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  مقدمه

 این .آید می شمار به مردان بیشتر برای بزرگسالی سنی دورۀ عطف نقاط از یکی سربازی، خدمت دورۀ
 مـتالطم و پرآشـوب دورۀ تـازگی بـه کـه فـردی بـرای خـود، خاص های دشواری و ها ویژگی با تجربه

 پیامـدهای و ها چالش با تواند می است، بزرگسالی دورۀ به ورود بدو در و گذاشته سر پشت را نوجوانی
 بـا رویـارویی و دوسـتان روابـط شـبکۀ و خـانواده از جـدایی .باشـد همـراه مختلفـی منفـی و مثبت

 سـربازان، جمعیت برای زیادی فشارهای و ها استرس با مطمئناً  نظامی، زندگی خاص های محدودیت
 حـال، ایـن بـا اند؛نبوده رو روبه آن با تاکنون که کند می رو روبه گوناگونی مسائل با را آنان و بوده همراه
 زندگی .کرد برداشت جمعیت این روان سالمت افت برای عاملی عنوان به لزوماً  را شرایط این توان نمی

 با مستقیم رویارویی که مختلف های استرس و مسائل از سرشار است بستری انسانی، هر برای روزمره
 طلـب را زنـدگی معمـول روال در تغییـری همـواره شـرایطی، چنین .باشد می ناپذیراجتناب امری آنها
 افـراد ناکـامی بـه شـرایط، ایـن در پیشین خوگرفتۀ و معمول الگوی بر مبتنی عملکرد مطمئناً  و کند می
 آنهـا مسئلۀ حل راهبردهای کیفیت عبارتی به و ها موقعیت این با فرد برخورد نحوۀ بنابراین انجامد؛ می

  ).٢٠١٣a 1مدی،( دارد روان سالمت حفظ نتیجه، در و مسائل آمیزموفقیت حل در اساسی نقشی
 همـواره روان، سـالمت ۀحیط های پژوهش و ها پردازی یهنظر در که است یموضوع مسئله حل

کیـد مورد روزمره زندگی های چالش با یاروییرو یبرا الزم یتوانمند یک عنوان به  گیـرد می قـرار تأ
 و تـرین رایج امـا است، شده ارائه مسئله حل از مختلفی تعاریف ).١٩٨٨ ،همکاران و 2پارگامنت(

 تشـکیل مرحلـه چنـد از کـه دانـد می پیچیده یفرایند را مسئله حل مفهوم، ینا تعریف ترین مقبول
 انتخـاب .٣ گونـاگون؛ احتمـالی هـای حل راه یـابیارز و شناسـایی .٢ مسئله؛ تعریف .١ :شود می

 از پـس فرد، برای آن معنای و مسئله دوباره تعریف .۵ حل؛ راه بستن کار به .۴ حل؛ راه ترین مناسب
 مفهـوم بـه تاکنون که مختلفی نظری های الگو ).١٣٨٩ کرک، و (هاتون است شده حل مسئله اینکه
 هـای هیجان مدیریت به بتوانند که هاییفرایند که دارند یدتأک موضوع ینا به ،اند پرداخته مسئله حل
 حـل توانمندی در اساسی نقشی دارای کنند، کمک انگیز چالش و دشوار های موقعیت در فرد منفی
 کـه ناختیشـ روان های خصیصه ینتر مهم از یکی ).١٩٨٨ همکاران، و (پارگامنت باشند می مسئله
   ).٢٠١٣b ی،(مد است ناختیش روان یسرسخت  شود، می مطرح هایی موقعیت ینچن در

 در کـه آیـد  می شـمار به ارزشمند، ناختیش روان یتوانمند یک عنوان به ناختیش روان سرسختی
 گـردد، مـی فـرد بر مخرب منفی های هیجان سلطۀ مانع تنها نه یند،ناخوشا و زا استرس های موقعیت
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 شـجاعت یـک سرسختی، .کند مبدل یشخص رشد یبرا یفرصت به را ها موقعیت این تواند می بلکه
 و مسـائل بـا فـرد شـدن رو بـه رو موجـب کـه اسـت یمعنـو و یوجـود یممفـاه بر یمبتن و یدرون

 انجـام هـای پژوهش براسـاس ).٢٠١٣a ی،(مـد شـود می هاآن حل هدف با زا استرس های موقعیت
 بـا و باشد می روان سالمت و مثبت عملکرد برای معناداری بین پیش ناختی،ش روان یسرسخت شده،

