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چکیده
هدف از انجام این پژوهش بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه سالمت روان اسالمی در مربیان
مهدهای کودک شهر تهران بود .روش پژوهش زمینه یابی -توصیفی بود .جامعه آماری این پژوهش مربیان
مهدکودکهای شهر تهران در سال  0080بودند که به پرسشنامه سالمت روان مبتنی بر آموزههای
اسالمی(ابوالمعالی و موسی زاده )0080 ،پاسخ دادند .روش انتخاب نمونه سهمیه ای تصادفی بود که در آن
از مناطق شمیرانات ،شهر ری و مرکز تهران تعداد  0011مربی به تصادف انتخاب شدند .روایی سازه مقیاس
به روش تحلیل عاملی اکتشافی بررسی شد .نتایج نشان داد که مقیاس سالمت روان از دو عامل ایمان به خدا
و خودکنترلی تشکیل شده است و این دو عامل  44/60درصد از واریانس کل مقیاس را تبیین کردند .اعتبار
مقیاس به روش همسانی درونی بررسی شد و ضرایب آلفای کرونباخ برای دو عامل  1/84و  1/08به دست
آمد .مقیاس سالمت روان مبتنی بر آموزههای اسالمی از روایی و اعتبار قابل قبولی برخوردار است و ابزار
سودمندی برای سنجش سالمت روان مربیان مهدهای کودک می باشد.

واژگان کلیدی :سالمت روان اسالمی ،تحلیل عاملی ،روایی ،پایایی.

مقدمه
ارتقاء سالمتی افراد جامعه ،یکی از اساسیترین مسائل هر جامعه بهشمار میرود که باید آن
را از ابعاد مختلف جسمانی ،روانی ،اجتماعی و معنوی نگریست .بر اساس تعریف سازمان

 .0دانشیار علوم تربیتی ،دانشگاه امام صادق (ع) ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول) moosazadeh@isu.ac.ir
 .2استادیار آموزش پیش از دبستان ،دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی ،تهران ،ایران.
 .0متخصص پزشکی اجتماعی ،معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور ،تهران ،ایران.

/ 72

فصلنامة اندازهگیری تربیتی ،سال نهم ،شمارة ،37پاییز 7398

بهداشت جهانی 0افراد برخوردار از سالمت روان ،قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با
دیگران را داشته و قادر به تغییر و اصالح محیط فردی و اجتماعی و حل تضادها و تمایالت
شخصی بهطور منطقی و عادالنه هستند .گستره عملکرد حوزههای متعدد سالمت روان
مانند بهزیستی هیجانی ،روان شناختی و جامعه شناختی ،با بهبود و ارتقاء عملکرد
فردی و اجتماعی ارتباط داشته و کلیه زوایای زندگی انسان از محیط خانه تا مدرسه،
دانشگاه ،محیط کار و نظایر آن را در بر میگیرد (سازمان بهداشت جهانی.)2110 ،
بهزیستی هیجانی ،با در بر گرفتن مولفههای شادکامی ،2شادی و سرور 0و آرامش 4فردی
در صدد ارتقاء سطح رضایت فرد از زندگی است .بهزیستی روان شناختی با تاکید بر
مولفههای پذیرش خود و رشد شخصی ،ویژگیهایی همچون گشودگی نسبت به تجارب
جدید ،امیدواری و خوش بینی ،هدفمندی در زندگی ،گرایشات معنوی ،خودکنترلی و
خودتنظیمی و تقویت سطح ارتباطات مثبت را مورد توجه قرار می دهد .بهزیستی جامعه
شناختی بر میزان پذیرش اجتماعی ،خود-ارزشی شخصی ، 6سودمندی فرد برای جامعه و
حس اجتماعی 0تاکید می نماید (کسلر ،چیو ،دلمر و والتر2116 ،7؛ چاپمن ،پری ،و
استرین2116 ،9؛ ریف و کیز ،0886 ،8به نقل از ابوالمعالی و موسی زاده .)0080 ،با توجه به
اهمیت رشد و تربیت در دوره کودکی بویژه سالهای اولیه زندگی و نقش بی بدیل مربیان
مهدهای کودک در شکوفایی استعدادها و پرورش همه جانبه کودکان ،ارتقاء سطح
بهداشت روانی و شناسایی مشکالت روانی مربیان از اموری است که باید جدی گرفته
شود .دینداری یک نظام عملی مبتنی بر اعتقادات است که در ابعاد فردی و اجتماعی ،از
جانب پروردگار ،برای هدایت انسانها در مسیر رشد و کمال الهی ارسال شده است و
شامل عقاید ،باورها ،نگرشها و رفتارهایی است که با هم پیوند داشته و یک احساس
جامعیت را برای فرد تدارک میبینند (شجاعی و همکاران .)0084 ،مذهب و دینداری،
)1. World Health Organization (WHO
2. happiness
3. cheerfulness
4. peacefulness
5. Personal self-worth
6. Sense of community
7. Kessler, Chiu, Delmer & Walter
8. Chapman, Perry & Strine
9. Ryff & Keyes
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موجب افزایش انگیزش انسان نسبت به دنیا شده و از او در مواجهه با رویدادهای ناگوار
زندگی حمایت کرده و همچنین با افزایش معنا در زندگی  ،سالمت روان انسان را تقویت
میکند (آذربایجانی و همکاران .)0096 ،نتایج تحقیقات نشان میدهند که پیوند ناگسستنی
بین دین و سالمت روان وجود دارد ،باورهایی مانند توکل  ،تقوا و خودکنترلی ،اتکا و
توسل به خداوند ،دعا و عبادت ،ارزش مثبتی در پرداختن به نکات معنادار زندگی داشته به
گونه ای که افراد دارای نگرش و اعتقادات مذهبی ،از سطح رضایت و حمایت باالتری در
زندگی برخوردار هستند (چراغی و مولوی .)0096 ،تاثیر مثبت دین و دینداری بر زندگی
انسان توسط روانشناسان و جامعه شناسان مورد تاکید قرار گرفته است .گالتون بر تاثیر

