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  قدمهم

ثیرگذار در زندگی هر دانشجویی ورود ااز حوادث مهم و ت   

بهطوریکه ورود به دانشگاه در برخی موارد . به دانشگاه است

 هااغلب آن ،با اضطراب و استرس براي دانشجویان بودهتوأم 

مشکالتی همچون روابط و سازگاري با محیط مواجه با  را

- دلیل تازگی محیط و مواجهه با تیپ این مشکالت به. کندمی

 خوابگاه، و اي حرفه محیط هاي مختلف شخصیتی در

 منابع کاهش اقتصادي، کمبودهاي رفاهی، امکانات کفایت عدم

 سازگاري عدم معرض در را افراد خانواده، نظارت و حمایتی

 دهد می قرار عمومی سالمت در اختالل نهایت در و مناسب

)1.(  

 اساس بر را عمومی سالمت اشت،بهدجهانی  سازمان

 این نظر به. کند می تعریف اجتماعی و زیستی هاي جنبه

 ایجاد استعداد معناي به افراد در عمومی سالمت سازمان،

 اجتماعی محیط تغییرات در شرکت دیگران، با موزون روابط

 سالمت همچنین. است سازنده شیوه به تغییرات به کمک و

 هماهنگی فرد غریزي تمایالت نبی که کند می ایجاب عمومی

  ).2( باشد داشته وجود

 سالمت و روانی بهداشت مفاهیم نظران صاحب از بسیاري

 را هاآن دیگر برخی اما دانند- می نزدیک یکدیگر به را عمومی

 که معتقدند دلیل همینبه و سازندمی متمایز یکدیگر از

 نک ریشه روانی، سالمت داشتن نگاه یعنی روانی بهداشت

 روانی هايبیماري به ابتال از پیشگیري زا بیماري عوامل کردن

 و شخصیت شکوفایی و رشد براي مساعدي زمینه ایجاد و

 عمومی سالمت کهحالی در). 3(انسان نهفته استعدادهاي

 فقدان نه و اجتماعی و روانی جسمی، رفاه کامل حالت

 ریفتع این به توجه با. است شده تعریف ناتوانی یا بیماري

 را آن روانی جزء باید حتما سالمتی مینات براي گفت توانمی

 نبود يگیرنده بر در تنها نه عمومی سالمت. گرفت نظردر

 بهبود و ارتقا هايجنبه شامل بلکه است روانی اختالالت

  ).2( باشدمی نیز روانی سالمت وضعیت

 و شناختیروان هايجنبه بر ثیرگذارات و مهم عوامل دیگر از

-دوره خالل در. است خودکارآمدي متغیر دانشجویان سالمت

 گذار ثیرات و مهم عوامل از خودکارآمدي باورهاي جوانی، ي

 افراد دوره این در. شوندمی محسوب روانشناختی پیامدهاي بر

 آمدن کنار چگونگی و شوندمی مواجه جدیدي هايچالش با

 ورهايبا تاثیر تحت حدي تا هاچالش این با سازگاري و

 موثر مهم عوامل از خودکارآمدي). 4( است فرد خودکارآمدي

 خودکارآمدي ، بندورا دیدگاه از. است افراد روان سالمت بر

 یک با آمدن کنار در خاص عمل یک انجام در فرد توانایی

 مورد در شخصی قضاوت طرفی از. است ویژه موقعیت

 شخـصی کفایت حس مهارتی، هاي مالك ي پایه بر ها توانایی

 ها توانایی ارزیابی بر تــمرکز و خـــاص چـهارچوبی در

 استانداردهاي از اهداف به توجه با خاص وظایف اجراي براي

  ).5( باشد می خودکارآمدي

 سالمت عمومی و خودکارآمدي با رودمیگمان  که عواملی از

 پرداخته آن نقش به گذشته مطالعات در و بوده ارتباط در

 مذهبی عقاید تاثیر مورد در. است مذهبی گیري جهت نشده،

 و مذهبی متفکران میان باز دیر از روانی سالمت و بهداشت بر

 سو یک از. است داشته وجود متفاوتی نظرات شناسان-روان

 یک را مذهبی اعتقادات و مذهب فروید چون کاوانیروان

 بر تنها نه را مذهبی عقاید و کرده تلقی تیکونور اختالل

