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  ده یان داغدیدانشجو سوگ در با آثار یمقابله مذهب  رابطه
 ***زاده یم السادات فاتحیر/ م **ياحمدداحمد یس/  *یفیه شریمرض

  ده  يكچ
ان یسوگ در دانشجو یمنف مثبت و با آثار یمقابله مذهب ۀرابط ین پژوهش با هدف بررسیا

ـ گ نمونه ةویاصفهان به ش شهر ده دریداغد يدانشجو نودده انجام شده است. یداغد  در يری
ـ یا یمقابله مذهباس ی) و مقHGRCسوگ هوگان ( اهه آثاری، سشددسترس انتخاب  را  یران

 يها گروه t آزمون ون گام به گام ویرگرس ،یل همبستگیله تحلیوس هها ب داده دند.کرل یمکت
سوگ  یمنف مثبت و ن آثاریب هاي معناداري رابطه هک دهد میج نشان ینتا د.شل یمستقل تحل

درصـد از  2/18توانـد   یم یوجود دارد و مؤلفه اعمال مذهب یابعاد مختلف مقابله مذهببا 
ـ کنـد  ن یـی مثبـت سـوگ را تب   انس آثاریدرصد از وار 63و  ،یمنف انس آثاریوار ن ی. همچن

هـاي   هن نمـر یانگیم ،ان با سوگ نابهنجاریدانشجو در مقایسه باان با سوگ بهنجار یدانشجو
فعـال و   یمقابله مـذهب  ي، راهبردهایرخواهانه مذهبیخ یابیارز ،یدر اعمال مذهب يباالتر

ـ    در يمتـر ک هـاي  هن نمریانگیم داشته و همچنینمنفعل  یمذهبمقابله   یبعـد احسـاس منف
ـ خداوند داشتند. ا درباره ـ ین نتـا ی ـ یتلف ين راهبردهـا یـی توانـد در تع  یج م ــ   یمـذهب  یق
  داشته باشد. یحات مناسبیتلو ،درمان سوگ در مشاوره و یشناخت روان
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  مقدمه
شـمول اسـت بـا وجـود       و جهان یعیطب ینشکوا ،زانیمرگ عز سوگ متعاقبِ و یدگیداغد

 یبهنجـار سـوگ بـا مـانع    فرایند  فصل حل و يده برایفرد داغد ییه تواناک یطیاین، در شرا
به آثار  ه معموالًکوجود دارد  ا نابهنجاری یشناخت بیاحتمال بروز سوگ آس شود، رو می روبه

ن یچنـ  در 1شـود.  منجر مـی دگان یداغد یستیو بهز یت زندگیفکیمدت بر مدت و بلند وتاهک
، ینیبـال  یماننـد افسـردگ   ،متعـدد  یشناخت روان و یسوگ با عوارض جسمانفرایند  یطیشرا

سـتم  یس و اخـتالل در  2یشـ کخود ارکاف ،یرد اجتماعکعمل ب دری، آسیاضطراب هاي اختالل
 تـوان  یه سـوگ را مـ  کـ دهـد   یها نشان م پژوهش یبرخ ،گریطرف د از .همراه است 3یمنیا

بـه   که چنان ،دگان را همراه داردیداغد یه رشد شخصکنظر گرفت  مثبت در يا عنوان تجربه
ه کـ اسـت   يسـوگوار فراینـد   یاصل ياز اجزا یکی یرشد شخص ،ارانکهم و هوگانده یعق

 يبرا جوو جست ةدربردارند یرشد شخص .افتد یاتفاق م یدگیدر همه مراحل داغد يتاحد
و  يمتر، دلسوزک يگر شتر، قضاوتیمل ببه قدرت تح یابیدست معنا در فقدان تجربه شده و

واسـطه تجربـه سـوگ،     هده بیشود تا داغد یواقع باعث م ان است و دریاطراف بهشتر یتوجه ب
  4کند.نظر دیخود تجد ینیب جهان ده و درکرد اتخاذ یجد یتیهو

ط یه چگونـه بـا شـرا   کـ نین اییفرد در تع ينظام اعتقاد مقابله و استرس، يها هیطبق نظر
 یابیبه ارز یط منفیفرد با شرا يسازگار ،واقع دارد. در ینقش مهم ،ابدی یناسازگار انطباق م

 دارد. یط بسـتگ یبرآوردن مطالبـات مـرتبط بـا آن شـرا     خود در ییاز توانا زیواقعه و ن او از
بنـابراین،   5.دهـد  یمـ  ر قـرار یز تحت تـأث یرا ن يا مقابله ياهبردهاانتخاب ر ،یشناخت یابیارز
ـ    یابیـ ارز ده دریه افراد داغدک ياعتقاد يها از نظام یجامع كدر ار کـ ه تجـارب سوگشـان ب
ت یـ شـان اهم یا یسـت یبهز يت و ارتقـا یآنها در حما يد بر سازگارین عقایا ریتأث برند و یم

ط پرفشـار و  یطول شرا در ه غالباًک ياعتقاد يها نظامن یتر از مهم یکین راستا یهم در دارد.
ه باورها کاند  شود، مذهب است. محققان نشان داده  یه مکیبه آن ت یدگیمانند داغد ،زا بیآس
انتخـاب   واقعـه،  یشـناخت  يشـامل بازسـاز   ،مقابلهفرایند  مراحل یدر تمام یاعمال مذهب و

