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 چکيده
با سالمت  بررسی رابطه دلبستگی به خدا و هویت مذهبی انجام این پژوهش از هدف  :هدف و زمينه

  5961-69های فرهنگیان ایالم در نیمسال تحصیلی روانشناختی در دانشجویان علوم تربیتی پردیس

های فرهنگیان ایالم، شامل علوم تربیتی پردیسجامعه آماری این پژوهش را كلیه دانشجویان باشد، می

نفر می  521شامل كه  5961-69در سال تحصیلی و پردیس شهید مدرس( ع)پردیس امام جعفر صادق 

 51نفر از دانشجویان كه شامل  511تعداد  ،در دسترسگیری  نمونه با استفاده از ،دنده تشكیل میباشند، 

 .اند انتخاب شده نفر آقا از پردیس شهید مدرس ایالم، 51نفر خانم از بین پردیس امام جعفر صادق و 

، (2115)ستگی به خدا بک و مک دونالدپرسشنامه دلب پرسشنامه های ابزار پژوهش شامل :بررسي روش

به منظور . بودند( GHQ)گلدبرگ پرسشنامه سالمت عمومی ،(5935)كراسكیا موجمباری مذهبیهویت 

های آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار و  روشهای آمار  های پژوهش از روش تجزیه وتحلیل داده

استفاده شد و سپس از طریق نرم استنباطی همچون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون 

 11عمده شركت كنندگان، با . داده های جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت spss20افزار

 داری معنی و مثبت همچنین در این پژوهش همبستگی. سال تشكیل دادند 21تا  21درصد را افراد بین 

  .گردید یافت یت مذهبی با سالمت روانشناختیدلبستگی به خدا و هو یعنی مطالعه اصلی متغیر سه بین

دلبستگی به خدا و هویت مذهبی با سالمت روانشناختی در دانشجویان علوم تربیتی بین   :گيري نتيجه

دلبستگی به خدا  رچند كه رابطه بینه. رابطه مثبت و مستقیمی وجود داردهای فرهنگیان ایالم  پردیس

 مذهبیبنابراین، رسیدن به یک هویت  .ان رابطه نسبتاً ضعیفی بودو سالمت روانشناختی در بین دانشجوی

ها و مسئوالن آموزشی و  رو، دانشگاه تواند با سالمت روان افراد رابطه معنادار داشته باشد؛ازاین منسجم، می

كمک كنند تا سالمت روانی آنان  مذهبیتوانند با راهكارهایی دانشجویان را در كسب هویت  فرهنگی می

 .  و عملی دانشجویان به شمار آید  تواند راهكار مناسبی در جهت موفقیت علمی این امر می  ن گرددتامی

دلبستگی به خدا، هویت مذهبی، سالمت روانشناختی، دانشجویان :يديکل واژگان
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 مقدمه
 بهه  روان سالمت .است جامعه سالمت و بهداشت سطح كشورها، در تمام یافتگی توسعه های شاخص مهمترین از یكی امروزه   

 خهوب  احسهاس : از عبارت اسهت  آن مفهوم كه شود می گرفته نظر در افراد سالمت عمومی كننده تعیین های مالك از یكی عنوان
 و هیجانی فكری، های بالقوه توانایی خودشكوفایی و نسلی بین تعلق رقابت، خود، ظرفیت به اتكاء خود، ازكارآمدی اطمینان و بودن

 بهه  توجهه (. 35ص: 5939حهدادی، )كنهد  مهی  ایفا جامعه هر كارآمدی و پویایی تضمین در مهمی، نقش روانی سالمت. باشد می ...

 سهالم  و پویها  گییک زند تحقق برای الزم زمینه آوردن فراهم و هر جامعه فرهنگی در اجتماعی، روانی، و جسمی سالمت وضعیت
 اخهتالالت  بهروز  از ارزشهمندی، پیشهگیری   هدف چنین به دستیابی برای .باشد می های آینده سال برای جامعه آن سالمتی ضامن
 مشهكالت  جوانهان،  در نهامطلوب شخصهی   اثرات بر عالوه اختالالت این.باشد می اساسی و امری الزم افسردگی و اضطرابی عاطفی،

