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  چكيده

ولي مـدارس در ابعـاد   دف ارزيابي تأثيرگذاري رويكردهـاي مـذهبي و معمـ   پژوهش حاضر با ه

بـه ايـن منظـور از    . آموزان و كاربرد دين در زندگي آنان طراحي و اجرا گرديـد  دينداري دانش

بين مدارس غيرانتفاعي دخترانه شهر تهران، دو دبيرسـتان بـا رويكـرد مـذهبي و دو دبيرسـتان بـا       

آمـوزان پايـه    يري در دسترس انتخـاب شـده و دانـش   گ ز روش نمونهمعمولي با استفاده ا رويكرد
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ــل پرسشــنامه ا ــه تکمی ــا ب ــی «هــاي ول و ســوم آنه ــه باورهــاي دین ــزاري، » عمــل ب ) و 1379(گل
) 1387پـور،  داعـی ، بـه نقـل از   1994(فرایـدنبرگ و لـوئیس،   » کنار آمدن با مشکليراهبردها«

مستقل حاکی از آن است که بین میزان اسـتفاده  tهاي پژوهشی حاصل از آزمون پرداختند. یافته
آمـوزان  ور، و مراجعه به دیگران) در دانـش (سبک بارور، نابارهاي کنارآمدن با مشکلاز سبک

آمـوزان  مدارس با رویکردهاي متفاوت به تربیت دینی تفاوت معناداري وجود ندارد. امـا دانـش  
ی تفـاوت  آمـوزان مـدارس معمـول   ا دانـش زان عمل به باورهاي دینـی بـ  مدارس مذهبی از نظر می
آمـوزان مـدارس مـذهبی    اي که میزان عمل به باورهاي دینـی در دانـش  معناداري دارند؛ به گونه

.باشدآموزان مدارس معمولی میبیشتر از دانش

.تربیت دینی، کنارآمدن با مشکل، مدارس مذهبی و معمولی:واژگان کلیدي

مقدمه
شناسـی  اي از مسـائل روان شناسانه، به مسئلۀ ویـژه اري با رویکرد رواندامروزه مطالعۀ دین و دین

هـاي روي  شناسان غربی، با تأکید بر اهمیت دین براي همۀ انسانتبدیل شده است. برخی از روان
کرة زمین، آن را در زندگی انسان عاملی برانگیزاننده دانسـته و همـین امـر را دلیـل کـافی بـراي       

). با این وجـود، بایـد اذعـان    2003و همکاران، 1(اسپیلکااندۀ دین برشمردهشناسانمطالعات روان
شناسی دیـن، معنویـت،   کرد تاکنون مطالعات و تحقیقات منظم و درخور توجهی در حوزة روان

رغـم  داري، چه در جهان غرب و چه در جهـان اسـالم، صـورت نپذیرفتـه اسـت. بـه      ایمان و دین
سـازد و ابـزار فـرار    اش خارج میینکه دین، انسان را از فضاي واقعیمبنی بر ا2اصرار دین مارتین

اي شناسـی دیـن در غـرب، در آینـده    رود رواندهد؛ انتظار مـی از واقعیت را در دست او قرار می

1. Spilka
2 .Dean Martin.
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کشـور مـا نیـز   ). در2005، 1پـاتریچ (کیـرك اي برخوردار شوداه برجستهچندان دور، از جایگنه
هـاي آکادمیـک کـافی    این عرصـه، و در نتیجـه فقـدان پـژوهش    گذاري در حجم اندك سرمایه

توانـد  می از ابعـاد تربیـت، بـا اینکـه مـی     عنوان بعد مهاز این بین تربیت دینی بهشود.مشاهده می
تـوجهی بسـیار قـرار    هاي مختلف باشد، مورد کمیابی به وضعیت مطلوب در زمینهمتضمن دست

ویژه از سوي نظام تعلیم و تربیـت  ه ها، بکه در طول سالهاي بسیاريگرفته است. با وجود تالش
رسمی کشور، در زمینه تربیت دینی صورت گرفته، همچنان شاهد رویکردهـاي متفـاوتی نسـبت    

دار اصـلی  تفـاوت رویکردهـا در مـدارس کـه عهـده     به کیفیت و کمیت تربیت دینی هستیم. این 
ده و تبـدیل بـه موضـوعی مـورد بحـث      خوررش نسل جدید هستند، بیشتر به چشمآموزش و پرو

براي داعیان تعلیم و تربیت نیز شده است. 
گوینـد،  سخن می» تربیت دینی«هنگامی که از ، به ویژه پژوهشگران اروپایی،نظرانصاحب

آمـوز  وجدان و عواطف دینـی دانـش  ،ست که مربیابر این باورند که منظور از تربیت دینی این
وي، عاطفـه و وجـدان  ، با تأثیرگذاري بـر  اي از تقدیسرا در هاله» یند«را تقویت نماید و کلمۀ 

آموز، ظواهر دینی را با خشـوع و اجـالل برپـا    دار سازد. بر این مبنا، هرگاه دانشجو یا دانشریشه
گاه در اقامۀ مناسک دینی مشارکت کند، تربیت دینی به بار نشسته و ثمردهی کـرده  نماید، و گه

رود. کار مـی یابی تربیت اسالمی نیز بهن گسترش یافته که گاه به اشتباه در ارزاین باور چنا.است
ربیـت  مخـالف اسـت. ت  کامالً با ایـن تصـور   بوده و غیر از این تربیت اسالمیکه حقیقتدرحالی

پس از تأثیرگذاري در ایـن حـوزه،   گرفته ورا در نظر فردمنطق و عقل،اسالمی پیش از هر چیز
هایی ها و قالبعملی در چارچوب برنامهرفتار خود را در زندگیِ،دارفرد دینکند تاکمک می