  6.دارند تکمشار ،مطلوب يامدهایو پ يا مقابله يراهبردها
ف یـ دشـوار تعر  يهـا  تیـ موقع ردن معنـا در کـ دا یـ پبراي ژه یو یه روشک یمقابله مذهب

 يهـا  روش ت،یموقع یک یشناخت ساختار تواند در یه مکاست  يبعد چند یمنبع 7شود، یم



   ۱۱۵ مقابله مذهبي با آثار سوگ در دانشجويان داغديده  رابطه

هـا   ن روشیـ . اشود یمتجل ،خود اهداف نیز دن به اهداف مطلوب ویرس يمورد استفاده برا
 جانات (مثل آرامـش و یه )،یمذهب ياسنادها (مثل باورها و یمذهب يشناختارها  دربردارنده

و  اسـت ) یمـذهب  يهـا  لک(مانند تش یروابط مذهب ) وو آداب کرفتارها (مثل مناس لذت)،
 ،خـاطر  یآسـودگ  نتـرل، ک حـس تسـلط و   ،یابیهمچون معنا ،يز به مواردیاهداف مطلوب ن

  8.اشاره دارد عهیالطبراءو تجارب ماو یسالمت ، تیمیصم
 يهـا  تیه افـراد بـه محـدود   کـ ابـد  ی یش مـ یافزا یژه زمانیو هب ،یش به مقابله مذهبیگرا

مقابلـه مـذهبی    9.دسـترس باشـد   در یمنابع مذهب ،گریطرف د ده و ازشخود واقف  یانسان
ـ    لهئمسـ  يل راهبردهـا یـ قب از ،يا مقابلـه  يگر راهبردهایمانند د ن اسـترس و  یمـدار، رابطـه ب

مقابلـه   يبه دو گروه راهبردها ن راهبردها غالباًی؛ اکند یل میرا تعد یو روان یسالمت جسم
مثبـت   یمقابلـه مـذهب  . شـوند  یم مـ یتقسـ  یمنفـ  یمقابله مـذهب  يراهبردها مثبت و یمذهب
و  یزندگ يبه معنادار باور من با خدا،یت، رابطه ایانگر حس معنویه بکش به مذهب) ی(گرا

 یت زنـدگ یـ فکی عـزت نفـس بـاالتر،    مانند ،یمثبت يامدهایپ ،گران استیبا د يارتباط معنو
 یحـال  در این دارد. در پیاسترس  هنگامشتر یب يو رشد معنو یشناخت روان يبهتر، سازگار

 ،مـن بـا خـدا   یمتـر ا کانگر رابطـه  یـ نمااز مـذهب)   ی(روگردان یمنف یه مقابله مذهبکاست 
 يوجـو  جسـت  يچـالش بـرا   در یمـذهب  ییجـو  زهیا و ستیمطمئن به دننانه و نایدگاه بدبید

ت یـ فکی و ی، سالمت جسـم یجانیه یآشفتگ ،یمانند افسردگ ،یمنف يامدهایست و با پمعنا
  10است.ف همراه یله ضعئن و حل مسییپا یزندگ

و سـوگ   یدگیـ داغدفراینـد   در یو مـذهب  يمعنـو  يهـا  نقش مؤلفه ،ن مطالعهیچند در
ـ  یکیرابطه نزد ،واقع . درشده است یبررس زیزا ن بیآس ن مـذهب و مـرگ بـه عنـوان دو     یب

مـرگ   11مورگـان  و اکـ دو بـه اعتقـاد  شـود.   ینظر گرفته مـ  ها در انسان یزندگ یتجربه اصل
 چــه در و یباســتان يهــا فرهنــگ چــه در يفات عــزاداریاســت و تشــر يمعنــو يا دهیــپد

خطابـه   ،شیایـ ت در قالـب مراسـم ن  یـ از معنو ییهمواره با سطوح باال ،معاصر يها فرهنگ
 یمـذهب عامـل اصـل    ،گـر یطرف د از .ن مقدس همراه بوده استکور در اماو حض یمذهب

مذهب یا معنویت  12.رود یم فقدان به شمار در یابیافراد از مرگ و معنا یابیرگذار بر ارزیتأث
 ییسـتم معنـا  یس يربنـا یو ز یآنها به زنـدگ  یلکرد یکرو ینه اصلیزم ،افراداز  ياریبس يبرا

ـ   ا را دریـ ه دنکشان است  رد روزانهکتجارب و عمل جهان، كآنها در ادرا  خطـر،  ینظرشـان ب
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 یوقتـ بنـابراین،   13.سازد یم گر نترل جلوهکقابل  ،تینها در ، منسجم ویمنطق ،عادالنه ،منیا
با بحران  رویارویی در يدیتواند منبع مقابله مف یافراد دارد م یدر زندگ ینقش اصلت یمعنو
 يهـا  واره طـرح  ،دگانیشتر داغدیب ،دهد یز نشان میه مطالعات نکچنان 14.ز باشدین یدگیداغد
رش یبـه پـذ   کمـ ک يبرا یرا منابع یمذهب کشامل باورها، تجارب و مناس یمذهب ـ يمعنو
 يهـا  پاسـخ  بـه طـور گسـترده از    و 15نمـوده  یابیـ ارز یابیمعنا خاطر و یتسل ت مرگ،یواقع
  16کنند. میاستفاده  یدگیداغدفرایند  در يو معنو یمذهب

ان تـداوم  کـ مـرگ و ام  پـس از  یبه زندگ ه باورک دهد مینشان  17كپارو  نورهیبمطالعه 
دارد.  یدگیـ مقابله با اسـترس داغد  در ین) نقش مهمینماد ی(دلبستگ ابا متوف يرابطه معنو

