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  دهيچک

ـ  به صـورت ن موضوع يقرن گذشته ام ين حال تنها در نيبا ا، مورد بحث بوده است ها سال ،بر سالمت روان يدار نيد ريتأث :نه و هدفيش زميپ مـورد   يتجرب

  . بود) نييمتوسط و پا، باال(يدار نيددر سطوح مختلف  ييزان سخت رويسه ميز مقايپژوهش حاضر نهدف  .ش قرار گرفته استيآزما

ابزار پژوهش . انتخاب شدند يا خوشه يريه گن پرستاران شهر اروميه با استفاده از روش نمونياز ب) زن ۵۹مرد و  ۴۱(پرستار  ۱۰۰ ن منظوريبد :ها روشمواد و 

متوسط و ، به سه گروه باال يدار نيدسپس افراد بر اساس نمره . بودند يدار نيدسنجش  يبرا ياس معبد گلزاريکوباسا و مق ييسخت رو هاي نامه پرسششامل 
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  )نويسنده مسئول(اسالمي واحد خوي عضو گروه روان شناسي دانشگاه آزاد  ١
  تبريز -شرقی  عضو گروه روان شناسي دانشگاه تربيت معلم آذربايجان ٢

3 religiosity 
4 Freud 
5 neurotic 
6 Ellis 
7 Watters 

  

  مقدمه 

مملو از عدم ثبـات و تنـاقض در    ۳داري دينادبيات حوزه 

هـاي دينـي را معـادل     يينآ  ۴فرويد. )۱( هاست نظرات و يافته

گرفــت و افـراد وسواســي را روان   يمـ آداب وسواسـي در نظــر  

را مترادف انعطـاف   داري يندنيز  ۶اليس. کرد يمتلقي  ۵رنجور

گرفت  يمفقدان تحمل و عدم سالمت رواني در نظر ، ناپذيري

بر اين باور بود که باورهاي ديني و مذهبي ناسازگار با  ۷و واترز

   ).۱۹(ي مختلف سالمت جسمي و رواني هستند ها جنبه

، راجـرز  در برابر اين نگاه خشن و بدبينانه نسبت به ديـن 

ي مختلـف  هـا  جنبـه و  داري يندمازلو و بندورا بر رابطه ميان 

 ).۸( ورزند يم سالمت رواني تاکيد
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ل انحـراف  ين راستا معتقد بود که افراد به دليز در هميونگ ني