پـیش از پـرداختن بـه ادامـه     .)1386، ویسـی (سامان دهد که شریعت این دین ترسیم کرده است
دلیل آن که درباره هبدینی نیز ت دینی بپردازیم. در تعریف تربیتبحث الزم است به تعریف تربی

1. Kirkpatrich
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گونـه توافـق   دهنده حوزه تربیـت دینـی هـیچ   نیز اجزاي تشکیلو» تعلیم و تربیت«و » دین«معناي 
تربیت و دین از نظر گذرانده شوند.معانی ابتدا جاست ه، ب)1379(توماس، کلی وجود ندارد

باشـد: کـه شـامل مـوارد زیـر مـی     در بر داردرادر زبان عربی، معانی مختلفی» تربیت«واژة 
نگهداشتن یـک چیـز و پاسـداري و پرسـتاري از     ، رشد و نمو کردن،نفزونی و نمو، پدید آورد

پرداختن به امور بچه و سرپرستی او به نحو شایسته تا زمانی که بچـه بـه سـن تمییـز و درك     آن،
چنـین آمـده اسـت کـه تعلـیم و      هـم ترها و... آموزش، تأدیب، متکفل شدن امور کوچکبرسد،

(مربـی) بـر انسـان    هدفدار یک انسانتأثیرات عمدي یا تربیت عبارت است از مجموعه اعمال یا 
منظـور ایجـاد   (متربی)، به ویژه عمل یا تأثیر افراد بالغ و مجرّب بـر کـودك و نوجـوان، بـه    دیگر

). 1372اي (دفتـر همکـاري حـوزه و دانشـگاه،     هـاي حرفـه  اخالقی و عملی) یـا مهـارت  (صفات
اي ریزي شدهمند و برنامههاي نظامفعالیت«است: دهطور معنا کر) نیز تربیت را این1994توماس (

). در ایــن 13، ص1385(بــه نقــل از داوودي، » دهنــد.ه نهادهــاي آموزشــی جامعــه انجــام مــیکــ
هاي انجام شده از سوي مـدارس متمرکـز هسـتیم، ایـن تعریـف از      پژوهش چون بیشتر بر فعالیت

دهیم.ا مدنظر قرار میباشد رهاي آموزشی میتربیت که منحصر به فعالیت
رسـد هـر یـک از    نظـر مـی  در مورد تعریف دین نیز با مرور تعاریف ارائه شـده از دیـن، بـه   

تـرین  انـد. امـا کامـل   ر تعریفی جامع از دین ارائه دادهتتعاریف به بعدي از دین توجه داشته و کم
دیـن متشـکل از   «تعریف دین از نظر آذربایجانی، تعریف مایکل پترسون است که معتقد اسـت:  

(فردي و جمعی) است که بر محور مفهوم حقیقـت  اي از اعتقادات، اعمال و احساساتمجموعه
).41، ص1387(آذربایجانی، » غایی، سامان یافته است

از سوي دیگـر وجـود   » بیتتر«از یک سو و » دین«با توجه به تعاریف متفاوتی که در مورد 
) بـا توجـه بـه    1385(ه داد. امـا داووي تربیـت دینـی ارائـ   توان تعریف واحدي را براي دارد، نمی

منـد و  هـاي نظـام  فعالیـت «کنـد: طـور تعریـف مـی   ، تربیـت دینـی را ایـن   »دین«و » تربیت«معناي 
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هـاي دینـی بـه    ریزي شده نهادهاي آموزشی جامعه به منظور آموزش بینش، مـنش و قالـب  برنامه
در ایـن پـژوهش نیـز تعریـف داوودي از     »بنـد باشـند.  اي که در عمل نیز به آنها پايگونهافراد به

تربیت دینی مدنظر قرار خواهد گرفت.

ینیدیتعوامل مؤثر بر ترب
آموزان، به ترتیب عبارتند از: خانواده، مدرسـه،  مل تأثیرگذار بر ترتیب دینی دانشمؤثرترین عوا

بـر  ر تأثیري که مدارسدلیل تمرکز این پژوهش ب). به 1386(سهرابی، گروه همساالنمحیط، و 
پردازیم.به توضیح بیشتري در این زمینه میگذارند، آموزان میدانش

اسـت  در بررسی نقش مدرسه در تربیت دینی باید توجه داشت که مدرسـه داراي اجزایـی   
آمـوزان  هاي دینی دانشها، باورها و شناختیرهایی خاص بر نوع رفتارها، نگرشکه هر یک تأث

آموز مؤثرند، بلکه سایر کارمنـدان ط مدرسه، نه تنها معلم و مربی در تربیت دانشدر محیدارند. 
هـاي موجـود   سهرابی مؤلفـه .گذارندو مسؤوالن و فضاي آموزشی نیز بر ابعاد تربیتی او تاثیر می

آمـوزان، و فعالیـت   هاي فوق برنامـه، دانـش  ها، فعالیته را مجریان و جو مدرسه، برنامهدر مدرس
یرگـذارتر و  بندي کرده و از بین آنها به ترتیب مجریان و جو مدرسه را از همـه تأث شی دستهآموز

). داوودي نیـز معتقـد اسـت برنامـه     1386(سـهرابی،  کندتر بیان میاهمیتفعالیت آموزشی را بی
آمــوز، و نیــز تعامــل ظــاهري مدرســه، تعامــل معلّــم و دانــشدرســی، ســاختار اداري، فیزیکــی و 

کننـد  آمـوزان ایفـا مـی   ه، نقش قاطعی در تربیـت دینـی دانـش   زان با یکدیگر در مدرسآمودانش
آمـوزان دارنـد، نقـش    ایی که مدارس در تربیت دینی دانش). بنابراین رویکرده1385(داوودي، 

