سالمت روان در  نگرش مذهبی

مردان شاغل در ادارت دولتی 

 شهرستان ایوانغرب

 0/00 *0/609 پیرسون
 

 

 متغیر عنوان به سالمت روان در مردان شاغل مستقل، متغیر عنوان به نگرش مذهبیدر این بخش از پژوهش، با در نظر داشتن 

طریق آزمون همبستگی پیرسون اقدام نمودیم. بر اساس این آزمون، سطح معناداری و ضریب همبستگی پیرسون از  وابسته،

 بدست خواهد آمد که گویای میزان همبسته بودن رابطه دو متغیر است.

نشان داد که با اطمینان  با سالمت روان در مردان شاغل در ادارت دولتی شهرستان ایوانغرب نگرش مذهبیآزمون رابطه بین      

وجود 0/60با ضریب همبستگی پیرسون  0/00باالیی رابطه آماری معنی دار و تقریباً قوی بین دو متغیر در سطح معناداری 

یا  rاز آلفا کوچکتر است پس این فرضیه مورد تائید قرار میگیرد و چون  p-valueیا  دارد. بنابراین چون سطح معنی داری
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،  p=0/00،α=0/01رابطه نسبتاً قوی بین این دو متغیر وجود دارد. ) می باشد 10/6یرسون برابر ضریب همبستگی پ

r=0/60 .) 

 
 با سالمت روان در مردان شاغل در ادارت دولتی شهرستان ایوانغرب نگرش مذهبی: رابطه بین 0نمودار 

 

سالمت روان در مردان شاغل در ادارت دولتی با  نگرش مذهبی:که به نحوی توزیع پراکندگی مقادیر دو متغیر 0نمودار 

را نشان می دهد، گویای آن است که با توجه به رابطه این دو متغیر با افزایش یکی از متغیرها متغیر دیگری  شهرستان ایوانغرب

با سالمت روان  نگرش مذهبی بینبررسی نتایج این فرضیه که در رابطه با آزمون سطح ارتباط معنی داری نیز افزایش می یابد، 

 پیرسون همبستگی ضریبنتایج نشان داده است که با توجه به میزان بوده،  در مردان شاغل در ادارت دولتی شهرستان ایوانغرب

 نگرش مذهبیبین که این موارد نشان دهنده ارتباط همبسته و مناسبی =p 00/1بوده و 57/1 بدست آمده از جدول که معادل

 گیرد.بنابراین این فرضیه مورد تائید قرار می باشد.می شاغل در ادارت دولتی شهرستان ایوانغرببا سالمت روان در مردان 

 .با سالمت روان در ادارت دولتی شهرستان ایوانغرب فرضیه سوم: بین نگرش مذهبی

  ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه اول8جدول : 

 (Pسطح معنی داری ) مقدار رابطه نوع همبستگی متغیرها

با سالمت روان در  نگرش مذهبی

 ادارت دولتی شهرستان ایوانغرب

 0/00 **0/791 پیرسون
 

 

از  وابسته، متغیر عنوان به سالمت روان و مستقل متغیر عنوان به نگرش مذهبیدر این بخش از پژوهش، با در نظر داشتن      

معناداری و ضریب همبستگی پیرسون بدست خواهد طریق آزمون همبستگی پیرسون اقدام نمودیم. بر اساس این آزمون، سطح 

با سالمت روان در ادارت دولتی  نگرش مذهبیآمد که گویای میزان همبسته بودن رابطه دو متغیر است. آزمون رابطه بین 

 0/00اری نشان داد که با اطمینان باالیی رابطه آماری معنی دار و تقریباً قوی بین دو متغیر در سطح معناد شهرستان ایوانغرب

از آلفا کوچکتر است پس این فرضیه  p-valueیا  داریوجود دارد. بنابراین چون سطح معنی 0/79با ضریب همبستگی پیرسون 
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رابطه نسبتاً قوی بین این دو متغیر وجود دارد.  باشدمی0/79یا ضریب همبستگی پیرسون برابر  rمورد تائید قرار میگیرد و چون 

(p=0/00،α=0/01  ،r=0/79 .) 

 

 با سالمت روان در ادارت دولتی شهرستان ایوانغرب نگرش مذهبی:رابطه بین 9نمودار 

 

را  با سالمت روان در ادارت دولتی شهرستان ایوانغرب نگرش مذهبیکه به نحوی توزیع پراکندگی مقادیر دو متغیر  5-8نمودار 

نشان می دهد، گویای آن است که با توجه به رابطه این دو متغیر با افزایش یکی از متغیرها متغیر دیگری نیز افزایش می یابد، 

با سالمت روان در ادارت دولتی  نگرش مذهبی بینبررسی نتایج این فرضیه که در رابطه با آزمون سطح ارتباط معنی داری 

 بدست آمده از جدول که معادل پیرسون همبستگی ضریبنتایج نشان داده است که با توجه به میزان بوده،  شهرستان ایوانغرب

با سالمت روان در ادارت  نگرش مذهبیبین که این موارد نشان دهنده ارتباط همبسته و مناسبی   =p 00/1بوده و  84/1

 گیرد.رار میبنابراین این فرضیه مورد تائید ق باشد.می دولتی شهرستان ایوانغرب

 

 بحث و نتيجه گيري

با سالمت روان در زنان شاغل در ادارت دولتی شهرستان ایوانغرب رابطه معناداری وجود  در فرضیه اول بین نگرش مذهبی     

شاغل  با سالمت روان در زنان نگرش مذهبی بینبررسی نتایج این فرضیه که در رابطه با آزمون سطح ارتباط معنی داری  دارد.

