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Abstract 

 

Background and Purpose: Despite many valuable researches on 

religion and health,but the issue of mental health and the ways of 

presenting religious teachings still need to be studied. One of the possible 

results of using an improper method in teaching religious beliefs is its 

impact on psychological health. The aim in this paper is to deal with the 

role of ways of teaching religious beliefs on psychological health of 

Babolsar female high school students according to teachers` viewpoint. 

Materials and Methods: In this descriptive- survey the study subjects 

were Babolsar girl high school teachers. In this project, we selected 100 

teachers by random sampling method based on Morgan table. We collected 

data in a questionnaire that Cranach’s alpha coefficient was estimated at 

0.911. Data were analyzed by descriptive statistics and regression tests, 

using SPSS 16 software. 

Results: research revealed that according to teachers’` viewpoint the 

methods of teaching religious beliefs (storytelling, reasoning, dramatic and 

allegorical methods) played a significant role on the mental health of 

Babolsar female high school students. The statistic disclosed that the ways 

of teaching has74percentage impact on students`sychological health. 

Conclusion: The result of the research displays that the promotion of 

religious teachings in a specific framework can be realized, which if not 

followed, cannot achieved its aims and may sometimes have opposite 

results. The test results also indicated the same conclusion. 

 

Keywords: Psychological health, Religious beliefs, Student, Teaching 

methods 

 

 

 

 
1- MA student, Department 

of Islamic Philosophy and 

Theology, University of 

Mazandaran, Babolsar, Iran 

2- Associate Professor, Depar-

tment of Islamic Philosophy 

and Theology, University 

of Mazandaran, Babolsar, 

Iran 

3- Assistant Professor, Depar-

tment of Islamic Studies, 

University of Mazandara, 

Babolsar, Iran 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Corresponding Author: 

Khadijeh Aghajani Kasegari 

Department of Islamic 

Philosophy and Theology, 

University of Mazandaran, 

Babolsar, Iran 

 

Email: 
m.aghajani9807@gmail.com 

 
 

 

 

 

 

Received: 16 Feb 2019 

Revised: 12 Oct 2019 

Accepted: 07 Jan 2020  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIGINAL ARTICLE 
 

2020, Vol: 8, No: 1, Pages: 99-106. 
   

ORIGINAL ARTICLE 
 

2013, Vol: 1, No: 1, Pages: 19-33 
   

 

 

Religion and Health 

 Citation: Aghajani Kasegari K, Mahdavi Azadboni R, Esmaeil Gasemi Tosi M. Evaluation of Teachers' Viewpoints on 

the Role of Religious Belief Training in Mental Health of Female High School Students in Babolsar. Religion and Health, 

Spring   & Summer 2020; 8(1): 99-106 (Persian). 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

h.
m

az
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               1 / 8

https://jrh.mazums.ac.ir/article-1-783-en.html


 همکارانو  یکاسگر یآقاجان جهیخد

 

 0911، بهار و تابستان 0شمــاره  ،8دین و سالمت، دوره   011
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 چكیده

در زمینه بررسی  های ارزنده در حوزه دین و سالمت،ا وجود پژوهشب سابقه و هدف:

از  یکی های دینی پژوهش چندانی انجام نشده است.های آموزش آموزهسالمت روان با روش

سالمت آسیب به  ی،نید ینامناسب در آموزش باورها یهاروش استفاده از یاحتمال یامدهایپ

آموزش  یهاروشدیدگاه معلمان درباره نقش  یبررس ،. هدف پژوهش حاضراستروان فرد 

 آموزان متوسطه اول شهرستان بابلسر است.روان دانش سالمت بر ینید یباورها

جامعه آماری . ی استشیمایپ-یفیاز نوع توصپژوهش حاضر  ها:مواد و روش

جدول  است که طبق معلمان مدارس دخترانه متوسطه اول شهرستان بابلسر پژوهش شامل

نامه بود تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطالعات پرسش صورتبهنفر  100 مورگان

نسخه  SPSS افزارنرمبا استفاده از  هادادهبرآورد شد.  111/0که ضریب آلفای کرونباخ آن 