مثبت دعا و نیایش بر ذهن تاکید نموده و یونگ دینداری را موجب کاهش آالم و اختالل-

های روحی -روانی انسان میداند .اریکسون ،آدلر ،فرانکل ،فرام و یالوم نیز بر آثار مثبت
دینداری تاکید کردهاند (بوالهری .)0099 ،کوئینگ 0و همکاران ( )2117بر رابطه مثبت
سالمت روان انسان با زندگی معنوی او تاکید داشته و باتلر 2و همکاران ( )2114افراد
دارای اعتقادات مذهبی را خودباورتر ،کارآمدتر و سازش یافته تر از دیگران قلمداد
میکنند .کامر )2116( 0بیان میکند که افراد مذهبی کمتر به احساس تنهایی ،بدبینی و
افسردگی و اضطراب دچار میشوند .همچنین نتایج تحقیقات نشان میدهند که پیوند
ناگسستنی بین مذهبی بودن و سالمت روانی وجود دارد بدین معنی که افرادی که نگرشها
و اعتقادات مذهبی قوی دارند ،رضایت مندی باالتری از زندگی دارند (هارتز.)2116 ،4
در اندیشه اسالمی انسان دارای دو بعد مادی و معنوی است و سالمت روان ،بیانگر
نوعی تعادل روانی است که تمامی جنبههای وجودی انسان و هماهنگی میان نیازهای او را
در بر میگیرد .بر اساس آیات قرآن کریم ،انسان سالم میان نیازهای جسمی و روانی خود
تعادل ایجاد کرده ،به گونه ای که خواهشهای نفسانی خود را با معیار عدل و عقل
برآورده کرده و آن را مقدمه ای برای توجه به نیازهای معنوی و فطری خود از جمله ایمان
به خداوند ،نیکی و عدالت خواهی قرار میدهد (آذربایجانی و همکاران .)0089 ،یکی از
مهم ترین اهداف تربیتی دین اسالم ،بهره مندی از حیات طیبه یا زندگی پاکیزه و سرشار از
1. Koeing
2. Butler
3. Comer
4. Hartez
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آرامش ،امنیت و رفاه و آسایش در زندگی فردی و اجتماعی انسانهاست که با تالش
مستمر در زمینه انجام عمل صالح به دست میآید (نحل .)87/الزم به ذکر است که رابطه
جامعه سالم و افراد سالم رابطه ای تعاملی و متقابل است و بدون وجود حیات طیبه در
زندگی فردی امکان فراهم کردن آن در ابعاد اجتماعی میسر نیست .همچنین ترکیب نفس
مطمئنه یکی از بهترین واژههایی است که میتواند معادل سالمت روان در نظر گرفته شود.

زیرا واژه "نفس" بهترین معادل واژه روان در قرآن بوده و در این ترکیب نفس به وصف

"اطمینان" که بیانگر حالت سکون وآرامش است موصوف شده است (شریفی نیا،0090 ،
به نقل از کالنتری و همکاران .)0084 ،در قرآن کریم نیز به ویژگیهای انسان مومن و
عوامل متعددی اشاره شده که میتواند تامین کننده سالمت روان انسان باشد .تاثیر ذکر و
یادخدا بر آرامش دلها (رعد29/؛ احقاف ،)00/توکل بر خداوند (آل عمران022/؛
انفال ،)2/صبر و استقامت (فصلت ،)06/کنترل خود و هوای نفس (حدید20 /؛ نازعات/
 ،)40-41حق گویی (نساء006/؛ بقره4/؛ انعام ،)062/صداقت و پرهیز از نفاق (آل
عمران007/؛ احزاب ،)2/اجتناب از حسادت (یونس90/؛ نساء ،)02/عدم خودبزرگ بینی و
تفاخر (آل عمران099/؛ نحل20/؛ اعراف )040/از جمله مواردی هستند که تامین سالمت و
سعادت انسان را هدف قرار دادهاند .ابزارهای متعددی به منظور سنجش سالمتروان توسط
پژوهشگران داخلی استاندارد سازی و اعتباریابی شده اند مانند اعتباریابی پرسشنامه

