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  راهبردهاي مقابلۀ مذهبی مثبت و منفی:
  سنجی مقیاس مقابلۀ مذهبی در بین دانشجویان ایرانیتحلیل روان

  
 شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزدانشجوي کارشناسی ارشد روان / فرزانه داودوندي  f.davoodvandi@gmail.com  

  oshokri@yahoo.com  شناسی دانشگاه شهید بهشتیاستادیار گروه روان / شکري امید
  7/2/1393: پذیرشـ  4/9/1392: دریافت

  چکيده
 355انجـام شـد.  یرانیان دختر و پسر ایاز دانشجو یدر گروه یاس مقابلۀ مذهبیمق یسنجِبا هدف آزمون رواناین مقاله، 
 ،RCOPE یعـامل یتعیین روایـ ايپاسخ دادند. بر یاس مقابله مذهبیمق یفارسبه نسخۀ  ،دختر) 200پسر و  155دانشجو (

کرونباخ استفاده شـد.  ياز ضرایب آلفا ،RCOPE یدرون یهمسان یبررس ايو بر یمراتبتحلیل عامل سلسله ياز روش آمار
 یمقابلـۀ مـذهب يراهبردهـا از دو بْعد RCOPEنشان داد که  ،با استفاده از چرخش اوبلیمین یاصل يهالفهؤنتایج تحلیل م

 ،شـامل یهفـت عـامل ياز الگـو ،مثبـت یمقابلۀ مذهب يراهبردها یل عاملیج تحلیتشکیل شده است. نتا یمثبت و منف
تطهیر مذهبی و تقاضاي شفاعت الهی، کمک معنوي، تسلیم مذهبی فعاالنه، بازارزیابی مذهبی خیرخواهانه، پیوند معنـوي 

هـاي عقیده و تعیین محـدودة فعالیـتافراد مطلع در دین یا افراد هم سويحمایت از جوي وگیري مذهبی، جستو جهت
شـامل بازارزیـابی مبتنـی بـر خداونـد  یپنج عامل ياز الگو ی،منف یمقابلۀ مذهب يراهبردها یل عاملیج تحلیمذهبی و نتا

طـور فـردي بـهو نارضایتی مـذهبی بـینمحور، نارضایتی معنوي، واگذاري مذهبی منفعالنه کننده، بازارزیابی شیطانکیفر
  ت کرد.یحکا یتجرب

  ی.سنجروان يها، مشخصهیاس مقابلۀ مذهبی، مقیمثبت و منف یمقابلۀ مذهب يراهبردها ها:کلیدواژه

Ravanshenasi-va ـ Din ____________________________________________ Vol.8. No.1, Spring, 2015   

۴۲    ،۱۳۹۴بهار  ، سال هشتم، شماره اول  

  مقدمه
، موضـوع مقابلـۀ شناسی دین و مقابلهروان) با عنوان Pargament( )1997(پارگامنتاز زمان انتشار کتاب 

دهـد مگیري کانون توجه محققان مختلف بوده است. مرور شواهد تجربی نشـان مـیطور چشمذهبی به
هـاي سـنی مختلـف مطالعات متعددي با محوریت مقابلۀ مـذهبی در گـروه ،هاي گذشتهکه در طی سال
و همکـاران،  )Dew(یـودي ؛2013تالیک، ، نوجوانان ()2008و همکاران،  )Benore((بینوريمانند کودکان 

هاي مذهبی متفـاوت ماننـد و در گروه )Bjorck & Thurman( ،2007((بورك و ترمنگساالن و بزر )2010
، مسـیحیت )1391زاده و مظـاهري، ؛ شـهابی2008؛ آمـر و همکـاران، 2008(ابورایا و همکـاران، اسالم 

) و هنــدو (تاراکشــوار و همکــاران، 2009(روســمارین و همکــاران، ، یهــود )2009وینتــر و همکــاران، (
منـد بـه ن محققان عالقـهایمدهد که بر این، مرور شواهد تجربی نشان می افزونانجام شده است.  )2003

(یوشـیموتو و شناسی دین و مقابله، بر موضوعاتی مانند مقابلۀ مـذهبی بـا سـرطان قلمرو مطالعاتی روان
و  )2004س، دان و هورگـا، درد مـزمن ()2003(سیگرانگ و همکاران، ، بیماري مزمن )2006همکاران، 

هـاي گذشـته نتـایج کید شده است. همچنین، طی سـالأ) تب2004(پارگامنت و همکاران، بیماري ایدز 
ب شده است کـه نقـش مثبـت و موج) 2007( و همکاران مورو  )2007و همکاران ( هاگیلتمطالعات 

شناسـان نبـر متخصصـان سـالمت روانـی و روا ،پزشکیکنندة مذهب در مقابله با مشکالت روانتعیین
نهایت، نتایج مطالعات مربوط به مقابلۀ مذهبی با برخی تنشـگرهاي بالینی بیش از پیش مکشوف شود. در

(واتلینگـتن و خشـونت خـانگی )، 1391، و همکـاران یفی؛ شـر2004(استویبی، مانند داغدیدگی  ،ویژه
) و بالیـاي 2003، (میچـل و همکـاران)، بیـوگی 1998(ماجور و همکاران، ، سقط جنین )2006مورفی، 

و همچنین، نتایج مطالعات مربوط به پسایندهاي چندگانۀ رویارویی بـا  )5ص، 2010طبیعی (هندرسون، 
، ییو وفـا يدموسـوی؛ س1388و همکـاران،  يدموسـوی(س ياضـربهپـس یمانند تعال ،زاتجارب تنیدگی

(آنـو افسـردگی  )،2010، رانو همکـا ؛ آنترانر1392خرامه و همکاران،  ي(طاهر، بهزیستی معنوي )1388
 یحسـن( یسـالمت روانـ ،)1391زاده، یو فاتح یفیشر ؛2006کانرس و همکاران،  ؛2005و وسکانسل، 

میــر وو نــرخ مــرگ )2013گــاردنر و همکــاران، ( یت زنــدگیــفیک ،)1384احســان، یو بهرامــ يواجـار
کنـد کـه راهبردهـاي مقابلـۀ یکیـد مـأت الف)2004؛ پارگامنت و همکاران، 2003(پارگامنت و همکاران، 

  شود.ناپذیر فرایند مقابله با تنیدگی قلمداد میوجه جدایی، ايمثابۀ یک منبع عظیم مقابلهبه - مذهبی
آفرینی راهبردهـاي مقابلـۀ مـذهبی در از گریزناپذیري نقش ،از تحقیقاتبسیاري بر این اساس، نتایج 

طـور تجربـی یحـی مـدیریت چنـین رخـدادهایی بـههـاي ترجزا و شیوهبافت مطالعاتی تجارب تنیدگی
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  ۴۳ سنجي مقياس مقابلة مذهبي در بين دانشجويان ايرانيتحليل روان راهبردهاي مقابلة مذهبي مثبت و منفي:

مطالعـه نظامـدار و هدفمنـد مقولـه راهبردهـاي مقابلـۀ مـذهبی در بـین  ۀاند. بنابراین، الزمحمایت کرده
دانشجویان ایرانی، پس از تصریح ضرورت و اهمیت مطالعه آن، مستلزم دسترسی بـه ابـزاري اسـت کـه 

پـذیر کنـد. بنـابراین، زاي زندگی، امکـاناجهه با تجارب تنیدگیاي را در موارزیابی نقش این منبع مقابله
پارگامنـت و بـار، سـاختار عـاملی مقیـاس مقابلـه مـذهبی ( درصدد است که بـراي اولـین، پژوهشاین 

  را در گروهی از دانشجویان دختر و پسر ایرانی مطالعه کند. )2000همکاران، 

  مقياس مقابله مذهبي ةمنطق نظري زيربنايي توسع
)، چهار مفروضۀ زیربنایی، شالودة نظري مقیاس مقابلۀ 2000و همکاران ( پارگامنتدیدگاه  بر اساس

)، تأکید کردند که از لحاظ نظـري، سـنجش 2000و همکاران ( پارگامنتدهد. مذهبی را تشکیل می
خدادهاي هاي چندگانۀ آن، در بافت مقابله با رمقابلۀ مذهبی باید بر دیدگاه کارکردي مذهب و نقش

گیري مقابلۀ مذهبی از نشانگرهاي کلی مذهبی زا استوار باشد. در گذشته، محققان براي اندازهتنیدگی
اند. اگرچه اسـتفاده از ایـن روش بودن، مانند نماز خواندن و حضور در اماکن مذهبی استفاده کرده

هاي کارکردي به نقشسنجش مؤثر بوده است، اما محققان در این روش از پاسخ به سؤاالت مربوط 
اند. بنابراین، صرف آگاهی از اینکه فرد مناسک زا بازماندهمذهب، در قلمرو مقابله با تجارب تنیدگی