 بهداشت براي برعکس بلکه اند،ندانسته موثر نیروا سالمت

 چون افرادي دیگر سوي از. دانندمی نیز آمیز مخاطره روانی

 مانند خرافاتی با که این ولو مذهبی، اعتقاد گونه هر یونگ

 و داده قرار توجه مورد ،را باشد همراه اولیه بشر اعتقادات

  ). 6( انددانسته ضروري افراد روانی سالمت براي

 گیري جهت بین شدن قایل تفاوت که است معتقد  آلپورت

 دین که کسانی تا کندمی کمک ما به بیرونی و درونی مذهبی

 وسیله هاآن براي دین که کسانی از است، هدف هاآن براي
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 هدف بودن خوب به اول يدسته افراد. نماییم جدا را است

 وي .وسیله بودن خوب به دوم يدسته افراد و دارند توجه

-می این را قطب دو این کردن متمایز روش ترین قبول قابل

 کار به را مذهبش بیرونی، مذهب با شخصی بگوییم که داند

 مذهبش با درونی مذهب با شخصی درصورتیکه گیرد،می

 مذهبی درونی، مذهب گویدمی ادامه در و کندمی زندگی

 خود، که است شدهدرونی و یافته سازمان اصول داراي فراگیر،

  .)6( هدف به رسیدن براي ايوسیله نه است، هدف و غایت

 میان يرابطه بررسی در  همکاران و نلسون تحقیقی در

 با افسردگی و معنویت درونی، نوع از مذهبی هاي گیري جهت

 نفر 367 روي افسردگی و بودن مذهبی میان يرابطه بر تاکید

 منفی يرابطه که یافتند دست نتیجه این به ،از بیماران سرطانی

 معنویت همچنین و افسردگی و بودن مذهبی میان داري معنی

 میان يرابطه بررسی به نیز  وارد). 7( دارد وجود افسردگی و

 بهزیستی با استرس برابر در مذهبی مقابله و بودن مذهبی

. پرداختدر دانشجویان ) اضطراب و افسردگی( شناختی روان

 معنویت، بودن، مذهبی بین داري معنا يرابطه داد نشان نتایج

 دیگر ازسوي. ندارد وجود بخشودگی یا و نیایش جنسیت،

 و افسردگی میزان داري معنی طور به مذهبی گیري جهت

 مشابه مسی  پژوهش در ).8( کردمی بینی پیش را اضطراب

 روان سالمت مذهبى با گیرى جهت میان يرابطه بررسى به

. بود کاتولیک دانشجوى 242 مطالعه شامل نمونه. پرداخت

 يدرونی رابطه مذهبى گیرى جهت که بود آن از حاکى نتایج

احتشام زاده  نیز . )9(دارد  افسردگى میزان با دارى معنى منفى

با  مذهبی گیري جهت ياي به بررسی رابطهمطالعهدر 

 ينتایج حاکی از رابطه. پرداخت MS بیماران افسردگی در

مذهبی با افسردگی در بیماران بود  معنادار بین جهت گیري

 و خلقی هايناهنجاري سریع رواج به توجه با اکنون ).10(

 انجام به نیاز دانشجویان جمله من و جوانان بین در رفتاري

 با مرتبط عوامل شناسایی يزمینه در بیشتر هايپژوهش

-می احساس خودکارآمدي مانند متغیرهایی و عمومی سالمت

 آموزشی سساتوم توجه مورد مساله این که است الزم و شود

 تحقیق این در که اساسی مساله لذا. بگیرد قرار فرهنگی و

 با بیرونی مذهبی گیري جهت بین يرابطه شده؛ مطرح

 به است؛ دانشجویان در آمدي خودکار و عمومی سالمت

 آیا که است اهمیت حایز نکته این بررسی دیگر عبارت

 با افراد همانند دارند بیرونی مذهبی گیريجهت که افرادي

 و عمومی سالمت يزمینه در مذهبی درونی و عمیق باورهاي

 لذا نه؟ یا دارند قرار بهنجاري از باالیی سطح در خودکارآمدي

 مذهبی گیري جهت بین رابطه تعیین هدف با تحقیق این

 دانشجویان در خودکارآمدي و عمومی سالمت با بیرونی

  .گرفت نجاما پزشگی علوم دانشگاه

  

