پیشبینی تابآوری روانشناختی بر اساس میزان پایبندی
مذهبی در زنان متأهل
آتوسـا کـالنتر هـرمـزی ،1سکـینه عسـلی طالکوئی ،2قاسم مرادی
تاریخ وصول49/10/52 :

لیاولی3

تاریخ پذیرش49/19/10 :

چکیده
هدف از پژوهش حاضرر پیشبینی تابآوری روانشناختی زنان متأهل منطقهی  4شهر تهران بر اساس میزان
پایبندی مذهبی ،ناپایبندی مذهبی و دوسروررایی مذهبی در آنان اسر  .نمونهای مشررتمل بر  021نفر از زنان
متأهل که به مراکز فرهنگی و مشراور ی منطقهی  4در سال  0141مراجعه کرد بودند بهصورت نمونهریری
در دسرترس انتخاب شردند و دو پرسشنامهی پایبندی مذهبی جان بزرری ( )0111و تابآوری روانشناختی
کانِر و دیویدسررون ( )5111را تکمیل کردند .داد های پژوهش با روشهای ضررریه همبگررتگی پیرسررون و
رررسیون چند متغیر تجزیه و تحلیل شد .نتایج نشان داد که تابآوری با پایبندی مذهبی ( )1/062در سطح
 P<0/01همبگررتگی متب

داشرر  .ای در حاسی اسرر

که تابآوری با دوسرروررایی مذهبی ( )-1/13در

سررطح  ،P<0/10ناپایبندی مذهبی ( )-1/03و پایبندی کل ( )-1/55در سررطح  P<0/05همبگررتگی منفی
داشرر  .همچنی نتایج تحلیل رررسرریون چند متغیر نشرران داد که دوسرروررایی مذهبی و پایبندی مذهبی
مشرررترکا  01درصرررد و پایبندی مذهبی کل  91درصرررد از واریان

تابآوری روانشرررناختی را در سرررطح

معنراداری  P<0/01تبیی میکننرد .در ای میران نراپایبندی مذهبی به دسیل اینکه ردرت تبیی در پیشبینی
تابآوری را نداشته ،از معادسهی رررسیون حذفشد اس .

واژگان کلیدی :پایبندی مذهبی ،4ناپایبندی مذهبی ،5دوسوگرایی مذهبی ،6تابآوری
روانشناختی7

 .1استادیار ررو مشاور دانشگا عالمه طباطبائیat.kalantar@yahoo.com ،
 .5کارشناس ارشد مشاور ی مدرسه دانشگا عالمه طباطبائیdrasali.93@gmail.com ،
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد مشاور ی خانواد دانشگا عالمه طباطبائی
4. religious affiliation
5. religious unaffiliation
6. religious dual - orientation
7. Psychological resilience
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مقدمه
سرالم

روانی از مهمتری مفاهیم موردتوجه روان شرناسان اس  .یکی از ساز های مهم در

حوز ی روانشرررنراسررری سرررالمر  ،تابآوری 0اسررر
نگر ،روانشناسی خانواد و بهداش

روانشناسی متب

که جایگا ویژ ای در حوز های
روانی دارد (کمبل -سیلز ،کوهان و

استی .)5116 ،5
مفهوم ترابآوری بهصرررورت های مختلف تعریف میشرررود .ای مفهوم نوظهور که به
معنرای مقرراومر

موفقیر آمیز در برابر مورعیر هررای چرراسشانگیز اسررر  ،نقش مهمی در

سازراری فرد ایفا میکند و یک عامل مهم برای حل مشکالت و غلبه بر آنهاس  .نظریهی
تابآوری میروید« :انگررران اسررریر ضرررعفهای انگرررانی تغییرناپذیر نیگررر ل بلکه دارای
تواناییهای باسقو ی نامحدودی اسرر » .هگررتهی مرکزی اکتر تعاریف تابآوری ،توانایی
« »bounce backاسر ل یعنیل «بهبودی بعد از شرکگر

و شرایس سخ »ل اما سزوما منظور

از شررایس سخ شرایس خا

و بحرانی نیگ  .دروارع تابآوری در هر مورعیتی برای فرد

نیروی کمکی و مشکلرشاس

(جمشدیان رلعه شاهی.)0140،

تابآوری بهعنوان ظرفی

انگرران برای مقابله و انطباب با سررختی ،رنج ،م رریب

و دیگر

عوامرل اسرررترسزا در زنردری روزانه هگررر  .مطاسعات مختلف بر روی تابآوری تأکید
میکند که تابآوری فراتر از برخورد و انطباب با تجربیات آسریهزاس  .بدی معنا که فرد
ردرت بازرشررر

و رشرررد به شررریو ی متب

در برابر شررررایس نامناسررره را دارد (کنات و

دریوی .)5109،1
واسر )5110( 9تابآوری را سرازراری متب

فرد در واکنش به شررایس ناروار (آسیهها

و تهدیدات) میداند .اسبته تابآوری ،تنها پایداری در برابر آسریهها یا شرایس تهدیدکنند
نیگر

و حاستی انفعاسی در رویارویی با شرایس خطرنا

در محیس پیرامونی خود اسررر  .میتوان رف

نیگ  ،بلکه شرک

فعال و سازند

تابآوری ،توانمندی فرد در بررراری تعادل
1. Resilience
2. Campbell-Sills,Cohan& Stein
3. Cénat & Derivois
4. Waller
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زیگرتی -روانی ،در شررایس خطرنا