 اهمیهت  حهازز  آنهها  از پیشهگیری  و درمهان  شناخت،تشهخیص،  لهذا . داشهت  برخواهنهد  جوامهع در  بهرای  را عدیهده ای  اجتمهاعی 
 سرنوشت از و بوده جامعه آن و انسانی معنوی دسترنج جامعه هر دانشجویان اقشارجامعه، میان در(. 99ص: 5935كرمی،)باشد می
 وارد از خهانواده،  دوری جملهه  از دانشهجویی  شرایط خهاص  دلیل به دانشجویان. هستند خویش كشور سازماندهان فردای و سازان
از  مسهتعد  فشهرده  ههای  رقابت و دروس زیاد حجم كافی، نداشتن درآمد و اقتصادی مشكالت پرتنش، و بزرگ ای به مجموعه شدن
، (9/96)جههانی ، (درصهد  5/91)لطفهی  ههای  بررسهی  در روانهی دانشهجویان   اخهتالالت  میهزان  .هستند روانی سالمت دادن دست

 (. 95ص: 5933ادهم و همكاران،)است  آمده دست به( درصد 5/22)، ادهم(درصد 5/23)دادخواه

وجود آمهده اسهت، برخهی از     درمانی به پزشكی و روان های روان چشمگیری كه در زمینه  های علمی امروزه با وجود پیشرفت     

درمانی را مورد تأكید قرار داده، معتقدند كهه   در بهداشت روانی و روان، اهمیت و ضرورت دین  نظران برجسته نیاز به نقش صاحب

این اساس، امهروزه چنهین    بر  .شود تر آالم و مشكالت روانی می اعتقادات مذهبی و توكل به خدا، موجب تسكین و بهبودی سریع

های تجربی زیادی  شناسی مذهب، حمایت شود كه بین مذهب و سالمت روان ارتباط مثبتی وجود دارد و اخیراً نیز روان تصور می

 (.531ص :5965حمید، )این زمینه فراهم آورده است  را در راستای 

كهه صهورت   « بررسی جایگاه معنویت در الگوهای عمهده سهالمت روان  »با عنوان ، (5936)، در تحقیق تبرازی از سوی دیگر     

بررسی رابطهه بهین تصهور از    »در پژوهشی تحت عنوان . ان داردای در سالمت رو گرفت، اثبات شد كه معنویت نقش بسیار عمده

های پیام نور و آزاد شههر مینهاب صهورت     در دانشگاه( 5936)كه توسط زارعی« خدا و سالمت روان در دانشجوهای دختر و پسر

ود دارند؛ افهرادی كهه   این تحقیق نشان داد كه رابطة معناداری بین تصور منفی از خدا و سالمت روان وج  گرفت، نتایج حاصل از

در پهژوهش   .باشهند  تهر برخهوردار مهی    دارای تصور منفهی از خداونهد هسهتند، از سهالمت روان كمتهر و بهداشهت روانهی پهایین        

، نتایج بدست آمهده نشهان   «رابطه هویت دینی وسالمت روان در دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی»تحت عنوان ( 5931)علیخانی

افراد دارای هویت دینی موفق، از تعامالت و كهنش اجتمهاعی مطلهوب    . سالمت روان رابطه وجود داردداد كه بین هویت دینی و 

افراد دارای هویت دینی آشهفته و دیهررس، دارای سهطح اضهطراب و     . برخوردار بوده، سطح اضطراب و افسردگی آنان پایین است

چنین در پژوهشی كه توسط كزدیا و همكاران، تحت عنوان هم. باشند افسردگی باال و از لحاظ كنش اجتماعی افرادی ناموفق می

تردیدهای مذهبی و سالمت روان در نوجوانان و جوانان، صورت گرفت، نتایج حاصل از آن همبستگی مثبتهی را بهین تردیهدهای    

 (.55-96صص: 5،2151كزدیا و همكاران) ایمان مذهبی با اضطراب و افسردگی نشان داد  مذهبی در سطوح مختلف

در  در پژوهشی، كه توسط كاویكا. در واقع، هرچه افراد از لحاظ اعتقاد دینی خود را قوی كنند، سالمت روانی بهتری دارند     

این مطالعهه نشهان داد    خصوص محل عبادت، سازگاری، سالمت روانی در میان مردم اهل پلینزی در روز مقدس، صورت گرفت، 

بخشد، زیرا در این مجالس، افهراد بها اصهالح سهبک      و سالمت روانی را بهبود می كه شركت در مجالس مذهبی، سازگاری جمعی

 (.25-59صص: 2،2155كاویكا) كنند سازگاری جمعی و افزایش میزان امیدواری، سالمت روانی بهتری را كسب می
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آنها پی بردند . پرداختندهمچنین یسلدیكا و همكاران، در پژوهشی به نقش جایگاه مذهب برای كاهش استرس و پریشانی      

: 9،2155یسهلدیكا و همكهاران  )بحران هویهت را برطهرف سهازد    های هیجانی و عملی ناشی از تواند تنش یابی مذهبی می كه جهت

همچنهین   .همچنین، فرایندهای سازگاری ارتباط معناداری را بین مذهب و حهل بحهران هویهت نشهان دادنهد     ، (553-592صص

