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 چکیده
 میزان بر اساس شهر تهران 4 یمنطقهزنان متأهل  یشناختروان یآورتاب بینییشپهدف از پژوهش حاضرر  

نفر از زنان  021مشررتمل بر  یانمونه .اسرر  در آنانپایبندی مذهبی، ناپایبندی مذهبی و دوسروررایی مذهبی  

 یریرنمونه صورتبهکرد  بودند  مراجعه 0141در سال  4 یمنطقه یمشراور  متأهل که به مراکز فرهنگی و 

 یشناختروان یآورتاب( و 0111) یبزررپایبندی مذهبی جان  یپرسشنامهانتخاب شردند و دو   در دسرترس 

ضررریه همبگررتگی پیرسررون و   یهاروشپژوهش با  یهاداد ( را تکمیل کردند. 5111) یویدسرروندکانِر و 

 در سطح( 062/1) یمذهببا پایبندی  یآورتابایج نشان داد که رررسیون چند متغیر  تجزیه و تحلیل شد. نت

P<0/01   ( در -13/1) یمذهببا دوسرروررایی  یآورتابهمبگررتگی متب  داشرر . ای  در حاسی اسرر  که

همبگررتگی منفی  P<0/05( در سررطح -55/1کل )( و پایبندی -03/1، ناپایبندی مذهبی )P<0/10سررطح 

نتایج تحلیل رررسرریون چند متغیر  نشرران داد که دوسرروررایی مذهبی و پایبندی مذهبی    ی چنهمداشرر . 

را در سرررطح  یشرررناختروان یآورتابدرصرررد از واریان   91کل  درصرررد و پایبندی مذهبی 01مشرررترکا  

 بینییشپمیران نراپایبندی مذهبی به دسیل اینکه ردرت تبیی  در    ی در ا .کننرد یم یی تب P<0/01 یمعنرادار 

 اس . شد حذفرررسیون  یمعادسهرا نداشته، از  یآورتاب

 یآورتاب ،6، دوسوگرایی مذهبی5، ناپایبندی مذهبی4پایبندی مذهبی واژگان کلیدی:

 7یشناختروان

                                                           
 at.kalantar@yahoo.com، دانشگا  عالمه طباطبائیررو  مشاور  استادیار . 1

 drasali.93@gmail.com، کارشناس ارشد مشاور  ی مدرسه دانشگا  عالمه طباطبائی. 5

 یدانشگا  عالمه طباطبائ مشاور  ی خانواد  دانشجوی کارشناسی ارشد. 1

4. religious affiliation 

5. religious unaffiliation 

6. religious dual - orientation 

7. Psychological resilience 
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 مقدمه

مهم در  یهاساز از  یکی روان شرناسان اس .  موردتوجهمفاهیم  ی ترمهمسرالم  روانی از  

 یهاحوز در  اییژ و جایگا  اسررر  که 0یآورتاب ،سرررالمر   یشرررنراسررر  روان یحوز 

وهان و سیلز، ک -کمبلدارد )خانواد  و بهداش  روانی  یشناسروان، متب  نگر یشناسروان

 (.5116، 5استی 

ای  مفهوم نوظهور که به  .شرررودیمهای مختلف تعریف  صرررورتبه یآورتراب مفهوم 

اسررر ، نقش مهمی در  یزانگچرراسش هرراییرر مورعدر برابر  آمیزیرر موفقمعنرای مقرراومر    

 ییهظرن. هاس آن برو یک عامل مهم برای حل مشکالت و غلبه  کندیمسازراری فرد ایفا 

نیگررر ل بلکه دارای  ییرناپذیرتغانگرررانی   یهاضرررعفانگررران اسررریر » :رویدیم یآورتاب

 ییناتوا ،یآورتابمرکزی اکتر تعاریف  یهگررته . «نامحدودی اسرر   یباسقو  هایییتوانا

«bounce back»   ر منظواما سزوما  ل «بهبودی بعد از شرکگر  و شرایس سخ   » لیعنیل اسر

ای فرد ردر هر مورعیتی ب یآورتابدروارع  شررایس سخ  شرایس خا  و بحرانی نیگ .  از

 (.0140جمشدیان رلعه شاهی،رشاس  )مشکلنیروی کمکی و 

ظرفی  انگرران برای مقابله و انطباب با سررختی، رنج، م رریب  و دیگر  عنوانبه یآورتاب

تأکید  یآورتاب یبر رو. مطاسعات مختلف هگررر در زنردری روزانه   زااسرررترسعوامرل  

عنا که فرد . بدی  مزاس یهآسر فراتر از برخورد و انطباب با تجربیات  یآورتابکه  کندیم

کنات و دارد )ر شررررایس نامناسررره را  متب  در براب ییو شرررردرت بازرشررر  و رشرررد به  

 (.1،5109دریوی 

 هاهیآسناروار )را سرازراری متب  فرد در واکنش به شررایس    یآورتاب( 5110) 9واسر

 یدکنند تهدیا شرایس  هایهآسر ، تنها پایداری در برابر یآورتاب اسبته .داندیمو تهدیدات( 

و سازند   ، بلکه شرک  فعالیگ ننیگر  و حاستی انفعاسی در رویارویی با شرایس خطرنا   

 ، توانمندی فرد در بررراری تعادل یآورتابرف   توانیمدر محیس پیرامونی خود اسررر . 

