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 دو ياخوشه يريگنمونه وهيو پسر به سهم برابر كه به ش دخترنفر  50نمونه پژوهش تعداد . بود 98- 97 يليسال تحص

پرسشنامه  و ختي لوتانزشناروانسرمايه ي عامل به احكام، هاافراد نمونه پرسشنامه. انتخاب شدند يامرحله

 با استفاده از آلفاي كرونباخ هاهمساني دروني آند و كردن ليتكم صورت گروهيبه مذهبي آلپورت گيريجهت

احكام با جنسيت از آزمون كاي اسكوار استفاده  بررسي گرديد، در بررسي ارتباط بين گزينه هاي مربوط به عامل به

شد. نتايج نشان داد از نظر امر به معروف و نهي از منكر، حفظ نگاه، پوشش مناسب، قسم، پرهيز از تجسس و گمان 

كه در طوريبد، پرهيز از سخن چيني، انجام كار خير و نيكي بر پدر و مادر با جنسيت ارتباط معناداري داشت. به

ارد به استثناء پرهيز از تجسس و گمان بد و نيز انجام كار خير دختران از پسران برتر بودند. بر اساس نتايج اكثر مو

ختي و جهت گيري مذهبي دروني و بيروني شناروانبين دوجنس از نظر هر چهار مؤلفه مربوط به سرمايه  tآزمون 

مه موارد دخترها نسبت به پسرها از ارزش بااليي اختالف معنادار بود، بطوريكه مقايسه ميانگين نشان داد در ه

  .برخوردار بودند. بين دو جنس از نظر نمره كل عامل به احكام اختالف معناداري مشاهده نگرديد
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  مقدمه

در  تسليم سايه در سالمت است، اين سازيالمس برنامه است. اسالم بشر امتياز اصلي وجه دين

 بديهي آيد. بنابراينمي دستاو به بخش حيات قوانين و دستورات اجراي و الهي مشيت برابر

 روان انسان سالمت و خيال آرامش براي را اسالم، راه هايمهبرنا قوانين، مقررات و همه كه است

 در آن به نقش مختلف، مستقيما آيات در. سازدمي آماده و او، هموار بودن اهللا خليفه تحقق و

 طه سوره در جمله است. از شده اشاره روان روح و شادابي و قلب درون، شفابخشي سازي آرام

  تطمئن القلوب).  اهللا بذكر أال( 28آيه  رعد سوره و لذكري) (أقم الصلوة 14آيه

هايي از كه با ويژگي استگرايي سي مثبتشناروانهاي يكي از شاخص 1ختيشناروانسرمايه 

داشتن پشتكار در دنبال كردن اهداف،  يابي به موفقيت،هايش براي دستقبيل باور فرد به توانايي

ي به عبارت ديگر، سازه .شودتحمل كردن مشكالت تعريف مي و خود درباره مثبت ايجاد اسنادهاي

ني اميد، خوشبيني، خودكارآمدي و شناختي يع -تركيبي و به هم پيوسته است كه چهار مؤلفه ادراكي

زاده، اميداوار و محمدشاه؛ به نقل از نريماني، 2001دگ، گيرد (ارز و جاآوري را در بر ميتاب

سازد تا عالوه بر ختي افراد را قادر ميشناروانهمچنين برخورداربودن از سرمايه ). 1393اميدوار، 

توان بااليي  در برابر مشكالت از و تر دچارتنش شدههاي استرس زا،كمموقعيت مقابله بهتر در برابر

 باشند، به ديدگاه روشني در مورد خود برسند وكمتر تحت تأثير وقايع روزانه قرار بگيرند، برخوردار

 گرفته انجام تاكنون كه مطالعاتي .ختي باالتري نيز هستندشناروانگونه افراد داراي سالمت اين لذا

 تركيبي را شخصيت اگر .دارد روان سالمت ارتقاء در مؤثري بسيار نقش هبمذ كه اندداده نشان نيز

افراد  در است ممكن شخصيت هاي فرد بدانيم، عوامل سازندهانگيزش و رفتار، افكار، هيجانات از

 شده تركيب مختلفي هايشيوه به عوامل اين دارد ديگر، امكان سوي باشد. از مختلف، متفاوت

