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 آموزان بررسی رابطه بین ابعاد دینداری با سازگاری روانی و اجتماعی دانش

  2، مریم جمالی1معصومه صمدی

 چکیده

 آموزان انجام گرفت. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ابعاد دینداری با سازگاری روانی و اجتماعی دانش مساله و هدف:

 یک منطقه مدارس دبیرستان  مقطع آموزاندانش کلیه شامل پژوهش آماری هجامع. بود همبستگی نوع از حاضر پژوهش روش:

بود که با نفر  121نمونه  حجم وهشژدر این پ می باشد. بودند، تحصیل به مشغول 1951-59 تحصیلی سال در که تهران شهر

سینها و سینگ  آموزاندانش ی سازگاریپرسشنامهند. ابزار پژوهش شامل دشانتخاب ای خوشهگیری روش نمونه استفاده از

ها از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون ( بود. به منظور تحلیل داده1911زاده )و پرسشنامه ابعاد دینداری سراج (1559)

ابعاد  ( استفاده شد. یافته ها: نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد بین22)نسخه  SPSSافزار چند متغیره با استفاده از نرم

وجود دارد.  همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان  111/1آموزان ارتباط معنادار مثبت دینداری با سازگاری روانی و اجتماعی دانش

 و خشنودی تواند سببمی باشد. نتیجه گیری: دینداریآموزان میبینی کننده سازگاری در دانشداد ابعاد دینداری پیش

و افزایش سازگاری روانی  روانی مشکالت کاهش سبب و دارد زدایی تنش در نقش مؤثری و شود آموزاندر دانش رضایتمندی

 آموزان را افزایش داد.شود. باورهای مذهبی با کاهش تاثیرات منفی اضطراب، سازگاری و پیشرفت تحصیلی دانشاجتماعی می

 آموزانابعاد دینداری، سازگاری، اجتماعی، روانی، دانش واژگان کلیدی:

                                                           
 آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی . دانشیار دانشگاه 1

        m.jamali9494@gmail.comایمیل:  15121592192( دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم تربیتی. شماره تماس: مسئول. )نویسنده  2

 

mailto:m.jamali9494@gmail.com


 [دوّمین همایش ملّی روانشناسی مدرسه]

 [اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی]

 [دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی]

[ 59اردیبهشت  32 ] 

2 

 

 مقدمه 

سازگاری یک مفهوم عام است که همه راهبردهای اداره کردن موقعیت های تنیدگی زای زندگی، اعم از تهدیدات واقعی و غیر 

سازگاری را فرایند پیوسته ای تعریف می کنند که در آن تجارب  همچنین(. 2111، 1 شتمن و فریلیچواقعی را شامل می گردد )

فرد زمانی یی و مهارت هایی را فراهم می سازد که از طریق آن می توان به ارضای نیازها پرداخت. یادگیری اجتماعیِ شخص، توانا

 فریلیچ) و انگیزه های خود را ارضا کند میان خود و محیط اجتماعی اش رابطه ای سالم برقرار از سازگاری بهره مند است که بتواند

. اجتماعی سازگاری و سازگاری روانی یا عاطفی تحصیلی، سازگاری است: شده اشاره سازگاری بعد سه به (.2111 ،شتمن و

احساس انزوا و خودپنداره ضعیف شود  منجر به هیجانات منفی، اضطراب، افسردگی، تنهایی، تواندمی اجتماعی-ناسازگاری روانی

 ف با مهارتهای اجتماعی می دانند. ازرا متراد اجتماعی-روانیسازگاری  9(. افرادی مانند پارکر و اسلبی2111و همکاران،  2ریموند)

که در عرف جامعه  ارتباط با دیگران در زمینه اجتماعی معین به طریقی نظر آنها مهارت اجتماعی عبارت است از توانایی ایجاد

 که است عواملی جمله از آموزاندانش انضباطی مشکالت و ناسازگاری (.1922، سلیمانی و همکارانپذیرفته و ارزشمند باشد )

 ناسازگاری امروزی، مدارس ترین نگرانی در مهم رهلینگ و  بیجورکالند اعتقاد به کند.می رو روبه مشکل با را فرآیند این

نظارت  و کنترل مدرسه، مربیان نظر از کنند.می تجربه را سازگاری با متعدد مرتبط مسائل مدرسه در آموزاندانش است. کالسی

 از نقل به میشل، و )برم شودانجام می نظمیبی و آشفتگی از جلوگیری منظور به که ستا ضروری امر یک آموزاندانش

با  و دهدمی قرار تأثیر تحت را یادگیری و آموزش فرایند کل آموزاندانش و ناسازگاری ( بدرفتاری1921خاکساری،  و سلیمانی