                                                           
1. Resilience 

2. Campbell-Sills,Cohan& Stein 

3. Cénat & Derivois 

4. Waller 
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اکتر  ،ی بر ا(. افزون 0،5111ر و دیویدسونکانِاس  )روانی، در شررایس خطرنا    -زیگرتی 

نوعی ترمیم خود برا پیرامدهای متب  هیجانی،    یآورتراب اورنرد کره   بر  ی بر اپژوهشرررگران 

 (.5110 ،و ماسِ 0440زی،رارمِهگ  )عاطفی و شناختی 

مؤثر در برابر حوادث زندری  پذیریانعطافرا  آوریتاب( 5116و همکارانش ) 5مندل

توانایی سرررازراری مناسررره در هنگام روبرویی با   آوریتابکه  کننرد میو بیران   داننرد می

 ار آوریتاب هاآن ،دیگرعبارتبهمهم اس .  تهدیدهایو خطرنا  یا  زااسرترس  هایزمینه

 یزا معرفاسررترسبا حوادث تروما و  روییروبهبعد از  پذیریانعطافجبران و  توانایی بهبود،

 کهی ا، یکی داننرد میمهم  آوریتراب . منردل و همکرارانش دو وجره را در مفهوم    کننرد می

در برابر ای  حوادث  کهی او فشرررار و سرررختی را تجربه کنند و دوم   ترومرا  یحرادثره  افراد 

باشرند و دس  به جبران برای بازرش  به عملکرد و کارکردهای معمول خود،   یرپذانعطاف

 (0111کشتکاران،.)بزنند

، تمرام تعراریف در چنردی  وجه    ریآوتراب تعراریف مختلف از مفهوم   رغمبره اصرررو   

اس  که افراد  یادرجهاس  یا  هایسختسرطحی از مقابله با   آوریتاب. 0مشرتر  هگرتند:   

خاصرری  و ح  سرربکی و راحتی به همرا  دارد.  آوریتاب. 5 دهندیمبه مشررکالت پاسررخ 

و  هایختبدبتوانایی ترمیم  صرررورتبهرا  آوریتابکه افراد،  شرررودیمفرض  دیگرعبارتبه

ارائه  انیشکارکردهاسطوح مختلف  بر اسراس آمدن بر سرختی   فائقتح  نفوذ ررار دادن و 

توانایی برتر اسرر  که به افراد اجاز   ،آوریتاب. سرررانجام در تعاریف مختلف 1و  دهندیم

 (.1،5111هاسیکنند )غلبه  هایسختو  هایبدبختکه بر  دهدیم

با خ رروصرریات شررخ رریتی متفاوت از ربیل  آوریتاب( معتقد اسرر  که 0444) 9کامپفر

، شادی، خردمندی، همدسی، کفای  عقالنی و هدفمندی و معناداری زندری در یطبعشرو  

س  که مرتبس ا هاییانجرپیچید  از  نیگ ، بلکه ساختاری یاساد ارتباط اسر  و موضو   

                                                           
1. Conner & Davidson 

2. Mandel 

3. Hawley 

4. Kumpfer 
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 عهموردمطاسم در سالم ، مجزا از ه یهاجنبه عنوانبهو جدارانه بررسی شود  صورتبهباید 

 (.0140زاهد بابالن و همکاران،) یرندرررار 

 وجود دارندبرای پرورش آن عوامل محافظی  پرورش یابد. رشررد و تواندیم آوریتاب

. ای  عوامل محافظ در کنندمیعمل  ، خانواد  و اجتما تعاملی در سطوح فرد صرورت بهکه 

 ،1اعتقادی یهرا نظرام ، 5، نظم دهی هیجرانی 0از: مکران کنترل درونی  انرد عبرارت سرررطح فرد 

 ،6و آموزش هامهارت ، افزایش تح ررریالت،2مؤثر کنار آمدن یهامهارت، 9یخودکارآمد

عوامل محافظ در سرررطح خانواد  عبارتنداز: سررراختار   . 4و جنگررری  1وخوخلق، 3سرررالمتی

تعامل حمایتی ، 05خانوادری یوسرتگی پهم به ،00صرمیمی واسدی   یرابطه، پایداری 01خانواد 

، تررأثیرات منشرررأ 02، حمررایرر  اجتمرراعی09محر () یزاننررد برانگ، محیس 01کود  -واسررد

. عوامل محافظ در سررطح اجتما  نیز 01مگررک  مناسرره و  03ثاب  و کافی درآمد ،06خانواد 

، 55ایم  یهامحله، 50، مشرراوران حامی51، پذیرش همگررا ن04عبارتنداز: شرررک  در اجتما 

                                                           
1. Locus of control 

2. Emotional regulational 

3. Belief systems 

4. Self-efficacy 

5. Effective coping skills 

6. Education,skills and training 

7. Health 

8. Temperament 

9. Gender 

10. Family structure 

11. Intimate-partner relationship stability 

12. Family cohesion 

13. Supportive parent-child interaction 

14. Stimulating environments 

15. Social support 

16. Family of origin influences 

17. Stable and adequate income 

18. Adequate housing 

19. Involvement in the community 

20. Peer accepance 

21. Supportive mentors 

22. Safe neighborhoods 
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ب  دسررترسرری به مراکز مرارو  یفی باکز کودکان و مدارس اری ادسررترسرری به مراکز نگهد

 .(0،5114بنزی  و مکیژیک) یفی باکبهداشتی 

ی اخیر با رویکردهای علمی به بررسرر یهادههدینی در  یشررناسرر روان ،از سرروی دیگر

اورهای ب پرداخته اس . یشرناخت جامعهو  یشرناخت روانباورهای مذهبی با متغیرهای  یرابطه

، بوتن دی  اسررالم مشررتمل بر توحید،  یرانهپنجبه اصررول  مربوط ،پژوهش مذهبی در ای 

ر داد  و را تغیی نگرش فرد نگب  به دنیا توانندیمباورهای مذهبی  و امام  اس . معاد عدل،

اورهای ب ارتباط بی  دنیا و آخرت فراروی وی بگشرررایند. ی ٔینهدرزم یارگرررترد  یهرا افق

س ناروار تطابق با شرای یینهزمتوانایی فرد را در  تواندیممذهبی نگرب  به اصول دی  اسالم  