اس
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(کانِر و دیویدسون .)5111،0افزون بر ای  ،اکتر

پژوهشرررگران بر ای براورنرد کره ترابآوری نوعی ترمیم خود برا پیرامدهای متب
عاطفی و شناختی هگ

هیجانی،

(رارمِزی 0440،و ماسِ .)5110،

مندل 5و همکارانش ( )5116تابآوری را انعطافپذیری مؤثر در برابر حوادث زندری
میداننرد و بیران میکننرد که تابآوری توانایی سرررازراری مناسررره در هنگام روبرویی با
زمینههای اسرترسزا و خطرنا

یا تهدیدهای مهم اس  .بهعبارتدیگر ،آنها تابآوری را

توانایی بهبود ،جبران و انعطافپذیری بعد از روبهرویی با حوادث تروما و اسررترسزا معرفی
میکننرد .منردل و همکرارانش دو وجره را در مفهوم ترابآوری مهم میداننرد ،یکی ای که
افراد حرادثرهی ترومرا و فشرررار و سرررختی را تجربه کنند و دوم ای که در برابر ای حوادث
انعطافپذیر باشرند و دس

به جبران برای بازرش

به عملکرد و کارکردهای معمول خود،

بزنند(.کشتکاران)0111،
اصرررو برهرغم تعراریف مختلف از مفهوم ترابآوری ،تمرام تعراریف در چنردی وجه
مشرتر

هگرتند .0 :تابآوری سرطحی از مقابله با سختیها اس

به مشررکالت پاسررخ میدهند  .5تابآوری خاصرری

وح

یا درجهای اس که افراد

سرربکی و راحتی به همرا دارد.

بهعبارتدیگر فرض میشرررود که افراد ،تابآوری را بهصرررورت توانایی ترمیم بدبختیها و
تح

نفوذ ررار دادن و فائق آمدن بر سرختی بر اسراس سطوح مختلف کارکردهایشان ارائه

میدهند و  .1سرررانجام در تعاریف مختلف تابآوری ،توانایی برتر اس ر که به افراد اجاز
میدهد که بر بدبختیها و سختیها غلبه کنند (هاسی.)5111،1
کامپفر )0444( 9معتقد اسر که تابآوری با خ رروصرریات شررخ رریتی متفاوت از ربیل
شرو طبعی ،شادی ،خردمندی ،همدسی ،کفای
ارتباط اسر

عقالنی و هدفمندی و معناداری زندری در

و موضو ساد ای نیگ  ،بلکه ساختاری پیچید از جریانهای مرتبس اس

که

1. Conner & Davidson
2. Mandel
3. Hawley
4. Kumpfer
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باید بهصورت جدارانه بررسی شود و بهعنوان جنبههای مجزا از هم در سالم  ،موردمطاسعه
ررار ریرند (زاهد بابالن و همکاران.)0140،
تابآوری میتواند رشررد و پرورش یابد .برای پرورش آن عوامل محافظی وجود دارند
که بهصرورت تعاملی در سطوح فرد ،خانواد و اجتما عمل میکنند .ای عوامل محافظ در
سرررطح فرد عبرارتانرد از :مکران کنترل درونی ،0نظم دهی هیجرانی ،5نظرامهرای اعتقادی،1
خودکارآمدی ،9مهارتهای کنار آمدن مؤثر ،2افزایش تح ررریالت ،مهارتها و آموزش،6
سرررالمتی ،3خلقوخو 1و جنگررری  .4عوامل محافظ در سرررطح خانواد عبارتنداز :سررراختار
خانواد  ،01پایداری رابطهی صرمیمی واسدی  ،00به همپیوسرتگی خانوادری ،05تعامل حمایتی
واسررد -کود  ،01محیس برانگیزاننررد (محر ) ،09حمررایر
خانواد  ،06درآمد ثاب

اجتمرراعی ،02تررأثیرات منشرررأ

و کافی 03و مگررک مناسرره .01عوامل محافظ در سررطح اجتما نیز

عبارتنداز :شرررک در اجتما  ،04پذیرش همگررا ن ،51مشرراوران حامی ،50محلههای ایم ،55

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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دسررترسرری به مراکز نگهداری از کودکان و مدارس باکیفی
(بنزی

بهداشتی باکیفی

و دسررترسرری به مراکز مرارب

و مکیژیک.)5114،0

از سرروی دیگر ،روانشررناسرری دینی در دهههای اخیر با رویکردهای علمی به بررسرری
رابطهی باورهای مذهبی با متغیرهای روانشرناختی و جامعهشرناختی پرداخته اس  .باورهای
مذهبی در ای پژوهش ،مربوط به اصررول پنجرانهی دی اسررالم مشررتمل بر توحید ،نبوت،
عدل ،معاد و امام

اس  .باورهای مذهبی میتوانند نگرش فرد نگب

به دنیا را تغییر داد و

ینه ی ارتباط بی دنیا و آخرت فراروی وی بگشرررایند .باورهای
افقهرای رگرررترد ای درزم ٔ
مذهبی نگرب

به اصول دی اسالم میتواند توانایی فرد را در زمینهی تطابق با شرایس ناروار

و پیشبینیناپذیر محیطی تا حد زیادی افزایش دهد .تفاوت باور مذهبی با دانش مذهبی در
ای اسر که باور مذهبی درونیتر اس ر