ردن کـ ز با فـراهم  ین يسپار كآداب مخصوص مراسم خا ها و شیایمانند ن ،یفات مذهبیتشر
دگان در یـ به داغد ،تر بزرگ يا و تعلق داشتن به جامعه یپارچگیکو حس  یت اجتماعیحما

 ل اعتقاد بـه در یقب از ،گرید یمذهب يها هیما رساند. درون یم ياری يسوگوارفرایند  گذراندن
بـه عنـوان    یمذهب کدعا و مناس نماز، مان به خداوند،یو درنظر گرفتن ا اآرامش بودن متوف

  18.دگان با فقدان داردیداغد يسازگار در يثرز نقش مؤیبخش ن رویمنابع ن
ننـدگان  ک تکشر درصد 42 باًیتقر ده،یبزرگساالن داغد يرواران کهم و فرانتزمطالعه  در
 19.د بـوده اسـت  یـ مف اریبسـ  ،مقابلـه بـا سـوگ    شـان در   یمـذهب  يه باورهاکند ا هداشت اظهار

 یمـ ین بـاً یتقر يمذهب برا اینکهدهد با  میز نشان یده نینوجوانان داغد يگر روید يا مطالعه
 62 بـاً یزمـان مصـاحبه تقر   در ،نداشته اسـت  یدر زندگ یتیاهم ،تجربه سوگ آنها قبل از از

ارزش مذهب به عنـوان   ،واقع مهم شده و در یلیشان خیه مذهب براکداشتند  درصد اظهار
زمـان   و در رصدد 60 ،زمان مرگ افته است (دریش یبه مرور زمان افزا ،يا پاسخ مقابله یک

بـاال   یوجود همبستگ ةدهند  نشان زیده نیسالمندان داغد يمطالعه رو 20.درصد) 80 ،مصاحبه
  21است. یشناخت روان یستیو بهز یو سالمت جسم ین مقابله مذهبیب

 درصد مطالعـات در  94ه ک دهد میمذهب نشان  نه سوگ ویشیپ ل دریفراتحل یکج ینتا
نه ین زمیا در 22کند. مید ییتأ یدگیداغد بررا  يمعنو و یمذهب يمثبت باورها آثار ،نهین زمیا
 یدگیـ تـر داغد  عیفصـل سـر   در حـل و  یمـذهب  يهمچون نقش باورها ،يتوان به موارد یم

، 24انیدرمـان سـوگ دانشـجو    در يمعنـو ـ   یمـذهب  يها کمکر یتأث، 23نیمتعاقب مرگ والد
 ،25مرتبط بـا سـوگ   یبحران يها تیموقع در یمشاوران مذهب ون ویمراجعه به روحانش یافزا
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ن متعاقـب  یوالـد  یدگیـ مقابلـه بـا داغد   ،26مارانینقش مذهب در مقابله پرستاران با سوگ ب
هـا   ج پـژوهش ینتـا  یلـ ک طـور  ه. بکرداشاره  28فرزند یو مقابله با مرگ ناگهان 27نیسقط جن

موفـق و   يسازگار يت را برایا معنوینقش مذهب  ،دهیشتر افراد داغدیه بک نندک یشنهاد میپ
  29اند. دهکرگزارش  يضرور ید و حتیمف ،سوگ از يبهبود

 يبـرا  یبه عنوان منـابع  یاعمال مذهب د بودن باورها ویمف ز برین یمنابع اسالم ۀنیشیدر پ
دعـا و   ،يافراد را به بردبـار  ،یاسالم يها آموزه د شده است.کیتأ یالت زندگکمقابله با مش

بـه افـراد    یاسـالم  يد. باورهـا کن یق میتشو ییو راهنمااز ین يها زمان اعتماد به خداوند در
چـارچوب   و آن را در فتـه ریت را پذیده، موقعکرف یتعر را باز یع منفیند تا وقاک یم کمک

 هدفمند هستند و افراد با صـبر و  یع منفیوقا یاسالم يها نند. طبق آموزهکر یتفس يتر مثبت
ه همـه  کـ ن مسـلمانان اعتقـاد دارنـد    یچنـ ابند. همیدست  يتوانند به رشد معنو یم ییباکیش

از  ین باورهـا منـابع  یـ امعمـوالً   .طـرف خداونـد اسـت    از یزندگ مرگ و ها و لذت ها، رنج
  30.دکن یل میام را تسهیالتفرایند  هکآورند  یخاطر و قدرت فراهم م یآسودگ

 ۀنقطـ  را. اسالم مـرگ  نموده است يادیتوجه ز يموضوع مرگ و سوگواراسالم نیز به 
 يادیـ ق زیحقا ناث معصومیره و احادیس ،قرآن .داند میها  انسان یزندگ ۀدر چرخ یعطف

بازگشـتن   يبـرا  یه مرگ گامک. مسلمانان اعتقاد دارند اند مطرح کرده یزندگ مرگ و ةدربار
نـد تـا   ک یمـ  کمـ کداده و نجات  یر زندگیمس در یانسان را از سرگردان خداست، يسو هب
  31.مهم استچگونه  و يزینند چه چیبب

از  و یدگیـ داغدفراینـد   مـذهب بـر   یشـناخت  روان يایـ ن راستا و با توجه به مزایهم در
بـا   يسـازگار  در یاعمال اسـالم  نه نقش باورها ویدر زم یفقدان پژوهش داخل ،گریطرف د

