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  گیري مذهبی رابطه جهت
 امی در دانشجویانکهاي مقابله و شاد کسب

  ***يآباد نیاطفه عابد/ ع **فر ییحمدرضا تمنا/ م *یارفع یقیبرز صدیفر
  يدهكچ

ـ کهاي مقابلـه و شـاد   کگیري مذهبی، سب جهت ۀپژوهش حاضر با هدف بررسی رابط جویان امی در دانش
از جامعه اي  طبقه گیري به روش نمونهبه عنوان نمونه آماري نفر  386حجم منظور، انجام شده است. بدین 

ـیلی  کهاي  آماري مورد پژوهش (دانشجویان دانشگاه خـاب و بـه منظـور    ) انت90-  91اشان در سال تحص
زا  هاي تنیـدگی  نامه مقابله با موقعیت گیري مذهبی آلپورت، پرسش نامه جهت از پرسشها،  جمع آوري داده

هـاي آمـاري    هـا بـا شـاخص    سفورد استفاده شده اسـت. داده کامی آکنامه شاد ر و پرسشکاز اندلر و پار
هـا   و رگرسیون تحلیل شده است. نتایج تحلیـل داده  tچون همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس، آزمون هم

)، r=0/26نادار (رابطه مثبت مع، له محورئمسمقابله  کگیري مذهبی درونی و سب ه بین جهتکدهد  نشان می
ـین  وجـود دارد.   )r=0/16امی رابطه مثبت معنـادار( کگیري مذهبی درونی و شاد هم چنین بین جهت همچن
رابطـه مثبـت   ، امیکله محـور بـا شـاد   ئمس کهاي مقابله، سب که از بین سبکاست این تحلیل نتایج بیانگر 

  ) دارد. r=0/41معنادار (
  .امی، دانشجویانکله، شادمقاب کگیري مذهبی، سب جهتها:  کلیدواژه
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  مقدمه
محققـان   .مـان دارنـد  یها به وجود خداونـد ا  % انسان95 ی،شناخت جامعه يها ن پژوهشیدتریبراساس جد

ه تمـام  کـ قـت،  ین حقیم از ایرک.قرآن 1نباشند نید یه صاحب نوعکاند  افتهیرا ن ياز اقوام بشر یچ قومیه
ۀ   « :خبر داده است ياریات بسیاند، در آ بودهن ید يرسول و طبعاً دارا یک ياقوام گذشته دارا نْ امـ وانْ مـ

از اعتقـادات،   يا مذهب به عنوان مجموعـه ) 7اعراف: »(لِّ قُومٍ هاد...کو ل«)، 24فاطر: »(ر...یها نَذیاالّ خَال ف
شـمار  هـاي روانـی بـه     گـاه  کیهن تیافته، از مؤثرتری  میو تعم یاختصاص يها ز ارزشیدها و نیدها و نبایبا

ز بـا  یـ ط خـاص ن ینـد و در شـرا  کعمـر فـراهم    يهـا  را در لحظـه  یزنـدگ  يقادر است معنـا  رود و  می
 یـک از مذهب به مثابه  3آملینگ 2نجات دهد. ییمعنا  یق و بی، فرد را از تعلینییتب يها گاه هکیت يساز فراهم

، یو در قالـب متـون مـذهب    دهد. پاسخ می یه به سؤاالت زندگکند ک یاد میافته ی  د سازمانیمجموعه عقا
 4شود. یم یده فات و اعمال سازمانیتشر

مورد بحـث قـرار    یع زندگیر وقایتفس ينظام مرجع برا یکمذهب را به عنوان  5و همکاران الکاسپی
ل یبـه فهـم مسـا    کمـ ک يه افـراد از آن بـرا  کـ شود  ینظام با معنا تصور م یکدهند. مذهب به عنوان  یم

زمینه، یکی از موضـوعات  ن یدر هم 6نند.ک یاستفاده م ع و حفظ حرمت خودیقامهار وی، نیب شی، پیجهان
هـاي دینـی در پیشـینه     ا تمایـل بـه آمـوزه   یمحققان به عنوان شاخص پیروي سوي  ه ازدینی و مذهبی، ک

در ي بودن افـراد،  رابزاریو غ يل ابزارین مفهوم بر دالیا 7گیري مذهبی است. تحقیقات مطرح شده، جهت
رد فـرد بـر اسـاس    کـ عملی عبـارت اسـت از:   مـذهب  يریگ جهت 8داللت دارد. یمذهب يها نشکگزاردن 

  9خود. ینید يباورها
دن به سـاختار روابـط و مناسـبات در تمـام ابعـاد آن، در      یت بخشیبه قرار مرجع یمذهب يریگ جهت
هسـت   نخسـتین محققـی   11آلپورتدر حوزه روان شناسی، 10ف شده است.یانسان با خدا تعر ۀپرتو رابط

یبـی از  کگیري مذهبی، تر از جهت آلپورتگیري مذهبی را مورد بررسی قرار داده است. مقصود  ه جهتک
ـ ا، آلپـورت دگاه یـ باورهاي مذهبی، رفتارها و انگیزه بـود. از د  گیـري مـذهبی بـه دو صـورت      ن جهـت ی

  12باشد. یم یرونیگیري مذهبی ب و جهت یگیري مذهبی درون جهت
بـه  کنند. ایـن گـروه    و به آن عمل می یرونی، باورهاي مذهبی را قبول دارندگیري ب افراد داراي جهت

 ۀماننـد وجهـ  خـود   ه آنهـا را در رسـیدن بـه اهـداف مـادي     کنند ک ت میکاي در مراسم مذهبی شر اندازه
تـر   گیري مذهبی درونی، فراتر و متعـالی  یید یاري رساند. اما جهتأاجتماعی، رفاه و آسایش، حمایت و ت

ارزشـمند  گیري، ایمان، به خاطر خود ایمان،  در این جهتشود.  موعه اهداف، در نظر گرفته میجاز این م
  13نه به عنوان ابزاري براي رسیدن به اهداف.است، و مفید 
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متر رسش یافته نسبت بـه  مـذهب درونـی    کمذهب نابالغ یا  کمذهب بیرونی را به عنوان ی آلپورت
یرانه شـگ یجنبـه درمانگرانـه و پ  ی، متر از مذهب درونـ ک یرونیمذهب بوي، ده یبه عق 14.ردک توصیف می

 15ند.ک ین میرا تضم یه سالمت روانکاست  یدرون يریگ تنها مذهب با جهتدارد. 
 پـژوهش 135 حـدود  ن،یـ د موضـوع  بـا  مـرتبط  مطالعـات  و ها ی پژوهشبررس در ،فرجی و اظمیک

 پـژوهش  مورد 73تعداد  آنها، مجموع از وی ابیارز تري) راکد و ارشد یارشناسک ۀنام انیوپا تابک (مقاله،
درصـد   60الـی   20ه کـ ز نشـان داد  ین ویتر 16اند. ردهک نداري را گزارشید و نید موضوع با مرتبطی تجرب
  17شوند. ین میتبب یمذهب يتوسط باورهای افراد بالغ، سالمت روان يرهایمتغ

رابطـه   يمـورد مطالعـه و   يهـا  یدرصد بررس 47ه کافت ین موضوع، درینه ایشیپ یدر بررس 18برگین
درصـد   30ی اسـت.  انگر رابطه منفیگر بیدرصد د 23دهد.  میان دین و بهداشت روانی نشان میمثبت را 

نـوع  ن اسـت  کـ ممهـا،   ین نـاهمخوان یـ از ا یدهد. علـت برخـ   ین دو نشان نمیان ایم يا اصالً رابطههم 
  19رود. معیارهایی باشد که به کار می

ه اسـت کـ  ر مذهب بر سالمت روان صورت گرفته یتأث ةدربار یمختلف يها هشر پژویاخ يها در سال
ه کـ دهـد   یهـا نشـان مـ    افتـه یاسـت.  شـده  استفاده  آلپورت یمذهب يریگ اس جهتیاز مقیشتر آنها، در ب

 کسـب  20،مـن یا یدلبسـتگ  کمثبت داشته اسـت: سـب   یر همبستگیبا موارد زی، درون یمذهب يریگ جهت
ش یافـزا  24یـی، سـخت رو  23،مثبـت  یمقابلـه مـذهب   کسـب  22ی،امکو شـاد  یختسرس 21،مدار مسئلهمقابله 