، 5662؛ كركپاتریهک،  5661كركپاتریهک و شهیور،   )توان به عنوان رابطهه دلبسهتگی تجسهم نمهود     می رابطه بین انسان و خدا را

توان گفت كه خداوند خیلی از عملكردهای موضوع دلبسهتگی از قبیهل پناهگهاه امهن      ای می در این الگوی رابطه(. 5633، 5665

كننهد را دارا   های مختلف زندگی را پیدا مهی  مواجهه با چالشبودن در مواقع تهدید كه با اتكاء به او بسیاری از افراد مومن جرأت 

ایهن  . باشد های رابطه دلبستگی می افزون بر این، افراد احتمال دارد رفتارهایی را در ارتباط با خدا نشان دهند كه ویژگی. باشد می

بهه جهدایی در صهورت ادراك دوری     توان جوارجویی از طریق دعا و نیایش و یا مناسک، اضطراب جدایی، اعتهرا   رفتارها را می

های سهالمتی و بهزیسهتی از قبیهل خوشهبینی،      روابط دلبستگی انسانی و دلبستگی ایمن به خدا با شاخص. خدا به حساب آورد

؛ 5662كركپاتریهک و شهیور،   )رضایت از زندگی، كاهش اضطراب افسردگی و كاهش در نشانگان بیماریهای جسمانی همراه است

، و افزون بر این دلبستگی ناایمن به خدا با سالمت روان پایین و مشهكالت سهازگاری، كهاهش در سهالمت و     (2119سیم و لوح، 

؛ روات و كركپاتریک، 2115بک و مک دونالد، )های منفی توأم می باشد بهزیستی مذهبی و وجودی، نورزگرایی، و افزایش هیجان

های بهاور   رچوبی توانمند برای درك و یكپارچه كردن بسیاری از جنبهاز حدود دهه نود میالدی، دلبستگی را چا پاتریک(. 2112

وی مدعی شده است كه مؤمنهان ارتبهاط متقابهل شخصهی بها یهک       ، (11ص: 5935،یاره و همكاران تقی)دینی اختیار كرده است

(. 5ص: 2151، 5اوكهازی )ستكنند و این ارتباطات را ارتباطات دلبستگی در نظر گرفته ا خدای محبوب، دانا و نیرومند برقرار می

نخست، اینكه خهدا بهه عنهوان    : شود همچنین وی فر  كرده است كه دو فرضیه برای ورود افراد به دلبستگی به خدا مطرح می

شان بهینه نبوده است، عمهل   چهره دلبستگی، در قالب رفتارهای جبرانی به عنوان یک جایگزین برای افرادی كه چهره دلبستگی

فرضهیه انطبهاقی   )های درونهی مربهوط والهد اسهت     و دیگر اینكه دلبستگی به خدا ناشی از انطباق با مدل( جبرانفرضیه )كند  می

های دلبستگی به خدا وجود  های دلبستگی و شاخص در این زمینه بعضی شواهد حمایت كننده برای تطابق بین سبک(. زمان هم

اشهاره كهرد كهه وی دریافتهه اسهت كهه رابطهه        ( 5939)ابی زادهتوان به نتایج پهژوهش شهه   كه می (551،ص2116,،1مینر)دارد،

معناداری بین ادراك دلبستگی اجتنابی و دوسهوگرا بهه خهدا بها ادراك دلبسهتگی اجتنهابی و دوسهوگرا بهه مهادر و پهدر وجهود            

دلبسهتگی بهه   نیز دریافته است كه همخوانی مثبتی بین دلبستگی به والدین و  (2151)9مینر (.219ص: 5939،شهابی زاده)دارد

های فوق، خداوند چهره دلبستگی مطلهق اسهت و بهه عنهوان كسهی كهه از پیهروانش         ها و نظریه با توجه به یافته. خدا وجود دارد

مؤمنان خواستار نزدیكی به خدا هسهتند و  (. 63ص: 5،2151مینر)شود كند، همانند والدین دیده می محافظت و آنها را هدایت می

همچنین زمانی كه . های مذهبی دلپذیر است های دعا و مشاركت در فعالیت یان ارتباط با خدا در شكلاین تماس برای آنان در م

كند، تمایل دارد كه به خدا به عنوان پناهگاه امهن، نزدیهک    مؤمن خبرهایی در مورد مرگ و از دست دادن عزیز خود دریافت می

تحقیقات متعددی بر دلبستگی بهه خهدا و سهالمت    (. 5،ص2116,،3اوكازی)شود تا دوباره حس امنیت و آرامش را به دست آورد