  ).۵( شوند يم يروان يماريدچار ب يمذهب ياز زندگ

ات متضـاد دانشـمندان در خصـوص    يت و فرضـ عالوه بر نظـرا 

ز مملـو از عـدم ثبـات و تنـاقض     يـ حاصـل ن  يهـا  افتـه ي، يدار نيد

و  بيسـکان ، مارجتيـک ، جاکولجويچ، کيمثال مارجت يبرا. باشد يم

ـ  يو افسـردگ  يدار نيـ دن يافتند که بيدر) ۲۰( ۹سامي جا ن يدر ب

ـ . وجـود دارد  يزنان مبتال به سرطان پستان رابطـه منفـ    نيهمچن

باعـث کـاهش ادراک    يدار نيدافتند که يدر پژوهش خود در ها آن

چنـر و  يگـر کر يد يدر پژوهشـ . شـود  ينمماران ين بين ايدر ب ،درد

ن مردان يدر ب يو افسردگ يدار نيد نيب يرابطه مثبت) ۱۹(نو يپات

 ۳۵که  يليفرا تحلدر  ۱۰و ساندرز يگر هاکنيد يدر پژوهش. افتندي

قرار داده  يمورد بررس ۲۰۰۱تا  ۱۹۹۰ يها سالن يپژوهش را در ب

از  هـا  پـژوهش  يکردند که هـر چنـد برخـ    يريجه گين نتيبود چن

شتر يت دارند اما بيحکا يو سالمت روان يدار نيدان يم يرابطه منف

و سـالمت روان خبـر    يدار نيـ دان يـ از رابطـه مثبـت م   ها پژوهش

 يليتحلفرا در  ۱۱گ و الرسنيگر کونيد يدر پژوهش. )۱۳( دهند يم

 يرا مورد بررس يدار نيدرفته در خصوص يپژوهش صورت پذ ۸۵۰

ان يـ پژوهش از رابطـه مثبـت م   ۶۸۰جه گرفتند که يقرار داده و نت

ان يــم يپـژوهش از رابطــه منفـ   ۱۷۰و ســالمت روان و  يدار نيـ د

ک يـ ز در ين ۱۲نيبرگ .)۱۸( ت دارنديو سالمت روان حکا يدار نيد

ل قـرار  يـ ه و تحليرا مورد تجز يدار نيدات حوزه يجامع ادب يبررس

بـا   يدار نيـ دارتبـاط   يافت کـه ادعـا  يجه دست ين نتيداده و به ا

خصـوص رابطـه   ر د يامـا و . کامالً نادرست است يروان يها يماريب

دست  يا کنندهدوار يج اميز به نتاين يو سالمت روان يدار نيدان يم

  .)۸( افتين

ــي ــاه يد يک ــر از مف ــود در ايگ ــم موج ــژوهشي ــوم ، ن پ مفه

دارد  يشه در فلسـفه وجـود  يکه ر ييسخت رو. است ۱رويي سخت

                                                
9- Margetic, Jakovljevic, Margetic, Biscan & Samija 
10- Hackney & Sanders 
11- Koenig & Larson 
12- Bergin 

. افـت يو توسط همکـارانش گسـترش    يتوسط سوزان کوباسا معرف

 يبـ ، جسـارت ، تهـور ، چـون اسـتقامت   ييهـا  واژهن مفهوم که با يا

اسـت   يتيسبک شخصـ  ينوع ،و شهامت وجه مشترک دارد ييپروا

 ييسخت رو). ۱۰( رديگ يمرا در بر  ياز صفات روان يا مجموعهکه 

است کـه   ۵و چالش ۴کنترل، ۳تعهد مؤلفهر يمرکب از سه ز ينگرش

 زيـ ت آميبه حل موفق، ک تجربه بالندهيبه  يط بحرانيل شرايبا تبد

تعهد  مؤلفهر يکه در ز يدر واقع افراد). ۱۱( کند يماسترس کمک 

 يهــا تيــموقعاجتنــاب از  يبجــا کننــد يمــکســب  يينمــره بــاال

ـ  دسـت  يبرا يت را فرصتين موقعآ، پراسترس ت و يـ بـه موفق  يابي

کنترل  مؤلفهر يکه در ز يافراد. دانند يممهم و جالب  يآورددست 

 ريتـأث  شـان يها تـالش ن باورند که يبر ا آورند يمبدست  يينمره باال

ر يـ که در ز يو غلبه بر مشکالت دارند و افراد ييارويدر رو ييبسزا

ش و يآسـا ، تيرضـا ، کننـد  يمـ کسـب   ييچالش نمـره بـاال   مؤلفه

فعـال   يک زنـدگ ي يمثبت و منف يها يريادگياز  يناش شرفت رايپ

  ).۲۱( ياز روزمرگ ينه ناش، دانند يم

نـه سـاز مفهـوم    يکنتـرل و چـالش زم  ، ق تعهـد يب و تلفيترک

ف شـده  يـ تعر ۸يک شجاعت وجودياست که به عنوان  رويي سخت

 ييسخت رو يها همؤلفر يح است که زيالبته الزم به توض). ۶( است

ص اجتنـاب  يو تشـخ  يجـاد شـجاعت وجـود   يقادر بـه ا  ييبه تنها

ن مشکالت بـه  يل ايتبد يرات و مشکالت و تالش براييتغ يريناپذ

 هـا  مؤلفـه ر يـ ن زيـ اي ايـ ق پويب و تلفيستند بلکه ترکين ها فرصت

ل يتبـد  يدر واقـع بـرا  ). ۲۲( است ين شجاعت وجودينه ساز ايزم

نکـه اجتنـاب   ير شـد نـه ا  يـ د درگيـ دا باابتـ  هـا  تيـ مزبـه   هـا  نقص

نکه احساس عـدم  يد تالش کرد نه ايموثر بودن با يبرا، )تعهد(کرد

 که اينبود نه  يريادگي يو تمام مدت در پ) کنترل(داشت يکارآمد

  ).۲۳( )چالش(از دست روزگار ناله سر داد

                                                
3- commitment 
4- control 
5- challenge 
8- existential courage 
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ـ  يهـا  پـژوهش ز يـ ن يـي در خصوص سخت رو  صـورت   يفراوان