 پژوهشگران از بسياري. آورد وجود به را گوناگوني شخصيتي الگوهايكه  ايگونه به باشد؛

به  نسبت را افراد متفاوت، واكنش شخصيتي هايويژگي و فردي هايتفاوت معتقدند وجود

                                                                                                                                                    

1. psychological capital 
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 ختيشناروان شخصيتي، سرسختي هايويژگي اين از يكي كند؛مي متمايز فشارزاها و هاموقعيت

  ). 1378، جارياننو  زاده هنرمند، مهرابياست (وردي

 افراد 1مذهبي گيريرواني، جهت و جسماني آسيب هاي هايكنندهتعديل از يكي ديگر

 به. مذهبي گيري بيرونيجهت و دروني گيريجهت است: نوع دو افراد مذهبي گيرياست. جهت

 اما كند،مي زندگي مذهبش دارد با دروني گيري مذهبيجهت كه راس، شخصي و آلپورت نظر

-جهت كه كند. اشخاصيمي مذهبش استفاده دارد، از بيروني گيري مذهبيجهت كه شخصي

 شانشخصيت اشخاصي يابند. چنينمي در مذهب را خود اصلي هايدارند، انگيزه گيري دروني

 به ديگر اهدافي به رسيدن براي گيري بيرونيجهت با كه افرادشود، درحاليمي يكي مذهبشان با

 از كهاين بدون روندمي خداوند سمت به اشخاصي چنين ديگر به عبارت روند؛مي مذهب سمت

 ).1380، زاده طباطبايي، اللهياري، رسولروي بگردانند (مختاري خود

 دروني و يافته سازمان اصول داراي و ، مذهبي فراگير دروني مذهب آلپورت نظريه براساس

 از فردي نيازهاي ارضاي براي كه است ابزاري و بيروني، خارجي مذهب كهدرحالي است، شده

. آيدمى پى در تحقيقات اين از نتايج برخى. گيردمي قرار مورد استفاده امنيت و مقام قبيل

. كند ينعكس ممرا  فرآمين دينيبه  يبنديو پا نديبا  يرابطه آدم يبه نوع يمذهب گيريجهت

 ينيد تيله هوودر مقكند، مي دايپكه با آن  يو نسبت نيو د يمعتقد است رابطه آدم )1380ي(فيشر

در قبال  تياحساس تعهد و مسئول ينيد تيهو نيتكو يامدهاياز پ ،است حيو توض نييقابل تب

را  ياتيآن را دارد كه فلسفه ارضا كننده ح ييتوانا ينيد تيهو استآن مكتب  يها و باورهاارزش

 تيرا مرجع يمذهب گيريجهت )1380(احسان  يبهرام. و ارائه كند نيوتد ،ميبشر تنظ يبرا

داند و يدر تمام ابعاد آن در پرتو روابط انسان و خدا م يانسان اتبه ساختار روابط و مناسب دنيبخش

و يي، گراعاقبت ينيد يها و انجام رفتارهاتا چه اندازه به آموزه شفرد در مناسبات و روابط كهنيا

 يمطالعات انجام شده بر رو. رديگيم يرا جد يتوجه به آخرت نظر دارد و مناسك مذهب

                                                                                                                                                    

1. religious orientation 
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 .سالم است تيو اساس شخص انيبن ،تيو شخص يكپارچگيو  توحيددهد كه  ينشان م تيشخص

منظور به فرد به سازمان دادن به رفتار  ليتما رندهياست كه در برگ ينديفرآ يكپارچگيو  ديتوح

 يو ارضا يو ماد يماندر وهله اول با اهداف جس ييجورفتار هدف نياهداف است و ا يجستجو

ها مرتبط آن  و ارضا و تحقق  يكيدئولوژيا يو بالغ با اهداف افتهيرشد  تيهاست و در شخصآن

 يشخص مذهب ؛دارديم انيب يارزش گيريجهت يهاخصاش يبا بررس) 1928(1اسپرينگر. است

مطلق،  يو خوشنود تيوجود و رضا نيتريعال يبه سو اش دائماًياست كه ساختار روان يكس

 ياژهيو تيو اهم تياز جامع يمقوالت ارزش ريبا سا سهيدر مقا يمذهب يهاارزش. است افتهيتجه