صورت گرفته، مشخص شده اسهت كهه   ( 2151) 6در پژوهش دیگری كه توسط برادشو و همكاران .اند شناختی تمركز داشته روان

و  الیسههونهمچنههین نتههایج تحقیههق . رابطههه منفههی معنههاداری بههین دلبسههتگی ایمههن بههه خههدا و پریشههانی روانههی وجههود دارد 

 زمینهه  در .هها و اضهطراب دارد   دهد كه توجه به مذهب و دعا باعث كاهش آثار زیان آور بیماری نیز نشان می( 2116)51همكاران
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 ایهن  پیامهدهای عهوار    بكاههد  آن مخهرب  اثهرات  از حهدودی  تها  تواند می به موقع شناسایی و پیشگیری همواره روانی اختالالت
 خواهنهد  مواجهه  غیرقابل جبرانهی  های آسیب با مبتال افراد نگیرد صورت مثبت مداخلهچنانچه  كه است وسیع حدی به اختالالت

 دانشهگاه  دانشهجویان  بهین  چه از لحاظ جامعه آماری و چه از لحهاظ موضهوعی، در   ای مطالعه چنین كه آنجایی شد، همچنین از
 هویت مذهبی با سالمت روانشناختی صورت نقش دلبستگی به خدا و از آگاهی هدف با مطالعه حاضر است، نشده فرهنگیان انجام

ارتباط دلبستگی به خدا با سالمت روانشهناختی در دانشهجویان    -5مطرح است  عمده سوال دو هدف این به رسیدن برای. گرفت

 ارتباط هویت مذهبی با سالمت روانشناختی در دانشجویان چگونه است؟ -2چگونه است؟ 

 پژوهش روش

دلبستگی بهه   هویت مذهبی)بین در پژوهش حاضر ارتباط بین متغیرهای پیش. ع همبستگی استوش تحقیق حاضر از نور     

علهوم تربیتهی   جامعهه آمهاری ایهن پهژوهش را كلیهه دانشهجویان       . مطالعه شده اسهت ( سالمت روانشناختی)و متغیر مالك( خدا

كهه شهامل    5961-69در سال تحصهیلی  و پردیس شهید مدرس( ع)های فرهنگیان ایالم، شامل پردیس امام جعفر صادق پردیس

نفر خانم  51نفر از دانشجویان كه شامل  511تعداد  ،در دسترسگیری  نمونه با استفاده از ،دنده تشكیل مینفر می باشند،  521

از هها نیهز    بهرای گهردآوری داده   .انهد  انتخاب شده نفر آقا از پردیس شهید مدرس ایالم، 51و ( ع)از بین پردیس امام جعفر صادق

  :ابزارهای زیر استفاده شده است

تهیه شده اسهت  ( 2115)این مقیاس توسط بک و مک دونالد (:2004)پرسشنامه دلبستگي به خدا بک و مک دونالد     

باشد كه محتوای سواالت درباره ارتباط فرد با خهدا   می( 1= تا كامالً موافقم  5= كامالً مخالفم )سوال پنج گزینه ای 25كه دارای 

این مقیهاس چههار عامهل توجهه بهه خهدا،       . ها پاسخ دهد هر شخص با توجه به نوع ارتباط خودش با خدا باید به یكی از گزینهو 

نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیكرت می باشد كهه  . كند اعتماد در مقابل عدم اعتماد، توكل و ارتباط با خدا را ارزیابی می

در نظر  1و  5، 9، 2، 5به ترتیب امتیازات « كامالً موافقم»و « موافقم»، «بی نظرم»، «مخالفم»، «كامالً مخالفم»های  برای گزینه

امتیهازات  . باشهد  های پرسشنامه، شامل ارتباط با خدا، توكل، اعتماد در مقابل عدم اعتماد، توجه به خدا می مولفه. شود گرفته می

:  53تها   25نمهره بهین    . خواههد بهود   521و حهداكثر   25متیاز ممكن حداقل ا. عبارت فوق با یكدیگر جمع نمایید25خود را از 

میهزان  : 52نمهره بهاالتر از   . میزان دلبسهتگی بهه خهدا متوسهط اسهت     :  52تا  53نمره بین . میزان دلبستگی به خدا پایین است

همبستگی ههر سهبک بها     روایی فرم اصلی پرسشنامه دلبستگی به خدا، توسط سازندگان آن به روش. دلبستگی به خدا باال است

گهزارش شهده    35/1و  39/1های اجتناب از صمیمیت و اضطراب از طرد با كل مقیاس بهه ترتیهب    نمره كلی مقیاس، رای سبک

میزان همبستگی سبک اضطراب از طرد و سبک اجتناب از صمیمیت را با كل مقیهاس بهه ترتیهب برابهر     ( 5935)نصیری . است

