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Aims Adoptive social lifestyle, combined with religious beliefs, is one of the most important 
determinants of health, and it is necessary for individuals to follow the appropriate model 
and patterns to promote healthy social life. The aim of this study was to investigate the 
development of the structural model of religious-based social adjustment by attachment 
styles to God and religious coping styles by mediating the practice of religious beliefs in 
students.
Instruments & Methods The present descriptive study was a path analysis conducted in 
2017 The sample consisted of 356 students of Islamic Azad University of Ahvaz, who were 
selected by multistage sampling. The research instruments were Golzarian’s practice of 
religious beliefs, Ruth and Patrick’s attachment style to God, Pargament’s religious coping 
style, and Bell’s social adjustment questionnaires. The data were analyzed, using Pearson 
correlation test and structural equation modeling method by AMOS23 and SPSS 23 softwares.
Findings There was a significant correlation among the safe attachment style to God, 
the avoidant and ambivalent attachment style to God, the positive and negative coping 
styles, religious-centered social adjustment, and practice of religious beliefs (p<0.01). The 
conceptual model had a desired fitness for the target community.
Conclusion Attachment style to God and religious coping styles are directly related, and 
through the mediation of the practice of religious beliefs indirectly, have an effective role in 
the level of religious-based social adjustment of individuals.
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  چکيده
یکی از سازگارانه اجتماعی و آمیخته با اعتقادات دینی،  سبک زندگی اهداف:
از  افرادآید و الزم است  می شمارکننده سالمت به  مشخص هایمولفهترین  مهم

د. هدف پیروی کنن اجتماعی سالم زندگی برای ارتقایمناسبی  مدل و الگوهای
ز محور ا مذهب تحقیق حاضر تدوین و ارایه مدل ساختاری سازگاری اجتماعی

گری  های مقابله اسالمی با میانجی های دلبستگی به خدا و سبک طریق سبک
  بود.عمل به باورهای مذهبی در دانشجویان 

در بین  ١٣٩٦ سال پژوهش توصیفی حاضر از نوع تحلیل مسیر، در ها:ابزار و روش
نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز انجام شد که به روش  ٣٥٦
ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل  ای چندمرحلهگیری تصادفی خوشه نمونه
  نامه پرسش سبک دلبستگی به خدا،  نامه سازگاری اجتماعی، پرسش  نامه پرسش

های داده به باورهای مذهبی بود.عمل   نامه سبک مقابله مذهبی و پرسش
یابی معادالت  شده با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و روش مدل گردآوری

  تجزیه و تحلیل شدند. SPSS 23و  AMOS 23افزارهای  وسیله نرم ساختاری و به
، سبک دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا بین سبک دلبستگی ایمن به خدا ها:یافته

و عمل به  محور بله مثبت و منفی، سازگاری اجتماعی مذهببه خدا و سبک مقا
مدل مفهومی  ).>٠١/٠pداری وجود داشت ( باورهای مذهبی همبستگی معنی

  مورد نظر، از برازندگی مطلوبی برای جامعه هدف برخوردار بود.
صورت  های مقابله مذهبی به های دلبستگی به خدا و سبک سبک :گیرینتیجه

نقش صورت غیرمستقیم،  به گری عمل به باورهای مذهبی با میانجی مستقیم و
  کنند. افراد ایفا می محور سازگاری اجتماعی مذهبموثری در میزان 

 یها به خدا، سبک یدلبستگ یها محور، سبک مذهب یاجتماع یسازگار ها: کلیدواژه
  یمذهب یعمل به باورها ،یمقابله مذهب

  
  ۴/۰۱/۱۳۹۷ تاريخ دريافت:
  ۲۶/۰۳/۱۳۹۷ تاريخ پذيرش:

  safarzadeh1152@yahoo.comنويسنده مسئول: *

  
  مقدمه

اش كوشد تا خود را با محـیط فیزیكـی و روانیهر انسانی می
، زیرا انطباق با شرایط مختلـف، از سالمت روانی آدمی ]1[كند سازگار
به معنی همرنگی و پیروی  البته این سازگاری .دارد حكایت

 داشته همراه توانـد دگرگونی را نیز بهبلكـه مـی ، نیستناهشیار 
زا، سازگاری انسان دچار باشد. گاهی به لحاظ بـروز عوامل تنش