كه  يمذهب ياخالق شتنيدر خو شتنيخو يكپارچگيوحدت و  نيتريچراكه عال ؛برخوردارند

ي ه زندگمعنا را ب نيتريفرد را به عهده دارد و متعال يتمام ابعاد زندگ تيكنترل تمام تجارب و هدا

  . )1385جاني، (به نقل از علي شوديم افتيدهد دريم

با  )2002(2لود، گولدبالت، لوبتس و والنتيني؟ لونتول، مكتر از مردان هستنديزنان مذهب ايآ

نسبت به  يتريقو يمذهب گيريجهتزنان كه دارند يم انيحوزه ب نيدر ا يپژوهش اتيمرور ادب

داشت حضور زنان نسبت به  انيب يحيمس يهاتياز جمع ييهانمونه يبا بررس بيستون .مردان دارند

 يريدرگ زانيم كننديم يريگجهينت . بيت هاالهمي و آرگيلاست شتريمقدس ب يهادر مكان مردان

ها كه آنهرچند ،است شتريب يحيبا مردان مس سهيزنان در مقا ينيدعا و پرداختن به اعمال د يمذهب

تفاوت  ديشا اي، يهاتيفعال يزنان برا شتريب يهافرصت پژواكها تتفاو نيكنند ابيان مي

 لونتول و همكاران پژوهش جينتا). 2002(لونتول و همكاران، شدن باشد  يو اجتماع يتيشخص

كه در مسلمانان و يدرحال ،تر از مردان بودندفعال ياز نظر مذهب يحينشان داد زنان مس )2002(

زن  يكنند كه تفاوت مذهبيم يريگجهيپژوهشگران نت نيا. مردان بود تفاوت به نفع نيا هايهودي

 ينگرش ياهبه سبب تفاوت نهيزم نيمذهب خاص است و در ا كي ژهيو ايمسأله شتريو مرد ب

و پرداختن به امور  يبه فرزند پرور شتريزنان را ب تيهوديمثال اسالم و  يبرا(مرد  - مذاهب به زن 
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 )1387( كوچكيو  ، گودرزي، بيانيينايب رانيدر ا. ستيها همسان ناوتتف )كننديم بيمنزل ترغ

 سؤال نيكردند و انزن و مرد را معنادار گزارش  يمذهب گيريجهتتفاوت  شتنيدر پژوهش خو

 ؟كند جاديافراد تفاوت ا يمذهب گيريجهت زانيتواند در ميم تيجنس ايدارد كه آ جودهنوز و

در  تينقش جنس ديآيزن و مرد به وجود م يمذهب گيريجهتوت كه با ابهام تفا يگريله دأمس

ها آن يبه بررس مايمستق يكه مطالعات اندك يموضوع. سالمت روان است -رابطه مذهب  زانيم

و سالمت روان را مطالعه  يمذهب گيريجهتدر پژوهشي رابطه  لورينسيو مك كالو و. اندپرداخته

كه در مورد زنان يدرحال ،دار نبودادو در مردان معن نيرتباط ااست كه ا ي از اينحاك جينتا .كردند

معتقد است كه سرمايه ). سليگمن 2005، 1ويسلورينمك كالو و شد(دار گزارش ارابطه معن

او معتقد است كه سرمايه انساني و  .گيردهاي مثبت زندگي آدمي را در بر ميختي، جنبهشناروان

گيري و توان آن را به سادگي اندازهبل مشاهده است و مياجتماعي آشكار بوده، به آساني قا

گيري و توسعه آن دشوار ختي، بيشتر بالقوه بوده، اندازهشناروانكه سرمايه درحالي .كنترل كرد

ختي شامل درك شخص از خودش، داشتن هدف براي رسيدن به شناروانبنابراين سرمايه  .است

مذهبي و  گيريجهتچندين مطالعه كه  .شودريف ميموفقيت و پايداري در برابر مشكالت تع

از مردان گزارش  شتريرا در زنان ب ريدو متغ نيا نينمودند شدت رابطه ب يسالمت روان را بررس

، : استراوبريج 2000، 3: مك كالو، هويت، الرسن، كونيك و تورستن1999، 2(كوئينگاندكرده