ضرایب آلفای كرونباخ برای ابعاد اجتناب از صمیمیت و اضطراب از طرد را به ترتیب ( 5935)نصیری . بدست آورد 55/1و  93/1

پایایی به روش آلفای كرونباخ و بازآزمون مورد سنجش ( 5961)در پژوهش علیازی و همكاران. گزارش كرد 35/1و  35/1برابر با 

 .قرار گرفته است

یابی از دیدگاه مارسهیا توسهط    ، با توجه به مبنای نظری هویت5931-35این پرسشنامه در سال  : مذهبيپرسشنامه هویت 

آموزان دوره دبیرستان و تعیین نمره متوسط افراد و میزان  منظور تدوین و هنجاریابی برای دانش ، به(5935)كراسكیا موجمباری

اده از طیهف لیكهرت، از یهک تها پهنج      های طرح شده با استف سؤال .اعتبار و روایی و تهیه جداول هنجار برای آنها طراحی گردید

. های نامناسب حذف شهد  و سؤال. گذاری گردید پرسشنامه تدوین شده روی نمونه نهایی مورد نظر اجرا و نمره. گذاری شدند نمره

برای بررسی روایی پرسشنامه هویت دینهی از  . عامل منطبق بر پنج حالت هویت دینی بود 1سؤال باقیمانده شامل  11در نهایت،

ضهریب  . برای محاسبه اعتبار پرسشنامه از روش محاسهبه آلفهای كرونبهاخ اسهتفاده شهد     . وش تحلیل عاملی استفاده شده استر

ها و همچنین عوامل تشكیل دهنده پرسشنامه محاسبه گردید كهه بهه شهرح زیهر      اعتبار پرسشنامه هویت دینی، برای تمام سؤال

ده سهؤال   :هویهت دینهی دیهررس   : ، عامل دوم39/1ریب اعتبارآلفای كرونباخ سؤال و ض 52:هویت منع شده: عامل اول :باشد می

ده : ای هویهت دینهی كلیشهه   : ، عامهل چههارم  /.55سیزده سؤال با ضریب اعتبار: هویت دینی موفق: ، عامل سوم/.32ضریب اعتبار
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 .91/1پنج سؤال با ضریب اعتبار: هویت دینی آشفته: ، عامل پنجم53/1سؤال با ضریب اعتبار

را بهرای تشهخیص اخهتالالت روانهی      گلهدبرگ پرسشهنامه سهالمت عمهومی     (:GHQ)گلدبرگ نامه سالمت عموميشپرس

ایهن پرسشهنامه،    (. 5933فتحهی آشهتیانی و داسهتانی،    )غیرسایكوتیک در مراكز درمانی و جامعه طراحی و تدوین نمهوده اسهت  

این پرسشنامه عبارت اسهت    ار دارد، عناوین مقیاس فرعیمشتمل بر چهار مقیاس فرعی است كه در هریک از آنها هفت سؤال قر

همبسهتگی بهین   ( 5656)گلدبرگ و هیلیهر  .عالیم جسمانی، عالزم اضطراب و اختالل خواب، كنش اجتماعی، عالزم افسردگی: از

ودنی را بهه  نفر آزم 255، بر روی (SCL-90) و چک لیست عالزم روانی امه سالمت عمومی نهای حاصل از اجرای دو پرسش داده

و پایایی خرده  62/1نامه را با روش آلفای كرونباخ  ضریب پایایی كل این پرسش( 5939)افروز  آتش .اند گزارش نموده/. 53میزان 

 53/1و  69/1، 31/1، 55/1های بدنی، اضطراب و بی خوابی، ناسازگاری اجتمهاعی و افسهردگی را بهه ترتیهب      های نشانه مقیاس
عالیهی و پهوزش،   )گزارش شده اسهت  35/1برابر با  SCL-90 نین روایی همگرایی این آزمون با مقیاسهمچ. گزارش كرده است

كه در سطح آمار توصیفی، فراوانهی،  . ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام شده است تجزیه و تحلیل داده(. 5936

در سهطح آمهار اسهتنباطی    . نگین و انحراف معیار  مشخص گردیدنهد درصد فراوانی، فراوانی تراكمی، درصد فراوانی تراكمی، و میا

 .برای آزمون فرضیه های با توجه به ماهیت این فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است

 :ها یافته

این آزمون كه در جهدول  . اسمیرونف استفاده گردید-ها از آزمون كولمگروف جهت بررسی مفروضه نرمال بودن توزیع داده     

مهورد بررسهی قهرار     61%های مورد تحلیل را از یک توزیع نرمال در فاصهله اطمینهان    به آن اشاره شده است، برخورداری داده 5