در  تفاوت باور مذهبی با دانش مذهبیدهد.  تا حد زیادی افزایش  محیطی ناپذیربینییشپو 

 ههو پایبند بودن به مذ به عمل مذهبی تواندیماسرر  و  تریدرونای  اسرر  که باور مذهبی 

 ینیبیشپ یرابطهاساس  ی بر هم. شرود ینممنجر شرود اما دانش مذهبی سزوما  به عمل منجر  

 .(0141حگی  چاری و محمدی،اس  )رابل تبیی   آوریتابذهبی بر کنندری پایبندی م

 یمتابهبهاخیر، به مذهه و پایبندی مذهبی  یهادههپژوهشرررگران در در همی  راسرررترا،  

وئینگ و ک کهیطوربه، اندکرد عوامل هیجانی و شرررناختی توجه  یکنند کنترلیک متغیر 

ند کعوامل هیجانی و شناختی را کنترل  تواندیم( معتقدند پایبندی مذهبی 5110) 5همکاران

 (.0145ثنا رویی،)

پایبندی به مذهه با سررالم   باورهای مذهبی و پژوهشری نشرران داد  اسرر  که  هاییافته

ل 5111، 9ل تاکی1،5111آوستی بال، آرمیگرتد و اسر  ) ی( در ارتباط ی جگرمان و حت) یروان

(. باورها و اعمال مذهبی بر رضرررای  از زندری، بهکامی 2،5116ماسرررلکو و کوبزانگرررکی 

. (3،5111ل دوسررری6،0440اسیگررروندارد )و سررربرک زنردری نیز اثر متبر      یشرررنراخت روان

درون  یهاهجنبونیز یکی از  آوریتاب یدهند شکلیکی از نیروهای  توانیم، ترتیهی ابه

                                                           
1. Benzies.K& Mychasiuk.R 

2. Koeing,H.G & et al. 

3. Ball,J. Armistead,L. Austin,B.J. 

4. Takyi,K.B 

5. Maselko, J.& Kubzansky, L.D 

6. Ellison,C.G 

7. Dossey, L 
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دینی و مذهبی دانگرر  که  هاییبندیپاو  اعتقادات یمگررهلهفردی در امر سرالم  روانی را  

 را فراهم آورد. فرد ارتقای سالم  روانی یینهزم تواندیم

 .شررودیممنجر  زایهآسررباورهای مذهبی به کنار آمدن و مقابله با حوادث  یباسقو  آثار

ما را  فهم تواندیم هایهآسو  هاضرربه  در برابر آوریتابنقش باورهای مذهبی بر  یمطاسعه

  او و بی ،یابدیدرمق مذهه اسر  که انگان  از انطباب متب  با حوادث افزایش دهد. از طری

اجرای  ییلهوسبهرابطه وجود دارد و ای  رابطه یا از را  عقل و یا  وجود متعاسی و برتر مطلق،

 ررا ه کنیمیمباور مذهبی اس  که ح   ییجهدرنت. شودیممراسم و اعمال مذهبی برررار 

جات ن هایناراحتو  هایناآرامخود را از  توانیمیممافوب خود ارتباط حاصرررل کنیم  یباردرت

 (.0112و همکاران، نوابغش) یمده

 .هگ  اسبالغهنهجپژوهش، دی  اسالم اس  و مبنای آن ررآن و  ی در اذهه منظور از م

 و عرامرل پرایبنردی مرذهبی، ناپایبندی مذهبی و دوسررروررایی مذهبی      در ای  پژوهش سررره

ان زن آوریتاببا  عامل سرررهای   یرابطهو  شرررودیمبررسررری  پایبندی مذهبی کل ی چنهم

متب   یهرابطدوسروررایی هم با پایبندی و هم با ناپایبندی مذهبی   .شرود یممتأهل سرنجید   

ای   همبگرررتگی کهی اجاسه  ینکتهاما ل دارد که بیانگر ماهی  دوسرروررایانه ی آن اسررر  

معنادارتری بیشتر اس ل یعنی کگانی که دارای دوسوررایی مذهبی  طوربهعامل با ناپایبندی 

نیز  ای  عامل با پایبندی مذهبی هرچندایش دارند، هگرررتنرد، بیشرررتر به ناپایبندی مذهبی رر  

معنا که امکان سررروب دادن ای  عامل به پایبندی مذهبی وجود  ی بد همبگرررتگی متب  دارد،

یشرررتر ی بررایش آن به ناپایبند چراکهل ریردینمای  حرک  صرررورت  یآسرررانبهداردل اما 

جان ) یدآیم به دسررر از جمع نمرات سررره عامل  دروارعپایبندی مذهبی کل نیز  .اسررر 

 (.0111بزرری،

 آوریتابمرذهبی برا    یریرجهر  براورهرای مرذهبی و     مرذهره،   یرابطره  یینره زمدر 

 ( دریافتند که0141) یمحمدحگی  چاری و  کهی ا ازجمله اسر .  شرد  انجام ییهاپژوهش

 د.دانشجویان نقش دار یشناختروان آوریتاب بینییشپبرخی از ابعاد رشد اعتقادی در 

( به ای  نتیجه رسیدند که رابطه متب  و معناداری 0141) یبجگتانحگرینی رمی و سلیمی  

 وجود دارد. آوریتابمذهبی و  یریرجه بی  
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مذهبی در سطح با تری ررار  ازنظرافرادی که  ،( طی پژوهشری دریاف  5111) 0کرو 

 حل مگهله و با حمای  اجتماعی مرتفع کنند. ییو شمگائل خود را به  کنندمیدارند سعی 

به خدا و  یبگرررتگدل یرابطهی  ٔینهدرزم( پژوهشررری را 0140همکاران )زاهرد بابالن و  

و به نتایجی دسررر  یافتند مبنی  اندداد با معناداری در زندری دانشرررجویان انجام  آوریتاب

ندری با معناداری ز آوریتاببه خدا و  یبگرررتگدلمتب  و معناداری بی   یرابطه ینکره براا 

 وجود دارد.