  روش بررسی

به بود که  همبستگی-توصیفی نوع از پژوهش حاضر روش   

 با بیرونی مذهبی گیري منظور تعیین رابطه بین جهت

 علوم دانشگاه دانشجویان در عمومی سالمت و خودکارآمدي

 آماري يجامعه. انجام گرفت 1395زنجان در سال  پزشکی

شناسی و دکتراي مقطع کار دانشجویان يتحقیق شامل کلیه

- 95زنجان در سال تحصیلی  پزشکی علوم دانشگاه اي حرفه

که بنابر آمار استخراج شده از سیستم مدیریت آموزش  94

حجم نمونه با استفاده از . بودند نفر 1759ها آنتعداد ) سما(

با  گیري جهت نمونه. نفر محاسبه گردید 315فرمول کوکران 

 نمونه روش ه گیري ازتوجه به مشخص بودن چارچوب نمون

 بین از ابتدا، که صورتاینبه. انجام شد ايطبقه تصادفی گیري

 و دندانپزشکی پزشکی، يدانشکده 3 موجود هايدانشکده

 به دانشجویان دانشکده، هر از و انتخاب مامایی و پرستاري

 دانشکده هر دانشجویان کل تعداد نسبت به و تصادفی صورت

 . توزیع گردید هاآن بین در تحقیق هايپرسشنامه و انتخاب

 جهت استاندارد هاي پرسشنامه شامل ها داده گردآوري ابزار

عمومی گلدبرگ  سالمت جورج، بیرونی مذهبی گیري
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)GHQ-28 (پرسش. دبو شرر عمومی خودکارآمدي مقیاس و 