عوامل متعددی ارتباط دارد که یکی از این عوامل باورهای آموزان با اجتماعی دانش-های روانیناسازگاری .کندمی مواجه اشکال

 باشد.دینی و مذهبی می

 تکیه نیرو این که بوجود آورد فیزیکی( متا)ملکوتی  نیروی یک تواند می فرد در آن به مربوط مذهبی و اعتقادات باورها داشتن

 محسوب روانی ی انگیزه باوری یک دین و شود یتلق روحی بحران های هنگامه و لحظات در بویژه فرد برای مهمی روانی گاه

 کند می احساس را ای انگیزه خویش اعماق وجود در انسان که دلیل این به دارد. آدمی سرشت و فطرت در ریشه که گردد می

 و ها سختی هنگام در که دارد؛ می وا او به پناه بردن و جویی چاره عبادت، و هستی خالق با رابطه در پژوهش به را او که

 .خواهد می کمک او از آید می بوجود زندگی در که هایی گرفتاری

 از برخی .است شده تبدیل شناسی روان مسائل از ایویژه مسئلۀ به شناسانه،روان رویکرد با باورهای دینی و دین مطالعۀ امروزه

 دانسته برانگیزاننده عاملی انسان زندگی در ار آن زمین، کرة روی هایانسان همۀ برای دین اهمیت بر تأکید با غربی، روانشناسان

                                                           
1- Freilich & Shechtman 

2- Raymond  

9- Parker &Slaby 
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 با نیز دین تعریف مورد در(. 2119، همکاران و 1اسپیلکا) اندبرشمرده دین روانشناسانۀ مطالعات برای کافی دلیل را امر همین و

 دین از جامع ریفیتع کمتر و داشته توجه دین از بعدی به تعاریف از یک هر رسد می نظر به دین، از شده ارائه تعاریف مرور

 از ایمجموعهدین متشکل از  است معتقد که است پترسون مایکل تعریف ،آذربایجانی نظر از دین ترین کامل اما .اندداده ارائه

(. 1921 آذربایجانی،)است  یافته غایی سامان حقیقت مفهوم محور بر که است (جمعی و فردی) احساسات و اعمال اعتقادات،

 مک و گیرد. تانگدر بر می را دینی دانش و تعهد تا باورهای دینی و وابستگی از ایدامنه که است عدیچندب سازة یک دین

 سطح اول، باشند: سطحمی مطرح سطح دو در که دید سلسله مراتبی یک الگوی در باید را دین ابعاد معتقدند: ،(2119) 2کوال

دخالت  را خود دینی باورهای دیگران، با خود تعامالت در و ستا دینی شخصی به صورت فرد این سطح، در است. غیرموقعیتی

 تجربه، که منعکس کنندة عملیاتی سطح دوم، شود. سطح می محسوب فرد خصایص جزء دین دیگر، به عبارت دهد.نمی

 می نشان عددمت مطالعات دارد. کاربردی بیشتر جنبۀ دیگر، به عبارت دنیاست. با شخص تعامالت در دین از استفاده و انگیزش

 روانی گرفتاری کاهش سبب و دارد زدایی تنش در نقش مؤثری و شود می افراد رضایتمندی و خشنودی سبب دینداری دهد

 (.1952رودپشتی و توکلی،  ؛ خسروانیان، شفیعی1925 زاده، شود )حاجیفرد و افزایش سازگاری روانی اجتماعی می

آموزان می توان تاثیرات منفی اضطراب را کاهش داد و فزایش باورهای مذهبی دانشدهند که با اپژوهش های انجام شده نشان می

(. به طور کلی ارتبااط قاوی   1951؛ به نقل از عزیزی و همکاران، 1922سازگاری و پیشرفت تحصیلی آنان را افزایش داد )جوادی، 

ذهب و باورهای مذهبی برای افاراد جامعاه امنیات و    ها نشان می دهد که مبین باورهای مذهبی و سالمتی وجود دارد. نتایج پژوهش

 هاا  خانواده توسط دینی تربیت که دهدمی نشان شده انجام (. پژوهش های1951سالمت به ارمغان می آورد )عزیزی و همکاران، 

 مطلب این موید هاپژوهش (. همچنین1925دارد )ساجدی،  کودکان اجتماعی-سازگاری روانی و روان سالمت در اساسی نقش

 و آماوزش  خاانواده  میاان  ایان  در و دهاد  افازایش  است تربیت در اساسی عنصر که را داری خویشتن تواندمی مذهب که است