در محیط و اجتماع  نابهنجاراشـكال شـده، بـه بـروز رفتارهـای 
رو سازگاری اجتماعی شامل سازگاری فرد  . از این]2[دشـو مـی منجـر

ت که این عامل ممکن است با با محیط اجتماعی خود اس
تغییردادن ابعاد شخصیتی و اعتقادی خود یا ساختار محیط به 

. در کل، اعتقادات مذهبی نقش مهمی در رویارویی با ]3[دست آید
. قرارگرفتن در ]4[های زندگی و سازگاری اجتماعی دارد استرس
های حل مساله ناکارآمد زا و استفاده از شیوههای استرسموقعیت

ای معیوب، افزایش استرس و انگیز، موجب ایجاد چرخه هیجان و
، ولی سازگاری اجتماعی ]5[شودکاهش سازگاری اجتماعی می

تواند استحکام  های مذهبی در زندگی می مدار یا وجود ارزش مذهب
  . ]6[های پرتنش را افزایش بخشد فرد در موقعیت

 اجتماعیبینی سازگاری تواند بر پیشیکی از عواملی که می
  های دلبستگی به خدا است. موثر باشد، سبک محور مذهب

مطالعات نشان داده است که ارتباط افراد با خدا شباهت 
چشمگیری به دلبستگی کودک به مراقبش دارد. در هنگام استرس، 

عنوان پناهگاه  سیستم دلبستگی فعال شده و فرد ناایمن، خدا را به
رو بین دلبستگی به خدا و . از این ]7[کندمطمئن جستجو می

های ویژگیحال  شناختی رابطه وجود دارد و در عین بهزیستی روان
ای عمیق از سبك گونه فردی به بهنجار و نابهنجار روابط بین

، دلبستگی ایمن با در کل .]8[پـذیرد مـی دلبستگی اشخاص تاثیر
هـای ارتبـاطی مثبت شامل صمیمیت و خرسندی، دلبستگی ویژگی

تـر از صـمیمیت و تعهـد و دلبـستگی اجتنابی بـا سـطوحی پـایین
م با اروابـط تو همشغولی درباردوسوگرا با شور و هیجان و دل

 هـایسـبك كـه رسدمی نظر به .]7[است خرسندی كم، مرتبط

 داشته بسزا نقشی فرد، اجتماعی و روانی سازگاری ایجـاد در دلبـستگی

 هـایسـبك میـان که هستند نکته این بیانگر نیز تحقیقات .دنباش

 و دارد وجود ارتباط مختلـف هـایموقعیت در سازگاری و دلبستگی
 دار معنـی رابطه سازگاری و زنـدگی معنـای و خـدا از تصور بین

  . ]9[است برقرار مستقیم
توان یکی دیگر از عوامل مرتبط با ایجاد سازگاری اجتماعی را می

  ای مذهبی دانست. پژوهشگران در مطالعه های مقابلهسبک
شناختی، دارای نشان دادند که سازگاری اجتماعی با پیامدهای روان

دار است و این مولفه از طریق آمادگی و همبستگی منفی معنی
ها نگری، توجه به موفقیتبینی، مثبتهای فرد برای واقعتوانمندی

ها، را از ناکامی های مناسب سالمت روانی، فردو تدارک زمینه
های مقابله اجتنابی بردن به روش ها و پناهها، اضطرابنگرانی

  . در ادامه ]10[کند(مانند استفاده از مواد مخدر و غیره) دور می
عنوان نظام اعتقادی  نیز طی تحقیقاتی نشان داده شد دین به

  ها و اعمال تعریف ای از آیینیافته همراه با مجموعه سازمان
  دهی افراد به تجارب کننده شیوه پاسخ است که تعیینشده 

عنوان راهکاری مناسب برای مقابله با  تواند بهزندگی است و می
ناکامی و اضطراب مورد توجه قرار گیرد و از این رو سازگاری را 

  . ]2[افزایش دهد
های دلبستگی به خدا و الزم به توضیح است در رابطه بین سبک

با ایجاد سازگاری، برخی عوامل مانند عمل به  ایهای مقابلهسبک
توانند موثر باشند. در همین راستا محققان در باورهای مذهبی می

پژوهشی به این نتیجه رسیدند که مقابله مذهبی در رابطه بین 
ای های سالمت روان نقش واسطههای دلبستگی و مولفهسبک