 شدند. لیوتحلهیتجزی توصیفی و آزمون رگرسیون هاآمارهو  11

 یآموزش باورها یهاروشمعلمان، بر اساس دیدگاه  دادنشان  قیتحقاین  ها:یافته

 آموزان دخترروان دانش سالمت بر( یلیو تمث یشینما ،یاستدالل ،گوییقصه ایه)روش ینید

 ،ینید یآموزش باورها یهاروش .است دارامعنمثبت و  متوسطه اول شهرستان بابلسر مقطع

 .دارد ریآموزان تأثبر سالمت روان دانش درصد 47

در چارچوب  ینیهای دآموزه جیو ترو غیتبل دهدیش نشان مپژوه نتایج استنتاج:

شود و حاصل نمی یاجهیآن نت نکردنیتکه در صورت رعا ابدیتحقق  تواندیم یخاص

 است. مطلب نینشانگر هم زیها نآزمون جیعکس داشته باشد. نتا جهینت یممکن است گاه

 

 سالمت روان زش،آمو یهاروش ،آموزان، دانشینیباور د های کلیدی:واژه
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 اصیلمقاله 
 .11-101صفحه:  1911، سال 1، شماره 8دوره 

 

 دين و سالمت 

 معلمان در ارتباط با نقش روش آموزش  دگاهید یبررس. لیمحمد اسماعی، طوس یقاسم؛ رمضانی، آزادبن یمهدو؛ جهیخدی، کاسگر یآقاجان :استناد

(.فارسی) 11-901(: 9)8؛9311 بهار و تابستان ت،و سالم دین .آموزان دختر متوسطه اول شهرستان بابلسربر سالمت روان دانش ینید یباورها
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 مقدمه

عام و سالمت روانی  رطوبهامروزه ارتقای سالمت 

حوزه  مسئوالنخاص به دغدغه مهم و جاری  طوربه

ای، مراکز سالمت تبدیل شده است. در پی چنین دغدغه

علمی و دانشگاهی برای شناخت دقیق مفهوم سالمت و 

ها برای های نظری و معرفی راهکارقلمرو آن به تبیین

 در این رابطه سالمت .اندداشتهدستیابی به آن توجه 

روانی و ابعاد آن در کانون توجه محققان قرار گرفته است. 

های های علمی چشمگیر که در زمینهبا وجود پیشرفت

مالحظه  ،به وجود آمده است یدرمانو روان یپزشکروان

نیاز به  بر نظران برجستهکه بعضی از صاحب شودمی

در سالمت روانی تأکید  ننقش، اهمیت و ضرورت دی

اند و عقیده دارند که اعتقادات مذهبی و فراوان داشته

تر آالم و توکل به خدا موجب تسکین و بهبودی سریع

های گوناگون، و دین با مکانیسم شودمشکالت روانی می

 امروزه(. 1شود )موجب سالمت روانی فرد و جامعه می

 نقش مذهب که باورند این برنظران صاحب از بسیاری

 زندگی ابعاد دیگر و جسم و روح سالمت بر انکارناپذیری

 (.2دارد ) بشر

 اساسی یهاراه از یکی دهدمی نشان اخیر هایبررسی

 روحی و هایبیماری از آن کمک به تواندمی بشر که

به  (.3است ) عبادت و نیایش کند، جلوگیری روانی

های اختالل تناسب افزایش ایمان در خداباوران، زمینه

آرامش حاصل د و رومیان میاز  روانی همانند دلهره نیز

بر اساس این قبیل مطالعات، نیروی  (.4شود )می

ی در ایمان به خدا وجود دارد که به انسان االعادهخارق

های زندگی به بخشد و در تحمل سختیقدرت معنوی می

کند و اضطراب و افسردگی را از مردم دور او کمک می

ن در توسل با وجود افزایش گرایش محققا (.5سازد )می

سالمت روان یا حل  نیتأممنظور های دینی بهبه آموزه

های موجود در های روانی به کمک ارزشبرخی اختالل

باره ارتباط دین و توان درها را نیز میدین، برخی آسیب

 سالمت روانی شناسایی کرد. 