و میتواند به عمل مذهبی و پایبند بودن به مذهه

منجر شرود اما دانش مذهبی سزوما به عمل منجر نمیشرود .بر همی اساس رابطهی پیشبینی
کنندری پایبندی مذهبی بر تابآوری رابل تبیی اس

(حگی چاری و محمدی.)0141،

در همی راسرررترا ،پژوهشرررگران در دهههای اخیر ،به مذهه و پایبندی مذهبی بهمتابهی
یک متغیر کنترلکنند ی عوامل هیجانی و شرررناختی توجه کرد اند ،بهطوریکه کوئینگ و
همکاران )5110( 5معتقدند پایبندی مذهبی میتواند عوامل هیجانی و شناختی را کنترل کند
(ثنا رویی.)0145،
یافتههای پژوهشری نشرران داد اسر که باورهای مذهبی و پایبندی به مذهه با سررالم
روانی (و حتی جگرمانی) در ارتباط اسر

(بال ،آرمیگرتد وآوستی 5111،1ل تاکی5111 ،9ل

ماسرررلکو و کوبزانگرررکی .)5116،2باورها و اعمال مذهبی بر رضرررای
روانشرررنراختی و سررربرک زنردری نیز اثر متبر

از زندری ،بهکامی

دارد (اسیگرررون0440،6ل دوسررری.)5111،3

بهای ترتیه ،میتوان یکی از نیروهای شکلدهند ی تابآوری ونیز یکی از جنبههای درون
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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فردی در امر سرالم

روانی را مگررهلهی اعتقادات و پایبندیهای دینی و مذهبی دانگر که

میتواند زمینهی ارتقای سالم

روانی فرد را فراهم آورد.

آثار باسقو ی باورهای مذهبی به کنار آمدن و مقابله با حوادث آسرریهزا منجر میشررود.
مطاسعهی نقش باورهای مذهبی بر تابآوری در برابر ضرربهها و آسیهها میتواند فهم ما را
از انطباب متب

با حوادث افزایش دهد .از طریق مذهه اسر که انگان درمییابد ،بی او و

وجود متعاسی و برتر مطلق ،رابطه وجود دارد و ای رابطه یا از را عقل و یا بهوسیلهی اجرای
مراسم و اعمال مذهبی برررار میشود .درنتیجهی باور مذهبی اس که ح

میکنیم هررا

باردرتی مافوب خود ارتباط حاصرررل کنیم میتوانیم خود را از ناآرامیها و ناراحتیها نجات
دهیم (نوابغش و همکاران.)0112،
منظور از مذهه در ای پژوهش ،دی اسالم اس

و مبنای آن ررآن و نهجاسبالغه هگ .

در ای پژوهش سررره عرامرل پرایبنردی مرذهبی ،ناپایبندی مذهبی و دوسررروررایی مذهبی و
همچنی پایبندی مذهبی کل بررسررری میشرررود و رابطهی ای سررره عامل با تابآوری زنان
متأهل سرنجید میشرود .دوسروررایی هم با پایبندی و هم با ناپایبندی مذهبی رابطهی متب
دارد که بیانگر ماهی

دوسرروررایانه ی آن اسرر ل اما نکتهی جاسه ای که همبگرررتگی ای

عامل با ناپایبندی بهطور معنادارتری بیشتر اس ل یعنی کگانی که دارای دوسوررایی مذهبی
هگرررتنرد ،بیشرررتر به ناپایبندی مذهبی ررایش دارند ،هرچند ای عامل با پایبندی مذهبی نیز
همبگرررتگی متب

دارد ،بدی معنا که امکان سررروب دادن ای عامل به پایبندی مذهبی وجود

داردل اما بهآسرررانی ای حرک

صرررورت نمیریردل چراکه ررایش آن به ناپایبندی بیشرررتر

اسررر  .پایبندی مذهبی کل نیز دروارع از جمع نمرات سررره عامل به دسررر

میآید (جان

بزرری.)0111،
در زمینرهی رابطرهی مرذهره ،براورهرای مرذهبی و جهر ریری مرذهبی برا تابآوری
پژوهشهایی انجامشرد اسر  .ازجمله ای که حگی چاری و محمدی ( )0141دریافتند که
برخی از ابعاد رشد اعتقادی در پیشبینی تابآوری روانشناختی دانشجویان نقش دارد.
حگرینی رمی و سلیمی بجگتانی ( )0141به ای نتیجه رسیدند که رابطه متب
بی جه ریری مذهبی و تابآوری وجود دارد.

و معناداری
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کرو  )5111( 0طی پژوهشری دریاف  ،افرادی که ازنظر مذهبی در سطح با تری ررار
دارند سعی میکنند مگائل خود را به شیو ی حل مگهله و با حمای

اجتماعی مرتفع کنند.