ـ با موارد زی، رونیب یمذهب يریگ جهتدر مقابل،  26ي.سالمت معنو 25،سالمت روان مثبـت   یر همبسـتگ ی
ـ ناپا 30ی،افسـردگ  29،وسـواس مـرگ   28،ژه اضطراب مـرگ یاضطراب و به و 27ی،دگیتن داشته است:  يداری

  32.مدار جانیمقابله ه کسب 31ی،جانیه
 يرا بـاز  ینقـش سـپر دفـاع   ي افـراد،  برا یدرون یمذهب يریگ ژه جهتیمذهب و بورسد،  یبه نظر م

ز مـذهب را  یـ ن آلپـورت ه کـ گونه  همان 33.ندک یجاد میا یشناخت مجموعه وسیعی از آثار مثبت روان رده،ک
 یـک نـوان  توانـد بـه ع   یه مذهب مـ کده داشت یدانست و عق یسالمت روان م ياز عوامل بالقوه برا یکی

  34ننده باشدک کمکد و یسالمت روان، مف يم برایعظ يروین یکاصل وحدت بخش و 
بـا زنـدگی معنـوي او    ، انسـان  و جسمی ه سالمت روانیک است داده نشان ز در تحقیقیین 35وئینگک

 هـاي اسـترس   موقعیـت  بهتري با سازگاري دارند، تري ه اعتقادات مذهبی قويکدارد. افرادي  رابطه مثبت
 و منفـی  تـري از هیجانـات   نند. میزان پایینک بهبود پیدا می مذهبیتر ازافراد غیر سریع بیماري . هنگامدارند

اضـطراب   و برخوردارنـد  بـاالتري  اجتمـاعی  تحصیلی و حمایت نند، از عملکردک می افسردگی را تجربه

۱۳۸       ۱۳۹۱، سال پنجم، شماره سوم، پاييز  

 عـاطفی  اي اخالقی،ند و خالءهک می را برآورده انسان اساسی نیازهاي از بسیاري، مذهب 36د.دارن متريک
 معنـوي  اخالقی، خصوصیات، نموده و یمکفرد تح در را قدرت و امید ند،ک می پر را او و معنوي عاطفی
برابـر مشـکالت و مصـائب و     می براي انسان درکبسیار مح پایگاه، داده امکاستح اجتماعات فرد و را در

 37.ندک هاي زندگی ایجاد می محرومیت
خیر تحقیقات زیادي در مورد مذهب و نقش آن در زندگی هاي ا همان طورکه گفته شد، درسال

شناختی و کاهش اختالالت روانی صورت گرفته است. اقبال روز افزون نسـبت بـه    و سالمت روان
این موضوع در سطح دنیا، بیانگر اهمیت مذهب و نشان دهنده بازگشت انسان به دیـن و معنویـت.   

ه عنوان یک الگوي تجربی مفید براي کشـف ارتبـاط   تواند ب گیري مذهبی می که در این میان، جهت
هاي مقابله با استرس و شادکامی مورد  بین متغیرهاي گوناگونی به کار روند. در این پژوهش، سبک

  بررسی قرار گرفته است.
علـوم   در پژوهشـی  هـاي  زمینـه  تـرین  مهـم  از روانی، یکـی  حاضر موضوع، استرس یا فشار قرن در

 تـرین قلمروهـاي پژوهشـی در    گسترده از یکی انسان، آن بر زندگی تأثیرات سیبرر. است بودهگوناگون 
لحظـه   همۀ ما در هـر  .زندگی هستندمهم  اجزاء کی ازی اضطراب و مقابله استرس،باشد.  می عصرحاضر

  38.باشند زا است استرس شویم که ممکن با مواردي روبرو می
دهـد کـه آن    استرس تنها زمانی روي میتجربۀ  39،فولکمنو  الزاروسبر اساس الگوي ارزیابی 

موقعیت به عنوان آسیب، از دست دادن، تهدید یا کشمکش ارزیابی شده باشد. آنچه در ایـن میـان   
هـاي   تـر، اسـتفاده از سـبک    ها است به عبـارت دقیـق   اهمیت دارد، فرآیند مقابله افراد با این استرس

ها بر سالمت روانی فرد بکاهـد. در نتیجـه، بـه     تواند از تأثیر استرس است که می 40مقابله با استرس
ها و اقدامات شناختی و  فرآیند مقابله، عمدتاً از فعالیت 41سازگاري و انطباق هر چه بیشتر بیانجامد.

، مقابلـه  فـولکمن و  الزاروسشـود. طبـق تعریـف     رفتاري فرد براي مدیریت استرس تشـکیل مـی  
و شناختی براي ممانعت، مدیریت یا کاهش اسـترس  ها و فرآیندهاي رفتاري  اي از فعالیت مجموعه

هاي رفتاري آموختـه شـده از طریـق محـدود سـازي اهمیـت موقعیـت         است. در این مقابله، پاسخ
  42دهد.  خطرناك یا ناخوشایند، استرس را کاهش می

رچوب منسـجم بـه موضـوع مقابلـه     لین پژوهشگرانی بودند که در یک چااو از، منکفولو  الزاروس
ز سـه نـوع   یـ ن رکپـار و  انـدلر انـد.   مدار و هیجان مدار تمایز قایل شده مسئله اند. ایشان بین مقابله پرداخته

در واقـع،   43.مـدار و اجتنـابی   مـدار، هیجـان   مسئله مقابله کسببله را مطرح کردند که عبارتند از: مقا کسب
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ه وجـه  ، کـ مـدار  لهئقابله مسـ م کند: سبک اصلی را متمایز می کردهاي اولیه به فرآیند مقابله، سه سبکروی
سترس اسـت. سـبک   هاي مدیریت ا اهش فشارها یا افزایش مهارتکرد مستقیم براي کآن، عمل ۀمشخص

یـا حـذف عامـل اسـترس را      ــه حلّکاي است   ه مشخصه آن راهبردهاي شناختیمقابله هیجان محور، ک
ـام و ـا دادن ـن ه ویژگـی اصـلی آن پرهیـز از    ی، کـ تنابمقابله اج کاندازد و سب تأخیر میبه معنی جدید  ـب

  44.رویارویی با عوامل استرس است
یابنـد.   مـی الزم دسـت   يبه سازگار یروان يفشارزا يدادهایدر مقابل روها،  افراد به کمک این سبک

رد. مقابلـه  یـ گ یقرار مـ  یروان يداد فشارزایر برداشت از رویتحت تأث یپاسخ انسان به فشار روانواقع، در 
 یدرونـ  يها ند تا بتواند با خواستهکه فرد از منابع سازش خود استفاده کن است یمستلزم ای، وانبا فشار ر

روانـی مشـابهی را تجربـه     غیرمذهبی میزان فشار مذهبی و ه افراد، کرسد به نظر می. ابدیانطباق  یو برون
ننـد.  کروانی مقابلـه   شارزايتوانند با رویدادهاي منفی زندگی و عوامل ف مذهبی بهتر می افراد. اما نندک می

نند و از این طریق بـه فـرد در   ک هاي زندگی عمل می در برابر استرس» سپر«همچون یک باورهاي مذهبی 
  45رسانند. اي مناسب و مؤثر یاري می انتخاب راهبردهاي مقابله

ثر تواند ا هاي زندگی دارد و می مذهب نقش مهمی در رویارویی با استرس 46،پارگامنتبه اعتقاد 
هاي شدید زندگی را تعدیل کند. از نظر وي، افراد مذهبی در هنگام ارزشیابی نوع اول، یعنی  بحران

توانم با این  آیا این رویداد به صورت بالقوه خطرناك است؟ و ارزشیابی نوع دوم، یعنی (آیا من می
کنند؛ زیرا واکنش آنها  یرویداد مقابله کنم؟)، براي مقابله با فشار روانی به خوبی از مذهب استفاده م

کوشی شخصی، سبک مشـکل   به فشار روانی تحت تأثیر عواملی همچون حمایت اجتماعی، سخت
گیرد. این امر در افراد مـذهبی و متـدین موجـب کـاهش فشـار روانـی        گشایی و مانند آن قرار می