، لبـرگ ، ايـد ، ستاديه. گردد يماشاره  ها آن از يرفته که به برخيپذ

نشان دادند که افـراد سـخت رو در    يدر پژوهش ۱۰جانسن و بارتون

 يداشته و بـه خـوب   يپر استرس سطح عملکرد مطلوب يها تيموقع

 ۱بارتون و نيسسـتاد ، پالسن، ايد، جانسن. کنند يمبا استرس مقابله 

از  يثابـه حفـاظ  به م ييگر نشان دادند که سخت رويد يدر پژوهش

 کند يمپر استرس محافظت  يها تيموقعافراد در  يسالمت جسمان

نشان دادند کـه افـراد سـخت رو     ۲واتسون و موريس، يقربان. )۱۵(

با  يمؤثرترب زا در نظر گرفته و مقابله يآس تر کمرا  يحوادث زندگ

گر نشان دادند يد يپژوهشدر  ۳وادها و هير، يمد. )۱۲( ع دارنديوقا

را تجربه کرده  تري کم يکيولوژيزيف يختگيراد سخت رو برانگکه اف

و اهـداف مثبـت    يسـت ياجتناب از استرس به دنبـال بهز  يو به جا

را  يـي و خوشابا سخت رو يمد ها افتهين يجه ايدر نت. )۲۴( هستند

در سـالمت   ييکـه نقـش بسـزا    اند گرفتهدر نظر  يبه عنوان مفهوم

ران يـ گر در جامعـه ا يد يدر پژوهش يقربان. )۲۳( کند يمفا يا يروان

و ســنخ الــف و رفتــار مســتعد  يــين ســخت روينشــان داد کــه بــ

 . )۱۲( ارتباط معکوس وجود دارد يکرونر يها يماريب

 يدار نيد ريتأثمتناقض در خصوص  يها افتهيحال با توجه به 

پژوهش حاضر در صدد است تـا  ، مختلف سالمت روان يها جنبهبر 

فرهنگ ديني است بـر   يک کهر فرهنگ ايراني را د يدار نيد ريتأث

مثبت ماهيت انسـان يعنـي سـخت رويـي مـورد       يها جنبهاز  يکي

ن است که افـراد بـا   يحاضر ا پژوهشفرض عمده . بررسي قرار دهد

   .باال سخت رويي بااليي نيز خواهند داشت يدار نيد

  

  ها روشمواد و 

يفي اين پژوهش به صورت مقطعي انجام شده و پژوهشي توص

شـاغل در   ه پرستارانيحاضر شامل کل پژوهش يجامعه آمار. است

                                                
10- Hystad, Eid, Laberg, Johnsen & Bartone 
1- Johnsen, Eid, Pallesen, Bartone, & Nissestad 
2- Ghorbani, Watson & Morris 
3- Wadhwa & Haier 

