
 
  فصلنامه علمي ـ پژوهشي روانشناسي دانشگاه تبريز

  ١٣٨٩  تابستان١٨سال پنجم شماره 
 

 

آموزان هاي مقابله مذهبي و غيرمذهبي در دانشي رهيافتمقايسه
  تيزهوش و  عادي مقطع دبيرستان شهر تبريز

 

ـ استاديار دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه تبريز دکتر ميرمحمود ميرنسب 

  چكيده

اي مذهبي و هاي مقابلهي انواع رهيافتپژوهش حاضر، با هدف بررسي و مقايسه
آموز  دانش۲۴۰. آموزان تيزهوش و عادي شهر تبريز انجام گرفترمذهبي در دانشغي

با ) آموز عادي دانش۱۲۰آموز تيزهوش و  دانش۱۲۰(تيزهوش و عادي مقطع دبيرستان 
پرسشنامه راهيابي در حوادث و . اي انتخاب شدنداستفاده از روش تصادفي خوشه

اقدامي و (اي ي مقابلههانواع رهيافتزاي زندگي براي بررسي ارخدادهاي تنيدگي
هاي حاصل با استفاده از تحليل واريانس تحليل داده. مورد استفاده اجرا شد) اسنادي

آموزان تيزهوش و عادي در تمام محورهاي چندمتغيره، حاکي از آن است که بين دانش
 محور اقدام هيابي در حوادث و رخدادهاي زندگي به جزاي اقدامي پرسشنامه رامقابله

عالوه بر آن تفاوت محورهاي مقابله اسنادي به جز . دار وجود داردشخصي تفاوت معني
هاي عيتـيب که در موقـبدين ترت. دار استنيـحور اسناد اجتماعي نيز معـدر م
هاي آموزان تيزهوش از رهيافتآموزان عادي در مقايسه با دانشانگيز، دانشچالش
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آموزان اي مطالعه با تأکـيد بر استفاده دانشهيافته. کـنندفاده مياي بيشتري استمقابله
هاي منفي و تهديدکننده سالمتي مورد اي مذهبي در موقعيتهاي مقابلهاز رهيافت

هاي غيردانش آموزي، افراد بزرگسال و توجه گيرند و انجام پژوهش با گروهبحث قرار مي
اي در افق هاي مقابلهتي را با انواع رهيافتشناخهاي سازگاري روانبه رابطه مؤلفه

  .   دهندتحقيقات آينده نشان مي

آموزان تيزهوش و عادي، مقابله مذهبي و اي، دانشهاي مقابلهرهيافت :واژگان کليدي
 .غيرمذهبي

 

شناختي انسان تهديدکننده ها و رويدادهايي که براي سالمت رواندر برخورد با موقعيت
اين . يابندهاي مـتفاوتي از وي بروز ميشوند پاسخدر نظر گرفته ميانگيز يا چالش

 اقتصادي، باورهاي -ها بر حسب عواملي مانند سن، جنسيت، پايگاه اجتماعي پاسخ
ها را توانند مـتفاوت باشند؛ اما، به طور کلي پاسخ انسان به اين موقـعيتمذهبي مـي

  .رفتاري، شناختي، عاطفي :  دادتوان در قالب سه بعد کلي همپوش توضيحمي

مانند (آميز انگيز يا تهديدزا، چالشبنابراين در مواجهه با يک موقعيت تنيدگي
فرد ممکن است با سعي و تالش خود ...) بيماري، شکست در امتحان، بالياي طبيعي و 

و يا با ) بعد رفتاري يا عملي... (در جهت رفع تهديد اقدام يا از ديگران استمداد کند و 
توسل به عواملي نظير شانس، طبيعت، افراد مهم و نيروهاي مذهبي در صدد يافتن 

در عين حال فردي که در ). بعد شناختي يا فکري(توضيحي قابل قبول براي آن باشد 
را ... گيرد حاالتي مانند اضطراب، افسردگي، نااميدي، خشم و آن موقعيت قرار مي

هاي شود فرد مورد نظر از رهيافترايطي گفته ميدر چنين ش. تجربه خواهد کرد
  . در برخورد با موقعيت يا رويداد استفاده کرده است۱ايمقابله

  

  

 1- Coping strategies 
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اطالق ) ناختيـيا ش(کري ـمال يا فرآيندهاي فـ، به مجموعه اعايقابلهـهاي مرهيافت
زاي نامطلوب يا در تغيير ط تنيدگيها و شرايتشوند که افراد در برخورد با موقعيمي