 به کودکان و ینید میآموزش مفاه یچگونگ ربارهد

در این رابطه  جود دارد.و یینوجوانان اختالف نظرها

متفاوت را از یکدیگر تمایز  کامالًتوان دو نوع دیدگاه می

ی با هر نوع آموزش دینی طورکلبهنهاد؛ دیدگاهی که 

کند و برای کودکان و قبل از دوره بلوغ مخالفت می

های دینی به کودکان دیدگاه دیگری که با آموزش آموزه

و آن را توصیه کرده و دوره قبل از بلوغ مخالفتی ندارد 

 کامالًهای (. دیدگاه نخست در جوامع و حکومت6است )

مستقیم و حداکثری دارد  ریتأثسکوالر در نظام آموزشی 

و دیدگاه دوم در جوامع دینی موجب معرفی وظایف و 

در  شود.های فرهنگی در قالب نظام آموزشی میآرمان

 رهیبر اساس س ژهیو، بهمنابع دینی و روایی اسالم

از هنگام  ینید می، آموزش مفاهالسالمهمیمعصومان عل

و  هیپا یشود و آموزش در دوره کودکتولد شروع می

و  حیآموزش صح ،یاست. از طرف گریهای داساس دوره

کودک مطلوب  یذهن ییمؤثر بدون درنظرگرفتن توانا

سرد دل یریادگیو ممکن است کودک را نسبت به  ستین

با توجه به این . کند جادیالل ااو اخت یریادگیدر  ای

به  ینید میاهآموزش مف رسدبه نظر می ،توضیحات

شده ضروری و توصیه یامراز نظر دینی گرچه اکودکان 

و شناخت  یدرگرو آگاه دستیابی به نتیجه مطلوب، است

. به (7متناسب با آن است ) یآموزش یهااصول و روش

مگر  ستین یکتحر چیه ،السالمهیعل نیرالمؤمنیفرموده ام

به شناخت و  ازیانسان در به انجام رساندن آن ن نکهیا

 یال هایاِالَّ وَ اَنتَ مُحتاجٌ ف هما مِن حَرَک» ؛دارد یآگاه

 .(1، خطبه8) «مَعرِفَه

های ییو توانا اتیگونه که شناخت خصوصهمان

 ینید میآموزش مفاه یسازنهینوجوانان در به کودکان و

 آموزشمربوط به  یهاو روش مسلم است، شناخت اصول

ضرورت  زینوجوانان ن کودکان و ینید یو باورها میمفاه

بدون توجه به  ینید یباورها و میاگر آموزش مفاه دارد.

ممکن است  رد،یانجام پذ یآموزش حیصح یهاروش

که: باشد  السالمهیسخن امام صادق عل نیمصداق ا

 دُهُیزیَال قِیالطَّر رِیغَ یعَلَ ائِرِکَالسَّ هریَبَص رِیغَ یاَلعامِلُ عَل»

دست به  رتیکه بدون بص ی؛ کس«االَّ بُعدا رِیْالسَّ هُسُرْعَ

است که  یاراههیزند، مانند رونده در بمی یانجام کار
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  .باشد، از مقصد دورتر خواهد شد شتریهرچه سرعتش ب

است که  نیبدان توجه داشت ا دیآنچه با ن،یبنابرا

 همانند ینید میز مفاهدرک و برداشت کودک ا

این نکته که میان روش  دییتأ. در ستیساالن نبزرگ

آموزش و سطح مخاطب آموزش رابطه مهمی وجود دارد، 

و آله  هیعل اهللیاسالم صل یتوجه به سخن رسول گرام

کس مطابق  با هر میموظف امبرانیپ ما»: قابل توجه است

یت . با توجه به اهم(9) «میدرک و فهم او صحبت کن

های دینی، هدف سالمت روان و نقش روش آموزش آموزه

در قالب یک  مسئلهپژوهش حاضر بررسی رابطه این دو 

آموزان از دیدگاه معلمان پژوهش آماری در میان دانش

مدارس دخترانه متوسطه اول شهرستان بابلسر است. 