 و شده تدوین جورج توسط بیرونی مذهبی باورهاي نامه

 اید مذهبی از نوع بیرونی آنعق به نسبت را هاآزمودنی نگرش

 قسمت. باشدمی قسمت 2 بر مشتمل مقیاس این. سنجدمی

 به بیرونی اعتقاد که است عبارت 24 داراي مقیاس این اول

 شودمی خواسته آزمودنی از قسمت این در. سنجدمی را خدا

 کامال « تا »مخالفم کامال« عبارت خود، وضعیت بیان براي که

. کند انتخاب را خود نظر مورد از ینهگز پنج بین »موافقم

 قدرت که است عبارت 15 شامل مقیاس این دوم قسمت

. سنجدمی خدا به نسبت را شخص بیرونی وابستگی و ارتباط

 اعتقاد لفهوم نمره معرف 24 تا 1 االتوس امتیازات جمع

 ينمره معرف نیز 39 تا 25 امتیازات جمع و خدا به بیرونی

 گیري جهت ينمره لفهوم هردو جمع و آزمودنی دوم يلفهوم

 سوال داراي مقیاس این. گرددمی محسوب کل بیرونی مذهبی

 را نامه پرسش این محتوایی روایی جورج. باشدنمی معکوس

 ارزیابی براي وي چنینهم. است کرده توصیف قبول قابل

 کهطوريبه است برده بهره سازه روایی از خود، آزمون روایی

 در موجود ابزارهاي دیگر و ابزار این بین همبستگی ضریب

  لیندزي و ورنون آلپورت، مقیاس جمله از را زمینه این

 نامبرده هايمقیاس و مقیاس این بین که کرده محاسبه

 مقیاس باالي روایی بیانگر که داشت وجود 88/0 همبستگی

 محتوایی و صوري روایی نیز پژوهش این در). 11(باشدمی

معارف دینی و  ياده از نظرات اساتید حوزهمطالعه با استف

 تعداد نیز پرسشنامه پایایی ییدات جهت. شد ییدات روانشناسی

 از خارج که تحقیق آماري يجامعه بین در پرسشنامه 30

 روش از استفاده با تکمیل از پس و توزیع بودند آماري نمونه

 در. گردید برآورد 83/0 مقدار و محاسبه روایی کرانباخ آلفاي

  در بیرونی مذهبی گیري جهت پرسشنامه پایایی و روایی نتیجه

  .گرفت قرار نهایی ییدات مورد تحقیق  این

 غربالگري ي پرسشنامه یک پرسشنامه سالمت عمومی

 4 داراي که است دهی گزارش خود روش بر مبتنی) سرندي(

 اجتماعی، کارکرد جسمی، سالمت( فرعی مقیاس خرده

 شامل را پرسش 7 هرکدام که باشد می )اضطراب افسردگی،

 به افراد مبتال ردیابی باهدف بالینی هاي مجموعه در و شود می

 مختلفی هاي روش. گیرد می قرار استفاده مورد  روانی اختالل

 حاضر از پژوهش در. وجود دارد آزمون این گذاري نمره براي

 ،1 ، 0( صورت به که شده  استفاده لیکرت گذاري نمره روش

 ب ي گزینه ،)صفر ي نمره( الف ي گزینه یعنی است،) 3 ،2

. گیرد می) 3 نمره( د ي گزینه و) 2 نمره( ج ي گزینه ،)1 نمره(

 خواهد 84 گذاري، نمره روش این با آزمودنی ي نمره حداکثر

 شده گذاري نمره منفی صورت به نامه پرسش این .)10( بود

سالمت صفر به معنی عدم اختالل در  يیعنی نمره است،

 اختالل ي دهنده نشان نامه پرسش این در باال نمرات عمومی و

 عنوان به 23 ي و نمره است افراد عمومی سالمت در زیادتر

 اگر که معنی بدین است، شده گرفته نظر در برش ي نمره

 باشد 23 از شـبی یا برابر غربالگري آزمون در آزمودنی ي نمره

 ي رهـنم این. ودـش می غربال به اختالل مشکوك عنوان به

در . )12( است شده تعیین گذشته تحقیقات از استفاده با رشـب

 هاي حیطه براي اعتبار مطالعه انصاري و بهرامی ضرایب

 افسردگی، اجتماعی، کارکرد جسمی، سالمت(چهارگانه 

 درصد 82/0 و 72/0 ،85/0 ،86/0 ترتیب به )اضطراب

 سالمت(ارگانه چه هاي حیطه پایایی براي و گردید  گزارش

 به نامه پرسش) اضطراب افسردگی، اجتماعی، کارکرد جسمی،

 و 91/0 ،88/0 ،92/0 ضرایب ترتیب، به کرونباخ آلفاي روش

 88/0 ،69/0 ،75/0 ترتیب به تنصیف روش به درصد و 83/0

 پایایی و روایی ییدات جهت .)13( شد درصد گزارش 89/0 و

 يپرسشنامه همانند تحقیق، این در عمومی سالمت پرسشنامه

 جهت که اینصورت به شد اقدام بیرونی مذهبی گیري جهت

 حوزه این خبرگان و اساتید نظرات از صوري و محتوا روایی

 و استفاده کرانباخ آلفاي روش از پایایی ییدات جهت و استفاده

  .گردید برآورد 84/0 میزان ابزار پایایی

   است الؤس 17 داراي پرسشنامه خودکارآمدي عمومی شرر
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 مخالفم کامال دامنه از لیکرت مقیاس اساس بر سووال هر که