) معتقد اسـت  1384، به نقل از صادقی، 1383(1هیلمناي در تربیت دینی آنها دارند. کنندهتعیین
ــاالیی دینــی کــه در مــدارس و توســط معلمــان داده مــی هــاي کــه آمــوزش شــود، از اهمیــت ب

1. Heilman, S
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گوید با آنچه که در خانواده حاکم است متنـاقض باشـد،   برخوردارند، چراکه اگر آنچه معلم می
کند.آموز دچار تناقض شده و یک تجربه دینی منفی کسب میدانش

ینیدیتمتفاوت به تربیکردهايمدارس و رو
کننـد. در یـک نگـاه کلـی،     مورد تربیت دینی اتخـاذ مـی  ردهاي متفاوتی در مدارس اغلب رویک

هـاي  حالـت هـا نسـبت بـه تربیـت دینـی، و صـرفاً بـا توجـه بـه          نظرگرفتن موضع دولتبدون در
توان مـدارس را  رود، میمیکه براي آموزش دینی به کار یو مکانترکیب میان زمانگوناگون

مـدارس روزانـه   ، مـدارس روزانـه  ، روزي تمـام وقـت  انهمـدارس شـب  به چند دسته تقسـیم کـرد:  
ن مقـدار  یک تحقیق محدود دربـاره ارتبـاط میـا   ). 1379توماس، (هاي اتفاقیکالسو ،تکمیلی

ییـد  أشده و کامل بودن یـادگیري دینـی، ایـن بیـنش عمـومی را ت     زمانی که براي آموزش صرف
دست آمـده اطالعات دینی بهباشد،بیشتربراي تربیت دینیکند که هر قدر زمان صرف شدهمی

، بـه نقـل از   2،1977هایمـل فـارب  و ، 1979، 1(هارتمنتر استعمیقنیز و اعتقادات دینی ،بیشتر
هاي عمـومی، مـدارس   از نظر تعداد و گرایش) معتقد است 1380راد، (مشایخی). 1379توماس، 

، از گسـتردگی بیشـتري   دزنـ پرداهـر دو نـوع مطالعـات دینـی و غیـر دینـی مـی       اي که بـه  روزانه
گیرند. بی و اسالمی در این دسته قرار میبرخوردار بوده و مدارس کشورهاي عر

کـه ایـن   هـا و دقـت نظـري    ، برنامـه مقـدار زمـان  طور که بیان شـد، همانالزم به ذکر است 
شته و بنابراین اثرگذارياز یک مدرسه به مدرسه دیگر تفاوت دادارند،دینی در مسائل مدارس 

اي بـه مدرسـه دیگـر متفـاوت اسـت. بـا کمـی دقـت        آموزان نیز از مدرسـه شتربیت دینی بر دان
توان دو رویکرد عمده نسبت به تربیت دینی را در مدارس برشمرد: رویکردي کـه معتقـد بـه    می

آمـوزان  یدهاي مذهبی چندانی در مورد دانشتربیت دینی صرفاً در قالب مواد درسی بوده و تأک

1. Hartman
2. Himmelfarb
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تـري پرداختـه و   هاي آنها ندارد؛ و در مقابل آن، رویکردي که به تربیت دینی مسـتقیم و خانواده
ها و سـاعات  هاي آنان دارند، و برنامهآموزان و خانوادهکیدهاي مذهبی خاصی در مورد دانشتأ
گیرد. کار مییشتري را در زمینه تربیت دینی بهب

وضـوع اسـت کـه آیـا تفـاوت بـین       آنچه در این پژوهش مورد تأکید است، بررسـی ایـن م  
(عمل به باورهاي دینـی)  ینی، تفاوتی را در ابعاد دینداريرویکردهاي مدارس نسبت به تربیت د

کند یا خیر.آموزان ایجاد می(کنارآمدن با مشکل) در دانشندگیو کاربرد دین در ز
شـان را در  هـایی کـه فرزندان  ) در بررسـی خـانواده  1384ز صادقی، ، به نقل ا1994(1ریبک

بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه مــدارس تحــت آمــوزش و تربیــت یهــودي قــرار داده بودنــد، 
هاي زنـدگی افـراد   ، تأثیرات درازمدتی در تمام جنبههاي دینی کافی در محیطی مذهبیآموزش

هاي مشابه دیگري نیز به مقایسه و بررسی رویکردهاي تربیتـی متفـاوت مـدارس و    دارد. پژوهش
آمــوزان دي، اجتمــاعی، تحصــیلی و شــغلی دانــشهــاي فــري، جنبــها بــر ابعــاد دینــدارتــأثیر آنهــ

)، 2002(و همکـاران 3)، النکفـورد 2001(2فیشـر هاي توان پژوهشاند که از این بین میپرداخته
را نام برد. )2008(8)، و والر2005(7)، فرانسیس2004(6)، بلفیلد2003(5)، ماسون2003(4براون

یـت دارد، در ایـران بسـیار مـورد     موضـوع بـا وجـود اهمیتـی کـه در زمینـه تعلـیم و ترب       البته ایـن  
ی ایـن موضـوع پرداختـه    توان پژوهشی را یافت که به بررسـ سختی میتوجهی قرار گرفته و بهبی

) در بررسی تأثیر تربیت اسالمی بر سـه ویژگـی شخصـیتی، بـه ایـن نتیجـه       1362(باشد. تشکري
آموزان را افزایش پذیري دانشناه و مسئولیتگسالمی مدارس، احساسرسیده است که تربیت ا
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) نیـز در بررسـی نقـش    1390(تأثیر بوده است. موسوي نسـب داده ولی بر اجتماعی بودن آنها بی
آموزان مـدارس مـذهبی   آموزش در تحول مفهوم دعا در کودکان و نوجوانان دریافت که دانش