ینه ی رابطهی دلبگرررتگی به خدا و
زاهرد بابالن و همکاران ( )0140پژوهشررری را درزم ٔ
تابآوری با معناداری در زندری دانشرررجویان انجام داد اند و به نتایجی دسرر
برااینکره رابطهی متب

یافتند مبنی

و معناداری بی دلبگرررتگی به خدا و تابآوری با معناداری زندری

وجود دارد.
باوجود همهی پژوهشهای ذکرشرررد  ،پژوهشررری که مگرررتقیما بخواهد نقش پایبندی
مذهبی بر مبنای ررآن و نهجاسبالغه را در پیشبینی تابآوری بگررنجد یاف

نشرردل بنابرای ،

پژوهش حاضررر باهدف بررسرری پیشبینی تابآوری روانشررناختی بر اسرراس میزان پایبندی
مذهبی زنان متأهل انجام پذیرف  .در ای راسررتا سررؤاسی که پیش میآید ای اسرر که آیا
پایبندی مذهبی میتواند تابآوری روانشناختی را پیشبینی کند؟
فرضیههای پژوهش

 پایبندی مذهبی ،دوسوررایی مذهبی و ناپایبندی مذهبی میتوانند تابآوریروانشناختی را پیشبینی کنند.
 -پایبندی مذهبی کل ،میتواند تابآوری روانشناختی را پیشبینی کند.

روش پژوهش
با توجه به ماهی

ای پژوهش که به بررسری پیشبینی تابآوری روانشناختی بر اساس

میزان پایبندی مذهبی زنان متأهل میپردازد ،روش پژوهش از نو همبگررتگی هگ

و برای

پیشبینی ،از رررسریون چند متغیر بهر ررفتهشرد اسر  .جامعهی پژوهش حاضر ،کلیهی
زنان متأهل منطقهی  4شرهر تهران در سرال  0141هگ  .نمونهای مشتمل بر  021نفر از زنان
متأهل که به مراکز فرهنگی و مراکز مشررراور ی ای منطقه مراجعه کرد بودند ،به شررریو ی
نمونهریری در دسترس انتخاب شدند.
برای جمعآوری اطالعات در ای پژوهش از دو پرسشنامه استفاد شد اس :
1. Crook,G
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 0مقیاس پایبندی مذهبی جان بزرری ( :)0111ای پرسررشررنامه توسررس مگررعود جان بزرری
( )0111بر اسرراس دو منبع ررآن کریم و نهجاسبالغه تدوی شررد و دارای سرره عامل پایبندی
مذهبی ،دوسررروررایی مذهبی و ناپایبندی مذهبی هگررر

و  61رویه را دربرمی ریرد که

نمر ی کل  61سررؤال بهعنوان نمر ی پایبندی مذهبی کل در آن در نظر ررفته میشررود .از
ای تعداد ،عامل اول (پایبندی مذهبی) شامل  55رویه ،عامل دوم (دوسوررایی مذهبی) 50
رویه و عامل سرروم (ناپایبندی مذهبی)  03رویه اسرر  .در عامل پایبندی مذهبی ،فرد بدون
تردیرد ،بر اسررراس معیرارهرای مرذهبی رفترار خود را تنظیم میکند و میکوشرررد که همهی
رفترارهرایش را بر اسررراس مرذهره طراحی کنرد .در عامل ناپایبندی مذهبی ،فرد هیچرونه
تعهردی بره تنظیم رفترارهرا بر اسررراس اصرررول یا دسرررتوراسعملهای مذهبی ندارد .در عامل
دوسرروررایی مذهبی ،فرد هموار نگران و در یک حاس تردید مذهبی به سررر میبرد ،میان
کردار و رفتارش ناهماهنگی وجود دارد .در برابر سرختیها کمتحمل اس  ،احگاس خوبی
به خود و رابطهی خود با خداوند ندارد .از اعمال مذهبی خود ناراضرری اسرر

و فقس هنگام

سختیها به خدا پنا میبرد (جان بزرری.)0111،
ای پرسررشررنامه برای سررنی پ

از نوجوانی به کار میرود و از همگررانی درونی مطلوبی

برخوردار اسر  .ضریه همگانی درونی کل آزمون برابر ( ،)1/106ضریه همگانی درونی
عامل پایبندی مذهبی ( ،)1/131ضریه همگانی درونی عامل رذاری یا دوسوررایی مذهبی
( )1/613و ضررریه همگررانی درونی عامل ناپایبندی مذهبی ( )1/352محاسرربهشررد اسرر .
روایی ای آزمون برا تحلیرل عراملی و آزمون معادل (آزمودن جه ریری مذهبی آسپورت)
موردبررسی ررارررفته و ضریه همبگتگی نمر های دو آزمون با  n=60از میان دانشجویان
 93صرردم محاسرربهشررد که در سررطح  P >1/110معنادار بود اس ر

(جان بزرری.)0111 ،

نمر رذاری ای پرسشنامه نیز بهصورت زیر انجام میشود:
رزینرهی کرامال موافقم=  ،2تقریبرا موافقم= ،9تقریبرا مخراسفم= 5و کرامال مخاسفم= .0به
رزینهای هم که پاسخی داد نشد نمر  1داد میشود.
 5مقیاس تابآوری روانشرناختی ( :)CD-RISCبرای سنجش میزان تابآوری از مقیاس
تابآوری روانشرررناختی کانِر و دیویدسرررون ( )5111اسرررتفاد رردید .ای مقیاس جه
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انداز ریری ردرت مقابله با فشرررار و تهدید تهیهشرررد اسر ر که دارای  52رویه هگر ر

و

بهصرررورت سیکرتِ پنجدرجهای از صرررفر تا چهار نمر رذاری میشرررود .بهطوریکه کامال
نادرسررر