ت کـه در فرآینـد   ترین تأثیر مذهب براي مقابله با فشار روانی به دلیل نقشی اسـ  گردد. پس مهم می
ارزشیابی فشار روانی دارد. هم چنین مذهب از طریق عوامل تعدیل کننده، پاسخ به فشار روانی مانند 
ارزیابی موقعیت، ارزیابی شناختی خود فرد، راهبردهاي مقابله، منابع حمایتی و...، در سبک مقابله با 

 47گذارد. فشار روانی نیز تأثیر می
تأکیـد دارنـد. بـر اسـاس     زا  استرس يها تیننده مذهب بر موقعکل یتعدبه نقش  48،ارانکو هم پارك

 يهـا  لکشـ هـا ارتبـاط وجـود دارد.     بی و چگونگی کنار آمدن با بیمـاري ن منابع مذهیب 49،کال يها افتهی
  50ند.ک یدا میالت ارتباط پکمقابله با مش يها با مهارت یمقابله مذهبگوناگون 

هـاي مقابلـه    هاي دینی در اتخاذ شـیوه  رسی نقش گرایشدر پژوهشی که با هدف بر ابوالقاسمی
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با استرس، دوره سال خوردگی انجام داد، نشان داد که بیشتر سالمندان بـراي تقویـت خـود جهـت     
هـاي مـذهبی بیشـتر و     کننـد. سـالمندانی کـه گـرایش     حل مشکل، دعا کرده و به خـدا توکـل مـی   

تر بـا مسـایل دوره    کنند و بسیار راحت تفاده میتري اس هاي مقابله مناسب تري دارند، از شیوه محکم
  51آیند. سالمندي کنار می

هاي مقابلـه و سـالمت روانـی را در دانشـجویان      بین نگرش دینی، مهارت ۀرابطکاران، و هم صولتی
ه بین نگرش دینی و سالمت روان رابطه وجود دارد و بین نگرش دینـی  کردند. نتایج نشان داد کبررسی 
/ 35ابلـه دینـی و   از مقهاي شدید،  سترسا افراد در مقابلِ /. از65بله نیز رابطه وجود دارد. هاي مقا و پاسخ

  52رده بودند.کدینی استفاده . از مقابله غیر
 نمـرات  بیرونـی  مـذهبی  گیـري  جهـت  مقیـاس  در که افرادي ز نشان دادین جیمز و ناوارا مطالعه نتایج
گیـري   کـه نمـرات بـاالیى در جهـت     يافـراد  یولشتند. استرس بیشتري دا بودند، کرده کسب را باالتري

  53د.دادن ینشان ماز خود  استرس کمتري را مذهبی درونی داشتند،
هــاي   هاي شخصیتی، استــرس، شیــوه   و همکاران، در پژوهشی تحت عنـوان ویـژگی شاکري

ام کننـده بـه   هاي مذهبی در افراد اقدام کننده به خودکشی، نشـان داد کـه افـراد اقـد     مقابله و نگرش
هـاي مـذهبی    انـد و داراي نگـرش   خودکشی، کمتر شیوة مقابله متمرکز بر حل مسئله را به کار برده

  54اند. تري بوده ضعیف
ارتبـاط   گیري مذهبی درونی جهتیعنی که مذهبی بودن درونی  به این نتیجه رسیدند کوهن و پارك
کننـد   اران اشـاره مـی  کـ مکینتاش و هم 55.ی داردسالمت رواننتیجه،  مدار و در  لهئمسرویارویی  بیشتري با

 از ارزیـابی آنهـا را   باشـند کـه نحـوة    مـی  هـاي  داراي روان بنـه گیـري درونـی،    مذهبی داراي جهت افراد
 مـدار،  لهئمسـ هـاي رویـارویی    از شـیوه  معمـوالً  این افراد، دهد. قرار می ریتحت تأث زا، رویدادهاي استرس

 56دهند نشان میاز خود هاي مختلف سازش بهتري  موقعیترو، در  . از اینکنند استفاده می
گیـري مـذهبی، ابعـاد     جهـت  بررسـی همبسـتگی  پژوهشی را با هدف کاران، و هم میرصالح رضاپور

ی از کانجام داده است. نتـایج حـا  هاي مقابله با استرس در دانشجویان  شخصیت و خودکارآمدي با سبک
گیـري مـذهبی بیشـترین     شخصیت و خودکارآمدي، جهت گیري مذهبی، ابعاد جهتاز میان  هکآن است 

ار و باورهـاي مـذهبی   مـذهب، رفتـ   57.محور در دانشجویان داردمسئله  بینی سبک مقابله نقش را در پیش
 کمـ کاي مناسـب و مـؤثر بـه فـرد      مقابلـه  کزا و انتخـاب سـب   هاي استرس در موقعیتعالوه بر اینکه، 

  افراد نیز شناخته شده است. امیکذار بر شادی از عوامل تأثیرگکنند، به عنوان یک می
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شناسـی   شناسی، جنبشی به نـام روان  اران وي در روانکو هم 58سلیگمنارهاي کهاي اخیر با  در سال
ابعـاد  کلـی،  ماالت انسانی و بـه طـور   که به مطالعه نقاط مثبت و این گرایش ک .ایجاد شده است 59مثبت

بـه عنـوان سـپري علیـه     هـا،   ه از نقـاط قـوت انسـان   کـ است آن به دنبال و پردازد  میمثبت وجود آدمی 
اسـت   یامکنگر، مفهوم شاد شناسی مثبت از مفاهیم بنیادي مطرح در جنبش روان 60ند.کها استفاده  بیماري

ه ، کـ امیکمـورد شـاد   در 61شناسان آغاز شـده اسـت.   هاي اخیر، توسط روان ه مطالعه علمی آن در سالک
. بـراي مثـال،   تعاریف مختلفی ارائه شده اسـت  گردد، میالدي باز می 1960هاي دهه  تاریخچه آن به سال

 63.رده استکآالم و دردها توصیف ها،  خوشیها،  لذت یبی ازکامی را ترکشاد 62بنتام
 65دانـد.  دوره زمانی مـی  کهاي هیجانی مثبت و منفی در طول ی شادي را تعادل میان تجربه 64،برادبرن

  66دانند. منفی و رضایت از زندگی می ۀبی از عاطفه مثبت، فقدان عاطفیکشادي را تر ،ارانکهمو  آرگیل
 وینهـوون تـرین تعریـف شـادمانی را     عملیاتیترین و در عین حال،  رسد جامع با این حال، به نظر می

وي  ل زنـدگی کـ یفیـت  کشادمانی به قضاوت فرد از درجه یا میـزان مطلوبیـت    يبه نظر و، دهد ارائه می
  67ه فرد چقدر زندگی خود را دوست دارد.کشادمانی به این معناست عبارت دیگر،  گردد. به اطالق می
هـا و اهـداف معنـوي، نیازهـاي      امی را از طریق توجه به ارزشکرسیدن به شادنظریه پردازان، برخی 

ه آیـا  کـ با طرح ایـن پرسـش    68مالهرب دانند. پذیر می انکعشق به خدا ام اساسی، معنادار بودن زندگی و
امی معنـوي را  کآید، شـاد  امی به دست میکه بفهمیم چگونه بهترین و پایدارترین شادکجود دارد راهی و

امی کاین احسـاس شـاد  زوال ناپذیراست. از نظر وي،  همه شرایط پابرجا و ه درکداند  امی میکیگانه شاد
 ه درن عقیـده، کـ  وانی زندگی، همزیستی مطلوبی دارد. افراد با گرایش دینی و ایها و فشارهاي ر با سختی

  69.بخشند ارتقا را امی خودکتوانند شاد میود دارد، جهان مقصد واالیی وج
دهد. براي مثـال، اعمـال مـذهبی،     چند طریق ارتقا میاز کنند که مذهب، شادکامی را  ها بیان می نظریه

رابطـۀ  و ارتبـاط  ایـن،   دهد. عـالوه بـر   مانند حضور در مساجد، تعامل و حمایت اجتماعی را افزایش می
دهـد. همچنـین    فردي با خدا، شادکامی را با کاهش استرس و بهبود راهبردهاي غلبه بر استرس، ارتقا می