پایبندی  ، پژوهشررری که مگرررتقیما  بخواهد نقش ذکرشرررد  یهاپژوهش یهمه باوجود

بنابرای ،  لبگررنجد یاف  نشررد  آوریتاب بینییشپرا در  اسبالغهنهجر مبنای ررآن و مذهبی ب

بندی میزان پای بر اسرراس یشررناختروان آوریتاب بینییشپبررسرری  باهدفپژوهش حاضررر 

یا ای  اسرر  که آ آیدیمام پذیرف . در ای  راسررتا سررؤاسی که پیش  مذهبی زنان متأهل انج

 کند؟ بینییشپرا  یشناختروان آوریتاب تواندیمپایبندی مذهبی 

 پژوهش هاییهفرض
 آوریتاب توانندیم ناپایبندی مذهبی و دوسوررایی مذهبی ،مذهبیپایبندی  -

 .دنکن بینییشپ را یشناختروان

 کند. بینییشپ را یشناختروان آوریتاب تواندیم ،پایبندی مذهبی کل -

 روش پژوهش

 بر اساس یشناختروان آوریتاب بینییشپ ه به ماهی  ای  پژوهش که به بررسری با توج

برای  و هگ گررتگی پژوهش از نو  همب روش ،پردازدیممیزان پایبندی مذهبی زنان متأهل 

 ییهکل ،پژوهش حاضر یجامعه .اسر   شرد  ررفتهاز رررسریون چند متغیر  بهر   ، بینییشپ

نفر از زنان  021 مشتمل بر یانمونه. هگ  0141شرهر تهران در سرال    4 یمنطقهزنان متأهل 

 ییو شررربه  د  بودند،ای  منطقه مراجعه کر یمشررراور به مراکز فرهنگی و مراکز متأهل که 

 انتخاب شدند. در دسترس یریرنمونه

 اس : شد استفاد اطالعات در ای  پژوهش از دو پرسشنامه  یآورجمعبرای 

                                                           
1. Crook,G 



 49 تابستان، سال پنجم، نوزدهمی بالینی شماره شناسروانفصلنامه مطالعات                                              021

 یبزررای  پرسررشررنامه توسررس مگررعود جان : (0111جان بزرری ) مقیاس پایبندی مذهبی 0

و دارای سرره عامل پایبندی  شررد ی تدو اسبالغهنهجبر اسرراس دو منبع ررآن کریم و  (0111)

 که ریرد یدربرمرا  رویه 61 و هگررر مذهبی، دوسررروررایی مذهبی و ناپایبندی مذهبی 

از . شررودیمررفته  در نظردر آن پایبندی مذهبی کل  ینمر  عنوانبهسررؤال  61کل  ینمر 

 50دوسوررایی مذهبی( دوم )رویه، عامل  55اول )پایبندی مذهبی( شامل  عامل ای  تعداد،

بدون  فرد در عامل پایبندی مذهبی، رویه اسرر . 03ناپایبندی مذهبی( سرروم )رویه و عامل 

 یهمهکه  کوشررردیمو  کندیممعیرارهرای مرذهبی رفترار خود را تنظیم      اسررراس بر تردیرد، 

 رونهیچهمرذهره طراحی کنرد. در عامل ناپایبندی مذهبی، فرد     بر اسررراسرفترارهرایش را   

مذهبی ندارد. در عامل  یهادسرررتوراسعملاصرررول یا  بر اسررراسه تنظیم رفترارهرا   تعهردی بر  

یان ، مبردیمهموار  نگران و در یک حاس  تردید مذهبی به سررر  فرد دوسرروررایی مذهبی،

ی اس ، احگاس خوب تحملکم هایسرخت  در برابر. کردار و رفتارش ناهماهنگی وجود دارد

نگام از اعمال مذهبی خود ناراضرری اسرر  و فقس ه  ارد.خود با خداوند ند یرابطهبه خود و 

 (.0111جان بزرری،برد )یمبه خدا پنا   هایسخت

و از همگررانی درونی مطلوبی  رودیمای  پرسررشررنامه برای سررنی  پ  از نوجوانی به کار 

(، ضریه همگانی درونی 106/1برخوردار اسر . ضریه همگانی درونی کل آزمون برابر ) 

 یمذهب(، ضریه همگانی درونی عامل رذاری یا دوسوررایی 131/1) یمذهبعامل پایبندی 

 اسرر . شررد محاسرربه( 352/1) یمذهب( و ضررریه همگررانی درونی عامل ناپایبندی 613/1)

مذهبی آسپورت(  یریرجه  آزمودنای  آزمون برا تحلیرل عراملی و آزمون معادل )    ییروا

از میان دانشجویان  n=60 با دو آزمون یهانمر یه همبگتگی و ضر ررارررفته یموردبررس

 (.0111، بزرری جاناسرر  )معنادار بود   P <110/1که در سررطح  شررد محاسرربهصرردم  93

 :شودیمزیر انجام  صورتبهای  پرسشنامه نیز  یرذارنمر 

. به 0مخاسفم= و کرامال   5مخراسفم=  ، تقریبرا  9موافقم= یبرا  تقر ،2موافقم=  کرامال   یینره رز

 .شودیمداد   1هم که پاسخی داد  نشد  نمر   ایینهرز

از مقیاس  آوریتاببرای سنجش میزان  :(CD-RISC) یشرناخت روان آوریتابمقیاس  5

مقیاس جه   ی ا ( اسرررتفاد  رردید.5111) ر و دیویدسرررونکانِ یشرررناختروان آوریتاب
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 و هگررر رویه  52 اسررر  که دارای شرررد یهته یدو تهدردرت مقابله با فشرررار  یریرانداز 

 کامال  کهیطوربه .شرررودیم یرذارنمر از صرررفر تا چهار  یادرجهپنج سیکرتِ صرررورتبه

 ینمر بنابرای  حدارل ل ریردیمچهار  ینمر صرررفر و همیشررره درسررر    ینمر نادرسررر  

 صد اس . هاآنصفر و حداکتر  ،کنندرانشرک  آوریتاب

( برای بررسرری روایی و پایایی ای  0116)در پژوهشرری که توسررس سررامانی و همکاران  

میزان شاخص  رزارش شد. 41/1ای  مقیاس  یاییپا مقیاس در دانشرجویان صرورت ررف ،  

KMO  روایی ای  سا شرد  رزارش 93/5و ضرریه کروی  بارتل  برابر   40/1هم برابر . 

