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بررسی نقش عمل به باورهای دینی در پیش بینی خودکارآمدی و امید به زندگی زنان 

 مطلقه در بافت فرهنگی شهر ورامین

 

  اسماعیل اسدپور، عضو هیئت علمی گروه مشاوره دانشگاه خوارزمی

 

 

 

 چكیده 

امید به زندگی زنان مطلقه در  بررسی نقش عمل به باورهای دینی در پیش بینی خودکارآمدی وهدف از انجام پژوهش حاضر 

های مورد نظر، توصیفی -طرح پژوهش حاضر با توجه به موضوع، اهداف و فرضیه. باشد میبافت فرهنگی و مذهبی شهر ورامین 

بود که به مرکز مشاوره طالق دادگاه  931 جامعه آماری کلیه زنان مطلقه شهر کرج در سه ماهه اول . و از نوع همبستگی است

نفر بوده است  111 شهر کرج مراجعه نموده اند که تعداد آنها پس از استعالم از دادگاه خانواده این شهر تقریباً برابر با  خانواده

نفر با روش نمونه گیری داوطلبانه در دسترس انتخاب شده و آزمون امید به زندگی میلر، مقیاس  872که از این بین 

داده های جمع آوری شده به وسیله آزمون همبستگی پیرسون و . پاسخ دادند نامه معبد شرر و پرسش خودکارآمدی عمومی

، رفتار مذهبی (p<1/ 11)نتایج پژوهش نشان داد باورهای مذهبی . رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند

همچنین . و معناداری دارندبا خودکارآمدی رابطه مثبت ( p<10/1)و رفتار دینی ( p<1/ 11)، رفتار عملی (p<10/1)جمعی 

همین طور باورهای . درصد از واریانس خودکارآمدی را رفتار عملی ، رفتار مذهبی جمعی و رفتار دینی پیش بینی نمودند 2/ 

با امید به ( p<1/ 11)و رفتار عملی ( p<1/ 1)، رفتار مذهبی جمعی (p<1/ 1)، رفتار مذهبی شخصی (p<1/ 11)مذهبی 

درصد از واریانس امید به زندگی را رفتار عملی، رفتار مذهبی شخصی و رفتار  1 /3و معناداری دارد و  زندگی رابطه مثبت

توان نتیجه گرفت که عمل به باورهای دینی توان پیش بینی خودکارآمدی و  بدین ترتیب می. مذهبی جمعی پیش بینی نمود

 .ردامید به زندگی زنان مطلقه در بافت فرهنگی شهر ورامین را دا

 خودکارآمدی، امید به زندگی، باورهای دینی،بافت فرهنگی شهر ورامین: کلیدی واژگان 
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Abstract 

The present study aimed to evaluate the role of religious beliefs in the prediction of self-

efficacy and life expectancy among the divorced women in the cultural context of Varamin 

city, Iran. Considering the subject, objectives and theories, research procedures were based on 

definitions and correlations. Sample population consisted of divorced women, (approximately 

1,000) living in the city of Karaj, who referred to the Marriage and Divorced Counseling 

Center during April-June 2015. Among the participants, 278 cases were selected as reference 

by voluntary sampling. Data collection tools included Miller’s life expectancy test, Scherer’s 

general self-efficacy scale and inventory practicing. Data analysis was performed using 

Pearson’s correlation-coefficient and multiple regressions in SPSS version 20. Results of the 

study indicated that religious beliefs (P<0.001), cumulative religious behavior (P<0.05), 

practical behavior (P<0.001) and religious behavior (P<0.05) had positive significant 

associations with the self-efficacy. In addition, 8.1% of the self-efficacy variance was 

predicted to consist of practical behavior, cumulative religious behavior and religious 

behavior. Also, religious beliefs (P<0.001), personal religious behavior (P<0.01), cumulative 

religious behavior (P<0.05) and practical behavior (P<0.001) were observed to have positive 

significant associations with life expectancy, and 16.9% of the life expectancy variance was 

predicted to consist of practical behavior, cumulative religious behavior and personal religious 

behavior. Therefore, it could be concluded that religious beliefs play a key role in the self-

efficacy and life expectancy of divorced women in the cultural context of Varamin city. 

Keywords: Self-efficacy, Life Expectancy, Religious Beliefs, Cultural Context of Varamin 

City 
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  مقدمه

 شرفتیپ شیافزا به رو سرعت با هایچدگیپ نیا تناسب عدم و سو کی از یانسان های یدگیچیپ که ییآنجا از

 امدهاییپ و طالق دهیپد آنها نیمهمتر از یکی که است شده سبب را ای مالحظه قابل یاجتماع معضالت تکنولوژی

 توانند یم یاجئماع معضالت و طالق موضوع کهیطور به است یاجتماع معضالت بروز باعث خود که است آن از بعد

 یروان واکنش یبررس متأهل، های زوج نیب در طالق زانیم شیافزا به توجه با و باشند گریکدی معلول و علت دو هر

 و ینیبال نیمتخصص وزهامر. است تیحائزاهم یروانشناخت نظر نقطه از ،ییجدا دهیپد به نسبت مطلقه زنان

 مداخله برای را یمختلف های روش و دارند شترییب یآگاه مطلقه افراد یاجتماع یروان مشکالت از پژوهشگران