نمر ی صرررفر و همیشررره درسررر

نمر ی چهار میریردل بنابرای حدارل نمر ی

تابآوری شرک کنندران ،صفر و حداکتر آنها صد اس .
در پژوهشرری که توسررس سررامانی و همکاران ( )0116برای بررسرری روایی و پایایی ای
مقیاس در دانشرجویان صرورت ررف  ،پایایی ای مقیاس  1/41رزارش شد .میزان شاخص
 KMOهم برابر  1/40و ضرریه کروی

بارتل

برابر  5/93رزارششرد اس  .روایی ای

مقیراس نیز بره روش تحلیل عوامل و روایی واررا و همگرا توسرررس سرررازندران آزمون در
ررو های مختلف عادی و در خطر احراز رردید (مؤمنی و همکاران)0140،

یافتهها پژوهش
طبق جدول  0که اطالعات جمعی

شرناختی نمونه را بررسری میکند ،مشرخص شد که 25

درصرد از زنان متأهل بی  11-9 1سرال سر داشرتند 26 ،درصد دیپلمه 15،درصد خانهدار،
 21درصرد دارای  5فرزند و  99درصرد از آنها در د سال دوم ازدواجشان بودند .بر اساس
داد های جدول  ،5میزان همبگتگی متغیرهای پژوهش ارائهشد اس .
نتایج تحلیل واریان

و مشرخ ههای آماری رررسیون در جدول  1و  9ارائهشد اس .

بر اسراس ای نتایج میزان Fمشاهد شد معنادار اس

() .P<0/01ضرایه رررسیون نیز در

جدول  2ارائهشررد اسرر  .در ای جدول نشرران داد میشررود که  01درصررد از واریان
تابآوری را متغیرهای پایبندی مذهبی و دوسررروررایی تبیی میکنند و  91درصرررد از ای
واریان

را پایبندی کل تبیی میکند .همانطور که مالحظه میشررود ،با توجه به آمار ی ،t

از بی متغیرهای پیشبی سرهم دوسروررایی ( )Beta= -0/39بیشتر از سهم پایبندی مذهبی
( )Beta=0/2و پایبندی کل () Beta=-0/22اس  .زم به ذکر اس که ناپایبندی مذهبی
به دسیل اینکه در پیشبینی تابآوری ردرت تبیی نداشرته ،از معادسهی رررسیون حذفشد
اس .
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جدول  .1توزیع فراوانی نمونههای پژوهش برحسب متغیرهای جمعیت شناختی
متغیر

س

تح یالت

شغل

طول مدت ازدواج

تعداد فرزندان

-

ررو ها

فراوانی

درصد

زیر 52

4

1 /6

52 -54

06

01/3

11 -19

96

11/3

12 -14

19

55/3

91 -99

56

03/1

92 -94

00

3 /1

 21سال به با

1

2 /1

زیر دیپلم

15

1/50

دیپلم

12

26/3

کاردانی

1

2 /1

کارشناسی

06

01/3

کارشناسی ارشد

1

2 /1

دکتری

0

1 /3

شاغل

56

03/1

خانهدار

059

15/3

 0 -01سال

93

10/1

00 -51

63

99/3

50 -11

11

1/55

 11سال به با

1

1 /5

بدون فرزند

05

1 /1

یک فرزند

91

51/3

دو فرزند

36

21/3

سه فرزند

09

4 /1

چهار فرزند

2

5/092

کل

021

011

ربل از انجام تحلیلهای رررسیونی ،روابس همبگتگی بی متغیرهای پژوهش از طریق
ارزیابی ماتری

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

ارائه رردید اس  .در ضم برخی از شاخصهای توصیفی ،بهمنظور آشنایی با وضعی
کلی متغیرهای پژوهش در همی جدول آورد شد اس .
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جدول  .2ماتریس همبستگی ،میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش
متغیرها

پایبندی

دوسوررایی

ناپایبندی

پایبندی

مذهبی

مذهبی

مذهبی

کل

پایبندی

مذهبی
ناپایبندی
مذهبی

میانگی

0

مذهبی
دوسوررایی

تابآوری

1/12

0

*-1/062

**1/266

**

0
**

**

پایبندی کل

1/02

1/13

1/643

تابآوری

*1/062

**-1/13

*-1/03

0
**-1/55

انحراف
استاندارد

40/11

01/49

61/51

09/96

95/12

01/62

046/05

59/62

65/99

09/13

0

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

جدول  .3بررسی معناداری مدل رگرسیون چند متغیری با روش ورود برای پیشبینی تابآوری از
طریق پایبندی مذهبی کلANOVAa
مدل

مجمو مجذورات

درجهی آزادی

میانگی مجذورات

 .0رررسیون

 



 

باریماند

 

 

 

کل







معناداری

F





متغیر مالک :تابآوری:a
متغیر پیشبین :پایبندی مذهبی کل:b

همانطور که مالحظه میشود مدل رررسیون برازش مناسبی دارد و تحلیل واریان
معنیدار اس .
جدول  .4بررسی معناداری مدل رگرسیون چند متغیری با روش ورود برای پیشبینی تابآوری از
طریق دوسوگرایی و پایبندی مذهبیANOVAa
مدل