بـا توجـه بـه    از فهم بیشـتري در مـورد دعـا برخوردارنـد.    آموزان مدارس معمولینسبت به دانش
ن مـدارس مـذهبی و معمـولی در    آمـوزا مناسب و کاربردي در مقایسه دانشهايفقدان پژوهش

ایـن پـژوهش بـه بررسـی ایـن موضـوع       ابعـاد دینـداري و کـاربرد دیـن در زنـدگی آنهـا،       زمینه
پردازد.می

تربیت اسالمی حقیقی
شده براي دستیابی فرد به بـاور  ریزي وزش منظم و برنامهت اسالمی، تنها آممنظور از تعلیم و تربی

هـا و  اي از دانـش ت. تعلـیم و تربیـت اسـالمی، مجموعـه    وجود خدا و التزام عملی به احکام نیسـ 
ست که هدف آن برآورد نیازهاي مادي، تمدنی و اهاي تربیتی و سازوکارهاي تحقق آناندیشه

اساس دو کارکرد از تعلیم و تربیت اسالمی مورد انتظار است: کـارکرد  معنوي فرد است. بر این 
ملـی بـه احکـام اسـت؛ و کـارکرد      محدود که موظف به ایجـاد بـاور بـه وجـود خـدا و التـزام ع      

و هاي جدید آموزشی که بتواند نیازهاي حـال و آینـده جامعـه را در مواجهـه بـا مشـکالت       نظام
هـاي  بنـدي ) با بررسی دسـته 1385(داوودي).1380ري، (نوذعوامل تهدیدکننده برآورده سازد

دانـش و  -1داند: میي اصلی اسالم را شامل موارد زیر هاابعاد دینداري و مؤلفهمختلف موجود، 
تعـالیم  -6عبـادات و شـعایر دینـی،    -5آداب و سـنن،  -4اخالقیات، -3اعتقادات، -2شناخت، 

توان با بررسی این ابعـاد در متربـی، ارزیـابی    براین میلیم سیاسی و حکومتی. بناتعا-7اقتصادي، 
ذکور هـاي مـ  که بررسی کلیه مؤلفهدست آورد. اما از آنجاییمناسبی از تربیت اسالمی حقیقی به

به اي اسالم، ناچارمکن است، از بین ساختار پنج الیهآموزان غیر مدر ارزیابی تربیت دینی دانش
رده و ارزیابی تربیت دینی از طریق متغیرهاي زیر انجـام خواهـد   کبررسی یک یا چند الیه اکتفا 

شد:
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هایی از اعتقـادات، عبـادات و اخالقیـات را    ، بخش»عمل به باورهاي دینی«با بررسی میزان -1
پوشش خواهد داد.

، کارآمـدي تربیـت دینـی در زنـدگی واقعـی و در روبـرو       »راهبردهاي کنارآیی«با بررسی -2
ا ارزیابی خواهد کرد.شدن با مشکالت ر

وضوع، در رابطه با این متغیرها توضـیحاتی ارائـه   در این بخش براي روشن شدن هرچه بیشتر م
و تعـاریف و  » باورهـاي دینـی  عمـل بـه  «شود. این توضیحات شـامل تعریـف و بیـان جایگـاه     می

خواهد بود.» کنارآمدن با مشکالت«هاي موجود در زمینه نظریه

1نیعمل به باورهاي دی

عبارت است از کار و فعل و خدمتی است کـه  » عمل«، اندت تصریح کردهبر اساس آنچه اهل لغ
هـاي  عمـل بـه گـزاره   چنـین  ). هـم 361ص،ق1392اصفهانی،(شودبا قصد و اراده انجام داده می

آنچـه را  کهعنیبه این م.استشناخت و ایمان ، بعد ازعنصر سوم دین،تجویزي و احکام دینی
(احسـانی،  نیـز آشـکار سـازد   داند و به آن ایمان دارد، در مرحلـه عمـل  باورهاي دینی میفرد از
هـاي  کار بـردن دسـتورات دیـن در جنبـه    ) عمل به باورهاي دینی را به1385نظري (شاه.)1388

هـا و  نظـور از اعتقـادات، بخشـی از شـناخت    دانـد. م اعتقادات، عبادات، و اخالقیات مـی گانه سه
ست که اعتقاد به آنها الزم است؛ مثل ایمان بـه وجـود خـدا، ایمـان بـه یگـانگی او،       دانش دینی ا

عدل، حکمت، رحمت و دیگر صفات الهی. منظور از عبـادات، همـان شـعائر دینـی مثـل نمـاز،       
روزه، دعا، ذکر، تالوت قرآن و... است. منظور از اخالقیات نیز آن بخش از تعالیم اسـالم اسـت   

). 1385(داوودي، کندخص میپسندیده و ناپسند را مشکه صفات و رفتارهاي 
دهنـد،  خود اختصاص مـی عمل به باورهاي دینی عالوه بر جایگاهی که در مباحث دینی به 

موســوي روانــی فــرد دارنــد. شناســی و افــزایش بهداشــتاي نیــز در مباحــث روانجایگــاه ویــژه

1. Acting to Religious Believes
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قائل بوده و معتقد است ایـن  عبادىرفتارهاىرا براي اى مدهاى مشترك و ویژهیاپ)1387(اصل
آرامش روانى، باال بـردن ظرفیـت روانـى، ارضـاى نیـاز بـه پرسـتش، انسـجام         افزایش رفتارها در