که از جامعه فوق د بودن ۱۳۸۸شهر اروميه در سال  يها مارستانيب

زن و  ۵۹شـامل   ينفر ۱۰۰با استفاده از جدول مورگان يک نمونه 

 .انتخـاب شـدند   يا خوشـه  يريمرد با استفاده از روش نمونه گ ۴۱

الزم . سـال بـود  ) ۲۶-۴۸دامنه (سال  ۶/۴۱ پرستارانميانگين سن 

ه شـرکت کننـدگان داوطلبانـه در پـژوهش     يـ به ذکر اسـت کـه کل  

پرستاران بر اسـاس نقطـه    ها آزمونپس از اجراي . نمودند يهمکار

ن ييمتوسـط و پـا  ، به سه سـطح بـاال   يدار نيددرصد در نمره  ۳۳

سـه قـرار   يمـورد مقا  يـي زان سـخت رو يم شده و سپس در ميتقس

ه و يـ بدسـت آمـده از شـاخص تجز    يها دادهل يتحل يبرا گرفتند و

  .استفاده شده است انسيل واريتحل

مـاده اسـت کـه     ۵۰ يدارا يشخص يها دگاهيد ياس بررسيمق

زان در ين ماده تا چه ميدر برابر هر ماده بر اساس آن که ا يآزمودن

 يا درجـه اس چهار يمق کيرا در مصداق دارد پاسخ خود  يمورد و

مشخص ) است  حيکامالً صح(تا چهار) ست يرست ند الًاص( صفرز ا

کنتـرل  و تعهد ، چالش ياصل مؤلفهسه  ين آزمون دارايا. دينما يم

مـاده را بـه خـود     ۱۷، ۱۶، ۱۷ب يـ بـه ترت  کيـ هـر  کـه  ، باشد يم

نظـر  ر وارونه د ماده از آزمون به شکل ۳۹نمرات . اند دادهاختصاص 

و سـه   يـي سخت رو يراب يک نمره کليمجموع ر د. شود يمگرفته 

  ). ۴(ديآ يممجزا به دست  يها مؤلفه ينمره برا

اد شـده را  يـ سه عامل ، اسين مقيا عوامل ليتحل يدر پ يمد

اس يــمق يرا بــرا يقابــل قبـول  ييايــو پا يـي بـه دســت آورده و روا 

که  دهد يممطالعات انجام شده نشان . دينما يمگزارش  رويي سخت

بـه   کيـ هـر  کنتـرل و چـالش    ،تعهد يعني ييسخت رو يها مؤلفه

ن يـ بـر خوردارنـد و ا   ۵۲/۰، ۵۳/۰، ۷۰/۰ ييايـ پا بياز ضـر ب يترت

قابل . محاسبه شده است ۷۵/۰ ييکل صفت سخت رو يب برايضرا

مطالعـات  ر است کـه د  يبياد شده حداقل ضراياست که ارقام ر ذک

مـورد نمـرات   ر چـه د ، ييايـ ب پايشترضرايب يعني. اند شدهگزارش 

 ۸۰/۰ يو چـه در مـورد کـل آن بـاال     ييسخت رو همؤلفسه  يفرع

  ).۲۳(بوده است 
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ساخته  يتوسط گلزار ۱۳۷۹ن آزمون در سال يا: آزمون معبد

را انـدازه   ينـ يد يماده است که عمل بـه باورهـا   ۲۵ يشده و دارا

 يها تيفعال، مواد آزمون در چهار حوزه عمل به مستحبات. رديگ يم

 يهـا  انتخـاب و  ها يريگم يدر نظر گرفتن مذهب در تصم، يمذهب

دختر  ۶۲۱(نفر دانشجو  ۸۹۴ ين آزمون بر رويا. قرار دارد يزندگ

. نفر اجرا شـده اسـت   ۹۴۷جمعاً ، يجوان زندان ۵۲و ) پسر ۲۷۳و 

ب يـ مـه کـردن بـه ترت   يو دو ن ييق بازآزماين آزمون از طريا ييايپا

کرونبـاخ   يب آلفـا ين ضريهمچن. بدست آمده است ۹۱/۰و  ۷۶/۰

ن باور است کـه آزمـون   يسازنده آزمون بر ا. است ۹۴/۰آزمون ن يا

 يدر سـطح ) يو منطقـ  يصـور (اد شده بـه لحـاظ اعتبـار محتـوا    ي

سـه افـراد   يق مقاين آزمون از طرياعتبار وابسته به مالک ا. باالست

بدسـت آمـده    ۷۸/۰و  ۸۴/۰ب اعتبار يبا ضر ير مذهبيو غ يمذهب

  ).۳(است 

  