سالمتروان عمومی ( )GHQبه عنوان یک ابزار غربالگری برای تعیین اختالالت روان-
پزشکی خفیف (نورباال و همکاران0097 ،؛ یعقوبی و همکاران ،)0080 ،استاندارد سازی
پرسشنامه نشانگان اختالل روانی ( )SCL90به منظور غربالگری و تشخیص اختالالت
روانی (مدبرنیا و همکاران )0098 ،و همچنین تحقیقات متعددی به منظور طراحی و ساخت
پرسشنامههای مرتبط با موضوع سالمت روان بویژه با رویکرد اسالمی انجام پذیرفته است.
ساخت و اعتباریابی پرسشنامه بهزیستی معنوی(دهشیری و همکاران ،)0082 ،ساخت مقیاس
تجربه معنوی (غباری بناب )0094 ،و ساخت و استاندارد سازی پرسشنامه سالمت روان
مبتنی بر آموزههای اسالمی (ابوالمعالی و موسی زاده )0080 ،از جمله این پژوهشها هستند.
ابزار سالمت روان مبتنی بر آموزههای اسالمی (ابوالمعالی و موسی زاده ،)0080 ،برای
جامعه دانشجویان استاندارد سازی شده و از روایی و اعتبار مطلوبی برخوردار بوده است.
بنابراین استفاده از این پرسشنامه با هدف غربالگری سالمت روان مربیان مهدهای کودک
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به پیشنهاد سازمان بهزیستی ،به منظور بررسی ویژگیهای روانسنجی این ابزار در جامعه
مربیان مهدهای کودک با توجه به اهمیت نقش آنها در پرورش کودکان پیش از دبستان،
ضروری به نظر میرسد .پژوهش حاضر با توجه به اهمیت موضوع سالمت روان متناسب
با نقش مهم مربیان در انتقال دانش و مهارت آموزی به کودکان در مقطع پیش از دبستان ،با
هدف بررسی خصوصیات روانسنجی مقیاس سالمت روان مبتنی بر آموزههای اسالمی در
میان مربیان مهدهای کودک شهر تهران انجام شد .به عبارتی پژوهش حاضر به دنبال
پاسخگویی به این سوال بود که آیا مقیاس سالمت روان اسالمی در میان مربیان مهدهای
کودک شهر تهران پایایی و روایی مقبولی دارد؟

روش
روش این پژوهش توصیفی بود .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه ی مربیان شاغل به
کار در مهدهای کودک شهر تهران در سال تحصیلی 0080-87بود .با توجه به اینکه برای
روایی سازه مقیاس سالمت روان اسالمی الزم بود که از روش آماری تحلیل عاملی استفاده
شود ،بر اساس پیشنهاد کامری و لی ( )0882که حجم نمونه  611نفری برای تحلیل عاملی
خیلی خوب است ،حجم نمونه پژوهش با احتمال ناقص پاسخ دادن برخی از آزمودنیها و
اطمینان بیشتر بالغ بر  0111نفر تعیین شد .بدین منظور کلیه مهدکودکهای شهر تهران
(جمعا  604مهدکودک) شامل  401مهدکودک در مرکز تهران 001 ،مهدکودک در
منطقه شمیرانات و  24مهدکودک در شهر ری انتخاب شدند .تعداد کل مربیان
مهدکودکهای شهر تهران جمعا شامل  0910نفر بود که مربیان مهد کودکهای مرکز
تهران ،شمیرانات و شهر ری به ترتیب شامل  400 ،0000و  90نفر بودند .شرکت کنندگان
این مطالعه شامل  0000نفر از مربیان مهدهای کودک مناطق مذکور بودند که حدود 00
درصد از کل جامعه آماری را تشکیل میدادند .روش نمونه گیری در این مطالعه به
صورت سهمیه ای تصادفی در مناطق سه گانه شهر تهران بود.
به منظور سنجش سالمت روان مربیان ،مقیاس سالمت روان مبتنی بر آموزههای
اسالمی ابوالمعالی و موسی زاده ( )0080که در گروه دانشجویان هنجار شده بود ،برای
استفاده در گروه مربیان مهدکودک هنجاریابی شد .این ابزار که شامل  00سوال  4گزینه
ای بود که در یک طیف لیکرت  4درجه از کامال مخالفم ( )0تا کامال موافقم ( )4در
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جهت سنجش سالمت روان بر اساس آموزههای اسالمی ساخته شده بود .این مقیاس 00
سوالی با بررسی سه عامل ایمان به خدا (با  20سوال) ،کنترل خود (با  7سؤال) و تسلیم
(پذیرش حق) (با  0سؤال) سعی بر سنجش دارد .در پژوهش ابوالمعالی و موسی
زاده( )0080این مقیاس  48/6درصد از واریانس را تبیین کرد که به ترتیب برای سه عامل
بیان شده شامل  8/9 ،02/06و  7/16درصد از کل واریانس تبیین شده بود .تحلیل عاملی
تأییدی نیز در مطالعه ی آنها حاکی از این بود که شاخصهای برازش مطلوب است.
همبستگی این پرسشنامه با دو پرسشنامه سالمت روان عمومی ()GHQو SCL-90

همبستگی قابل توجهی داشت که روایی 0آزمون را تایید میکرد .همسانی درونی کل
پرسشنامه و عاملهای اول ،دوم و سوم به ترتیب معادل  1/71 ،1/84 ،1/80و  1/00بود.
اعتبار 2کل آزمون به روش بازآزمایی معادل  1/84به دست آمد.