شود، براي سنجش مقابلـۀ مـذهبی غیرکـافی آورد و در اماکن مذهبی حاضر میدینی را به جاي می
)، سنجش مقابلۀ مذهبی نیازمند 2000و همکاران ( پارگامنتباشد. به عبارت دیگر، طبق دیدگاه می

زا بهـره پاسخ به این سؤال است که چگونه فرد از مذهب براي درك و رویارویی با تجارب تنیدگی
هاي تر یافتهتر از پسایندها، تفسیر آسانهاي قويبینیبرد. اندیشیدن به کارکردهاي مذهب، با پیشمی

هـاي هایی که نقش مذهب را در موقعیترك روشهایی در زمینۀ دمعنادار و غیرمعنادار و پیشرفت
)، بـر پـنج 2000و همکـاران ( پارگامنـتدهد، همراه است. بر این اساس، حساس زندگی نشان می

  اند:کارکرد اصلی مذهب تأکید کرده
آور زنـدگی، مـذهب در مواجهه با تجـارب رنـج ،)2000ران (همکاو  پارگامنتطبق دیدگاه  :معنا .1

هاي چندگانـۀ مقابلـۀ مـذهبی بـا هـدف آورد. شیوهي درك، تفسیر و معنادهی فراهم میچارچوبی را برا
زا بـه صـورت به معناي بـازتعریف عامـل تنیـدگی - بازارزیابی مذهبی خیرخواهانه .1 :کسب معنا شامل

مـل به معناي بـازتعریف عا - بازارزیابی مبتنی بر خداوند کیفرکننده  .2 ؛هاي دینیآموزه بر اساسسودمند 
بـه معنـاي  - بازارزیـابی شـیطانی .3؛ مثابۀ تنبیهی از طرف خداوند بـه خـاطر گناهـان فـرديزا بهتنیدگی

۴۴    ،۱۳۹۴بهار  ، سال هشتم، شماره اول  

بـه معنـاي بـازتعریف  ،بازارزیابی قـدرت خداونـد .4؛ زا به صورت عمل شیطانبازتعریف عامل تنیدگی
  آور است.قدرت خداوند دربارة اثرگذاري بر موقعیت رنج

)، در مواجهـه بـا رخـدادهایی کـه فراتـر از 2000و همکاران ( ارگامنتپکنترل: طبق دیدگاه . 2
فردي افراد هستند، مذهب مسیرهاي زیادي را با هـدف دسـتیابی بـه احسـاس تسـلط و منابع درون

. 1هاي چندگانۀ مقابلۀ مذهبی براي دسـتیابی بـه کنتـرل شـامل: کند. شیوهکنترل به آنها پیشنهاد می
وجوي کنتـرل از طریـق مشـارکت بـا خداونـد بـراي حـل به معناي جست مقابلۀ مذهبی همیارانه،

مسئله؛ تسلیم مذهبی فعاالنه، بـه معنـاي واگـذاري فعاالنـۀ کنتـرل بـه خداونـد در فراینـد مقابلـه، 
واگذاري مذهبی منفعالنه، انتظار منفعالنه از خداوند با هدف کنترل بر موقعیت، تقاضـاي شـفاعت 

طور غیرمستقیم به کمک تقاضا از خداوند براي یک معجزه یا شفاعت وجوي کنترل بهالهی، جست
وجوي کنترل به طور مستقیم از طریق ابتکـار فـردي دهنده، جستالهی، و مقابلۀ مذهبی خودجهت

  در عوض کمک از خداوند است.
پویشـی کنند که طبق دیـدگاه روان) تأکید می2000و همکاران ( پارگامنتآسایش/ معنویت: . 3

سیک، مذهب با هدف کاهش بیم افراد براي زندگی در جهانی که هر لحظه آبستن یـک فاجعـه کال
بندي شده است. بنابراین، متمایزسازي راهبردهاي مقابلۀ مذهبی مبتنی بر آسودگی باشد، صورتمی

باشـد. از دیـدگاه مـذهبی، هایی که داراي یک کـارکرد معنـوي اصـیل هسـتند، دشـوار میاز روش
شـود. ترین کارکرد مـذهب قلمـداد میا تمایل براي ارتباط با قدرتی فراتر از آدمی، اصلیمعنویت ی

هاي چندگانۀ مقابلـۀ مـذهبی، بـراي دسـتیابی بـه )، شیوه2000و همکاران ( پارگامنتطبق دیدگاه 
وجوي راحتـی و وجوي حمایت معنوي، به معناي جست. جست1آسایش و نزدیکی با خدا شامل: 

هـاي مـذهبی . تمرکـز مـذهبی، انجـام فعالیت2ینی از طریق دوستی و مراقبت خداوند؛ آفراطمینان
وجوي تنطیـف مـذهبی از . تطهیر (پاالیش) مـذهبی، جسـت3زا؛ براي تغییر توجه از عامل تنیدگی

طریق انجام اعمال مذهبی، پیوند معنوي، تجربۀ احساس نزدیکـی بـه قـدرتی کـه آدمـی را تعـالی 
زا، گشتگی و نارضایتی از رابطه با خداوند در موقعیت تنیـدگیی معنوي، بیان گمبخشد، نارضایتمی

و تعیین حدود رفتارهاي مذهبی، تعیین رفتارهاي مذهبی قابل قبول از رفتارهاي غیرقابـل قبـول و 
  هاي دینی است.باقی ماندن در محدودة آموزه

بر نقش مـذهب در تسـهیل انسـجام  ،)2000پارگامنت و همکاران، ( دورکیم :معنویت صمیمیت /. 4
کید کرده است. بنابراین، مذهب سازوکارِ تسهیل کننده انسجام اجتمـاعی و هویـت اجتمـاعی أاجتماعی ت
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  ۴۵ سنجي مقياس مقابلة مذهبي در بين دانشجويان ايرانيتحليل روان راهبردهاي مقابلة مذهبي مثبت و منفي:

هاي معنوي ماننـد پیشـنهاد کمـک این، اغلب صمیمیت با دیگران از طریق روشوجود شود. با تلقی می
سـازي آیـد. بنـابراین، متمـایزبـه دسـت مـی به دیگران و حمایت معنوي از اعضاي گروه دینـی ،معنوي
باشـد. کنندة نزدیکی با یک قدرت باالتر دشوار میهاي تسهیلاز روش ،کنندة صمیمیتهاي تسهیلروش

هاي چندگانۀ مقابلۀ مذهبی براي دستیابی بـه صـمیمیت شیوه ،)2000ران (همکاو  پارگامنتطبق دیدگاه 
جوي حمایـت از طـرف افـراد مطلـع در دیـن وجسـت .1 :با دیگران و احساس نزدیکی با خـدا شـامل

آفرینی از طریـق دوسـتی و اطمینـانجوي آسـایش و وبـه معنـاي جسـت، عقیدهیاران) یا افراد هم(دین
به معناي تـالش بـراي ، دیگرانیاران)، کمک معنوي به عقیده و مطلع در امور دینی (دینمراقبت افراد هم

گشـتگی و نارضـایتی دربـارة رابطـه بـا بیان گم، فرديضایتی مذهبی بینحمایت معنوي از دیگران، و نار
  زا است.هاي تنیدگیعقیده در موقعیتیاران) یا افراد همافراد مطلع در امور دینی (دین

مذهب از طریـق ترغیـب افـراد بـه  ،)2000ران (همکاو  پارگامنتطبق دیدگاه  :دگرگونی زندگی .5
کند تا تغییـرات جوي منابع جدید معنا به افراد کمک میویمی و جستواگذاري موضوعات ارزشمند قد

هاي چندگانۀ مقابلۀ مذهبی براي دستیابی به تغییـرات شیوه همچنین،اي در زندگی خود خلق کنند. عمده
به معنـاي کمـک گـرفتن از مـذهب بـراي  ،گیري مذهبیجوي جهتوجست .1 :عمده در زندگی شامل

کنـد، تغییـر گیـري پیشـین فاقـد ارزش جلـوه مـید در زندگی وقتی جهتگیري جدییافتن یک جهت
به معناي کمـک گـرفتن از ، به معناي تغییر اساسی در زندگی از طریق مذهب، و بخشش مذهبی ،مذهبی

  مذهب براي تغییر در خشم، آزار و ترس ناشی از یک گناه و رسیدن به آرامش است.
پـس از مـرور شـواهد نظـري و تجربـی مربـوط بـه قلمـرو  ،)2000ان (همکارو  پارگامنتبنابراین، 

اي ارائـه کردنـد. در مثابۀ یک منبع مقابلـهمطالعاتی دین و مقابله، رویکرد متفاوتی براي سنجش مذهب به
کیـد أزاي زنـدگی تدهـی بـه عوامـل تنیـدگیبر نقش فعال آدمی در فرایند تفسیر و پاسـخ ،نظریۀ مقابله

