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 چکيده

 هاي هويت بر سالمت روان و باورهاي غيرمنطقيسبكپژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه 

از دانشجويان رشته  نفر 53به همين منظور . انجام شدروش كمي و از نوع همبستگي  با

با استفاده از  99-99در نيمسال دوم تحصيلي  شهرري-روانشناسي دانشگاه يادگار امام )ره(

 هايهاي سبكابتدا با استفاده از پرسشنامه انتخاب شدند. گيري در دسترسروش نمونه

ات نمر آوري اطالعات پرداخته شد و سپسروان و باورهاي غيرمنطقي به جمعهويت، سالمت

ي تحليل واريانس براي فرضيه اصلي و همبستگي پيرسون براي هاي آمارروشبدست آمده با 

 ايج بدستنت .ندتجزيه و تحليل قرار گرفتمورد  SPSS 23افزار به وسيله نرم هاي فرعيفرضيه

با احتمال  (sig=0.22وsig=0.98 )با توجه به مقاديرفرضيه اصلي حاكي از آن بود كه آمده

 %93با احتمال  (sig=0.016,sig=0.024,sig=0.030)با مقادير  هاي فرعيفرضيه ورد  93%

 تأييد و معنادار گرديدند.

 .ت، سالمت روان، باورهاي غيرمنطقيهاي هويسبك واژگان کليدی:
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 2پورريحانه رحمن، 1اکبر صالحيعلي

 .شهرري -مدرس و مشاور دانشگاه، گروه روانشناسي، دانشگاه آزاد اسالمي واحديادگارامام خميني)ره( 1
 .شهرري -دانشگاه آزاد اسالمي واحديادگارامام خميني)ره( دانش آموخته مقطع كارشناسي، 2

 

  نام نويسنده مسئول:
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 مقدمه
و بر همين اساس  گرددهاي سالمت و بهداشت يك جامعه قلمداد ميروان يكي از مهمترين شاخصدر عصر حاضر سالمت

اند؛ و همه آنها در خصوص پذيرش مسئوليت در قبال خود و انتخاب سبك متخصصان تعاريف مختلفي از مفهوم سالمت ارائه داده

عالوه بر جنبه جسماني به حالتي كه در آن فرد از نظر  1زندگي سالم وجه اشتراك دارند. طبق معيارهاي سازمان بهداشت جهاني

شود، اشاره شده است. بنابراين در اي از بيماري و رنجوري مشاهده نميجتماعي كامالً سالم است و در او نشانهرواني، عاطفي و ا

ر  جه به تمام ابعاد دخيل دهاي بيماري و ميزان ابتالء و مرگ توجه كرد. لذا در هر جامعه توتوان تنها به نشانهارزيابي سالمتي نمي

روان افراد يك جامعه در طي در اين خصوص، به جهت تضمين سالمتمناسب براي تحقيق روان و فراهم آوردن بستر سالمت

از طرفي ديگر باورها بر طبق ميزان تأثيرشان در  .(1591آبادي و همكاران، هاشمرسد )قنبريهاي آتي ضروري به نظر ميسال

ه اهميت زيادي برخوردار هستند. اليس معتقد است بندي شده و براساس نقشي كه در زندگي افراد دارند از درجزندگي فرد طبقه

گيرد و براساس منطقي يا غيرمنطقي بودن اين باورها به وقايع رفتار و عواطف انسان، از باورها و اعتقادات و طرز تفكر او نشأت مي

داند كه به صورت افي ميها و اهد، منظور از باورهاي غيرمنطقي را خواسته2(.اليس1591دهد )فياض و كياني، واكنش نشان مي

و  دميرچيگردد )صدريآيند و در صورتيكه فرد به آنها دست نيابد تبديل به اضطراب و آشفتگي ميترجيحات ضروري درمي

اند به بررسي و شناخت پيامدهاي آن بر زندگي افراد يكي ديگر از موضوعاتي كه محققان بسياري سعي داشته(. 1591فرد، صمدي

در خصوص رشد شخصيت، هويت به عنوان يك  5اجتماعي اريكسون-باشد. براساس نظريه روانيهاي هويت ميبپردازند سبك