  70.دهد مذهب به زندگی شخص معنا می
هـاي دینـی،    خو و شخصیت، فرهنگ، مذهب و گرایشهاي خلق،  ه زمینهدهند ک میها نشان  پژوهش

هـاي فـرد    هاي اجتماعی و شناخت ، سرزندگی، حمایتبینی و بدبینی هاي اجتماعی، میزان خوش مهارت
تـر، محبوبیـت بیشـتر، سـازگاري      بر میزان شادي تأثیر مستقیم دارد. افراد با خلق خوش بینانـه، بـا ایمـان   

 71هاي سیاسی و اجتماعی آنها بیشتر است. مچنین موقعیته. بهتري با تحصیل، شغل و ورزش دارند
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مثبـت و   ةبـه شـیو  و اتفاقـات،   بـه شـرایط  ه طورکلی، افراد شاد کاران معتقدند: بو هم لیوبومیرسکی
ـ تر و  متر و سیستم ایمنی قويکدهند و داراي سطح استرس  تري پاسخ می سازگارانه تـري از افـراد    اقخلّ

شـاد  بسـیار  ه افراد مذهبی، به طور نسبی خود را به عنوان افـراد  کنشان داده است  گالوپ 72ناشاد هستند.
  73.نندک ارزیابی می
امی و رضـایت  کرابطه عمل به باورهاي دینـی بـا شـاد   «پژوهشی تحت عنوان ، پور معنويو  روحانی

امی و رضـایت  که بین دینداري بـا شـاد  دهد ک مینشان آن ه نتایج کانجام دادند  »زناشویی در دانشجویان
رابطـه  «نـوان  اران در پژوهش خود با با عکو هم عابدي 74زناشویی همبستگی مثبت معناداري وجود دارد.
گونـاگون  ه بـین ابعـاد   کـ  هبـه ایـن نتیجـه دسـت یافتـ      ،»بین ابعاد دینداري با شادي دانش آموزان دختـر 

  75.دار وجود دارد آموزان دختر رابطه معنی داري با میزان شادي دانش دین
و  اسـالمی  بررسـی رابطـه میـان شـادکامی    «در تحقیـق خـود در زمینـۀ    ، آذربایجانیو  محمدي علی
شـناختی رابطـۀ    به این نتیجه رسیدند که میان شادکامی دینـی بـا شـادکامی روان    »شناختی روان شادکامی

  76مثبت معنادار وجود دارد.
تغییـرات   به دانشـگاه غالبـاً   با ورودال کشور، فع و ان به عنوان نیروهاي کارآمدیدانشجویان، ن میدر ا

هـاي   نقـش  بـه انتظـارات و   بایـد یـن،  ه بـر ا عـالو  ننـد. ک یفردي تجربه م روابط اجتماعی و زیادي را در
نبـودن   ن آشنایچنگیرد. هم دانشجویان شکل میبه دانشگاه در  ورود که همزمان با اشاره کرد جدیدي نیز
و ناسـازگاري بـا    آمـد  مشـکالت رفـت و   مشکالت خانوادگی، محیط دانشگاه، دانشجویان با بسیاري از

 زیـ آن ن مشـکالتی نظیـر   اقتصادي و، بودن تسهیالت رفاهیمحیط خوابگاه و ناکافی  دانشجویان در سایر
بـه خطـر افتـادن    نهایت،  در دانشجویان و استرس در ب ایجادموج توانند که می جمله شرایطی هستند از

ارتبـاط آن   ان ویدانشجو در یمذهب يباورها نگرش و یبررساینکه، توجه به  شوند. باسالمت روان آنان 
 ارتبـاط مـذهب و   یتوانـد بـه چگـونگ    یمـ  ينظـر  ةگسـتر  ه درکـ اسـت   یعموضو ،مقابله يها وهیش با
ن ارتبـاط  یـ ص ایز با تشخین یعملجهت از  وکند  کمک زا عوامل استرس با مقابله نوع آن دري رگذاریتأث
کـه،  ن موضوع یت به ایو با عنا نمود یانیشا کمک افرادی مذهب يباورها و یتوان به ارتقأ سطح مذهب یم

هـاي بهداشـت روانـی     ازنشـانه  یکـی ان و یدانشـجو  یمهـم زنـدگ   يهـا  از مؤلفه یکیان به عنو یامکشاد
د از سـالمت  یـ آیندة مـا با  نیروي کارآمد جامعه و ترین اقشار حساس دانشجویان از گردد و محسوب می

  گردد. یروان برخوردار باشند، ضرورت پژوهش حاضر روشن م
  :هاي پژوهش عبارتند از فرضیهبنابراین، 
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هیجـان  / مسـئله محـور  هاي مقابلـه (  ) و استفاده از سبک( درونی/ بیرونیگیري مذهبی  جهت بین. 1
رابطـه  امی ک( درونی/ بیرونی) و میزان شـاد گیري مذهبی  جهتبین . 2؛ ر/ اجتنابی)رابطه وجود داردحوم

امی کان شـاد میـز  ر / اجتنابی) وحوهیجان م/ مسئله محورهاي مقابله ( استفاده از سبک بین. 3؛ وجود دارد
ایـن  . امی رابطه وجود داردکهاي مقابله و میزان شاد سبکبا گیري مذهبی  جهتبین . 4؛ رابطه وجود دارد

  است:  الؤدهی به این دو س پژوهش در پی پاسخ
دختـر و پسـر تفـاوت    امی دانشـجویان  کهاي مقابله و میزان شاد کسب گیري مذهبی، آیا بین جهت. 1

هـاي   میزان شادکامی دانشجویان دانشـکده هاي مقابله و  کگیري مذهبی، سب تآیا بین جه .2 وجود دارد؟
  تفاوت وجود دارد؟دانشگاه کاشان مختلف 

  پژوهش روش
لیـه  کشـامل  سـتگی اسـت. جامعـه آمـاري ایـن پـژوهش،       ، از نوع مطالعـات همب حاضر روش پژوهش

 رت تصـادفی انتخـاب شـد).   اشان و پیام نـور بـه صـو   کاشان بود(دو دانشگاه کهاي  دانشجویان دانشگاه
، بـا اسـتفاده از روش   يان دختـر و پسـر در جامعـه آمـار    یع دانشـجو یبا توجه به توزحجم گروه نمونه، 

نفـر  176دختـر و   ينفر دانشـجو  210کیکنقر (به تف 386ران کوکبر اساس فرمول  و يا طبقه يریگ نمونه
  د.یپسر) انتخاب گرد يدانشجو

  آوري اطالعات استفاده شده است: شده براي جمع داستاندار هنام پرسش سهاز ، در این پژوهش
مـاده آن مربـوط    11کـه  اي،  ماده 20نامه  این پرسش ROS:(77گیري مذهبی آلپورت( الف. مقیاس جهت

، 1963گیـري مـذهبی درونـی اسـت. در سـال       ماده مربوط بـه جهـت   9گیري مذهبی بیرونی و به جهت
امه آلپورت در آن انتخـاب شـده بـود.    ن هاي پرسش گزینهۀ هماي ساخت که  ماده 21یک نسخه  78،فگین

گیـري   /.) بـا جهـت  61یک گزینه دیگر نیز به آن افزود که این گزینـه همبسـتگی بـاالیی (   این، عالوه بر 
نامه بیشتر مورد استفاده قرار گرفت. بـراي سـنجش روایـی     این پرسشپس، از آن . مذهبی بیرونی داشت

صـحت  . به فارسـی ترجمـه شـد    فگینرونی یب گیري مذهبی درونی و جهت مقیاس ایران، این آزمون در
 بـا . سپس، آن به انگلیسی تصحیح گردید و ترجمه دوبارة ن دیگراتوسط متخصص بازخوانی آن با ترجمۀ

هـا بـر    گزینـه . مذهبی ایرانی گردیـد  سعی در متناسب نمودن آن با بافت فرهنگی و هاي متعدد بازنویسی
گیـري   گـذاري بـراي سـؤاالت مقیـاس جهـت      نمـره  ،تنظیم گردید. در این مقیاس لیکرتاساس مقیاس 

 کـامالً « و 2 »مـوافقم  تقریبـاً «، 4 »مخـالفم  تقریباً« ،5» ًمخالفم کامال« باشد: مذهبی برونی بدین صورت می