گری مقابله دارد، دلبستگی ایمن و دوسوگرا به خدا با میانجی
مذهبی مثبت منجر به کاهش اختالل در عملکرد اجتماعی افراد و 

های  یافته. ]11[شوددر نتیجه افزایش سازگاری اجتماعی آنها می
گیری مذهبی و عمل  تحقیقاتی بیانگر این نکته است که بین جهت
  . ]12[به باورهای دینی با سازگاری رابطه وجود دارد

دارکردن زندگی  دینی، تاثیر مثبتی در معنی در کل، رفتارها و عقاید
تواند از دارند. رفتارهایی مانند توکل به خدا، عبادت و زیارت می

های مثبت موجب آرامش طریق ایجاد امید و تشویق به نگرش
درونی فرد شود. داشتن معنی و هدف در زندگی، احساس تعلق به 

مندی از ر، بهرهمنبعی واال، امید به یاری خداوند در شرایط دشوا
هایی هستند که های اجتماعی و معنوی، همگی از روشحمایت

توانند در رویارویی با حوادث پرفشار زندگی، افراد با دارابودن آنها می
های مناسب در . از این رو آموزش]13[آسیب کمتری متحمل شوند
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تواند بر سالمت اجتماعی موثر  زمینه سبک زندگی سالم می
  . ]14[باشد

هدف تحقیق حاضر تدوین و ارایه مدل با توجه به موارد فوق، 
های  محور از طریق سبک مذهب ساختاری سازگاری اجتماعی

گری عمل  های مقابله اسالمی با میانجی دلبستگی به خدا و سبک
  بود. به باورهای مذهبی در دانشجویان 

  
  هاابزار و روش

در بین  ١٣٩٦پژوهش توصیفی حاضر از نوع تحلیل مسیر در سال 
 ٢٥٠٠٠کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز به تعداد 

، ]15[مورگانو  کرجسینفر انجام شد. نمونه تحقیق براساس جدول 
 ٢٣زن بود که با درنظرنگرفتن  ٢٣٠مرد و  ١٤٩نفر مشتمل بر  ٣٧٩
نامه مورد استفاده قرار  پرسش ٣٥٦ع نامه ناقص، در مجمو پرسش

ای گیری تصادفی خوشه ها از روش نمونه گرفت. برای انتخاب نمونه
ها ای استفاده شد؛ بدین منظور ابتدا از بین دانشکده چندمرحله

چهار دانشکده و از هر دانشکده دو رشته و از هر رشته دو کالس به 
نفر  ٢٤طور متوسط  قید قرعه انتخاب شدند و کلیه افراد کالس که به

  عنوان آزمودنی مورد آزمون قرار گرفتند.  بودند به
  گیری زیر در پژوهش استفاده شد: از ابزار اندازه

  نامه توسط  سشاین پر نامه سازگاری اجتماعی: پرسش - ١
در سال  کریمیو  دالورگویه است.  ٣٢ساخته شده و دارای  ]16[بل

نامه  اند. پایایی پرسش این آزمون را در ایران هنجاریابی کرده ١٣٨٤
  نامه روی یک  از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسش

  و برای پنج مقیاس آن شامل سازگاری ٩٤/٠نفری برابر ٣٠گروه 
و  ٨١/٠، عاطفی ٧٣/٠، اجتماعی ٧٢/٠، تندرستی ٧٠/٠در خانه 

نامه نیز مناسب گزارش  بوده است. روایی این پرسش ٨٥/٠شغلی 
و  ٨٤/٠آزمون  این کل پژوهشی پایایی شده است. همچنین در

. در تحقیق حاضر، پایایی ]17[به دست آمد ٨٠/٠روایی آن 
 ٩٢/٠نامه سازگاری اجتماعی با روش آلفای کرونباخ  پرسش

  محاسبه شد.
  در  که نامه پرسشاین  سبک دلبستگی به خدا: نامه پرسش - ٢

  تدوین شد،  ]18[پاتریک کیرکو  رواتمیالدی توسط  ٢٠٠٢سال 
جمله به ترتیب مربوط به؛  ٣جمله تشکیل شده است که هر  ٩از 

و  رواتسبک دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا است. 
پایایی آزمون را با استفاده از روش آلفای کرونباخ  پاتریک کیرک