الگويي با سه  4گيرد. همچنين برزونسكيمرجع براي تفسيرتجربيات شخصي، هدف و جهت زندگي افراد مورد استفاده قرار مي

نمايد ( معرفي مي1اجتنابي-و سردرگم 6، هنجاري3توان براساس آن طبقه بندي كرد، ) اطالعاتيسبك پردازش هويت كه افراد را مي

هاي روزمره بوده و افراد داراي اين سبك به صورت فعال و (. سبك اطالعاتي، سازوكاري براي اداره موقعيت2225،برزونسكي)

دهند. افراد داراي پردازند و در نهايت اطالعات مناسب را مورد استفاده قرار ميوي اطالعات و ارزيابي آنها ميآگاهانه به جستج

ها باشد و در كل سركوب كننده اكتشاف است، آنها به طور خودكار ارزشسبك هنجاري، براساس تقليد و پيروي از افراد مهم مي

 دارند. افراد هاي جديد و مبهم تحمل كميكنند و براي مواجهه با موقعيتند و دروني ميپذيرو عقايد را بدون ارزيابي آگاهانه مي

دپنداري ثباتي خونفس و بياجتنابي، از روبرو شدن با مشكالت طفره رفته و از سطح پايين تعهد، اعتماد به-داراي سبك سردرگم

دانشجويان از جمله اقشاري از جامعه هستند كه به داليل  (.با توجه به اينكه1599زرين و همكاران، برخوردار هستند )عبدي

هاي رواني هستند و براساس مطالعات اخير، شيوع اختالالت رواني در ميان دانشجويان در سرتاسر جهان گوناگون مستعد بيماري

ارد )قادري و همكاران، هاي رواني در بين دانشجويان ايراني وجود درو به افزايش بوده و همچنين شيوع چشمگيري از بيماري

تواند سالمت رواني را تحت تأثير خود قرار دهد وجود باورهاي غيرمنطقي در افراد است، و از عواملي كه مي ديگر (. يكي1595

تواند سبب بروز هيجانات نامناسبي از جمله افسردگي گشته و تفكرات براساس مطالعات انجام شده باورهاي غيرمنطقي مي

همچنين در راستاي تحقيقات برزونسكي و نورمي ارتباط نزديكي .(1591فرد، دميرچي و صمديايش دهد. )صدريخودكشي را افز

(. 1592)صادقي و همكاران، ست، با هويت سردرگم يافت شده استرنجورخويي اهاي صفت روانلفهي از مؤميان افسردگي كه يك

راد سازان و عناصر فعال و تأثيرگذار بر افطقي در دانشجويان به عنوان آيندهبا توجه به اينكه دستيابي به سالمت روان و باورهاي من

باشد و همچنين مسائل و فشارهايي كه در عصر حاضر اين قشر فرهنگي با آن روبرو هستند؛ از قبيل: ازدواج، جامعه بسيار مهم مي

ح رشد اجتماعي و اقتصادي خود، تنوع فرهنگي پذيري و تعهد، فشارهاي تحصيلي و ميزان رضايتمندي از سطاشتغال، مسئوليت

و ارزشي، باورها و اعتقادات مختلف، كيفيت زندگي و روابط و...، به عنوان عوامل تأثيرگذار بر سالمت روان افراد، بسيار ضروري به 

هاي حلشده و راه رسد كه تمام عوامل مؤثر در رسيدن به سالمت روان و به وجود آورندة باورهاي غيرمنطقي شناسايينظر مي

                                                           
1World Heath Oranization 
2Ellis 
3Erikson 
4Berozonsky 
5Informative 
6Normative 
7Diffusion /Avoidance 
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كه  هاي پيشين به اين نتيجه رسيددر همين راستا،  محقق با بررسي پژوهش .پيشگيرانه و برطرف كننده مورد بررسي قرار گيرد

هاي هويت، سالمت روان و باورهاي غيرمنطقي را همزمان به طور مستقيم مورد بررسي قرار پژوهشگران تاكنون سه عامل سبك