سازى بـراى  هاى اخالقى، تقویت اراده، زمینهدست آوردن فضیلتشخصیتى، پاکسازى درون، به
مؤثرنـد.  عرفـانی هـاى دینـى و  دسـت آوردن تجربـه  بازگشت به خـود، حمایـت اجتمـاعى و بـه    

یسـا که رفتن به کلیافتنددست یجهنتینبه اهایشانیافته) در 2001و همکاران (1چنین الیسونهم
یناشـ یاجتمـاع یتدارد. ضمناً حمایرابطه منفیرابطه مثبت، و با درماندگیستیبا احساس بهز

وي را هـاي یـدگی تنازیناشـ یراتفـرد را کـاهش داده و تـأث   یشانیپریزانمیسااز حضور در کل
ینـی دهـاي یـت کـه فعال یافـت دریـز ) ن1388یی،، به نقـل از رجـا  1991(الیسون. کندیمحدود م

افراد همراه است.یشترفردي، مانند دعا کردن و قرائت کتاب مقدس با آرامش ب
ان، آمـوز بین تقید به نماز و سـطح اضـطراب دانـش   ) در پژوهشی نشان داد که1387(پناهی

آمـوزان بـه نمـاز بیشـتر باشـد، از آرامـش روانـى        تقیـد دانـش  چـه  ادار وجود دارد و هررابطه معن
بـه بررسـی و مقایسـه سـالمت     ) 1388(چنـین مـداحی و همکـاران   هـم .هستندبیشترى برخوردار

انـد ه و به این نتیجه رسیدهحافظ قرآن کریم و غیرحافظ پرداختجوانانعمومی در بین دو گروه
ــاالتري   کــه حافظــان قــرآن نســب  ــان غیرحــافظ در کــل از ســطح ســالمت عمــومی ب ــه جوان ت ب

و یدینـ باورهـاي  حاکی از وجود تـأثیر مثبـت   ي بسیاريهانتیجه پژوهشچنین همبرخوردارند. 
)، 1377)، جمــالی زاده (2001(و همکــاران2کوئینــگبــه عنــوان نمونــهاســت. ســالمت روانــی 

ــالس ــاتئو1983(3داگ ــگ1378()، دیم ــانی1994()، کوئین ــی)، بهر1385()، طالق )، 1384(ام
تأثیر مثبت دیـن بـر   ) 1381() و سراجی2001(5)، کوئینگ و الرسون1999(و ژوزف4دیدوکا
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کاهش نـاراحتی و آشـفتگی را گـزارش داده و از وجـود    ،کاهش عالیم بیماري،سالمت روانی
.)1388(برقی، نداهروانی حمایت کردیک رابطه مثبت بین دین و بهداشت

کنارآمدن با مشکليراهبردها
طـور کـه در   مـان به معنی تغییر دادن گرفته شده است و ه»2کاپالس«از کلمه التین ، 1لغت مقابله

صـورت  ه شـود کـه بـ   شناختی بکار برده مـی ر الگوي روانشده، معموالً دفرهنگ وبستر تعریف
شـفر ).2004و شـاما،  (رومـاس شـود غلبه بر مشکالت و مسـائل بیـان مـی   برخورد و تالش براي

افتـه جسـم و روان در مقابـل    ی) مقابلـه را پاسـخ سـازش   1386فـرد،  ، به نقـل از خـدایاري  1982(
لیونـه و  ، بـه نقـل از  1986و 1984(کنـد. مـوس و همکـاران   زا تعریف مـی هاي استرسموقعیت
باثبـات کـه   نـد: مقابلـه یـک عامـل     دهامع و فراگیـر از مقابلـه ارائـه مـی    ) تعریفی ج2007مارتز، 

هاي پـرتنش کمـک کنـد.    شناختی خود در طول دورانتواند به شخص در حفظ انطباق روانمی
ست از فرآینـد  اشناختی است و عبارتتقد است که مقابله یک مفهوم روان) نیز مع1999(3تیلور

عملـی و روانـی   هـاي  شوند و شـامل کوشـش  فراتر از منابع فردي ارزیابی میکنترل نیازهایی که
باشد.بیرونی و تعارض بین آنها میدرونی وبراي کنترل نیازهاي

انجام شده است. بـر اسـاس   4مؤثرترین مطالعات در زمینه مقابله توسط الزاروس و فولکمن
حسـب  ) مقابلـه یـک فرآینـد اسـت کـه بـر       2007لیونـه و مـارتز،   ، به نقل از1984تعریف آنها (

چنین در نظریـه خـود،  کند. آنها همهایش تغییر میتالشآمیز بودنارزیابی فرد از میزان موفقیت
بر مسئله: در ایـن راهبـرد، فـرد بـراي     متمرکز)مقابله 1اند: برد را براي مقابله پیشنهاد کردهدو راه
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این راهبرد، توجـه  در)مقابله متمرکز بر هیجان: 2شود. زا وارد عمل میتغییر مستقیم عوامل تنش
).1386، به نقل از خدایاري فرد، 1982اسات معطوف است. (الزاروس، فرد بیشتر به تغییر احس

داننـد  اي از اعمـال شـناختی و عـاطفی مـی    ) مقابله را مجموعه1993(1فرایدنبرگ و لوئیس
چنـین سـه   هـم ) 1994(شوند. فرایـدنبرگ و لـوئیس  اي بکار برده میکه در پاسخ به مسائل ویژه

از هیجده راهبرد تشکیل شده اند. این سه سبک عبارتند از:کنند کهاي را مطرح میسبک مقابله
بینـی، سـالمت، و آرامـش خـود در جهـت حـل مسـئله و        سبک بارور: که فرد با حفظ خوش)1