 (. 93  ،یآران یخار) اند کرده شنهادیپ یدرمان

 یندیراف دیام. است نموده جلب خود یسو به را قاتیتحق نیشتریب احتماالً ریاخ دهه دو در که است یمفهوم دیام

(. 0 81 ، 8کوباتا و دمنیف) ندینما یریگیپ را آن و نموده یطراح را ییها هدف تا دهد یم اجازه افراد به که است

 جهت در شدن ختهیبرانگ و اهداف به یابی دست جهت در مطلوب یرهایمس آوردن بوجود از شده درک تیقابل دیام

 ،یتعریف در( 8111)  1برگ و دیراو تچل،یر در،یاشنا(. 0 81 ، 9گونی و برناردو دو،) باشد یم ها راه نیا از استفاده

 نظر از. است هدف به رسیدن برای ریزی برنامه و اراده متقابل حس بر مبتنی که دانند می ذهنی ای مجموعه را امید

 چندین ایجاد برای بودن توانا نیازمند اغلب تحصیلی ی¬حیطه در مخصوصاً انگیز، چالش کارهای در موفقیت یو

 .است اهداف به رسیدن برای( مسیر) گذرگاه

 مداخالت به مثبت پاسخ خودگزارشی، سالمت جمله از ها شاخص انواع با که را روانی و جسمی سالمت امید،

 ارتقا رفتارهای و مؤثر کنارآمدن ،یزندگ از تیرضا شناختی، ایمن نیرومندی مثبت، خلق ذهنی، سالمت پزشکی،

 ، 0النیو و کوآتز نگ،یدان و،یمت ؛0 81 ونگ،ی و برناردو دو،) کند می بینی پیش اند، هشد مشخص سالمت دهنده

 .باشد یعاد یزندگ به مطلقه زنان بازگشت در کننده نییتع یریمتغ تواند یم بیترت نیبد که( 1 81

 که یطیشرا ودبهب در قدرتمند بالقوه و بعدی چند دهیچیپ عامل کی عنوان به دیام که است آن انگریب اتیتجرب

 به افراد توجه و تصورات دربردارندة دیام. باشد یم مؤثر یعاطف چه و یکیولوژیزیف بعد از چه دارد قرار آن در انسان

 گردد یم او رفتارهای در رییتغ و تالش باعث گردد حاصل مثبت جینتا دارد احتمال که تصور نیا با و است ندهیآ

 (.931  همکاران، و یبالجان)

. دارد اشاره ها مسؤولیت و وظایف انجام در خود های توانایی به فرد های قضاوت و باورها به مدیخودکارآ

(. 8113 ، 1داوسون و نیجا) شود تعریف نیز افراد در نفس به اعتماد از سطحی صورت به است ممکن خودکارآمدی

 به. است ژهیو تیموقع کی با آمدن کنار در خاص، عمل کی انجام در فرد ییتوانا یخودکارآمد بندورا، دگاهید از

 شده یطراح سطوح رساندن ثمر به یبرا شانیها ییتوانا با رابطه در افراد یها قضاوت به یخودکارآمد ،یعبارت

 (.931  ،ینظر و ملکی یجهان ،یفیشر ،ملکی یجهان) شود یم اطالق عملکرد

 کارهای انجام برای را اشخاص که دانند می ردیف درون منابع نیتر یغن را یخودکارآمد( 8112) 7 ایپاهار و ریبو

. شود می محسوب سالمتی به مربوط رفتارهای تغییر در ای کننده بینی پیش عامل عنوان به و سازد می توانمند فردی

 ؛1 81 ، 2توندئور و براک ،یوالک سانگ،) دارد را خود روانی منفی حاالت تغییر توانایی باال، خودکارآمدی دارای فرد

 یبحران طیشرا در تواند یم یخودکارآمد رابطه نیا در که( 1 81 ، 3یوراوانتیف و کاسال مانتگازا، ،یلئونارد ،یجرا
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 .دینما یاری طیشرا نیا با موثر مقابله جهت در را شانیا مطلقه زنان

 ینگفره -یاجتماع و یجسمان -یروان یموجودات فقط آنها. هستند یمتعال و یچندبعد یموجودات ها انسان

 یماد که دارند¬یم اظهار ها پژوهش شیافزا. هستند یاخالق و  یمعنو -ینید یموجودات عمدتاً آنها و باشند¬ینم

 ،یتینارضا عوض در. ندارد همراه به را داریپا ییخودشکوفا و یشادکام ثروت، و یویدن امور کردن دنبال ،ییگرا

 روان فیتعر در(. 8 81 ،1 کورتویالیوا) است داشته شیافزا مردم در یگانگیب و یانزواطلب خشم، اضطراب، ،یافسردگ

 معتقد کرفمان ای. است یانسان روح تظاهرات نیبرتر نید د،یترد یب: دیگو یم ونگیگوستاو کارل ن،ید یشناخت

 از عبارت نید دیگو یم نگیک ساموئل ای دارد، شهیر شیخو به دنیبخش مقام برای انسان آرزوی در نید ای است،

 انسان کاوش نیا: دگوی یم دیفرو ای ای است، پرستش و ترس احساس از یناش که است مرموزی روهایین به مانیا