۱۴۴       ۱۳۹۱، سال پنجم، شماره سوم، پاييز  

 کـامالً  باشـد:  گذاري بدین صـورت مـی   گیري مذهبی درونی نمره براي سؤاالت مقیاس جهت. 1 »موافقم
 بزرگـی  جـان توسط نامه،  . اعتبار این پرسش5مخالفم  و کامالً 4مخالفم  تقریباً ،2 موافقم ، تقریبا1ًم موافق

 79گزارش شده است. 71/0توسط مختاري و همکاران  / . و74 کرونباخبا استفاده از روش آلفاي 
داراي  81،پـارکر  و اندلرنامه ساخته  این پرسش CISS:(80زا( هاي استرس نامه مقابله با موقعیت ب. پرسش

از . در ایـن پـژوهش،   آیتمی است 21آیتمی و فرم کوتاه آن  48فرم بلند آن باشد.  دو فرم کوتاه و بلند می
عبـارت)،   16مـدار(  لهئمقابله اصلی، یعنی مقابله مس کسه سب ،فرم بلند آن استفاده شده است. این آزمون

پایـایی  ، پـارکر  و انـدلر سـنجد.   بـارت) را مـی  ع 16عبـارت) و مقابلـه اجتنـابی (    16مـدار(  مقابله هیجان
بـراي   و 85/0و 82/0 ،92/0مدار و اجتنابی را براي نمونه پسران بـه ترتیـب    هیجان مدار، لهئهاي مس سبک

مـدار،   لهئهـاي مسـ   ضریب پایـایی را بـراي سـبک    82.به دست آوردند 82/0 و 85/0 ،90/0نمونه دختران 
 و خـانی  محمـد در پـژوهش   83.به دست آورده است 72/0و  80/0 ،83/0مدار و اجتنابی به ترتیب  هیجان

  84شده است.بیان  84/0 نامه با استفاده از روش آلفاي کرونباخ پایایی کل پرسش، باش قره
تهیـه شـده    86لـو و  یـل گآرتوسط  1990این ابزار در سال  OHI(:85نامه شادکامی آکسفورد( ج. پرسش

گـذاري   نمـره  3تـا   0از ، هاي آن به ترتیب د که گزینهاي دار نهچهارگزی، اي ماده 29نامه  است. این پرسش
در  87تـا   0دهد. نمـرة کـل آزمـودنی از     گانه، نمرة کل مقیاس را تشکیل می29جمع نمرة مواد . شود می

و  پـور  علـی آزمـودنی گـزارش کردنـد.     347را بـا   90/0ضریب آلفـاي  ، و همکاران یلگآرنوسان است. 
 و گانه آزمون با نمرة کـل، همبسـتگی بـاالیی دارنـد     29نشان دادند که تمام مواد  در مطالعۀ خود، نورباال

  87گزارش شد. 92/0نیمه کردن آزمون و پایایی دو 93/0آلفاي کرونباخ 

 هاي پژوهش يافته

مقابلـه بـا اسـترس و     يهـا  ک، سبیمذهب يریگ ن جهتیب یب همبستگیون، ضریل رگرسیبه منظور تحل
  ) محاسبه شده است.1( در جدول شماره یامکشاد

  یامک) و شادیو اجتناب مدار جانیه مدار، لهئمقابله(مس يها ک)، سبیرونی/بی(درونیمذهب يریگ جهت یس همبستگی: ماتر1جدول شماره
  

  یامکشاد  یاجتناب کسب  مدار جانیه کسب  مدار لهئمس کسب  رهایمتغ
  **26/0  09/0  **- 15/0  **16/0  یدرون یمذهب يریگ جهت
  **-14/0  **19/0  **20/0  - 04/0  یرونیب یمذهب يریگ جهت

  1  09/0  **- 39/0  **41/0  یامکشاد
P<0/01**  



   ۱۴۵ هاي مقابله و شادكامي در دانشجويان گيري مذهبي سبك رابطه جهت

مـدار و   لهئمس کگیري مذهبی درونی با سب جهتشود،  )مشاهده می1ه درجدول (شماره کطور  همان
ن یچنـ هم مـدار و اجتنـابی رابطـه مثبـت و معنـاداري دارد.      هیجـان  کگیري مذهبی بیرونی با سـب  جهت
و  رابطـه مثبـت و معنـادار   کامی، گیري مذهبی درونی و شاد ه بین جهتکدهد  نشان می هاي جدول یافته

  امی رابطه منفی معنادار وجود دارد.کگیري مذهبی بیرونی با شاد بین جهت
ه کـ مـدار اسـت    لهئمس کتنها سبهاي مقابله،  شود: از بین سبک در جدول مشاهده میکه، همان گونه 

  امی دارد.کمدار رابطه منفی معنادار با شاد هیجان کسب. امی داردکاري با شادرابطه مثبت و معناد
گیـري   بـا جهـت  کامی، چنـین متغیـر شـاد   هم هاي مقابلـه و  کهاي سب توجه به رابطه خرده مقیاس با

هـاي   از زیـر مقیـاس   کدرونی، با اجراي هشت رگرسیون ساده، به بررسی سهم هـر یـ   مذهبی بیرونی و
 ).2گیري مذهبی پرداختـه شـده اسـت (جـدول شـماره       امی در تبیین جهتکنیز شاد هاي مقابله و کسب
 گیـري مـذهبی درونـی و بیرونـی را     جهـت  )R2( واریـانس  از 002/0و  02/0مدار به ترتیب لهئمس کسب

یـري  گ واریانس جهـت  از 04/0و  02/0مدار به ترتیب ده است. به همین ترتیب، سبک هیجانرکبینی  پیش
یـري  گ از واریانس جهـت  03/0و  008/0اجتنابی  کرده است. سبکبینی  بیرونی را پیش مذهبی درونی و

گیـري مـذهبی    از واریـانس جهـت   06/0امی نیـز  کرده است. شـاد کبینی  مذهبی درونی و بیرونی را پیش
بنـابراین، از بـین    رده اسـت. کـ بینـی   گیـري مـذهبی بیرونـی را پـیش     نس جهـت از واریا 02/0درونی و 

 کگیـري مـذهبی درونـی و سـب     بیشـترین سـهم را در تبیـین جهـت    ، مدار ک مسئلهابله سبهاي مق سبک
بینـی   امی نیـز در پـیش  کگیـري مـذهبی بیرونـی دارد. شـاد     بیشترین سهم را در تبیین جهـت مدار،  هیجان
  گیري مذهبی درونی دارد. گیري مذهبی درونی و بیرونی، بیشترین سهم را در تبیین جهت جهت

 

  گیري مذهبی امی بر روي جهتکهاي مقابله و شاد کرگرسیون سب :2جدول شماره 
 كمتغیر مال

 گیري مذهبی درونی جهت گیري مذهبی بیرونی جهت  نیش بیر      یمتغ

Sig β B SE F R2 Sig β B SE F R2 

 مدار ک مسئلهسب 02/0 **48/10 89/5 09/0  16/0  001/0 002/0  89/0 72/6 - 03/0 - 04/0  34/0

 مدار هیجان کسب 02/0 **99/9 89/5  - 08/0 - 15/0  002/0 04/0 **42/17 58/6 12/0 20/0  000/0

 اجتنابی کسب 008/0 19/3 94/5 05/0 09/0  75/0 03/0 **73/15 59/6 13/0 19/0  000/0

 امیکشاد 06/0 **86/27 76/5 12/0 26/0  000/0 02/0 **04/8 66/6 - 07/0 - 14/0  005/0

P<0/01**  

گیـري   هاي جهت مستقل، به بررسی مقایسه میانگین خرده مقیاس tبا اجراي آزمون  ،)3درجدول( شماره 
جهـت گیـري    امی پرداختـه شـده اسـت. بـا توجـه بـه جـدول، بـین        کهاي مقابله و شـاد  کمذهبی، سب

۱۴۶       ۱۳۹۱، سال پنجم، شماره سوم، پاييز  

امی کو میـزان شـاد   مـدار و اجتنـابی)   مـدار، هیجـان   مسـئله ( هـاي مقابلـه   کسب مذهبی(درونی/ بیرونی)،
گیـري مـذهبی (درونـی و بیرونـی)      ر و پسر، تفاوت معنـاداري وجـود نـدارد. میـانگین جهـت     دختدانشجویان 