نتایج
در این مطالعه  0000نفر از مربیان مهدهای کودک مناطق تهران شرکت کردند که
اطالعات توصیفی آنها شامل سن ،تحصیالت و محل خدمت در جداول  2 ،0و  0گزارش
شده است.
جدول  .۱توزیع فراوانی و درصد فراوانی سن در بین شرکتکنندگان
سن

فراوانی

فراوانی درصدی

فراوانی تراکمی

 08تا  22سال

00

2 /7

0 /4

 20تا  20سال

008

01/6

00/4

 27تا  01سال

204

09/8

08/9

 00تا  04سال

227

21

04/0

 06تا  09سال

040

02/8

91/6

 08تا  42سال

97

7 /7

81/0

 40تا  40سال

40

0 /0

84/6

 47تا  61سال

00

2 /7

87/8

 60تا  01سال

08

0 /7

011

بدون پاسخ

209

08/2

کل

0000

011
1. validity
2. reliability
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بر اساس اطالعات مندرج در جدول  ،0گروه سنی  00تا  04سال بیشترین فراوانی را
داشت که میزان فراوانی آن  227است و بعد از آن ،گروه سنی  27تا  01سال با فراوانی
 008بود .در مرتبه سوم ،گروه سنی  06تا  09سال با فراوانی  040بود .بنابراین ،میتوان
گفت بیشتر شرکت کنندگان ( )04/0سن  27تا  09سال داشتند .گروه سنی که کمترین
فراوانی را داشت ،گروه سنی  60تا  01سال با فراوانی  08و درصد فراوانی  0/7بود.
همچنین ،با توجه به این جدول 209 ،نفر از شرکتکنندگان ( )08/2سن خود را بیان
نکردهاند .در جدول  2سطح تحصیالت شرکتکنندگان گزارش شده است .با توجه به این
جدول ،بیشترین افراد شرکتکننده در این پژوهش ،دارای مدرک کارشناسی بودند که
فراوانی آنها  641نفر بود و  47/7درصد از شرکتکنندگان را تشکیل میداد .بعد از
کارشناسی ،بیشترین فراوانی متعلق به مدرک دیپلم با فراوانی  040نفر ( )01/0بود 06 .نفر
از مربیان مهدکودک شرکتکننده در این پژوهش دارای مدرک کارشناسی ارشد و باالتر
بودند که  6/7درصد از شرکتکنندگان را تشکیل میدهد و کمترین فراوانی را دارد.
جدول  .۲توزیع فراوانی و درصد فراوانی تحصیالت در بین شرکتکنندگان
تحصیالت

فراوانی

فراوانی درصدی

فراوانی تراکمی

دیپلم

040

01/0

01/0

کاردانی

070

06/0

40

کارشناسی

641

47/7

84/2

کارشناسی ارشد و باالتر

06

6 /7

011

بدون پاسخ

02

0 /0

کل

0000

011

بر اساس اطالعات جدول  0که در آن توزیع فراوانی منطقه محل خدمت
شرکتکنندگان ارائه شده است ،اغلب مربیان شرکتکننده در این پژوهش از تهران بودند
که میزان فراوانی آن  910نفر بود و  70/0درصد از شرکتکنندگان را تشکیل میداد.
کمترین فراوانی متعلق به شرکتکنندگان از شهر ری بود که فراوانی  69و درصد فراوانی
 6/0داشتند 44 .نفر از شرکتکنندگان منطقه محل خدمت خود را ذکر نکرده بودند.
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جدول  .۳توزیع فراوانی و درصد فراوانی منطقه محل خدمت شرکتکنندگان
منطقه محل خدمت

فراوانی

فراوانی درصدی

تهران

910

70/0

شمیرانات

226

08/8

شهر ری

69

6 /0

بدون پاسخ

44

0 /8

کل

0000

011

برای بررسی روایی سازه مقیاس سالمت روان مبتنی بر آموزههای اسالمی ،از روش
تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد .ساختار عاملی مقیاس با استفاده از شیوه عاملیابی
محورهای اصلی و دو شیوه چرخش واریماکس انجام شد .برای انجام تحلیل عاملی
اکتشافی مفروضههای این آزمون بررسی شد .معناداری اطالعات موجود در یک ماتریس
از طریق آزمون مربع کرویت بارتلت صورت میگیرد که معنادار بودن این آزمون حداقل
شرط الزم برای انجام دادن تحلیل عاملی است .در این مطالعه مقدار آزمون کرویت
بارتلت ( )P=1/110 ،χ2=00978/79با درجه آزادی  406نشان داد که این مفروضه برقرار
است و حداقل شرط برای انجام تحلیل عاملی برقرار است .بعالوه نتایج نشان داد مقدار
شاخص کفایت نمونهبرداری کیسر -مایر -الکین( 0کیسر )0874 ،برابر با  1/86بود و از آن
جایی که مقدار حداقل این شاخص برای کسب اطمینان از کفایت ماتریس دادهها برای
عامل پذیری 1/71 ،است (میرز و همکاران ،ترجمه شریفی و همکاران ،)0080 ،و مقدار
بدست آمده از این مقدار بیشتر است ،امکان ساختار عاملی پرسشنامه فراهم شد .پس از
بررسی شاخصهای کرویت و کفایت نمونه گیری ساختار عاملی پرسشنامه با سه عامل
مشخص شد که بارهای عاملی باالتر از  1/02پیگیری شد.
در گام بعدی ارزشهای ویژه هر عامل ،واریانس تبیین شده توسط هر عامل ،ماتریس
باقی ماندهها ،منحنی اسکری و بارهای عاملی به دست آمده از هر گویه بر روی هر سه
عامل بررسی شد .نتایج به دست آمده حاکی از این بود که دو عامل بهترین برازش را با
دادهها دارند ،به طوری که عامل اول و دوم (ایمان به خدا و خودکنترلی) با ارزشهای ویژه