 .دهد می
 59%ر هاي تحقيق در فاصله اطمينان نرمال بودن توزیع متغي( جدول

 وضعیت شاخص       

 

 های مورد بررسی شاخص

تعهههههداد 

 نمونه
 حد معنا داری

Sig   بدسههت

 آمده

وضههعیت نرمههال  

 بودن

 نرمال  3/1 11/1 511 دلبستگی به خدا

 نرمال 21/1 11/1 511 هویت مذهبی

 نرمال 55/1 11/1 511 سالمت روانشناختی

فهر   توان گفت كه  می 11/1های مختلف و بزرگتر بودن این مقدار از  با توجه به مقادیر حد معناداری بدست آمده برای گروه

بنهابراین مهی تهوان بهرای ادامهه      . كنهد  تأیید شده و لذا توزیع ما از منحنی نرمهال پیهروی مهی   صفر مبنی بر نرمال بودن داده ها 

و تعیین رابطه بهین آنهها از ضهریب    تحقیق  یها هیبه منظور بررسی فرض بنابراین. های پارامتریک استفاده كرد ها از آزمون تحلیل

 .همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است

 .اند شده ارازه  اختصار به كه باشد مى فرعى و اصلى هاى فرضیه آزمون نتایج شامل پژوهش هاى یافته 

 

 
 یافته هاي آمار توصيفي( 2جدول 

 درصد فروانی آیتم متغیر

 

 سن

 5691 23 سال21كمتر از 
 1191 51 سال 21تا 21بین 
 5591 25 سال91تا  29بین 

 5591 29 سال91باالتر از 
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 درآمد خانوار 

 5691 23 هشتصد هزار تومان زیر

 2691 55 بین هشتصد تا یک میلیون تومان

 5291 99 میلیون تومان591بین یک تا 

 5191 51 میلیون تومان 591باالتر از 

 

 

سههطح تحصههیالت 

 پدر 

 991 6 بی سواد و ابتدایی 

 2591 99 سیكل

 9691 16 دیپلم 

 191 59 فوق دیپلم و باالتر
 1191 51 خانم جنسیت

 1191 51 آقا
 

 فرضيات پژوهش

 .بین هویت مذهبی و سالمت روانشناختی رابطه معناداری وجود دارد: فرضيه اول

H0= بین هویت مذهبی و سالمت روانشناختی رابطه معناداری وجود ندارد. 

H1= بین هویت مذهبی و سالمت روانشناختی رابطه معناداری وجود دارد. 

 

 
 همبستگي پيرسون براي فرضيه اصليضریب ( 3جدول 

نهههههههههوع  متغیرها

 همبستگی

 (P)سطح معنی داری  مقدار رابطه آماره آزمون

هویت مذهبی و سالمت 

 روانشناختی

 r 35/1** 11/1 پیرسون

 

در بهین   سهالمت روانشهناختی   و مسهتقل  متغیهر  عنهوان  بهه هویهت مهذهبی   در این بخش از پژوهش، با در نظهر داشهتن        

بر اساس ایهن آزمهون، سهطح معنهاداری و     . از طریق آزمون همبستگی پیرسون اقدام نمودیم وابسته، متغیر عنوان به دانشجویان

هویهت  آزمهون رابطهه بهین    . ضریب همبستگی پیرسون بدست خواهد آمد كه گویای میزان همبسته بودن رابطه دو متغیر اسهت 

یی رابطه آمهاری معنهی دار و تقریبهاً قهوی بهین دو متغیهر در سهطح        نشان داد كه با اطمینان باالمذهبی و سالمت روانشناختی 

از آلفها كهوچكتر    p-valueیها   بنابراین چون سطح معنهی داری . وجود دارد 35/1با ضریب همبستگی پیرسون 0/00معناداری 

رابطه نسبتاً قوی بین  می باشد 10/7یا ضریب همبستگی پیرسون برابر   rاست پس این فرضیه مورد تازید قرار میگیرد و چون 

  (.p=0/00،α=0/01  ،r=0/84). این دو متغیر وجود دارد
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 هویت مذهبي و سالمت روانشناختي در بين دانشجویان(  نمودار 

كه به نحوی توزیع پراكندگی مقادیر دو متغیر هویت مذهبی و سالمت روانشناختی در بین دانشجویان را نشهان   5نمودار      

بررسهی  یابد،  آن است كه با توجه به رابطه این دو متغیر با افزایش یكی از متغیرها متغیر دیگری نیز افزایش می می دهد، گویای