مجمو مجذورات

درجه آزادی

میانگی مجذورات

F

 .5رررسیون

2915/119

5

5306/115

02/69

باریماند

52126/3

096

031/61

کل

11311/3

091

-

 :aمتغیر مالک :تابآوری

سطح معناداری
b

1/10
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 :bمتغیر پیشبین :دوسوگرایی و پایبندی مذهبی

در اینجا نیز همانطور که مالحظه میشود مدل رررسیون برازش مناسبی دارد و تحلیل
واریان

معنیدار اس .
جدول  .5نتیجهی تحلیل رگرسیون چند متغیره برای پیشبینی تابآوری روانشناختی توسط
متغیرهای پایبندی مذهبی ،دوسوگرایی مذهبی و پایبندی کل
B

Std

ᵝ

T

61/91

4/14

-

6/95

دوسوررایی مذهبی

-1/14

1/132

-1/14

-2/092

پایبندی مذهبی

1/56

1/44

1 /5

5/65

13/66

4/599

-

4/915

-

-1/01

1/93

-1/55

-5/31

504

مدل
ثاب

ثاب
پایبندی مذهبی کل

R2

R

سطح معناداری
1/11

1/95

a

1/01
0/48

باید اشار کرد که متغیرهای پژوهش جمعا  66درصد از واریان

1/10
1/10
0/00
1/10

متغیر تابآوری

روانشناختی ( )R2=%66را در سطح معناداری P<0/01پیشبینی کردند.

بحث و نتیجهگیری
سرالم

روان جامعه بهسالم

خانواد ها وابگته اس

و در ای میان زنان ،هم بهعنوان یاری

کننرد ی مردیریر خانواد و هم تکیهرا عاطفی و امنی
بنابرای نگا ویژ بهسررالم
روانی کل جامعه اس

روانی ،نقش غیررابلانکار دارندل

روان زنان ضرررورت مییابد ،چراکه دروارع کمک بهس رالم

(عگکریان و همکاران.)0145،

هدف از پژوهش حاضررر پیشبینی تابآوری روانشررناختی زنان متأهل منطقهی  4شررهر
تهران بر اسررراس میزان پرایبندی مذهبی ،ناپایبندی مذهبی و دوسررروررایی مذهبی در آنان
اسررر  .برا توجره بره یرافترههرای حراصرررل از پژوهش ،نتیجه میریریم که پایبندی مذهبی،
دوسررروررایی مرذهبی و پرایبنردی مرذهبی کرل 66،درصرررد از واریان

متغیر مال

یعنی

تابآوری روانشررناختی را پیشبینی میکنند .در ای میان ،از بی متغیرهای پیشبی  ،سررهم
دوسروررایی بیشرتر از سرهم پایبندی مذهبی و پایبندی کل اس  .اسبته زم به ذکر اس که
ای پیشبینی در جه

معکوس و منفی هگ ل یعنی هر چه فرد ازسحاظ مذهبی دوسورراتر

باشررد و به عبارتی ،هموار نگران و در یک حاس تردید مذهبی به سررر ببرد ،میان کردار و
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رفتارش ناهماهنگی باشرد ،احگاس خوبی به خود و رابطهی خود با خداوند نداشته باشد ،از
اعمال مذهبی خود ناراضری باشد و فقس هنگام سختیها به خدا پنا ببرد ،دربرابرمشکالت و
بالهرا کمتحمرل تر اسررر  .برهعبارتدیگر ،میزان تابآوریاش کمتر خواهد بود .خداوند
درآیات  11و  19سررور ی روم در وصررف احوال دوسرروررایان می فرماید« :هنگامیکه به
مردم زیانی وارد میرردد ،پروردرارشران را میخوانند و بهسوی او توبه میکنند ،اما زمانی
کره ما آنان را از ررفتاری نجات میدهیم و از رحم خود به آنها میچشرررانیم ،دوبار به
پروردرارشان شر

میورزند».

از بی مؤسفرههرای پایبندی مذهبی ،عامل ناپایبندی مذهبی ازآنجاییکه ردرت تبیی در
پیشبینی تابآوری را نداش  ،بهطور کل از معادسهی رررسیون حذف شد.
در خ رررو

رابطره یرا همبگرررتگی بی متغیرهرا برایرد اشرررار کرد کره بی تابآوری

روانشرناختی و پایبندی مذهبی رابطه متبتی مشراهد شد که جه
آن اسررر

همبگتگی متغیرها بیانگر

که با افزایش میزان پایبندی مذهبی ،سرررطح تابآوری روانشرررناختی افراد هم

افزایش مییابد .درحاسیکه بی تابآوری روانشناختی با دوسوررایی ،ناپایبندی و پایبندی
کل رابطه منفی وجود داشر ر  .ای بدان معناسر ر که هرچه پایبندی کل ،دوسررروررایی و
ناپایبندی مذهبی افزایش یابد ،تابآوری روانشناختی کاهش خواهد یاف .
در تبیی نقش پایبندی مذهبی در پیشبینی تابآوری میتوان رف که افراد تاب آور،
بهاحتمال بیشرتری در رویارویی با شررایس ناروار ،در جگرتجوی معنا هگتند .داشت ایمان به
خداوندی که سررچشرمهی همهی امور به دس

اوس

و خداوندی که بگیار چار جوس ،

تحمل افراد را در برابر سررختیها افزایش داد و آنها را برای غلبه بر چاسشها و تغییرات در
زندری یاری میدهد .کگررانی که ایمان آورد اند ،رلههایشرران مطمه و آرام خواهد بود،
چون تنها با ذکر خدا دلها آرام میریرد (آیهی  01و  04سور رعد) .ازنظر خداوند کگانی
که ایمان آورد اند میدانند که زمی مکانی اسر

برای آزمایشل بنابرای در برابر سرختیها

و م یب ها جز وفز نمیکنند و م یه وارد را نوعی مشیّ
همچنی  ،فطرت خداجوی انگران و زمینه و باف
وجود ریشههای عمیق معنوی

اسهی میدانند.