مشــکل برآیــد. ایــن ســبک شــامل هشــت راهبــرد حمایــت اجتمــاعی، تمرکــز بــر حــل مشــکل، 
علق خاطر، تقویت رابطـه  هاي آرامبخش، حفظ تی و موفقیت، تفریحات فیزیکی، راهکوشسخت

)سبک نابارور: که ترکیبی اسـت از آن چیـزي   2باشد. هاي مثبت میستان، و تمرکز بر جنبهبا دو
طـور تجربـی نشـان داده    ه شـود و بـ  اجتنابی ناکارآمد از آنها یاد مـی که تحت عنوان راهبردهاي 

هشت راهبرد نگرانـی،  است که با ناتوانی فرد در کنارآمدن با مشکل در ارتباط است. این سبک 
گــرفتن مشــکل، کــاهش تــنش، آرزومندانــه، کنــار نیامــدن، نادیــدهحفــظ تعلــق خــاطر، تفکــر 

)سـبک مراجعـه بـه دیگـران: کـه بیـانگر روي       3گیرد. و ودداري، و سرزنش خود را در بر میخ
توانند شامل همساالن، متخصصان، راي کمک گرفتن است. این افراد میآوردن فرد به دیگران ب

اجتمـاعی، حمایـت   الدین و یا نیروهاي معنوي و الهی باشند. این سبک با چهار راهبرد حمایتو
شود.اي، و اقدام اجتماعی مشخص میمعنوي، کمک حرفه
هاي محدودي در زمینه بررسی وجود رابطه بین راهبردهـاي کنارآمـدن بـا    تاکنون پژوهش

) در پژوهشـی بـه ایـن    1383یزدانـی ( مشکل در نوجوانان و نگرش دینی آنها انجام شـده اسـت.  
اي چنـین سـبک مقابلـه   اي بـارور و هـم  ت که بین نگـرش دینـی و سـبک مقابلـه    نتیجه رسیده اس

اي نابـارور  ارد. بین نگـرش دینـی و سـبک مقابلـه    مراجعه به دیگران رابطه مثبت معنادار وجود د

1. Lewis
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اي حمایـت  ینی و سبک مقابلـه داري بین نگرش دگونه رابطه معنارابطه منفی معنادار بوده و هیچ
که بیشـتر سـالمندان بـراي تقویـت     دهد مینشان نیز ) 1376(ابوالقاسمیمعنوي دیده نشده است. 

هـاي مـذهبی   کنند. سالمندانی که گـرایش دعا کرده و به خدا توکل می،خود جهت حل مشکل
تـر بـا   خیلـی راحـت  و کـرده  تـري اسـتفاده   هاي مقابله مناسـب از شیوه،تري دارندبیشتر و محکم

مـذهبی  ) به این نتیجه رسیده است کـه افـراد   1991(1آیند. برگینمسایل دوره سالمندي کنار می
و در نتیجـه آنهـا را   گرفتـه هـاي الهـی در نظـر    ایشتر و به شکل آزمـ رویدادها را به شکل مثبت

کـه دارنـد سـعی    هـایی  آورند. این افراد به دلیل قابلیـت میفرصتی براي رشد و پیشرفت به شمار 
هـاي  شـناختی بـراي مبـارزه بـا بحـران     کوشی روانکنند تا از الگوهاي شخصیتی مشابه سختمی

کـه بـین نگـرش دینـی و     به این نتیجه رسـیدند  ) 1379(و همکارانصولتی. زندگی استفاده کنند
هـاي  % از افـراد در مقابـل اسـترس   65در این پژوهش وجود دارد. معناداررابطههاي مقابلهپاسخ

ن مقابلـه  بیشـتری چنین هماز مقابله غیردینی استفاده کرده بودند. آنها % 35شدید از مقابله دینی و 
تـرین آن طلـب   و کم،گروه نمونه توکل و استعانت از خداوندآموزاندینی مورد استفاده دانش

مغفرت از خداوند بود.
هـاي  نی، باعـث اتخـاذ سـبک   است که باورها و نگرش دیچنین تحقیقات زیر بیانگر آنهم

اي کارآمد و مؤثّر براي حل مسئله، ارزیابی شناختی عوامـل فشـارزا، کـاهش تأثیرپـذیري     مقابله
گـردد. سـرگلزایی و   اي ناکارآمـد و منفـی مـی   ل فشارزا و کـاهش رفتارهـاي مقابلـه   فرد از عوام

)، بیرشـک و  1380پور و ساردویی()، خسروي1380(زادهکنش و ادیب)، خوش1380(همکاران
).1383()، به نقل از یزدانی، 1382()، میرزمانی1380بناب و همکاران()، غباري 1380(همکاران

با توجه به آنچه بیـان شـد، در ایـن پـژوهش بـه مقایسـه میـزان عمـل بـه باورهـاي دینـی و            
آموزان مدارس مذهبی و معمولی پرداخته خواهد شد.بردهاي کنارآمدن با مشکل در دانشراه

1. Bergin
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گیريعه، نمونه و روش نمونهجام
هر تهـران در  هاي غیر انتفاعی دخترانه شآموزان دبیرستانامعه آماري این پژوهش، شامل دانشج

عمل به باورهاي دینـی،  سهیمقاکه هدف این پژوهش باشد. از آنجاییمی88-89سال تحصیلی 
متفـاوت بـه   يکردهایروی باانتفاعریان مدارس غآموزدر دانش، کنارآمدن با مشکليراهبردها

هایی انتخاب شدند ا) غیرانتفاعی دخترانه، دبیرستانه(دبیرستانی است، از بین مدارسنیدتیترب
گیري هدفمنـد انتخـاب   روش نمونهتربیت دینی دارند. این مدارس بهکه رویکردهاي متفاوتی به 