 کـه دهنـد مـی نشـان هـا پژوهش همچنـین .اسـت منفی ۀرابط دارای اجتناب و انکار های خصیصه
 آن بـا مـرتبط ای مقابلـه های مکانیزم و مسئله حل اصلی های بین پیش از یکی  سرسختی، ۀخصیص
 بـه معنـادهی شـده، انجـام هـای پژوهش و نظریـات براسـاس ).٢٠١٣b ی،(مـد شـود می قلمداد
 بـه ناختیشـ روان یسرسـخت اصـلی های مؤلفـه از یکی همواره انگیز، چالش و دشوار های موقعیت
 و ترین مهم از یکی ولی شود، تأمین مختلفی منابع از تواند می معنا این ).٢٠١٣a ی،(مد آید می شمار
   ).٢٠٠٩ 1اسپیلکا، و هیل هود،( است مذهبی های گیری جهت و عقاید آن، منابع ترین اصلی

 تـاریخ سراسـر در انسـانی، ۀتجربـ ابعـاد ینتر مهم از یکی عنوان به همواره معنویت، و مذهب
 های جنبـه بـر معنـوی و مـذهبی عقایـد عمیـق تـأثیر کـه ای گونه به است؛ رفته می شمار به بشریت
 به حاضر، حال در چه و گذشته تاریخی های دوره در چه ها انسان اجتماعی و فردی زندگی مختلف

 ناسـیش روان مباحـث در امـروزه ).٢٠٠۵ پارگامنـت، و 2زینبـائور( نیسـت انکـار قابـل وجه هیچ
 هـای طرحواره از منسـجمی ۀمجموعـ یـا شـناختی ۀطرحـوار یک عنوان به مذهبی نگرش شناختی،
 و پــردازش مــورد اطالعــاتی، دادهــای درون  آن، براســاس کــه شــود مــی گرفتــه نظــر در شــناختی،
 تعبیرهـای و هـا پردازش بـودن نادرسـت یا درست عینی بررسی .گیرد می قرار شناختی سازماندهی

 براسـاس ولـی اسـت، ناسـیش روان ۀحیطـ از خارج شناختی، های طرحواره این سوی از شده ارائه
 در ویژه بـه افـراد، اجتمـاعی و روانـی سازگاری به فرایند این که رسد می نظر به گوناگون، مطالعات
 براسـاس امروزه ).٢٠٠۵ 3ازوراک، وایس( کنند می کمک روزمره زندگی انگیز چالش های موقعیت
 موضـوع ایـن اسـت، شـده انجام معنویت و مذهب ناسیش روان ۀحوز در که بسیاری های پژوهش
 یمنـابع دارنـد، یمعنو یا یمذهب اعتقادات که یافراد یبرا یت،معنو و مذهب که است توافق مورد
 عقایـد ).٢٠١٣ 4،اوگـو و (اوگو آیند می شمار به ،کننده ناراحت و زا استرس های یتموقع در یاتیح

 هـا چالش از بسیاری مدیریت و رویارویی برای را افراد توانند می سازنده، معنادهی ایجاد با مذهبی
 ها نگرانی از بسیاری و سالمت با مرتبط و جسمی مسائل کار، محیط مسائل مانند روزمره مسائل و
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 را هـاآن ناختیشـ روان یسرسـخت یعبـارت بـه و سـازند توانمنـد ه،انروز ناختیش روان های استرس و
 در ).٢٠٠٩ همکـاران، و هود( دهند کاهش روزمره یزندگ مسائل به را آنان پذیری آسیب و یشافزا
 گرایی، مـادی یـا یـاگراییدن دارد. قرار گرایی یماد یا یاگراییدن نگرش ی،معنو و یمذهب نگرش برابر

 بـه فرامـادی معنـادهی فقـدان بـه و اسـت معنویـت و گرایـی دین و مذهب مفهوم متضاد یمفهوم
 با تنها را مختلف های موقعیت فرد چارچوب، این در واقع در .دارد اشاره روزانه زندگی های موقعیت
 حتـی گرا مـادی فلسـفی رویکردهـای .کننـد می یرتعب رسند، می نظر به که گونه همان و مادی دیدی

 مفهـوم ).٢٠١٣ اوگو، و (اوگو کنند می توجیه مادی دیدی با را معتقد افراد مذهبی و معنوی تجارب
 و ها پژوهش ولی نگرفته، قرار توجه مورد چندان ناسی،ش روان یپژوهش یاتادب در تاکنون یاگراییدن

 مسائل با مؤثر مقابلۀ و مسئله حل در مثبت عامل یک عنوان به را مذهب که یاریبس یعلم یاتنظر
 عنوان بـه یـاگراییدن کـه آورنـد می ذهـن بـه را موضوع این کنند، می مطرح زا استرس های موقعیت و

 یزنـدگ مسـائل بـا مـؤثر ۀمقابلـ و مسـئله حل در منفی نقشی دارای تواند می مذهب مقابل مفهوم
 طور بـه اسـت. نگرفتـه قـرار علمی های پژوهش جدی توجه مورد تاکنون موضوع این .باشد روزمره

