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  های مقابله با تنیدگی راهبرد بررسی رابطه باورهای مذهبی با
 انیدر دانشجو

 2 کاظم رسول زاده طباطبایی- 1راضیه نصیرزاده

 
  چکیده

ادراک مفهوم خداوند یک نمونه از چندین شیوه متعددی است که برای شناسایی باورهای               :و هدف    زمینه
اضر بـا هـدف بررسـی رابطـه  باورهـای مـذهبی بـا                 پژوهش ح  .مذهبی در افراد به کار گرفته شده است       

  .راهبردهای مقابله با تنیدگی در دانشجویان دانشگاه شیراز اجرا گردید
ای تصادفی انتخاب شدند      گیری طبقه   نفر از دانشجویان با روش نمونه      251 در این مطالعه   :روش تحقیق 

  تحلیـل   بـرای  .مورد ارزیابی قرار گرفتنـد     های مقابله  ک مفهوم خداوند و سب    های  پرسشنامه از استفاده   و با 
   .دگرفته ش  به کارگام به گام ها ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون  داده
  نتایج حاصل از تحلیل یافته ها نشان داد که بین سـبک مقابلـه مـسأله مـدار بـا ادراک مفهـوم                        :ها  یافته

مند بـودن خداونـد رابطـه مثبـت و بـا تـصور              نیک خواهی خداوند، الیتناهی بودن او و نیـز ادراک ارزشـ           
ادراک خداونـد بـه عنـوان    . خداوندی نامربوط،  تنبیه گر و دور و غیر قابل دسترس رابطه منفی وجود دارد     

  .مدار را دارد بینی راهبردهای مقابله مسأله  درصد پیش12خواه به تنهایی توانایی نیک
هـای آمـوزش و       دادن به آن در حیطـه        المت، اهمیت با توجه به نقش قابل توجه دین در س         :گیری  نتیجه

  .تواند کمک زیادی به بهبود سالمت روانی جامعه نماید درمان می
   تنیدگی؛ راهبردهای مقابله؛ مفهوم خداوند؛باورهای مذهبی: ها  واژه کلید
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   مقدمه
تـرین عوامـل    به عنوان یکی از مهم 1نقش تنیدگی گرچه  

افـراد   مـرگ و میـر      نیـز  هـا و   گیری بیمـاری    پیدایش و شکل  
مسئله مهم در ارتباط با تنیـدگی   اما   همواره مطرح بوده است   

توانـد در سـازگاری      یا واکنش به آن است که مـی       نحوه پاسخ   
 این موضوع معموالً تحت عنـوان       . ایفا نماید  بسزاییفرد نقش   
  .گیرد  مورد بررسی قرار می2 مقابلهراهبردهای
 مـشخص کننـده     ،فرآیندیک  با تنیدگی به عنوان     مقابله  

الزامــات درونــی و بیرونــی، فرآینــدی فعــال و  هــا و خواســته
گویی به محرکی تهدید کننده یا مستلزم       هدفمند برای پاسخ    

 استفاده از منابع ادراک شده، مفهـوم پـردازی گردیـده اسـت            
  زا را از    انایی مقابلـه فـرد بـا عوامـل تنیـدگی          تواز این رو     ).1(

  :قرار دادبررسی مورد توان  دو جنبه می
ــف ــه شخــصی )ال ــابع مقابل ــده : من ــه پیچی ای از  مجموع

 بخـشی از زمینـه      کـه  شخصیت و عوامل نگرشـی، شـناختی      
اعتماد به نفس، خوش بینی، حس      شامل  شناختی مقابله     روان

عات، شیوه هـای دفـاع و   های پردازش اطال   راهبردیکپارچگی،  
  ).2( آورند  را فراهم میهای حل مسأله تواناییمقابله و 
تری هستند    راهبردهای اختصاصی :  فرآیندهای مقابله  )ب

برنـد و    زای زندگی به کار مـی       در برابر اوضاع تنیدگی    افرادکه  
های شناختی و رفتـاری افـراد را در تفـسیر و غلبـه بـر        تالش

ی مقابله دو کـنش     ها تالش بنابراین   .شوند   شامل می  مشکالت
اداره یا اصالح رابطه فرد و محـیط کـه منبـع تنیـدگی              اصلی  

 زا و تنظـیم هیجانـات تنیـدگی      ) له مـدار  مقابله مسأ (باشد   می
بـه طـور کلـی      لـذا    دهنـد    را ارائـه مـی     ،)رله هیجان مدا  مقاب(

مـدار، شـامل راهبردهـای رویـارویی          های مقابله مسأله    راهبرد
هـای رقـابتی،      ریزی، خـودداری از انجـام فعالیـت         برنامه فعال،

جـستجوی حمایــت ابــزاری؛   خـودداری از اعمــال عجوالنــه و 
هیجان مدار مثبت، راهبردهای جستجوی       های مقابله  راهبرد

عی مبتنی بـر هیجـان، تفـسیر مجـدد مثبـت،            حمایت اجتما 
های مقابلـه هیجـان مـدار         راهبرد و    و مذهب  شوخی پذیرش،