و  ین ابعاد مختلف مقابله مـذهب یرابطه ب پژوهش حاضر در ،یرانیسوگ در جامعه مسلمان ا
ن پـژوهش  یـ ا يهـا  هیفرض .شده است یبررس یرانیان ایدانشجو سوگ در یمنف آثارمثبت و

  ند از:  ا عبارت
ان رابطـه  یدر دانشجو یمقابله مذهب يها و روش )سوگ یسوگ (درماندگ یمنف ن آثاریب .1

  ؟وجود دارد
  دارد؟ ان رابطه وجودیدانشجو یمقابله مذهب يها ) و روشین آثار مثبت سوگ (رشد شخصی. ب2
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  ان نقش دارند.یمثبت سوگ در دانشجو آثار ینیب شیپ در یمقابله مذهب يراهبردها .3
  ان نقش دارند.یسوگ در دانشجو یمنف آثار ینیب شیپ در یمقابله مذهب يراهبردها .4
 يان دارایو دانشـجو  ،سـوگ بهنجـار   يان دارایدر دانشـجو  یمقابله مذهب يها ن روشیب .5

  تفاوت وجود دارد. ،سوگ نابهنجار

  روش پژوهش
  يريگ نمونه و روش نمونه ،يجامعه آمار

 ،یل همبسـتگ یـ له تحلیوسـ  رهـا بـه  ین متغیه رابطه بک است یفینوع توص پژوهش حاضر از
روش  .شـده اسـت   یمسـتقل بررسـ   يهـا  گـروه  tون گام بـه گـام و آزمـون    یل رگرسیتحل

ه کـ  هنـان داده شـد  ینـدگان اطم نک تکبـه شـر   باشـد و  یم يها به صورت فرد داده يگردآور
از آنهـا اسـتفاده    یامالً محرمانه و صرفاً براي اقدامات پژوهشـ کها  نامه اطالعات مندرج در پرسش

پـژوهش   يقرار نخواهد گرفت. جامعه آمـار  یا شخص ثالثیچ سازمان یار هیخواهد شد و در اخت
، یشـهر اصـفهان (دولتـ    يها ل در دانشگاهیده شاغل به تحصیان داغدیحاضر، شامل همه دانشجو

) فقـدان  1390ـ مهـر     1389سـال گذشـته (مهـر     یـک  یه طک) است یرانتفاعیام نور، آزاد و غیپ
دسـترس ابتـدا    در يریـ گ انتخاب نمونه به روش نمونه ياند. برا را بر اثر مرگ تجربه کرده يزیعز

ده یـ داغد انیانشـجو هـا از د  دهکه در دانشـ یـ ا نصب اطالعی یز مشاوره دانشگاهکبا مراجعه به مرا
نامـه قابـل    پرسش ، نودن تعدادیا از ده وکرنفر مراجعه  97ه تعداد کد ش يارکدعوت به هم

 ه:کـ ن پرسش یبه ا» ریخ«ا ی» یبل«اساس پاسخ  بر نندگانک تکشر د.شاستخراج  يگذار نمره
ب یـ بـه ترت  »؟دیا داشته یدگیالت مرتبط با داغدکمش سببا سابقه مراجعه به درمانگر به یآ«

 سـوگ بهنجـار   يدگان دارایـ ) و داغدn=34( سوگ نابهنجار يدگان دارایدر دو گروه داغد
)56=nدختـر بـا    يدانشـجو  53پسـر و   يدانشـجو  37شـامل   ،نمونه حاضرند. گرفت ) قرار
ا شـده از مـرگ متوفـ    يسـپر  يهـا  ن تعـداد مـاه  یانگیـ م .است 06/21 ±12/3 ین سنیانگیم
ا یـ درصد خواهر  7/26ن، یاز والد یکیدرصد  5/47شامل  ابا متوفماه، نوع رابطه  5/1±3/8

  درصد فرزند گزارش شده است. 8/0الس و کا همیدرصد دوست  25برادر، 

  پژوهش ابزار
ـ ا استفاده شـده اسـت.   )HGRC( هوگانسوگ  اهه آثاریسدر این پژوهش از   یـک ن ابـزار  ی

 کـه شـایع اسـت،    را یدگیداغد نش بهکن وایه چندکاست  يا ماده 61 یگزارش خود  اههیس
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هفتـه   طـول دو  شود تا شـدت احساسـاتش را در   یدهنده خواسته م پاسخ ند. ازک یم یبررس
=  5نـد تـا   ک یف نمـ یچ وجه من را توصـ ی= به ه1( يا درجه 5ف یط یکاساس  گذشته بر

 305 ـ 61اس از ین مقیا در ها هنمر  دامنه .ند) مشخص کندک یف میخوب من را توص یلیخ
ـ  HGRC يهـا  اسیـ خـرده مق  يرونباخ را بـرا ک يب آلفایاران ضراکهم و هوگان .تاس ن یب
 ،یعامل رشد شخص اس است.یخرده مقشش شامل ، ن ابزاریا 32.اند دهکرگزارش  9/0ـ79/0

 مراقبـت از  ، توجـه و یزنـدگ  يمعنـادار  نـده، ید به آیمانند ام ،مثبت سوگ يامدهایمعرف پ
ــناام يهــا اسیــخــرده مق هــاي هگــران اســت و مجمــوع نمــرید  ،ســرزنش خشــم و ،يدی