 یممفـاه کـه نشـد یافـت تحقیقـی و مطالعـه پـژوهش، یـنا پژوهشـگران یجستجو براساس یکل
 و ینظـر مدل یک قالب در را مسئله حل و ناختیش روان یسرسخت یاگرایی،دن ی،مذهب گیری جهت

 فعلـی و محمـدیان گل نژاد، یاسـمی پـژوهش یجنتـا به توان می تنها زمینه، این در .کند یبررس یعلّ 
 یسرسـخت و یدرونـ یمـذهب گیری جهـت ینبـ دادند نشان خود پژوهش در که کرد اشاره )١٣٩٠(

 عّلـی مدل بررسی حاضر، پژوهش هدف بنابراین دارد؛ وجود مثبت ۀرابط دانشجویان ناختیش روان
 مـدل .باشـد مـی سـربازان در مسـئله حـل و دنیـاگرایی ناختیش روان سرسختی مذهب، بین ۀرابط

  .است شده ارائه ١ نمودار در یزن حاضر پژوهش مفروض
  

  
  

  

  

 پژوهش متغیرهای بین رابطۀ مفروض مدل :١ نمودار

  

 مذهب

 دنیاگرایی

شناختیروان سرسختی

 مسئله حل
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  پژوهش روش

 اسـتفاده بـا که اند داده یلتشک اصفهان یروزهوان چهارم یگاهپا سربازان را پژوهش ینا یآمار جامعه
 نمونـه عنوان بـه متفـاوت، یخدمت سنوات با سربازان از نفر ١١٠ تعداد یتصادف گیری نمونه روش از

 هـای ابزار اسـت. یهمبسـتگ−توصـیفی هـای پژوهش نـوع از حاضر پژوهش طرح شدند. انتخاب
 پرسشـنامه ،(AHI) 1اهـواز یسرسخت یاسمق (مسد)، دنیاگرایی سنجش پرسشنامه شامل پژوهش
  .بود SPSI-R(2( اجتماعی مسئله حل شده نظر تجدید پرسشنامه و فرد خدایاری دینداری
 تنظـیم )١٣٨٨( آشـتیانی فتحـی و اکبـری را پرسشنامه این ):مسد( دنیاگرایی پرسشنامه )الف

 از دنیـاگرایی میـزان سـنجش هـدف .است ای گزینه پنج طیف مبنای بر گویه ۶٠ دارای که اند کرده
 عبودیـت، به گرایش عدم دنیاگرایانه، اجتماعی های گرایش دنیاگرایانه، روانی عالئم( مختلف ابعاد
  است؛ )گریزی آخرت احکام، به تعبد عدم گرایی، تجمل
 هنرمنـد زاده مهرابـی و نجاریـان کیـامرثی، را مقیاس این :(AHI) اهواز سرسختی مقیاس )ب

 ها گزینه از یک هر برای مقیاس این گذاری نمره منظور به و دارد ماده ٢٧ که اند کرده تنظیم )١٣٧٧(
 گرفته نظر در ٣ و ٢ ،١ ،٠ مقادیر ترتیب به »اوقات بیشتر« و »اوقات گاهی« ،»ندرت به« ،»هرگز«

  .است شده
 درونـی همسانی و بازآزمایی روش دو از AHI مقیاس پایایی سنجش برای همکاران و کیامرثی

 ١١٩ نمونه در هفته ۶ زمانی فاصله با مجدد آزمون و آزمون بین همبستگی ضریب .اند کرده استفاده
 درونـی همسـانی روش در و گـزارش ٨۵/٠ و ٨۴/٠ ترتیب به پسر و دختر های آزمودنی برای نفری

 هـا آزمودنی کـل بـرای کـه شد استفاده کرونباخ آلفای ضریب از شناختی روان سرسختی پرسشنامه
   .آمد دست به ٠/٧۶

 را پرسشـنامه ایـن و شـد اسـتفاده همزمـان مالکی اعتبار روش از مزبور آزمون اعتباریابی زمینه در
 پرسشـنامه ،ADI اهـواز افسـردگی پرسشـنامه ،ANQ عمـومی اضـطراب پرسشنامه چهار با همزمان

 بـه کرونبـاخ آلفای و تنصیف روش دو به سرسختی ای سازه مقیاس و MASAI 4مازلو 3خودشکوفایی
 در کـه )۴۴/٠ و ٧٠/٠ ،۵۵/٠( ترتیـب بـه هـا آزمودنی کـل های نمره بین همبستگی ضریب که برد کار