ر گرا توسرررس سرررازندران آزمون د مقیراس نیز بره روش تحلیل عوامل و روایی واررا و هم  

 (0140مؤمنی و همکاران،) یدرردمختلف عادی و در خطر احراز  یهاررو 

 پژوهش هایافته

 25 شد که مشرخص  ،کندیمکه اطالعات جمعی  شرناختی نمونه را بررسری    0طبق جدول 

، دارخانهدرصد  15درصد دیپلمه، 26سرال سر  داشرتند،     11-9 1 ی بدرصرد از زنان متأهل  

بر اساس  د  سال دوم ازدواجشان بودند.در  هاآندرصرد از   99زند و فر 5درصرد دارای   21

 اس . شد ارائه، میزان همبگتگی متغیرهای پژوهش 5جدول  یهاداد 

 اس . شد ارائه 9و  1آماری رررسیون در جدول  یهامشرخ ه نتایج تحلیل واریان  و 

. ضرایه رررسیون نیز در (P<0/01معنادار اس  ) شد مشاهد  F ای  نتایج میزان بر اسراس 

درصررد از واریان   01 که شررودیمل نشرران داد  ای  جدو در .اسرر  شررد ارائه 2جدول 

درصرررد از ای   91 و کنندمیررایی تبیی  را متغیرهای پایبندی مذهبی و دوسرررو آوریتاب

، t یمار آ، با توجه به شررودیمکه مالحظه  طورهمان. کندیمواریان  را پایبندی کل تبیی  

 یمذهب( بیشتر از سهم پایبندی Beta= -0/39) ییدوسروررا سرهم   بی یشپاز بی  متغیرهای 

(Beta=0/2)  و پایبندی( کلBeta=-0/22) . زم به ذکر اس  که ناپایبندی مذهبی  اس 

 شد حذفون رررسی یمعادسهردرت تبیی  نداشرته، از   آوریتاب بینییشپبه دسیل اینکه در 

 اس .
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 متغیرهای جمعیت شناختی برحسبپژوهش  یهانمونهتوزیع فراوانی  .1جدول 

 متغیر هاررو  فراوانی درصد

6/1 

3/01 

3/11 

3/55 

1/03 

1/3 

1/2 

4 

06 

96 

19 

56 

00 

1 

 52زیر 

54- 52 

19- 11 

14- 12 

99- 91 

94- 92 

 به با سال  21

 س 

50/1 

3/26 

1/2 

3/01 

1/2 

3/1 

15 

12 

1 

06 

1 

0 

 زیر دیپلم

 دیپلم

 کاردانی

 کارشناسی

 کارشناسی ارشد

 دکتری

 تح یالت

1/03 

3/15 

56 

059 

 شاغل

 دارخانه
 شغل

1/10 

3/99 

55/1 

5/1 

93 

63 

11 

1 

 سال 0 -01

51- 00 

11- 50 

 سال به با  11

 طول مدت ازدواج

1/1 

3/51 

3/21 

1/4 

092/5 

05 

91 

36 

09 

2 

 بدون فرزند

 یک فرزند

 دو فرزند

 سه فرزند

 چهار فرزند

 تعداد فرزندان

 - کل 021 011

ق بی  متغیرهای پژوهش از طری همبگتگی روابس رسیونی،رر هاییلتحلربل از انجام 

 5 ررار ررف . نتایج مربوط به ای  تحلیل در جدول یموردبررسارزیابی ماتری  همبگتگی 

  آشنایی با وضعی منظوربه توصیفی، یهاشاخص ضم  برخی از در ارائه رردید  اس .

 کلی متغیرهای پژوهش در همی  جدول آورد  شد  اس .
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 ، میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهشماتریس همبستگی .2جدول 

 11/1همبستگی در سطح معناداری  * 
 15/1 همبستگی در سطح معناداری**

از  یآورتاب بینییشپبررسی معناداری مدل رگرسیون چند متغیری با روش ورود برای  .3جدول 

  aANOVAطریق پایبندی مذهبی کل

 مدل مجمو  مجذورات آزادی یدرجه میانگی  مجذورات F معناداری

 



















 رررسیون. 0

 ماند یبار

 کل

 a:آوریتابمتغیر مالک: 

 b:بی کل: پایبندی مذهبینیشپمتغیر 

مدل رررسیون برازش مناسبی دارد و تحلیل واریان   شودیمکه مالحظه  طورهمان

 اس . داریمعن

ز ا آوریتاب بینییشپچند متغیری با روش ورود برای  معناداری مدل رگرسیون بررسی .4جدول 

  aANOVAطریق دوسوگرایی و پایبندی مذهبی

 مدل مجمو  مجذورات درجه آزادی میانگی  مجذورات F سطح معناداری

01/1b 69/02 115/5306 

61/031 

- 

5 

096 

091 

119/2915 

3/52126 

3/11311 

 یونرررس .5

 ماند یبار

 کل

a :آوریتاب: متغیر مالک 

انحراف 

 استاندارد
 آوریتاب میانگی 

پایبندی 

 کل

ناپایبندی 

 مذهبی

دوسوررایی 

 مذهبی

پایبندی 

 مذهبی
 متغیرها

49/01 11/40     0 
پایبندی 

 مذهبی

96/09 51/61    0 12/1 
دوسوررایی 

 مذهبی

62/01 12/95   0 **266/1 *062/1- 
ناپایبندی 

 مذهبی

 پایبندی کل 02/1** 13/1** 643/1** 0  05/046 62/59

 آوریتاب 062/1* -13/1** -03/1* -55/1** 0 99/65 13/09
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b مذهبی: دوسوگرایی و پایبندی بینیشپ: متغیر 