منفی، انکار، عدم درگیری ذهنـی بـا مـسأله، عـدم درگیـری              
رفتاری در جهت مسأله، تمرکـز بـر هیجـان و تخلیـه آن یـا                

                                                 
1- Stress 
2- Coping strategies 

ل یـ امـا در تحل   ) 3 (شود  از داروها و الکل را شامل می      استفاده  
مـشخص  ران صـورت گرفـت      یـ در ا   مـالزاده  که توسط  یعامل
   مـسأله مـدار قـرار       یمـذهب در گـروه راهبردهـا      د کـه    یگرد

   .)4 (ردی گیم
توانـد بـه      همان گونه که پیش از این ذکر شد مذهب می         

های زندگی مورد توجه قرار       عنوان یک منبع مقابله با تنیدگی     
ـ           گیرد  پارگامنت   ا معتقد بود که افراد در خالء و بدون منابع ب

شـوند بلکـه آنـان بـه          رویدادهای پراسترس زندگی روبرو نمی    
کننـد    تکیه مـی  ) همچون نماز و دعا   ( سیستم باورها و اعمالی   

. دهـد   مـی   که عواطف ناشی از موقعیت های دشوار را کـاهش           
چـه در حـال وقـوع اسـت را بـه            توانـد آن    که فرد می    ضمن آن 

ن قـرار   خواهد او را مـورد امتحـا        خواست خداوند که عمداً می    
هـا و      و یا موفقیت   نسبت دهد  داده تا به او مطلبی را بیاموزد        

های روزمره را به عنوان پاداش یا تنبیـه الهـی در نظـر              شکست
ایـن شـیوه مقابلـه از       اسپیلکا و همکاران معتقدند      .)5 (بگیرد

تواند سودمند واقع شـود و در واقـع راه میـانبری              یک سو می  
 جدیـدی را بـرای      راهبردتوانند   میباشد که از طریق آن افراد       

چـه    د اما از سوی دیگـر چنـان       نکار گیر   حل مسائل خویش به   
و حـاالت  اطرات  مخـ ، فعاالنه  بـا مـشکالت   رویاروییفردی از   

نامساعد اجتناب ورزد و صرفاً به انتظار آن بماند کـه خداونـد             
بدکارکردی مـذهب   وضعیت دشوار او را بهبود بخشد با نوعی         

  ).6 (دروبرو خواهیم بو
ــذهب و روان  ــین مـ ــه بـ ــازگاری در رابطـ ــی سـ  شناسـ

های متناقضی در پی داشـته اسـت         های مختلف یافته    پژوهش
ای منفـی ارزیـابی      هـا ایـن رابطـه را بـه گونـه           پژوهش برخی
 شیوه مذهبی کـه از طریـق        11 آلبرت الیس از     ).7 (اند نموده

 .)8( برد  شوند نام می     و یا تشدید می    آن مشکالت روانی ایجاد   
 بعدها موضع خویش را مورد بازبینی و اصالح قرار          وی  گرچه

مثبتــی میــان و همبــستگی قــوی   هانــسن-اســتیفوس. داد
   .)6( کنــد خــشکی مــذهبی بــا رفتــار نوروتیــک گــزارش مــی

و  ینبـد  سـالمت  بـا  مـذهب  به پایبندی ارتباط از سوی دیگر
هـای مـذهبی بـر        ، تأثیر مثبت باورهـا و آیـین       )9-11 (روانی

 شـناختی و سـبک زنـدگی         از زندگی، بهزیـستی روان     رضایت
 در تر  محکم و نیز نقش مهم و مثبت باورهای دینی )13,12(

کـاهش   ،)14(افـراد   عـاطفی  پایداری و روانی بهداشت ارتقاء
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و پیــشگیری از رفتارهــای ) 15( شــناختی هــای روان اســترس
 از جملـه    )17,16( مـصرف مـواد و الکـل      ء  مثـل سـو    پرخطر
 مثبت میان مذهب و سازگاری      ای  رابطه که   هستند یهای  یافته

در همـین   ) 19,18,13,12 (انـد   روانشناختی گـزارش نمـوده    
کنـد     پژوهش گزارش مـی    130با بررسی     پارگامنت خصوص،

وی بـه رابطـه     توسـط   های مرور شـده        درصد پژوهش  34که  
مثبت بین مقابله مذهبی و سـازگاری و سـالمت روان اشـاره             

 درصد ایـن رابطـه را منفـی ارزیـابی           4 که  اند در حالی    داشته
ای  بین این  گونه رابطه  درصد مطالعات هیچ62نموده بودند و 

رسـد    به هر حال به نظر می     ). 5 (بودند     متغیرها گزارش نکرده  
هـای مربـوط بـه مـذهب و           ابهام و تنـاقض موجـود در یافتـه        

 گیری ابعاد مختلف دینـداری      تواند ناشی از اندازه     سازگاری می 
 در این میان انگیزه ها و باورهای مذهبی افراد بـه           ).20( باشد

د فهم ما را از ارتباط میـان   نتوان عنوان دو عامل متمایز که می     
، در نظـر گرفتـه      دنـ دینداری و رفتارهـای افـراد افـزایش ده        