  ).۲۰۰۲ ،۱کرسيني(کنند هايي از آنها استفاده ميهاي خود به چنين موقعيتواکنش

 به نقل از ۲۰۰۰، ۳؛ فولکمن و موسکوتيز۱۹۸۰، ۲و الزاروس فولکمن(پژوهشگران 
اند؛ اي را متمايز کردههاي مقابلهدو يا سه نوع اصلي از رهيافت) ۲۰۰۲، ۴وستن

 نام دارند اما دو نوع ۵زاست مساله محورهايي که هدفشان تغيير شرايط تنيدگييافتره
ديگر شامل تالش براي تغيير نحوه تفکر خود در باره موقعيت و يا تغيير پيامدهاي 

 نام ۶محور، هيجانايهاي مقابلهشود؛ اين گونه رهيافتعاطفي نامطلوب تنيدگي مي
زاست  عواطف ايجاد شده در اثر تجربه عامل تنيدگيدارند و هدف اصلي آنها تنظيم

  ). ۲۰۰۲وستن، (

 از بين اين .عوامل متعددي مي توانند در انتخاب نوع روش مقابله موثر باشند
اند که باور مذهبي مطالعات نشان داده.  افراد حائز اهميت است۷عوامل نوع باور مذهبي

، ۱۹۸۹، ۸اسپيلکا(زا کمک کند يط تنيدگيتواند به آنان در جهت مقابله با شراافراد مي
  ).۱۹۹۷، ۱۱ ، پپيتون و سافيوتي۲۰۰۱، ۱۰، پارگامنت و همکاران۱۹۹۶، ۹بيت و آرجيل

 مذهبي و غيرمذهبي را مطرح -اي بر اين اساس، مي توان دو نوع رهيافت مقابله
بي و اي غيرمذههاي مقابلهزا، افراد ممکن است از روشدر شرايط تنيدگي. کرد

 - مخصوصاً افراد واجد باورهاي مذهبي قوي -گرايانه استفاده کند ولي آنان طبيعت
مقابله مذهبي به عنوان . آورند روي مي۱۲هاي مقابله مذهبيرهيافتاز گاهي به استفاده 

  شود که در آن افـراد، باورها و  اعمال مذهـبي را مورد استفاده قرار قلمرويي تعريف مـي

  

  

2- Folkman & Lazarus 
4- Westen 
6- emotion-focused coping strategies 
8- Spilka  
10- Pargament et al 
12- religious coping 

1- Corsini 
3- Folkman & Mosquitz 
5- problem-focused coping strategies 
7- religious belief 
9- Beit & Argyle 
11- Pepitione & Saffiotti 
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، ۱کونينگ و همکاران(زا اقدام کنند تا به مقابله با شرايط و رويدادهاي تنيدگيدهند مي
کنند تا براي موقعيت يا رويداد مورد نظر افراد از مقابله مذهبي استفاده مي). ۱۹۹۷

  ).۱۹۸۹اسپيلکا، (معنا دهند و حس کنترل و حرمت خود را افزايش دهند 
دهد و سالمت رواني فرد ترل نيابتي ميدر واقع، باور مذهبي انسان، به وي حس کن

، فرد گيردي رنج و خدا قرار ميدهد مثالً وقتي فرد معنوي واسطهرا افزايش مي
اسپيلکا، (کند  يک حس کنترل فزاينده روي موقعيت احساس مي،کنندهدريافت

 حس از سوي ديگر، باور مذهبي يک). ۱۹۸۹؛ به نقل از اسپيلکا، ۱۹۸۱، ۲اسپانگلر و ريا
کند تا بدان وسيله فرد درگير در موقعيت به معنا، کنترل و  ميارايهکنترل تفسيري 

تواند کند تا در مواردي که نميباور مذهبي به فرد کمک مي. حرمت خود دست يابد
به نقل (رنج را از بين ببرد آن را توجيه کند و از آن طريق به احساس کنترل دست يابد 

  ).۱۹۸۹از اسپيلکا، 
اند که افراد در مواجهه با شرايط ها نشان دادهاساس اين مباني نظري، پژوهشبر

کنند هاي مقابله مذهبي استفاده ميهاي مقابله به خصوص رهيافتزا از رهيافتتنيدگي
مقابله را ) ۴،۱۹۹۹ به نقل از والستون و همکاران۱۹۹۱ (۳براي مثال، هاتاوي و پارگامنت

  :اند خدا و فرد به عنوان فعال يا منفعل مطرح کردهبا توجه به تعبير و تفسير
که در آن فرد منفعل است و مسؤوليت مقابله به خدا  ۵سبک مقابله به تعويق انداخته

  .شودواگذار مي
 .شودکه در آن فرد فعال است و خدا منفعل در نظر گرفته مي ۶سبک مقابله خود رهبري