)1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO
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01/800و  2/44و واریانس تبیین شدهی 00/42و 9/04در کل  44/60درصد از کل
واریانس مقیاس را تبیین میکنند .عامل سوم (تسلیم ) واریانس در حد یک درصد را تبیین
میکرد و به همین دلیل کنارگذاشته شد (جدول .)4
جدول  .۴ارزشهای ویژه ،واریانس تبیین شده و واریانس تبیین شده تراکمی
نام عامل

ارزش ویژه

واریانس تبیین شده

واریانس تبیین شده تراکمی

ایمان به خدا

01/80

00/42

00/42

خودکنترلی

2/44

9/04

44/60

بارهای عاملی نیز شاخص دیگری بود که بررسی شد ،نتایج به دست آمده نشان داد که
صفات بارگذاری شده بر روی هر عامل اشتراک ناچیزی با عاملهای دیگر دارد و به همین
دلیل بود که از چرخش واریماکس که عاملها را مستقل از هم درنظر میگیرد ،استفاده
شد .یا به معنایی دیگر اشتراک بیشتر از حد سوالها با دیگر عاملها میتواند عاملهای
ساختگی ایجاد کند که در اینجا اینگونه نبود .منحنی اسکری نیز بررسی شد (شکل  )0که
نتایج آن نشان داد دو عامل اول با فاصله زیادی که بین ارزشهای ویژه وجود دارد تنها دو
عامل واقعی هستند که میتوانند سالمت معنوی را تبیین کند.

شکل  .۱منحنی اسکری ،ارزشهای ویژه به دست آمده از ساختار عاملی مقیاس سالمت روان
اسالمی
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پس از بارگذاری سواالت بر روی عاملها ،بررسی سوالها از نظر معنایی بر روی هر
عامل حاکی از این بود که میتوان عامل اول را ایمان به خدا و عامل دوم را خودکنترلی
نامید .الزم به ذکر است که عامل اول با عامل دوم به دلیل سواالت منفی ،رابطه ای
معکوس دارد ،بدین معنی که هر چه ایمان به خدا افزایش یابد خودکنترلی نیز افزایش
مییابد ،به همین دلیل ماتریس همبستگی بین عاملها در جدول  6بررسی شده است.
جدول  .۵گویههای هر عامل ،بار عاملی ،ارزش ویژه و واریانس تبیین شده کل عاملها
سؤال

بار

همبستگی نمره هر سوال

مقدار آلفا

عاملی

با نمره کل آزمون

باحذف هر سؤال

عامل اول
 .0کارهایم را به خدا واگذار میکنم و نسبت به لطف و

1/90

1/76

1/84

1/91

1/77

1/84

 .0برای انجام هر کاری از خدا طلب خیر میکنم.

1/76

1/72

1/84

 .4من به غیر از خدا به کسی توکل نمیکنم.

1/76

1/08

1/84

 .6همه کارهایم را با نام خدا آغاز میکنم.

1/74

1/72

1/84

 .0سعی میکنم ارتباط عمیق تری با خدا داشته باشم.

1/72

1/70

1/84

1/72

1/04

1/84

 .9به خاطر خدا ،مشکالت و سختیها را تحمل میکنم.

1/70

1/08

1/84

 .8معتقدم هر مشکلی برایم پیش بیاید خداوند در حل آن
به من کمک میکند.

1/71

1/06

1/84

 .01به جز خدا به هیچکس دیگر برای حل مشکالتم اتکا
نمیکنم.

1/00

1/00

1/84

 .00احساس میکنم که خداوند در قلب من جای دارد.

1/00

1/00

1/84

1/00

1/00

1/84

1/00

1/00

1/84

 .04در همه حال شکر خدا را به جا میآورم.

1/06

1/00

1/84

 .06اشتیاق زیادی برای نزدیک شدن به خدا دارم.

1/06

1/04

1/84

1/02

1/60

1/84

رحمت او امید دارم.
 .2تنها توکل به خداست که در دشواریها به من آرامش
میدهد.

 .7وقتی به خدا توکل میکنم ،فکر میکنم به دیگران
نیازی ندارم.

 .02فکر میکنم با توکل به خدا میتوانم درد و رنج را از
خودم دور کنم.
 .00سعی میکنم با اتکا به خدا کارهایم را انجام دهم و از
دیگران درخواست نکنم.

 .00فقط امیدم به خداست ،فکر میکنم دیگران نمیتوانند
کاری برای من انجام دهند.
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 .07سعی میکنم به خاطر جلب رضایت خدا کارهای
خالف انجام ندهم.
 .09فقط از خدا میترسم.
 .08همیشه به رحمت خداوند فکر میکنم و از زندگی
خود راضی هستم.
 .21در انجام واجبات کوتاهی نمیکنم.
 .20هر گاه مرتکب گناهی شوم ،به بخشش خداوند امید
دارم.
 .22سعی میکنم تا آنجایی که میتوانم به دستورات دینی
عمل کنم.
 .20در اکثر شرایط سعی میکنم از کارهای اشتباه و گناه
آلود اجتناب کنم.
عامل دوم
 .24وقتی از دست اعضای خانواده ام عصبانی میشوم،
پشت سر آنها بدگویی میکنم.