  دهند. در یسوگ را نشان م یدرماندگ یلکنمره  يریگ  نارهکو  یختگیدرهم ر ،یزدگ وحشت
 یعامـل درمانـدگ   يرونبـاخ بـرا  ک يله آلفـا یوس هب یدرون یب همسانیضرا، پژوهش حاضر

 باال و ین همبستگیهمچن آمده است.به دست  94/0یعامل رشد شخص يو برا 92/0سوگ 
 یـی رواانگر یـ ) بDASS-21اسـترس( و  اضطراب ،یاس افسردگیبا مق HGRCمعنادار عوامل 

  ). P>001/0 و 901/0ـ  801/0نیب یب همبستگی(ضرا ن ابزار استیمناسب ا يهمگرا

  يرانيا ياس مقابله مذهبيمق
 صفر از يا نقطه 5اس یمق یک ه درکماده است  27شامل  یاس مقابله مذهبیمق یرانینسخه ا
ن یـ ا يهـا  . مادهم شده استیتنظ 33ولمنک ر ویس ك) توسط افالادیز اری(بس تا چهار (هرگز)

 يه بـرا کـ  RCOPE)( پارگامنـت  یاس مقابله مذهبیمق ماده از یازدهاس عالوه بر اقتباس یمق
 ماننـد قـرآن و   ،یمنـابع اسـالم   با استفاده از متـون و  ،دیرس یاربرد به نظر مکمسلمانان قابل 

 ده اسـت. در شـ ه یشده با تجارب پرفشار ته رو روبهان مسلمان یرانیز مصاحبه با این سنت و
مقابلـه   يه مسلمانان براک یاعمال مذهب از باورها و یعیتالش شده تا دامنه وس ،اسین مقیا

 اس بـر یـ ن مقیا در یمقابله مذهب يها روش گنجانده شود. ،برند یم ارک هروزانه ب یدر زندگ
ف یـ ت دارد، تعریلمانان اهممس يد برایرس یه به نظر مکمتفاوت مذهب  يردهاکاساس عمل
قالـب پـنج    مثبـت در  و یبودن منف یمذهب يشامل الگوها ،یمذهب يردهاکعمل .شده است

 بـه خداونـد،   یاحساسـات منفـ   ،یرخواهانـه مـذهب  یخ یابیـ ارز ،یاس اعمال مذهبیمق خرده
 یدرون ی. همساناستمنفعالنه  یمقابله مذهب يفعاالنه و راهبردها یمقابله مذهب يراهبردها

 يب آلفایراز با استفاده از ضریدانشگاه ش يدانشجو 185ل از کمتش يا نمونه اس درین مقیا
به خدا  یاحساسات منف ،79/0رخواهانه یخ یابیارز ،89/0 یابعاد اعمال مذهب يرونباخ براک
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 در 34گزارش شده اسـت. 79/0النه فعا یمذهب يو راهبردها 72/0منفعالنه  يراهبردها ،79/0
از  یمقابلـه مـذهب   يهـا  اسیـ مق خـرده  يرونبـاخ بـرا  ک يب آلفـا یز ضـرا یـ پژوهش حاضر ن

  .استاس ین مقیمطلوب ا یدرون یانگر همسانیه بکدست آمده  هب97/0ـ90/0

  ها افتهي
 هـاي  هانحـراف اسـتاندارد نمـر    ن ویانگیـ پـژوهش شـامل م   یفیتوصـ  يها داده 1جدول  در

  .پژوهش آمده است يرهایمتغ در ها یآزمودن
  پژوهش يرهایمتغ ها در یآزمودن هاي ن و انحراف استاندارد نمرهیانگی: م1جدول

  يشاخص آمار
  ریمتغ

  نیانگیم
  

  انحراف
  استاندارد 

  تعداد 
  

  90  42/3  31/15  یاعمال مذهب
  90 48/4 02/16  رخواهانهیمجدد خ یابیارز

  90 99/4 56/6  به خدا ینگرش منف
  90 85/2 76/8  فعال یمقابله مذهب
  90 91/1 14/6  منفعل یمقابله مذهب
  90 91/44 82/141  سوگ یدرماندگ

  90 60/6 27/31  یرشد شخص

اول  يهـا  هی(فرض سوگ یمنف مثبت و و آثار ین ابعاد مقابله مذهبیرابطه ب یبررس به منظور
  آمده است. 2جدول  ج دریه نتاکد شرسون استفاده یپ ی) از همبستگدوم و

  پژوهش يرهاین متغیساده ب یب همبستگیضرا: 2جدول
  نیب شیر پیمتغ

  كر مالیمتغ
اعمال 

  یمذهب
 يراهبردها
  یمقابله منف

مجدد  یابیارز
  رخواهانهیخ

مقابله  يراهبردها
  منفعل یمذهب

مقابله  يراهبردها
  فعال یمذهب

  330/0**  -010/0  - 297/0**  257/0*  - 377/0**  سوگ یدرماندگ
  259/0*  115/0  253/0**  174/0  271/0**  یشخصرشد 

*05/0≤P  
**01/0≤P  

معنـادار   و یرابطـه منفـ   سـوگ،  یشـود، درمانـدگ   یمشـاهده مـ   2جدول  ه درکگونه  همان
)01/0≤P( داشته فعال یمقابله مذهب راهبرد و یرخواهانه مذهبیخ یابیارز ،یبا اعمال مذهب 
ن رشـد  یهمچنـ  ).P≥05/0دارد ( يمعنـادار  به خداونـد رابطـه مثبـت و    یاحساس منف با و