انـد کـه تمـایز در پسـایندهاي از شواهد تجربـی نشـان دادهیسیاري  ).205ص، 2010(فولکمن، شود می
هاي خاص ارزیابی و مقابلـه قابـل چندگانۀ مواجهه با رخدادهاي منفی زندگی از طریق تفاوت در روش

انـداز نظریـۀ مقابلـه، رفتـار فـرآوردة فراینـد پویـایی از تبـادل بـین فـرد و ). از چشمهمانتبیین است (
  شود.یرامونی است که در محدودة یک بافت اجتماعی فرهنگی بزرگتر پدیدار میهاي پموقعیت

هـایی اسـت بـراي )، مقابلۀ مـذهبی بیـانگر تالش2005( ماهونیو  پارگامنتطبق دیدگاه 
 پارگامنتزاي زندگی. هاي دینی، با هدف درك و رویارویی با تجارب تنیدگیاستفاده از آموزه

  کند:می) بر چند نکته تأکید 1997(

۴۶    ،۱۳۹۴بهار  ، سال هشتم، شماره اول  

جوي معنا، صمیمیت بـا دیگـران، هویـت، ومقابلۀ مذهبی داراي کارکردهاي متفاوتی مانند جست .1
هـا کنترل، کاهش اضطراب، دگرگونی و پیگردي معنویت است. بنابراین، در مقیاس مقابلۀ مذهبی، گویـه

زا تنیـدگیکارکردهـاي چندگانـۀ مـذهب در بافـت رویـارویی بـا تجـارب  بر اسـاس ،از لحاظ مفهومی
  اند.دهی شدهسازمان
شـود. در مقابلۀ مذهبی چندسطحی است و رفتارها، هیجانات، روابط و شـناختارها را شـامل مـی .2

هاي مقابلـۀ مـذهبی دهند چگونه افراد روشاند که نشان میهایی انتخاب شدهمقیاس مقابلۀ مذهبی، گویه
از طریـق ، از طریق اعمال، به طور هیجانی ،ور رفتاريها، به طاز طریق افکار و نگرش ،طور شناختیرا به

  گیرند.کار میهشود باز طریق اعمالی که دیگران را شامل می ،و به طور ارتباطی ،احساسات ویژة افراد
 گونـاگونهـا و شـرایط باشد که در طول زمان و در بافـتمقابلۀ مذهبی بیانگر یک فرایند پویا می. 3

  کند.تغییر می
کننـده یـا مضـر منجـر ۀ مذهبی فرایندي چندبُعدي است کـه در زنـدگی بـه نتـایجی کمـکمقابل. 4

بر این فرض استوار است که راهبردهاي مقابلۀ مـذهبی  ،شود. ماهیت چندبُعدي مقیاس مقابلۀ مذهبیمی
 هـايهاي منتخب در مقیـاس مقابلـۀ مـذهبی یـا بـر روشباشند. بنابراین، گویهانطباقی یا غیرانطباقی می

  هاي مقابلۀ مذهبی منفی داللت دارند.مقابلۀ مذهبی مثبت و یا بر روش
مقابلۀ مذهبی، به دلیل مزیتِ تمرکز بـر موضـوعات الهـی بُعـد متمـایزي بـه فراینـد مقابلـه  .5

  کند.اضافه می
هـاي ویـژه هایی که نقش مذهب را در موقعیتبه دلیل تمرکز متمایز قلمرو مقابلۀ مذهبی بر روش. 6
کند، مقابلۀ مذهبی اطالعاتی حیاتی دربارة نقـش مـذهب و رابطـۀ آن بـا سـالمت و ی مشخص میزندگ

  آورد.اند، فراهم میرو شدههویژه در بین افرادي که در زندگی با مشکالتی بحرانی روببه، بهزیستی
هاي فنی مقیاس مقابلۀ مـذهبی آزمـون شـده اسـت (پارگامنـت و در تحقیقات بسیاري، ویژگی

)، کـه بـا هـدف توسـعه و 2000و همکاران ( پارگامنت). در مطالعۀ 2013؛ تالیک، 2000ران، همکا
رواسازي مقدماتی مقیاس مقابلۀ مذهبی در بین گروهی از دانشجویان و بیماران بستري در بیمارستان 

سـازي و سـاخت از مفهوم اوبلیمـینهاي اصلی با استفاده از چرخش انجام شد، نتایج تحلیل مؤلفه
طور تجربی حمایت کرد. همچنین، نتایج تحلیل عـاملی تأییـدي مقیـاس هاي چندگانه بهزیرمقیاس

طور تجربی، نتـایج تحلیـل مقابلۀ مذهبی در بین نمونۀ بیماران سالمند بستري شده در بیمارستان به
ی با هـدف مراتبعاملی اکتشافی را تأیید کرد. عالوه بر این، معناداري نتایج تحلیل رگرسیون سلسله
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  ۴۷ سنجي مقياس مقابلة مذهبي در بين دانشجويان ايرانيتحليل روان راهبردهاي مقابلة مذهبي مثبت و منفي:

هاي چندگانۀ مقابلۀ مذهبی، پس کنندگان از طریق مقیاستبیین پراکندگی نمرات سازگاري مشارکت
طور تجربـی از روایـی شناختی و نمرات مقابلۀ مذهبی کلـی، بـهاز تفکیک سهم متغیرهاي جمعیت

ق فرهنگـی و )، که با هدف انطبا2013( تالیکفزایندة مقیاس مقابله مذهبی حمایت کرد. در مطالعۀ 
در نوجوان لهستانی انجام شد، همسو با مطالعۀ  پارگامنتآزمون ساختار عاملی مقیاس مقابلۀ مذهبی 

هاي اصلی، با استفاده از چرخش ابلیمین استفاده ) از روش تحلیل مؤلفه2000و همکاران ( پارگامنت
مراتبی استفاده کـرد. در )، از تحلیل عاملی سلسله2000و همکاران ( پارگامنتهمسو با  تالیکشد. 

هاي اصـلی بـا اسـتفاده از گویه مقیاس مقابلۀ مذهبی، از طریق تحلیـل مؤلفـه 105گام اول، تمامی 
حل محدود شده به فقط دو عامل، تحلیل شـدند. نتـایج مربـوط بـه و به کمک راه ابلیمینچرخش 

، از معناداري مدل بارتلتکرویت ) و آزمون KMO( کایزرـ میرـ اُلکینبرداري شاخص کفایت نمونه
و چهار گویه به دلیل  30/0منتخب حمایت کردند. در این گام، دو گویه، به دلیل بار عاملی کمتر از 

گویه حذف شـدند. پـس از حـذف شـش گویـه، نتـایج تحلیـل  105بار عاملی مشترك از مجموع 
عامـل راهبردهـاي مقابلـۀ گویه زیـر  65هاي اصلی با استفاده از چرخش ابلیمین نشان داد که مؤلفه

 65گویه نیز زیر عامل راهبردهاي مقابلۀ مذهبی منفی بار گرفتند. در گـام بعـد،  34مذهبی مثبت و 
کایزر ـ برداري گویه مرحلۀ قبل، به طور مستقل تحلیل شدند. نتایج مربوط به شاخص کفایت نمونه

ردند. در ایـن گـام، نتـایح تحلیـل از معناداري مدل حمایت ک کرویت بارتلتو آزمون  میر ـ اُلکین
وجوي حمایـت از عاملِ دگرگونی زندگی، تسلیم مـذهبی فعاالنـه، جسـت 9عاملی اکتشافی شامل 

عقیـده، تمرکـز مـذهبی، مقابلـۀ مـذهبی همیارانـه، یاران) یا افراد همطرف افراد مطلع در دین (دین
 84/62هانه بود کـه در مجمـوع تقاضاي شفاعت الهی، حمایت معنوي و بازارزیابی مذهبی خیرخوا

گویه نیز به دلیل بار مشترك از سـاختار  15درصد از عامل زیربنایی را تبیین کردند. در این مرحله، 
عامل  9گویه نشان داد که  15عاملی مقیاس حذف شدند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، پس از حذف 

ربنایی را تبیین کردند. تحلیل محتوایی درصد از واریانس عامل زی 19/65استخراج شده در مجموع، 
هاي راهبردهاي مقابلۀ مذهبی مثبت بودند. گانه، دربرگیرندة مقیاسها نشان داد که این عوامل نهگویه

 7گویه باقیمانده نشان داد که  34بر روي  ابلیمینهاي اصلی، با استفاده از چرخش نتایج تحلیل مؤلفه
محور، واگذاري ابی مبتنی بر خداوند کیفر کننده، بازارزیابی شیطانعامل استخراج شده، شامل بازارزی

مذهبی منفعالنه، نارضایتی معنوي، بازارزیابی قدرت خداوند و نارضایتی مذهبی، پس از حذف دو 
درصد از عامل زیربنایی را تبیین کردند. در  39/63، در مجموع 40/0گویه، به دلیل بار عاملی کمتر از 