 ای سـازه اعتبـار بـین و )۶۵/٠( خودشکوفایی همبستگی ضریب همچنین .بود معنادار )٠٠١/٠( سطح
  ).١٣٧٧ همکاران، و کیامرثی( بود دار معنا )٠۵/٠( سطح در همبستگی سرسختی مقیاس و سرسختی
 یسرسـخت آزمـون دربـاره کـه یفراوانـ قاتیتحق و پرسشنامه بودن استاندارد به توجه با نیبنابرا

                                                           
1. Ahvaz Perfectionism Scale (APS) 

2. Social Problem-Solving Inventory–Revised 
3. Self actualization 

4. Maslow 
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 نیبهتـر از یکـی و دهـد مـی نشـان را آزمـون نیـا یباال اعتبار یهمگ گرفته، صورت یناختش روان
   است؛ افراد در یسرسخت سنجش های ابزار

 یبـرا شـده اسـتاندارد اسیـمق کی آزمون نیا :همکاران و فرد یاریخدا یندارید پرسشنامه )ج
 میتعـال اسـاسبر کـه اسـت یمـذهب و نـدارید جامعه کی عنوان به رانیا جامعه در یندارید سنجش
 و شـده اسـتخراج همکـاران و فرد یاریخدا ٢ و ١ شماره پرسشنامه دو از و است شده ساخته اسالم
 بـه عمـل و التـزام و ینـید عواطف ،ینید باور لفهؤم سه در یندارید سنجش عبارت ٩٧ از متشکل

  .است الؤس١٠٢ مجموع در و یاجتماع وانمود به مربوط عبارت پنج و ینید فیوظا
 کـه اسـت ای هدرج شش کرتیل فیط ها عبارت از کی هر به ییپاسخگو و گیری اندازه اسیمق

 هرگـز تـا شـهیهم از یبند درجه تسؤاال یبرا و مخالفم ادیز تا موافقم ادیز از یتوافق تسؤاال یبرا
 نمـرات جمـع از یکل یندارید نمره و آن به مربوط های عبارت نمرات جمع از همؤلف هر نمره .است
 جمـع در یاجتمـاع وانمـود هـای عبارت هـای نمره که است ذکر به الزم .دیآ می دست به همؤلف سه

 افـتیدر ٣٠ از کمتـر نمـره اسیمق نیا از که یافراد تنها و ندارد یتأثیر آن های همؤلف و یکل نمرات
 و فـرد یاریخـدا( شـوند مـی حـذف نمونـه یاعضـا فهرسـت از نمرات یاعتبار یب علت به ،کنند

  ).١٣٩٠ ،یداور و یاسد یبن ،یباقر از نقل به ؛١٣٨٨ ،همکاران
 متخصـص یاعضـا درصـد٨٠ توافق مورد تسؤاال انتخاب راه از پرسشنامه نیا یصور ییروا
 از شیبــ یعــامل بـار بــا یتسـؤاال انتخــاب بــا یعـامل لیــتحل روش از آن ای هسـاز یــیروا و طـرح
 کـه گرفت انجام یجانیآذربا پرسشنامه از استفاده با زین آن یمالک ییروا و شده کنترل درصد۴٠/٠
 از پس ٢ و ١ شماره پرسشنامه کل کرونباخ یآلفا بیضرا .داد نشان معنادار و مثبت یهمبستگ آن با

 نیـا یینهـا یاجـرا .اسـت شـده گـزارش ٩۶/٠ و ٩٧/٠ کشـور سطح در نفر ۴۴٠٣ یرو بر اجرا
 را آن ییبازآزما ییایپا و ،یمالک و ای هساز ییروا زین کشور سطح در ١۵٣٨۶ تیجمع در پرسشنامه

  ؛)١٣٩٠ ،یداور و یاسد یبن ،یباقر از نقل به ؛١٣٨٨ ،همکاران و فرد یاریخدا( کرد دأییت
 دیـتجد پرسشـنامه کوتـاه فرم ):SPSI-R( یاجتماع مسئله حل شده نظر دیتجد نامهپرسش )د
 ابـزار کیـ ،)٢٠٠٢ 1،ورزیـال−دویـما و نـزو ،الیـدزور ؛SPSI-R( یاجتماع مسئله حل شده نظر

 انمؤلفـ پیشـین کار بر یمبتن اسیمق نیا هدف و بوده سؤال ٢۵ یدارا و کرتیل نوع از یخودگزارش
 و الیـدزور یاجتمـاع مسـئله حـل مدل مختلف بعد پنج و داشته یاصل اسیمق خرده پنج که است

   .کند می گیری اندازه را همکاران
 تـا ۶٩/٠( نیب آن یآلفا بیضر و )٩١/٠ تا ۶٨/٠( نیب پرسشنامه نیا یبرا مجدد آزمون ییایپا
 و یاکتشـاف یعـامل لیـتحل از اسـتفاده بـا زین پرسشنامه نیا سازه ییروا .است شده گزارش )٠/٩۵