 .26به خاطر هر موضوع پیش پا افتاده ای عصبانی می-
شوم.
 .20موقعی که از دست کسی عصبانی میشوم ،مدام او را
سرزنش میکنم.
 .27گاهی اوقات وقتی دچار مشکل میشوم به خودم
آسیب میرسانم.
 .29گاهی هنگام عصبانیت ،اشیاء را به سمت کسی که
ناراحتم کرده ،پرتاب میکنم.
 .28برای من مهم نیست که حق و ناحق چیست ،دوست
دارم فقط گلیم خود را از آب بیرون بکشم.
 .01تأکیدی بر پرداخت خمس مالم ندارم.
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1/02

1/02

1/84

1/00

1/60

1/84

1/66

1/68

1/84

1/60

1/60

1/84

1/60

1/62

1/84

1/61

1/62

1/84

1/41

1/46

1/84

1/04

1/48

1/00

1/02

1/40

1/04

1/00

1/40

1/06

1/66

1/09

1/00

1/66

1/09

1/00

1/60

1/07

1/00

1/46

1/04

1/09

رابطه بین دو عامل از طریق ضریب همبستگی پیرسون بررسی شد (جدول  .)0نتایج به
دست آمده نشان داد که عامل اول با عامل دوم رابطه منفی دارد .بدین معنی که هر چه
ایمان به خدا (عامل اول) در فرد افزایش یابد ،خودکنترلی نیز افزایش مییابد (نکته :نمره
گذاری خودکنترلی در مقیاس منفی است به همین دلیل همبستگی منفی به وجود آمده
است).
اعتبار این مقیاس به روش همسانی درونی بررسی شد به این ترتیب که ضرایب آلفای
کرونباخ برای هر خرده مقیاس محاسبه شد .این ضرایب برای مولفهی ایمان به خدا و
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خودکنترلی به ترتیب برابر با  1/84و  1/08بدست آمد که بیانگر اعتبار مطلوب مقیاس
سالمت روان اسالمی است (مقادیر اعتبار بر روی قطر ماتریس همبستگی گزارش شده
است).
جدول  .۶میانگین و انحراف استاندارد ،همبستگی بین عاملها و اعتبار آزمون ( ،αبر روی قطر
ماتریس)
ردیف