... در هنگي، اعتقادي، اجتماعي، سالمت واگر افراد مسئول در امر آموزش و پرورش، امور فر وجه بهاين نكته كهت ضمن اند.نداده

هاي مناسبي در حوزة ريزيگيري باورهاي غيرمنطقي در افراد مطلع شوند و برنامهجامعه، از عوامل مؤثر بر سالمت روان و شكل

آموزش، در بدو ورود كودكان به مدارس به عنوان اولين تجربه ارتباط اجتماعي گسترده و پيشگيري از عوامل به وجود آورنده در 

 توان ميزان اختالالتگيري شخصيت و هويت افراد نقش بسزايي دارند ميمله خانواده و اجتماع كه در شكلهاي مختلف از جمحيط

 ها و معضالترواني كه امروزه شاهد شيوع چشمگير آن در ميان افراد جامعه هستيم بكاهد و از بار مالي و عاطفي ناشي از كژكاري

يله وسه مؤثر بر سالمت روان و باورهاي غيرمنطقي افراد دارد تا ب ايي عوامل. اين پژوهش سعي در شناسپس از آن جلوگيري نمود

  )نگارنده(.آن بتوان ميزان اختالالت و معضالت موجود در جامعه را كاهش داد

آموزان ( در مطالعه خود بر روي سبك هاي هويتي با سازگاري عاطفي، اجتماعي، و آموزشي دانش1593شالني و آبباريكي )

توسطه نشان دادند، بين سبك هويت اطالعاتي و سازگاري عاطفي رابطه وجود ندارد، اما بين سبك اطالعاتي و سازگاري مقطع م

هاي هويتي هنجاري و اجتنابي با سازگاري عاطفي، اجتماعي و آموزشي رابطه وجود دارد. همچنين نتايج نشان داد كه بين سبك

 اجتماعي، و آموزشي رابطه وجود دارد.

هاي شخصيتي با هاي هويت و ويژگيي باورهاي مذهبي، سبكبا عنوان رابطه ( در پژوهشي1594زادگان و رييسي )مهدي

افسردگي در دانشجويان دختر نتيجه گرفتند، نمره كل باورهاي مذهبي و ابعاد آن شامل اعتقادي، عواطف ديني، پيامدي و مناسكي 

ي منفي معنادار، و سبك هويتي ي اطالعاتي، هنجاري و تعهد با افسردگي رابطهي منفي معنادار و سبك هويتبا افسردگي رابطه

ي منفي معنادار نشان داد. عالوه بر نژندي با افسردگي رابطهي مثبت معنادار وجود دارد. همچنين، رواناجتنابي با افسردگي رابطه

اجتنابي،  پذيري،گرايي، تعهد، انعطافبين، بروناي پيشاين، نتايج تحليل رگرسيون چند متغيره نشان داد كه از مجموعه متغيره

 از واريانس افسردگي را تبيين نمايند. %91نژندي توانستند تا اطالعاتي، و روان

( در مطالعه خود بر باورهاي غيرمنطقي در اقدام كنندگان به خودكشي )به روش خودسوزي( و افراد بهنجار 1519)صولتي

طقي اقدام كنندگان به خودكشي نسبت به افراد بهنجار در سطح بااليي وجود دارد كه شناخت اين باورها نشان داد، باورهاي غيرمن

 تواند تا حد زيادي در پيشگيري از اين معضل مؤثر باشد.هاي درماني خاص در اين مورد ميدر اين گروه و روش

ان در دانشجويان استفاده كننده از اينترنت و ( در پژوهشي با موضوع مقايسه هويت و سالمت رو1591علوي و همكاران )

هاي مجازي دانشگاه تهران بيان كردند، ميانگين نمرات وضعيت هويت ملي، مذهبي و سالمت روان در گروه استفاده كننده محيط

جازي هاي مو محيط دهد كه استفاده زياد از اينترنتهاي پژوهش نشان ميتر بود. يافتهمفرط از كامپيوتر از دو گروه ديگر پايين

 هاي هويت مرتبط باشد.تواند با كاهش سالمت روان و نقايص برخي جنبهمي

مت روان و سال هاي هويتن هستيم بدين شرح هستند: ميان سبكبه دنبال اثبات آدر اين پژوهش هايي كه فرضيه بنابراين

هاي هويت و باورهاي روان رابطه وجود دارد.ميان سبكسالمت هاي هويت وو باورهاي غيرمنطقي رابطه وجود دارد.ميان سبك

 روان و باورهاي غيرمنطقي رابطه وجود دارد.ميان سالمت غيرمنطقي رابطه وجود دارد.