ای    ادراک مفهوم خداوند نمونه    و در این ارتباط،   ) 21( شود می
ای شناسـایی باورهـای     از چندین شیوه متعددی است که بـر       

مذهبی در افـراد هـم بـرای اهـداف و مقاصـد تجربـی و هـم                  
   ).22-24 ( واقع شده استمورد استفاده مکرراً ،بالینی

 جنسیتتأثیر هایی نیز به بررسی  از طرف دیگر پژوهش
اند که نتایج بسیاری از   پرداختههای مذهبی افراد گرایش بر

یتی در گرایش به های جنس تفاوتوجود دهنده  آنان نشان
های  پژوهش  از بسیاری.باشد مذهب و مذهبی بودن می

 که زنان بیش از مردان به مذهب گرایش  معتقدندمذکور
های  رسد بین انگیزه این به نظر میعالوه بر . )26,25( دارند

   حسین.مذهبی بودن دختران و پسران نیز تفاوت وجود دارد
ران با انگیزه رسیدن گزارش کردند که دخت چاری و نصیرزاده

 از پسران نماز  بیش اب الهیذ روانی و ترس از ع به آرامش
 پسران بیشتر به خاطر ادای تکلیف درحالیکهخواندند  می

  .)27( خواندند شرعی  و عادت نماز می
بررسـی مفهـوم خداونـد و باورهـای         کـه       با توجـه بـه آن     

ونـد و   های آنـان از خدا      و انواع برداشت  مذهبی در دانشجویان    
موضوعی اسـت کـه در گـستره         های مقابله   ارتباط آن با شیوه   

گـذاری آن     به چگونگی ارتباط مذهب و تـأثیر       تواند  نظری می 
زا کمـک نمایـد و از         در نوع مقابله جوانان با عوامـل تنیـدگی        

سطح  توان به ارتقأ    شخیص این ارتباط می   حیث عملی نیز با ت    
و نیـز بـا      نی نمـود   کمک شایا  افرادمذهبی و باورهای مذهبی     

هـای    توجه به بافت فرهنگی و مذهبی جامعه ایران و تنـاقض          
کــارگیری مــذهب در  موجــود در زمینــه نقــش و اهمیــت بــه

با رویداشت به مبانی نظـری       مواجهه با مشکالت و نامالیمات،    
هـدف پـژوهش     ، صورت گرفته در ایـن رابطـه       های و پژوهش 

ای مقابله بـا    بینی کنندگی راهبرده    حاضر بررسی قدرت پیش   
 و   باورهای مـذهبی در دانـش جویـان بـود          به وسیله  تنیدگی
  : زیر استهای آزمون فرضیهدرصدد 

مقابلـه بـا    راهبردهـای    وهای مفهـوم خداونـد        مؤلفهبین   -1
   . داردرابطه وجودان یدانشجوتنیدگی 

خواه، ارزشمند و الیتنـاهی       های مفهوم خداوند نیک     لفهؤم -2
مدار مثبت    مدار و هیجان     مسأله بینی راهبردهای   توانایی پیش 

 . را داردانیدانشجودر 
گـر و غیـر قابـل         های مفهوم خداوند نامربوط، تنبیه      لفهؤم -3

مـدار منفـی در      بینی راهبردهای هیجان    دسترس توانایی پیش  
 . را داردانیدانشجو

هـای مفهـوم      لفـه ؤم از نظر دانشجو    دختران و پسران   بین -4
  .تفاوت وجود داردخداوند 
  

  قیقتحروش 
جامعــه آمــاری در پــژوهش حاضــر عبــارت اســت از کلیــه       

ــی    ــع کارشناس ــشجویان مقط ــوم دان ــشکده عل ــی و   دان تربیت
 بــه 84-85 دانــشگاه شــیراز کــه در نیمــسال دومشناســی  روان

با توجه به ماهیت پژوهش کـه از نـوع           .تحصیل اشتغال داشتند  
با توجه به جـدول مورگـان و فرمـول تعیـین     و است   یهمبستگ

 251ای مشتمل بر      مونهن )30( حجم نمونه مطالعات همبستگی   
 سـال   35 تـا    18که در دامنه سنی      ) پسر 57 دختر و    194( نفر

گیری به صـورت زیـر بـود          شیوه نمونه  .، انتخاب شد  قرار داشتند 
کـه رقمـی    دانشگاه شـیراز     دانشکده   14ن دانشجویان   ابتدا از بی  

دانـشکده  (  دانـشکده  یکگرفت،    می بر در  نفر را  14000بالغ بر   
بـه تـصادف انتخـاب گردیـد ایـن          ) شناسـی   تربیتی و روان     علوم

ــاً دارای   ــشکده تقریب ــشجو در1000دان ــش6 دان ــود  بخ  در .ب
ها به عنوان یک طبقه منظور گردید         گیری هر یک از بخش      نمونه