۴۸    ،۱۳۹۴بهار  ، سال هشتم، شماره اول  

هـاي گانـه، دربرگیرنـدة مقیاسها نشان داد که ایـن عوامـل هفترسی محتوایی گویهاین مرحله، بر
، ضرایب همسانی درونی راهبردهاي مقابلـۀ تالیکراهبردهاي مقابلۀ مذهبی منفی بودند. در مطالعۀ 

  به دست آمد. 92/0تا  62/0مذهبی مثبت و منفی بین 
 ینـیبشیفرهنـگ در پ يابل انکار عنصر بافتـاررقید بر نقش غیبا هدف تأک ،)1389( الریآگو  ياریآب

را  يامقابلـه يهااس پاسـخیـمق یرانـی، نسخه ایپرفشار زندگ يهاتیبه موقع یدهارجح پاسخ يهاوهیش
ش را در یمنتخـب خـو يهاوهیدانشجو تقاضا شد که ش 50منظور، در گام نخست، از ندیتوسعه دادند. ب

 يل محتـوایـنـد. پـس از تحلیدر شش ماه گذشته گـزارش نما یزندگ يزایدگیتن يمواجهه با رخدادها
به دسـت  يهابه گزاره ،دانشجو خواسته شد 365ق از تعداد یک، در فاز دوم تحقیافراد در فاز  يهاپاسخ
اس یـن، مقیو همچن يامقابله يهاک، سؤاالت نسخه بزرگسال پاسخیل محتوا در فاز یاز روش تحلآمده 
و  نیمـیاوبلچرخش  يهابا استفاده از روش یاصل يهال مؤلفهیج تحلیهند. نتاپاسخ د یت اجتماعیمقبول
ک یـآمـده از فـاز دسـتبه يهاو مجموعه گزاره يامقابله يهااس پاسخیسؤاالت مق يبر رو ،ماکسیوار

، یشـناختدر کنـار شـش عامـل حـل مسـئله، اجتنـاب یمطالعه حاضر نشان داد که عامل مقابلـۀ مـذهب
 يهـاپاداش يوجومجدد مثبـت و جسـت یابیم، ارزیا تسلیرش یت، پذیو حما ییماراهن يوجوجست

را در  يامقابلـه يهاپاسـخ ییربنـایۀ زیصـیانس خصیـدرصـد از وار 94/35ن در مجموع حدود یگزیجا
  ن کردند.ییتب یرانیان ایدانشجو

ري ایفـاي نقـش ، نتـایج تحقیقـات مختلـف از گریزناپـذیسویکتر اشاره شد، ازآنچه پیش بر اساس
هـاي سـنی و مـذهبی زا در گـروهاي در بافت مواجهه با تجـارب تنیـدگیمثابۀ یک منبع مقابلهمذهب به

کند. به بیان دیگر، نتایج برخی مطالعـات از نقـش طور تجربی حمایت میمختلف و افراد بیمار و سالم به
قابلـۀ مـذهبی بـر سـالمت روانـی و مقابلۀ مذهبی در مواجهه با رخدادهاي منفی زندگی و اسـتلزامات م

شناختی و راهبردهاي مقابلۀ مذهبی کلی حمایـت یرهاي جمعیتغحتی پس از تفکیک سهم مت ،جسمانی
منـد دیگر، فقر اطالعاتی موجود دربارة نقش مقابلۀ مذهبی در بین محققان ایرانی عالقه سوياند. از کرده

ورت دسترسی به ابزاري براي سـنجش مقابلـۀ مـذهبی شناسی دین و مقابله، ضربه قلمرو مطالعاتی روان
ناپذیر، آشـکار مثابۀ یک اولویت پژوهشی اجتنابکنندگان ایرانی، بههاي مختلف مشارکترا در بین گروه

عنوان یک ابزار سـنجش به ،سنجی مقیاس مقابلۀ مذهبیبا هدف تحلیل روان همطالعاین کند. بنابراین، می
ر، متمرکز بر ابعاد مثبت و منفی مقابلۀ مـذهبی، جامعیـت و فراگسـتري حیطـۀ محور و کارکردمحونظریه

  محتوایی و برخوردار از بنیان تجربی، در بین گروهی از دانشجویان دختر و پسر ایرانی انجام شد.
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  ۴۹ سنجي مقياس مقابلة مذهبي در بين دانشجويان ايرانيتحليل روان راهبردهاي مقابلة مذهبي مثبت و منفي:

  پژوهشروش 
جامعۀ آماري این پژوهش را کلیۀ دانشـجویان مقطـع کارشناسـی دانشـگاه شـهید بهشـتی تشـکیل 

دختـر) انتخـاب شـدند. در ایـن  200پسر و  155دانشجوي کارشناسی ( 355این جامعه، دادند. از 
کننده بـراي نسـخۀ ) به ازاي هر متغیر با انتخـاب پـنج مشـارکت2005( کالینمطالعه، طبق دیدگاه 

ــی  ــذهبی،  70فارس ــۀ م ــاس مقابل ــی مقی ــه،  355آیتم ــن مطالع ــدند. در ای ــاب ش ــجو انتخ دانش
ــارکت ــا روش نمش ــهکنندگان ب ــهمون ــهگیري چندمرحل ــدند. در روش نمون ــاب ش گیري اي انتخ
مراتبی (از واحـدهاي بزرگتـر بـه اي، افراد جامعه به طور تصادفی بـا توجـه بـه سلسـلهچندمرحله

). در 185ص، 1383شـوند (سـرمد و همکـاران، کوچکتر) از انواع واحـدهاي جامعـه انتخـاب می
هـاي گیري دانشـکده، گروهتفاده از واحـدهاي نمونـهاین مطالعه، دانشجویان در سه مرحلـه بـا اسـ

هاي دانشـگاه شـهید بهشـتی شـش آموزشی و کالس انتخـاب شـدند. ابتـدا از مجمـوع دانشـکده
هاي منتخـب، هاي آموزشـی دانشـکدهدانشکده به طور تصادفی انتخاب شدند. سپس، از بین گروه

هاي آموزشـی منتخـب، از ه به گروهگروه آموزشی به طور تصادفی انتخاب شدند. پس از مراجع 2
  .طور تصادفی انتخاب شدندهاي درسی مختلف، دو کالس بهبین کالس

  ابزار سنجش

هاي موجـود دربـارة )، با استفاده از سه منبع مقیاس2000و همکاران ( پارگامنت مقیاس مقابلۀ مذهبی:
اي مقابلـۀ مـذهبی افـراد در همقابلۀ مذهبی، پیشینۀ بالینی و مصاحبۀ بالینی، با هدف سنجش روش

اي مقیـاس مقابلـۀ مـاده 105مواجهه با رخدادهاي منفی زندگی در خالل سه سال گذشـته، نسـخۀ 
شده در بیمارسـتان توسـعه دادنـد. مذهبی را در بین گروهی از دانشجویان و سالمندان بیمار بستري

یـابی مـذهبی خیراندیشـانه، زیرمقیـاس، نُـه مقیـاس بازارز 21در مقیاس مقابلۀ مذهبی، از مجموع 
تسلیم مذهبی فعاالنه، تمرکز مذهبی، تطهیر مذهبی، پیوند معنوي، تعیین حدود رفتارهـاي مـذهبی، 

گیري عقیده، کمـک مـذهبی و جهـتوجوي حمایت از سوي افراد مطلع در دین یا افراد همجست
مبتنـی بـر خداونـد مذهبی، بیانگر راهبردهـاي مقابلـۀ مـذهبی مثبـت و هفـت مقیـاس بازارزیـابی 

کیفردهنده، بازارزیابی مبتنی بر شیطان، باارزیابی قدرت خداوند، واگذاري مذهبی منفعالنـه، تقاضـا 
فـردي، بیـانگر راهبردهـاي مقابلـۀ براي شفاعت مستقیم، نارضایتی معنوي و نارضایتی مـذهبی بین

شامل پنج گویـه اسـت و  زیرمقیاس، 21باشند. در مقیاس مقابلۀ مذهبی، هریک از مذهبی منفی می
(همیشـه) پاسـخ  3(هرگـز) تـا  0اي از درجـه 4کنندگان به هر گویه بر روي یـک طیـف مشارکت

۵۰    ،۱۳۹۴بهار  ، سال هشتم، شماره اول  

هاي فنی روایـی )، از ویژگی2013( تالیک) و 2000و همکاران ( پارگامنتدهند. نتایج مطالعات می
  طور تجربی حمایت کردند.و پایایی مقیاس مقابلۀ مذهبی به

مجـدد اسـتفاده شـد.  ۀاز روش ترجمـ RCOPEسازي نسـخۀ فارسـی ، به منظور آمادهدر این مطالعه
، نسخه انگلیسی آن بـراي نمونـه دانشـجویان ایرانـی بـه زبـان فارسـی RCOPEاستفاده از  ايبنابراین، بر