متغیر

میانگین انحراف استاندارد

0

2

0

ایمان به خدا

0/96

1/01

1/84

2

خود کنترلی

0/66

1/42

1/08 -1/01

بحث و نتیجهگیری
این مطالعه با هدف بررسی ویژگیهای روانسنجی ابزار سنجش سالمت روان مبتنی بر
آموزههای اسالمی در مربیان مهدهای کودک انجام شد تا از این مقیاس به منظور بررسی
وضعیت سالمت و جذب داوطلبین متقاضی فعالیت در حرفه مربیگری مهدهای کودک
توسط سازمان بهزیستی استفاده شود .نتایج تحلیلهای ارائه شده حاکی از روایی و پایایی
قابل قبول این ابزار برای جامعه مورد نظر است .نتایج تحلیلهای انجام شده (واریانس تبیین
شده توسط هر عامل ،ماتریس باقی ماندهها ،منحنی اسکری و بارهای عاملی به دست آمده
از هر گویه) حاکی از این بود که دو عامل ایمان به خدا (با  20سوال) و خودکنترلی (با 7
سوال) بهترین برازش را با دادهها دارند ،به طوری که عامل اول و دوم با ارزشهای ویژه
01/800و  2/44و واریانس تبیین شده ی 00/42و 9/04در کل  44/60درصد از کل
واریانس مقیاس را تبیین میکنند .عامل سوم تسلیم(حق پذیری) (با 0سوال) به دلیل اینکه
واریانس در حد یک درصد را تبیین میکرد از عاملهای مورد بررسی در این پژوهش
کنار گذاشته شد .روایی سازه این ابزار که از طریق تحلیل عاملی اکتشافی که روشی برای
سنجش ساختار روایی سازه ابزار است ،تایید شد .این ساختار با ساختار نظری مقیاس اصلی
(ابوالمعالی و موسی زاده )0080 ،که در مجموع عاملهای استخراج شده توانستند 48 /6
در صد از واریانس کل آزمون را تبیین کنند ،همسو است.
در این پژوهش عامل اول ،یعنی «ایمان به خدا» با سؤالهـایی همبسته بود که محتوای
آنها دربرگیرنده ویژگیهایی همچون ذکر و یاد خدا و تاثیر آن بر آرامش دلها و تقویت
ارتباط با خداوند (احزاب)40/؛ صبر و شکیبایی در زمینههای مختلف از جمله صبر در
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عبادات (مریم )06/و تسلیم در برابر مقدرات الهی؛ اخالص در فکر و عمل به معنی انجام
واجبات و پرهیز از محرمات و اجتناب از گناه در جهت کسب رضایت الهی؛ توکل به خدا
شامل سپردن کارها به او و امید بر حمایت و رحمت خداوند (هود ،60 /ابراهیم،07/
یوسف ،07 /یونس)70/؛ قناعت و بی نیازی از دیگران شامل روحیه بی نیازی و پرهیز از
حرص و طمع (طه)000/؛ خوف و رجاء به معنی بیم داشتن از خداوند و همزمان امید به
بخشش و رحمت او (اسراء ،67/انبیاء ،81/رعد )02/از مصادیق بارز ایمان به خداوند
هستند .ایمان به خدا ،مفاهیمی همچون مقابله مذهبی مثبت و بهزیستی معنوی را بازنمایی
میکند .پارگامنت در سال  0886اذعان نمود که افراد نمیتوانند بدون هیچ تکیه گاهی با
مشکالت و موقعیتهای تنیدگی زا روبرو شوند .مقابله مذهبی به افراد کمک میکند که
در موقعیتهای استرس زا به نتایج خوبی مانند آرامش هیجانی ،کنترل شخصی ،سالمت
جسمی ،صمیمیت با دیگران و حتی معنا و هدفمندی در زندگی دست یابند (به نقل از
گراهام و همکاران .)2110 ،بهزیستی معنوی اغلب به وسیله آرامش درونی ،مهربانی و
شفقت نسبت به دیگران ،فلسفه ای رضایتمندانه و احترام آمیز از زندگی ،ارتباط صمیمی و
حمایت گرانه با دیگران ،جهت گیری منطقی در زمینه فقدان و محرومیت ،خودآگاهی
عمیق همراه با عملکرد اخالقی نمود مییابد (پالوتزیان و الیسون .)0892 ،0همچنین نتایج
تحقیقات نشان داده است که گرایشات مذهبی با تاثیر بر باورها و اعتقادات ،تاثیر بسیار
مطلوبی بر احساس خوشبختی ،سالمتی و کاهش تنیدگی دارد (امونز .)2111 ،2ارتباط
انسان با خالق هستی و اعتقاد به حضور دائم او ،داشتن معنی و هدف در زندگی ،احساس
تعلق داشتن به منبعی واال و امیدواری به کمک و یاری او از منابعی هستند که افراد با
برخورداری از آنها می توانند در مواجهه با حوادث فشارزای زندگی آسیب کمتری
متحمل شوند (یونگ ،به نقل از کرمی و همکاران ،0096 ،ص .)00افراد متدیّن به هر نسبت
که ایمان قوی و محکم داشته باشند از بیماری روانی مصون تر هستند .از جمله آثار ایمان
به خدا آرامش خاطر است .ایمان دینی به انسان اعتماد و اطمینان می بخشد .دلهره و نگرانی
انسان از میان می برد و به او آرامش خاطر می دهد (مطهری.)0097 ،
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عامل دوم در این پرسشنامه با هدف قرار دادن مفهوم خودکنترلی ،سوالهایی را در بر
میگیرد که به مولفههایی همچون کنترل خشم نسبت به خود و دیگران ،پرهیز از غیبت و
هتک حرمت دیگران و پرداخت خمس که به نوعی بیانگر مدیریت مالی و احساس
مسئولیت نسبت به اقشار کم درآمد جامعه است ،میپردازد .خودکنترلی ،توانایی فرد در
شناسایی و به کارگیری استعدادها به منظور کنترل احساسات و هیجانها ،رفتارها و نیازها در
ارتباط با خود و جامعه است.در واقع خودکنترلی یعنی فرد در زمان برانگیختگی ،کنترل
رفتارها ،احساسات و غرایز خود را درعمل داشته باشد (ربکا و مارک .)2104 ،0شیپز،
کاترین و میرن 2در سال  2118در زمینه فواید خودکنترلی به مواردی همچون جلوگیری از
بروز هیجانات منفی برای به حداکثر رساندن عملکرد ،داشتن پشتکار علیرغم افت انگیزه و
دلسردی ،پیشگیری از واکنشها و عکس العملهای شدید در زمان تحریک و رفتار بهنجار
به هنگام سختیها و نامالیمات اشاره کرده اند (به نقل از افخمی اردکانی .)0084 ،یکی از