   .هر بخش در نمونه و جامعه برابر بودو درصد تعداد دانشجوی 
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 26فراد پرسشنامه ای مذهبی ا ارزیابی باورهبه منظور
مورد استفاده قرار ) 1998 گورسوچ،( خداوند  مفهومسؤالی 
  به نویسندهگورسوچ سور ریچاردکه توسط خود پروفگرفت 

در این پرسشنامه مجموعه صفاتی به . ارسال شده است
شود تا بر مبنای  ها خواسته می ارائه و از آزمودنی ها آزمودنی

علوم کنند هر صفت تا چه اندازه به ای م  درجه5یک مقیاس 
این . ها از خداوند در ذهن دارند نزدیک است مفهومی که آن

گورسوچ ارائه  توسط 1968پرسشنامه نخستین بار در سال 
 را بین بسیاری از 7/0گورسوچ همبستگی باالتر از . گردید
های این پرسشنامه گزارش نمود که این همبستگی  عامل

در  .درسی  نیز می9/0ها به باالتر از  برای برخی از عامل
به منظور ارزیابی روایی پرسشنامه، شیوۀ پژوهش حاضر 

های   و به روش مؤلفهیاکتشافآماری تحلیل عاملی از نوع 
 عددی شاخص مقدار. مورد استفاده قرار گرفت 1اصلی

2KMO  و نیز مقدار عددی شاخص 90/0برابر با χ2 در 
 بود که در سطح 910/2821برابر  3آزمون کرویت بارتلت

دار بود و حکایت از کفایت نمونه و متغیرهای   معنی0001/0
بر اساس تحلیل . انتخاب شده برای انجام تحلیل عاملی داشت

بر روی   4عاملی انجام شده توأم با چرخش واریماکس
و شیب  5های پرسشنامه و با مالک قراردادن مقادیر ویژه گویه

   فرعی استخراج شد که شش مقیاس 6نمودار اسکری
، 9خداوند الیتناهی ،8، خداوند نامربوط7خواه خداوند نیک: عبارتند از

و خداوند 11نیافتنی ، خداوند دست)غضبناک( 10گر خداوند تنبیه
  12.مندارزش

 عامل 8در مطالعه گورسوچ الزم به ذکر است که 
دو عامل  یط فرهنگیبا توجه به شراد که یاستخراج گرد

                                                 
1- Principal Components analysis 
2- Kaiser- Meyer- Olkin Measure of Sampling  Adequacy 
3- Bartlett's Test of  Sphericity 
4- Varimax rotation  
5- Eigen Values 
6- Scree plot  
7- Benvolent 
8- Irrelevant  
9- Omni- ness 
10- Wrathful 
11- Diesticness  
12- Valuable 

ک خواه یدر عامل خداوند ن خداوند معتبر وگر  یتخداوند هدا
آزمایی و  باز پرسشنامه با استفاده از روش اعتبار .دیادغام گرد

آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت که مقدار آلفا برای 
های فرعی   بود و در مورد مقیاس71/0کل پرسشنامه برابر با 

بازآزمایی اعتبار همچنین .  در نوسان بود88/0 تا 54/0از 
و پرسشنامه با استفاده از مد آ به دست  پس از دو هفته75/0

  ).28( گذاری شد مقیاس لیکرت نمره
با استفاده از   ،  ارزیابی راهبردهای مقابله با تنیدگی نیز     

کـه شـامل    ) 1989( ای کارور   پرسشنامه راهبردهای مقابله  
گـذاری    ای نمـره     درجـه  4اس   سؤال بود و در یـک مقیـ        60
 ایـن پرسـشنامه     اعتبـار روایـی و    . صـورت گرفـت   شود،    می

 سـال   34 تا   18  نفر در دامنه سنی       422با    توسط مالزاده 
 انـد،  که بیش از نیمی از آنان تحصیالت دیپلم به باال داشته   

 بازآزمـایی را    اعتبـار مالزاده   .مورد بررسی قرار گرفته است    
ــاخ کــل پرســشنامه را  79/0  گــزارش 80/0، آلفــای کرونب

   .تنموده اس
ل یـ رسشنامه از روش تحل   پ یی احراز روا  یبراهمچنین  

سه عامل مشخص شده    د  ییح و تأ  ی تصر ی برا یدیی تأ یعامل
پس از انجام تحلیل عامل      که   هدیاستفاده گرد  توسط ولراث 

گویه های پرسشنامه مشخص گردید که مذهب در         بر روی 
 الزم بـه    ).4 (گیـرد   مدار قـرار مـی       راهبردهای مسأله   گروه
است که در پژوهش حاضر در جامعه دانشجویی الفای         ذکر  

 .ه دست آمد کل پرسشنامه بیبرا 79/0کرونباخ 
ــیه  ــی فرض ــرای بررس ــر    ب ــالوه ب ــشی ع ــای پژوه ه

دار بودن  ی   برای معن  tو   Z های توصیفی از آزمون     روش
R  پیرسون، همچنین تحلیل واریـانس  )F(   ی بـرای معنـ

عالوه بـر   . تدار بودن معادله رگرسیون استفاده شده اس      
 مـستقل بـرای مقایـسه نتـایج دختـران و            tاین از مدل    