 هم فرد فعال هستند و براي کاهش تنيدگي که در آن هم خدا و ۷سبک  مقابله مشارکتي
  .کنندعمل مي

 

  

2- Spilka., Spangler & Ria 
4- Wallston et al 
6- self-directing coping style 
 

1- Coening et al 
3- Hathaway & pargament 
5- Defering coping style 
7- collaborative coping style 
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هاي مقابله مذهبي در شرايط د که استفاده از رهيافتهاي ديگر حاکي از آننپژوهش
، ۱مانند پيپر(ي مثبت دارند شناختي فرد رابطهزا، با سازگاري و بهزيستي روانتنيدگي
بنابراين، ). ۱۹۹۹، ۳، کولچاکيان و سيرز۲۰۰۳ ۲، هايدن، وانگ سو، داگالس۲۰۰۴

هش تنيدگي و رفع مشکالت توانند به افراد در جهت کاها، مياستفاده از اين رهيافت
  .کمک کنند

زاي متعدد آموزان در طول زندگي و تحصيل با مشکالت و عوامل تنيدگيدانش
توانند به آرامش رواني آنان کمک اي ميهاي مقابلهمواجه مي شوند، استفاده از رهيافت

حسب اي مورد استفاده بر در عين حال، بايد توجه داشت که نوع رهيافت مقابله. کنند
باشد و هوش به آموزان متفاوت ميعوامل شناختي، عاطفي، خانوادگي و بافتي دانش

اي را توجيه هاي مقابلهتواند تفاوت در رهيافتهاي شناختي ميعنوان يکي از مؤلفه
اي متفاوتي هاي مقابلهآموزان تيزهوش از روشتوان گفت دانشدر اين صورت مي. کند

هاي آموزان از رهيافتختلف نيز مؤيد آنند که اين دانشمطالعات م. جويندسود مي
و استفاده ) ۲۰۰۴، ۵، پريوس و دابو۱۹۹۵، ۴سوياتک(کنند اي مختلف استفاده ميمقابله

، شانسي و سولدو(کند شناختي شان کمک مياز آنها به سالمت و سازگاري روان
  ). ۲۰۰۸، ۶هادرستي

، ۸لوکي( و نيز حساسيت معنوي آنها ۷شآموزان تيزهوبا توجه به مشکالت دانش
توانند مي) به خصوص مقابله مذهبي(اي هاي مقابلهرسد که رهيافتبه نظر مي) ۱۹۹۸

شناختي آنان زا و افزايش سالمت رواناثر عوامل تنيدگي) يا حداقل کاهش(در رفع 
اي بلههاي مقاي پاسخدر تحقيقي، به مقايسه) ۲۰۰۴(پيريوس و دابو . موثر باشند

زاي مرتبط با مدرسه و همساالن آموزان تيزهوش و عادي به عوامل تنيدگيدانش
  هايآموزان تـيزهوش از رهـيافتي آنان استفاده بيشتر دانش نتايج مـطالعه.اندپرداخته

  
  

2- Hyden., Kwang-Soo & Douglas 
4- Swiatek 
6- Suldo, Shaunessy & Hardesty 
8- Lovecky 

1- Pieper 
3- Kolchakian & Sears 
5- Preuss & Dubow  
7- gifted students  
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دهد؛ براساس يـآموزان عادي نشان مقايسه با دانشـاي مسأله محور را در ممقابله
آموزان سازگاري تحصيلي و اجتماعي بهتري را معلمان، اين دسته از دانشبندي درجه

  .دهدنشان مي

زاي مختلف بر آنان، هدف زان و تأثير عوامل تنيدگيآموبا توجه به مشکالت دانش
آموزان اي مذهبي و غيرمذهبي در دانشهاي مقابلهي رهيافتپژوهش حاضر، مقايسه

  :توان توجيه کردتيزهوش و عادي است، انجام اين مطالعه را با توجه به داليل زير مي

 هايه از رهيافتداستفاکنند، آموزان تجربه ميباتوجه به مشکالت متعددي که دانش
شناختي کمک کند و تواند به کاهش تنيدگي و مشکالت رواناي مناسب ميمقابله

  .سالمت رواني آنان را افزايش دهد

دهي افراد به عوامل و شرايط تنيدگي تا حد زيادي به فرهنگي که در ي پاسخنحوه
تواند به استفاده از يکنند بستگي دارد؛ به عبارت بهتر، بافت فرهنگي مآن زندگي مي

اي متناسب هاي مقابلهتوان روشبنابراين، مي. اي متفاوت منجر شودهاي مقابلهرهيافت
 .با فرهنگ را در افراد تقويت نمود