  ها افتهي

پـژوهش پرداختـه    يها دادهل و آزمون يحلن قسمت به تيدر ا

ر وابسـته ارائـه   يـ مربوط به متغ يفيتوص يابتدا آماره ها. شده است

ر يدر مورد متغ ها انسيوار يبر تساو ين مبنيج آزمون لويشده و نتا

ر يـ انس در مـورد متغ يـ ل واريـ ج تحليوابسته آمده است و آنگاه نتا

سـه  يمقا يبـرا  يبـ يتعقت آزمون يدر نها. ده استيوابسته ارائه گرد

مـورد  ر نفـ  ۱۰۰ن پـژوهش  يـ در ا. ارائه شـده اسـت   ها گروه يجفت

در سـطوح   هـا  آنار يـ ن و انحراف معيانگيقرار گرفتند که م يبررس

  . ارائه شده است ۱در جدول  ييو سخت رو يدار نيدمختلف 

  

  يدار نيددر سطوح مختلف  ييمربوط به سخت رو يفيتوص يها شاخص ):۱(شماره  جدول

  شاخص

  منبع

  ييسخت رو
  تعداد  انحراف استاندارد  نيانگيم

 باال يدار نيد

  متوسط يدار نيد

  نييپا يدار نيد

۹۸/۱۲۵ 
۹۸/۱۰۲  

۱۰۰  

۳۲/۲۷ 
۵۴/۲۴  
۴۴/۲۸  

۳۲ 
۳۸  
۳۰  

گـروه بـا    شـود  يمک مشاهده يکه در جدول شماره  طور همان

 يارد نيدو گروه با  ييزان سخت روين ميباالتر يباال دارا يدار نيد

پيش فرض لوين  .باشد يم ييزان سخت رويم ترين کم ين داراييپا

  ييـد گرديـد   اجامعـه ت  در هـا  گـروه  يهـا  انسيـ وار يبر تساومبني 

)۲۴/۰ =P.(  در جامعـه بـدين    هـا  انسيوارتاييد پيش فرض تساوي

در جامعـه   يينمرات سخت رو پراکندگيواريانس يا  کهمعني است 

سـطوح   در ييسخت رويانس نمرات وار ليتحلنتايج  .مساوي است

  .استارائه شده ) ۲(جدول در  يدار نيد

  ييسخت رو يانس برايل واريتحل خالصه ):۲(جدول شماره 

  داري معنيسطح   Fنسبت  ن مجذوراتيانگيم  يدرجه آزاد  مجذورات مجموع  مدل

  ۰۰۰۱/۰  ۳۷۶/۲۱  ۲۹/۱۵۴۳۰  ۲  ۵۸/۳۰۸۶۰  ها گروهن يب

      ۸۶/۷۲۱  ۹۷  ۱۷۱۸۰۴  ها گروهدرون 

        ۹۹  ۶/۲۰۲۶۶۴  کل
تفـاوت بـين    دهد يمنشان ) ۲(نتايج در جدول  که گونه همان

، بـاال  يدار نيـ دبـا   يهـا  گـروه ن يبدر  ييسخت روميانگين نمرات 

سـه دو بـه دو   يمقا). P>۰۰۰۱/۰(اسـت  دار معنـي  نييمتوسط و پا

 يبـ يکـه بـا اسـتفاده از آزمـون تعق     يـي زان سخت رويدر م ها گروه

  .ارائه شده است ۳صورت گرفته در جدول شماره  يبونفرن
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  يدار نيددر سطوح  ييسه چندگانه سخت رويمقا ):۳(جدول شماره 

  داري معني  استاندارد يخطا  ها نيانگيمتفاوت   منبع

  ۰۰۰/۰ ۱  ۳۶/۴  ۹۹/۲۲   متوسط يدار نيد باال يدار نيد

  ۰۰۰۱/۰  ۲۵/۴  ۹۸/۲۵   نييپا يدار نيد

  ۷۷۱/۰  ۱۳/۴  ۹۸/۲   نييپا يردا نيد متوسط يدار نيد
  

افـراد بـا    شـود  يمـ مشـاهده   ۳که در جدول شماره  طور همان

متوسـط و   يدار نيـ دبـا دو گـروه    داري معنيباال تفاوت  يدار نيد

ـ ). P>۰۰۰۱/۰(دارد يـي زان سـخت رو ين در مييپا تفـاوت دو   يول

 باشـد  ينمـ  دار معنـي  يـي زان سخت روين در مييگروه متوسط و پا

)۷۷۱/۰<P.(   

  