بهین دانشهجویان    در هویت مذهبی و سالمت روانشهناختی  بیننتایج این فرضیه كه در رابطه با آزمون سطح ارتباط معنی داری 

 پیرسهون  همبسهتگی  ضهریب نتایج نشان داده است كه با توجهه بهه میهزان    بوده،  های فرهنگیان ایالم رشته علوم تربیتی پردیس

هویهت  بهین  كه این موارد نشان دهنهده ارتبهاط همبسهته و مناسهبی       =p 00/0بوده و  35/1 بدست آمده از جدول كه معادل

بهه عبهارت   . گیهرد  قهرار مهی   مورد تازید h1رد و فر    h0بنابراین در این فرضیه فر  .باشد میمذهبی و سالمت روانشناختی  

 .تر شود، سالمت روانشناختی آنها نیز افزایش خواهد یافت دیگر، هرچه هویت مذهبی مطلوب

 

 فرضيه دوم

 .بین دلبستگی به خدا با سالمت روانشناختی در دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد

H0= ندارد بین دلبستگی به خدا با سالمت روانشناختی رابطه معناداری وجود. 

H1= بین دلبستگی به خدا با سالمت روانشناختی رابطه معناداری وجود دارد. 
 ضریب همبستگي پيرسون براي فرضيه سوم3جدول 

ضریب همبسهتگی   نوع همبستگی متغیرها

r 

 (P)سطح معنی داری 

 111/1 **953/1 پیرسون دلبستگی به خدا با سالمت روانشناختی

 

سهالمت روانشهناختی در بهین     و مسهتقل  متغیهر  عنهوان  بهه دلبستگی به خهدا  در این بخش از پژوهش، با در نظر داشتن      

بر اساس ایهن آزمهون، سهطح معنهاداری و     . از طریق آزمون همبستگی پیرسون اقدام نمودیم وابسته، متغیر عنوان به دانشجویان

دلبسهتگی  آزمون رابطه بین . ضریب همبستگی پیرسون بدست خواهد آمد كه گویای میزان همبسته بودن رابطه دو متغیر است

نسبتاً ضعیف ولی معنی دار بین دو متغیر در  نشان داد كه رابطه آماری هرچندبه خدا با سالمت روانشناختی در بین دانشجویان 

از آلفها   p-valueیها   بنابراین چون سهطح معنهی داری  . وجود دارد 953/1با ضریب همبستگی پیرسون 111/1سطح معناداری 

رابطهه   باشهد  مهی  953/1یا ضهریب همبسهتگی پیرسهون برابهر      rگیرد و چون  كوچكتر است پس این فرضیه مورد تازید قرار می

 (. p=0/000،α=0/01  ،r=0/348. )ضعیف بین این دو متغیر وجود داردنسبتاً
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 دلبستگي به خدا با سالمت روانشناختي در بين دانشجویان( 2نمودار 

 

كه به نحوی توزیع پراكندگی مقادیر دو متغیر دلبستگی به خدا با سهالمت روانشهناختی در بهین دانشهجویان را      2نمودار      

یابهد،   دهد، گویای آن است كه با توجه به رابطه این دو متغیر با افزایش یكی از متغیرها متغیر دیگری نیز افهزایش مهی   نشان می

دلبسهتگی بهه خهدا بها سهالمت روانشهناختی در بهین        ابطه با آزمون سطح ارتباط معنهی داری  بررسی نتایج این فرضیه كه در ر

  953/1 بدست آمده از جدول كه معهادل  پیرسون همبستگی ضریبنتایج نشان داده است كه با توجه به میزان دانشجویان بوده، 

لبستگی به خدا با سالمت روانشهناختی در بهین   دبین كه این موارد نشان دهنده ارتباط همبسته و مناسبی   =p 000/0بوده و 

به عبارت دیگر، هرچه دلبسهتگی  . گیرد مورد تازید قرار می H1رد و فر   H0بنابراین در این فرضیه فر  .باشد میدانشجویان 

 .به خدا بیشتر باشد، سالمت روانشناختی در بین دانشجویان نیز افزایش خواهد یافت

دلبستگی به خدا و هویت مذهبی با سالمت روانشناختی در دانشجویان رابطه معناداری وجهود  رسد بین  به نظر می: 3فرضيه

 .دارد

 :نتایج آزمون رگرسيون(4جدول 

سهههههههطح 

 معناداری

 ضریب استاندارد نشده ضریب استاندارد شده
 مدل

 بتا
خطههههههای 

 استاندارد
 بتا

 دلبستگی به خدا 25/5 25/1 159/1 115/1

 هویت مذهبی 12/2 35/1 0/151 115/1

 

بهین دلبسهتگی بهه خهدا و هویهت مهذهبی بها        با توجه به نتایج جدول مشخص شده است كه در سطح آزمون رگرسیون       