 ن،یا بر افزون. کند کمک یزندگ مناکیب دادهاییرو بر غلبه در را او تا است یآسمان های دهنده یتسل افتنی برای

 دهد یم دخالت یهمگان های مارییب در مشارکت ۀمثاب به را اش تجربه و نگرد یم اغفال صورت به نید به وی

 (.931  پور، یدیسع و انیگلمحمد نژاد، یاسمی)

 عده توجه مورد ها یشانیپر و ها یآشفتگ با مقابله مؤثر راهبردهای عنوان به یمذهب مقابله و تیمعنو رابطه نیا در

 به معطوف سازگاری و نیا رو رکردکا تواند یم معنوی یستیبهز و است گرفته قرار مشاوران روانشناسان، از ارییبس

 های تیمحدود و تکنولوژی عصر( 923  همکاران، و هومن ؛927  ،یمحقق و یعقوبی) دینما تیتقو را خودکارآمدی

 ای و ناخودآگاه که است یموضوع نیوا داشت خواهد یپ در انسان روزمره یزندگ در را ییا تنش وجود ،یزندگ در آن

 نیا در یقیتحق در کهیبطور. داد خواهد سوق ینید جوامع در ژهیبو مذهب و تیمعنو یسو به را ها انسان خودآگاه

 به ینید های آموزه ارائه که داد نشان جینتا دارد، وجود پرتنش های تیموقع که ،یمارستانیب طیشرا در خصوص

 (.931  همکاران، و رصالحیم رضاپور) است شده پرتنش های تیموقع در آنان خودکارآمدی شیافزا باعث پرستاران

 صورت قاتیتحق که چرا شود گرفته نظر در زین یاجتماع های هیسرما عنوان به یحت تواند یم ینید باورهای به عمل

 حسن) دارند را شترییب یزندگ به دیام و هستند شادتر یمذهب کشورهای در یمذهب افراد که دهد یم نشان گرفته

 های تعارض حل یچگونگ و یزندگ سبک بر ریتأث با پژوهشگران یبرخ تقاداع به مذهب(. 939  میریان و لزگی،زاده،

 نیا به و دهدیم پاسخ وی استعدادهای و تهایفعال معنای و یزندگ هدف درباره انسان یاساس سؤال دو به یارزش

 سازش گر،ید عبارت به. کند یم کمک انسان یده خودنظم و معنوی و یروانشناخت سازمان یافتگی وحدت به بیترت

 آنهاست به ییپاسخگو یپ در انسان که است یمهم های خواسته به پاسخ مستلزم یزندگ لیمسا با انسان یافتگی

 (. 92  احسان، یبهرام)

 عبادت، خداوند، به توکل  لیقب از ییرفتارها. دارند یزندگ کردن دار معنا در یمثبت ریتأث ،یمذهب دیعقا و رفتارها

 و معنا داشتن. شوند فرد یدرون آرامش موجب مثبت، یها نگرش به قیتشو و دیام جادیا قیرط از توانند یم... و ارتیز

 ،یزندگ زای مشکل طیشرا در خداوند یاری به یدواریام واال، یمنبع به داشتن تعلق احساس ،یزندگ در هدف

 آنها بودن دارا با یمذهب دافرا که هستند هایی روش جمله از یهمگ ،...و یمعنو و یاجتماع های تیحما از یمند بهره

 (.8117 ،   مائو و انگی) شوند متحمل را یکمتر بیآس ،یزندگ یفشارزا حوادث با مواجهه در توانند یم

 یخودکارآمد ارتقاء بر تواند یم ینید یباورها و بودن یمذهب که اند داده نشان نیشیپ یها پژوهش نکهیا رغم یعل

 به پژوهش نیا جهت نیبد که اند ننموده یبررس را رهایمتغ نیا رابطه یپژوهش چیه اما باشد، موثر یزندگ به دیام و

 رابطه مطلقه زنان در ینید باورهای به عمل با یزندگ به دیام و خودکارآمدی نیب ایآ که دهد یم پاسخ پرسش نیا

 دارد؟
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  روش 
جمعیت  .است یهمبستگ نوع زا و یفیتوص نظر، مورد های فرضیه و اهداف موضوع، به توجه با حاضر پژوهش طرح

 کرج شهر خانواده دادگاه طالق مشاوره مرکز به  931  اول ماهه سه در که کرج شهر مطلقه زنان هیکل مورد مطالعه،

 حجم .است بوده نفر 111  با برابر باًیتقر شهر نیا خانواده دادگاه از استعالم از پس آنها تعداد که اند نموده مراجعه

 یریگ نمونه روش با که است شده برآورد نفر 872 مورگان، جدول اساس بر و پژوهش جامعه به توجه با نمونه

 دادگاه یسو از طالق یبرا که یزنان از مراکز، نیا در حضور با که بیترت نیبد شدند؛ نشیگز دسترس در داوطلبانه

 .شدند انتخاب نظر مورد نمونه بودند، شده داده ارجاع خانواده یها

 وهشابزار پژ -1

 یقلب مارانیب در سنجش جهت بار، نیاول آزمون نیا. است یصیتشخ آزمون نوع از یآزمون لر،یم امید آزمون( الف