چون در اين پژوهش از پرسشنامه راهيابي در حوادث و رخدادهاي زندگي استفاده 
 .بيشتر اين پرسشنامه باشدتوانند مؤيد روايي تفکيکي شده است نتايج مطالعه مي

  روش 

  روش تحقيق 

علي (روش تحقيق حاضر، از نـوع توصيفي و طرح پژوهش از نوع پس رويدادي 
در اين طرح، علت از قبل رخ داده و مطالعه آن از طريق اثرش بر . است) ايمقايسه

وزان آمدر اين تحقيق دو گروه دانش). ۱۳۷۴دالور، (گيرد متغير ديگر مد نظر قرار مي
اي مذهبي و غيرمذهبي هاي مقابلهتيزهوش و عادي از لحاظ تفاوت در نوع رهيافت

  .مورد مطالعه قرار مي گيرند)  اسنادي -محورهاي اقدامي (
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   آماري يجامعه و نمونه

آموزان تيزهوش و عادي شهر تبريز صورت گرفته با توجه به اينکه اين پژوهش با دانش
آموزان تيزهوش و عادي شهر تبريز در  شامل تمام دانشي آماري پژوهشاست، جامعه

 نفر با استفاده ۱۲۰آموزان تيزهوش، ي آماري دانشاز جامعه. باشندمقطع دبيرستان مي
آموزان عادي مناطق اي انتخاب شدند، همچنين، از بين دانشاز روش تصادفي خوشه

 نفر ۱۲۰اي چندمرحلهاي گيري تصادفي خوشهمختلف شهر تبريز نيز با روش نمونه
آموز پسر حضور  دانش۶۰آموز دختر و  دانش۶۰در هر گروه نمونه، . انتخاب شدند

  .داشتند

  ابزار پژوهش

هاي مقابله مذهبي و غيرمذهبي، پرسشنامه راهيابي در به منظور بررسي تفاوت رهيافت
ن اي( شد ءآموزان تيزهوش و عادي اجراحوادث و رخدادهاي زندگي براي دانش

ي روانشناسي و شناسي مذهب در دانشکدههاي روانپرسشنامه توسط گروه پژوهش
  ).علوم تربيتي دانشگاه تهران تهيه شده است

، نخست يک موقعيت مفروض براي در هر آيتم.  آيتم است۱۰مه حاوي پرسشنا
مورد )  حاالت - اسناد -اقدام (  مي شود، سپس سه حيطه واکنشي ارايهپاسخ دهنده 

  :گيرندل قرار ميسوا

 نخست نوع اقدام عملي فرد در مواجهه با موقعيت مفروض به تفکيک پنج محور )الف
  :گيرد که عبارتند ازمورد سئوال قرار مي) محورهاي اقدامي(

  ؛)اقدام شخصي( اقدام و تالش خود شخص در مواجهه با موقعيت مفروض يا رويداد -
 ؛ )اقدام اجتماعي( د ديگر  اقدام فرد در جهت کمک خواستن از افرا-
 ؛)اقدام طبيعتي( اقدام عملي فرد در جهت کمک گرفتن از عوامل طبيعتي -
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 محور -اقدام توکّلي (  اقدام و تالش خود شخص همراه با کمک خواستن از خداوند -
 ؛)مذهبي فعال

 ). محور مذهبي منفعل-اقدام تفويضي ( اقدام فرد در جهت کمک خواستن از خدواند -

 نوع پاسخ شناختي فرد يا اسناد او در برخورد با آن موقعيت مفروض نيز در قالب )ب
  : مي گرددارايهپنج محور اسنادي 

  ؛)اسناد شخصي( اسناد به تالش خود -
  ؛)اسناد اجتماعي( اسناد به افراد ديگر -
 ؛ )اسناد طبيعتي( اسناد به عوامل طبيعتي مانند شانس -
 ؛) محور اسناد مذهبي فعال-اسناد توکّلي ( شخصي  اسناد به خداوند و تالش-
 ). محور اسناد مذهبي منفعل-اسناد تفويضي (  اسناد به خداوند -

ي نوع خاصي هيي سوم، شامل تجربه حاالت احساسي توسط فرد، متعاقب ارا حيطه)ج
ابل از اقدام و اسناد است و شامل محورهاي اميد در مقابل نااميدي، صبر و تحمل در مق

با توجه به اينکه در (اعتراض و عصيان و آرامش در مقابل اضطراب و تشويش است 
هاي آموزان مد نظر قرار نگرفته است، داده پژوهش، حاالت احساسي و عاطفي دانشاين

  ). نخواهد شدارايهاين بخش از پرسشنامه 

 نتايج آلفاي .دهنده ميياي مزبور نتايج مطلوبي را ارسنجي پرسشنامهمطالعات روان
همساني دروني کل . بوده است% ۷۸و براي بعد اسناد % ۸۱کرونباخ براي بعد اقدام 