  بحث و نتيجه گيري

در افـراد بـا    يـي زان سـخت رو يـ ن مييهدف پژوهش حاضر تع

ن راستا مشخص شد که افراد با يدر ا. متفاوت بود يدار نيدسطوح 

 يدار نيدو افراد با  ييزان سخت روين ميباالتر يباال دارا يدار نيد

کـه   يا گونـه بـه   باشند يم ييزان سخت رويم ترين کم ين داراييپا

 يدار نيد يبا افراد دارا داري معنيباال تفاوت  يدار نيد ياراافراد د

 يدار نيدافراد با  يول. بودند ييزان سخت روين در مييمتوسط و پا

زان يـ ن در مييپـا  يدار نيـ دبا افـراد بـا    داري معنيمتوسط تفاوت 

ن مشخص شـد کـه تفـاوت افـراد بـا      يهمچن. نداشتند ييسخت رو

 مؤلفـه ن در سـه  ييمتوسـط و پـا   يدار نيدباال با افراد با  يدار نيد

ز از يـ ج نينتـا . باشـد  يمـ  دار معنيز ين ييکنترل و مبارزه جو، تعهد

 يدار نيـ دان يـ که تفاوت م يا گونهبرخوردار بودند به  يياعتبار باال

در سـطح  يـي  زان سـخت رو ين در مييمتوسط و پا يدار نيدباال با 

۰۰۰۱/۰  <p باشند يم دار معني.   

 دار نيدگفت که افراد  توان يمن پژوهش يا يها فتهاين ييدر تب

مان که شـامل  يگر ايد يها جنبهن به خدا و يمان راستيبه واسطه ا

نـه  يزم باشـد  يمـ  يجانيو ه يرفتار، ينگرش يارزش، يابعاد شناخت

 ييش توانـا ياز جمله افزا يفرد يها يژگيواز  ياريبس يرشد و تعال

، يهمکـار ، توجه، يريپذ انعطاف، يريت پذيمسئول، درک، يهمدل

را در خـود   ينيو خوش ب يهوش يکارآمد، داشتن تحمل و اغماض

 ييتوانـا  دار نيـ دافـراد   هـا  يژگـ يون يجه ايدر نت. دهند يمپرورش 

م يو تسـل  آورنـد  يمـ جهت مقابلـه بـا مشـکالت بـه دسـت       يا ژهيو

  . شوند ينممشکالت 

 ريجزئيات بيشت ج پژوهش حاضريچه گفته شد نتاعالوه بر آن

رغـم اسـتفاده از    علي، اينکهاوالً . سازد خصوص نمايان مين يادر  را

شناسي تـا حـدودي    نمونه جغرافيايي متفاوت و روش، ابزار متفاوت

 يهـا  پـژوهش نتايج اين پژوهش از ثبات و پايداري نتـايج  ، متفاوت

را داخـل   يدار نيـ د، ن پـژوهش يج اياً نتاثاني. کند ميقبلي حمايت 

   .دهد يممثبت قرار  يحوزه روانشناس

با توجه به نتـايج بدسـت آمـده عـدم ثبـات نتـايج حاصـل از        

 کشوردر خارج از  يدار نيدصورت گرفته در خصوص  يها پژوهش

نکه اغلب مطالعـات تنهـا   ياول ا. ناشي از دو علت دانست توان يمرا 

ـ  يمانند حضور در اماکن مذهب يدار نيدک جنبه از يبر  زان يـ ا مي

چنـد   يا سـازه را بـه صـورت    يدار نيد تر کمرده و عبادت تمرکز ک

و  يدار نيــد، هــا پــژوهشنکــه يو دوم ا انــد گرفتــهدر نظــر  يبعــد

ات يدر ادب. اند نکردهب يگر ترکيکديبا  يرا به گونه مناسب ۱تيمعنو

گر به کـار گرفتـه   يکدي يت غالباً به جايو معنو يدار نيدن حوزه يا

 يعمـدتاً بـا رفتارهـا    يارد نيـ داسـت کـه    ين در حـال يـ ا. اند شده

و  يمراسم مذهب يو برگزار يمانند حضور در اماکن مذهب يآشکار

 گردد يمن مشخص يافراد در خصوص د يشخص ين باورهايهمچن

 ياست که شـامل نـوع   يو نهان يک تجربه درونيت ياما معنو). ۱۴(

                                                
1- sprituality 
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ت شـامل  يـ معنو. اسـت  ييماورا يرويک نيا يا رابطه با خدا يباور و 