                                                           
1. D'Zurilla; Nezu & Maydeu-Olivares 
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 اسـت شـده دأییـت همپـوش یناختشـ روان های سـازه و مسـئله حل های اسیمق گرید با یهمبستگ
 یآلفـا بیضـر ،)١٣٩٠( یکـرد دره و درتـاج ،یمخبـر رانیـا در ).٢٠٠٢ همکـاران، و الیدزور(
 مسـئله حـل پرسشنامه یبرا را ٨٨/٠ ییبازآزما ییایپا بیضر و دهیسنج عامل پنج یبرا را )٠/٨۵(

 حـل اسیـمق کیـ عنوان بـه را SPSI ،ییروا های لیتحل همه .آوردند دست به شده کوتاه یاجتماع
  ).١٣٩٠ همکاران، و یمخبر( است کرده دأییت یاجتماع مسئله

 Amos-21 و SPSS-17 افزارهـای نرم با )path analysis( مسیر تحلیل آماری روش از ها داده
  .شد تحلیل و تجزیه
 
  ها یافته

   .است شده ارائه ١ جدول در پژوهش متغیرهای بین ساده همبستگی ضرایب
  

  پژوهش متغیرهای بین ساده همبستگی ضرایب :١ جدول

  ۴  ٣ ٢ ١ یرهامتغ  یفرد
      - مذهب  ١
     - **٣٢/٠ یشناختروانیسرسخت  ٢
    - -١۴/٠ **-٣٩/٠ یاگراییدن  ٣
  -  *-١٩/٠ **٣۵/٠ **۴۶/٠ مسئلهحل  ۴

**P< ٠١/٠     *P< ٠۵/٠     

 ۀهمـ بـین روابـط بـرای سـاده همبسـتگی ضرایب شود، می مالحظه ١ جدول در که طور همان
 جهـت .اسـت معنـادار ناختیشـ روان سرسـختی بـا دنیاگرایی بین ۀرابط جز به پژوهش، متغیرهای
 مربوط استاندارد رگرسیونی اوزان .شد استفاده مسیر تحلیل روش از پژوهش، مفروض مدل بررسی

  .است شده ارائه ٢ جدول در پژوهش متغیرهای بین مسیرهای به
  

  )مستقیم استاندارد اثرهای( پژوهش متغیرهای بین مسیرهای استاندارد رگرسیونی اوزان :٢ جدول

  معناداری  استاندارد خطای  برآورد  مسیرها
  ٠٠/٠  ٠١/٠ ٣٢/٠ شناختیروانسرسختی مذهب

  ٠٠/٠  ٠٣/٠ -٣٩/٠ دنیاگراییمذهب
  ٠٠/٠  ٠١/٠ ۴۶/٠ مسئلهحلمذهب

  ٠٠/٠  ٠٩/٠ ٣۵/٠ مسئلهحلشناختیروان سرسختی
  ٠۴/٠  ٠٣/٠ -١٩/٠ مسئلهحلدنیاگرایی
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 مذهب

 دنیاگرایی

شناختیروان سرسختی

 مسئله حل

٣٢/٠ ٣۵/٠

٣٩/٠- ١٩/٠

۴۶/٠

 مـدل مسـتقیم مسـیرهای تمـام رگرسـیونی اوزان شـود، می مالحظه ٢ جدول در که طور همان
 بـه مـذهب ناختی،شـ روان سرسـختی به مذهب مسیرهای جهت .است معنادار پژوهش، مفروض

 و دنیـاگرایی بـه مذهب مسیرهای جهت و مثبت مسئله حل به ناختیش روان سرسختی و مسئله حل
 برازش مختلف های شاخص براساس پژوهش مفروض مدل .باشد می منفی مسئله حل به دنیاگرایی
  .است مالحظه قابل ،٣ جدول در آن نتایج که شد بررسی
  

  پژوهش مفروض مدل یبرا برازش یها شاخص وضعیت :٣ جدول

  پژوهش مدل یتوضع  قبولقابلسطح آمارهمقدار برازشیهاشاخص
CMIN ٠۴/برازش  جدولاسکوئریکامقدار *٠  

NFI برازش  کامل) (برازش١تا)برازش(عدم٠ ٩٩/٠  
TLICFI برازش  کامل) (برازش١تابرازش)(عدم٠ ١  