پسران در ابعاد مختلـف مفهـوم خـدا اسـتفاده گردیـده             
از صحت برقراری فرض های      الزم به ذکر است که       .است

زیــر بنــایی مــورد نیــاز آزمــون هــای پــارامتری آمــاری 
  .اطمینان حاصل شده است
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  ها یافته
)  درصد 5/79(ی آزمودن 194 :یفی توص های  یافته -الف
  .پسر بودند)  درصد5/20(  نفر50دختر و 

 سـال   35حداکثر آن    سال و    18 ها   یحداقل سن آزمودن  
  . باشدی سال م2ار ی و انحراف مع21ن یانگیبا م

، ینی بـال  یهـا در رشـته روان شناسـ        یدنو درصد آزمـ   28
 درصـد در رشـته      3/16،  یت بـدن  یـ  درصد در رشته ترب    7/18

 و یی اســتثنای درصــد در روان شناســ6/14، یش دبــستانیپــ
ــد2/12 ــدار6/10ت و یری درصــد م  ی درصــد در رشــته کتاب

  . باشندیل میمشغول به تحص
  ی پژوهشیه های در ارتباط با فرضها یافته -ب

همبـستگی بـین ابعـاد      برای آزمون فرضیه اول پـژوهش       
گردیـد  های مقابله محاسـبه       گانه مفهوم خداوند با روش      شش

 . گزارش شده است1ر جدول که نتایج آن د
  

  تگی متغیرهای پژوهشسماتریس همب: 1جدول
  

مقابله 
هیجان مدار 

 منفی

مقابله 
هیجان مدار 

 مثبت
مقابله 

 مسأله مدار
خداوند 

  مندارزش

خدای 
   دست
  نیافتنی

خداوند 
  گر یهبتن

خدای 
  الیتناهی

خدای 
  نامربوط

  خدای 
  مفهوم خدا  نیک خواه

 خدای نیک خواه    **-59/0  **75/0  -12/0  **-21/0  ** 55/0 **37/0 **20/0 -08/0
 خدای نامربوط      **58/0  09/0  **21/0  **-41/0 **-23/0 -05/0 **21/0
 خدای الیتناهی        018/0  *13/0  **54/0 **24/0 11/0 **-18/0
 گر یهبتنخداوند           **25/0  -02/0 **-18/0 -008/0 **15/0

 نیافتنی دای دستخ            **-16/0 **-21/0 02/0 11/0
 مندخداوند ارزش            **28/0  *14/0 -06/0
 مقابله مسأله مدار        **36/0 -10/0
 مقابله هیجان مدار مثبت         **27/0

مقابله هیجان مدار منفی         

** p< 0/01    * p< 0/05 

  
  :دهد گونه که جدول فوق نشان می همان

ار با ادراک مفهوم نیک خواهی       مقابله مسأله مد   راهبردبین   •
ــد، ال ــودن او و نیــز ادراک ارزشخداون ــودن  یتنــاهی ب منــد ب

تـصور   نیـز     و وجـود داشـت    داری  معنـی  خداوند رابطه مثبت  
بـا   دور و غیـر قابـل دسـترس          ،گـر  خداوندی نامربوط، تنبیـه   

  .شتوجود دامعنادار رابطه منفی  مقابله مسأله مدار راهبرد
 بـا ) مقابله ناکارآمـد  (ن مدار منفی     مقابله هیجا  راهبردبین   •

دار ی  معنـ  گر رابطـه مثبـت      نامربوط و تنبیه   ادراک خداوندی 
بین راهبرد مقابله هیجان مدار منفـی        همچنین   .وجود داشت 

 خداوند رابطه منفـی      الیتناهی بودن  با عامل ) مقابله ناکارآمد (
  .وجود داشتدار ی معن

اک  نیـک     مقابلـه هیجـان مـدار مثبـت بـا ادر           راهبردبین   •
 ها رابطـه مثبـت     مند بودن خداوند در آزمودنی    خواهی و ارزش  

توان فرضـیه     با توجه به نتایج فوق می      .داشت  وجود داری  معن
  . اول پژوهش را تأیید نمود

    برای آزمون فرضیه دوم پژوهش با استفاده از تحلیل 
ای  بینی راهبردهای مقابله رگرسیون گام به گام توانایی پیش

های مفهوم خداوند  مدار از روی مؤلفه دار و هیجانم مسأله
 . آمده است4و  3 ،2محاسبه گردید که نتایج آن در جداول 

ای در    رگرسیون ابعاد مفهوم خداوند و راهبردهای مقابلـه       
  .جدول زیر آمده است
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  فهوم خداوند روی ممدار ای مسأله راهبرد مقابلهگام به گام نتایج رگرسیون : 2جدول 
 

داری معنیسطح  بتا  متغیر  مدل  R R2 
  13/0  361/0  0001/0 361/0  خواه خداوند نیک  1

  2  0001/0 337/0  خواه خداوند نیک
  16/0  401/0  006/0 -176/0  گر یهبخدای تن

ادراک خداوند بـه عنـوان         حاکی از آن است که     2جدول
اسـتفاده از    13/0بینـی     توانـایی پـیش    تنهـایی  بـه    خواه  نیک