و دوسوگرا  ٨٦/٠، اجتنابی ٩٨/٠برای مولفه سبک دلبستگی ایمن 
نامه با  . در تحقیق حاضر، پایایی این پرسش]18[گزارش کردند ٨٢/٠

های سبک دلبستگی ایمن،  روش آلفای کرونباخ برای مولفه
محاسبه  ٨١/٠و  ٨٧/٠، ٩٤/٠اجتنابی و دوسوگرا به خدا به ترتیب 

  شد.
 توسط مقیاس این نامه سبک مقابله مذهبی: پرسش - ٣

   شود. فرم می شامل را گویه ١٠٠و  شده ساخته ]19[پارگامنت
 کننده مشخص آن بلند و فرم اصلی از برگرفته سئوالی١٤کوتاه 
  بررسی  منظور است. به منفی و ای مثبت مقابله یها سبک

 حاصل نمرات بین همبستگی، ای مطالعه در آزموناعتبار و روایی 
 به مذهبی گیری جهت مقیاس و مقیاس این همزمان کاربرد از

   ضریب آزمون، با روش و اعتبار ]20[آمد دست به ٦/٠میزان 
و  ٨٦/٠های مقابله مذهبی مثبت  در زیرمقیاس کرونباخ آلفای

نامه سبک  پرسششد. در تحقیق حاضر، پایایی  ارزیابی ٦٥/٠منفی 
مقابله مذهبی مثبت و منفی با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 

  محاسبه شد. ٧١/٠و  ٨٧/٠

نامه توسط  این پرسش نامه عمل به باورهای مذهبی: پرسش - ٤
گویه است. پایایی این آزمون با  ٢٥تدوین شده و شامل  ]21[گلزاری

روش آلفای و با  ٩١/٠کردن  ، با روش دونیمه٧٦/٠روش بازآزمایی 
گزارش شده است. این آزمون دارای روایی محتوای  ٩٤/٠کرونباخ 

نامه  صوری و منطقی باالیی است. در تحقیق حاضر، پایایی پرسش
 ٨٧/٠عمل به باورهای دینی با استفاده از روش آلفای کرونباخ 

  محاسبه شد.
 کسب و پژوهش های نمونه تعیین از پس تحقیق، اجرای منظور به

 اهداف ابتدا صالح، ذی مراجع با هماهنگی و الزم مجوزهای
 رضایت اعالم از پس و شد داده توضیح هاآزمودنی برای پژوهش
 اختیار در ها نامه پرسش پژوهش، در برای شرکت  افراد
 در که شد داده اطمینان هاآزمودنی به. شد داده قرار کنندگان شرکت
 انصراف پژوهش از توانند می همکاری ادامه به تمایل عدم صورت
 منظور به همچنین. هستند آزاد و مختار کامالً  مورد این در و دهند
 بودن محرمانه خصوص در دهیاطمینان ضمن داری،   راز اصل رعایت

 کلی صورت به نتایج که شد داده اطالع آنان به پژوهش، اطالعات
  . شد خواهد منتشر

شده، با استفاده از آزمون  های گردآوریتجزیه و تحلیل داده
وسیله  یابی معادالت ساختاری و به همبستگی پیرسون و روش مدل

  صورت گرفت.  SPSS 23و  AMOS 23افزارهای  نرم
  

  ها  یافته
نفر زن بودند. اکثریت افراد در  ٢١٣دهندگان مرد و  نفر از پاسخ ١٤٣

مقطع کارشناسی سال قرار داشتند و اکثریت در  ٢٦- ٣٥دامنه سنی 
  ).١مشغول به تحصیل بودند (جدول 

، سبک دلبستگی اجتنابی و بین سبک دلبستگی ایمن به خدا
دوسوگرا به خدا و سبک مقابله مثبت و منفی، سازگاری اجتماعی 

داری  و عمل به باورهای مذهبی همبستگی معنی محور مذهب
  ). بنابراین مدل پیشنهادی ارایه شد.٢وجود داشت (جدول 

های برازندگی محاسبه و مشخص شد برازش الگو براساس شاخص
  ).٣که الگوی مذکور از برازش خوبی برخوردار است (جدول 

دار بودند.  همه ضرایب مسیرهای مستقیم در الگوی نهایی معنی
دار بود. الزم به ذکر است که  همچنین مسیر غیرمستقیم نیز معنی