ا و يـ معنـا و درک دن  يجسـتجو بـرا   لهيبـه وسـ  است که  ياتيتجرب

  ). ۹( شود يممشخص  يزندگ

 يحاک اند دادهمورد اشاره را مد نظر قرار  نکاتکه  ييها پژوهش

رابطه  يمختلف سالمت روان يها جنبهبا  يدار نيداز آن هستند که 

نشـان داد کـه مـادران     يلـر در پژوهشـ  يمثال م يبرا. دارد يمثبت

. شوند يم يگر دچار افسردگياز مادران د تر کمدرصد  ۸۱ تر يمذهب

از دختــران مــادران  تــر کــمدرصــد  ۶۰ يدختــران مــادران مــذهب

از  تـر  کـم درصـد   ۸۴ يو فرزندان پسـر مـادران مـذهب    يرمذهبيغ

. )۷( افسردگي شـده بودنـد   دچار ير مذهبيفرزندان پسر مادران غ

افـراد   ي صـورت گرفتـه نشـان داد کـه    هـا  پـژوهش کامر با بررسي 

احساس تنهايي کـرده   تر کممذهبي در مقايسه با افراد غير مذهبي 

. )۹( شـوند  يمـ  افسـردگي و اضـطراب دچـار   ، بـدبيني  بـه  تـر  کمو 

کـارکرد   نشـان داد کـه افـراد معنـوي داراي     در پژوهشـي  گئينکو

ـ  يو. هسـتند  يتر منظمز يبهتر و غدد درون ر يمنيا ن بـه  يهمچن

قلـب در افـراد بـا     يکرونـر  يها يرمايبوع يد که شيجه رسين نتيا

سـالم   ين امر با رفتارهـا ياست و ا تر کم تر يقو يمعنو يها شيگرا

ورزش کـردن و  ، گارين بـودن مصـرف سـ   يين افـراد مثـل پـا   يدر ا

  ).۱۷( بهداشت خوب ارتباط دارد

ت ين پـژوهش از دو محـدود  يـ ان الزم به ذکر است که ايدر پا

و در  ينبودن طرح پژوهشـ  يت طولين محدودياول. برخوردار است

 يطـوالن  يامـدها يدر خصـوص پ  يبه اطالعات يجه عدم دسترسينت

ن يدوم. است ين فرديو ب يدرون فرد يستيبر بهز يدار نيدمدت 

 يخـود سـنج   هـايي  نامـه  پرسشن پژوهش استفاده از يت ايمحدود

ت يج را بـا محـدود  ينتـا  يريم پـذ يقدرت تعمـ  مسأله نيااست که 

در جهت رفع  يآت يها پژوهش شود يمشنهاد يپ لذا. سازد يمروبرو 

  .ن پژوهش گام بردارنديا يها تيمحدود

References: 
1. Jomehri F. Relationship between hardiness, depression 

and anxiety in Student of Tehran University 

[dissertation]. Tehran: Allametabatabaie University; 

2000. (Persian) 

2. Ghorbani N. Relationship between hardiness and 

predisposition to Cardiovascular diseases [dissertation].  

Tehran: Tarbiat Modras University; 1993. (Persian) 

3. Golzari M. Relationship between religiosity and mental 

health [dissertation]. Tehran: Allame Tabatabaie 

University; 2000. (Persian) 

4. Malekzade P. The comparison of hardiness between 

students [dissertation]. Tehran: Islamic Azad 

University-Tehran Branch; 1999.  (Persian) 

5. Aranda MP. Relationship between religious 

involvement and psychological well-being: a social 

justice perspective. Health Soc Work 2008; 33(1):9-21. 