زنان نقش  يكه مذهب براكنند ها فرض ميهيافتكه يدرحال). 1997، 4كوهن، شيما و كاپالن

وجود  ياديز وييهمس يتيجنس يهاوجود در مورد نقش تفاوت نيبا ا ،دارند يشتريب تيحما

 ينسبت به زنان كمترمذهب يذهبنشان داد زنان م يزن و مرد روس 193 انيمثال در م يبرا. ندارد

) نيز 2006(6). ماسلكو و كابزانسكي9819، 5(امان و ريدكنند يرا تجربه م يافسردگ يسطوح باال
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با توجه مذهبي و سالمت روان را به نفع مردان گزارش كردند.  گيريجهتپژوهش شدت رابطه 

 رانيدر خواست و در ا رانيدر ا نهيزم نيكه در ا يفوق الذكر و خلل پژوهش يهابه پژوهش

وت شدت رابطه در تفا يپژوهش درصدد بررس نيمخصوصا در شمال غرب كشور وجود داشت ا

 هاسؤال به اين گويىپاسخ صدد در تحقيق اين وجود اين صورت گرفته است. بادختران و پسران 

 بين است؟ آيا چقدر پسران دانش آموز در دختران و در احكام دين به اهميت ميزان كه است

  ختي ، تفاوتى وجوددارد؟شناروانسرمايه  و مذهبى گيرىجهت نظر از هاآن

  روش

  مقايسه اي است.  - عليش تحقيق حاضر توصيفي و از نوع رو

و ان دختر آموزدانشآماري در اين پژوهش كليه  جامعه گيري: جامعه، نمونه و روش نمونه

نمونه آماري به =a 05/0با استفاده از جدول مورگان و با . اردبيل بوددبيرستان سما مقطع پسر 

اي مرحله دواي گيري خوشه، به روش نمونهسما انان دختر دبيرستآموزدانشنفر از  50تعداد 

) تقسيم شد. در مرحله دو جنسي اصلي (اانتخاب شدند. با استفاده از اين روش، ابتدا به دو خوشه

ان منتخب آموزدانش به صورت تصادفي انتخاب شدند و همه در هر جنس نفر 25تعداد دوم، از 

 اطالعات از ابزارهاي زير استفاده شد:آوري براي جمعمورد مطالعه قرار گرفتند. 

 21مذهبي آلپورت، شامل  گيريجهتپرسشنامه : مذهبي آلپورت گيريجهتپرسشنامه 

- داري پاسخجمله است كه به آزمودني ارائه مي شود و بعد از اطمينان بخشيدن به وي در حفظ امانت

داقت، احساس و نگرش خود به شود با كمال صهاي ارائه شده از طرف آزمودني، از او خواسته مي

ت آزمون چهار سؤاالها مشخص نمايد. هر يك از عبارات را با عالمت زدن و انتخاب يكي از گزينه

، بر همين داردكامال موافقم  -تقريبا موافقم، د -تقريبا مخالفم، ج - كامال مخالفم، ب -گزينه: الف

شود. اين گذاري مينمره 4تا  1ت از اي ليكراساس اين پرسشنامه براساس يك مقياس چهار درجه

دست ههاي مورد بررسي نمرات بيشتري بمقياس ها دررش ندارد و هر چه آزمودنيپپرسشنامه نقطه 
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- . آزمون محدوديت زماني ندارد و به صورت گروهي اجرا ميهستندآورند بيشتر داراي آن صفت 

اين . الگي به باال قابليت اجرا داردس 16شود، همچنين اين پرسشنامه محدوديت سني ندارد و از 

در ايران ترجمه و هنجاريابي شده كه اعتبار و روايي آن توسط جان بزرگي  1377آزمون در سال 

/. و پايايي 71دست آمـــده اســت. همساني دروني آن با استفاده از آلفاي كرونباخ ه) ب1377(

روني و يمذهبي ب گيريجهت 12 تا 1 اراتهاي عب/. است. در اين مقياس، گزينه74بازآزمايي آن 

اين مقياس  1967سنجند. آلپورت و راس در سال مذهبي دروني را مي گيريجهت 21تا  13عبارات 

اي كه هاي مذهبي دروني و بيروني تهيه كردند، در مطالعات اوليهگيريجهت را براي سنجش

  /. است. 21وني روني و دريب گيريجهتصورت گرفت، مشاهده شد كه همبستگي 

پرسشنامه التزام عملي به اعتقادات اسالمي  :پرسشنامه عامل به احكام(پايبندي به احكام)