 ¬عامل یهماهنگ نظر از مجدد طور به لریم پرسشنامه. دهد نشان ها آن در را دیام زانیم تا رفت کار به کایآمر در

 یرفتارها نظر از مختلف یها جنبه انتخاب در دقت و گریمده با ها ماده یهماهنگ و دیام یبرا شده شنهادیپ یها

 ها آن دییتأ مورد که گرفت قرار یبررس و بحث مورد کایآمر یها دانشگاه ارانیاستاد از نفر شش توسط دیام از یحاک

 دهما که باشد یم یدرماندگ و یدواریام یها حالت از جنبه 12 شامل لریم آزمون(. 927  ،ینیام پاشا؛) شد واقع

 برابر در. اند شده دهیبرگز دیناام ای دواریام افراد در یرفتار پنهان ای آشکار تظاهرات یمبنا بر آن در شده دیق یها

 یب ،8=مخالف ، =مخالف اریبس) اند شده نوشته شرح یا به یجمالت است رفتاری نشانه یک نمایندة که جنبه هر

 می کسب امتیاز کند می صدق او با رابطه در که ای جمله تخابان با فرد هر( 0=موافق اریبس ،1=موافق ،9=تفاوت

. است ناامیدی یا امیدواری مبین شده کسب امتیاز جمع. کند می تغییر 0 تا   از جنبه هر ای نمره های ارزش. کند

 دکن کسب را 12 امتیاز فردی چنانچه و باشد می متغیر 811 تا 12 از شده کسب امتیازات دامنه میلر آزمون در

 ماده از میلر پرسشنامه از جمله 8 . دهد می نشان را امیدواری حداکثر 811 نمره و شود می تلقی درمانده کامالً

 و ارزشیابی در  82،87،93،92،91،99،9،  ،9 ،1 ،2 ،80: از عبارتند ها شماره ابن مه شده لیتشک یمنف یها

 نمره از نامه، پرسش این روایی تعیین برای( 920 ) حسینی. گیرند می نمره برعکس ها شماره این گذاری، نمره

 مشخص و است شده همبسته مالک سؤال نمره با پرسشنامه کل نمره که ترتیب این به. کرد استفاده مالک سؤال

 خ کرونبا آلفای روش دو از پرسشنامه پایایی تعیین برای و. دارد وجود یدار یمعن مثبت رابطه دو نیا نیب که دیگرد

 زین( 921 ) انینیحس قیتحق در. باشد یم 1923 و 1931 با برابر آن بیضرا تبیتر نیا به  که کرد ستفادها تنصیف و

 به آمده دست به بیضرا که شده استفاده فیتنص و کرونالخ یآلفا روش دو از مذکور پرسشنامه ییایپا نییتع یبرا

 برای. باشد می شده یاد پرسشنامه قبول قابل ضرایب انگریب که باشد یم 1910 و 1913 ها یآزمودن کل یبرا بیترت

 پرسیده ها آزمون از همزمان طور به که مالک سؤال نمره با را پرسشنامه کل نمره ، نیز پرسشنامه روایی محاسبه

 .دارد وجود داری معنی مثبت رابطه دو این بین که شد مشخص و گردید همبسته شد،

 فیتنص و کرونباخ آلفای روش از استفاده با زندگی به امید پرسشنامه پایایی ضرایب که( 922 ) همکاران و  یغالم

 پرسشنامه مطلوب ییایپا انگریب که است، آمده بدست 1931 و 1930 بیترت به مقباس کل یبرا دیگرد محاسبه

 یفاآل روش دو از زا لریم یزندگ به دیام اسیمق ییایپا بیضرا( 927 ) همکاران و پاشا نیهمچن. باشد یم مذکور

 ییایپا بیضرا انگریب که آمد بدست 1930 و 1938 با برابر بیترت به جینتا که داد قرار یابیارز مورد فیتنص و کرونباخ

 .باشد یم مذکور پرسشنامه مطلوب

 یکارآمد خود اسیمق. است شده ساخته( 328 ) گرانید و شرر توسط :شرر یعموم یخودکارآمد اسیمق(ب

 0  و 9  ،3 ،2 ،9 ،  یها ماده. ردیگ یم تعلق ازیامت 0 تا   از ماده هر به که است یا نهیگز 0 ماده 7  یدارا شرر

 ،8  ،   ،1  ،7 ،1 ،0 ،1 ،8 یعنی گرید یها ماده و   یال 0 از بیترت به چپ به راست از کرتیل اسیمق حسب بر

 بیترت نیبد. دهند یم اختصاص خود به را ازیامت 0 یال   از ای راست به چپ از یعنی معکوس بصورت 7  و 1  ،1 

 ییها پژوهش براساس( 921  ینیمب. )است 7  نمره نیتر نییپا و 20 اسیمق نیا در یکارآمد خود نمره نیباالتر
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 20/1 تا 73/1 و 20/1 تا 71/1 از بیترت به کردن مهین دو روش قیطر از اعتبار بیضرا شده انجام رانیا در که

 بیترت به را یاجتماع و یعموم یکارآمد خود کرونباخ یآلفا بیضرا( 328 ) ررش(. 921  ینیمب) اند شده گزارش