  ).٤جدول % بود (٩٠سطح اطمینان برای این روابط 
آمده، مدل مفهومی  دست های فوق و ضرایب به براساس یافته

شده بود  پیشنهادی در روابط مستقیم و غیرمستقیم پذیرفته
  ). ١(نمودار 

  
 شناختیهای جمعیتتوزیع فراوانی مطلق و نسبی ویژگی) ۱جدول 
  نفر) ۳۵۶( کنندگان در پژوهش شرکت

  درصد  تعداد شناختی متغیرهای جمعیت
  جنسیت

  ٢/٤٠  ۱۴۳  مرد
  ٨/٥٩  ٢١٣  زن

 گروه سنی
 ٠/١٨ ٦٤ سال ٢٥زیر 
 ٣/٧٥ ٢٦٨ سال ٣٥تا  ٢٦
 ٧/٦ ٢٤ سال ٤٥تا  ٣٦

  سطح تحصیالت
  ٧/١  ٦  دکتری

 ٢/١٣ ٤٧ کارشناسی ارشد
 ٦/٦٢ ٢٢٣ کارشناسی
  ٥/٢٢  ٨٠  کاردانی
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  میانگین آماری نمرات و ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش) ٢جدول 
 ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱  نمرات  متغیرها

   ۱  ١٤/٩٢±٦٨/٩ عمل به باورهای مذهبی - ١
۸۵/۰  ٨٧/١٩±۱۵/۳  دلبستگی ایمن به خدا - ٢  ۱   
-۶۵/۰  ٣٧/١٨±٧٤/٢  دلبستگی اجتنابی به خدا - ٣  ۱۳/۰-  ۱   
-۵۸/۰  ٧٨/١٦±۱۳/۳  دلبستگی دوسوگرا به خدا - ٤  ۱۷/۰-  ۶۸/۰  ۱   
۶۹/۰  ٣٢/٢٠±۶۵/۲  مقابله مذهبی مثبت -٥  ۵۷/۰  ۳۸/۰ -  ۱۹/۰-  ۱  
-۷۴/۰  ٣٢/١٨±۷۸/۲  مقابله مذهبی منفی - ٦  ۶۲/۰ -  ۶۷/۰  ۷۹/۰  ۸۷/۰-  ۱ 
۸۷/۰  ٣٦/٢٧±۷۶/۲  محورمذهب سازگاری اجتماعی- ٧  ۶۷/۰  ۴۸/۰-  ۴۶/۰-  ۵۹/۰  ۶۳/۰-  

  >٠٠١/٠pبرای همه موارد 

  
  های برازندگی مربوط به مدل پیشنهادیشاخص )٣جدول 

  مقدار  ها شاخص
  ۹۶/۰ (CFI) تطبیقی برازش شاخص
  ٠٨٠/٠  (RMSEA)برآورد  خطای مربعات ميانگين ريشه

  ٨٥/٠  (AGFI)شده  تعدیل برازش نیکویی شاخص
  ٨٨/٠ (GFI)برازش  نيكويي شاخص
  ٩٥/٠  (NFI) شده  هنجار برازش شاخص

  ٠٤/١٠٠ (X2)مجذور کای 
  ٥٠ (df)درجه آزادی 

  ٠٢/٠  (X2/df)نسبت مجذور کای به درجه آزادی 

  
  تحلیل مسیر مستقیم و غیرمستقیم بین متغیرهای پژوهش) ٤جدول 

  داری سطح معنی  )β( ضریب  مسیر  تعداد مسیرها

١  

  ٠٣/٠  ٥٩/٠ محور مذهب اجتماعیسازگاری ←سبک دلبستگی ایمن به خدا 
  ٠٢/٠  ٧٨/٠ عمل به باورهای مذهبی ←سبک دلبستگی ایمن به خدا 

  ٠٠١/٠  ٨٣/٠  محور مذهب سازگاری اجتماعی←عمل به باورهای مذهبی 
عمل به باورهای  ←سبک دلبستگی ایمن به خدا 

  ٠٠١/٠  ٩١/٠ محور مذهب سازگاری اجتماعی←مذهبی

٢  

 سازگاری اجتماعی←سبک دلبستگی اجتنابی به خدا 
  محور مذهب

٠٣/٠  -٤٦/٠  

  ٠٣/٠  -٦٠/٠ عمل به باورهای مذهبی ←سبک دلبستگی اجتنابی به خدا 
  ٠٠١/٠  ٨٣/٠ محور مذهب سازگاری اجتماعی←عمل به باورهای مذهبی 