 این به مقیاس گذاري نمره. شودمی تنظیم موافقم کامال تا

. گیردمی تعلق امتیاز 5 تا 1 از ماده هر به که است صورت

 بقیه و چپ به راست از 15 و 13 ،9 ،8 ،3 ،1 هاي سووال

 نمره راست به چپ از یعنی معکوس صورت به ها سووال

 از تواندمی فرد که اينمره حداکثر بنابراین شوند؛می گذري

 است 17 نمره حداقل و 85 نمره آورد دست به مقیاس این

  ).5( باشدمی فرد بیشتر خودکارآمدي دهنده نشان باال نمره

) به نقل از فوالدچنگ( براتی بختیاري مقیاس توسط این

 مقیاس پایایی مطالعه ضریبدر این  .شد اعتباریابی و ترجمه

 و 76/0 برابر گاتمن آزمون کردن نیمه دو روش از استفاده با

 با ).12( آمد دستبه 79/0 کرونباخ آلفاي ضریب از استفاده با

 روش از پایایی و روایی یدیتا جهت مطالعه این در حال این

 آلفاي روش از پایایی جهت و محتوي و صوري روایی

  .شد برآورد 80/0 مقدار پرسشنامه پایایی و استفاده کرانباخ

 همکاران و محقق هاداده آوري جمع در مرحله اجرا و جهت

 محترم معاونت از الزم مجوزهاي کسب از پس پرسشگر

درس  يهاکالس و سپس در هادانشکده در دانشگاه پژوهشی

 تشریح و طرح معرفی به ابتدا. ندیافت حضور دانشجویان

 و ابهام وجود صورت در نیز و اختهپرد کار روش و اهداف

 جمعیت پرسشنامه سپس. ه شدداد پاسخ آنان به سوال

 عمومی سالمت جورج، بیرونی مذهبی گیري جهت شناختی،

 از و توزیع دانشجویان بین را شرر خودکارآمدي و گلدبرگ

 به و تکمیل دقت با را هاپرسشنامه این تا شد درخواست آنان

  ،20آوري جمع از پس .دهند عودت طرح همکاران

 کنار تحلیل و تجزیه چرخه از بود مخدوش کهاي پرسشنامه

 تعداد شده توزیع پرسشنامه 315 بین از نهایت در. شد گذاشته

 .دـگرفتن رارـق یلـتحل و زیهـتج موردسالم  پرسشنامه 295

هاي توصیفی و شاخصابتدا از  ها داده تحلیل و  تجزیه براي

 بررسی جهت اسمیرنوف لموگروفکو هاي آزمون ازسپس 

 رگرسیون پیرسون و همبستگی ها،داده توزیع نرمال بودن

  .گردید استفاده SPSS 23 افزار نرم از استفاده با چندمتغیره

  

  ها افتهی

 دانشگاه دانشجویاننفر از  295 در پژوهش حاضر تعداد   

در مقاطع دانشجویان  .شرکت داشتندزنجان  پزشکی علوم

 هاي پزشکی، دانشکده و از اي کارشناسی و دکتراي حرفه

و دندانپزشکی، پرستاري و مامایی و پیراپزشکی و بهداشت 

 4/63( نفر 186 تعداد نفر، 295از میان . بودندداروسازي 

. بودند دختر درصد 6/36 معادل نفر 109 و پسر) درصد

 سال 21 تا 18 سنی يرده به مربوط سنی فراوانی بیشترین

پزشکی و دندانپزشکی  يدر رشتهبیشترین شرکت کننده . بود

اطالعات جمعیت شناختی مطالعه را نشان  1جدول . بودند

  .دهدمی

در  تحقیق اطالعات توصیفی مربوط به متغیرهاي 2جدول 

شود، میانگین مشاهده  گونه که مالحظه می باشد همان نمونه می

، 96/154) در کل( متغیر جهت گیري مذهبی بیرونی شده

 ، سالمت 59/58 ، قدرت ارتباط با خدا86/95اعتقاد به خدا 

، 58/6، اضطراب 72/6، سالمت جسمانی 58/28عمومی کل 

و در نهایت میانگین  93/3، کارکرد اجتماعی 28/11افسردگی 

  .باشد می 80/42خودکارآمدي عمومی دانشجویان 

مذهبی بیرونی نشان داد؛ بین متغیر جهت گیري  3نتاج جدول 

لفه افسردگی و، م)P=038/0و  r=- 152/0(با خودکارآمدي 

)198/0=r  002/0و=P (لفه کارکرد اجتماعی وو نیز م

)171/0-=r  028/0و=P (ارتباط معناداري وجود دارد.  