CFI برازش  کامل) (برازش١تابرازش)(عدم٠ ١  
RMSEAبرازش  ٠۵/٠ازکمتر ٠٠/٠  

*P = ٨۴/٠  

 شـدۀ نـرم شـاخص بـرای ٩٠/٠ از بـاالتر مقـادیر شود، می مالحظه ٣ جدول در که طور همان
 از کمتـر مقدار و )CFI( یقتطبی یبرازندگ شاخص و )TLI(زیلو−رکتا شاخص )،NFI( یبرازندگ
 مطلـوب بـرازش نشـانگر )،RMSEA( برآورد یخطا مربعات نیانگیم شۀری شاخص یبرا ٠/٠۵
  ).١٣٨٠ هومن، ؛١٣٨٨ لومکس، و (شوماخر است پژوهش ۀشد اصالح مدل
 نیـز مدل در رفته کار به متغیرهای بین غیرمستقیم یااثره پژوهش، مدل برازش تأیید به توجه با
 و مـدل غیرمستقیم مسیرهای به مربوط استاندارد غیرمستقیم آثار میزان ،۴ جدول در .شود می تأیید
  .است شده ارائه مسیر ضرایب همراه به پژوهش ۀیافت برازش مدل ،٢ نمودار در

  
  یافته برازش مدل به مربوط استاندارد غیرمستقیم اثرهای :۴ جدول

  برآورد  مسیرها
  ١١/٠ )شناختیروانسرسختیراه(ازمسئلهحل مذهب

  ٠٧/٠ )دنیاگراییراه(ازمسئلهحلمذهب
  

  
  

  پژوهش یرهایمتغ ینب ۀرابط یافتۀ برازش مدل :٢ نمودار
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 سرسـختی افـزایش راه از هـم مـذهب شود، می مالحظه ٢ نمودار و ۴ جدول در که طور همان
  .است مسئله حل بر غیرمستقیم اثرهای دارای دنیاگرایی، کاهش راه از هم و ناختیش روان

  
  یریگ نتیجه و بحث

 و دنیـاگرایی ناختی،شـ روان سرسـختی مذهب، بین ۀرابط عّلی مدل بررسی حاضر، پژوهش هدف
 بـه هـایی تالش بـرای )ژنریک( عامل اسم یک صرفاً  عّلی سازی مدل .است سربازان در مسئله حل

 متغیرهـا برخـی چگونـه شـود بیان که هدف این با ،متغیرهاست بین متقابل الگوهای کشف منظور
 کـه دهـد مـی امکـان مـا بـه مسـیر تحلیـل .بگذارند تأثیر دیگر های متغیر بر عّلی طور به توانند می

 هر .کنیم برآورد شده شناخته های داده با را اتتأثیر از خاص پیشنهادی الگوی یک برازش چگونگی
 بیشـتر احتمـال بـا ،باشـد داشـته بهتـری تناسـب واقعـی های داده با عّلی الگوی یا مدل این اندازه
 آن پـی در سـاده طور به مسیر تحلیل .است سودمند نظری بنیان یک مدل آن که کنیم باور توانیم می

 دنـیس( کنـد تبیـین دقت و خوبی به را متغیرها بین روابط که کند توصیف را خاصی مسیر که است
 .)١٣٨٨ ،کرامر دانکت و هویت

 بـا یعنـی گـذارد؛ می اثـر مسئله حل بر مستقیم طور به مذهب عامل که داد نشان پژوهش این نتایج
 پـژوهش نتایج با یافته این .کند می پیدا افزایش هم مسئله حل توانایی مذهبی، گیری جهت میزان افزایش
 جعفـری، و )١٣٩١( آبـادی عابـدین و فر تمنایی ارفعی، ،)١٣٨۶( میرغفوری و جمالی تورانلو، صیادی
 سـربازان روی بـر کـه تحقیقـی در همکـاران و جعفـری .است هماهنگ )١٣٩٣( محمدزاده و حاجلو
 و عمـومی سـالمت بـا دینـی باورهـای بـه عمـل بـین کـه یافتنـد دست نتایج این به دادند انجام وظیفه
 سـالمت بـا معنـوی بهزیسـتی بـین رابطـه و داشـت وجود دار معنا و مثبت همبستگی مقابله های شیوه

 کـه داد نشـان رگرسـیون تحلیـل نتـایج همچنین و بود دار معنا و مثبت نیز ای مقابله های شیوه و عمومی
  .بودند ای مقابله های شیوه و عمومی سالمت بینی پیش به قادر معنوی بهزیستی و دینی باورهای به عمل

 در یحساسـ مقطـع ،روانـی رشـد پـنجم دوره و نوجـوانی دوره اوایل در نظامی محیط به ورود
 تغییـرات بـا نظـامی سـازمان در دوران این .آید می شمار به کشور هر کارآمد و جوان یروین یزندگ

 ینچنـ در گـرفتن قـرار ینبنـابرا است. همراه ای هیلقب و یقوم ،یفرهنگ ،یسازمان ،یرفتار ،شناختی
 بایـد فـرد زیـرا دهد، می قرار تأثیر تحت را فرد عملکرد ینگران و فشار یجادا علت به بیشتر یطیشرا