گيري رفتارهاي دينـي نوجوانـان و مقياس خودسنجي التزام عملي به اعتقادات اسـالمي بـراي اندازه

اعمال و رفتارهاي  جوانـان مـسلمان تدوين شده است. در انتخاب جمالت اين مقياس، آن دسته از

رود، در كانون توجه قـرار گرفتـه اسـت هـا از يـك جـوان مسلمان انتظار ميدينـي كـه انجـام آن

است كه به آزمودني شامل نماز، روزه، وضو، امر به معروف و نهي از منكر و...  جمله  25شامل 

هاي ارائه شده از طرف پاسخداري شود و بعد از اطمينان بخشيدن به وي در حفظ امانتارائه مي

شود با كمال صداقت، احساس و نگرش خود به هر يك از عبارات را با آزمودني، از او خواسته مي

 - گزينه: الف پنجت آزمون داراي سؤاالها مشخص نمايد. عالمت زدن و انتخاب يكي از گزينه

ين پرسشنامه براساس ، بر همين اساس ااست خيلي زياد -زياد ه- ، دتاحدودي-، جكمي-، بهيچ

هاي ها در مقياسشود. هر چه آزمودنيگذاري مينمره 5تا  1ليكرت از  اي پنج درجه يك مقياس

. همساني دروني آن با هستنددست آورند بيشتر داراي آن صفت همورد بررسي نمرات بيشتري ب

  . بود 86/0استفاده از آلفاي كرونباخ 

 براي بررسي روايي همگرايي مقياس ساخته ):2007(ختي لوتانز شناروانمقياس سرمايه 

طور وسيعي براي شده كه به شده از اين پرسشنامه استفاده شد. اين پرسشنامه از مقادير استاندارد
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استفاده قرار  سنجند موردبيني و خودكارآمدي را ميآوري، خوشساختارهايي كه اميد، تاب

ها نيز اثبات شده است. اين پرسشنامه شامل خرده مقياسگرفته است و قابليت اعتبار و پايايي اين 

- درجه 6است وآزمودني به هر گويه در مقياس  گويه 6هر خرده مقياس شامل  سؤال است كه 24

 6/24نسبت خي دو اين آزمون برابر با . دهدليكرت پاسخ مي )موافقم مالًمخالفم تا كا مالًكا(اي 

ختي شناروانن مدل به ساخت و رواسازي مقياس سرمايه در اي CFI  ، RMSEAهاي است و آماره

باالي لوتانز و همكارانش پايايي پرسشنامه را ). 2007لوتانز و آوليو، هستند( 08/0و  97/0به ترتيب

  بود.  86/0در اين پژوهش نيز پايايي اند. گزارش كرده% 90

پردازش به صورت زير و  SPSS22افزار  آوري شده پس از ورود به محيط نرمهاي جمعداده

هـاي فـردي و اجتماعي افراد به صورت توصيفي ابتـدا سـئواالت مـرتبط بـا ويژگـيد. تحليل شدن

در قالـب جـداول گزارش شدند. پس از آن نتايج به دست آمده در خصوص متغيرهاي اصلي 

- ي ارائه ميپژوهش به صـورت تـك متغيري و به تفكيـك دختـر و پـسر در قالـب جـداول توصيف

هاي عامل به احكام و جنسيت و از . از آزمون كاي اسكوار براي بررسي ارتباط بين گزينهگردد

عامل به احكام و  براي بررسي وجود يا عدم وجود اختالف معنادار بين دو جنس از نظر  tآزمون

  مذهبي استفاده گرديد. گيريجهتختي و شنارواني سرمايه هامؤلفه

  نتايج

هاي مربوط به عامل به احكام با جنسيت از آزمون كاي اسكوار ارتباط بين گزينه در بررسي

استفاده شد. نتايج نشان داد از نظر امر به معروف و نهي از منكر، حفظ نگاه، پوشش مناسب، قسم، 

پرهيز از تجسس و گمان بد، پرهيز از سخن چيني، انجام كار خير و نيكي بر پدر و مادر با جنسيت 

كه در اكثر موارد به استثناء پرهيز از تجسس و گمان بد و نيز انجام طوريط معنادار داشت. بهارتبا