د. هاي اول و سوم توزیع شآموزان پایهها بین تمامی دانشو پرسشنامه

ابزارهاي پژوهش
1دینیمقیاس عمل به باورهاي

) تهیـه شـده و در   1379(معبد نیز معروف است، توسـط گلـزاري  این مقیاس، که با نام اختصاري 
هـا، بعضـی   (همیشـه، بیشـتر وقـت   ر مقیـاس لیکرت سؤال است کـه د 65آخرین فرم خود داراي 

نگیـزش) را انـدازه   (نه اعتقـاد و ا المیبه باورهاي اسندرت، هرگز) تنظیم شده و عملبهها،وقت
هـاي  گیـرد. مـواد آزمـون در چهـار حـوزه عمـل بـه واجبـات، عمـل بـه مسـتحبات، فعالیـت            می

هــا و گیــري(عضــویت در گروههــاي مــذهبی و...)، و درنظــر گــرفتن مــذهب در تصــمیممذهبی
رایـج در جوانـان   اند. سؤاالت آزمون با توجه به رفتارهـاي دینـی   هاي زندگی تنظیم شدهانتخاب

ه عمـل  گونـ ترین نمره کل در آزمون، صفر و به معنی هیچاست. کمدین مسلمان انتخاب شده مت
دهنده عمل به همه باورهـاي  و نشان400شود. بیشترین نمره آزمون، به باورهاي دینی قلمداد می

م شده کـه در  چرخش انجا17و 45/0باشد. تحلیل عاملی در مورد آزمون با نقطه برش دینی می
هاي آزمون بـه دو عامـل   نتیجه ماده

1M   واجبـات و محرّمـات، و :
2M   ات و مکروهـاتمسـتحب :

اند. بنابراین نمره بدست آمده، میزان عمل بـه باورهـاي دینـی فـرد را نشـان داده و بـا       تقسیم شده

1. Acting for Religious Believes Scale
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(گلـزاري،  عامـل نیـز مشـخص نمـود    وضـعیت فـرد را در هـر   توانها میتوجه به ترکیب جواب
است. ضـریب  89/0تا 76/0بازآزمون مقیاس عمل به باورهاي دینی بین 1). ضریب اعتبار1379

83/0آزمودنی در حـدود  =659Nهمبستگی محاسبه اعتبار از طریق دونیمه کردن آزمون براي 
0.9367اي کرونبـاخ  محاسبه شده است. همسانی درونی از طریق فرمول آلفـ     اسـت کـه در

). در مـورد  1385نظـري،  (شـاه بدست آمده اسـت 91/0تا 75/0بین اجراهاي متعدد ضریب 
یابی)، تمام مواد آزمون قابـل  (در زمان رواییهااین مقیاس نیز از آنجا که براي آزمودنی2روایی

اند که آزمون مربوط به سنجش مسـائل دینـی و   درك کردههاتمامی آزمودنیفهم بوده است و
مذهبی بوده، آزمون از روایی صوري خوبی برخوردار است. روایی وابسته بـه مـالك، از طریـق    

65راي فـرم  ). اعتبار سازه آزمـون در اجـ  84/0تا 87/0(بین هاي متعدد نسبتاً باال بوده استاجرا
0.9307(دختــر و پســر)، روایــی بــا ضــریب فرن321ســؤالی بــر روي   بدســت آمــده اســت

).1385نظري، (شاه

ACSنوجوانان ییکنارآیاسمق

نحـوه کنارآمـدن در   گیـري ) بـا هـدف انـدازه   1993(یسو لوئیدنبرگپرسشنامه توسط فرااین
فـرم  یـک و یعمـوم فـرم یـک يدارایـاس مقیـن شده اسـت. ا یساله طراح18تا 12نوجوانان 
خـاص و در  یـت فرد وابسـته بـه موقع  ییکنارآيرفتارهای،است که در فرم اختصاصیاختصاص

. هـر دو فـرم   گیـرد یقـرار مـ  یمورد بررسیبا مسائل بطور کلرآمدنکنایچگونگی،فرم عموم
18فـرم کوتـاه بـا    یـک ماده و 80با یفرم طوالنیکيداراACSیاسمقیو اختصاصیعموم
کـار بـردن   که بـه یطیو استفاده در شرایعسرگريغرباليکوتاه اغلب براهايهستند. فرمماده

1. Reliability
2. Validity
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شـده، در  یمتنظیکرتلیاسماده که در مق80ین. اشودینهاد میشنباشد، پیسرمايماده80ابزار 
:کنندیرا مشخص مییراهبرد کنارآ18مجموع 

تمایـل فـرد بـراي درمیـان گذاشـتن      يهدهندراهبرد جستجوي حمایت اجتماعی، که نشان
مشکل با دیگران است؛ راهبرد تمرکز بر حل مشکل، که برخورد منظم با مشکل همراه با مطالعه 

شـود؛ راهبـرد تـالش    متفـاوت بـا عقایـد خـود را شـامل مـی      نظرگرفتن نقطه نظردرباره آن و در
اهبـرد نگرانـی، کـه    کنـد؛ ر بلندپروازي و کوشـایی را توصـیف مـی   سخت و موفقیت، که تعهد، 

گذاري بر روي دوستان نزدیک، دهد؛ راهبرد سرمایهرباره آینده را بطور کلی نشان میاهمیت د
دهنده مشغولیت فرد در یک ارتباط صمیمی خاص است؛ راهبرد جسـتجوي تعلّـق، کـه    که نشان

نشـان  کننـد را  ، و اهمیـت بـه آنچـه دیگـران فکـر مـی      اهمیت و مالحظه براي ارتباط با دیگـران 
دهـد؛  ر بـراي یـک نتیجـه مثبـت را نشـان مـی      دهد؛ راهبرد تفکّر آرزومندانه، که امید و انتظـا می