 

 روش
مي آزاد اسالدانشگاه دانشجويان رشته روانشناسي،اين پژوهشآماري جامعهباشد. ميهمبستگي از نوعحاضركمي و  پژوهش

 در سال43تا  19دامنه سني با  زن نفر 53اي به حجم نمونه99-99تحصيلي دوم سال نميدر  شهرري -)ره(واحد يادگار امام 

هاي سبك آوري اطالعات از پرسشنامهبراي جمع .باشدمي دسترس در صورتبه  گيريروش نمونه .انتخاب شد مقطع كارشناسي

 ت، سالمت روان و باورهاي غيرمنطقي استفاده شده است.هوي

است. اين سال به باال ساخته شده  14براي نوجوانان و بزرگساالن در رده سني  ،صالحي توسط هاي هويتپرسشنامه سبك

، 4، نظري ندارم=3، كمي موافق=6، موافق=1اي )كامالً موافق=هر سؤال داراي يك طيف هفت درجه سؤال دارد. 43پرسشنامه 

گذاري در سؤال دوم معكوس است. در نهايت، مجموع نمرات اشد؛ البته شيوه نمرهب( مي1، كامالً مخالف=2، مخالف=5كمي مخالف=
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بيانگر هويت متوسط  223تا  153بيانگر هويت پايين، نمرات  154تا  43است. لذا نمرات بين  43تا  513شامل طيفي بين نمره 

 است. شدهگزارش  92/2ضريب آلفاي كرونباخ باشد.بيانگر هويت باال مي 513تا  226و نمرات 

سؤالي  29 كوتاه ( تنظيم گرديد. در اين پژوهش از فرم1912اولين بار توسط گلدبرگ )(GHQ)پرسشنامه سالمت عمومي 

. نمره استفاده شده است باشدعملكرد اجتماعي و افسردگي مي ،اضطراب عالئم جسماني،كه دربرگيرندة چهار خرده مقياس، 

امه اين پرسشنباشد.خواهد بود، نمره باالتر نشانگر سالمت رواني بيشتر مي 29( بوده و حداكثر نمره فرد برابر 1-2به صورت )گذاري 

هاي مختلف ايران و كشورهاي مختلف هنجاريابي شده است؛ در يك مطالعه بر روي جامعه آماري دانشجويي، اين در جمعيت

و ضرايب همبستگي بين خرده  33سنجيده شد كه ضريب همبستگي دو آزمون (MHQ)پرسشنامه همزمان با يك آزمون موازي 

گزارش  92/2بوده است، و همچنين اين آزمون از پايايي با مقدار آلفا  91/2تا  12/2هاي اين پرسشنامه با نمره كل بين آزمون

 (1592شده است.)محمدرضا تقوي، 

 12 وسؤال  122( ساخته شده است. اين پرسشنامه داراي 1969اولين بار توسط جونز )پرسشنامه باورهاي غيرمنطقي جونز

 ، تا حدي5، نه مخالف و نه موافق=2، تا حدي مخالف=1اي )به شدت مخالف=.سؤاالت به صورت پنج گزينهباشدميخرده مقياس را 

يانگر ميزان باورهاي غيرمنطقي خيلي كم، نمرات ب 262شود. لذا نمرات كمتر از گذاري مي( نمره3و به شدت موافق= 4موافق=

 522-522بيانگر ميزان باورهاي غيرمنطقي متوسط، نمرات  522-292بيانگر ميزان باورهاي غيرمنطقي كم، نمرات  262-292

براساس مطالعات  باشد.بيانگر ميزان باورهاي غيرمنطقي خيلي زياد مي 522بيانگر ميزان باورهاي غيرمنطقي زياد و نمرات بيشتر از 