ارزي زبانی و مفهـومی، نسـخه فارسـی بـه کمـک یـک فـرد منظور، با هدف حفظ همیندترجمه شد. ب
تفـاوت  ة. در ادامه، دو مترجم دربـار)1995(مارسال و لئونگ، ه انگلیسی برگردانده شدند دوزبانه دیگر ب

هـا بـه حـداقل این تفـاوت ،»فرایند مرور مکرر«هاي انگلیسی بحث کردند و از طریق موجود بین نسخه
با نسـخه اصـلی بـه دقـت بررسـی  ،شدهممکن کاهش یافت. بر این اساس، ترادف معنایی نسخه ترجمه

. در نهایت، چند نفر از اعضاي هیئت علمی دانشگاه روایی محتوا و تطـابق فرهنگـی ایـن مقیـاس را شد
  یید کردند.أمطالعه و ت

ها بر پایۀ نظریۀ کالسیک تست انجام شـد. ابقـا یـا حـذف همچنین در این مطالعه، تحلیل داده
ن مطالعـه، همسـو بـا هاي آماري تحلیل عاملی صورت گرفت. در ایمواد مقیاس به اتکاي مشخصه

)، براي آزمون ساختار عاملی نسخۀ فارسی 2013( تالیک) و 2000و همکاران ( پارگامنتمطالعات 
هاي اصـلی بـا مقیاس مقابلۀ مذهبی در بین دانشجویان دختر و پسر، از روش آماري تحلیـل مؤلفـه

  .استفاده شد اوبلیمیناستفاده از چرخش 

  ي پژوهشهايافته
)، بـا هـدف 2013( تالیـک) و 2000و همکـاران ( پارگامنـتمسـو بـا مطالعـات در این مطالعـه ه

مراتبی سـنجی مقیـاس مقابلـه مـذهبی در چنـد گـام، از روش تحلیـل عـاملی سلسـلهتحلیل روان
هاي اصـلی گویه مقیاس مقابلۀ مذهبی از طریـق تحلیـل مؤلفـه 95استفاده شد. در گام اول، تمامی 

عامل، تحلیـل شـدند. پـیش از انجـام  2حل محدود به و به کمک راه ابلیمینبا استفاده از چرخش 
و همکـاران، محاسـبه و برابـر  کـایزربرداري هاي اصلی، اندازه شاخص کفایت نمونـهتحلیل مؤلفه

بـه دسـت آمـد  001/0 <p ،25/15186 ) =355 N=3160(2χو آزمـون کرویـت بارتلـت  91/0با 
تگی براي این تحلیل مناسب بودنـد. همسـو بـا مطالعـات دهد، نمونه و ماتریس همبسکه نشان می

هـا، بـراي اسـتخراج )، به دلیل همبستگی بـین عامل2013( تالیک) و 2000و همکاران ( پارگامنت
این عوامل در مطالعۀ حاضر نیز از روش چرخش اوبلیمین استفاده شـد. بـه عبـارت دیگـر، بـراي 

هاي ویژه و درصـد واریـانس اي، ارزشنمودار صخرهها، با در نظر گرفتن ترین عاملتعیین مناسب
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  ۵۱ سنجي مقياس مقابلة مذهبي در بين دانشجويان ايرانيتحليل روان راهبردهاي مقابلة مذهبي مثبت و منفي:

هاي اصلی و چرخش اوبلیمـین اسـتخراج شـدند ها با روش مؤلفهشده توسط هر عامل، عاملتبیین
گویه بـه دلیـل بـار عـاملی  15و  30/0). در این گام، ده گویه به دلیل بار عاملی کمتر از 1(جدول 

هاي حـذف پـانزده گویـه، نتـایج تحلیـل مؤلفـه گویه حذف شدند. پس از 95مشترك، از مجموع 
گویـه زیـر عامـل راهبردهـاي مقابلـۀ مـذهبی  45نشان داد که  ابلیمیناصلی با استفاده از چرخش 

  گویه نیز زیر عامل راهبردهاي مقابلۀ مذهبی منفی بار گرفتند. 25مثبت و 
  لی در دانشجویانبراي ساختار دو عام PCبا اجراي روش  RCOPEهاي آماري مشخصه :1جدول 

  درصد تراکمی  درصد واریانس  ارزش ویژه  عامل

  10/23  10/23  48/18  راهبردهاي مقابلۀ مذهبی مثبت
  75/31  65/8  92/6  راهبردهاي مقابلۀ مذهبی منفی

طور مستقل تحلیل شـدند. پـیش گویه مربوط به راهبردهاي مقابلۀ مذهبی مثبت، به 45در گام دوم، 
و همکـاران، محاسـبه و  کایزربرداري هاي اصلی، اندازه شاخص کفایت نمونهاز انجام تحلیل مؤلفه

به دسـت آمـد  001/0 <P، 69/9337 ) =355 N=1176(2χو آزمون کرویت بارتلت  94/0برابر با 
دهد، نمونه و ماتریس همبستگی براي این تحلیل مناسـب بودنـد. در ایـن گـام، نتـایح که نشان می

شامل هفت عاملِ تطهیر مذهبی و تقاضاي شفاعت الهی (عامل اول)، کمـک تحلیل عاملی اکتشافی 
معنوي (عامل دوم)، تسلیم مذهبی فعاالنه (عامـل سـوم)، بازارزیـابی مـذهبی خیرخواهانـه (عامـل 

وجوي حمایـت از سـوي افـراد گیري مذهبی (عامل پنجم)، جسـتچهارم)، پیوند معنوي و جهت
عقیـده (عامـل ششـم)، تمرکـز مـذهبی و تعیـین محـدودة د همیـاران) یـا افـرامطلع در دین (دین

درصد از عامل زیربنایی را تبیین کردند  18/57هاي مذهبی (عامل هفتم) بود که در مجموع، فعالیت
شـده در نمونـۀ هـاي استخراج). در این بخش، با وجود عدم تشابۀ کمـی در تعـداد عامل2(جدول 

شـده در هاي استخراج)، اما کیفیت عامل2013( تالیکیج مطالعۀ دانشجویان ایرانی، در مقایسه با نتا
دهد کـه منطـق نظـري زیربنـایی منتخـب بـراي بخش مقابلۀ معنوي مثبت، در دو مطالعه، نشان می

نامۀ مقابلۀ مذهبی از توان تفسیري بین گروهی الزم برخوردار اسـت. بـه عبـارت دیگـر، بـا پرسش
شده در بخش مقابلۀ مـذهبی مثبـت در نمونـه ایرانـی، هفـت جهاي استخراوجود آنکه تعداد عامل

شـده در ایـن هـاي استخراجعامل و در نمونۀ لهستانی، نه عامل بوده است. امـا تشـابۀ کیفـی عامل
هاي مختلـف، راهبـرد مقابلـۀ مـذهبی مثبـت از منطـق مفهـومی دهد که در نمونـهبخش، نشان می

ها نشان داد کـه هفـت این، منطق تحلیل محتوایی گویه زیربنایی یکسانی برخوردار است. افزون بر
  .هاي راهبردهاي مقابلۀ مذهبی مثبت بودندشده دربرگیرندة مقیاسعامل استخراج

۵۲    ،۱۳۹۴بهار  ، سال هشتم، شماره اول  

  براي ساختار هفت عاملی در دانشجویان PCبا اجراي روش  RCOPEهاي آماري مشخصه :2جدول 

  درصد تراکمی  درصد واریانس  ارزش ویژه  عامل

  51/33  51/33  42/16  و تقاضاي شفاعت الهیتطهیر مذهبی 

  80/39  29/6  08/3  کمک معنوي

  40/44  60/4  25/2  تسلیم مذهبی فعاالنه

  43/48  03/4  98/1  بازارزیابی مذهبی خیرخواهانه
  60/51  17/3  55/1  گیري مذهبیپیوند معنوي و جهت

  46/54  86/2  40/1  عقیدهجوي حمایت از طرف افراد مطلع در دین یا افراد هموجست

  18/57  72/2  34/1  هاي مذهبیتمرکز مذهبی و تعیین محدودة فعالیت

گویه مربوط به راهبردهاي مقابلۀ مـذهبی منفـی، بـه طـور مسـتقل تحلیـل شـدند.  25در گام بعد، 
و همکـاران،  کـایزربرداري هاي اصـلی، انـدازه شـاخص کفایـت نمونـهپیش از انجام تحلیل مؤلفه

بـه  001/0 <P، 14/2846 ) =355 N=300(2χو آزمون کرویـت بارتلـت  85/0ا محاسبه و برابر ب
دهد، نمونه و ماتریس همبستگی بـراي ایـن تحلیـل مناسـب بودنـد. نتـایج دست آمد که نشان می

 5مانـده، نشـان داد کـه گویه باقی 25هاي اصلی با استفاده از چرخش ابلیمین بر روي تحلیل مؤلفه
محور، کننــده، بازارزیــابی شــیطانمل بازارزیــابی مبتنــی بــر خداونــد کیفرشــده شــاعامــل استخراج

 07/53فـردي، در مجمـوع نارضایتی معنوي، واگذاري مـذهبی منفعالنـه و نارضـایتی مـذهبی بین
  درصد از عامل زیربنایی را تبیین کردند.