مذهبی و فرهنگی رومی در کشور ما و

و باورهای مذهبی و همچنی وجود اسگوها و نمونههای صبر
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و اسرتقام  ،مانند حرررت زهرا (سالماهللعلیه) و حررت زینه (سالماهللعلیه) که اسگوهای
وا یی برای زنران جرامعرهی ما میباشرررند و وجود احادیث و آیههای مختلف در ای زمینه
بهعنوان نمونه «آیههای  2و  6از سررور ی اسشرررح» و «آیه ها ی  001و  000از سررور هود» و
همچنی «آیههای  022-026از سرروی بقر » و « 059سررور ی طه» که در ای آیات خداوند،
صرررابران و اسرررتقرامر

کنندران را تحگررری کرد و عالو بر وعد ی پاداش ،پایان یافت

سرررختیها و آمدن دور ی آسرررانی و راحتی را به آنان نوید میدهد .همهی ای ها میتواند
منرابع حمرایتی مهمی بره شرررمرار آیرد کره تابآوری فرد را در برابر مشرررکالت زندری و
سختیهای دنیا افزایش دهد.
بنرابرای آثار باسقو ی باورهای مذهبی به کنار آمدن و مقابله با حوادث آسررریهزا منجر
میشرود .مطاسعهی نقش باورهای مذهبی بر تابآوری در برابر ضرربهها و آسیهها میتواند
فهم ما را از انطباب متب

با حوادث افزایش دهد .از طریق مذهه اسر که انگان درمییابد

کره بی او و وجود متعاسی و برتر مطلق ،رابطه وجود دارد و ای رابطه یا از را رله یا از را
عقل و یا بهوسرریلهی اجرای مراسررم و اعمال مذهبی برررار میشررود .درنتیجهی باور مذهبی
اسر که ح

میکنیم هررا باردرتی مافوب خود ارتباط حاصل کنیم میتوانیم خود را از

ناآرامیها و ناراحتیها نجات دهیم (حگینی رمی و سلیمی بجگتانی.)0141،
عالو بر ای  ،یانگ و ماو )5113( 0نیز معتقدند داشت هدف و معنا در زندری ،احگاس
تعلق داشرت به معنای وا  ،امیدواری به یاری خداوند در مورعی های مشکلزای زندری و
بهر منردی از حمرایر های اجتماعی و معنوی همگی ازجمله روشهایی هگرررتند که افراد
مذهبی با دارا بودن آنها میتوانند در رویارویی با حوادث تنشزای زندری آسیه کمتری
را متحمل شوند.
همچنی  ،بره اعتقاد فونتو کی

و همکاران )5111( 5باور به ای که خدایی هگررر

که

مورعی ها را کنترل میکند و ناظر بر بندران اسر تا حد بگریار زیادی ،اضررطراب مرتبس با

1. Yang, K.P.Mao, X.Y
2. Fountoulakis,K.N.& et al.

133

پیشبینی تابآوری روانشناختی بر اساس میزان پایبندی...

مورعیر هرا را کراهش میدهد ،بهعبارتدیگر ای افراد معتقدند میتوان با اتکا به خداوند،
مورعی های غیررابلکنترل را تح

کنترل درآورد.

در همی راسرررترا ،طبق نظر رراهرام و همکاران )5110( 0کگرررانی که اعتقادات مذهبی
رویتری دارند در برابر تنش و فشار م ونی

بیشتر و سالم

با تری دارند.

از سروی دیگر ،در ع رر کنونی که تفکر اسالمی بهسرع
حقیق

در حال رگترش اس  ،ای

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

دانشروران مگرلمان ،با اسرتفاد از آموز های ررآن و سرن  ،سعی کرد اند که اسالم را یک
روش زندری هماهنگ با جهان آفرینش معرفی کرد که را تکامل و رشرد انگان را هموار
میکنرد و در سرررختیهرا و دشرررواریهرای زنردری بشرررری او را راهنمایی و یاری میکند
(شرریفینیا .)0111،از دیدرا اسالمی انگانی که خودآراهانه با تمامی هگتی ارتباطی پویا و
متکامل دارد ،انگررانی سرراسم ازسحاظ روانی اس ر  ،تأکید عمد بر محور پیشررگیری اس ر
اصرول تکاملی بهداشر

و

روانی در مکته اسرالم ،میتواند بهعنوان دستوراسعمل برنامهریزی

برای دستیابی به زندری ساسم و رشد به انگان کمک نمایند (عگکریان و همکاران.)0145،
در تعاسیم اسرالمی روشهای مقابله با فشرارهای روانی در سه حوز ی شناختی ،عاطفی-
معنوی و رفتاری رابلبررسرری هگررتند .در حوز ی شررناختی منظور شرریو هایی اسرر که با
شرناخ

افکار ،عقاید و دیدرا انگران نگرب

به زندری سرروکار دارد که فرد با استفاد از

ای شررناخ ها درصرردد مقابله با فشررارهای روانی خود برمیآید .ازجمله میتوان به ایمان و
توکل به خدا ،اعتقاد به مقدرات اسهی ،نگرش متب  ،بینش نگرررب

به ورو سرررختیها و ...