 در را یگـاهیجا چـه و کنـد یفـاا را عواطـف و یمیتصم خشن، ،سخت های نقش چگونه بیاموزد
 و سـخت هـای آموزش همچنـین و هـا نقـش ینا با شدن رو روبه .کند اتخاذ خود روابط و تعهدات
 تکلیـف انجـام برای فشار تحمل و آمیز مخاطره های تخصص یریفراگ ،بسیار های أموریتم ،مداوم

 بـه را آنهـا تـوان مـی ای همقابلـ های سـبک بـا کـه هستند یسرباز دوران زای استرس عوامل دیگر از
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 بـه و )١٣٨٩ ،همکـاران و امینی حاجی از نقل به ؛١٣٨٧ ،پور حکمت و فاطمه بنی( رساند حداقل
 اثـر توانـد می و دارد زنـدگی های اسـترس بـا رویـارویی در مهمـی نقش مذهب پارگامنت، اعتقاد
 یعنـی اول، نوع ارزشیابی هنگام در مذهبی افراد وی، نظر از کند. تعدیل را زندگی شدید های بحران

 ایـن بـا تـوانم می من آیا یعنی دوم، نوع ارزشیابی و است؟ خطرناک بالقوه صورت به رویداد این آیا
 آنها واکنش زیرا کنند؛ می استفاده مذهب از خوبی به روانی فشار با مقابله برای کنم؟ مقابله رویداد

 سـبک شخصـی، کوشـی سخت اجتمـاعی، حمایـت همچـون عـواملی تأثیر تحت روانی فشار به
 روانـی فشار کاهش موجب متدین و مذهبی افراد در امر این گیرد. می قرار آن مانند و گشایی مشکل
 ینـدافر در کـه اسـت نقشـی دلیـل به روانی فشار با مقابله برای مذهب تأثیر ترین مهم پس .شود می

 ماننـد روانـی فشار به پاسخ کننده، تعدیل عوامل راه از مذهب همچنین دارد. روانی فشار ارزشیابی
 سـبک در و...، حمـایتی منـابع مقابلـه، راهبردهـای فـرد، خود شناختی  ارزیابی موقعیت، ارزیابی
   ).١٣٩١ ،همکاران و ارفعی( گذارد می تأثیر نیز روانی فشار با مقابله

 بـا مقابلـه های شـیوه اتخـاذ در دینی های گرایش نقش بررسی هدف با پژوهشی در یابوالقاسم
 توکـل خـدا بـه و انـد کرده دعا مشکل حل جهت خود تقویت برای افراد بیشتر که داد نشان استرس

 تری مناسـب مقابلـه های شیوه از دارند، تری محکم و بیشتر مذهبی های گرایش که یافراد کنند. می
  ).همان( آیند می کنار لئمسا با تر راحت بسیار و ندکن می استفاده

 کـاهش و سرسـختی افـزایش راه از غیرمسـتقیم مـذهب کـه داد نشـان پـژوهش ایـن همچنین
 دنیـاگرایی کـاهش و یسرسخت یشافزا با مذهب عامل یعنی گذارد؛ می اثر مسئله حل بر دنیاگرایی
 رابطه ینا بتواند خاص طور به که نشد مشاهده یپژوهش .شود می مسئله حل توانایی افزایش موجب

 و نژاد یاسـمی( شـده انجـام هـایی پژوهش یسرسـخت بـا مـذهب رابطـه مورد در البته .کند تأیید را
 دو آن بـین معنادار رابطه مبین که )١٣٨٩ ،نیا شاکری ؛١٣٨۶ همکاران، و آزموده ؛١٣٩٠ ،همکاران

 یدرون یمذهب ییرگ جهت بین یمثبت یهمبستگ که دادند گزارش همکاران و نژاد یاسمی .است بوده
 یمـذهب ییـرگ جهـت بـین یمنف یهمبستگ دیگر سوی از و و دارد وجود یشناخت روان یسرسخت و
 ینبـ کـه کردنـد عنـوان یـزن )١٣٨۶( همکاران و آزموده ،ینهمچن دارد؛ وجود یسرسخت با یرونیب

 و رد؛دا وجـود معنـادار رابطـه یشـناخت روان یسرسخت و یشادکام ییرهامتغ و یمذهب ییرگ جهت
 ییجـو مبـارزه و مهـار تعهـد، از یرونـیب ییـرگ جهـت با افراد به نسبت یدرون ییرگ جهت با افراد

  .برخوردارند ییشترب
  



 ١۵۵   ... »شناختی روان سرسختی« ،»مذهب« بین رابطۀ عّلی مدل

  

  

  منابع

  

 یریگ جهـت رابطـه یبررسـ« )،١٣٨۶ بهـار( دانـش عصمت و یدیشه یارشهر یمان؛پ آزموده، .١
  .٧۴−۶٠ص ،١ش ،یشناس روان مجله ،»یاندانشجو در یشادکام و یسرسخت با یمذهب