همچنين، شواهدي براي روايي افتراقي اين پرسشنامه با . باشدمي% ۸۴آزمون نيز 
  . شده استارايه) ۱۳۷۸غباري بناب، (هاي دانشجويان ي آن روي گروهمطالعه
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  روش 

   هاتجزيه و تحليل داده

ها در دو بخش توصيفي و داده SPSSافزار در تحليل نتايج اين پژوهش، با استفاده از نرم
 آموزان تيزهوشاي در دانشبه منظور مقايسه رهيافت هاي مقابله. اند شدهارايهاستنباطي 

براي ) MANOVA(، نتايج حاصل از تحليل واريانس چندمتغيره )دختر و پسر(و عادي 
  .اند شدهارايهدامي و اسنادي محورهاي ابعاد اق

  نتايج

ميانگين و انحراف معيار محورهاي اقدام و اسناد پرسشنامه راهيابي در ) ۱(جدول 
بر . دهدحوادث و رخدادهاي زندگي را براي دانش آموزان تيزهوش و عادي نشان مي

آموزان تيزهوش، اقدام شخصي داراي شود که در دانشاساس اين جدول مالحظه مي
قرار دارد و اقدام ) =۰۳/۳۵M(سپس اقدام توکلي ) =۸۶/۳۶M(ترين ميانگين است باال

 در محورهاي اسنادي نيز اسنادهاي). =۶۵/۲۴M(ترين ميانگين را داراست طبيعتي پايين
شخصي، اجتماعي و (در مقايسه با اسنادهاي غيرمذهبي ) توکّلي و تفويضي(مذهبي 
آموزان عادي، محور اقدام شخصي در دانش. رنداز ميانگين باالتري برخوردا) طبيعتي

)۹۳/۳۶M= ( و اقدام توکّلي)۵۸/۳۶M= ( از ميانگين باالتري نسبت به ساير محورها
آموزان در دانش). =۸۴/۲۶M(ترين ميانگين را دارد برخوردارند و اقدام طبيعتي پايين

هبي از ميانگين عادي نيز محورهاي اسناد مذهبي در مقايسه با محورهاي اسناد غيرمذ
آموزان تيزهوش و عادي حاکي از آن است که ي دانشمقايسه. باالتري برخوردارند

آموزان آموزان عادي بيشتر از دانشميانگين تمام محورهاي اقدامي و اسنادي در دانش
  .تيزهوش است
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-دانشميانگين و انحراف معيار محورهاي اقدامي، اسنادي و حاالتي به تفکيک نوع ) ۱(جدول 
  )تيزهوش و عادي(آموز 

  ها     شاخص  آموزان عاديدانش  آموزان تيزهوشدانش  
  انحراف معيار  ميانگين  انحراف معيار  ميانگين  ابعاد  محورها 

  شخصي   ۶۴/۲  ۹۳/۳۶  ۴۸/۲  ۸۶/۳۶  اقدام
  ۰۳/۴  ۳۶/۲۷  ۶۱/۳  ۹۸/۲۵  اسناد
  اجتماعي   ۵۱/۳  ۱۵/۳۳  ۵۱/۳  ۷۵/۳۱  اقدام
  ۶۴/۴  ۹۸/۲۸  ۲۵/۴  ۲۲/۲۸  اسناد
  طبيعتي   ۴۴/۵  ۸۴/۲۶  ۶۳/۵  ۶۵/۲۴  اقدام
  ۸۵/۳  ۸۹/۲۹  ۴۵/۳  ۳۴/۲۸  اسناد
  تفويضي   ۲۷/۵  ۴۴/۳۱  ۹۷/۵  ۸۴/۲۵  اقدام
  ۰۲/۵  ۶۶/۳۲  ۰۷/۶  ۷۰/۳۰  اسناد
  توکّلي   ۱۷/۲  ۵۸/۳۶  ۰۳/۴  ۰۳/۳۵  اقدام
  ۵۳/۲  ۴۵/۳۳  ۶۲/۴  ۶۵/۳۰  اسناد

  

، بررسـي )MANOVA(نس چـندمتغيره  نتـايج حاصل از تـحليل وارياارايهبه منظور 
بر اين اساس، مقدار شاخص آزمون . هاي اين تحليل مدنظر قرار گرفته استفرضپيش

 كوواريانس متغيرهاي وابسته در بين -هاي واريانسام باكس حاکي از برابري ماتريس
هاي مورد مقايسه از نتايج حاصل از آزمون لوِن نيز مبين آن بود که گروه. ها بودگروه