ادراک خداونـد   و   .دارد  را مدار در افراد    ای مسأله   قابلهراهبرد م 

یش پـ بـا همـدیگر از توانـایی     گـر  تنییهخواه و  نیکبه عنوان   
برخـوردار  مـدار     ای مسأله   راهبردهای مقابله  16/0بینی کننده   

 .است
  

  فهوم خداوندمثبت روی م ای هیجان مدار  راهبرد مقابله گام به گامنتایج رگرسیون :3جدول 
  

داری معنیسطح  بتا  متغیر  دلم  R R2 
  04/0  20/0  003/0 20/0  خواه خداوند نیک  1

  

 اسـتفاده از راهبـرد      04/0بینـی     خواه به تنهـایی توانـایی پـیش         ادراک خداوند به عنوان نیک      حاکی از آن است که     3جدول
 . ای هیجان مدار مثبت در افراد را دارد مقابله

  

  مفهوم خداوند منفی روی ای هیجان مدار رد مقابلهراهب گام گام بهنتایج رگرسیون  :4جدول 
  

داری معنیسطح  بتا  متغیر  مدل  R R2 
  037/0  19/0  0001/0 191/0  خداوند نامربوط  1

  2  006/0 185/0  خداوند نامربوط
  06/0  24/0  024/0 152/0  گر خدای تنیه

  

ادراک خداوند بـه عنـوان        حاکی از آن است که     4جدول  
 اسـتفاده از    037/0بینـی     ط بـه تنهـایی توانـایی پـیش        نامربو

ادراک و منفـی در افـراد را دارد    ای هیجان مـدار  راهبرد مقابله 
گـر بـا همـدیگر از توانـایی      یـه بنامربوط و تنخداوند به عنوان    

ــده   ــی کنن ــیش بین ــه 06/0پ ــای مقابل ــان   راهبرده ای هیج
 .استمنفی برخوردار  مدار

ده تأیید فرضیه دوم و سوم دهن  نشان3 و 2نتایج جداول 
 .پژوهش حاضر است

 بـرای بررسـی      مـستقل  tاز آزمـون     : مـستقل  tآزمون   -ج
های مفهـوم     های میان دختران و پسران از لحاظ مؤلفه         تفاوت

 5در جـدول     آن    نتایج مربـوط بـه     خداوند استفاده گردید که   
  .گزارش شده است

  
   مستقلtنتایج آزمون : 5 جدول

  

  داری معنیسطح  df t  معیارانحراف   میانگین  یتجنس  مفهوم خداوند
  03/0  18/2  219  9/4  8/44  پسر  خواه خداوند نیک  47/4  47/46  دختر
  23/0  -18/1  241  3/2  2/6  پسر  خدای نامربوط  9/1  8/5  دختر
  04/0  02/2  238  5/3  44/22  پسر  خدای الیتناهی  4/2  31/23  دختر
  01/0  4/2  242  9/1  4/4  پسر  خدای غضبناک  9/1  1/5  دختر
  25/0  -15/1  240  09/2  4/4  پسر  نیافتنی خدای دست  05/2  4/4  دختر
  29/0  04/1  241  4/1  8/8  پسر  خدای ارزشمند  1/1  02/9  دختر
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   :گر آن است که بیان5 جدول
میان دختران و پسران از نظر ادراک خداونـد بـه عنـوان              -1

دار بود به عبـارت دیگـر دختـران در          ها معنا   خواه تفاوت   نیک
 نمودنـد   تـر تـصور مـی       خـواه   مقایسه با پسران خداوند را نیک     

)03/0<p ,18/2t =( 

بین دختران و پسران از نظر ادراک خداوند الیتناهی  -2
تفاوت معنادار وجود داشت و دختران در مقایسه با پسران 
 در مؤلفه خداوند الیتناهی نمره باالتری کسب نمودند

)04/0<p ,02/2t =(.  
گر نیز میان دختران  از نظر ادراک خداوند به عنوان تنبیه -3

و پسران تفاوت معنادار وجود داشت که دختران بیشتر از 
 گر ادراک نموده بودند پسران خداوند را به عنوان تنبیه

)01/0<, p4/2t =(.  
وط، خداوند بین دختران و پسران از نظر ادراک خداوند نامرب -4

  .دار نبودی ها معن تفاوت ارزشمند نیافتنی و خداوند  تدس
  نـشان  فرضیه چهارم پژوهـشی       در بررسی  5نتایج جدول     

ــی ــه دهــد کــه   م   هــای مفهــوم خداونــد    در برخــی از مؤلف
  تفـاوت بـین دختـران و پـسران        ) گر  خواه،الیتناهی، تنبیه   نیک( 

  .ندارددار وجود  ها تفاوت معنی دار است ولی در سایر مؤلفهی معن
  

  بحث
های پژوهش حاضر فرضیه نخست مبنی بـر وجـود            یافته

های مفهـوم     رابطه میان راهبردهای مقابله با تنیدگی و مؤلفه       
گـر رابطـه    هـا بیـان   یافتـه . دهد رار می مورد تأیید ق ، را خداوند
  بــین راهبــرد مقابلــه مــسأله مــدار بــا ادراک مفهــوم  مثبــت 