مدل رررسیون برازش مناسبی دارد و تحلیل  شودیمکه مالحظه  طورهماننیز  ینجادر ا 

 اس . داریمعنواریان  
وسط ت یشناختروان آوریتاب بینییشپبرای  تحلیل رگرسیون چند متغیره ییجهنت .5جدول 

 متغیرهای پایبندی مذهبی، دوسوگرایی مذهبی و پایبندی کل

 مدل 2R R T ᵝ Std B سطح معناداری

11/1 

10/1 

10/1 

 

01/1 

 

95/1 

 

95/6 

092/2- 

65/5 

- 

14/1- 

5/1 

14/4 

132/1 

44/1 

91/61 

14/1- 

56/1 

 ثاب 

 دوسوررایی مذهبی

 پایبندی مذهبی

0/00 

10/1 
- 

0/48 

- 

504a 

915/4 

31/5- 

- 

55/1- 

599/4 

93/1 

66/13 

01/1- 

 ثاب 

 پایبندی مذهبی کل

 آوریتابدرصد از واریان  متغیر  66باید اشار  کرد که متغیرهای پژوهش جمعا  

 کردند. بینییشپ P<0/01( را در سطح معناداری 2R=%66) یشناختروان

 گیرییجهنتبحث و 

 یاری عنوانبههم  ،میان زنان ی در اوابگته اس  و  هاخانواد  سالم بهسرالم  روان جامعه  

ل دارند انکاریررابلغعاطفی و امنی  روانی، نقش  را یهتکمردیریر  خانواد  و هم    یکننرد  

 الم سرربهکمک  دروارع چراکه ،یابدیمروان زنان ضرررورت  سررالم بهبنابرای  نگا  ویژ  

 (.0145عگکریان و همکاران،اس  )روانی کل جامعه 

شررهر  4 یمنطقهزنان متأهل  یشررناختروان آوریتاب بینییشپهدف از پژوهش حاضررر 

 آنان درناپایبندی مذهبی و دوسررروررایی مذهبی  پرایبندی مذهبی،  میزان بر اسررراس تهران

 پایبندی مذهبی، که ریریمیمتیجه ن ،پژوهش حراصرررل از  هرای یرافتره  برا توجره بره     اسررر .

درصرررد از واریان  متغیر مال  یعنی  66کرل،  مرذهبی   مرذهبی و پرایبنردی    ییدوسررروررا

، سررهم بی یشپمیان، از بی  متغیرهای  ی در ا .کنندمی بینییشپرا  یشررناختروان آوریتاب

اس  که  راسبته  زم به ذک دوسروررایی بیشرتر از سرهم پایبندی مذهبی و پایبندی کل اس .   

راتر مذهبی دوسور ازسحاظیعنی هر چه فرد ل هگ  در جه  معکوس و منفی بینییشپای  

باشررد و به عبارتی، هموار  نگران و در یک حاس  تردید مذهبی به سررر ببرد، میان کردار و  
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از  ،خود با خداوند نداشته باشد یرابطهرفتارش ناهماهنگی باشرد، احگاس خوبی به خود و  

ت و به خدا پنا  ببرد، دربرابرمشکال هایسختناراضری باشد و فقس هنگام   اعمال مذهبی خود

د خداون .کمتر خواهد بود اشیآورتابمیزان ، دیگرعبارتبره . اسررر  تر تحمرل کمبالهرا  

به  کهیهنگام» وصررف احوال دوسرروررایان می فرماید:  روم در یسررور  19و  11آیات در

انی ، اما زمکنندمیاو توبه  یسوبهو  خوانندیم، پروردرارشران را  ررددیممردم زیانی وارد 

به  دوبار  ،چشرررانیمیم هاآنو از رحم  خود به  دهیمیمکره ما آنان را از ررفتاری نجات  

 «.ورزندیمپروردرارشان شر  

یی  در ردرت تب کهییازآنجا ناپایبندی مذهبی عامل پایبندی مذهبی، یهرا مؤسفره از بی  

 رررسیون حذف شد. یمعادسهکل از  طوربه را نداش ، آوریتاب بینییشپ

 ریآوتاببی  متغیرهرا برایرد اشرررار  کرد کره بی       یرا همبگرررتگی  در خ رررو  رابطره 

ها بیانگر   همبگتگی متغیرشراهد  شد که جه ی مو پایبندی مذهبی رابطه متبت یشرناخت روان

م افراد ه یشرررناختروان آوریتابکه با افزایش میزان پایبندی مذهبی، سرررطح آن اسررر  

و پایبندی  دییبنناپا ،با دوسوررایی یشناختروان آوریتاببی   کهیدرحاس. یابدیمافزایش 

ای  بدان معناسررر  که هرچه پایبندی کل، دوسررروررایی و  .وجود داشررر  کل رابطه منفی

 کاهش خواهد یاف . یشناختروان آوریتابذهبی افزایش یابد، ناپایبندی م

 ،فراد تاب آورارف  که  توانیم آوریتاب بینییشپنقش پایبندی مذهبی در  یی در تب

به  ر جگرتجوی معنا هگتند. داشت  ایمان بیشرتری در رویارویی با شررایس ناروار، د   احتمالبه

 ،جوس چار امور به دس  اوس  و خداوندی که بگیار  یهمه یسررچشرمه  خداوندی که 

ات در و تغییر هاچاسش بررا برای غلبه  هاآنافزایش داد  و  هایسررختتحمل افراد را در برابر 