عمل به باورهای  ←سبک دلبستگی اجتنابی به خدا
  ٠٢/٠  ٧٢/٠ محور مذهب سازگاری اجتماعی←مذهبی

٣  

 سازگاری اجتماعی←سبک دلبستگی دوسوگرا به خدا 
  محور مذهب

٠٢/٠  - ٤٨/٠  

  ٠١/٠  - ٦٣/٠ عمل به باورهای مذهبی ←سبک دلبستگی دوسوگرا به خدا 
  ٠٠١/٠  ٨٣/٠ محور مذهب سازگاری اجتماعی←عمل به باورهای مذهبی 

باورهای عمل به  ←سبک دلبستگی دوسوگرا به خدا
  ٠٠١/٠  ٧٤/٠ محور مذهبسازگاری اجتماعی ←مذهبی

٤  

  ٠٢/٠  ٦٢/٠  محور مذهب سازگاری اجتماعی←سبک مقابله مذهبی مثبت 
  ٠٠١/٠  ٧٢/٠ عمل به باورهای مذهبی ← سبک مقابله مذهبی مثبت

  ٠٠١/٠  ٨٣/٠ سازگاری اجتماعی←عمل به باورهای مذهبی 
باورهای عمل به  ←سبک مقابله مذهبی مثبت

  ٠٠١/٠  ٨٩/٠ محور مذهب سازگاری اجتماعی←مذهبی

٥  

  ٠٣/٠  -٥٩/٠  محور مذهب سازگاری اجتماعی←سبک مقابله مذهبی منفی 
  ٠١/٠  -٧٦/٠  عمل به باورهای مذهبی ←سبک مقابله مذهبی منفی 

  ٠٠١/٠  ٨٣/٠ محور مذهب سازگاری اجتماعی←عمل به باورهای مذهبی 
عمل به باورهای  ←سبک مقابله مذهبی منفی 

  ٠٠١/٠ ٦٧/٠ محور مذهبسازگاری اجتماعی ←مذهبی
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  گری عمل به باورهای مذهبی های مقابله اسالمی با میانجی های دلبستگی به خدا و سبک محور از طریق سبک مدل ساختاری سازگاری اجتماعی مذهب) ١نمودار 

  
  بحث 

هدف تحقیق حاضر، تدوین و ارایه مدل ساختاری سازگاری 
های دلبستگی به خدا و  محور از طریق سبک مذهب اجتماعی
گری عمل به باورهای مذهبی  های مقابله اسالمی با میانجی سبک

نشان داد  دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز بود. نتایجدر دانشجویان 
مدل مفهومی مورد نظر، از برازندگی مطلوبی برای جامعه هدف 

سبک دلبستگی به خدا و برخوردار است. همچنین مشخص شد که 
عمل به باورهای مذهبی نقش های مقابله مذهبی از طریق  سبک

  افراد دارند. محور سازگاری اجتماعی مذهبموثری در میزان 
و همکاران  بیطرفان ؛همسو استهای پیشین این نتایج با یافته

های دلبستگی به خدا و  بین سبکطی تحقیقی نشان دادند 
رابطه  که نشانه عدم سازگاری است، آوری با اضطراب مرگ تاب

و  باباییهمچنین در بررسی  .]22[داری وجود دارد منفی و معنی
ای گیری مذهبی و راهبردهای مقابله همکاران مشخص شد جهت

و  نیتا دوئی. ]23[داری دارد اجتماعی رابطه معنی - انیبا سازگاری رو
نیز طی تحقیقات جداگانه نشان  [25]و همکاران شاکرو  [24]ماریا

تواند رفتار بزرگسالی را مشخص  دادند دلبستگی در دوران کودکی می
کند، به این صورت که اگر کسی در دوران کودکی دلبستگی ایمن در 
روابط با والدین کسب نماید در دوران بزرگسالی با جامعه اطراف 

توان نتیجه  میکند. از این رو  صورت دلبسته ایمن رفتار می خود به
  دهد. گرفت در اجتماع سازگاری بیشتری نشان می

در نتایج پژوهش حاضر مشخص شد بین سبک دلبستگی به خدا و 
گری عمل به باورهای مذهبی رابطه  سازگاری اجتماعی با میانجی