مند و نیز ادراک ارزشـ    یتناهی بودن او    نیک خواهی خداوند، ال   
تـصور خداونـدی نـامربوط،      بـین    چنین  هم .بودبودن خداوند   

گر، دور و غیر قابل دسترس با راهبرد مقابله مسأله مدار             تنبیه
ها با نتـایج      این یافته  .شتوجود دا  داری  معنیرابطه منفی   نیز  

   خـدای دروغـین، خـدای        که معتقدنـد   )24( شافر و گورسوچ  
ای منفـی بـا     بـه گونـه  یر قابل دسـترس خداوند غ بی فایده و

بیش از خداوند در خودشان که  معتقدند ( 1مقابله خود راهبر
خـواه، غـضبناک،     و مفهوم خـدای نیـک   )حل مسائل درگیرند  

                                                 
1- Self directive 

ای   ، قدرتمنـد و حـافظ بـه گونـه         پایـدار گر،    الیتناهی، هدایت 
  . سویی داردهممثبت 

فـی   هیجـان مـدار من     ای  بین راهبرد مقابله  از سوی دیگر    
گـر    بـا ادراک خداونـدی  نـامربوط و تنبیـه          ) مقابله ناکارآمد (

 الیتناهی بـودن خداونـد رابطـه منفـی     با عاملو رابطه مثبت   
 کـه   )24( که می توان نتایج پژوهش شافر و گورسـوچ        داشت  

اتخـاد  ( 2مثبت میان مقابله از طریق تـسلیم شـدن        بر ارتباط   
ونـد بـرای    دایک رویکرد منفعل و نشستن به انتظار پاسـخ خ         

 خـواه، غـضبناک،      و خـدای نیـک     )آسای مشکالت   حل معجزه 
 منفـی ایـن نـوع       رابطـه  نیـز      و  حـافظ گر و     الیتناهی، هدایت 

 را  ،کنـد   تأکیـد مـی    ،خداوند غیر قابل دسترس   مقابله با عامل    
  .همسو با این نتایج ذکر نمود

مقابلـه هیجـان مـدار مثبـت بـا          بین راهبـرد    همچنین    
هـا    رزشمند بودن خداونـد در آزمـودنی       نیک خواهی و ا    ادراک

  در این راستا بـین نتـایج پـژوهش         .داشت رابطه مثبت وجود  
 مقابلـه   که معتقد به وجود ارتباط میان     )24( شافر و گورسوچ  

برای با خداوند در عمل     انسان  مشارکت  ( 3مشارکتمبتنی بر   
خـواه، غـضبناک،       مفهـوم خـدای نیـک       و ) مسائل زندگی  حل

بـا  ای مثبت و نیز       به گونه  حافظ    و پایدارر،  گ  الیتناهی، هدایت 
خداونـد غیـر قابـل     ،فایـده  خدای دروغین، خدای بـی مفهوم 
 .شـود  مـی هایی مـشاهده   همخوانیای منفی،  به گونه  دسترس

ین دختران و    معنادار ب  تفاوتدیگر پژوهش حاضر وجود     یافته  
گر و الیتنـاهی      خواه، تنبیه   پسران از لحاظ ادراک خداوند نیک     

هـا دختـران نـسبت بـه پـسران نمـرات              د که در این مؤلفه    بو
هایی    که این یافته با نتایج پژوهش      باالتری کسب نموده بودند   

 )26,25 (کنـد   تر از پسران معرفـی مـی        که دختران را مذهبی   
      . همسویی دارد

گر این واقعیت اسـت      بیان پژوهشتایج این   به طور کلی ن   
نـوع ادراکـی کـه فـرد از          ،ونـد م خدا وهای مفهـ    مؤلفهبین  که  

کند و نـوع      میزان تنیدگی که احساس می      با ،مفهوم خدا دارد  
یعنی اگر  . رابطه مستقیمی وجود دارد    وی   ای  رفتارهای مقابله 

نگاه فرد به خداوند و ادراکی که وی از مفهـوم خـدا دارد بـه                
گر، خداوند دسـت      تنبیهمانند  های منفی نسبی خداوند       جنبه

                                                 
2- Deferring 
3- Collaborative  
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هنگام مواجهـه بـا منـابع       ردد این فرد    گوف  معط... و  نیافتنی  
 و  بـوده تری برخـوردار      زای زندگی از فشار روانی بیش      تنیدگی

 از  .کنـد    مـی  اسحـس اتـری را      راب بیش طمیزان تنیدگی و اض   
ای کـه بـه هنگـام         ا مقابلـه  یـ ای    سوی دیگر نوع رفتار مواجهه    

تحـت تـأثیر قـرار      نیـز   را  گیرد    مقابله با تنیدگی در پیش می     
مدار منفی که عمـالً       راهبردهای هیجان د مانند انتخاب    ده  می