آموزان پسر مقاطع متوسطه خميني نفري از دانش 422، بر روي جامعه آماري 1591انجام شده توسط عباس باباصفري در سال 

( 1969( و جونز )1915-1912گزارش نموده است. همچنين تركسلر و كارست ) 14/2ها شهر، با ميانگين پايايي همه خرده مقياس

و  66/2و  99/2تا  43/2ها را و خرده مقياس 92/2و  99/2ا استفاده از روش بازآزمايي به ترتيب معادل ضريب اعتبار آزمون را ب

)به نقل از گزارش كرده است 11/2نباخ معادل پور نيز اعتبار اين آزمون را با استفاده از آلفاي كرواند. تقيگزارش نموده 96/2

 (.1519 باباصفري،

 برايهمبستگي پيرسونبراي فرضيه اصلي و از روش واريانس هاي آماري تحليلاز روش براي تجزيه و تحليل اطالعات

نما، ميانه، ميانگين، واريانس، انحراف معيار، جداول و نظير  هاي آمار توصيفيهاي فرعي استفاده شد. همچنين از شاخصفرضيه

 گرديد.انجام -SPSS 25افزارنرم توسط و پردازش اطالعاتاستفاده شد نمودارها 

 

 هايافته

 سن توزيع فراواني -1جدول 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

19 2 5.7 5.7 5.7 

20 1 2.9 2.9 8.6 

21 10 28.6 28.6 37.1 

22 6 17.1 17.1 54.3 

23 3 8.6 8.6 62.9 

25 1 2.9 2.9 65.7 

27 1 2.9 2.9 68.6 

30 1 2.9 2.9 71.4 

31 1 2.9 2.9 74.3 

32 2 5.7 5.7 80.0 

33 1 2.9 2.9 82.9 

34 3 8.6 8.6 91.4 

35 1 2.9 2.9 94.3 

37 1 2.9 2.9 97.1 
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45 1 2.9 2.9 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

 

 باشد.سال مي 43تا  19گردد، دامنه سني نمونه آماري مورد مطالعه مالحظه مي 1چنانچه در جدول شماره 

 سن -1نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

،افراد توان گفتبا توجه به نمودار حاضر مي داده شده است كه پژوهش نشان جامعه آماريهاي سني ، فراواني رده1در نمودار 

 اند.سال بيشترين جامعه مورد پژوهش را به خود اختصاص داده 21سن  با

 وضعيت تأهل -2جدول 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

mojarad 26 74.3 74.3 74.3 

moteahel 9 25.7 25.7 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

 

باشند.نفر متأهل مي 9نفر مجرد و  26نفر نمونه آماري مورد مطالعه،  53گردد، از مالحظه مي 2چنانچه در جدول شماره 
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 تأهل - 2نمودار 

آن است كه افراد مجرد جامعه  ، ميزان فراواني حاصل از وضعيت تأهل را نشان داده است كه بيانگر2در نمودار شماره  

 باشد.نسبت به افراد متأهل جامعه بيشتر مي

 های هويت و سالمت روان و باورهای غيرمنطقيآنوا بين سبك آنوا – 3جدول 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

salamat 

Between 

Groups 
3559.543 30 118.651 .286 .981 

Within Groups 1660.000 4 415.000   

Total 5219.543 34    

bavar 

Between 

Groups 
19000.686 30 633.356 2.218 .229 

Within Groups 1142.000 4 285.500   

Total 20142.686 34    

 

فرضيه پژوهش با نظر به باشد. هاي هويت و سالمت روان و باورهاي غيرمنطقي ميآنوا بين سبكنتايج  ،5جدول شماره 

دهندة آن است ها نشانداده رابطه وجود دارد.روان و باورهاي غيرمنطقي هاي هويت با سالمتبين سبك:است ازعبارت  ، كهحاضر

؛ فرض صفر قبول و فرض  2023و باالتر بودن اين مقدار از  sig=0.98هاي هويت و سالمت روان با توجه به مقدار كه بين سبك

و sig=0.22هاي هويت و باورهاي غيرمنطقي براساس مقدار شود و اين رابطه معنادار نيست، و همچنين بين سبكخالف رد مي