 هـاي مقابلـه مربـوط بـه     پسران، در مقایسه با دختران بیشتر اسـت. همچنـین بیشـترین میـانگین در بـین سـبک      
ر بـین  هـا د  مدار و در بین دانشجویان پسر است. در حالی که، بیشترین میـانگین مربـوط بـه سـبک     سبک مسئله

  است. مدار بوده است. شادکامی پسران در مقایسه با دختران نیز بیشتر بوده دانشجویان دختر، سبک هیجان
  امی دانشجویان پسر و دخترکهاي مقابله و شاد کگیري مذهبی، سب هاي جهت مقایسه میانگین خرده مقیاس :3جدول شماره

  

 متغیرها جنسیت میانگین یارانحراف مع tمقدار درجه  آزادي سطح معناداري دو طرفه

61/ P=0  384  50/0  59/6 22/33 گیري مذهبی  جهت پسر
 دختر 91/32 40/5 درونی

51/P= 0 384 65/0 
گیري مذهبی  جهت پسر 62/33 64/6

 دختر 17/33 78/6  بیرونی

65/ P=0  384 85/1 
 دختر 32/54 49/10  مدار ک مسئلهسب پسر 22/56 55/9

P=0/11 384 56/1 - 
 دختر 83/47 72/11  مدار سبک هیجان پسر 46 06/11

P=0/81 384 23/0 - 
 دختر 47/44 97/9 اجتنابی کسب پسر 24/44 01/10

P=0/43 384 78/0 
 دختر 91/41 51/13 امیکشاد پسر 93/42 46/11

P<0/05* P<0/01            **  
  ري مذهبی در سه دانشکده علوم انسانی، مهندسی و علوم پایهگی ایسه میانگینی جهت: مق4جدول شمارة 

  

  متغیرها دهکدانش میانگین انحراف معیار  Fمقدار درجه  آزادي سطح معناداري

P=0/10  383 28/2 
گیري مذهبی  جهت انسانی 41/33 04/6

 درونی
 مهندسی 12/32 67/5
 علوم پایه 82/33 32/5

P=0/009 383 79/4**  
گیري مذهبی  جهت انسانی 11/34 63/6

 مهندسی 83/31 89/6  بیرونی
 علوم پایه 31 09/6

P=0/81 383 20/0 
 انسانی 96/54 75/10

 مهندسی 25/55 72/8  مدارک مسئله سب
 علوم پایه 56 61/10

P=0/92 383 80/0 
 انسانی 21/47 18/12

 مهندسی 70/46 44/10  هیجان مدار کسب
 علوم پایه 87/46 60/10

P=0/10 383 23/2 
 انسانی 31/45 13/10

 مهندسی 11/43 38/9 اجتنابی کسب
 علوم پایه 27/43 50/10

P=0/31 383 17/1 
 انسانی 16/43 19/13

 مهندسی 77/41 91/11 امیکشاد
 علوم پایه 34/40 66/11



   ۱۴۷ هاي مقابله و شادكامي در دانشجويان گيري مذهبي سبك رابطه جهت

 گیـري  جهـت هـاي   ل واریانس، میـانگین خـرده مقیـاس   با اجراي آزمون تحلی)، 4در جدول ( شماره
پایـه مـورد    مهندسـی و علـوم  ، ده انسـانی کامی دانشجویان، در سه دانشکشاد و مقابلههاي  کسبمذهبی، 

درصـد در بـین دانشـجویان سـه      99/0 گیري مذهبی بیرونی بـا اطمینـان   جهتبررسی قرار گرفته است. 
ه بـا  کـ ده انسانی بوده اسـت  کاالترین میانگین مربوط به دانشب. رده استکایجاد  ده تفاوت معنادارکدانش

ـ یب یمـذهب  يریـ گ ن جهتیانگین میه بکز مشخص شد ی) ن5(جدول شماره LSDانجام پس آزمون   یرون
ـ  درصد تفـاوت معنـادار وجـود دارد.     99/0 در سطح یو مهندس یده علوم انسانکدانش ن یانگیـ ن میامـا ب

تفـاوت معنـادار    یه و مهندسـ یـ ه و علـوم پا یو علوم پا یوم انسانده علکدانش یرونیب یمذهب يریگ جهت
  وجود ندارد.

گیـري مـذهبی،    هـاي جهـت   مقایسه میانگین خـرده مقیـاس   : آزمون تحلیل واریانس،4جدول شماره
  هاي مختلف دهکامی دانشجویان دانشکهاي مقابله و شاد کسب

1 P<0/0*  *  
  مختلف  يها دهکن دانشی) در بیرونی(ب یمذهب يریگ جهت يها نیانگی، تفاوت مLSD یبیآزمون تعق :5جدول شماره

  

 sig  انحراف استاندارد يخطا  ها دهکن دانشیانگیتفاوت م  دهکدانش

 **003/0 75/0 27/2   یمهندس یانسات

 91/0 7/1 11/0  هیعلوم پای انسات

 06/0 14/1 - 16/2  هیعلوم پا یمهندس

1 P<0/0**  

  گيري نتيجهبحث و 
امی انجـام شـده   کهـاي مقابلـه و شـاد    کگیري مذهبی، سـب  با هدف بررسی رابطه جهتپژوهش حاضر، 

هایی که تـاکنون   که پژوهش نکته اشاره کرد به این نتایج به دست آمده باید مورد بحث در ازپیش است. 
 دهاي مقابلـه مـذهبی تأکیـ    شیوه بر عمدتاً استرس انجام شده است، مقابله با بین مذهب و ۀرابط ۀزمین در

 يریـ گ خصوص جهتبگیري مذهبی  جهت هاي مقابله عمومی افراد داراي به بررسی سبک کمتر وداشته 
 شواهد پژوهشی کافی براي مقایسه نتـایج ایـن پـژوهش در   . بنابراین، اند پرداخته یرونیو ب یمذهبی درون

دست نیسـت.   در هاي گذشته هاي پژوهش یافته هاي مقابله با سبک ذهبی ومگیري  رابطه بین جهت ۀزمین
مـدار و   ک مسـئله گیري مذهبی درونـی بـا سـب    ه جهتکدهد  پژوهش نشان میاین هاي  یافتهبه هر حال، 

بـا  مثبـت و معنـاداري دارد. ایـن یافتـه،     مدار و اجتنابی رابطه  هیجان کگیري مذهبی بیرونی با سب جهت
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 رضاپورمیرصـالح  90،طباطبـایی زاده  رسولو  نصیرزاده 89،جعفري 88،ارانکهم و شاکريهاي پژوهش  یافته
  خوانی دارد. هم 95کروكو  94کوهنو  پارك 93،ارانکو هم مکینتاش 92،پور بخشی 91،ارانکو هم

 مـذهبی،  افـراد ، کننـد  مـی  اشاره ارانکو هم مکینتاشه کهمان گونه توان گفت:  در تبیین این یافته می
اسـاس ایـن    بـر  نـد. کشـناختی کمـک   پردازش  در را آنها تواند که میهستند هاي مذهبی  داراي روان بنه

 زا تحـت تـأثیر   رویـدادهاي اسـترس   از را ارزیابی ما توانند هاي مذهبی می روان بنهتوان گفت:  مینظریه، 
هـاي مقابلـه بـا     شـیوه  هم بر و رویدادها از ارزیابی ما هم بر توانند می ها این روان بنه بنابراین،دهند.  قرار
 درونـی،  یگیـري مـذهب   مذهبی داراي جهت افراد وبگذارند.  اثر ادهاچگونگی وقوع روید حتی بر و آنها

 قـرار  تحـت تـأثیر   زا،  رویـدادهاي اسـترس   از را ارزیـابی آنهـا  چگونگی که  باشند هایی می بنه داراي روان
  هـاي  در موقعیـت رو،  . از اینکنند استفاده می مدار، مسئله هاي رویارویی شیوه از معموالً افراد، این .دهد می

هـاي شـدید    توانـد آثـار بحـران     مذهبی بودن مـی در واقع،  .دهند نشان میاز خود مختلف سازش بهتري 
گیـري   ثیر مثبت بر سالمت روان، به ویژه سالمت روان افراد داراي جهتأند. مذهب تکزندگی را تعدیل 