ی که پژوهش حاضر آن را از اصل، پرسش گریدعبارتبه

کرده این است که از دیدگاه معلمان، نظر  آماری بررسی 

ی بر سالمت ریتأثهای دینی چه های آموزش آموزهروش

 آموزان دبیرستان دخترانه بابلسر دارد.روان دانش

 یهاو سالمت روان تاکنون پژوهش نیدرباره نقش د

 با ی( پژوهش1395تبار )هللعبداشده است؛ انجام  یمختلف

بر سالمت روان در  یبمذه اعتقادات یرتأث یعنوان بررس

آن  جیکه نتا ه استجوانان شهر کرمانشاه، انجام داد نیب

روان، رابطه  و سالمت یباعتقادات مذه نیب دهدنشان می

در ( 1393و عرفان ) یسیبن(. 11وجود دارد ) یمعنادار

 ینید یهرچه افراد باورهاپژوهش خود نشان دادند 

ها آن یردگو افس یعالئم جسمان ،باشند داشته یشتریب

در ( 1391) یروزی و همکارانف (.11کمتر است )

و سالمت  دارییند نینشان دادند ب تحقیقات خود

تباط ار یهای اجتماعکارکرد ی وعالئم جسمان ،یعموم

( 2116) یو راسخ یآشورپور (.12وجود دارد ) یادارمعن

باور  تیوضع نیب ی رارابطه مثبت و معنادار پژوهشیدر 

ها سالمت روان آن تینندگان و وضعکشرکت یمذهب

 (. 13دادند ) نشان

Gonçalves با عنوان  ی( پژوهش2115) و همکاران

در مراقبت از سالمت روان  یو معنو یمداخالت مذهب

نشان داد مداخالت مذهبی/  آنان جیانجام دادند. نتا

را کاهش  یمصرف الکل و افسردگ ،روحی، استرس

 یا( در مقاله2114ت )و پارگامن Weber (.14) دهدیم

مقابله مثبت  قیتواند از طرمی تیو معنو نید ندنشان داد

(. 15)بگذارد  یردر سالمت روان فرد و جامعه تأث یمذهب

( در قالب یک پژوهش آماری 1392باقری و همکاران )

رابطه توکل به خدا و سالمت روان دانشجویان دانشگاه 

ه معناداری میان این آزاد واحد نکا را مطالعه کردند و رابط

( در کتاب 1386) یانیکاو(. 16دو متغیر نشان دادند )

کرده تالش  ینید غیبر تبل یدبا تأک غاتیتبل یشناسروان

اعم  ینید غیبه مسائل مهم حوزه تبل یبه لحاظ نظراست 

های مسائل یغ، قانونمندهای مبلّیژگیو غ،یاز ابزار تبل

 یشناختهای روانیو قانونمند رندهگیمایمربوط به پ

 (.17کند )بررسی  یخوبرا به امیمربوط به پ

 نیشده در اانجام یهاپژوهش حاضر با پژوهش زیتما

 هاینقش روش یقبل یهااست که پژوهش نیادر  نهیزم

بررسی بر سالمت روان ی را نیدهای آموزش باور

و  ینید یباورها ن،یارتباط دبه  یهمگ بلکه اند،نکرده

صرف در  یبه مباحث نظر ااند یه کردهتوج تیمعنو

 ینیهای دآموزه میمربوط به تعل نیرابطه با اصول و قوان

( ی)آمار یپژوهش زبان کمّ نیاما زبان ا اند؛هپرداخت

دارد موضوع  یباتجربه سع انیمرب دگاهیاست که از د

محقق در  زهیانگ بسنجد. یطور کمّمورد بحث را به

او در  تیعضو جهینت زین یجامعه آمار نیا نشیگز

های یدشوار قیطر نیشهر است تا از ا انیجامعه فرهنگ

که همواره از  ابدیکاهش  یآمار یهامربوط به سنجش

 .است مشکالت پژوهش

 

 ها مواد و روش

-نوع توصیفی از پژوهش این در تحقیق روش

معلمان مدارس جامعه پژوهش حاضر را  است. پیمایشی

دهند تشکیل می ان بابلسردخترانه متوسطه اول شهرست

نفر بودند و بر اساس جدول مورگان،  141 حدوداًکه 

ابزار این  تصادفی انتخاب شدند. صورتبهنفر  111

نامه استاندارد پرسش ،برای متغیر سالمت روان پژوهش

های آموزش سالمت روان گلدبرگ و برای متغیر روش

 سمقیاساخته است. نامه محققهای دینی، پرسشباور
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ها سؤال و است یادرجهپنج مبنای لیکرت بر نامهپرسش