  . تران از پسران برتر بودندكار خير دخ
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  ) و سطح احتمال مربوط به عامل به احكام و جنسيتX2ضرايب كاي اسكوار ( .1جدول 

 X2 p متغير X2 p متغير

345/2 نماز  673/0 زشتپرهيز از القاب    165/3  531/0  

235/5 روزه  264/0 238/5 امانتداري   264/0  

256/3 وضو  516/0 444/4 پرهيز از دورغ   349/0  

796/7 امر به معروف و نهي از منكر  049/0 706/0 قطع رحم   951/0  

152/13 حفظ نگاه  011/0 410/6 تالوت قرآن   171/0  

527/8 پوشش مناسب  044/0 940/5 دعا كردن   204/0  

293/6 نذر  176/0 552/3 دعوت به تعامل نيكو   470/0  

400/10 قسم  034/0 922/9 انجام كار خير   042/0  

421/0 عهد  981/0 899/10 نيكي به پدر و مادر   028/0  

408/6 پرهيز از اصراف و نجل  171/0 928/0 گذشت از گناه ديگران   921/0  

دپرهيز از تجسس و گمان ب  114/8  048/0 مرموزپرهيز از خصلت هاي    926/4  295/0  

369/4 پرهيز از غيبت كردن  358/0 229/2 پرهيز از ريا   694/0  

503/12 پرهيز از سخن چيني  014/0     
 

ختي و شناروانبين دوجنس از نظر هر چهار مؤلفه مربوط به سرمايه  tبر اساس نتايج آزمون 

مقايسه ميانگين نشان داد در كه طوريمذهبي دروني و بيروني اختالف معنادار بود، به گيريجهت

همه پارامترها دخترها نسبت به پسرها از ارزش بااليي برخوردار بودند. بين دو جنس از نظر نمره 

  اري مشاهده نگرديد.كل عامل به احكام اختالف معناد
ختي شنارواني سرمايه هامؤلفهبين دو جنس دختر و پسر از نظر عامل به احكام و  tنتايج آزمون  .3جدول 

  مذهبي گيريجهتو 

 پارامترها
عامل به 

 احكام

ختيشناروانمولفه هاي سرمايه   جهت گيري مذهبي 

 دروني بيروني چهارم سوم دوم اول

t 230/0  230/1  408/5  926/4  350/2  085/1  740/1  

p 89/0  00/0  00/0  01/0  022/0  052/0  037/0  
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تي و خشنارواني سرمايه هامؤلفهبه احكام و ميانگين دو جنس دختر و پسر از نظر عامل  .4جدول 

مذهبي گيريجهت  

 عامل به 

 احكام

ختيشنارواني سرمايه هامؤلفه مذهبي گيريجهت   

 دروني بيروني چهارم سوم دوم اول

72/88 دختر  48/25  96/26  76/28  80/28  20/41  96/34  

52/81 پسر  88/23  04/25  88/26  08/27  80/37  20/31  

  گيريهبحث و نتيج

 يمذهب گيريجهت زانيم نيانگيم نيدو جنس نشان داد ب نيب يمذهب گيريجهت زانيم سهيمقا

تفاوت  شيدر پژوهش خو) 1387(و همكاران ينايب رانيدر ا. دار بودادختران و پسران تفاوت معن

 )2002نتول و همكاران(ولووجود  نيبا ا ،زن و مرد را معنادار گزارش نكردند يمذهب گيريجهت

نسبت به  يتريقو يمذهب گيريجهتدارند زنان يم انيحوزه ب نيدر ا يپژوهش اتيبا مرور ادب

داشت حضور زنان نسبت به  انيب يحيمس يهاتيجمع هايي ازنمونه يبا بررس بيتسون ،مردان دارند

 زانيكنند ميم يريگجهينتهاالهمي و آرگيل  - . بيتاست شتريمقدس ب يهامردان در مكان

هر چند است.  شتريب يحيمس يبا مردان سهيزنان در مقا ينيبا پرداختن به اعمال د يمذهب يريدرگ

 ديشا اي ،هاتيفعال يزنان برا شتريب يهاها پژواك فرصتتفاوت نيا. كننديها استدالل مكه آن

 داد زنان شانن )2002(و همكاران  لوونتولپژوهش  جينتا. شدن باشد يو اجتماع يتيتفاوت شخص