 (.921  ،ینیمب) کرد گزارش 1/ 7 و 71/1 با برابر

( 931  ،یشفق و یکاظم از نقل به ؛923 ) همکاران و رضاپور و/. 2 کرونباخ یآفا قیطر از را اسیمق نیا ییایپا

 و رضاپور و( 921 ) فوالدچنگ و ینجف پژوهش در زین آزمون ییوار نیهمچن. اند کرده گزارش را/. 21 ییایپا

 (.931  ،یشفق و یکاظم از نقل به) گرفت قرار دییتا مورد( 923 ) همکاران

 را اسالمی باورهای به( نگرش و اعتقاد نه) عمل که است پرسش 80 دارای معبد مقیاس :معبد نامه پرسش( ج

 –رفتار مذهبی جمعی  –رفتار مذهبی شخصی  : ن آزمون عبارتند ازگانه ی ای 1خرده مقیاس های . سنجد¬می

 ترتیب، بدین.  شود می گذاری¬نمره چهار، تا صفر از که دراد گزینه 0 آزمون پرسش هر رفتار دینی –رفتار عملی 

 (.923  ،یبرغمد و زاده یحاج) است صد کل نمره بیشترین و صفر کل نمره کمترین

 و ینید افراد سهیمقا قیطر از آن مالک به وابسته اعتبار باالست، یمنطق و صوری محتوا اعتبار دارای آزمون نیا 

 پژوهش به توجه با آزمون در یتیشخص های یژگیو تفاوت)  سازه اعتبار و 21/1 – 72/1 اعتبار بیضر با ینید ریغ

 شده گزارش 71/1 ییبازآزما قیطر از آزمون نیا ییایپا. است آمده بدست( 1/ 111) نهیزم نیا در شده انجام های

 (.921  گلزاری،) است شده گزارش 31/1 کرونباخ آلفای بیضر قیطر از و 1/ 3 کردن مهین دو قیطر از و است

 ها داده لیتحل و هیتجز

ضریب همبستگی   آزمون های آمار توصیفی،( 81نسخه )  SPSSبا استفاده از نرم افزار آماری  ها داده لیتحل و هیتجز

 . معنادار در نظر گرفته شد 10/1کمتر از  pمیزان  .شدیون خطی  انجام و رگرس

  یافته ها 

%   90  کارشناسی ارشد و باالتر و  % 1919 کارشناسی، .%   1کاردانی، %  091 دیپلم، %   29 زیر دیپلم % 8927

 به مربوط استاندارد افانحر واریانس ن،یانگیم شامل یفیتوص جیتان .بدون ثبت اطالعات در این زمینه بودند

 .است شده هیارا   جدول در مطالعه نیا گانهسه هایآزمون

 

 

 (n=872)ی متغیرهای پژوهش فیتوص اطالعات جدول 

 انحراف معیار واریانس میانگین متغیر

 17/7 20/00  11/0 باورهای دینی

 01/1 87/81 1 /71 رفتار مذهبی شخصی

 12/9 01/3 8 /81 رفتار مذهبی جمعی

 11/9 10/3 9 /91 رفتار عملی

 21/8 17/2   /   رفتار دینی

 7/ 0 11/01 07/92 خودکارآمدی

 0 /81 37/898 81 /11 امید به زندگی
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 ضریب همبستگی بین باورهای دینی و خودکارآمدی. 8جدول 
 رفتار دینی رفتار عملی رفتار مذهبی جمعی رفتار مذهبی شخصی باورهای دینی متغیر

 8/1  1/ 8 1/1  13/1 81/1 ودکارآمدیخ
P 11 /1  8/1 1 /1 11 /1 11/1 

                       *P< 50/5            **P< 5 /5  

 

 ضریب همبستگی بین باورهای دینی و امید به زندگی. 9جدول 
 رفتار دینی رفتار عملی رفتار مذهبی جمعی رفتار مذهبی شخصی باورهای دینی متغیر

 -1/1 1 991/1 32/1  818/1 999/1 ندگیز به امید
P 11 /1 11 /1 11 /1 11 /1 217/1 

                        *P< 50/5            **P< 5 /5  

 

 

با خودکارآمدی،  یجمع یرفتار مذهبمشاهده می شود، بین باورهای مذهبی با خودکارآمدی،  8چنانکه  در جدول 

بین رفتار (. P<1/ 1)با خودکارآمدی  رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد  ینیرفتار دبا خودکارآمدی و  یرفتار عمل

همبستگی بین باورهای  9در جدول (. P>10/1)مذهبی شخصی با خودکارآمدی رابطۀ معناداری وجود نداشته است 

 . مذهبی و امید به زندگی ارائه شده است

 به با امید زندگی، رفتار مذهبی شخصی به ا امیدمشاهده می شود،  بین باورهای مذهبی ب 9چنانکه در جدول 

زندگی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد  به با امید یرفتار عملزندگی، و  به با امید یجمع یرفتار مذهبزندگی، 

(1 /1>P )نتایج  . رابطه معنی داری وجود ندارد زندگی به امیدبا  ینیدرفتار  متغیربین در حالی که . وجود دارد

 0و  1در جدول ( رفتار مذهبی شخصی و جمعی، رفتار عملی و دینی)ون رگرسیون خطی متغیرهای مستقل آزم