مطمه  و آرام خواهد بود،  یشررانهارله، اندآورد کگررانی که ایمان . دهدیمزندری یاری 

خداوند کگانی  ازنظر سور  رعد(. 04 و 01 ییهآ) ریردیمآرام  هادلچون تنها با ذکر خدا 

 هایختسر  برابردر بنابرای  ل که زمی  مکانی اسر  برای آزمایش  دانندمی اندآورد که ایمان 

 .دانندمیو م یه وارد  را نوعی مشیّ  اسهی  کنندمین وفز جز  هایب م و 

فطرت خداجوی انگران و زمینه و باف  مذهبی و فرهنگی رومی در کشور ما و   ،ی چنهم

 صبر یهانمونهو  اسگوهاوجود  ی چنهمعمیق معنوی  و باورهای مذهبی و  هاییشهروجود 
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ی هاوکه اسگ( یهعلاهللسالم) ینهزو حررت  (یهعلاهللسالمزهرا )و اسرتقام ، مانند حرررت   

مختلف در ای  زمینه  هاییهآو  یثوجود احادو  باشرررندیمما  یجرامعره  وا یی برای زنران  

و  «سررور  هود از 000و  001ی  ها آیه»و « اسشرررح یسررور از  6و  2 هاییهآ»نمونه  عنوانبه

، خداوند در ای  آیات که «طه یسررور  059»و  «بقر  یسررو از 022-026 هاییهآ» ی چنهم

ت  یاف یانپا پاداش، یوعد اسرررتقرامر  کنندران را تحگررری  کرد  و عالو  بر     و صرررابران

 تواندیم های ا یهمه. دهدیمآسرررانی و راحتی را به آنان نوید  یدور و آمدن  هایسرررخت

فرد را در برابر مشرررکالت زندری و  آوریتابهمی بره شرررمرار آیرد کره     منرابع حمرایتی م  

 .دنیا افزایش دهد هاییسخت

منجر  زایهآسرررباورهای مذهبی به کنار آمدن و مقابله با حوادث  یباسقو بنرابرای  آثار  

 واندتیم هایهآسو  هاضرربه در برابر  آوریتابنقش باورهای مذهبی بر  یمطاسعه. شرود یم

 ابدییدرماز انطباب متب  با حوادث افزایش دهد. از طریق مذهه اسر  که انگان   فهم ما را

کره بی  او و وجود متعاسی و برتر مطلق، رابطه وجود دارد و ای  رابطه یا از را  رله یا از را   

 باور مذهبی ییجهدرنت .شررودیماجرای مراسررم و اعمال مذهبی برررار  ییلهوسرربهعقل و یا 

ود را از خ توانیمیممافوب خود ارتباط حاصل کنیم  یباردرتهررا   کنیمیماسر  که ح   

 .(0141حگینی رمی و سلیمی بجگتانی،) یمدهنجات  هایناراحتو  هایناآرام

( نیز معتقدند داشت  هدف و معنا در زندری، احگاس 5113) 0و ماویانگ  ،عالو  بر ای 

ی و زندر یزامشکل هایی مورعتعلق داشرت  به معنای وا ، امیدواری به یاری خداوند در  

افراد  هگرررتند که ییهاروش ازجملهجتماعی و معنوی همگی ا هاییر  حمرا از  یمنرد بهر 

 زندری آسیه کمتری یزاتنشحوادث  در رویارویی با توانندیم هاآنمذهبی با دارا بودن 

 را متحمل شوند.

خدایی هگررر  که  کهی ا( باور به 5111) 5و همکاران تو کی نفوبره اعتقاد   ،ی چنهم

رتبس با اضررطراب م ،یادیز یاربگررتا حد  و ناظر بر بندران اسرر  کندیمرا کنترل  های مورع

                                                           
1. Yang, K.P.Mao, X.Y 

2. Fountoulakis,K.N.& et al. 
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 د،با اتکا به خداون توانیمای  افراد معتقدند  دیگرعبارتبه، دهدیمرا کراهش   هرا یر  مورع

 را تح  کنترل درآورد. کنترلیررابلغ هایی مورع

( کگرررانی که اعتقادات مذهبی 5110) 0طبق نظر رراهرام و همکاران  ،در همی  راسرررترا 

 دارند در برابر تنش و فشار م ونی  بیشتر و سالم  با تری دارند. ترییرو

  در حال رگترش اس ، ای سرع بهدر ع رر کنونی که تفکر اسالمی   ،از سروی دیگر 

 مناسررک و رفتارهای دینی اسرر .  یامجموعهحقیق  آشررکار رردید  که اسررالم فراتر از  

که اسالم را یک  اندکرد ررآن و سرن ، سعی   یهاآموز دانشروران مگرلمان، با اسرتفاد  از    

ر را هموا رشرد انگان را  تکامل و  که اهنگ با جهان آفرینش معرفی کرد روش زندری هم

کند یمزنردری بشرررری او را راهنمایی و یاری   هرای یدشررروارو  هرا یسرررختو در  کنرد یم

اسالمی انگانی که خودآراهانه با تمامی هگتی ارتباطی پویا و  یدرا از د. (0111،نیایفیشرر )

و   اسررشررگیری روانی اسرر ، تأکید عمد  بر محور پی ازسحاظمتکامل دارد، انگررانی سرراسم 

 یزیرمهبرنادستوراسعمل  عنوانبه تواندیم اصرول تکاملی بهداشر  روانی در مکته اسرالم،   

 (.0145عگکریان و همکاران،) یندنماد به انگان کمک برای دستیابی به زندری ساسم و رش

 -شناختی، عاطفی یحوز  مقابله با فشرارهای روانی در سه  یهاروشاسرالمی   یمدر تعاس

با  اسرر  که هایییو شررشررناختی منظور  یحوز هگررتند. در  یبررسرررابلمعنوی و رفتاری 

از  تفاد با اسکه فرد  شرناخ  افکار، عقاید و دیدرا  انگران نگرب  به زندری سرروکار دارد    

 به ایمان و توانیم ازجمله .آیدیبرممقابله با فشررارهای روانی خود  درصرردد هاشررناخ ای  

...  و هایسرررختنگرررب  به ورو   ینشب متب ، نگرش توکل به خدا، اعتقاد به مقدرات اسهی،

و اوسیای دی   باخدامعنوی، فرد نوعی ارتبراط عاطفی   -هرای عراطفی   درروشاشرررار  کرد. 