مجـدد   یابیـ و ارز یبـا اعمـال مـذهب    يمعنـادار  رابطه مثبت و یدگیمتعاقب داغد یشخص
 البته رابطـه معنـاداري   دارد. )P≥05/0( فعال یمقابله مذهب راهبرد ) وP≥01/0رخواهانه (یخ
ــ ــه مــذهب ن راهبــردیب ــدگ یمقابل ــا درمان رشــد  ) وP=93/0 و r=01/0ســوگ ( یمنفعــل ب

  .امده استیدست ن به )P=282/0و r =115/0(یشخص
 یمنفـ  مثبـت و  ن آثـار ییتب در یمقابله مذهب ياز راهبردهاهریک  سهم یبه منظور بررس
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 ه درکـ  دهد میج نشان ینتا .شده استون گام به گام استفاده ی) از رگرس4 و3ه ی(فرض سوگ
تنهـا   ،یسوگ و رشد شخص یر درماندگیدو متغ هر يآمده برابه دست  ونیرگرس يها مدل
 رو انـد، از ایـن   رهـا حـذف شـده   یر متغیسـا  مانـده و یمدل باق دو هر در یر اعمال مذهبیمتغ

 در یاعمـال مـذهب   ریـ ر استاندارد مرتبط بـا متغ یغ ب استاندارد ویشامل ضرا ،جیخالصه نتا
  . ارائه شده است 3جدول 

  اند. وارد مدل شدهه ک ییرهایراستاندارد متغیغ ب استاندارد ویضرا :3جدول
  يدار اسطح معن B SE B β  AR2 F  كر مالیمتغ  نیب شیپ ریمتغ

  
  یاعمال مذهب 

  000/0 80/10 182/0 -540/0 64/1 -66/7  سوگ یدرماندگ
  01/0 99/6 63/0 271/0 204/0 540/0  یرشد شخص

انس یـ درصـد وار  2/18 توانند می یاعمال مذهب ،شود یمشاهده م 3جدول  ه درکگونه  همان
رشد  كانس مشتریدرصد وار63) و Ad R2= 182/0 و β=-54/0سوگ ( یدرماندگ كمشتر

  .را تبیین کنند) Ad R2 =63/0و β=271/0(یشخص
 سـوگ بهنجـار و   يدگان دارایـ ن داغدیبـ  یسه ابعاد مختلف مقابله مـذهب یبه منظور مقا

دو گـروه بـا اسـتفاده از     یابعـاد مقابلـه مـذهب    هاي هن نمریانگی، م)5ه یسوگ نابهنجار(فرض
  .آمده است 4جدول  ج دریه نتاک شده سهیمقا ،مستقل يها گروه tآزمون 

  گروه ن دویب یمقابله مذهب يها روش هاي هن نمریانگیسه میمقا يمستقل برا t: آزمون 4جدول
 يسطح معنادار  t  يدرجه آزاد  اریانحراف مع  نیانگیم  فراوانی  گروه  ابعاد 

 21/2  14/17  56  بهنجار  >0005/0 -95/8 88 89/2  30/12  34  نابهنجار  یاعمال مذهب

  30/2  19/3  56  بهنجار  >0005/0 65/16 88 70/2 11/12  34  نابهنجار  به خدا یاحساس منف

  44/2  51/18  56  بهنجار  >0005/0 -66/9 88 04/4 91/11 34  نابهنجار  رخواهانه یخ یابیارز

  52/1  92/6  56  بهنجار  >0005/0 -83/5 88 81/1 85/4 34  نابهنجار  منفعل یمذهبراهبرد مقابله 

  33/1  51/10  56  بهنجار  >0005/0 -13/12 88 30/2 88/5 34  نابهنجار  فعال یراهبرد مقابله مذهب

ـ   انسیوار ي(با فرض برابر 4نتایج جدول  طبق ن دو گـروه  یها) اختالف مشاهده شـده ب
 اسـت  معنـادار  یمقابلـه مـذهب   يهـا  مؤلفـه  یتمـام  گروه سوگ نابهنجار در وسوگ بهنجار 

)0005/0< P.(  ه کـ جه گرفـت  یتوان نت یدو گروه م  هر هاي هن نمریانگیبا توجه به مبنابراین
 یابیـ ارز ، یاعمال مذهب يها گروه سوگ نابهنجار در مؤلفه در مقایسه باگروه سوگ بهنجار 

 هـاي  هن نمـر یانگیـ م ،منفعـل  یفعال و مقابله مـذهب  یبله مذهبمقا يرخواهانه و راهبردهایخ
  اند. داشته يتر نییپا هاي هن نمریانگیبه خدا م یبعد احساس منف و در ،باالتر
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  يريگ جهينت
 یسوگ با مقابله مذهب یمنف ن آثار مثبت ویرابطه ب یبا هدف بررس که حاضر  پژوهشنتایج 

با  رابطه معناداري سوگ یمنف مثبت و ه آثارکدهد  ینشان م ،ه استشدان انجام یدانشجو در
و  یوجود رابطه منفمنفعل دارد.  یذهبراهبرد مقابله مبجز  ،یمختلف مقابله مذهب يها مؤلفه

) و رابطه مثبـت و  P≥01/0( مثبت یمقابله مذهب يسوگ و راهبردها ین درماندگیمعنادار ب
ن یت رابطه بیفکیه کآن است ة دهند  نشان )P≥05/0( به خداوند یمعنادار آن با احساس منف