 .نشان داده شده است

 

 

 یرفتار مذهبزندگی از روی رفتار عملی، رفتار مذهبی جمعی و  به ضرایب رگرسیون برای خودکارآمدی. 1جدول 

 یجمع

 شاخص ها

 متغیرها

R 
 

R2 F P  ضرایبβ T داریسطح معنا 

 1/ 1 11/9 1/ 8 1/ 1 9 /08 11/1 1/ 8 رفتار عملی

 1/ 1 17/8 1/1  1/ 1 78/3 11/1 80/1 رفتار مذهبی جمعی

 191/1 1/8  8/1  1/ 1 11/2 12/1 82/1 رفتار دینی

 

گیرد که بر اساس  مورد استفاده قرار می Fبه منظور آزمون معنی داری ضرایب رگرسیون به دست آمده، آزمون 

دهد، در تحلیل  نشان می Fهای  طور که آزمون همان. گیرد نسبت بین مربع میانگین رگرسیون باقیمانده صورت می

همچنین . معنی دار است > P 10/1ی در سطح نیو رفتار د یجمع یرفتار مذهب ،یرفتار عملرگرسیون اثر متغیر 

که رفتار عملی قوی ترین پیش بینی کننده و رفتار دینی ضعیف ترین پیش بینی کننده دهد  نشان  می βضرایب 

 .باشد خودکارآمدی می
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 یجمع یرفتار مذهبرفتار عملی، رفتار مذهبی جمعی و از روی  زندگی به امیدضرایب رگرسیون برای پیش بینی  . 0

 شاخص ها

 متغیرها

R 
 

R2 F P  ضرایبβ T P 

 1/ 11 22/0 981/1 1/ 11 79/99 13/1  991/1 رفتار عملی

 111/1 70/8 07/1  1/ 11 11/89 17/1  929/1 رفتار مذهبی شخصی

 117/1 8/ 7 01/1  1/ 11 2 /03 13/1  1/  1 رفتار مذهبی جمعی

 

گیرد که بر اساس  مورد استفاده قرار می Fبه منظور آزمون معنی داری ضرایب رگرسیون به دست آمده، آزمون 

دهد، در تحلیل  نشان می Fهای  طور که آزمون همان. گیرد بین مربع میانگین رگرسیون باقیمانده صورت می نسبت

. معنی دار است > 10/1Pرفتار مذهبی جمعی در سطح و رفتار مذهبی شخصی  ،یرفتار عملرگرسیون اثر متغیر 

و رفتار مذهبی جمعی ضعیف ترین  دهد که رفتار عملی قوی ترین پیش بینی کننده نشان  می βهمچنین ضرایب 

 .باشد می زندگی به پیش بینی کننده امید

  گیری نتیجه بحث و 
مطلقه بود  زنان در دینی باورهای به عمل با زندگی به امید و خودکارآمدی بین رابطه هدف پژوهش حاضر بررسی

 زنان یخودکارآمد با( آن یها مولفه و) ینید یباورها به عمل نیب که داد نشان پژوهشکه براین اساس نتایج 

 باشند، داشته یشتریب ینید یباورها مطلقه زنان چه هر که یمعن نیبد دارد؛ وجود یمعنادار و مثبت رابطه مطلقه

 زاده، یاحمد ،یانیآشت یفتح آزاد، یها پژوهش جینتا با افتهی نیا. داد خواهند نشان زین را یباالتر یخودکارآمد

 و( 931 ) رصالحیم رضاپور ،(931 ) ییرضا و یغفار ،( 93 ) همکاران و رنجبر ،(939 ) یزمان و یسیان

 .باشد یم همسو( 927 ) کامکار اکبری،گل پرور و

 و سودمند عضوی جامعه در را خود که یکس و دارد یم وا یگذشتگ خود از و تیفعال و کار به را انسان خدا، به عشق

 افرادی داده نشان یاجتماع های یبررس و ینیع های تجربه. شود یم نیتأم او یروان سالمت و ثبات ندیبب ارزشمند

 را ییها آموزش نیچن که ییآنها از شتریب اند افتهی پژوهش یاخالق و ینید و یمنطق و نیراست های آموزش با که

 و انحراف و زییست جامعه به کمتر و اند کرده فداکاری و برداشته گام یاجتماع ارزنده های هدف راه در نداشتند

 .است کار نیباالتر خدا تیرضا آنها برای رایز اند، شده دهیکش انتیخ

 است، گذارده شینما به خود تجربه و خیتار در نید را نقش نیا الواقع یف و بود متوقع توان یم نید از که یکارکرد

 امکان یمشکل حل ای یازین به ییپاسخگو و دارد وجود یآدم در یتعارض و یبحران که یهنگام. است یبخش مقاومت

 او به و ردیبگ را فرد یواماندگ و بحران اشتداد و یفرسودگ یجلو تواند یم آن به وابسته میمفاه و ینید مانیا ندارد،

 سالمت در مهم محور نیا دهنده نشان... و رضا توکل، صبر، مانند ینید میمفاه. ببخشد یاستوار و یریدل و اراده