ه بـه دلیـل   کـ بلبرند،  گیري بیرونی، نه تنها سودي نمی هتافراد داراي جکه، مذهبی درونی دارد. در حالی 
 ،مثـال بـراي  گیر آنهـا خواهـد شـد.     باورهاي ناپایدار و نگاه ابزاري و سودمندانه به دین، نتایج منفی دامن

ب و افسـردگی، افـزایش سـالمت روانـی،     اهش اضـطرا کگیري مذهبی درونی ارتباط متوسطی با  جهت
دگی ارتبـاط مثبـت و بـا    بـا اضـطراب و افسـر   گیـري مـذهبی بیرونـی،     جهـت بردبـاري و  ت نفس، عزّ

  96وس دارد.کپذیري و حرمت خود ارتباط مع مسئولیت
مـدار خشـمگین شـدن، احسـاس تنهـایی، افسـرده شـدن،         هیجـان  که نمودهاي عینی سبکجا از آن

گیـري   فـراد واجـد جهـت   ه اکـ اسـت  ا است، روشـن  اجتنابی، فرار از موقعیت فشارز کاضطراب و سب
  97گرایش داشته باشند. کسب دوبه استفاده از این مذهبی بیرونی، 

در بهبـود   يادیـ ز يردهـا کارکن است کمم یباورها و اعتقادات مذهب 98،کاتزده یبه عقیگر، د ياز سو
. 2؛ رسـاند  یمـ  ياریـ ها  هیها و اجتناب از تنب . کارکرد ابزاري، که در حصول پاداش1د: یفا نمایما ا یزندگ

. 3؛ دیـ نما یفـا مـ  یا ینقش مهم یشانیو پر یتیشخص ياجتناب از تضادها يه برای، کدفاعـ   رد خودکارک
رد کار. کـ 4؛ رگـذار اسـت  یده تأثیچیاطالعات پ يساز و همسان یبخش ه در جهت نظمی، کرد شناختکارک

  99ست.یرنیتأث یق بیعم يها ها و آرمان ی ـ ارزشی، که در انعکاس ارزششینما
ی، کسانی هسـتند کـه   مذهب درون يراد داراه افک ییرسد، از آنجا یم ردها به نظرکارکن یبا توجه به ا

 يدارنـد و دارا  یمان خود اعتماد واقعـ یا يرویداشته و به خدا و ن يتریقو یمذهب يها اعتقادات و نگرش
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 يدادهایـ هنگام مواجهـه بـا رو  به شان یا يمذهب برا. هستند يا تر شده یتر و درون قیعم یمذهب يباورها
ک ه اسـتفاده ازسـب  کـ  ییاز آنجـا باشـد.   یمـ  یشینما - یو ارزش یرد شناختکارک يدارای، زا زندگ استرس
ردن آن بـه منظـور   کـ اطالعات و منسـجم   يآور جمع يبرا یشناخت ییمدار مستلزم استفاده از توانا مسئله

 يشـتر یش بیگـرا  کن سـب یـ به اسـتفاده از ا ی، درون یمذهب يریگ جهت يباشد، افراد دارا یم لکحل مش
ـ یب یمذهب يریگ جهت يدر افراد دارا بودن، یزه مذهبینگا دهند. در مقابل، ینشان م هـا و   ی، بـه ارزش رون

تحقـق   يبـرا  يا اري اسـت کـه از آن بـه عنـوان وسـیله     ابز يه دارد و مذهب به معناکیت ید اجتماعیعقا
است. در واقـع،   تیدر برابر واقع یمذهب دفاعزمینه، ن یدر ا یگاه. شود یاستفاده م ياهداف و آمال ماد

شـوند.   یاز خـود دور نمـ   یولآورند،  یمي به خدا رو یدارند، از نظر فلسفه اله یرونیه مذهب بک یسانک
ـ ا. شـود  یل مـ یآنان تبـد  100ینیب انیم خود يبرا يبه سپر یل مذهب، به طور اساسین دلیبه هم ن همـان  ی
طراب نجـا مـذهب در برابـر اضـ    یشـود. در ا  یممنجر  یبه روان آزردگ 101،فرویده از نظر کاست  یمذهب
 یمـدار و اجتنـاب   جـان یه کشتر از سـب یالت، بکبا مش ییاروؤین افراد در ریا ،لین دلیبه هم. ندک یم عمل

ل یبـا مسـا   یت و برخورد منطقـ یشدن با واقع از روبروـ   وتاه مدتکهرچند ـ ه آنها را  کند یجو یسود م
  102ند.ک یدور م

 مقابلـه بـاحوادث زنـدگی،    درك وگیري مذهبی ممکن است در کمک به افراد در  جهتبه هر حال، 
کـه   نشـان دادنـد  کاران، ال و همیکاسپ .ایفا نمایدنقش مهمی  دادن امید حمایت و ازطریق ارایه راهنمایی،

فـراهم کـردن معنـایی بـراي     . 1: مذهب در فرایند مقابله با حوادث و مشکالت داراي سـه نقـش اسـت   
؛ هاي مختلـف  به ویژه هنگام مواجهه با موقعیت ،کنترل کمک به افراد براي داشتن احساسی از. 2؛ زندگی

  103به نفس براي افراد. اعتماد از حسی ایجاد. 3
امی رابطـه  کگیري مـذهبی درونـی و شـاد    بین جهتکه، است این چنین نتایج این پژوهش بیانگر هم

 بـا ین امر، ارابطه منفی معنادار وجود دارد. کامی، گیري مذهبی بیرونی با شاد و بین جهت مثبت و معنادار
چنـین ایـن   همخـوانی دارد. هم  106اران کـ و هم لوئیس 105اران،کوهم آزموده 104،قادري هاي پژوهش یافته

و  رفعـت  حیـدري  109،قمـري  108،آذربایجانیو  محمدي علی 107،ارانکو هم عابديبا نتایج تحقیقات فته، یا
ه داشـتن نگـرش   ک ن استای ه بیانگرک 112،ارانکو هم ملتفت 111،ارانکو هم صحراییان 110،فر عنایتی نوین

  امی رابطه معنادار دارد، به طور تلویحی همخوانی دارد.کمذهبی قوي با شاد
ی از کـ نگـرش مـذهبی بـه عنـوان ی    لی مذهب و داشـتن  توان گفت: به طورک توجیه این یافته می در

 سـالمت روانـی،   رابطـه مـذهب و  ۀ زمینـ  تحقیقـات در بر شادمانی افراد شناخته شده است. ثر ؤعوامل م
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 هـا را  ه موقعیـت کـه خـدایی هسـت، کـ    به این باور بوده است. مثبت بین این دو متغیرۀ رابط ب بیانگراغل
ه کـ بـه طـوري   . دهـد  اهش میک حد زیادي اضطراب را تابندگان خویش است،  بر ناظر و ندک نترل میک

 معتقدنـد  نند وک دوست بسیار صمیمی، توصیف می کخداوند را مانند ی خود بارابطۀ  اغلب افراد مؤمن،
 بـه نظـر   نتـرل نمـود.  کبـه طریقـی    نترل راکهاي غیرقابل  موقعیت طریق توسل به خداوند، توان از ه میک

 شخصـی بـا  ۀ رابطـ واقـع،   در. امی گـردد کموجـب احسـاس شـاد    تواند گیري مذهبی می جهت، رسد می
  113.شود سبب چشم انداز مثبتی در زندگی می وجودي برتر،

کـه  امی مـؤثر اسـت   کی مذهب در ایجاد شادهاي انجام شده، زمان وهشهمچنین با توجه به نتایج پژ
افـراد داراي   تـوان گفـت:   باشد، مـی  ه مذهب درونی معنا دهنده میکاین امر لحاظ با در معنادهنده باشد. 