بدست آمده از  پیرسون همبستگی ضریبنتایج نشان داده است که با توجه به میزان بوده، در ادارت دولتی شهرستان ایوانغرب 

با سالمت  نگرش مذهبیبین که این موارد نشان دهنده ارتباط همبسته و مناسبی   =p 00/1بوده و  70/1 جدول که معادل

نتایج این فرضیه با  گیرد.بنابراین این فرضیه مورد تائید قرار می باشد.می هرستان ایوانغربشاغل در ادارت دولتی ش روان در زنان

( 5939) خدیجه معرف(  و0111باگت ) (،5311دوبلمونت هالینگشید و فردریك کارل ردلیچ)نتایج برخی از پژوهش های 

با سالمت روان در مردان شاغل در ادارت دولتی  همچنین در فرضیه دوم مشخص شد بین نگرش مذهبیهمخوانی دارد. 

 بینبررسی نتایج این فرضیه که در رابطه با آزمون سطح ارتباط معنی داری . شهرستان ایوانغرب رابطه معنا داری وجود دارد

http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/571316
http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/571316
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نتایج نشان داده است که با توجه به بوده،  غل در ادارت دولتی شهرستان ایوانغرببا سالمت روان در مردان شا نگرش مذهبی

که این موارد نشان دهنده ارتباط =p 00/1بوده و 57/1 بدست آمده از جدول که معادل پیرسون همبستگی ضریبمیزان 

بنابراین این  باشد.می شهرستان ایوانغرببا سالمت روان در مردان شاغل در ادارت دولتی  نگرش مذهبیبین همبسته و مناسبی 

مجید حق دوستی  ،( 5913نتایج این فرضیه با نتایج برخی از پژوهش های نصرتی نصرآبادی ) گیرد.فرضیه مورد تائید قرار می

با سالمت روان در ادارت  در فرضیه سوم مشخص شد که بین نگرش مذهبید. همخوانی دار ( 0119و  فراری و اکاموتو )(5944)

بررسی نتایج این فرضیه که در رابطه با آزمون سطح ارتباط معنی داری . دولتی شهرستان ایوانغرب رابطه معناداری وجود دارد

 ضریبداده است که با توجه به میزان نتایج نشان بوده،  با سالمت روان در ادارت دولتی شهرستان ایوانغرب نگرش مذهبی بین

که این موارد نشان دهنده ارتباط همبسته و   =p 00/1بوده و  84/1 بدست آمده از جدول که معادل پیرسون همبستگی

-بنابراین این فرضیه مورد تائید قرار می باشد.می با سالمت روان در ادارت دولتی شهرستان ایوانغرب نگرش مذهبیبین مناسبی 

 ( 0119کلجو و کریستنسون ) ،(5911طهماسبی پور و کمانگری )نتایج این فرضیه با نتایج برخی از پژوهش های  گیرد.

 همخوانی دارد.

 پيشنهادها 

 .شود بررسی مطالعه مورد متغیرهای با مرتبط دیگر متغیرهای از آتی پژوهش های در شود می پیشنهاد- -

  .شود استفاده اطالعات آوری جمع برای مصاحبه مانند های تکنیك از دیگر پژوهش های در شود می پیشنهاد- -

  .شود گرفته نظر در سالمت روانی در ادارات ارتقائ جهت آموزشی های کارگا در شود می پیشنهاد -

 تواند می موجود های یافته  پایه گیرد انجام مشابهی پژوهش های است الزم پژوهش این نتایج رسیدن اثبات جهت -

  .کند مطرح را پیشنهاد این

 شده تایید مطالعات سایر و این مطالعه در نگرش مذهبی و سالمت روانی بین دار معنی و مثبت رابطه اینکه به توجه با -

 این از تا یابد ارتقا وضعیت نگرش مذهبی و سالمت روانی الزم ساز و کارهای ایجاد با تا است الزم بنابراین است،

 .یابد بهبود در بین کارکنانسالمت روانی  سطح طریق

 منابع و ماخذ

استثنایی، انتشارات  و عادی آموزان دانش معلمان در روان (. بهداشت5944فر، محسن) پشتی، مرضیه؛ منصوبی تورانغالمی