 نیگزیجا ها آن از یکی و است ییسازوکارها یدارا یآدم روان در یابی مقاومت. است یوحر یبحرانها مهار و یروان

 را آن گرید یبعد در کوشد یم بکند، یناکام و شکست احساس ساختها و ابعاد از یکی در هرگاه یآدم. است یساز

 یمتعال یها زهیبرانگ و ادهاستف سازوکار نیا زین انیاد یها آموزه در سازد، نیگزیجا را یگرید امر و کند جبران

 (. 92  ،یاعراف) است شده دیتاک چاره رقابلیغ یها رنج و درد نیگزیجا عنوان به یمعنو یها تیموفق و یمانیا

 که دانند یم یاریبس یکنشها یدارا نید در شانیمحور نقش بر عالوه را یمذهب رسوم و مناسک همکاران و لکایاسپ

. میکن یم بودن فشار تحت احساس که است یهنگام ژهیو به ما، یشخص جهان و خود رمها تداوم و جادیا آنها از یکی

 دهند یم ما به را مشکالت بر غلبه در یخودکارآمد احساس ینید یها نییآ و مناسک که دارند اعتقاد نیهمچن آنها

 یدارا افراد ،یمعنو و ینید یها تجربه یمتعال تیماه لیدل به نیهمچن(. 8119 ،8 گروچ و ، هود، هانسبرگرلکایاسپ)

 که هستند خود یشغل و یزندگ یها تجربه از یدرک با ارتباط در مداوم طور به یمعنو و ینید لیاص یباورها یدارا

 رییتغ را انسان یباورها و افکار و یزندگ یدادهایرو توانند یم مداخالت نیا. است یاله و یمعنو مداخالت شامل

                                                           
12

 . Spilka, Hood, Hansberger, Gorsuch 
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 تیموقع در روزمره پرتنش مسائل و مشکالت حل جهت در یا مقابله اهبردر کی عنوان به تواند یم تیمعنو. دهند

 قبول از انسان گذارد ینم آن، به ژرف یآگاه و مانیا از برخاسته تیمعنو. دینما فایا یمهم نقش مختلف یها

 یباورها از یرداربرخو و یاله امداد به اعتقاد. دینما رها تمام مهین را آن و کند یخال شانه تیمأمور انجام و تیمسئول

 .گردد یم سبب را یخودکارآمد شیافزا و برد یم نیب از را یسست و ضعف که بوده یگرانقدر هیسرما ینید

 مطلقه زنان یزندگ به دیام با( آن یها مولفه و) ینید یباورها به عمل نیب که داد نشانعالوه براین، مطالعه حاضر 

 به دیام باشند، داشته یشتریب ینید یباورها مطلقه زنان چه هر که ینمع نیبد دارد؛ وجود یمعنادار و مثبت رابطه

 یلزگ و انیریم زاده، حسن ،(1 81) مکوندی یها پژوهش جینتا با افتهی نیا. داد خواهند نشان زین را یباالتر یزندگ

  الکس ،( 93 ) یرحمان ،( 93 ) نادیقهرمانی و  ،( 93 ) یناد و یقهرمان ،(939 ) همکاران و یشوهان ،(939 )

 .باشد یم همسو( 8113) 9 نیکوزار -زیاوکل و( 1 81) کیسابر ،(  81) همکاران و

 در افراد زندگی سبک و مقابله بردهای راه نقش برای زیادی اهمیت اخیر های سال در بهداشت شناسی روان

 هستند رفتاری و شناختی های توانایی مقابله، های شیوه. است شده قایل ها آن روانی و جسمانی سالمت چگونگی

 فرد منابع از فراتر بوده، فشارآور که بیرونی و درونی خاص نیازهای کنترل منظور به استرس معرض در فرد توسط که

 و دعا مانند مذهبی منابع از که روشی عنوان به مذهبی مقابله راستا همین در. شوند می گرفته کار به باشند، می

 اند داده نشان اخیر های یافته. است شده تعریف کند، می استفاده مقابله برای...  و ندخداو به توسل و توکل نیایش،

 حوادث مثبت تفسیر برای ای وسیله هم و عاطفی حمایت منبع عنوان به هم ها مقابله نوع این که جا آن از که

 بیشتر برای ها آن کارگیری به رو این از. نمایند تسهیل را بعدی های مقابله کارگیری به توانند می هستند، زندگی

 کنترل در طریق این از و است مذهبی های فعالیت و باورها بر متکی مذهبی مقابله کلی طور به. باشد می مفید افراد

 و نعمتی دوپالتی، انیطالبمحمدنژاد، ابوطالبی، ) کند می کمک افراد به جسمی های ناراحتی و هیجانی های استرس

 939.) 