شاود )باه نقال از عزیازی و      آماوزان تلقای  داناش   در تربیات دینای   عنصار  ترین اساسی و ترین اصلی عنوان به تواندمی وپرورش

 اینکه با ،رشد روانی اجتماعی سالم ابعاد از مهمی بعد عنوان به دینیبیت باورهای (. از طرف دیگر، آموزش و تر1951همکاران، 

. بناابراین لازوم   است گرفته قرار بسیار توجهی کم مورد باشد، مختلف هایزمینه در مطلوب وضعیت به دستیابی متضمن تواند می

بینی کننده سازگاری روانی، شایستگی تحصایلی  ه پیشآموزان کتوجه بیش از پیش به تقویت باورهای مذهبی و دینی در بین دانش

آموزان توان سازگاری روانی اجتماعی دانشآموزان میشود. با آموزش باورهای دینی به دانشباشد، احساس میو سالمت روان می

زگاری اجتماعی باعا   آموزان و ساو در نتیجه سالمت روان آنها را افزایش داد. سازگاری باالی تحصیلی، پیشرفت تحصیلی دانش

کند.  لذا با توجه باه  بینی میآموزان را پیششود. و نیز سازگاری روانی باال، سالمت روان دانشافزایش شایستگی اجتماعی آنها می

                                                           
1- Spilka  

2- Tsang & McCullough  
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آموزان ارتبااط وجاود   مطالب فوق سوال اصلی پژوهش حاضر این است آیا بین ابعاد دینداری و سازگاری روانی و اجتماعی دانش

 دارد؟

 روش

 . می باشد همبستگی نوع از حاضر پژوهش نوع و طرح پژوهش:

 منطقه مدارس دبیرستان  مقطع آموزاندانش کلیه شامل پژوهش آماری جامعه گیری:ی آماری، نمونه و روش نمونهجامعه

بود که با نفر  121نمونه  حجم وهشژدر این پمی باشد.  بودند، تحصیل به مشغول 1951-59 تحصیلی سال در که تهران شهر یک

شدند. با توجه به این که پژوهش حاضر از نوع توصیفی می باشد، این مقدار نمونه انتخاب ای خوشهگیری روش نمونه استفاده از

 (. 1929کفایت می کند )دالور، 

 ابزار پژوهش

منظور تعیین  ( به1559) 2آموزان توسط سینها و سینگ: پرسشنامه سازگاری دانش1آموزاندانش ی سازگاریپرسشنامه

آیتم دارد و سه حوزه اصلی سازگاری  91آموزان ساخته شده است. این پرسشنامه دانش سازگاری اجتماعی، هیجانی و تحصیلی

)نمره « خیر»( و 1)نمره « بله»ها به دو شکل دهد. پاسخگیری قرار میسوال( را مورد اندازه 21عاطفی، اجتماعی و آموزشی )هر یک 

-بندی دادهی پاسخگویی و میزان اعتبار فرم اصلی این پرسشنامه از طریق همبسته کردن نمرات کل آن با درجه باشد. نحوه( می2

گزارش شده است. ضریب پایایی در فرم اصلی پرسشنامه برای نمره کل  91/1آموز در پنج سطح سازگاری دانش 91های مربوط به 

گزارش شده است  59/1و  51/1، 59/1های یاد شده به ترتیب و برای هر یک از حوزه 59/1سازگاری با روش بازآزمایی مجدد 

(. روایی محتوایی و صوری این پرسشنامه در ایران مورد تایید واقع شده است. پایایی این پرسشنامه به روش 1559)سینا و سینگ، 

سؤالی این  99باشد. در ایران قدسی احقر فرم می 59/1و بر اساس سازگاری اجتماعی  51/1دو نیمه کردن برای سازگاری عاطفی 

گذاری این آزمون به آموزان مقاطع مختلف تحصیلی مورد بررسی قرار داده است. نمرهنفری از دانش 9111ی مقیاس را در نمونه

 باشد.ی سازگاری میی پایین نشان دهندهی ناسازگاری و نمرهی باال نشان دهندهصورت صفر و یک است که نمره

( با اسالم، به ویژه 1599( بر اساس مدل گالک و استارک )1911زاده )این پرسشنامه توسط سراجپرسشنامه ابعاد دینداری: 

سنجد. الف( بعد باورهای بعد دینداری را می 1آیتم است که  29اسالم شیعی تطبیق داده و متناسب شده است. این پرسشنامه شامل 

رود پیروان آن دین به آنها اعتقاد داشته باشند. ب( بعد تجربی یا عواطف دینی، که هایی که انتظار میدینی، عبارت است از باور

وط به دانش رابطه با جوهری روحانی همچون خداست. ج( بعد پیامدی یا آثار دینی، که ناظر بر عواطف، تصورات و احساسات مرب