متغیر پیش بین بر متغیرهاي مالك و تاثیرجهت آزمون میزان 

استفاده  هاي آن، از روش رگرسیون چند متغیريمقیاسخرده 

ي این آزمون مورد بررسی  هاي اولیه فرض در ابتدا پیش. شد

قرار گرفت که نتایج حاکی قابل قبول بودن شرایط براي 

  .استفاده از آزمون مذکور داشت
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  حصیلیو درصد وضعیت سالمت روانی برحسب جنس، نوع اسکان و مقطع ت) تعداد( توزیع فراوانی: 1 جدول

   

  هاي توصیفی متغیرهاي تحقیق شاخص: 2جدول 

  انحراف معیار  میانگین  حد باال  حد پایین  تعداد نمونه  متغیر  ردیف

96/154 195 61 217  )در کل(جهت گیري مذهبی بیرونی   1  81/19  

86/95 120 36 235  اعتقاد بیرونی به خدا  2  42/11  

59/58 75 23 256  قدرت ارتباط بیرونی با خدا  3  17/9  

58/28 70 11 238  )در کل(سالمت عمومی   4  16/11  

72/6 18 1 274  سالمت جسمانی  5  54/3  

58/6 20 1 273  اضطراب  6  86/4  

28/11 24 1 267  افسردگی  7  66/4  

93/3 21 1 260  کرد اجتماعیکار  8  73/4  

80/42 81 17 267  خودکارآمدي  9  73/10  

  صد تجمعیدر  درصد  فراوانی    متغیر

6/36 109  دختر  جنسیت  6/36 

4/63 186  پسر    100 

  100 295    جمع

سال 21- 18  سن  201 1/68  1/68  

سال 24- 21    75 4/25 5/93 

سال 30- 24    12 4/3 9/96 

سال 30بزرگتر از     7 1/3 100 

   100 295    جمع

4/21 63  پزشکی  تحصیلی يرشته  4/21  

 4/41 20 59 دندانپزشکی  

 4/60 19 56 زيداروسا  

2/11 33  پرستاري    6/71  

8/10 32  مامایی    4/82  

6/17 52  رشته هاي پیراپزشکی    100  

   100  295    جمع
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آزمون همبستگی پیرسون براي متغیرهاي مستقل و وابسته: 3جدول 

  سطح معناداري ضریب همبستگی متغیرهاي وابسته  متغیر مستقل

  

  

  جهت گیري مذهبی بیرونی

 579/0 041/0  )در کل(سالمت عمومی 

 675/0 029/0  سالمت جسمانی

 869/0 -012/0  اضطراب

 002/0 198/0  افسردگی

 028/0 -171/0  کارکرد اجتماعی

 038/0 -152/0  خودکارآمدي

  

  

  براي متغیرهاي سالمت عمومی و خودکارآمدي رگرسیون چندمتغیرهنتایج آزمون معناداري : 4جدول 

آزادي  يدرجه  F  مقادیر  هاآزمون  اثر

  اثر

آزادي  يدرجه

  اخط

sig 

 

جهت گیري 

  مذهبی بیرونی

833/1  اثر پیالیی  148/1  305 605 079/0  

093/0  المبداي ویلکز  177/1  305 99/588  049/0  

203/3  اثر هتلینگ  212/1  305 577 026/0  

310/1  بزرگترین ریشه  599/2  61 121 001/0  

  

شود میگونه که مشاهده بر اساس نتایج جدول فوق، همان

  ري آزمون المبداي ویلکز براي متغیر جهت گیري سطح معنادا

  

کمتر  قدرت ارتباط و وابستگی به خدالفه ومذهبی بیرونی و م

  . بود 05/0از 

  

  ها اثرات بین آزمودنی: 5جدول 

مجموع   متغیر وابسته  منبع تغییرات

  مجذورات

df  میانگین

  مجذورات

F  sig  مجذور اتا 

  تعدیل شده

  

  

جهت گیري 

  مذهبی بیرونی

  

102/1 120 61 7375  )در کل(سالمت عمومی   322/0  033/0  

602/12 61 768  سالمت جسمانی  041/1  418/0  014/0  

431/25 61 1551  اضطراب  038/1  423/0  013/0  

274/20 61 1236  افسردگی  105/1  317/0  034/0  

812/26 61 1635  کارکرد اجتماعی  692/1  007/0  188/0  

589/96 61 5891  خودکارآمدي  841/0  771/0  056/0  
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لفه ها وجهت پی بردن به این نکته که کدام یک از متغیرها و م