شود و اين رابطه معنادار ؛ در نتيجه فرض صفر مورد قبول واقع شده است و فرض خالف رد مي 2023مقدار از ودن اينباالتر ب

 باشد.                                          نمي
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 روانهای هويت و سالمتهمبستگي سبك -4جدول 

Correlations 

 salamat hoviyat 

salamat 

Pearson Correlation 1 *.404- 

Sig. (2-tailed)  .016 

N 35 35 

hoviyat 

Pearson Correlation *.404- 1 

Sig. (2-tailed) .016  

N 35 35 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

و  sig=0.016توجه به مقدار كه با شده استپرداخته روان سالمت هاي هويت وسبك به بررسي رابطه، 4شماره جدول در 

 باشد.ايطه معنادار مير %93با احتمال ؛  2023كمتر بودن اين مقدار از 

 های هويت و باورهای غيرمنطقيسبكهمبستگي  -5جدول 

Correlations 

 hoviyat bavar 

hoviyat 

Pearson Correlation 1 *.382- 

Sig. (2-tailed)  .024 

N 35 35 

bavar 

Pearson Correlation *.382- 1 

Sig. (2-tailed) .024  

N 35 35 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

با توجه به مقدار  كه هاي هويت و باورهاي غيرمنطقي پرداخته شده است، به بررسي رابطه بين سبك3در جدول شماره 

sig=0.024  باشد.رابطه معنادار مي %93با احتمال  2023و كمتر بودن اين مقدار از 

 روان و باورهای غيرمنطقيسالمتهمبستگي  -6جدول 

Correlations 

 bavar salamat 

bavar 

Pearson Correlation 1 *.366 

Sig. (2-tailed)  .030 

N 35 35 

salamat 

Pearson Correlation *.366 1 

Sig. (2-tailed) .030  

N 35 35 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 sig=0.030روان و باورهاي غيرمنطقي پرداخته شده است كه با توجه به مقدار ، به بررسي رابطه سالمت6در جدول شماره 

 باشد.رابطه معنادار مي %93با احتمال  2023و كمتر بودن اين مقدار از 
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 گيریو نتيجه بحث
روان و باورهاي غيرمنطقي رابطه هاي هويت با سالمتكه آيا بين سبكمبني بر آنبا توجه به سؤال اصلي پژوهش حاضر 

در خصوص فرضيه اصلي نشان  4-2-1هاي به دست آمده از جدول هاي حاصل از تجزيه و تحليل دادهيافته معناداري وجود دارد؟

؛ در نتيجه فرض صفر مورد قبول واقع شده  2023مقدار از و باالتر بودن اين (sig=0.22وsig=0.98)دهد با توجه به مقادير مي

 4-2-2جداول هاي فرعي مندرج در باشد. اما با توجه به مقادير فرضيهشود و اين رابطه معنادار نمياست و فرض خالف رد مي

؛  2023و كمتر بودن اين مقدار از باشد مي(sig=0.016,,sig=0.024sig=0.030)كه به ترتيب شامل   4-2-4و  5-2-4،

هاي توان نتيجه گرفت دستيابي افراد به سبكبنابراين مي. باشدشود و اين رابطه معنادار ميفرض صفر رد و فرض خالف قبول مي

باشد. نظر به اينكه پژوهش حاضر از نظر جامعه آماري، تعداد هويت بهنجار تضميني بر سالمت روان و باورهاي منطقي آنان مي

با ديگر مطالعات انجام شده هايي دارد اما در حوزه متغيرهاي مشترك هاي انجام شده تفاوتمتغيرها، روش اجرا، با ديگر پژوهش

سوال به انجام رسيده است، در ادامه به بررسي هر يك از آنها پرداخته  4همخواني دارد. با توجه به اينكه پژوهش حاضر در قالب 

 روان و باورهاي غيرمنطقيهاي هويت با سالمتسؤال اول مبني بر اينكه آيا بين سبكشده است. چنانچه اين پژوهش در پاسخ به 

رابطه معناداري وجود دارد؟ نتيجه تحليل واريانس حاكي از آن بود كه ميان اين سه متغير به صورت كلي رابطه معنادار وجود 