ونـۀ شـده در نمهـاي استخراجدر این بخش نیز با وجود عدم تشابۀ کمـی در تعـداد عامل
ــایج مطالعــۀ  ــا نت ــی، در مقایســه ب ــت عامل2013( تالیــکدانشــجویان ایران ــا کیفی ــاي )، ام ه

دهـد کـه منطـق نظـري شده در بخش مقابلۀ معنوي منفـی در دو مطالعـه، نشـان میاستخراج
نامۀ مقابلۀ مذهبی از توان تفسیري بـین گروهـی الزم برخـوردار زیربنایی منتخب براي پرسش

شده در بخـش مقابلـۀ مـذهبی هاي استخراجر، با وجود آنکه تعداد عاملاست. به عبارت دیگ
مثبت در نمونه ایرانی، پنج عامل و در نمونۀ لهستانی، هفت عامل بوده است، اما تشـابۀ کیفـی 

هاي مختلـف، راهبـرد مقابلـۀ دهد که در نمونهشده در این بخش، نشان میهاي استخراجعامل
ومی زیربنایی یکسانی برخوردار است. افـزون بـر ایـن، در ایـن مذهبی منفی نیز از منطق مفه
هـاي گانـه، دربرگیرنـدة مقیاسها نشان داد که این عوامـل هفتمرحله، بررسی محتوایی گویه

  .راهبردهاي مقابلۀ مذهبی منفی بودند
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  ۵۳ سنجي مقياس مقابلة مذهبي در بين دانشجويان ايرانيتحليل روان راهبردهاي مقابلة مذهبي مثبت و منفي:

  براي ساختار پنج عاملی در دانشجویان PCبا اجراي روش  RCOPEهاي آماري مشخصه :3جدول 

  درصد تراکمی  درصد واریانس  ارزش ویژه  لعام

  34/24  34/24  09/6  کنندهبازارزیابی مبتنی بر خداوند کیفر

  91/32  56/8  14/2  محوربازارزیابی شیطان

  62/40  72/7  93/1  نارضایتی معنوي

  81/47  19/7  80/1  واگذاري مذهبی منفعالنه

  07/53  26/5  31/1  فردينارضایتی مذهبی بین

هاي مقابله مـذهبی و هاي مقیاسهاي توصیفی میانگین و انحراف استاندارد گویهاندازه 5و  4در جداول 
هـاي هـاي زیرمقیـاسهاي اشتراك بـراي گویـههاي اصلی و میزانبارهاي عاملی حاصل از تحلیل مؤلفه

  به تفکیک گزارش شد. ،مقابلۀ مذهبی مثبت و منفی
  هاي مقابلۀ مذهبی مثبت هاي زیرمقیاسدارد، بارهاي عاملی و اشتراك گویههاي میانگین، انحراف استان. آماره4جدول 

  اشتراك  بار عاملی M  S  گویه  مقیاس

هی
ت ال

فاع
ي ش

ضا
 تقا

ی و
ذهب

ر م
طهی

ت
  

  75/0  87/0  80/0  28/2  خواهم تا امور را سامان دهد.. از خداوند می25
  68/0  74/0  70/0  50/2  خواهم تا شرایط بهتر شود.. از خداوند می36
  63/0  72/0  77/0  47/2  جویم.. براي رهایی از مشکالتم از خداوند یاري می62
  60/0  71/0  84/0  33/2  خواهم که مرا با سخاوت بیشتري یاري کند.. از خداوند می48
  60/0  69/0  98/0  50/1  هایم را تسکین دهم.کوشم تا از طریق اعمال مذهبی ناراحتی. می72
  59/0  68/0  81/0  29/2  کنم.هانم طلب بخشش می. براي گنا64
  57/0  66/0  95/0  48/1  کنم تا از این طریق به آرامش معنوي دست پیدا کنم.. به گناهانم اعتراف می51
  53/0  61/0  81/0  08/2  کنم کمتر گناه کنم.. سعی می58
  47/0  52/0  82/0  34/2  ها غلبه کنم.خواهم به من کمک کند تا بر تلخی. از خداوند می88
  46/0  51/0  81/0  33/2  خواهم به من کمک کند تا کمتر خطا کنم.. از خداوند می86
  45/0  50/0  86/0  99/1  کنم.. براي اینکه مشمول بخشایش خداوند واقع شوم تالش می70

هبی
 مذ

ک
کم

  

  66/0  75/0  92/0  63/1  کنم.. براي آرامش معنوي دیگران تالش می73
  65/0  74/0  95/0  97/1  کنم.هایم براي آرامش دیگران دعا میات. در مناج92
  62/0  71/0  88/0  12/2  کنم.. براي سعادت دیگران دعا می79
  56/0  65/0  94/0  72/1  کنم به دیگران نیرومندي معنوي ببخشم.. سعی می67
  52/0  60/0  91/0  70/1  دهم.. خانواده و دوستانم را مورد حمایت معنوي خود قرار می53
  51/0  59/0  94/0  72/1  تر کنم.کوشم ارتباط معنوي خود با دیگران را قوي. می71

۵۴    ،۱۳۹۴بهار  ، سال هشتم، شماره اول  

النه
 فعا

هبی
 مذ

لیم
تس

  

  74/0  85/0  83/0  11/2  سپارم.دهم و بقیه را به خداوند میتوانم انجام می. هر کاري را که می22
  70/0  79/0  80/0  22/2  سپارم.را به خداوند میتوانم انجام دهم و بقیه کنم بهترین کاري را که میسعی می. 30
  69/0  77/0  81/0  13/2  سپارم.توانم موقعیت را مدیریت کنم و بقیه را به خداوند میکوشم تا آنجا که میمی. 44
  68/0  76/0  79/0  15/2  سپارم. کنم و سپس همه چیز را به خداوند می. همه سعی خود را می14
  64/0  73/0  83/0  16/2  کنم.ام موقعیت را به خداوند واگذار میدر توان داشته . پس از انجام آنچه18

هانه
خوا

خیر
بی 

ذه
ی م

زیاب
بازا

  

کوشم تا وقوع رخداد منفی را از طرف خداوند براي خود خیرخواهانه می. 42
  .تلقی کنم

59/1  91/0  77/0  70/0  

و ارزشمند  کوشم وقوع شرایط ناگوار را از لحاظ معنوي رشددهندهمی. 32
  ارزیابی کنم.

49/1  89/0  75/0  67/0  

. چون معتقدم وقوع رخداد منفی برایم نتیجه حکمت خداوند است، بنابراین آن را 9
  کنم.مفید ارزیابی می

47/1  85/0  68/0  59/0  

پندارم، بنابراین آن را . ازآنجاکه شرایط کنونی را نتیجه تدبیر خداوند می17
  کنم.یخیرخواهانه ارزیابی م

62/1  87/0  62/0  54/0  

  52/0  60/0  89/0  80/1  تر سازد.خواهد از طریق رویارویی با این رخداد منفی مرا قوي. بر این باورم که خداوند می45

  45/0  50/0  90/0  84/1  کند.تر میهاي این اتفاق مرا به خداوند نزدیککنم که شکیبایی بر ناگواريفکر می. 41

و ج
وي 

 معن
ون

پی
بی

مذه
ري 

هتگی
  

  50/0  55/0  90/0  83/1  تري را تجربه کنم.کنم تا احساس معنویت قوي. سعی می78

  45/0  50/0  92/0  89/1  تر سازم.کنم رابطۀ خود را با یک قدرت معنوي باالتر قوي. سعی می85

  41/0  45/0  92/0  99/1   کنم.. پیوندي را بین خود و یک نیروي معنوي عظیم احساس می63

  37/0  41/0  01/1  44/1  کنم.هاي دینی تالش می. براي تولد مجدد حیات معنوي خود از طریق آموزه50

  35/0  40/0  94/0  22/1  کنم که از طریق باورهاي دینی زندگی خود را به طور کامل تغییر دهم.. سعی می81

دین
 از 

یت
حما

 
ران

یا
  

  57/0  66/0  01/1  93/1  شان مرا یاد کنند.باداتخواهم که در ع. از بندگان واقعی خداوند رحمان می60

  55/0  65/0  99/0  05/2  خواهم که برایم دعا کنند.هاي پاك) می. از بندگان مومن خداوند (انسان61

  45/0  50/0  93/0  52/1  کنم.عقیده خود تالش می. براي دستیابی به حمایت معنوي افراد هم89