  . همديگر ندارند داري بالحاظ واريانس درون گروهي تفاوت معني

 .اند شدهارايههاي اين شيوه تحليل، نتايج حاصل فرضبا توجه به تحقّق پيش

آموز اثر عامل نوع دانش) MANOVA(، نتايج تحليل واريانس چندمتغيره ۲در جدول 
طور که مالحظه همان.  شده استارايهي ـاقدامحورهاي ـبر کل م) تيزهوش و عادي(

  ).=۹۳/۱۱P<0/01 F(دار است ها براي کل محورهاي اقدامي معنيشود نتايج آزمونمي
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 برکل محورهاي اقدامي) تيزهوش و عادي(آموز نتايج مانووا براي اثر عامل نوع دانش) ۲(جدول 

  داريسطح معني  درجه آزادي    تخمينيF  ارزش  نام آزمون
  ۰۰۰/۰  ۰۰/۵  ۹۳۸۶۹/۱۱  ۲۱۰۴۲/۰  يپيالي

  ۰۰۰/۰  ۰۰/۵  ۹۳۸۶۹/۱۱  ۲۶۶۴۹/۰  هوتلينگ
  ۰۰۰/۰  ۰۰/۵  ۹۳۸۶۹/۱۱  ۷۸۹۵۸/۰  ويلکز

  

ها براي کل محورهاي مقابله اقدامي، نتايج تحليل تک دار بودن تفاوتبا توجه به معني
اين . ست شده اارايه ۳ها در جدول شماره متغيره براي بررسي تفاوت در نوع اقدام

داري بين دهد که به جز در مـحور اقدام شـخصي، تـفاوت معنيجـدول نشان مـي
  .آموزان عادي و تيزهوش در ساير محورهاي اقدامي وجود دارددانش

شود که به جز مالحظه مي) ۱جدول شماره (هاي توصيفي با توجه به جدول داده
آموزان عادي باالتر مي براي دانشدر محور اقدام شخصي، ميانگين نمرات محورهاي اقدا

آموزان عادي در محور اقدام اجتماعي، ميانگين دانش. از دانش آموزان تيزهوش است
)۱۵/۳۳M= (آموزان تيزهوش داري از دانشبه طور معني)۷۵/۳۱M= ( باالتر است
)۰۱/۰<P  ،۹۹/۸=)۲۲۹/۱( F(آموزان عادي ، در محور اقدام طبيعتي، دانش)M=26.84 (

  دـدارن ريـگين باالتـانـمي) =۶۵/۲۴M(زهوش ـآموزان تيشـسه با دانـمقايدر 
)۰۱/۰<P ،۶۸/۸=)۲۲۹/۱( F(،  در اقدام تفويضي نيز دانش آموزان عادي)۴۴/۳۱M= ( به

دارنـد ) =۸۴/۲۵M(آموزان تيزهوش داري ميانـگين باالتري از دانشطور معني
)۰۱/۰<P  ،۹۷/۵۶=)۲۲۹/۱( F . ،در اقدام توکّلي و سرانجام) محور رهيافت مقابله مذهبي

) =۰۳/۳۵M(تيزهوش  آموزاناز دانش) =۵۸/۳۶M(آموزان عادي ميانگين دانش) فعال
 .)P  ،۶۵/۱۳=)۲۲۹/۱( F>۰۱/۰(بيشتر است 
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 آموزان تيزهوش و عادي در محورهاي اقدامي پنجگانه تک متغيري براي گروه دانشFنتايج آزمون) ۳(جدول 

  اهشاخص
  SS  MS  F  Sig  ابعاد

  ۷۶۲/۰  ۰۹۲۰۲/۰  ۶۰۶۷۱/۰  ۶۰۶۷۱/۰  اقدام شخصي
  ۰۰۳/۰  ۹۹۶۵۰/۸  ۱۱۹۹۵/۱۱۰  ۱۱۹۹۵/۱۱۰  اقدام اجتماعي 
  ۰۰۴/۰  ۶۸۱۹۰/۸  ۲۲۷۲۲/۲۶۵  ۲۲۷۲۲/۲۶۵  اقدام طبيعتي 
  ۰۰۰/۰  ۹۷۷۲۹/۵۶  ۷۱۳۷۷/۱۷۷۳  ۷۱۳۷۷/۱۷۷۳  اقدام تفويضي 

  ۰۰۰/۰  ۶۵۰۱۱/۱۳  ۷۷۰۸۸/۱۳۹  ۷۷۰۸۸/۱۳۹  اقدام توکّلي 
  

آموزان ، نتايج مانووا براي بررسي تفاوت محورهاي اسنادي در دانش۴در جدول شماره 
  . شده استارايهتيزهوش و عادي 