کنـد    نه تنها مشکالت وی را در مقابله با تنیـدگی حـل نمـی             
 از طرف دیگـر فـردی کـه در          .افزاید  بلکه بر میزان آن نیز می     

تــصور از خداونــد و نــوع درکــی کــه از مفهــوم خداونــد دارد 
بـت را   خواه، ارزشمند و سایر ابعـاد مث        های خداوند نیک    جنبه

زا   دهد، در هنگام مواجهه بـا عوامـل تنیـدگی           مد نظر قرار می   
دهـد    مدار را مورد استفاده قرار می       ای مسأله   راهبردهای مقابله 

توانـایی غلبـه بـر تنیـدگی و حـل آن را پیـدا               و بدین ترتیب    
ذهبی  و بنــابراین ضــرورت توجــه بــه باورهــای مــ .کنــد مــی

ز پـیش آشـکار     بـیش ا  چگونگی نگرش فرد نسبت به خداوند       
 طـی جریـان     ونـد جا که مفهـوم خدا      ز آن اهمچنین  . گردد  می

تحـت تـأثیر     و   گیـرد    شکل می  وره تحول دو در طول    پرورش  
تقال این مفـاهیم    چگونگی ان باشد،    نظام آموزش و پرورش می    

تربیـت  های صحیح مبتنی بر اصـول          آموزش به کودک و ارائه   
ت پیـشبرد و    جهـ  شناسـی در    روان گیری اصول   کار  ا به ب دینی

 دنـ ک  می اهمیت بسزایی پیدا    ،   دینی  آموزش  ساختن اثربخش
توانـد در     گیری باورهای مذهبی مثبت در افراد مـی         زیرا شکل 

  ای که منجر به حل      استفاده مؤثر و بهینه از راهبردهای مقابله      
مسأله شده اثر گذاشته و ضمن ارتقا سالمت روانی فرد نقـش            

  .های روانی و عاطفی ایفا نماید در بروز بیماریای  گیرانه پیش
  

  گیری نتیجه
گیری رویکرد  شناخت خداوند که به عنوان آغاز شکل

در واقع سرآغاز تولد معنوی فرد  ،باشد  میمذهبی افراد مطرح
در مراحل اولیه درک مفهوم فرد از که  گردد؛  میمحسوب

و  نوع مفهوم خداوند از نظر فرد .یابد میخداوند تجلی 
های  کننده بینی د به عنوان پیشنتوان میاو  مذهبی های انگیزه

 در  و)29( معنادار سازگاری روانشناختی درنظر گرفته شوند
در مورد یا  در مورد خداوند و ذهبیای که یک فرد م واقع شیوه

د اد اندیشد ادراک او را از دنیا شکل خواهد  رابطه با خداوند می
به این موضوع  که .دهد قرار می تأثیر  فرد را تحتو رفتارهای
، سبک و شکل زندگی،  از زندگی فردبر تجربیاتنوبه خود 

چگونگی مواجهه با مسائل و مشکالت زندگی و نوع راهبردهای 
  .ل و مشکالت روزمره تأثیر خواهد داشتئمقابله با مسا

دهنده اهمیت نوع ادراک فرد از  گرچه نتایج پژوهش نشان
باشد   با تنیدگی می ای مقابلهه مفهوم خداوند در انتخاب شیوه

تواند  دیگر در این رابطه نیز میای  ولی وجود متغیرهای واسطه
ها و مطالعات بعدی به  توان در پژوهش که می ر قرار گیردظمدن

 همچنین تعمیم .ای پرداخت بررسی این متغیرهای واسطه
پژوهش حاضر به دلیل استفاده از یک مقیاس با عوامل و 

و شرایط فرهنگ اسالمی  خداوند با توجه به صفات محدود از
که این پژوهش با دانشجویان دانشگاه انجام  نیز با توجه به این

  .باید با احتیاط صورت گیردشده است، 
   و قدردانیتشکر
دکتر آقای  بزرگوار ستادهای علمی و آماری  ا  مشاوره از

  .شود  قدردانی میصمیمانه چاری  مسعود حسین
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Religious beliefs and coping strategies in students 
 

R. Nasirzadeh1, K. Rassolzadeh Tabatabaie2 
 

Abstract 
Background and Aim: Conceptualization of God is one way in which the multivariate domain of 
religious beliefs has been operationalized. This study was carried out in order to evaluate the 
relationship between Religious beliefs and coping strategies in students of Shiraz University. 

Materials and Methods: In this study, 251 college students were selected by using a stratified 
random sampling procedure. Carver’s coping strategies questionnaire and Gorsuch's God concept 
scale were used for data collection. The data was analyzed using Pearson correlation coefficient and 
step-by- step regression. 

Results: The result showed that problem-focused coping strategy was found to correlate positively 
with the benevolent, omni-ness, valuable God concept and negatively with the irrelevant, punishing, 
distinctness God concept. Benevolent god concept is capable to predict problem directed strategies 
nearly 12 percent itself. 

Conclusion: Considering the significant role of religion in heath, emphasizing on it in the field of 
training and treatment could be helpful in improving mental health of the society. 

Key words:  Religious Beliefs; God Concept; Coping Strategies; Stress 
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