 یـاگراییدن  سـنجش یـاسمق ساخت« )،١٣٨٨ زمستان( یانیآشت یفتح یعل و رضا الله ی،اکبر .٢
 .١٠٠−٧١ص ،۴ش ،٢س ،یند و یشناسروان فصلنامه ،»ینید متون براساس (مسد)

 و ینـدارید رابطـه« )،١٣٩٠ زمسـتان و پاییز( یداور صفورا و یاسدیبن حسن مسعود؛ ی،باقر .٣
 اسـالم مطالعات یپژوهش−یعلم دوفصلنامه ،»رودان معلمان روان سالمت با یتشخص ابعاد
 .٣٢−٧ص ،٩ش ،۵س ،یشناسروان و
 ینید یباورها به عمل رابطه« )،١٣٩٣ زمستان( محمدزاده یعل و حاجلو نادر یسی؛ع ی،جعفر .۴

 طـب مجلـه ،»یفـهوظ سـربازان در مقابلـه های یوهشـ و یعمـوم سالمت با یمعنو یستیبهز و
   .١٩۶−١٩١ص ،۴ش ،١۶ دوره ،ینظام

 و خمسـه یـالفر ی؛عبـاد عبـاس یانی؛آشـت یفتحـ یعلـ ی؛زمـان محمـد زهرا؛ ینی،ام یحاج .۵
 ،»سربازان یجانیه یها واکنش با مرتبط یشناختیتجمع عوامل« )،١٣٨٩( یشیقر یدحمیدس

 .٢١۶−٢١١ص ،۴ش ،١٢ دوره ،ینظام طب مجله
 بـا یشـناخت روان یسرسـخت و یمذهب نگرش ی،مذهب یتهو رابطه« )،١٣٨٩( یرجا یا،نیشکر .۶

 ،۴س ،یشناسروان و اسالم مطالعات یپژوهش−یعلم دوفصلنامه ،»معتکفان در روان سالمت
 .٢٠−٧ص ،٧ش

 معادلـه یسـازمـدل بـر یامقدمـه ،)١٣٨٨( .یجـ .یچـاردر لـومکس، و یا رندال. شوماخر، .٧
  شناسان.جامعه تهران: ی،قاسم یدوح ۀترجم ،یساختار

 رابطـه« )،١٣٩١ پـاییز( یآبـاد ینعابـد عاطفـه و فرییتمنا محمدرضا یبرز؛فر ی،ارفع یقیصد .٨
 ،۵س ،یـند و یشناسـ روان ،»یاندانشـجو در یشادکام و مقابله یها سبک یمذهب یریگ جهت
 .١۶٣−١٣۵ص ،٣ش

 یبررسـ« )،١٣٨۶ زمسـتان( یرغفـوریم اللهیدحبیبس و یجمال رضا ین؛حس تورانلو، یادیص .٩
ــه ــاد رابط ــه اعتق ــا آموزه ب ــذهب یه ــالم یم ــوش و اس ــانیه ه ــجو یج ــلنامه ،»یاندانش  فص
  .١٧٢−١۴۵ص ،١١ش ،٣س ،ینید یننو یشۀاند یپژوهش−یعلم



                        ١٣٩٨ تابستان و بهار/٢۴ش /١٣س /شناسی روان و اسالممطالعات    ١۵۶

 

 و یسـنجروان یهـاشاخص یبررس« )،١٣٩٠( یکرد دره یعل و درتاج یبافر ؛عادل ی،مخبر .١٠
 ،۴ش ،١س ،یتیترب یریگاندازه فصلنامه ،»یاجتماع لهئمس حل ییتوانا پرسشنامه یابیهنجار
  .١٣٨٩ زمستان

 کـیس؛ سـالکووس .پـال هاتون؛ .کیت :در ،مسئله حل ،)١٣٨٩( جوان کرک، و کیت هاتون، .١١
 :اصـفهان زاده، قاسـم اللـه حبیب ترجمـۀ شـناختی، رفتاردرمانی :کالرک دیوید، و کرک جوان،

 .ارجمند انتشارات
  .پارسا نشر :تهران ،یرفتار پژوهش در یریچندمتغ های داده تحلیل )،١٣٨٠( حیدرعلی هومن، .١٢
 یریگ جهـت رابطـه بررسی« )،١٣٩٠( فعلی بهنام و محمدیان گل محسن یسا؛پر نژاد، یاسمی .١٣

 ،اسالمی تربیت و تعلیم مسائل در پژوهش ،»دانشجویان در ناختیش روان یسرسخت و یمذهب
  .١٣٧−١١٩ص ،١٢ش ،١٩س
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