 Rبدست آمده از این بررسی نسهبت بهه    Rارتباط همبسته ای برقرار بوده چرا كه میزان  سالمت روانشناختی در بین دانشجویان

بین دلبستگی بهه  تری را نشان داده و این موضوع بیان كننده این است كه در سطح احتمال مثبت و مقبولی  جدول مقدار پایین

  .دارد وجود رابطهخدا و هویت مذهبی با سالمت روانشناختی در دانشجویان 
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 گيري نتيجه و بحث

با سالمت روانشناختی در بین دانشهجویان رشهته علهوم     دلبستگی به خدا و هویت مذهبیهدف این تحقیق، بررسی نقش      

دلبسهتگی بهه خهدا و    اند كه بهین   این مبنا تدوین گردیده  های تحقیق بر فرضیه. است های فرهنگیان استان ایالم تربیتی پردیس

ههای   ه یافتهه بها توجهه به   . رابطه معناداری وجهود دارد سالمت روانشناختی و همچنین بین هویت مذهبی و سالمت روانشناختی 

 شهاختی بها سهالمت روان   دلبستگی به خداو  مذهبیتوان فرضیات تحقیق را پذیرفت و اذعان داشت كه كسب هویت  پژوهش، می

 شهناختی بینهی سهالمت روان   در تبیین و پهیش  هویت مذهبیالبته الزم به یادآوری است كه نقش . رابطه مثبتی دارد دانشجویان

خهود را   مذهبیشود؛ زیرا هرچه افراد هویت  های موجود؛ فر  اول تایید می با توجه به یافته .دباش می دلبستگی به خدابیشتر از 

این مسئله، با دیهدگاه معنها   . كنند شود و برای زندگی خود هدف و معنای الزم را كسب می بسازند، سالمت روان آنها تضمین می

ی اسالم، تاكید زیادی به شناخت خود و تكامل شخصیت شهده  های دین همچنین در آموزه. درمانی ویكتور فرانكل همخوان است

، (2116)اچ، روزمارینها . دیویهد ، (2155)های انجام شده توسهط رنیهت یسهلدیكا    این فر ، با نتایج پژوهش نتایج حاصل از  .است

 ،5931)علههوی و همكههاران  ، (5936)شههریفی، (5931)مههریم علیجههانی ، (2151)رنیكوكزدایهها ، (2155)ایكاریكهها النهها . جههی

و  (5936)چگنههی، (5936)، علیهها(5936)ظروفههی، (5939)تبرازههی، (5933)، اكبههری(5935)حههق شههناس ،(5933)عابههدینی
 .همخوانی دارد (5939)پور رزیس

هها و   رو، دانشهگاه  تواند با سالمت روان افراد رابطه معنادار داشته باشد؛ازاین منسجم، می مذهبیبنابراین، رسیدن به یک هویت 

كمک كنند تها سهالمت روانهی آنهان      مذهبیتوانند با راهكارهایی دانشجویان را در كسب هویت  مسئوالن آموزشی و فرهنگی می

 .و عملی دانشجویان به شمار آید  تواند راهكار مناسبی در جهت موفقیت علمی این امر می  تامین گردد

همچنین فر  دوم بصورت نسبتا ضعیف مورد تازید قرار گرفت یعنی بین دلبستگی بهه خهدا و سهالمت روانشهناختی در          

( 2113)كركپاتریهک  و نتایج این پهژوهش بها نتهایج پهژوهش گرانكویسهت     . بین دانشجویان رابطه مثبت و معناداری وجود داشت

دلبستگی به خدا و همچنین تصور  با روانی كه بهزیستی كردند مشاهده( 2113)كركپاتریک و كه گرانكویست همخوانی دارد چرا

موفهق بهوده كهه از سهالمت      مذهبیای دارای دانشجویانی با هویت  مسلماً هرگاه جامعه .مثبت دارد ارتباط خداوند، مثبت از خدا

آینهده    تواننهد  آید؛ زیرا دانشگاه مبدا تحول است و دانشگاهیان می  ت فازقتواند بر مشكال روانی مطلوب برخوردار باشند، بهتر می

 خهدمات  مراكهز  در مشاوره انجام ها، توسط دانشگاه رفاهی امكانات نمودن فراهم مانند اقداماتی. و دینی جامعه را رقم بزنند  علمی
 فشهارهای  كهاهش  به تواند می نیز در دانشگاهها روانشناختی بهداشت آموزشی های كارگاه برگزاری و مادرها پدر و برای بهداشتی
 .كند كمک دانشجویان روانشناختی ارتقاء سالمت و روانی
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