عوامل مهم خودکنترلی از منظر دین اسالم ،تقوی است که از ماده وقایه به معنی نگهداری
گرفته شده است .تقوی ملکه و حالت معنوی و درونی است که انسان را از ارتکاب به
محرمات و زشتیها بازداشته و به عنوان عامل رسیدن به اجر عظیم محسوب شده (حشر)00/
و کرامت انسان نزد خداوند بر اساس آن سنجیده میشود (حجرات .)00/ایمان به خدا و
معادباوری نیز از عوامل موثر بر کنترل خود است ،زیرا در فرهنگ اسالمی به انسان نسبت
به فانی و گذرا بودن امور دنیا سفارش شده (الرحمن )27-20/و در آخرت ،خداوند
کوچکترین عمل او مورد ارزیابی و محاسبه قرار میدهد (زلزال .)7/فرد مسلمان خود را در
مقابل خدا مسئول میبیند و به هر اندازه که ایمان فرد به خدا قوی تر باشد ،میزان پایبندی او
به ارزشها بیشتر شده و در نتیجه خودکنترلی تقویت میگردد (قاسمی.)0099 ،
قرآن کریم که کتاب هدایت انسان و متن جامع و کامل تربیت انسان است  ،عبودیت
را در کانون اهداف تربیتی انسان قرار داده (باقری )0084 ،و به عنوان مقصد نهایی رشد و
تعالی انسان محسوب میکند (الذاریات .)60/در واقع سالمت روان از دیدگاه قرآن یک
فرایند است ،زیرا وقتی انسان در مسیر رسیدن به عبودیت قرار میگیرد به دلیل دستیابی به
مراتب ایمان و تقوی و یقین به سطوح باالتری از سالمت روان نیز دست خواهد یافت .در
1. Rebekah & Mark
2. Sheppes, Catran & Meiran
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قرآن افراد مقرب که تحت عنوان سبقت گیرندگان معرفی میگردند ،از باالترین سطح
سالمت روان برخوردار بوده و اصحاب یمین در درجات پایین تر قرار داشته و اصحاب
مشئمه به دلیل اینکه در مسیر ایمان و عمل صالح قرار نگرفته اند ،از سالمت روان بی بهره
هستند( .واقعه .)00-9 /از دیدگاه قرآن این افراد هر میزان که از رفاه و امکانات مادی و
نعمات دنیوی بهره مند گردند ،چون به مراتب ایمان و عبودیت نرسیده اند ،همواره در بیم
و هراس بوده و از سالمت روان و آرامش روحی بی بهره خواهند بود (طه.)024 /
معنویت در دین مبین اسالم ،تبیین کننده تعلق انسان به خدا و گرایش او به جهان غیب
است که در مفهوم ایمان به خدا تجلی مییابد .زیرا این برداشت از معنویت ،انسان را با
کمال مطلق و موجود نامحدود و الیتناهی مرتبط میسازد و ریشه رهایی انسان از
خودخواهیها ،دنیاگرایی و سودجویی و منفعت طلبی را در وابستگی انسان به یک امر
نامحدود و جاودانه در نظر میگیرد .بنابراین روح حاکم بر معنویت در قرآن ایمان به خدا
و عمل صالح و به تعبیری عبودیت است .معنویت قرآنی ،معنویت جامع و کامل شامل ابعاد
درونی و بیرونی و ساحتهای عقالنی ،نفسانی و جسمانی است تا سعادت حقیقی اعم از
سعادت فردی ،اجتماعی ،مادی و معنوی را تامین نماید (مطهری ،0090 ،ج ،22صص
 .)260 -267عوامل مورد بررسی در این پرسشنامه ،به خوبی مولفههای سالمت روان از
منظر دین مبین اسالم (یادخدا ،آزادگی و حریت و التزام عملی به دستورات الهی) را تبیین
میکند .به طور کلی نتایج این تحقیق بیانگر این است که مقیاس سالمت روان اسالمی در
میان مربیان مهدهای کودک دارای خصوصیات روانسنجی قابل قبولی است .بنابراین این
مقیاس میتواند به عنوان ابزار سودمندی برای سنجش سالمت روان مربیان مهد کودک به
کار برده شود .در این پرسشنامه مانند دیگر ابزار خودسنجی ،محدودیت سوگیری مطلوب
نمایی ممکن است روی پاسخهای شرکت کنندگان اثر گذاشته باشد .از سوی دیگر،
ضرایب اعتبار و روایی مناسب مقیاس سالمت روان اسالمی و هم چنین تعداد کم سوالها
و سهولت اجرای آن ،پژوهشگران را قادر میسازد تا از این مقیاس در گسترههای مختلف
پژوهشی به صورت فردی و گروهی استفاده کنند .این پرسشنامه فقط نمونه ای از رفتار را
میسنجد و نمیتواند در اقدامات بالینی به عنوان یک ابزار منفرد برای تشخیص سالمت
روان به کار گرفته شود ،بنابراین توصیه میشود همراه این پرسشنامه از مصاحبه بالینی و
مشاهده نیز استفاده شود.
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با توجه به پایایی و روایی رضایتبخش این مقیاس پیشنهاد میشود که این پرسشنامه
توسط پژوهشگران به منظور تشخیص سطح سالمت روان ،در نمونههای مختلف به کار
گرفته شود .به مدیران سازمانهای مرتبط با حوزه تعلیم و تربیت نیز توصیه میشود که از
این پرسشنامه در کنار سایر ابزار تشخیصی دیگر برای تشخیص سطح سالمت روان افراد با
رویکرد اسالمی استفاده شود .توصیه میشود که مسئوالن و دست اندرکاران امر تعلیم و
تربیت برای تقویت سالمت روان کارکنان خود به تقویت ایمان به خدا و ارتقاء سطح
خودکنترلی افراد مبادرت ورزند .در نهایت پیشنهاد میشود صاحبنظران و پژوهشگران
حوزه سالمت با انجام پژوهشهای مختلف در زمینه این بعد از وجود انسان ،به تببین هر چه
بیشتر بعد معنوی ،به عنوان جزء اصلی و مرکزی در سالمت انسان و ارتقاء عملکرد او
تالش کنند .این تحقیق نتیجه طرح پژوهش ملی مصوب سازمان بهزیستی کل کشور است
که بدین وسیله از مدیرکل محترم دفتر امور کودکان و نوجوانان جناب آقای دکتر نفریه و
همکاران ایشان که تامین کننده هزینه طرح پژوهشی بودند و هم چنین از مسئولین محترم
سازمان بهزیستی استان تهران و سایر عزیزانی که خالصانه ما را در انجام این پژوهش یاری
نمودند ،تشکر و قدردانی به عمل میآوریم.
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