 زیاد بسیار برای هستند: 5 تا 1 امتیازی شامل طیف

، 3امتیاز  متوسط برای ،4امتیاز  زیاد برای ،5 امتیاز 

در نظر  1 امتیاز کم بسیار برای و 2 امتیاز کم برای

 این نظرصاحب استادان از تن گرفته شد. چند

صوری با  و محتوایی روایی، نظر زنامه را اپرسش

 نامهپایایی پرسش سنجش برای کردند. دییتأاصالحاتی 

 911/1محاسبه ضریب  و استفاده شد کرونباخ آلفای از

 آن مطلوب بسیار پایایی نامه،پرسش این کرونباخ آلفای

ی توصیفی هاآمارهبا استفاده از  هاداده. دهدیم نشان را

  .شدند لیوتحلهیتجز 16نسخه  SPSS افزارنرم و

 

 هایافته

نفرر   8نفر متأهل و  92شده، نفر معلم بررسی 111از 

تحصریالت  نفرر   18مجرد بودند. از نظر متغیر تحصیالت، 

 17نفرر تحصریالت کارشناسری و     65، پلمیدفوقدیپلم و 

نفر تحصیالت کارشناسی ارشرد و براالتر داشرتند. از نظرر     

 43سرال،   11 زیرر  دمتخ سابقه نفر 9سابقه خدمت نیز 

 سابقه سال 21 بیشتر از نفر 48 و سال 21 تا 11 بین نفر

منظررور بررسرری در پررژوهش حاضررر برره .داشررتند خرردمت

آزمرون کولمروگروف اسرمیرنف    هرا از  برودن متغیرر  نرمال

هرا  متغیرر (. نتایج آزمون نشران داد  1جدول ) استفاده شد

برین   و ارتبراط  ریترأث منظرور  تروان بره  و می هستند نرمال

 .استفاده کردرگرسیون  متغیرها از آزمون

های آموزش باورهای روش ریتأثبررسی منظور به

ی شینمای، ادآوریو  یاستدالل، گوییقصه های)روش ینید

از آزمون رگرسیون استفاده  سالمت روان ی( برلیتمثو 

 (.2جدول شد )

 ایهنشانگر این مطلب است که روشنتایج آزمون 

بر  یلیو تمث یشینما ،یادآوریو  یاللاستد ،گوییقصه

معلمان مدارس  دگاهیآموزان از ددانش سالمت روان

مثبت وتأثیر  دخترانه متوسطه اول شهرستان بابلسر
 

 زمون كولموگروف اسميرنف: آ1جدول 
گوییقصه روش سالمت روان  نمایشی روش استداللی و یادآوری  تمثيلی روش   

 111 111 111 111 111 تعداد

 ارامترهای نرمالپ
3/9211 4/2433 3/8774 3/9388 4/2119 

1/51797 1/65146 1/71167 1/63199 1/58671 

 بيشترین حد تفاوت

1/187 1/171 1/132 1/141 1/166 

1/187 1/122 1/132 1/112 1/192 

-1/171 -1/171 -1/192 -1/141 -1/166 

 Z 1/876 1/723 1/345 1/429 1/682كولموگروف اسميرنف 

 sig 1/424 1/173 1/178 1/166 1/177ی داریمعن سطح

 

 ( و سالمت روانیليو تمث یشینما ،یادآوریو  یاستدالل ،گویی)قصه ینید یآموزش باورها یهاروش ريمتغ نيب ونيرگرس آزمون :2 جدول

 مستقل هایمتغير
 سالمت روان =وابستهمتغير 

B Beta آماره T Sig آماره F r نتعيي ضریب Sig واتسون دوربين 

 گوییروش قصه
2/9998 

1/216 
-1 /277 

9/356 

2/916 

1/111 

1/114 
8/444 1/278a 1/178 1/114 1/641 

 یادآوریو  یروش استدالل
2/111 

1/494 

- 

1/683 

9/653 

9/392 

1/1111 

1/1111 
88/216 1/683a 1/466 1/1111 1/786 

 یشیروش نما
1/845 

1/526 

- 

1/654 

7/642 

8/675 

1/111 

1/111 
75/316 1/654a 1/425 1/111 1/627 

 یليروش تمث
1/624 

1/533 

- 

1/626 

5/724 

8/173 

1/111 

1/111 
88/216 1626a 1/394 1/111 1/643 
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همچنین عدد دوربین واتسون برای متغیرها  معناداری دارد.