 . 13 ی شماره چهارم، ی رفتار، دوره و اندیشه

 .358 علمی، اطالعات ماهنامه .روانی بهداشت در جامعه و مدرسه خانواده، نقش (.5944).ع پور، علی

 .شهرکرد دبیران شغلی رضایت و شغلی استرس با جوسازمانی رابطه تعیین (.5948ا) نوری، و س؛ سیادت، ا؛ نژاد، قاسمی

 روانشناسی و تربیتی علوم ، 45-64مجله

http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/101093
http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/101093
http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/101093
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 ومعلمین تربیتی مشاورین روانی وضعیت (. مقایسه5931رضا؛ حسینپور، حوریه) شکیبا،منصور؛بخشانی،نورمحمد؛ سراوانی،محمد

 .5931زاهدان، مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان، شهر دبیرستانهای

پذیر ناشنوا و عادی ذهنی آموزشروان در معلمان کودکان عقب ماندهررسی و مقایسه سالمت(. ب5941)سیده طاهره ،سیدی

  .مجله تعلیم و تربیت استثنائی ،مقطع ابتدایی شهر تهران

 باقری ،خسرو ، جایگاه تربیت دینی در آموزش و پرورش، مجموعه مقاالت علمی.

 خدا رحیمی، سیامك، بیت مشعل ، بلقیس ، بهداشت روانی ، انتشارات جهاد دانشگاهی فارسی.

رحیمی، سیامك، جعفری، سید غالم علی ، روان درمانی و مذهب ، فصل نامه پژوهشی ـ تحلیلی دانشگاه آزاد اسالمی، خدا 

 . )اینترنت( 13، پاییز  8، سال 59-50شماره 

 . 13، سال  9صادقی جانبهان ، محمود ، منشاء دین از دیدگاه روانشناسان ، ماهنامه روانشناسی دین ، سال اول ، شماره 

 . 9رهاد پور، مراد، اضطراب روانی ، نیروی حیات و شجاعت ، ماهنامه روانشناسی دین ، سال اول ، شماره ف

 لشکری ، محمد ، بهداشت روانی در اسالم ، نشریه مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی ، قزوین .

 . 9روانشناسی دین ، سال اول ، شماره   ل افسردگی اساسی،رابطه بپاداری نماز با اختالموسوی ، سید غفور و همکاران ،

 . 9نجم عراقی، لعیا، اثرات مذهبی بودن در سطح فردی ، روانشناسی دین ، سال اول ، شماره 

 ،  1، شماره  51علمی ، سال   یگانی، مریم ، تاثیر اعتقادات مذهبی بر بهداشت روانی ، نشریه اطالعات

 دانشگاه.  دکتری دوره  سی رابطه دینداری و روان درستی ایرانیان مقیم کانادا.پایان نامه چاپ نشده.برر (5914آرین، خدیجه.)

 .طباطبایی عالمه

 و دین  نقش همایش .نوجوانان روانی فشار و افسردگی،اضطراب با مذهبی اعتقادات  ( بررسی رابطه5941البرزیف محبوبه.)

 تهران پزشکی علوم دانشگاه: تهران.روانی بهداشت

. ارشد کارشناسی دوره نشده چاپ  نامه پایان.کاشان شهر در روانی اختالالت  (.بررسی همه گیر شناسی5918پاالهنگ،حسن.)

 .پزشکی علوم دانشگاه

 و دین  (.بررسی رابطه روان و پایبندی به تقیدات مذهبی در دانشجویان پزشکی . همایش نقش5941جلیلوند،محمد امین.)

 .لوم پزشکی تهرانع دانشگاه:  تهران. روانی بهداشت

 رجا. فرهنگی نشر مرکز: تهران. معرفت  آینه در  (.شریعت5910جوتدی آملی، عبداهلل.)

 (. دین و روان)ترجمه مهدی قائنی(. تهران : انتشارات آموزش انقالب اسالمی5910جیمز، ویلیام .)

 به مبتال  ارزش های مذهبی در طول مدت درمان بیماران(. بررسی تأثیر 5941خسرو پور، فرشید و سادوئی، غالمرضا .)

 تهران پزشکی علوم دانشگاه: تهران. روانی بهداشت و دین نقش همایش. اساسی افسردگی

(. بررسی میزان تأثیر نگرش مذهبی بر بهداشت روانی نوجوانان . نقش دین و بهداشت 5941سهرابی، نادره و سامانی، سیامك.)

 .گاه علوم پزشکی تهرانروانی. تهران: دانش

 معاصر.  . تهران : دانش و اندیشه9و0(. روانشناسی دینی و یك رویکرد چند تباری. قبسات سال سوم. شماره 5911قربانی، نیما.)

 ات فرهنگی کرمانخدم: کرمان(.  جانقربان محسن  (. در آمدی بر اپیدیمولوژی )ترجمه5919مازنر،جودیت س. وکرامر، شیوا.)
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http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/548
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/548
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