ويي آن را توان همساند لذا نميندارد. با توجه به اين نكته كه اين سه متغير براي نخستين بار در كنار هم مورد بررسي قرار گرفته

جود رابطه معناداري و نمود. در پاسخ به سؤال دوم مبني بر اينكه آيا بين سبك هاي هويت با سالمت روان با ديگر مطالعات بيان

نتيجه حاصل از همبستگي پيرسون در پژوهش بيانگر آن بود كه رابطه معناداري ميان اين دو متغير وجود دارد. نتايج  دارد؟

باشد چرا كه براساس پژوهش آنان در بررسي رابطه سالمت ( همسو مي1594پژوهش حاضر با نتايج پژوهش ليوارجاني و همكاران )

هاي هويت، با افزايش هويت اطالعاتي و هويت تعهد، سالمت اي و سبك هاي هويت؛ از بين سبكعمومي با راهبردهاي مقابله

اجتماعي با -ين سالمت رواني( در بررسي رابطه ب1594)ينگجهين پژوهش پارسامهر و اصغرييابد. همچنعمومي نيز افزايش مي

هاي شهر يزد بيانگر آن بود كه ميان متغيرهاي سالمت رواني و سالمت اجتماعي آموزان دبيرستانهويت ملي و ديني در بين دانش

( در بررسي 1599زرين و همكاران )با هويت ديني و هويت ملي رابطه معنادار وجود دارد. در پژوهش ديگري كه توسط عبدي

آموزان پسر دبيرستاني قم انجام شد هاي هويت، بهداشت رواني دوران بلوغ، افسردگي و موفقيت تحصيلي در دانشبكرابطه س

بيان نمودند بين سبك هويت اطالعاتي با سبك هويت سردرگم، تعهد هويت، مشكالت رواني و دوران بلوغ و افسردگي رابطه منفي 

هويت در سبك هويت هنجاري مشاهده شد و جالب آنكه تعهد هويت با مشكالت  و معنادار به دست آمد. باالترين ميزان تعهد

وران رواني دآموزاني كه ميزان تعهد هويت باالتري داشتند از مشكالت رواني دوران بلوغ رابطه مثبت و معنادار داشت يعني دانش

داري هاي هويت با باورهاي غيرمنطقي رابطه معناكبلوغ بيشتري برخوردار بودند. در پاسخ به سؤال سوم مبني بر اينكه آيا بين سب

هاي وجود دارد؟ نتيجه حاصل از همبستگي پيرسون بيانگر معناداري اين دو متغير بود. با توجه به پيشينه پژوهش حاضر و بررسي

ؤال چهارم . در پاسخ به سانداي به يافتن ارتباط ميان اين دو متغير نداشتهرسد تاكنون پژوهشگران عالقهصورت گرفته به نظر مي

مبني بر اينكه آيا بين سالمت روان و باورهاي غيرمنطقي رابطه معناداري وجود دارد؟ نتايج بدست آمده از پژوهش حاضر بيانگر 

همسو ( 1593)برزگربفرويي و گنجيمتغير رابطه معنادار وجود دارد. نتايج پژوهش حاضر با مطالعه  آن است كه بين اين دو

بيني سالمت روان براساس باورهاي غيرمنطقي معلمان مدارس استثنايي و عادي مقطع پيش در پژوهشي كه بهبطوريكه باشد مي

ابتدايي شهرستان يزد پرداخته شده بود اذعان نمودند، مي توان پيش بيني كرد كه با تغيير باورهاي غيرمنطقي معلمان مدارس 

، هشي كه رشيديهمچنين در پژو اجتماعي و سالمت رواني بهتر آنها كمك كرد.استثنايي مي توان به تغيير رفتار، سازگاري 

آموزان دختر دورة متوسطه شهر تهران انجام ( بر روي نقش باورهاي غيرمنطقي بر سالمت روان دانش1599)آباديقدسي و شفيع

 رد.بيني كآموزان را پيشسالمت روان دانش توان اختالل دردادند به اين نتيجه رسيدند كه، از روي نمرات باورهاي غيرمنطقي مي
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