 است. 5/2تا  5/1آمده که بین  دستبهعدد مناسبی 

 

  بحث

 اد از دیرردگاه معلمرران روش نتررایج تحقیررق نشرران د 

بررر سررالمت روان   درصررد 74 دینرری باورهررای آمرروزش

هرا برر   هرر کردام از روش   ریترأث دارد.  ریترأث آمروزان  دانش

 27گرویی  زیرر اسرت: روش قصره    صرورت بهسالمت روان 

 65درصررد، روش نمایشرری   68درصررد، روش اسررتداللی  

 درصد. 62درصد و روش تمثیلی 

های آموزه جیو ترو میلمهم در رابطه با تع یاز مبان

است.  یآدم یو وجود یتوجه به ساختار شناخت ی،نید

است که در  یمسئله ذات و سرشت آدم یمبان نیازجمله ا

طور به ینیطور عام و در حوزه شناخت دحوزه شناخت به

 (.18)است بوده خاص همواره مورد اهتمام محققان 

بودن یطربه ف توجهبا  ینید نیادیهای بنو آموزه میمفاه

مرتبه  نیو باالتر ییخصوص آموزه خداگراهب( 19ها )آن

است  یکه برخاسته از ذات و فطرت آدم دیتوح یعنیآن 

خاص  طیو شرا اتیشک مقتضبدون یروش از نظر (،21)

 بیخاص مانند س وهیم کیرشد  ،مثال ؛ برایخود را دارد

استعداد  نکهیا با وجودصورت هسته است و که به یهنگام

اما ممکن است بنا به  ،شدن را در ذات خود داردبیس

 ،آن ییرشد و شکوفا یمناسب برا یهابه روش یتوجهیب

 یدر مورد زندگ موضوع نیهسته به کمال خود نرسد. هم

مطرح  زین ینیو د یمعنو یانسان نسبت به رشد و تعال

مستلزم شک نوبد ینید میها و مفاهآموزه غیتبل است.