رای ب .کندیممگاعدت  هاآندر مواجهه با مشکالت و حل  او رابرررار کرد  که ای  ارتباط 

ل به ، دعا، توسخدا یاد ازجمله شودیمبگیاری ارائه  یاراههعاطفی با فشارهای روانی  مقابله

رفتراری آن دسرررترره از   یحوز در  ی چنهمو ذکر. (، توبرره اسگرررالمیررهعل) ی مع رررومائمره  

ورات دست دروارععملی و تمرینی اسر  که بیشرتر با جگم انگان سروکار دارد و    یهاحلرا 

 به توانیم ازجملهکه  ریردیمررار  یموردبررس هایسختعملی برای مقابله با  هاییهتوصر و 

                                                           
1. Graham,S 
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و  عباس نژادکرد )تفریحات سراسم، روابس خانوادری مطلوب، حمای  اجتماعی و ... اشار   

 (.0111رستمی،

( همخوانی دارد که نشان 0141) یمحمدای  پژوهش با نتایج حگری  چاری و   هاییافته

قش دانشجویان ن یشرناخت روان آوریتاب بینییشپبرخی از ابعاد رشرد اعتقادی در   دهدیم

 دارد.

( 0141) یانبجگت و سرلیمی  رمی ای  تحقیق با نتایج پژوهش حگرینی  هاییافته ،ی چنهم

 آوریتابمذهبی و  یریرجه رابطه متب  و معناداری بی   دهدیمدارد که نشان  همگویی

 وجود دارد.

 دهدیم( نیز همخوانی دارد که نشررران 5111)  0ای  تحقیق برا نترایج کرو    هرای یرافتره  

 ییو شمگائل خود را به  کنندمیمذهبی در سطح با تری ررار دارند سعی  ازنظرافرادی که 

 حل مگهله و با حمای  اجتماعی مرتفع کنند.

به خدا و  یبگرررتگدل یرابطه ٔینره درزم( پژوهشررری را 0140همکراران ) زاهرد برابالن و   

و نتایجی همگررو با ای  پژوهش  اندداد با معناداری در زندری دانشررجویان انجام  آوریتاب

خدا و  به یبگرررتگدلمعناداری بی   و متب  یرابطره  کره ی بر ا. مبنی انرد آورد  بره دسررر  

 وجود دارد.با معناداری زندری  آوریتاب

دینی نقش مؤثری در تگررکی  آ م  یهاانگار نشرران داد  اسرر  که  شرد  انجامتحقیقات 

روانی داشررته و افراد مذهبی از ناراحتی روانی  یفشررارهااضررطراب و تحمل  کاهش روحی،

معکوس بی  دی  و افگررردری و اضررطراب و   یرابطه ی چنهم. برندیمبگرریار کمتری رنج 

 استرس وجود دارد.

مذهبی با تر دارند، ، افرادی که ررایش شودیم( مشاهد  0440) 5در تحقیقات اسیگرون 

بیشررتر اسرر  و در مبارز  با  هاآنخشررنودی بیشررتری از زندری داشررته و شررادمانی و نشرراط  

اجتمرراعی منفی کمتری را نشرررران  -رویرردادهررای فشررررارزای زنرردری، پیررامرردهررای روانی

 (.0111بهرامی و تاشک،.)دهندیم

                                                           
1. Crook,G 

2. Ellison,C.G 
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از زندری پیامبرانی همچون  ییهاداستان یانبابانبیاء  یسرور   41تا  15خداوند در آیات 

، یون ، ذکریاو ... ضم  تقدیر از صبر ذواسکفل ،ی ادر ، اسماعیل،یمابراه حررت ایوب،

و   اس کرد اشرار   هاآندعا در رفع  در برابر مشرکالت و بالها به اهمی   هاآنو شرکیبایی  

رخواس  از مبنی بر د اسشأنیمعظاز سروی ای  پیامبران   یاجملهپ  از بیان داسرتان با رفت   

ز ا او رااجاب  کردیم و  او رادعای  یزما نو » :فرمایدیموبالها  هایسرررختخداوند برای رفع 

رآن، ر ازنظربنابرای  بهتری  راهکار ل «دهیمیممؤمنی  را نجات  رونهی اغم نجرات دادیم و  

ه مؤم  و فردی کبه دررا  خداوند برای رفع بالهاس . اسبته  دعا کردنصربر پیشره کردن و   

لبی و همی  ایمان ر ریردیمناخودآرا  ای  راهکار را در پیش  طوربهپایبند به مذهه باشرررد 

 او را افزایش دهد. آوریتاب تواندیم

 هایشنهادپ

تی را به همرا  نتایج متب نتیجه ررف  که مذهه و پایبندی مذهبی در افراد، توانیم ،بنابرای 

تنگاتنگ و نزدیک باورهای مذهبی در سرررالم  روان، پیشرررنهاد   یرابطهبرا توجه به   دارد.

آموزشررری مربوط  یهادور و حتی  هاکاررا  ن مربوطه، در بررزاری هوکه مگررر شرررودیم

روان، به نقش مؤثر باورها و رفتارهای مذهبی در ارتقای سرررطح سرررالم  روان،  سرررالم به

 توجه خاصی داشته باشند.

 منابع
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