  بر کل محورهاي اسنادي) تيزهوش و عادي(آموز نتايج مانووا اثر عامل نوع دانش) ۴(جدول 
  داريسطح معني  درجه آزادي   تخمينيF  ارزش  نام آزمون

  ۰۰۰/۰  ۰۰/۵  ۳۷۴۹۲/۷  ۱۴۰۸۱/۰  يپيالي
  ۰۰۰/۰  ۰۰/۵  ۳۷۴۹۲/۷  ۱۶۳۸۹/۰  هوتلينگ
  ۰۰۰/۰  ۰۰/۵  ۳۷۴۹۲/۷  ۸۵۹۱۹/۰  ويلکز

  

بنابراين به منظور . دار استداري براي کل محورهاي اسنادي معنينتايج آزمون معني
آموزان تيزهوش و عادي، در هر يک از محورهاي پنجگانه اسنادي مالحظه تفاوت دانش

     . شده استارايه ۵متغيري در جدول شماره  تکFجداگانه، نتايج آزمون به طور 
  پنجگانه آموزان تيزهوش و عادي در محورهاي اسنادي تک متغيري براي گروه دانشFنتايج آزمون ) ۵(جدول 

  هاشاخص
  SS  MS  F  Sig  ابعاد

  ۰۰۶/۰  ۶۴۹۲۳/۷  ۲۱۷۶۸/۱۱۲  ۲۱۷۷۶۸/۱۱۲  اقدام شخصي
  ۱۸۵/۰  ۷۶۴۳۳/۱  ۴۳۳۱۵/۳۴  ۴۳۳۱۳/۳۴  اقدام اجتماعي
  ۰۰۱/۰  ۷۶۵۱۱/۱۰  ۷۹۸۳۱/۱۴۱  ۷۹۸۳۱/۱۴۱  اقدام طبيعتي
  ۰۰۶/۰  ۶۷۵۱۱/۷  ۱۴۰۳۵/۲۳۱  ۱۴۰۳۵/۲۳۱  اقدام تفويضي

  ۰۰۰/۰  ۹۴۰۸۴/۲۷  ۱۰۴۱۹/۴۵۷  ۱۰۴۱۹/۴۵۷  دام توکّليـاق

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
 

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي روانشناسي دانشگاه تبريز   {
۱۳۸۹ تابستان, ۱۸ شماره پنجمسال    {  

  

 

 
 

137 

هاي اين جدول مبين آن است که به جز در محور اسناد اجتماعي، در ساير داده
جدول شماره (ها با توجه به ميانگين. داري وجود دارددي تفاوت معنيمحورهاي اسنا

آموزان تيزهوش، در محورهاي آموزان عادي در مقايسه با دانشتوان گفت دانشمي) ۱
به عبارت بهتر، ميزان استفاده از محورهاي . انداسنادي نمرات باالتري کسب کرده

  .ان عادي بيشتر استآموزدر دانش) به جز اسناد اجتماعي(اسنادي 

  گيري بحث و نتيجه

هاي مقابله مذهبي و هاي پژوهش حاضر، مبين آنند که در استفاده از رهيافتيافته
نتايج مطالعه براي . آموزان تيزهوش و عادي تفاوت وجود داردغيرمذهبي، بين دانش

 بين محورهاي اقدامي پرسشنامه راهيابي در حوادث و رخدادهاي زندگي نشان داد که
اي اقدامي به جز محور اقدام آموزان تيزهوش و عادي در تمام محورهاي مقابلهدانش

آموزان عادي در برخورد با حوادث و شخصي تفاوت وجود دارد؛ به عبارت بهتر، دانش
بيشتري سود ) رفتاري(گرايانه هاي مقابله عملانگيز زندگي، از روشرخدادهاي چالش

هايي، از افراد ديگر، عوامل طبيعتي و د با چنين موقعيتآنان در برخور. جويندمي
يا بعدشناختي (در عين حال، با توجه به محورهاي اسنادي . کنندمذهبي استمداد مي

آموزان عادي در مقايسه با دانش) ي راهيابي در حوادث و رخدادهاي زندگيپرسشنامه
انگيز را بيشتر به قعيت چالشآموزان تيزهوش، علل رويدادها يا قرار گرفتن در مودانش

اما از لحاظ استمداد از ديگران . دهندعوامل طبيعتي، شخصي و مذهبي نسبت مي
  .شودآموزان مالحظه نميداري بين دو گروه از دانشتفاوت معني) اسناد اجتماعي(

آموزان تـيزهوش و اي دانشهاي مـقابلههاي فوق در خصوص تفاوت رهـيافتيافته
بيشتر مورد ) تفويضي و توکّل(ي مذهبي توان با توجه به محورهاي مقابلهيعادي را م