6. Bartone PT, Eid J, Johnsen BH, Laberg JC, Snook SA. 

Big five personality factors, hardiness, and social 

judgment as predictors of leader performance. 

Leadership Organ Dev J 2009; 30: 498-521. 

7 Baumel S. Dealing with depression naturally: 

alternative and complementary therapies for restoring 

emotional health. 2nd Ed. Los Angeles: Keats 

Publishing; 2000. 

8 Bergin AE. Religiosity and mental health: a critical 

reevaluation and meta-analysis. J Res Pract 1983; 14: 

170-84. 

9 Comer RC. Fundamentals of abnormal psychology. 

New York: Worth Publication; 2005. 

10 Delahaij  R,  Gaillard A, van Dam K. Hardiness and the 

response to stressful situations: investigating mediating 

processes. J Pers Indiv Differ 2010; 4: 386-90.  

11 Dolan CA, Adler AB. Military hardiness as a buffer of 

psychological health on return from deployment. Mil  

Med 2006; 171: 93-8 

12 Ghorbani N, Watson PJ, Morris RJ. Personality, stress, 

and mental health: evidence of relationships in a sample 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                               6 / 7

https://unmf.umsu.ac.ir/article-1-741-fa.html


 داري در بين پرستاران يندمقايسه ميزان سخت رويي در سطوح مختلف 
 

 پرستاري و مامایی ارومیه دانشکدهدوماهنامه   1391، فروردین و اردیبهشت 36هم، شماره اول، پی در پی ددوره  81

of Iranian managers. J Pers Indiv Differ 2000; 28: 647-

57. 

13 Hackney CH, Sanders GS. Religiosity and mental 

health: a meta-analysis of recent studies. J Sci Stud 

Relig 2003; 42:43-55. 

14 Hill PC, Pargament KI, Hood Jr. RW, McCullough ME, 

Swyers JP, Larson DB et al. Conceptualizing religion 

and spirituality: points of commonality, points of 

departure. J Theory Soc Behav 2000; 30: 51-77.  

15  Hystad SW, Eid J, Laberg JC, Bartone PT. Academic 

stress and health: exploring the moderating role of 

personality hardiness. Scand J Educ Res 2009; 53: 421-

9. 

16  Johnsen BJ, Eid J, Pallesen S, Bartone PT, Nissestad 

OA. Predicting transformational leadership in naval 

cadets: Effects of personality hardiness and training. J 

Appl Soc Psychol 2009; 39: 2213-35. 

17 Koenig HG. Spirituality, wellness, and quality of life. 

Sex Reprod Menopause 2004; 2: 76-82. 

18 Koenig HG, Larson DB. Religion and mental health: 

evidence for association. Int Rev Psychiatry 2001; 

13:67-78. 

19 Kirchner T, Patino C. Stress and depression in Latin 

American immigrants: the mediating role of 

religiosity. Eur Psychiatry 2010;25(8):479-84 

20  Margetic AB, Jakovljevic M, Margetic B, Biscan M, 

Samija M. Religiosity, depression and pain in patients 

with breast cancer. Gen Hosp Psychiat 2005; 27: 250-

5. 

21  Maddi SR. The story of hardiness: twenty years of 

theorizing, research, and practice. Consult Psychol J 

2002; 54(3): 173-85. 

22  Maddi SR, Khoshaba DM. Hardiness and mental 

health. J Pers Assess 1994; 63: 265-74. 

23 Maddi SR, Khoshaba DM, Persico M, Lu M, Harvey 

R, Felicia B. The personality construct of hardiness, 

relationship with comprehensive tests of personality 

and psychopathology. J Res Pers 2002; 36: 72-85. 

24   Maddi SR, Wadhwa P, Haier RJ. Relationship of 

hardiness to alcohol and drug use in adolescents. Am J 

Drug Alcohol Abuse 1996; 22: 247-57. 

 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               7 / 7

https://unmf.umsu.ac.ir/article-1-741-fa.html
http://www.tcpdf.org