بدون  رون،یکردن افراد از بینیدو  تی خاصی اسهاروش

خواهد  آنانشدن ینید یبرا یاتکا به فطرت، مانع بزرگ

 (.21) بود

عرضه  ،پژوهش حاضر نشان داده است که طورهمان

و  یمرب انیم هیدوسو یندیدر قالب فرا دیبا ینید میمفاه

مانند قصه و  یبزارا یریکارگهباشد و ب انیدر جر یمتربّ

 یاستدالل ندیرا از فرا ینیهای دآموزه تیاهم دینبا یلتمث

سوق دهد. رشد  یلیو تحم ینیبه سمت ساختار تلق

های مختلف ازجمله کشور در کشور یسقراط یاهشیگرا

 ،شودمی ریکودکان تعب یعنوان فلسفه براما که از آن به

عنوان به که اشدب تواندیهدف م نیا یبرا یمناسب نهیزم

 یسقراط شیروش و گرا یایبال احنوظهور به دن یشیگرا

را  شهیدر اند تیقدرت تفکر و خالق کندو تالش می است

 تیخصوص کیبه  یکودکان در همان دوران کودک یبرا

  کند. لیتبد

در خصوص روش  انیمرب بهتجر حاضردر پژوهش 

و تفکر  تیبر عنصر خالق ینیهای دو آموزه میعرضه مفاه

مانند قصه و  یابزار یریکارگبه جهی. درنتداشت دیکأت

قوه  گرفتننادیده یبرا یعامل دیو مانند آن نبا لیتمث

که  یوالنئمس آموزش باشد. ندیدر فرا تیو خالق شهیاند

های در حوزه آموزه یو هنر یآموزش یهابرنامه نهیدر زم

 ینا یمهم بیعنوان آسبه دیبا ،کنندمی تیفعال ینید

و  شهیاند فیمسئله را در نظر داشته باشند که تضع

ها از آن یدور نهیتنها زمدر مخاطبان نه تیخالق

 جادیا برای یبلکه عامل کند،میرا فراهم  ینیهای دآموزه

 ،نیهاست؛ بنابراآن یروانسالمت  دیو تهد یاختالل روان

 ینیهای دآموزه جیو ترو غیاز مشکالت عمده در تبل یکی

 بر زین میقرآن کر اتیآ در .روش عرضه آن استبه مربوط 

 وگویگفتبودن هیو دوسو اشاره شده استها نقش روش

نقش روش  تیاهمدهنده نشان ،های خودبا امت امبرانیپ

در  ینیروش ع کیکه  می. داستان حضرت ابراهاست

در  ،است یپرستاز شرک و بت زیو پره دیدعوت به توح

رو  نیاز هم .(69-61 ء/ایانب) قابل استناد است مورد نیا

در  یمحور یو تدبر نقش شهیهمواره اند میرآن کردر ق

 کهینحوبه ،دارد یو اخالق ینیهای دفهم و تخلق آموزه

در زمره  ،ستندیکه اهل تعقل ن یکسان میدر قرآن کر

 (.22( )22انفال/) رندیگجنبندگان قرار می نیبدتر

 

 گیرینتیجه

به  یگریمانند هر علم د زین ینید میمفاه آموزش

کارآمد  ح،یصح یهااصول و روش یریکارگبهو  ییشناسا

 رد،یصورت نگو اگر به شکل صحیح  دارد ازیو مؤثر ن

رشد و  .باشد تهداش در پی یبارنایز یامدهایپ تواندیم

تعالی عملی اعتقادات و باورهای دینی، محصول شناخت 
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 قیاز طر. صحیح و آگاهانه از معارف و حقایق دینی است

 ازیدعا و راز و ن یتوان چگونگمی (،نی)نماد یشیروش نما

 تا بتوانندآموزان آموخت و ارتباط با خداوند را به دانش

و به  هندد نیها تسکو اضطراب را هنگام بحران ینگران

 یهاداستانتوان می .برسند یو سالمت روان یآرامش روح

را در مقابل  خیو تار نیبزرگان د ییبایصبر و شک

گویی روش قصه قیاز طر یزندگ ماتیمشکالت و نامال

ی لیروش تمث قیآن را از طر جیها شرح داد و نتاآن یبرا

 .بازگو کرد

توان به نوجوان فهماند که استدالل می به کمک

 ؛کندینم ییاحساس تنها گاهچیانسان مؤمن و خداباور ه

 ترکیباور دارد که خداوند از رگ گردن به او نزد رایز

(. 16)ق/ « دیمِن حَبلِ الوَرنَحنُ اَقرَبُ إلیه » ؛است

کرد که ازآنجاکه  انیاستنباط را ب نیا هاآن یتوان برامی

جانبه و لطف همه تیخود را تحت حما دارنیفرد د

 یو آرامش معنو نانیاحساس اطم ند،یبخداوند می

و  یدیدچار ناامهرگز  و دهدیدست م اوبه  یقیعم

ل، حامی و در همه حا چون خداوند را؛ شوداضطراب نمی

 داند.پشتیبان خود می

 

 اتپیشنهاد

های شود:و سازمانبا توجه به نتایج، به مدارس می

 مشابه پیشنهاد 

 یآمروزش باورهرا   یهرا معلمان به اسرتفاده از روش  -1

 تشویق شوند. (شیاستدالل و نما ل،یتمث ،گویی)قصه ینید

آموزان دانش و استفاده شود فعال سیروش تدر از -2

و پرسرش و پاسرخ مشرارکت داشرته باشرند و       سیدر تدر

 یاستدالل ی،لیتمث ی،شیاز چهار روش نما یقیآموزش، تلف

 .گویی باشدو قصه

 

 حمایت مالی

 شرده  انجرام  مالی حمایت گونههیچ بدون پژوهش این

 .است

 

 مالحظات اخالقی

 یپژوهش تمام نیکنند که در ااعالم می سندگانینو

 ،هانامهبودن پرسشحرمانهمرتبط ازجمله م یاصول اخالق

 اریکنندگان در پژوهش و اختآگاهانه شرکت ترضای

 .شده است تیخروج از پژوهش رعا

 

 منافع ارضعت

 نیدر ا یکنند که تضاد منافعاعالم می سندگانینو

 وجود ندارد. قیتحق

 

 تشکر و قدردانی

 پژوهش نیکه در ا معلمانی یاز تمام سندگانینو

د حاضر مقاله .کنندمی یقدردان تشکر و ،داشتند یهمکار

 دانشجویی گرفته شده است. نامهانیپااز 

References
1. Ghayyomzadeh M. Mental health in the light 

of religious teachings. Journal of Makshor. 