  38/0  41/0  89/0  46/1  کنم.ام تالش میعقیدههم. براي کسب حمایت و توجه افراد 82

یت
فعال

ین 
 تعی

ی و
ذهب

ز م
مرک

ت
بی

مذه
اي 

ه
  

  60/0  68/0  95/0  48/1  کنم.هاي معنوي از نگرانی درباره مشکالتم جلوگیري می. با انجام فعالیت39

  53/0  63/0  84/0  37/1  کنم با اندیشیدن به خداوند فکرم را از مشکالتم دور کنم.. سعی می12

  52/0  62/0  90/0  86/1  هاي مذهبی خود وفادار بمانم.کوشم تا به تعالیم و فعالیت. می59

  52/0  57/0  86/0  60/1  پردازم.. براي این که مشکالتم را فراموش کنم به راز و نیاز با خدا می11

  47/0  51/0  77/0  60/0  کنم.روم و عبادت می. براي پرهیز از اندیشیدن به رخداد منفی به مسجد می24

  40/0  45/0  95/0  20/2  کنم.. از تعالیم مذهبی اشتباه دوري می57

  38/0  41/0  81/0  12/1  کنم.عقیده نیستند دوري می. از افرادي که با من هم77

  38/0  40/0  90/0  11/1  کنم از رویارویی با عقاید مغایر عقاید خود دوري جویم.. سعی می83
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  ۵۵ سنجي مقياس مقابلة مذهبي در بين دانشجويان ايرانيتحليل روان راهبردهاي مقابلة مذهبي مثبت و منفي:

  هاي مقابلۀ مذهبی منفیهاي زیرمقیاسهاي میانگین، انحراف استاندارد، بارهاي عاملی و اشتراك گویهآماره: 5جدول 

  اشتراك  بار عاملی M  S  گویه  مقیاس

وند
خدا

ی 
زیاب

زار
با

  
نبیه

ت
نده

کن
  

  69/0  82/0  91/0  15/1  کند.ایمانی مجازات میکنم خداوند مرا به دلیل بی. فکر می4
  68/0  81/0  93/0  23/1  کند.خداوند مرا به دلیل اشتباهاتم تنبیه میبر این باورم که  .46
  65/0  79/0  85/0  22/1  . بر این باورم که به دلیل ارتکاب به گناه خداوند در حال تنبیه من است.10
  55/0  69/0  88/0  86/0  کند.کنم به دلیل عدم پرستش، خداوند مرا تنبیه می. احساس می16

طان
 شی

ابی
رزی

بازا
حور

م
  

  77/0  88/0  89/0  74/0  . بر این باورم که شیطان در وقوع رخداد منفی نقش دارد.47
  67/0  83/0  72/0  48/0  کنم که وقوع این رخداد کار شیطان است.. احساس می23
  67/0  82/0  74/0  49/0  . بدون شک شیطان این رخداد را ایجاد کرده است.40
  66/0  81/0  87/0  72/0  وقوع رخداد منفی است.. بر این باورم که شیطان مسئول 15
  45/0  51/0  07/1  34/1  کوشد که مرا از خداوند دور کند.کنم شیطان می. احساس می33

وي
 معن

یتی
ضا

نار
  

  62/0  77/0  94/0  10/1  کنم.آنجاکه خداوند دعاهاي مرا اجابت نکرده است، احساس نارضایتی می. از87
  62/0  76/0  93/0  87/0  مرا رها کرده است.. در عجبم که چرا خداوند 49
  50/0  63/0  84/0  60/0  . تردید دارم که آیا خداوند واقعاً مراقب من است.84
. هنگام رویارویی با موقعیت ناگوار ازآنجاکه خداوند را پشتیبان خود احساس نکـردم، 54

  سخت رنجیدم.
22/1  99/0  60/0  45/0  

  44/0  50/0  84/0  70/0  وست ندارد.کنم که خداوند مرا د. فکر می69
  40/0  44/0  66/0  28/0  کنم که بعضی چیزها فراتر از کنترل خداوند است.. فکر می43

النه
نفع

ی م
ذهب

ي م
ذار

واگ
  

  63/0  80/0  80/0  73/0  خواهم که آن موقعیت را حل کند.کنم، فقط از خداوند می. تالش زیادي نمی21
  63/0  79/0  69/0  55/0  ظار دارم که خداوند مشکالتم را حل کند.کنم، فقط انت. کار زیادي نمی31
  64/0  78/0  66/0  57/0  کنم و فقط از خداوند انتظار دارم که همه چیز را حل کند.. هیچ تالشی نمی5

ـیچ تالشـی نمـی34 ـنم و فقـط از خداونـد مـی. براي مقابله با رخداد منفی ه خـواهم ک
 هایم را کم کند.نگرانی

70/0  80/0  68/0  50/0  

کنم، اما فقـط از خداونـد انتظـار . با وجود آنکه خود را در رفع مشکل توانا ارزیابی می6
  45/0  50/0  01/1  15/1  دارم آن مشکل را حل کند.

هبی
 مذ

یتی
ضا

نار
 

بین
دي

فر
  

  62/0  75/0  77/0  09/1  خواهند انجام دهم مخالفم.ام از من می. با آنچه که افراد هم عقیده91
ام عقیـدهکنم که آیا هنگام رویارویی با رخـداد منفـی از حمایـت افـراد هـم. فکر می66

  52/0  67/0  84/0  34/1  برخوردار بودم.

ـبت بـه شـرایط عقیده. هنگام رویارویی با رخداد منفی، افراد هم52 ام مرا طرد کرده و نس
  50/0  65/0  84/0  11/1  تفاوت بودند. من بی

  45/0  63/0  71/0  12/1  کنم.ام احساس نارضایتی میعقیدههم . از عملکرد افراد93
ام مـرا رهـا کردنـد احسـاس عقیـده. از اینکه هنگام رویارویی با رخداد منفی افراد هم68

  کنم.نارضایتی می
26/1  88/0  61/0  50/0  

 هاي راهبردهاي مقابلۀ مذهبی مثبت و منفی را در بینضرایب همسانی درونی مقیاس 6جدول 
  دهد.دانشجویان نشان می

۵۶    ،۱۳۹۴بهار  ، سال هشتم، شماره اول  

 RCOPEهمسانی درونی نسخۀ فارسی  :6جدول 

  هاتعداد گویه  آلفاي کرانباخ  مقیاس  عامل

  11  87/0  تطهیر مذهبی و تقاضاي شفاعت الهی  1
  6  82/0  کمک معنوي  2
  5  86/0  تسلیم مذهبی فعاالنه  3
  6  82/0  بازارزیابی مذهبی خیرخواهانه  4
  5  80/0  ي مذهبیگیرپیوند معنوي و جهت  5
  4  75/0  عقیدهجوي حمایت از طرف افراد مطلع در دین یا افراد هموجست  6
  8  70/0  هاي مذهبیتمرکز مذهبی و تعیین محدودة فعالیت  7

  45  95/0    راهبردهاي مثبت
  4  83/0  بازارزیابی مبتنی بر خداوند کیفرکننده  8
  5  82/0  محوربازارزیابی شیطان  9
  5  81/0  نوينارضایتی مع  10
  5  72/0  واگذاري مذهبی منفعالنه  11
  5  67/0  فردينارضایتی مذهبی بین  12

  25  86/0    راهبردهاي منفی

  گيريبحث و نتيجه
سـنجی نسـخۀ فارسـی مقیـاس مقابلـۀ مـذهبی در گروهـی از مطالعۀ حاضر، با هدف تحلیل روان

ایـن مطالعـه، بـا نتـایج مطالعـات هاي دانشجویان دختر و پسر ایرانی انجـام شـد. همسـویی یافتـه
)، دربارة ساختار عاملی نسخۀ فارسی مقیـاس مقابلـۀ 2013( تالیک) و 2000و همکاران ( پارگامنت

به طـور تجربـی، حمایـت کـرد. بـه عبـارت  RCOPEمذهبی، از منطق نظري زیربنایی نسخۀ اصلی 
)، تأکیـد بـر 2013( تالیک) و 2000و دیگران ( پارگامنتدیگر، این مطالعه همسو با نتایج مطالعات 

ضرورت گریزناپذیر تمایزگذاري بین راهبردهاي مقابله مذهبی مثبت و راهبردهـاي مقابلـه مـذهبی 
هاي چندگانۀ از طریق منفی، در رویارویی با تجارب منفی زندگی و همچنین ظرفیت شمول مقیاس

ن تفسـیري الگـوي نظـري پـذیري تـواراهبردهاي مقابلۀ مذهبی مثبت و منفی، در توصـیف تعمیم
و محوریت توجه و تمرکز بر تشابۀ کـارکردي مـذهب  RCOPEزیربنایی منتخب براي نسخۀ اصلی 