ناظر بر تاثیر باورها، اعمال و دانش دینی بر زندگی روزمره پیروان آن دین است. د( بعد مناسکی از اعمال دینی که شامل اعمال 

ای از کامال مخالف تا به صورت مقیاس لیکرت با دامنهگذاری این پرسشنامه باشد. تمرهدینی مشخص همچون عبادت و نماز می

                                                           
1- Student’s Adjustment Questionnaire 

2- Sinha & Singh  
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( روایی صوری این پرسشنامه را از طریق 1959زاده، فرزان و خادملو، ؛ به نقل از حسن1911زاده )باشد. سراجکامال موافق می

زاده، ؛ به نقل از حسن1921)نژاد نظرخواهی از تعدادی دانشجویان با آشنایی کامل به اسالم به دست آورده است. در تحقیق دبیری

زاده، فرزان و ؛ به نقل از حسن1922برای این پرسشنامه گزارش شده است. شریفی ) 19/1( همبستگی 1959فرزان و خادملو، 

( نیز برای تعیین پایایی پرسشنامه فوق از دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف استفاده کرده که برای کل پرسشنامه به 1959خادملو، 

 گزارش کرده است. 91/1و  91/1یب برابر با ترت

 ی اجراءشیوه

به منظور اجرای پژوهش، نخست مجوز الزم از اداره آموزش و پرورش منطقه یک شهر تهران اخذ گردیده و به همراه معرفی نامه 

بین  بعددر مرحله س صادره از معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی به مدارس مورد نظر مراجعه شد. سپ

دبیرستان انتخاب و آزمودنی ها به صورت تصادفی گزینش و در پژوهش شرکت  9های منطقه یک به صورت تصادفی دبیرستان

ها تشریح و رضایت نامه کتبی مبنی بر شرکت در فرآیند تحقیق از داده شد. قبل از اجرای پژوهش، هدف تحقیق برای آزمودنی

 آنها اخذ گردید.

 ها از آزمون تحلیل رگرسیون و همبستگی پیرسون استفاده شد.به منظور تحلیل داده ها:جزیه و تحلیل و دادهروش ت

 هایافته

 : میانگین و انحراف استاندارد متغییرهای پژوهشی1جدول 

 انحراف استاندارد میانگین تعداد 

 92/5 91/99   51 باورهای مذهبی

 22/2 11/9 51 سازگاری روانی

 19/9 92/9 51 اری  اجتماعیسازگ

 باشد.مربوط به باورهای مذهبی می 92/5و  91/99با توجه به جدول بیشترین میانگین و انحراف استانداردبه ترتیب 

 آموزانو روانی دانش سازگاری اجتماعی، : نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه باورهای مذهبی2جدول 

 F sig میانگین مجذورات Df مجموع مجذورات 

 111/1 99/11 11/19 2 91/59 رگرسیون

   11/1 51 51/991 باقیمانده

    59 19/191 کل

 می باشند. 111/1آموزان در سطح دانشپیش بینی کننده سازگاری روانی و اجتماعی ، با توجه به جدول فوق باورهای مذهبی
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 آموزاندانشسازگاری روانی و اجتماعی ورهای مذهبی : ضرایب تاثیر رگرسیونی استاندارد شده و استاندارد نشده با9جدول 

 R R2 ARS ضرایب   غیراستانداردضرایب

 استاندارد

 

    B SE Beta T(P) 

    22/1 11/1   

 11/1 19/1 12/1 19/1 12/1 21/1 19/1 باورهای مذهبی

19/1 

سازگاری 

 اجتماعی

   29/1 19/1 92/1 19/1 

       111/1 

آموزان سازگاری روانی دانشبینی کننده پیش (111/1) سازگاری اجتماعی، و (19/1) باورهای مذهبیدو متغیر  ضرایب رگرسیونی

 می باشند.

: نتایج ضرایب همبستگی پیرسون بین باورهای مذهبی، سازگاری روانی و سازگاری اجتماعی 4جدول 

 آموزاندانش

 سازگاری اجتماعی سازگاری روانی باورهای مذهبی  

 p 1 *21/1 *21/1 ورهای مذهبیبا

 11/1 11/1  معنی داری 

 p  1 **12/1 سازگاری روانی

 111/1   معنی داری 

 p   1 سازگاری اجتماعی

    معنی داری 

باهم >p 19/1آموزان در سطحدانشروانی و اجتماعی شود، باورهای مذهبی و سازگاری همانطور که در جدول فوق مشاهده می