آموزان هاي مقابله مذهبي مالحظه شد که دانشدر استفاده از رهيافت. تحليل قرار داد
؛ اما کنندآموزان تيـزهـوش استفاده مـيها بيـشتر از دانشعادي از اين رهيـافت

  آموزانرا بيشتر از دانش)  بعد منفعل-۱توکل به خدا(آموزان عادي اقدام تفويضي دانـش
  

   

 1- trust in God 
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آموزان هايي نسبت به دانشيعني آنان در چنين موقعيت(اند تيزهوش انتخاب کرده
  ).دهندتيزهوش تالش شخصي کمتري انجام مي

آموزان  براي دانشهاي مطالعهآموزان، يافتهي دو گروه از دانشافزون بر مقايسه
هاي مطالعه حاضر نشان يافته. تيزهوش و عادي به طور جداگانه نيز قابل تحليل است

آموزان تيزهوش، اقدام شخصي و اقدام توکّلي بيشتر از ساير دهند که در دانشمي
آموزان عادي نيز اقدام توکّلي و اند و در دانشمحورهاي اقدامي مورد استفاده قرار گرفته

در محورهاي اسنادي نيز محور . انداير محورهاي اقدامي مطرح شدهشخصي بيشتر از س
 شده است ، اين بيان تا حدي با ارايهاسناد مذهبي بيشتر از محورهاي اسناد غيرمذهبي 

هماهنگ است، يعني کمک خواستن از خدا در شرايط » هاءي خداي خالفرضيه«
؛ الپفر و ۱۹۸۳، ۱ اسميتگورساچ و(يابد غيرعادي و تغييردهنده زندگي افزايش مي

  ).۱۹۹۹، ۳؛ مينر و مک نايت۱۹۹۶، ۲همکاران

همخواني دارد، ) ۱۹۸۶ (۴همچنين، نتايج پژوهش حاضر با پژوهش پارگامنت و هان
ها بيشتر به خدا رجوع هاي منفي، آزمودنياند که در موقعيتآنان به اين نتيجه رسيده

ي رفتار خود و وقايع ساسات خود را دربارهکنند تا براي موقعيت معنا پيدا کنند و احمي
هاي توان گفت چون در اين پژوهش، تمام موقعيتبنابراين، مي. اطراف بيان نمايند

  .اندگرايانه بيشتر انتخاب شدههاي مذهبمطرح شده منفي بودند؛ روش

هاي براي بررسي رهيافت. هايي نيز مواجه بوده استپژوهش حاضر با محدوديت
هاي مفروض استفاده شده است؛ بديهي است که پاسخ افراد به ي، از موقعيتامقابله

ي پاسخدهي آنان در شرايط واقعي و طبيعي چندان هاي مفروض با نحوهموقعيت
هاي واقعي طبيعي بر اين اساس، اگر بتوان اين پژوهش را در موقعيت. کندمطابقت نمي

  انجام داد، شايد بتوان) دهدرا نمي امکان نه واقعي تصّنعي که مالحظات اخالقي نيز اين(
   

  ج

2- Lupfer et al 
4- Pargament & Hahn 

1- Gorsuch & Smith 
3- Miner & Mcknight 
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هاي  يافتهمحدوديت ديگر پژوهش در خصوص اعتبار بروني. به نتايج متفاوتي رسيد
ها به ساير يم يافتهبا توجه به انجام اين تحقيق در شهر تبريز، تعم. باشدپژوهش مي

، افراد بزرگسال در مانند دانشجويان(آموزي هاي غيردانشآموزان و نيز گروهدانش
بنابراين، . هايي مواجه استبا محدوديت...) مشاغل مختلف مانند مربيان، معلمان و 

از سوي ديگر، . شود که پژوهش حاضر با گروه افراد بزرگسال انجام گيردپيشنهاد مي
شناختي را که در هاي سازگاري رواناي با مؤلفههاي مقابله رهيافتين رابطهتوامي

، ۱۳۸۰مانند بوالهري و همکاران، (ها نيز مد نظر قرار گرفته است برخي از پژوهش
آموزان بررسي اين رابطه در دانش. مورد بررسي قرار داد) ۱۳۸۰غباري و همکاران، 
  . آينده مد نظر قرار گيردتواند در تحقيقاتتيزهوش و عادي مي

           

  ۱۳/۷/۸۷  : مقالهي اوليهيتاريخ دريافت نسخه
  ۱۰/۱۰/۸۷  :  نهايي مقالهيتاريخ دريافت نسخه
  ۴/۲/۸۸  :تاريخ پذيرش مقاله
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