2006; 7:31 (Persian). 

2. Botorabi KH. Common aspects of mental 

health in monotheistic religions and Holy 

books. The First International Conference on 

the Role of Religion in Mental Health, 

Tehran, Iran; 2004. P. 205-11 (Persian). 

3. Navabakhsh M, Pouryousefi H. The role of 

religion and religious beliefs in the psychic 

health. Religious Study. 2007; 14:71-94 

(Persian). 

4. Motahhari M. About Islamic Republic of 

Iran. Tehran: Sadra; 1998. P. 74 (Persian). 

5. Taheri H. The role of religion in mental 

health. Religious Study. 2006; 3(1):5-21 

(Persian). 

6. Kariminia M. Social education patterns. 2nd 

ed. Qom: Payam Mahdi; 2008. P. 212 

(Persian). 

7. Majlesi MB. Behar Alanvar. Beirut: Dar 

Alehyah Altoras Alarabi; 1983. P. 276. 

8. Seyyed Razi MH. Nahj Albalaqah. Trans: 

Shirvani A. Qom: Nassim Hayat Press; 2005 

(Persian). 

9. Kulaini MY. Usool al-Kafi. Qom, Ilmia 

Islamia Publication; 1990. P. 36 (Persian). 

10. Abdollahtabar H. The effect of religious 

beliefs on mental health among youth in 

Kermanshah. Studies of Iranian and Islamic 

History and Civilization. 2017; 1(4):16-26 

(Persian). 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

h.
m

az
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               7 / 8

https://jrh.mazums.ac.ir/article-1-783-en.html


 همکارانو  یکاسگر یآقاجان جهیخد

 

 0911، بهار و تابستان 0شمــاره  ،8دین و سالمت، دوره   011

 

11. Banisi V, Erfan A. Relationship between 

religious beliefs and mental health of high 

school students in Isfahan. First National 

Conference on Educational Sciences and 

Psychology of Spirituality and Health, Bandar 

Gaz, Iran; 2015 (Persian). 

12. Firuzi A, Amini M, Asghari Z, Moghimi DB. 

The relationship between religious belief and 

mental health: a study on high school 

students in Dargaz, Iran, 2010-2011. Health 

and Development Journal. 2013; 2(2):138-48 

(Persian). 

13. Ashouri FP, Rasekhi S. Correlation between 

religious beliefs with mental health and 

academic performance in medical students. 

International Electronic Journal of Medicine. 

2016; 5(1):1-6. 

14. Gonçalves JP, Lucchetti G, Menezes PR, 

Vallada H. Religious and spiritual interventions 

in mental health care: a systematic review and 

meta-analysis of randomized controlled clinical 

trials. Psychological Medicine. 2015; 45(14): 

2937-49. 

15. Weber SR, Pargament KI. The role of 

religion and spirituality in mental health. 

Current Opinion in Psychiatry. 2014; 27(5): 

358-63. 

16. Bagheri H, Miriyan SA. Investigating the 

relationship between relying on god and the 

psychic health of the students in Neka Islamic 

Azad University (2010). Journal of Religion 

and Health. 2014; 1(1):48-57 (Persian). 

17. Kavyani M. Psychology and advertising with 

emphasis on religious propaganda. 5th ed. 

Qom: University of Qom; 2013 (Persian). 

18. Lotfi MH, Kavian R. Doreh Asar Aflaton. 

Tehran: Kharazmi Publishing; 2006. P. 2-366 

(Persian). 

19. Motahhari M. Nature. Tehran: Sadra; 1995 

(Persian). 

20. Javadi Amoli A. The thematic commentary of 

the Holy Quran. 2nd ed. Qom: Rajah 

Publishing Center; 2013. P. 75 (Persian). 

21. Karimi A. A symbolic approach to religious 

education” Emphasis on heuristic methods”. 

5th ed. Tehran: Ghodyani; 2013. P. 139 

(Persian). 

22. Holy Quran. Trans: Naser Makarem Shirazi. 

Tehran: Dar Al-Quran Publication; 2017 

(Persian). 

 

 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

h.
m

az
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               8 / 8

https://jrh.mazums.ac.ir/article-1-783-en.html
http://www.tcpdf.org