از آنالیز  ،دندار متغیر پیش بین مطالعهپذیري معنادار از تاثیر

 در متن تحلیل رگرسیون چند) ANOVA( یکراهه واریانس

جهت شود؛ میگونه که مشاهده همان. استفاده شد متغیره

هاي سالمت عمومی تنها لفهونی از بین مگیري مذهبی بیرو

 8/18به میزان  لفه کارکرد اجتماعی راوتوان پیش بینی م

  .شتدرصد دا

  

  بحث

بین جهت گیري  يحاضر با هدف تعیین رابطه يمطالعه    

مذهبی بیرونی با سالمت عمومی و خودکارآمدي در بین 

در . دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان انجام گردید

 بین راستاي بررسی اهداف و فرضیات این مطالعه، ارتباط

 عمومی خودکارآمدي با بیرونی مذهبی گیري جهت متغیر

. بود معکوس و منفی نوع ازضعیف و  ارتباط این. گردید ییدات

 بیرونی مذهبی گیري جهت رفتن باال با که صورت این به

-می کاهش دانشجویان درتا حدودي  عمومی خودکارآمدي

 و  ظهیري خواه يمطالعه نتایج با مطالعه این نتایج. یافت

در مطالعات . )15، 14( داشت مطابقت و بوده همسو  صادقی

یاد شده ارتباط بین جهت گیري مذهبی از نوع بیرونی با 

خودکارآمدي معنادار و از نوع منفی و معکوس گزارش شده 

هاي مذهبی، گرایشکه با بیرونی تر شدن طوريهاست ب

  .یافتمیآماري کاهش  يدکارآمدي در نمونهخو

 بیرونی مذهبی گیري جهت بین ارتباطهمچنین در این مطالعه 

 از ارتباط این. گردید ییدات دانشجویان در افسردگی يلفهوم با

 مستقل، متغیر افزایش با کهطوريهب بود مستقیم و مثبت نوع

-هب نتایج اب مطالعه این نتایج. یافتمی افزایش وابسته متغیر

،  کوئینگ،  نلسون،  پاژوویک وارد، مطالعات در آمده دست

 و بوده همسو گراوند ، صولتی ، چاوشی  و جان بزرگی

 این تمامی در. )21، 20 ،18، 17، 7، 16، 8( داشت مطابقت

ارتباط معناداري بین جهت گیري مذهبی بیرونی و  مطالعات

خارجی یاد  اگرچه در مطالعات. افسردگی گزارش شده است

بیشتر به نقش جهت گیري مذهبی درونی در ارتقا شده 

سالمت روان و من جمله کاهش افسردگی و نرخ خودکشی 

ولی به عدم کارایی جهت گیري مذهبی از نوع  ،اشاره شده

بیرونی نیز اشاره شده و حتی در برخی از این مطالعات افراط 

براي  در انجام مناسک مذهبی مخل سالمت عنوان شده است

 باورهاي نقش که  پاژوویکحسنوویچ و  پژوهش درنمونه؛ 

 سالمت کننده محافظت عوامل عنوان به مذهبی و اخالقی

 مورد هرزگوین و بوسنی جنگ قدیمی سربازان روي بر روانی

 و اخالقی باورهاي بین داد نشان نتایج ،هگرفت قرار بررسی

 از پس استرس شدید عالیم بااز نوع درونی آن  مذهبی

 وجود داري معنی منفی همبستگی اضطراب افسردگی، سانحه،

 در مذهبی و اخالقی باورهاي افزایش با دیگر عبارت به دارد؛

-می نشان را بیشتري کاهش فوق اختالالت عالیم سربازان،

 که دادند نشان نیز  همکاران و کوئینگ). 16(و بالعکس  دهد

که طوريهب است در ارتباط افسردگی با مذهبی باورهاي

و در مقابل  کاهش افسردگیی باعث باورهاي مذهبی درون

در . شودمی افزایش افسردگی باعث  بیرونیباورهاي مذهبی 

جهت  يهاي داخلی اما با صراحت بیشتري به رابطهپژوهش

براي  .گیري مذهبی بیرونی با افسردگی پرداخته شده است

ثبت جهت به ارتباط مستقیم و م  مثال در پژوهش گراوند

گیري مذهبی بیرونی با افسردگی اشاره شده و در در پژوهش 