امی بیشـتري  کاز شـاد گیـري مـذهبی بیرونـی،     راد داراي جهـت گیري مذهبی درونی نسبت بـه افـ   جهت
  114برخوردارند.
مـدار رابطـه    ک مسـئله تنها سـب هاي مقابله،  که از بین سباست کآن  ی ازکگر این پژوهش حایافته دی

ه بـا یافتـه   کـ امی دارد کمدار رابطه منفی معنـادار بـا شـاد    هیجان کسبکامی دارد. مثبت و معناداري با شاد
و  نباباپورخیرالـدی و  117،ابـوالی و  نظربلنـد  116،ارانکـ و هم علیپـور  115،محمـودي اقـدم  و  نوريپژوهش 

بـراي  رد مسـتقیم  کـ عمل مـدار  ک مسـئله همخوانی دارد. وجه مشخصـه سـب   119آزادو  یزدانیو  118عبدي
ننـد اطالعـات مـرتبط    ک سعی میاي مدیریت تنیدگی است. این افراد، ه کاهش فشارها و افزایش مهارت

در ایشـان  یند هـاي ناخوشـا   مترین میزان تجربهکه به کنند کپردازش اي  گونهزا را به  با رویدادهاي تنیدگی
ه بـه  کنند ک اي پردازش می ه اطالعات را به گونهکسانی هستند کام کافراد شادمنتهی گردد. ازسوي دیگر، 

رد کـ نترل زندگی، خلـق مثبـت و روی  کداراي احساس  ،شود. همچنین این افراد خوشحالی آنها منجر می
مـدار مطابقـت    مسـئله  مقابلـه  کسب هاي زا هستند. این دریافت، با مشخصه هاي تنیدگی ال در موقعیتفع

هـاي فـرد بـراي     مدار از طریـق افـزایش مهـارت    مسئله مقابله کسبتوان گفت:  کند. بر این اساس، می می
دهد و منجـر بـه تجربـه بیشـتر      اهش فشارها افزایش میکمدیریت تنیدگی، احتمال موفقیت وي را براي 

شناختی، عـاطفی، اجتمـاعی و رفتـاري فـرد بـراي      هاي  ز بر توانمنديکگردد و از طریق تمر امی میکشاد
 شـود.  امی مرتبط میکبا شادبیشتر زا  ال با موقعیت تنیدگیو نیز از طریق برخورد و مواجهه فعمسئله  حل

ز شـده و تمـام تـالش او متوجـه     که فرد بر خود متمرکمدار این است  مقابله هیجان کوجه مشخصه سب
ام کباشد. توانمندي فـرد شـاد   اهش هیجانات منفی خویش میکاهش احساسات ناخوشایند و تعدیل و ک

مـدار در   هاي راهبرد هیجـان  ارا با ویژگیکاز جمله خلق مثبت، شناخت مثبت و رضایت از خویشتن، آش
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 کاسـتفاده از سـب  سـازد.   یا منفی میداد. اهش کضرورت استفاده از این راهبرد را گیرد.  تعارض قرار می
همـین امـر   . انشی در آنان اسـت کنترل در رفتارهاي تکنترل و یا ضعف کاز عدم  مدار ناشی مقابله هیجان

  120د.ده می اهشکامی را کو به دنبال آن احساس شادمسئله  مقابله مؤثر فرد با
ه اشخاص رشد یافته، منطقـی و  کهاي مقابله گفت  ة روشتوان دربار میدیگر، به طوي کلی  از سوي

شـوند. در   مدار متوسل مـی  مسئله هاي بیشتر به روشها،  الت و استرسکمتعادل معموآلٌ در برخورد با مش
الت و عوامـل  کمعموآلٌ در برخورد با مشفته و (غیر متعادل)به لحاظ روانی، ، رشد نیا افراد حساسمقابل، 
  121نند.ک مدار استفاده می هاي مقابله هیجان زا از روش استرس

گیـري   ه تفـاوت معنـاداري بـین جهـت    کـ شده است به موضوع جنسیت نیز پرداخته در این تحقیق، 
هـاي   نشـد. ایـن موضـوع بـا یافتـه پـژوهش       مذهبی (درونی/ بیرونی) دانشجویان دختـر و پسـر یافـت   

ی داشـت.  همخـوان  125ارانکـ و هم صحراییانو  124نجفیو  زاده محمد 123،ارانکو هم غرایی 122،وند حبیب
مـدار/   مـدار/ هیجـان   لهئهاي مقابله (مس که از سبه تفاوت معناداري در استفادکها نشان داد  افتهین یچنهم

 126،ارانکـ و هم فـیض  يهـا  افتـه بـا پـژوهش   ین یـ اوجود نـدارد.   ن دانشجویان دختر و پسریاجتنابی) ب
از  یو بخشـ  130زدنـر و  بنـزور  129،ارانکـ و هم بشـارت  128،ارانکـ و هم شـاکري  127داراییو  شاهی حسن

ز یـ دختـران و پسـران ن   یامکزان شـاد ین مین، بیبر اهمسو بود. عالوه  131آزادو  یزدانیپژوهش  يها افتهی
 133،امیـدیان  132،یعقـوبی ، و همکـاران  صـحراییان نتایج پـژوهش   باي مشاهده نشد. این امر تفاوت معنادار

  دارد. یهمخوان 135آزادو  یزدانی 134،ارانکو هم آزموده
سیتی باشـد،  هاي جن ها و محدودیت قشتغییرات اجتماعی در ندلیل به کن است این عدم تفاوت، مم

ز نظـر فرهنگـی و   ا نندگان در پژوهش حاضر دانشـجو بـوده و  کت که شرکیا ناشی از این واقعیت باشد 
ز یـ ر شـده در فـوق ن  کـ ذ يهـا  ه در پژوهشکگر دارند. همان گونه یدیکبا  يادیز يها شباهتاجتماعی، 

، یمـذهب  يریـ گ در جهـت  يت عامـل مـؤثر  یه جنسـ کـ افتند یته دست کن نیاز پژوهشگران به ا ياریبس
ده یـ ز دیـ متنـاقض ن  يهـا  افتـه یاز  یبرخـ یان، ن میدر اگونه که  . همانستین یامکمقابله و شاد يها کسب
بـا  ی، امکمقابلـه و شـاد   يهـا  ک، سـب یمـذهب  يریگ ت بر جهتیق اثر جنسین دقییتبحال، شود. به هر  یم

  باشد. یار دشوار میها بس افتهین یتوجه به ا
گیري مـذهبی بیرونـی در بـین دانشـجویان سـه       فقط جهتورد پژوهش، همچنین از بین متغیرهاي م

کده علـوم انسـانی بـوده اسـت.     بیشترین میانگین نیز مربوط به دانشکرده است که ده تفاوت ایجاد کدانش
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تفاوت معنـادار   99/0 در سطح یو مهندس یده علوم انسانکدانش یرونیب یمذهب يریگ ن جهتیانگین میب
  افت نشد.یافته همسو باشد، ین یه با اک یپژوهش. وجود داشت

ــ ین یـ ن ایـی در تب تــر و  متنـوع ی، علـوم انسـان   يهــا ه رشـته ینکـ توجــه بـه ا تـوان گفـت: بـا     یافتـه م
 يهـا  ان و...) از رشـته یـ ات عـرب، اد ی، فلسفه، ادبیات، زبان خارجه، جامعه شناسیات، الهیتر(ادب ناهمگن

شـتر  یب ییل آشـنا یـ ه بـه دل کـ ته باشـد  کن نیایانگر بن تفاوت ین است اکه است، ممیو پا یعلوم مهندس
براي مشـاهده  توانند  یشان بهتر می، ایمذهب يها و گزاره ینیم دیبا مفاه یده علوم انسانکان دانشیدانشجو

بـه   یابیـ  ا جهت دسـت ی یا براي انطباق با انتظارات جامعه، دیگران، افزایش اعتبار در جامعه شدن توسط
 يهـا  پـژوهش بزار مدارانه داشـته باشـند. البتـه، فقـدان     ن استفاده ایاز د یماعو منافع اجت یاهداف شخص

  د.ینما یسخت و دشوار م يادیافته را تا حد زین ین اییان تبکنه، امین زمیمشابه در ا
. در باشـد گیري مـذهبی   از محدودیت ابزار سنجش جهت یتواند ناش ین تفاوت میایگر، د ییاز سو
آمیختگی تعهد مذهبی و پیامدهاي مذهبی و نیـز ضـعیف بـودن چـارچوب     هم ر به دتوان  یم، این راستا

  رد.کاشاره  آلپورته یدر نظر درونی و بیرونی یمذهب يریگ جهتمبدا 
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