وجود دارد و نشان داده شد افراد با دلبستگی اجتنابی به خدا 
در همین راستا تحقیقات  ترین تعهد مذهبی را داشتند.پایین

پیامد فرآیند دلبستگی ایمن، ایجاد احساس پیشین نیز نشان دادند 
و افراد با دلبستگی ایمن به خدا باالترین  ]26[ایمنی در فرد است

و بر این اساس زمینه سازگاری  ]27[دهند تعهد مذهبی را نشان می
یامد پ شود. از سوی دیگر محور برای فرد مهیا می اجتماعی مذهب

و از  ]28[استهای ناایمن، ایجاد ترس و وحشت در فرد دلبستگی
پیامدهای دلبستگی اجتنابی به خدا، اضطراب، تنهایی، افسردگی و 

شناختی است که زمینه را برای های روانسطوح باالیی از آشفتگی
  . کندها و روابط دینی ایجاد میکاهش انگیزه

  

 های اصلیویژگیها مشخص شده است که  همچنین در پژوهش
دوسوگرا یعنی تردید، تعارض، تخاصم، افرادی با دلبستگی ناایمن 

درگیری،  شدت در معرض آنها را به ،آشفتگی و تكانشوری درماندگی،
زا و روابط های تنشموقعیت تضاد، درماندگی و رفتار ناسازگارانه در

های  و این پیامدهای متفاوت در سبک ]29[دهداجتماعی قرار می
آگهی مهمی برای  تواند پیش دلبستگی ایمن و ناایمن به خدا می

دوران بزرگسالی باشد و میزان رفتار صحیح یا سازگاری مناسب با 
اجتماع را نشان دهد که خود تاییدی بر یافته حاضر در زمینه 

ستگی محور از طریق سبک دلب بینی سازگاری اجتماعی مذهب پیش
  به خدا است. 

  

از سوی دیگر در نتایج تحقیق حاضر مشخص شد بین سبک مقابله 
اسالمی با سازگاری اجتماعی از طریق عمل به باورهای مذهبی 
رابطه وجود دارد و هر چه سبک مقابله اسالمی مثبت ارتقا یابد، 
عاملی برای افزایش عمل به باورهای مذهبی خواهد بود و سازگاری 

یابد. در توضیح این یافته  محور نیز افزایش می مذهباجتماعی 
توان چنین استنباط کرد که ترویج و ایجاد سبک مقابله اسالمی می

 احساس به منجر تواندمی خدا جانب از منفی در جامعه مانند تنبیه
 تواند می خدا قدرت بردن سئوال زیر تنهایی شود. گناه، افسردگی و
به  منجر عوامل این که شود ناکامی و رضایت عدم موجب ناامیدی،

 اضطراب و ترس توانندومی شوند می اجتماعی انزوای و گیریکناره
 تواند باشند و از این دیدگاه مذهب می داشته دنبال به افراد در را

. هر چه مقابله مذهبی ]30[شود تنیدگی یا کشمکش برای منبعی
اعتقادات فردی و منفی نمایان و گسترش یابد زمینه را برای کاهش 

اما  در نتیجه کاهش عمل به باورهای مذهبی فرد فراهم خواهد کرد.
که مقابله مذهبی مثبت ای ترویج سبک  از سوی دیگر، اگر در جامعه

٤٦/٠ ٥٩/٠- 

٤٨/٠- 

٦٢/٠ 
٥٩/٠- 

٨٣/٠ 

٧٨/٠ 

٦٠/٠-  

٦٣/٠- 

٧٢/٠ 

٧٦/٠- 

 محورسازگاری اجتماعی مذهب
 عمل به باورهای مذهبی

 سبک دلبستگی ایمن به خدا

 دلبستگی اجتنابی به خداسبک 

 سبک دلبستگی دوسوگرا به خدا

 سبک مقابله مذهبی مثبت

 سبک مقابله مذهبی منفی
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   ۱۳۹۷ پاییز، ۴، شماره ۲دوره                                                                                                                      سالمت                                                                محوریت با اسالمی زندگی سبک نامه فصل

صورت  [31]خداست و تصور مثبت از دربرگیرنده صمیمیت، اعتماد
کننده  عامل فعالگیرد، موجب احساس امید در افراد شده و این 

بودن این نوع  است و با توجه به مثبت دلبستگی به خداسیستم 
مقابله، زمینه برای ارتقای کیفیت و قابلیت عمل به باورهای 

شود. هر چه مقابله مذهبی مثبت ارتقا  مذهبی در فرد فراهم می
یابد عاملی برای ارتقای عمل به باورهای مذهبی خواهد بود و 

شود که این  یز افزون میمحور ن تبع آن سازگاری اجتماعی مذهب به
  نکته خود تاییدی بر یافته حاضر است. 