تفاوت به  نيا هايهوديكه در مسلمانان و يحالدر ،تر از مردان بودندفعال ياز نظر او مذهب يحيمس

 يهاكه انعكاس تفاوتاز آن شيزن و مرد ب يمذهب يهاگفت كه تفاوت توانيم. بود اننفع مرد

  . است ياجتماع يله فرهنگأاز جنس باشد مس يناش

نشان  زيدانش آموزان دختر و پسر ن يختشناروان سرمايه مربوط به يهامؤلفهميانگين  سهيمقا

 انيدر مطالعه م )2007(و همكاران يم. امانسبت به پسران دارند يبهتروضعيت داد كه دختران 

در مطالعه  )2006(و همكاران  يقيحق نيهمچن. افتنديدست  متفاوتي جيبه نتا زين ينوجوانان تهران
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درصد دختران مبتال  46درصد پسران و  27گزارش كردند كه  يدختران و پسران كردستان انيم نيا

درصد مردان گزارش كردند  35درصد زنان و  65 گريد ايمطالعهدر . هستند يبه مشكالت روان

در سالمت  ياجتماع يعوامل فرهنگ به دخيل بودن نظرد. در رنج بودن ياختالالت روان يكه از كم

كنترل و  رانياست در ا يافتب ياديگوناگون تا حد ز يهارهنگها در فتفاوت نييلذا تب ،روان افراد

 سهيدر مقا دختران يبر رفتار و زندگ يفرهنگ يها و هنجارهاكه از طرف خانواده ييهاتيمحدود

و  ميكرد تعال نييتب نيچن توانيپژوهش م نيا يهاافتهياز . است دتريشد افتدن اتفاق ميبا پسرا

و توكل به خدا در  مانيكند و ا تيهدا يد را به آرامش و سالمت رواناست فر قادر ينيد يباورها

را در  يمشكالت روان تن گريد يافسردگ ،اضطراب زمينه بروزكه  كنديم جاديا ييفرد چنان توانا

ان در مدارس آموزدانش يبهداشت روان يجهت ارتقا درگردد يم شنهاديلذا پ. كاهش دهداو 

 تيبودن وضع نييابا توجه به پ  ندناجرا ك يو مذهب ينيارزش د تيقوتراهبردي جهت  هاييبرنامه

مصاحبه  قيمشكالت از طر شهيتر رقيعم ييشود جهت شناسايم شنهاديپسران پ سرمايه رواني

پژوهش ابزار  نيا يهاتيعمل كرد از جمله محدود ترعميق يهاو استفاده از آزمون يصيتشخ

عدم توجه به  نيباشد و همچن ديماال روش مصاحبه مفبود كه احت تيو هو گيريجهتسنجش 

هاي تر در پژوهشهاي بيشتواند در حصول نتيجهنيز مي يو قوم يليتحص يسن يهاگروه ريسا

  بعدي مؤثر واقع شود.
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Abstract  
The purpose of the current study was to compare the issues of being committed to the teachings of 
Islam, religious orientation, and psychological capital across male and female students. The 
participants of the study included male and female students at Sama institute- Islamic Azad 
University, Ardebil Branch in academic year of 2018-2019. Then, the sample of fifty male and female 
students was equally selected through two-stage cluster sampling. The selected participants answered 
such questionnaires as commitment to the teachings of Islam, Luthans’ psychological capital, and 
Allport’s religious orientation. Their internal consistency was estimated through Cronbach's alpha. 
Chi-square was used to examine the relationship between commitment to the teachings of Islam and 
gender. Furthermore, considering “doing good and forbidding evil”, the researchers found that there 
was a high correlation between gender and factors such as control of the look, appropriate cover, 
swear, avoidance of exploring others, bad guessing, avoidance of bad speech, good work, respect for 
parents. It is worth mentioning that with the exception of factors such as avoidance of exploring in 
others, bad guessing, and good work, females outperformed the male students. T-test demonstrated 
that there was a significant difference in each of the four components of psychological capital and 
internal-external religious orientations across genders. Comparing means showed that in all cases 
females enjoyed high value and outperformed the males regarding the mentioned parameters. There 
was not any significant difference in the total scores of commitment to the teachings of Islam across 

gender.  

Keywords: Religious orientation, Psychological capital, Commitment to the Teachings of Islam, 

Gender 
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