نیز ارتباط مثبتی بین دو   و چاوشی  ، جان بزرگی صولتی

و در تمامی این مطالعات جهت شده متغیر یادشده گزارش 

آماري  يگیري مذهبی بیرونی عامل تشدید افسردگی در نمونه

-مقابله کهنجاییاز آ شودمی گفته نظري لحاظ از. بوده است

 امید و اجتماعی عاطفی، حمایت منبعدرونی  مذهبی هاي

 روزمره زندگی در هامقابله این از که افرادي رو این از هستند

 و افسردگی دچار دیگران از کمتر ،کنندمی استفاده خود
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ها درونی نشده مقابلهو در مقابل زمانی این  شوند می اضطراب

  ).17(د افسردگی خواهد بود باشد خود عاملی براي تشدی

 جهت بین ارتباط تحقیق هايیافته به توجه با نهایت در

 دانشجویان در اجتماعی کارکرد لفهوم با بیرونی مذهبی گیري

-هب،بود معکوس و منفی نوع از ارتباط این و گردید ییدات

 کارکرد لفهوم بیرونی مذهبی گیري جهت افزایش با کهطوري

نتایج این مطالعه با . یافتمی اهشک دانشجویان اجتماعی

نتایج حاصله از مطالعات گراوند ، صولتی ، چاوشی  و جان 

در  ).21، 20، 19، 18( بزرگی  همسو بوده و مطابقت داشت

این مطالعات نیز جهت گیري مذهبی بیرونی باعث کاهش 

  .شدمیکارکرد اجتماعی در دانشجویان 

  

  نتیجه گیري

با جهت گیري مذهبی بیرونی نشان  افسردگیارتباط مثبت    

نقش تقویت کننده باورهاي مذهبی درونی نشده در  يدهنده

یعنی باال بودن جهت است، ارتباط با افسردگی دانشجویان 

از این رو . یابدمیگیري مذهبی در فرد افسردگی نیز افزایش 

با توجه به افزایش روز افزون افسردگی در بین جوانان و 

و پیامدهاي ناگوار آن که در مواقعی ان دانشجوی امخصوص

شود، شناسایی عوامل میمنجر به اقدام به خودکشی در آنان 

مرتبط با افسردگی و برنامه ریزي در جهت کاهش و یا 

اینکه دانشجویان با . رسدمیها ضروري به نظر آنافزایش 

باورهاي مذهبی عمیق و درست آشنا شده و در جهت درونی 

هاي راهتواند یکی از میذهبی گام بردارند، سازي باورهاي م

همه بر این باور . کاهش افسردگی در بین دانشجویان باشد

هستیم که باورهاي مذهبی عمیق و درونی شده فرد را به 

هاي ناهنجاريآرامش راستین و پایدار هدایت نموده و از 

ما  ياز طرف دیگر در جامعه. کندمیموجود در اجتماع دور 

هاي اسالمی است، آینده سازان آن ارزشاي بر پایه عهجامکه 

که همانا جوانان و دانشجویان هستند باید در راستاي تعمیق 

این باورها حرکت کرده تا در تمامی مراحل زندگی اعم از 

با نگاه درست به دین و مسوولیت تحصیل و پذیرش 

باورهاي مذهبی نسبت به برنامه ریزي، اقدام و عمل گام 

  .رندبردا

  

  تقدیر و تشکر

مصوب مرکز تحقیقات این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی    

 کدو  A-12-194-3با کد بر سالمت  موثرعوامل اجتماعی 

تحت حمایت مالی  )ZUMS.REC.1394.339(اخالق 

پژوهشگران . انجام گرفته استدانشگاه علوم پزشگی زنجان 

مسوولین شی، دانند از معاونت محترم پژوهمیبر خود الزم 

و همچنین ها دانشکدهمحترم مسوولین محترم مرکز تحقیقات، 

که امکان  دانشگاه علوم پزشکی زنجان تمامی دانشجویان

صمیمانه تشکر و قدردانی  ،پژوهش را فراهم نمودند انجام این

  .نمایند
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