تواند  عمل به باورهای مذهبی میدر نتایج تحقیق مشخص شد که 
محور را ایفا  نقش میانجی در رسیدن به سازگاری اجتماعی مذهب

نماید. در تحقیقات پیشین نیز گزارش شده است که انجام رفتارها و 
دارکردن زندگی و سازگاری با  عقاید دینی، تاثیر مثبتی در معنی

توان چنین بیان کرد که وجود عقاید مذهبی و  اجتماع دارد و می
تواند راه را در رسیدن به سازگاری  دینی میعمل به باورهای 

  اجتماعی هموار کند. 
های پژوهش حاضر، اجرای تحقیق در بین  از جمله محدودیت

دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز است که در زمان 
ها از آوری داده تعمیم نتایج باید احتیاط نمود. همچنین جمع

قیق حاضر است. از این رو نامه، دیگر محدودیت تح طریق پرسش
تری شود پژوهش کنونی در جهت این که الگوی قوی پیشنهاد می

محور تدوین شود، در سایر مراکز برای سازگاری اجتماعی مذهب
های دیگر کشور اجرا و نتایج با  دانشگاهی در شهرها و استان

های حاضر مقایسه شود. از سوی دیگر عالوه بر استفاده از  یافته
تواند سوگیری آزمودنی را در بر داشته باشد، از  امه که مین پرسش
های دیگر مانند مصاحبه بالینی نیز استفاده شود. همچنین روش
های حاضر مشخص شد سبک دلبستگی  دلیل این که در یافته به

دوران کودکی در روابط و سازگاری بزرگسالی موثر است، برای تایید 
ر گروهی از افراد از دوران کودکی دقیق این یافته، تحقیقات طولی ب

  تا بزرگسالی انجام شود. 
  

  گیرینتیجه
های دلبستگی به خدا (ایمن، اجتنابی و دوسوگرا) و  سبک
از  صورت مستقیم و های مقابله مذهبی (مثبت و منفی) به سبک

صورت غیرمستقیم،  به گری عمل به باورهای مذهبی طریق میانجی
  افراد دارند. محور اجتماعی مذهب سازگارینقش موثری در میزان 

  
ارشد  نامه مقطع کارشناسی این مقاله حاصل پایان ی:تشکر و قدردان

است. بدین وسیله از تمامی  الله محمودی ریحانیشناسی روان
مسئوالن و کارکنان و دانشجویان محترم دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
اهواز که زمینه اجرای فرآیند پژوهش را فراهم نمودند صمیمانه 

  شود. قدردانی می
 ارشد کارشناسی نامه پایان از برگرفته مقاله این: تاییدیه اخالقی

 آزاد دانشگاه در ریحانی محمودی الله خانم عمومی شناسیروان
 در که است صفرزاده سحر دکتر راهنمایی با اهواز واحد اسالمی
 پژوهشی شورای در ۱۰۶۲۰۷۰۵۹۵۲۰۱۷ کد با ۲/۳/۱۳۹۶ تاریخ

 اجازه و شده تایید و تصویب اهواز واحد اسالمی آزاد دانشگاه
  .است شده داده هدف گروه و حاضر موضوع بر تحقیق

نویسندگان این مقاله هیچ گونه تضاد منافعی را  ع:تعارض مناف
  .اند اعالم نکرده

 نگارنده ،)اول نویسنده( ریحانی الله محمودی: نویسندگان سهم
 ،)دوم نویسنده( ؛ سحر صفرزاده%)٣٠( کمکی پژوهشگر/مقدمه
 تحلیلگر/اصلی پژوهشگر/شناس روش/مقدمه نگارنده

  %)٧٠( بحث نگارنده/آماری
نامه دانشجویی است و  این پژوهش برگرفته از پایان منابع مالی:

  تحت حمایت مالی هیچ سازمانی نبوده است.
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