  هاي انگیزاننده حائز اهمیت فراوانی است.در بافت مطالعاتی رؤیارویی با موقعیت
) 2004و همکاران ( هیلس) و 2008( آرنوو  سگاردهنینگافزون بر این، همسو با نتایج مطالعات 

)، مرور پیشینۀ تجربی در قلمرو مطالعاتی راهبردهاي مقابلۀ مذهبی، در رویارویی با 2002( سارولوو 
رخدادهاي منفی زندگی در افراد مختلف، با هدف تبیین دالیل مفروضِ تشابۀ کارکردي مذهب، در 
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  ۵۷ سنجي مقياس مقابلة مذهبي در بين دانشجويان ايرانيتحليل روان راهبردهاي مقابلة مذهبي مثبت و منفي:

لگـوي هاي سنی و دینـی مختلـف، بـر ضـرورت توجـه بـه ازا در گروهمواجهه با تجارب تنیدگی
کند. به هاي شخصیتی و راهبردهاي مقابلۀ مذهبی مثبت و منفی تأکید میپراکندگی مشترك بین رگه

شناسی با راهبردهاي عبارت دیگر، پیشینۀ موجود از رابطۀ مثبت و معنادار بین رگۀ شخصیتی وظیفه
ی و راهبردهـاي گرایـآزردهمقابلۀ مذهبی مثبت و از رابطۀ مثبت و معنادار بین رگۀ شخصـیتی روان

  اند.مقابلۀ مذهبی منفی به طور تجربی حمایت کرده
اي مقابلۀ مذهبی، منطق مستدل و قابـل دفـاعی دهد که نظام تحلیل ذرهمرور شواهد تجربی نشان می

براي صورتبندي مداخالتی با تمرکز بر ابعاد چندگانۀ مقابلۀ معنوي و مذهبی فراهم آورده است. بـر ایـن 
اي در قلمروهـاي مطالعـاتی هاي مداخلـهدرمانگران به منظور تنظیم محتواي برنامهروان ی ازبرخاساس، 
هـاي سازي روابط زناشویی، تنیدگی والدینی و اعتیاد به مواد، گسترة وسیعی از روشمانند غنی ،مختلف

ازارزیـابی ، ب)1988(میلـر، ، تطهیـر مـذهبی )2012(وارتینگتن و همکاران، مانند بخشایش  ،مقابلۀ مذهبی
انـد. بنـابراین، ) اسـتفاده کـرده1997(پارگامنـت، ) و حمایـت معنـوي 156ص، 1988(پراپست، مذهبی 

هـاي به منظور تعیین اثربخشـی روش RCOPEبا استفاده از  ،اي روانی معنويریزي مطالعات مداخلهطرح
ا در محـدودة مطالعـات اي مبتنی بر مقابلۀ مذهبی، ظرفیت ایفاي نقـش مقیـاس مقابلـۀ مـذهبی رمداخله

  کشد.کاربردي به خوبی به تصویر می
در پیشـبرد  RCOPEسنجی نسـخۀ فارسـی هاي روانهاي مطالعۀ حاضر با تمرکز بر اندازهاگرچه یافته

گـامی ارزشـمند محسـوب  ،قابلیت کاربردپذیري مقیـاس مقابلـۀ مـذهبی در نمونـۀ دانشـجویان ایرانـی
  هاي آن تفسیر و تعمیم داده شود.ر بافت محدودیتها باید دشود، اما این یافتهمی

هاي علّـی را فـراهم اول، مطالعۀ حاضر یک مطالعۀ مقطعی است و امکـان طـرح اسـتنباط
هاي مقابلۀ )، روش2012و همکاران ( رامیرزهاي مطالعات که همسو با یافتهحالیآورد، درنمی

زگاري در افـراد، اشـکال و سـطوح مذهبی بر سازگاري افراد اثرگذارنـد، سـطوح متمـایز سـا
انگیزانـد. بنـابراین، همسـو بـا مطالعـۀ متفاوتی از راهبردهاي مقابلـۀ مـذهبی را در آنهـا برمی

)، طرح مطالعات طولی با هدف تعیین اثر سطح سازگاري افراد بر 2000و همکاران ( پارگامنت
هبی بر تشدید یا تخفیـف اشکال ارجح مقابلۀ مذهبی و الگوي اثرگذاري راهبردهاي مقابلۀ مذ

  .ناپذیر استهاي ناسازگاري در افراد یک اولویت پژوهشی اجتنابنشانه
به یـک گـروه غیربـالینی از دانشـجویان دختـر و  RCOPEسنجی رواندوم، در مطالعۀ حاضر، تحلیل 

باشـد. می روهاي بالینی با محدودیت روبـههاي این پژوهش به گروهپسر محدود شد. بنابراین، بسط یافته

۵۸    ،۱۳۹۴بهار  ، سال هشتم، شماره اول  

در بـین  RCOPEسنجی نسـخۀ فارسـی )، تحلیل روان2009و همکاران، ( پرزشک، همسو با مطالعات بی
  هاي سنی مختلف، یک ضرورت پژوهشی غیرقابل انکار است.هاي بالینی و غیربالینی در گروهنمونه

و  ماسـلکوو  )2002و همکـاران ( لونتـالمحور مانند مطالعات سوم، با وجود کثرت مطالعات سطح
اند، اما بـا آنکـه )، که با هدف مقایسۀ راهبردهاي مقابله مذهبی در دو جنس انجام شده2006( کابزنسکی

جنسـیتی گروه نمونۀ این پژوهش را دانشـجویان دختـر و پسـر تشـکیل دادنـد، امـا آزمـون روایـی بین
RCOPE.از نظر محققان مطالعۀ حاضر دور ماند ،  

، همسـو بـا RCOPEمراتبی نسـخۀ فارسـی ر، نتایج تحلیل عاملی سلسـلهدر مجموع، در مطالعۀ حاض
)، 2013( تالیـکالـف) و 2004و همکاران ( پارگامنت)، 2000و همکاران ( پارگامنتهاي مطالعات یافته

، از RCOPEاز طریق تکرار دو عامل سطح باالتر راهبردهاي مقابلۀ مـذهبی مثبـت و منفـی نشـان داد کـه 
گیري سازة نظري راهبردهاي مقابلۀ مذهبی در بین نمونۀ دانشـجویان ایرانـی نیـز اندازه قابلیت الزم براي

)، عـدم دسـتیابی بـه 2013( تالیـکبرخوردار است. افزون بر این، در این مطالعه، همسو با نتایج مطالعـۀ 
مقابلـۀ شده براي هریک از عوامل مکنـون مرتبـۀ دومِ راهبردهـاي هاي استخراجتناظر یک به یک مقیاس

مثابـۀ یـک هاي کارکردي مـذهب، بهمذهبی مثبت و منفی، بیانگر این است که با وجود تشابۀ در ویژگی
هاي عینـی راهبردهـاي مقابلـۀ مـذهبی منبع مقابله در بافت رویارویی با تجارب منفی زندگی، اما نشـانه

ایج مطالعـۀ حاضـر شـواهد باشد. سرانجام، با وجـود آنکـه نتـمثبت و منفی تا حدي وابسته به بافت می
تجربی الزم را براي دفاع از مدل نظري زیربنایی مقیاس مقابلۀ در گروه نمونۀ دانشـجویان ایرانـی فـراهم 
آورد، اما مقدار واریانس تبیین نشده عامل زیربنایی مکنـون مقابلـۀ مـذهبی، از طریـق مجموعـه عوامـل 

تجربی مرتبط با مفهوم مقابلـۀ مـذهبی و بـه  مستخرج از تحلیل عاملی ضرورت گریزناپذیر مرور شواهد
هاي دین اسـالم، بـیش از کنندة این سازه را با تأسی به آموزهتبع آن، شناسایی واحدهاي مفهومی تعریف

دهد. به عبارت دیگر، با وجـود جامعیـت و فراگسـتري مفهـومی مـدل نظـري پیش مورد تأکید قرار می
یشـینه تجربـی داخلـی دربـارة موضـوع مقابلـه مـذهبی، ضـمن ، مرور پپارگامنتشده به وسیله پیشنهاد

، ضرورت بیش از پیش تمرکز بـر مفـاهیمی پاراگامنتحمایت تجربی از چارچوب کلی الگوي مفروض 
)، دعـا کـردن 1391نگري (ابراهیمی و بهرامی احسان، )، آخرت1391فرد و خرمایی، مانند صبر (شکوفه

) و انجام مناسـک دینـی (ماننـد نمـاز خوانـدن، روزه گـرفتن و 1392و ذکر گفتن (ناروئی و همکاران، 
تر مفهوم مقابلـه بـا ) را با هدف سنجش هر چه دقیق1390نیا، زیارت اماکن متبرکه) (موسوي و موحدي

 دهد.هاي دینی مورد تأکید قرار میتأسی از آموزه
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