 معنی دار دارند. ارتباط مثبت

 گیری بحث و نتیجه

 سبب و دارد زدایی تنش در نقش مؤثری و شود رضایتمندی و خشنودی تواند سببمی دینداریتوان گفت می در تبیین این یافته

 گرایش دارای مذهبی افراد دهند ها نشان میشود. پژوهشو افزایش سازگاری روانی اجتماعی می روانی مشکالت کاهش
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بوده، مشخص  کمتر آنها هایعبادت میزان و تعداد که هایی آزمون آن در هستند. در پژوهشی که روانی هایبیماری به کمتری

 مذهبی نگرش داشتن .دادند نشان خودشان از هیپوکندریا و اضطراب افسردگی، سمت نوروزهای به بیشتری گرایش و تمایل شد

 در( 1921) پناهی(. 1922پور، دارد )برقی و علی تاثیر روانی سالمت افزایش و افسردگی و اضطراب کاهش در دینی باورهای و

 به آموزاندانش تقید هرچه و دارد وجود معنادار رابطه آموزان،دانش اضطراب سطح و نماز به تقید بین که داد نشان پژوهشی

ی متعددی در مورد اثر مذهب بر سالمت روانی هاژوهشپ .هستند برخوردار بیشترىو سازگاری  روانى آرامش از باشد، بیشتر نماز

اکثر مطالعات نشان دهنده اثر مثبت مذهب بر سازگاری اجتماعی و بهداشت روانی و اثرمنفی مذهب بر  انجام شده است و نتایج

و  مثبت مذهب بر سالمت روانی و روابط اجتماعی سالم اثر  (.شودعالئم بیماری بوده است )مذهب باع  کاهش عالئم می

؛ به نقل از عزیزی و همکاران، 2119شده است. هاکنی و ساندرز ) های روانی گزارش آشفتگی سازگاری اجتماعی و کاهش

( نیز در بررسی رابطه ی مذهب با سالمت روان دریافتند که افراد مذهبی نمره های باالتری در  آزمون های سالمت روانی و 1951

( نیز 2115و همکاران )  1مون های مربوط به اختالالت روانی کسب می کنند. مطالعه برترامجسمانی و نمره های پایین تری در آز

نشان داد سالمت روانی و جسمی انسان با زندگی معنوی او رابطه ی مثبت دارد. افرادی که اعتقادات مذهبی قویتری دارند، 

افراد غیر مذهبی بهبود پیدا می کنند، میزان پایین تری از سازگاری بهتری با موقعیت های استرس دارند. هنگام بیماری سریعتر از 

-هیجانات منفی و افسردگی را تجربه می کنند، اضطراب کمتری دارند و از حمایت اجتماعی باالتری برخوردارند. در کل پژوهش

کند. بنابراین افرادی که ینی میبزدایی دارد و سالمت روان افراد را پیشکنند داشتن باورهای مذهبی و دینی نقش تنشها تایید می

باورهای مذهبی و دینداری باال دارند، سازگاری روانی اجتماعی بهتری در مقایسه با افراد دیگر دارند. این افراد به دلیل سازگاری 

حاضر از  پژوهشکه کنند و کارکرد خوبی دارند. با توجه به اینهای تازه، اضطراب کمتری را تجربه میها و موقعیتبهتر در محیط

وضعیت روانی و جسمانی  کنترلعدم  باید احتیاط صورت گیرد. همچنین نوع همبستگی بود، در تعمیم نتایج به کل جامعه

وضعیت جسمی روانی و انجام پژوهش بر  ها در حین اجرای پژوهش از محدویت های دیگر این تحقیق است. لذا کنترل آزمودنی

 شود.وی هر دو جنس پیشنهاد میروی مقاطع تحصیلی دیگر و بر ر

 منابع

 19اسالمی.  دانشگاه در معرفت دانشگاه، استادان و خوشبینی کنترل منبع مذهبی باورهای با روان سالمت رابطه بررسی (.1922احمد. ) علیپور، زیبا؛ برقی،

(9 ،)112-111. 

 .21، 1دین.  و شناسی روان فصلنامه روان، آرامش در نماز (. نقش1921) احمد. علی پناهی،

(، 9) 2زنان(.  )پژوهش سیاست و توسعه در زن دینداری. ابعاد و میزان با جنسیت رابطه (.1925فاطمه. ) صدرآبادی، ابراهیمی مسعود؛ میمندی، زاده حاجی

199-191. 

 شخصیت. نشر ارسباران، تهران. شناختی وهای روانها و کاربرد آزمون(. نظریه1959زاده، رمضان، فرزان، سمیرا؛ خادملو، عزیر. )حسن

                                                           
1- Bertram  
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