اشرررار کرد .درروش هرای عراطفی -معنوی ،فرد نوعی ارتبراط عاطفی باخدا و اوسیای دی
برررار کرد که ای ارتباط او را در مواجهه با مشکالت و حل آنها مگاعدت میکند .برای
مقابله عاطفی با فشارهای روانی راههای بگیاری ارائه میشود ازجمله یاد خدا ،دعا ،توسل به
ائمره مع رررومی (علیررهاسگرررالم) ،توبرره و ذکر .همچنی در حوز ی رفتراری آن دسرررترره از
را حلهای عملی و تمرینی اسر که بیشرتر با جگم انگان سروکار دارد و دروارع دستورات
و توصریههای عملی برای مقابله با سختیها موردبررسی ررار میریرد که ازجمله میتوان به
1. Graham,S
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تفریحات سراسم ،روابس خانوادری مطلوب ،حمای

اجتماعی و  ...اشار کرد (عباس نژاد و

رستمی.)0111،
یافتههای ای پژوهش با نتایج حگری چاری و محمدی ( )0141همخوانی دارد که نشان
میدهد برخی از ابعاد رشرد اعتقادی در پیشبینی تابآوری روانشرناختی دانشجویان نقش
دارد.
همچنی  ،یافتههای ای تحقیق با نتایج پژوهش حگرینی رمی و سرلیمی بجگتانی ()0141
همگویی دارد که نشان میدهد رابطه متب

و معناداری بی جه ریری مذهبی و تابآوری

وجود دارد.
یرافترههرای ای تحقیق برا نترایج کرو  )5111( 0نیز همخوانی دارد که نشررران میدهد
افرادی که ازنظر مذهبی در سطح با تری ررار دارند سعی میکنند مگائل خود را به شیو ی
حل مگهله و با حمای

اجتماعی مرتفع کنند.

ینره رابطهی دلبگرررتگی به خدا و
زاهرد برابالن و همکراران ( )0140پژوهشررری را درزم ٔ
تابآوری با معناداری در زندری دانشررجویان انجام داد اند و نتایجی همگررو با ای پژوهش
بره دسررر

آورد انرد .مبنی بر ای کره رابطرهی متب

و معناداری بی دلبگرررتگی به خدا و

تابآوری با معناداری زندری وجود دارد.
تحقیقات انجامشرد نشرران داد اسر که انگار های دینی نقش مؤثری در تگررکی آ م
روحی ،کاهش اضررطراب و تحمل فشررارهای روانی داشررته و افراد مذهبی از ناراحتی روانی
بگرریار کمتری رنج میبرند .همچنی رابطهی معکوس بی دی و افگررردری و اضررطراب و
استرس وجود دارد.
در تحقیقات اسیگرون )0440( 5مشاهد میشود ،افرادی که ررایش مذهبی با تر دارند،
خشررنودی بیشررتری از زندری داشررته و شررادمانی و نشرراط آنها بیشررتر اس ر

و در مبارز با

رویرردادهررای فشررررارزای زنرردری ،پیررامرردهررای روانی -اجتمرراعی منفی کمتری را نشرررران
میدهند(.بهرامی و تاشک.)0111،
1. Crook,G
2. Ellison,C.G
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خداوند در آیات  15تا  41سرور ی انبیاء بابیان داستانهایی از زندری پیامبرانی همچون
حررت ایوب ،ابراهیم ،اسماعیل ،ادری  ،ذواسکفل ،یون  ،ذکریاو  ...ضم تقدیر از صبر
و شرکیبایی آنها در برابر مشرکالت و بالها به اهمی
پ

دعا در رفع آنها اشرار کرد اس

و

از بیان داسرتان با رفت جملهای از سروی ای پیامبران عظیماسشأن مبنی بر درخواس

از

خداوند برای رفع سرررختیها وبالها میفرماید« :و ما نیز دعای او را اجاب کردیم و او را از
غم نجرات دادیم و ای رونه مؤمنی را نجات میدهیم»ل بنابرای بهتری راهکار ازنظر ررآن،
صربر پیشره کردن و دعا کردن به دررا خداوند برای رفع بالهاس  .اسبته فردی که مؤم و
پایبند به مذهه باشرررد بهطور ناخودآرا ای راهکار را در پیش میریرد و همی ایمان رلبی
میتواند تابآوری او را افزایش دهد.

پیشنهادها
بنابرای  ،میتوان نتیجه ررف که مذهه و پایبندی مذهبی در افراد ،نتایج متبتی را به همرا
دارد .برا توجه به رابطهی تنگاتنگ و نزدیک باورهای مذهبی در سرررالم

روان ،پیشرررنهاد

میشرررود که مگر رهو ن مربوطه ،در بررزاری کاررا ها و حتی دور های آموزشررری مربوط
بهسرررالم

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

روان،

توجه خاصی داشته باشند.
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