 تکیه عنوان به خداوند واقع در شود، می هستی کل به فرد دار هدف و دار معنی نگرش موجب خدا به ایمان یطرف از

 از. آوریم حساب به دلبستگی موضع عنوان به را او دهد می اجازه که است شرایطی دارای دلبستگی منبع و گاه

 کند رجوع او به تواند می زندگی مشکالت در فرد که مطمئن است پناهگاهی دلبستگی، منبع این های ویژگی

 حضور شود می همیشه فیزیکی حضور عدم علیرغم است، انسان کنار در و دسترس در همیشه ،(8111 فر، ساالری)

 به آگاه و کارها همه به قادر را او چون داند می ایمنی اساس را خداوند معتقد فرد اینکه دیگر و کرد احساس را او

 (.331  ،1 پاتریک کیرک) کند می امنیت و قدرت احساس او وجود از معتقد فرد بنابراین داند، می امور همه

 این...(  و جعفری طباطبایی، عالمه قیم، ابن نجاتی، مطهری،) اسالمی نویسندگان و متفکران از بسیاری نیهمچن

 دارنده باز املع یا روانی سالمتی و آرامش کننده تأمین اسالمی اعتقادات به پایبندی و خدا به ایمان که را نظر

 ایمان آثار جمله از( 970 ) مطهری استاد باور به. اند داده قرار توجه مورد است، روانی های بیماری از بسیاری

 دست به هم روانی سالمت نشود، حاصل اعتقادی بهنجاری و سالمت که امی ماد و است خاطر آرامش مذهبی،

 . آید نمی

 بر مناسب پیامدهای و مثبت تأثیرات دارای زیر دالیل به مذهبی تفکر است معتقد(  33 ) برگین راستا نیا در

 فراهم را بینی خوش و امید. 8 سازد؛ می فراهم زندگی برای معنایی مذهب.  : باشد می افراد نشاختی روان وضعیت

 برانج را شخص کنترل عدم احساس جبران که دهد می خداوند توسط کنترل احساس مذهبی افراد به. 9 آورد؛ می

 کند می ایجاد را اجتماعی مثبت هنجارهای. 0 آورد؛ می فراهم شخص برای را بهتر زندگی روش و راه. 1 کند؛ می

 (. 972  خسروی، از نقل به) انگیزد می بر را اجتماعی های حمایت خود که

 کند می برآورده را انانس اساسی نیازهای از بسیاری که مذهب داشت اظهار توان یم افتهی نیا نییتب در بیترت نیبد

 اخالقی، خصوصیات و، نموده تحکیم فرد در را قدرت و امید کند، می پر را او معنوی و عاطفی اخالقی، خالءهای و

                                                           
13

 . Okuliez–Kozaryn 
14

 . Kirkpatrick 
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 و مصائب و مشکالت برابر در انسان برای محکمی بسیار پایگاه داده، استحکام اجتماعات و فرد در را معنوی

 مصائب با که مطلقه زنان در را یزندگ به دیام تواند یم تینها در سان نیبد و کند می ایجاد زندگی های محرومیت

 .دینما تر روشن شانیا یبرا را ندهیآ و دهد ارتقاء کنند، یم نرم پنجه و دسته یاریبس

 و یگروه تعلق احساس جادیا آن بالطبع و ینید تیهو آوردن وجود به با تواند یم یمذهب شیگرا و باورها یطرف از

 سان نیبد و انجامدیب یاجتماع روابط بهبود به افراد، ریسا با نمودن مشارکت و یمذهب یها مراسم تر االنهفع شرکت

 تیحما ،یمذهب های  مراسم در شرکت جهت به توانند یم دارند یشتریب یمذهب یباورها که یا مطلقه زنان

 به نسبت یشتریب دیام از سان نیبد و ندینما جادیا یقو یاجتماع یها شبکه و آورند دست به یشتریب یاجتماع

 در دارند، سروکار مطلقه زنان با که یشناسان روان و مشاوراننظر به یافته های این پژوهش،  .باشند برخوردار ندهیآ

 زنان، نیا یزندگ به دیام و یخودکارآمد بهبود جهت در یمذهب یباورها نقش بر زنان نیا درمان و مشاوره ندیفرا

 دوباره بازگشت جهت در را موثر ییها گام زنان، نیا یزندگ به دیام و یخودکارآمد بهبود با بتوانند ات ندینما دیتاک

، اولین پیشنهاد کاربردی قابل طرح بردارند روان سالمت و یزندگ تیفیک بهبود و یزندگ یعاد روند به شانیا

 از یریشگیپ یارهایمع از یکی عنوان به ندتوا یم نیتد اریمع ،در این زمینه آنچه اهمیت دارد.  پژوهش حاضر است

همچنین الزم  .شود گرفته نظر در خطر، معرض در مطلقه زنان ییشناسا ای و مطلقه زنان در یروان یناهنجار بروز

 را ییها کتابچه و یآموزش یبروشورها طالق، مشاوره مراکز به مراجعه هنگام در زنان نیا یبرا ،امر مسئوالناست، 

 در امن یگاهیپا عنوان به خدا از بتوانند زنان نیا سان نیبد و ندینما تیتقو را شانیا یمذهب یباورها تا ندینما هیته

چون پژوهش  .بخشند بهبود را خود روان سالمت بتوانند تینها در تا ندینما استفاده طالق از پس دشوار تیوضع

یم نتایج به زنان مطلقه دیگر شهرها الزم است حاضر بر روی زنان مطلقه شهر کرج انجام گرفته، بنابراین در تعم

 . جانب احتیاط رعایت گردد

 

 

 تشكر و قدردانی
بدین وسیله از شرکت کنندگانی که با مشارکت صمیمانه خود، انجام این پژوهش را ممکن نمودند، تشکر و قدردانی 

 . می شود
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