  .دارد یدگان بستگیار رفته توسط داغدک هب یمقابله مذهب يمذهب و سوگ به نوع راهبردها
بـا   یدگیـ متعاقـب داغد  ین رشـد شخصـ  یب رابطه مثبت و معناداري پژوهش حاضر در

رخواهانه یمجدد خ یابیارز )،P≥01/0( یشامل اعمال مذهب ،مثبت یمقابله مذهب يراهبردها
شـنهاد  ی. محققـان پ شده اسـت ) مشاهده  P≥05/0( فعال ی) و مقابله مذهبP≥01/0( یمذهب

 در 35منجـر شـود.   یج مثبتـ یتواند به نتا یز مین یدگیمانند داغد ،زا بیه تجارب آسکنند ک یم
مـال اسـت   کا یـ بلوغ  از یمرحله مهم انسان و یاز زندگ یاساس یبخش ،سوگ  تجربه ،واقع

 ،دگانیـ از داغد ياریبس رو ، از ایندیانسان بگشا يرا به رو يدیجد يها چهیتواند در یه مک
ارج  ش قدرت تحمل،یافزا گران،یبا د یمهربان ل شفقت ویقب از ،یرشد شخص يها شاخص
تـر را پـس از تجربـه     مانهیصـم  ين فردیت و روابط بیش معنویافزا ،یبه زندگ شترینهادن ب
 دگان ازیـ مصـاحبه بـا داغد   یه طـ کـ  یرشد شخص يها هیما وندر 36.اند دهکرگزارش  ،سوگ
 زان،یـ شتر از عزیهمچون حس مراقبت ب ،يبه موارداست، دست آمده  همختلف ب يها گروه

 يریپـذ  تیولئمسـ  نـده، یآ يبرا يگذار هیسرما لذت بردن از حال، ،مرگ خود شتریرش بیپذ
اشـاره دارد. تجربـه    یزنـدگ  د دریجد يرهایردن مسکامتحان  يبرا يشتر و احساس آزادیب

و  تـر  مسـتقل  تـر،  بـالغ  ي، خود را به عنـوان افـراد  شود تا بازماندگانتواند موجب  یسوگ م
ـ  مارونه 37.رندینظر بگ نده دریآ يها مقابله با بحران يتوانمندتر برا  يمعنـو  - یبه گذار روان

 مـرگ،  ،یافراد دربـاره زنـدگ   يندارهاپ شیپ یه تمامکند ک یفقدان اشاره م  تجربه در يا ژهیو
 یتواند چـارچوب مناسـب   یت میرسد که معنو یم به نظر شد.ک یعشق و خدا را به چالش م

 یمقابله مـذهب  ه از راهبردک يافراد 38کند.ده فراهم یفرد داغد يستم اعتقادیس يبازساز يبرا
ع یه و وقـا نمـود ت فشارزا اتخاذ یبه موقع يتر دگاه مثبتیتوانند د ینند مک یمثبت استفاده م
  39ر کنند.یتفس یرشد شخص يبرا ییها ) را فرصتل فقدانیناسازگار (از قب
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 ه ازکـ  دهـد  میسوم و چهارم پژوهش نشان  يها هید فرضییتأ ون دریل رگرسیج تحلینتا
دو  سـوگ در هـر   آثـار  ةننـد ک ینـ یب شین پیبهتر ی، اعمال مذهبیمقابله مذهب يها ن مؤلفهیب

ز ین ولمنکو  ریس كپژوهش افال يها افتهی باشد. یم یسوگ و رشد شخص یطه درماندگیح
، نیائمه معصـوم  و ربامیتوسل به پ (مانند خواندن قرآن، یه اعمال مذهبک دهد مینشان 

ن سـهم را در  یشـتر یهـا) ب  ارتگـاه ین مقـدس و ز کمخصـوص، حضـور در امـا    يخواندن نمازهـا 
جـه  یتـوان نت  یمـ بنابراین،  درصد ).20دارد ( یرانیا انیدر دانشجو یمقابله مذهب كانس مشتریوار

 40.دارد یزنـدگ  يط فشـارزا یدر مقابلـه مسـلمانان بـا شـرا     ینقـش مهمـ   یه اعمال مذهبکگرفت 
برگردانـدن امـور بـه قـدرتی      يبـرا  يا لهیز از دعا به عنوان وسین ییقایـ افر  ییایکان امریدانشجو

  41است. شانیو مقابله با فقدان در ا يمعناسازند فرای از یه بخش مهمکنند ک یباالتر استفاده م
ه ی(فرضـ یمختلـف مقابلـه مذهب   يهـا  مؤلفـه  در انیدانشـجو  هـاي  هنمر  نیانگیسه میمقا

 فعـال و  یمقابلـه مـذهب   يهـا  سوگ بهنجـار در مؤلفـه   يافراد دارا هکدهد  یچهارم) نشان م
 و در بـوده  شتریب هاي آنها هن نمریانگیم ،یاعمال مذهب رخواهانه ویمجدد خ یابیارز منفعل،

دست آورده و اختالف مشاهده شـده   هب يمترک هاي هن نمریانگیبه خداوند م یاحساس منف
ه کـ انـد   دهیـ ن عقیـ ا ز بـر یناران کهم و پارگامنت ).P >0005/0ن دو گروه معنادار است (یب

 حاضـر،  پـژوهش  در 42.دارد افراد تحت فشار یستیدر بهز يمثبت نقش مؤثر یمقابله مذهب
ه کـ اند  دست آورده همنفعل ب یدر مقابله مذهب يباالتر هاي هن نمریانگیم، دگان بهنجاریداغد

 ین مقابلـه مـذهب  یبـ  ینه رابطـه منفـ  یزم ن دریشیپ يها پژوهش يها افتهیبرخالف افته ین یا
افتـه بـا توجـه بـه     ین یـ رسد الزم است ا یباشد. به نظر م یم یشناخت منفعل و سالمت روان

 ر شـود. یجامعـه تفسـ   یز بافـت فرهنگـ  یـ ) و نپژوهش (تجربه فقـدان  مورد نظر در طیشرا
مقابلـه   کن دو سبیب یمتوسط یمنف یز همبستگین ولمنک و ریس كپژوهش افال ه درک چنان
ـ یان ایدانشـجو  ل درفعمن فعال و یمذهب  یدهـد برخـ   یه نشـان مـ  کـ آمـده  بـه دسـت    یران

طـرف خداونـد بـوده و     تشان ازیافتن وضعی رییتغ به طور منفعالنه منتظر یرانیان ایدانشجو
ن پـژوهش (فقـدان   یـ ا ت مورد نظـر در یموقع ،گریطرف د از 43نند.ک یمه کیر تیبر تقد غالباً
 ارکـ ان رو ، از ایندشو یم ینترل تلقّکقابل ریغ  ر ویناپذ بازگشت يا ) تجربهاثر مرگ زان بریعز
رسد  یبه نظر م 44.شود یم یناسالم به مذهب تلقّ يها نگرش از یدر فرهنگ اسالم تیلئومس
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منفعالنه بـا فـراهم نمـودن     یزان اتخاذ راهبرد مقابله مذهبیبا مرگ عز رویاروییط یشرا در
به  ،فقدان نهیخود در زم ت ازیلئوسلب مس و یاقرار به ناتوان یشتر مرگ و به نوعیرش بیپذ

  .شود منجر میشتر با سوگ یب يخاطر و سازگار یتسل
توانـد   یه چگونـه مـذهب مـ   کن سؤال یپاسخ به اکه جه گرفت یتوان نت یم یلک طور هب
دارد.  بسـتگی  مـذهب  افـراد از  كنـد، بـه در  کجـاد  یسوگ ا ر تجربه مرگ ویدر مس یتفاوت

 در ،ش دهـد یرا افزا يت را رشد داده و سازگاریتواند شخص یسالم به مذهب م يها نگرش
ت شده و احتمال سـوگ  یشد شخصمانع ر يطور جد هب یناسالم مذهب يها ه نگرشک یحال
ه کـ مثبـت   یمـذهب  يها دهد که مقابله یز نشان میمطالعات ن 45.دهد یش میرا افزا یشناخت بیآس

نشـئت   یزنـدگ  يزش بـرا یـ ننـده معنـا و انگ  ک قـت فراتـر از خـود و فـراهم    یحق یکاز اعتقاد به 
تـوان   یمـ بنـابراین،   46.زان دارنـد یمرگ عزرند، رابطه مستقیمی با نگرش سازگارانه افراد به یگ یم

ا خواسـت خـدا) و   یـ ر یرش مرگ به عنـوان تقـد  یدر فقدان (مثالً پذ ییبه معنا یابیگفت که دست
  47.اند ق مذهبیبا سوگ از طر ير عمده سازگاریدو مس  مثبت در تجربه سوگ، یافتن وجهی

و آثـار   یمختلف مقابله مـذهب ن ابعاد یه بکدهد  ینشان م یلک طور پژوهش حاضر به يها افتهی
توانـد   یمثبـت مـ   یان رابطه وجود دارد و استفاده از مقابله مذهبیسوگ در دانشجو یمثبت و منف

نمـودن در حـل و فصـل     کمـ کده با فقدان داشته و ضمن یافراد داغد ينقش مؤثري در سازگار
و  یمـذهب  يرهایرسـد مسـ   ینجامد. بـه نظـر مـ   یز بیافراد ن یسوگ، به رشد شخصفرایند  بهنجار

ج یانجامنـد. نتـا   یمثبت م يها یل رشد و دگرگونین قبیه به اکهستند  ییرهاین مسیتر مهم يمعنو
 مشـاوره و درمـان سـوگ    ين راهبردهـا یدر تـدو  ياربردکحات قابل ین پژوهش تلویحاصل از ا

بـا  تواننـد   یمـ  یا مشـاوران مـذهب  یـ که متخصصان بهداشـت روان   ده دارد، چنانیافراد داغد يبرا
ات یــم و روایرکــ، قــرآن یبرگرفتــه از متــون اســالم يو معنــو یمــذهب يردهــایکاســتفاده از رو

رش سـالم فقـدان   ینه حل و فصل سازگارانه سوگ و پـذ یده در زمیبه مراجعان داغد نیمعصوم
رفته و یان در شهر اصفهان انجام پذیاز دانشجو يا نمونه يه پژوهش حاضر روکرسانند. از آنجا  ياری

 یو اجتمـاع  یر عوامل فرهنگیگر، موضوعات مرتبط با سوگ و مذهب به شدت تحت تأثیف داز طر
 رد.یاط انجـام پـذ  یـ با احت گرید يها و فرهنگ یسن يها رگروهیج به سایم نتایباشد؛ الزم است تعم یم

گـر،  ید یسـن  يها مرتبط با سوگ و مذهب در گروه يرهاین متغیشود رابطه ب یشنهاد میپبنابراین، 
  .ز بررسی شودیشورمان نکگر در ید یفرهنگ يها نهیز در زمیمانند نوجوانان و سالمندان و ن
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