دیگـران را از مشـکل خـود    ست کـه فـرد طـی آن   ااینيهدهندراهبرد اقدام اجتماعی، که نشان
دهنده تالش بـراي داشـتن احسـاس بهتـر از طریـق      سازد؛ راهبرد کاهش تنش، که نشانباخبر می

راه مشـکالت  همـ وانی فرد در کنارآمدن با مشکل بهه تنش است؛ راهبرد کنار نیامدن، که ناتتخلی
گـرفتن مشـکل، کـه دور شـدن آگاهانـه از مشـکل،       کند؛ راهبرد نادیـده تنی را توصیف میروان

شـود؛ راهبـرد   اي مقابله وجود نـدارد را شـامل مـی   تسلیم شدن همراه با پذیرش، و اینکه راهی بر
داند؛ راهبرد خودداري، کـه  براي مشکل مسئول می، که در این راهبرد فرد خود راسرزنش خود

دهد؛ راهبرد جستجوي حمایـت  داشتن مسئله را نشان میمخفی نگهگیري فرد از دیگران وکناره
هاي مثبت، معنوي، که نشانگر دعا و اعتقاد به خدا و امدادهاي الهی است؛ راهبرد تمرکز بر جنبه

همـراه دارد؛ راهبـرد جسـتجوي کمـک     ی بـه ثبـت و شـاداب را بـراي موقعیـت فعلـ     که دیـدي م 
شـود؛ راهبـرد   نی مثل معلم یـا مشـاور را شـامل مـی    اي، که استفاده از مشاورین و متخصصیحرفه

هـاي فراغتـی   سـازي و فعالیـت  هـاي آرام بخـش، کـه بـه توصـیف روش    هـاي آرام جستجوي راه
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آمادگی جسـمانی را  کی، که ورزش کردن، حفظ سالمتی و پردازد؛ و راهبرد تفریحات فیزیمی
گیرد.در بر می
شـوند: سـبک اول، حـل    سبک کنار آمدن نیز خالصه مـی 3در طور کلی راهبرد به18این 

تمرکـز بـر حـل    ی،اجتمـاع یـت حمايکه از هشت راهبـرد: جسـتجو  2یا کنارآیی بارور1مشکل
تعلّـق،  يجسـتجو یـک، دوسـتان نزد يوبـر ر گـذاري یهسـرما یـت، مشکل، تالش سخت و موفق

شـده اسـت   یلتشکیزیکیفیحاتبخش، و تفرآراميهاراهيمثبت، جستجويهاتمرکز بر جنبه
حـل مشـکل   يبـرا یآرام و اجتمـاع لم،سـا ین،بکه فرد خوشدهدیمیهاز مقابله را ارایو سبک

وي حمایـت اجتمـاعی،   که از چهار راهبرد جستج3یگران. سبک دوم، مراجعه به دکندیتالش م
بـا واي، و اقدام اجتماعی تشکیل شـده اسـت   معنوي، جستجوي کمک حرفهجستجوي حمایت 

یزمتمـا یـت، حمايبـرا ی،الهـ یروهـاي نیـا متخصصـان  یـا چه همساالن یگران،به دآوردنيرو
که از هشـت راهبـرد نگرانـی، جسـتجوي تعلّـق، تفکّـر       4. سبک سوم، کنارآمدن نابارورشودیم

يگـرفتن مشـکل، سـرزنش خـود، و خـوددار     یـده نادیامـدن، مندانه، کاهش تـنش، کنـار ن  آرزو
در ینابارور خوانـد کـه بـا نـاتوان    یاجتنابيراهبردهاتوانیراهبردها را مینشده است. ایلتشک

مقابله همراه است.
(به نقـل از  باشـد مـی 44/0) ضریب همسـانی کنارآمـدن   1992بر طبق نظر موس و بیلنیگر (

) محاسـبه  72/0(با میـانگین  87/0تا 62/0). پایایی بازآزمون این مقیاس نیز بین 1378ی پور، داع
(بـا  79/0تـا  29/0و براي پسران 85/0تا 40/0شده است. پایایی بازآزمون مقیاس براي دختران 

ین (بـا میـانگ  82/0تـا  49/0چنین پایایی بازآزمایی ایـن مقیـاس از   ) بوده است. هم64/0میانگین 

1 Problem Solving
2 Productive
3 Reference to others
4 Non-Productive
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) در فـرم عمـومی گـزارش شـده     69/0(بـا میـانگین   84/0تا 44/0) در فرم اختصاصی و از 68/0
). 1378است (داعی پور، 

ساختهپرسشنامه محقق
این پرسشنامه شامل دو بخش است. بخش اول دربرگیرنده مشخصات فـردي از قبیـل سـن، پایـه     

باشـد. بخـش  ان گروه نمونه میآموزمادر دانشتحصیلی، نام دبیرستان، تحصیالت و شغل پدر و
آمـوز و والـدین او از   اي تشـکیل شـده کـه رضـایت دانـش     دوم از مجموعه سؤاالت چندگزینـه 

هـاي  شآموزدریافت اغلبآموز دردر تربیت دینی فرزندان، روش دانشمدرسه، تالش والدین 
نماید. آموز را بررسی میهاي دوستی دانشدینی، و نوع انتخاب گروه

هاتهیاف
آموزان گـروه نمونـه   دهد که میانگین سنی دانشن پژوهش نشان میشناختی ایهاي جمعیتداده
باشد.سال می14-18و گستره سنی آنها 16/1سال با انحراف استاندارد 54/15
آمـوزان  هـاي مختلـف کنـار آمـدن بـا مشـکل در دانـش       منظور مقایسه میزان استفاده از سبکبه 

نشـان داده شـده   1استفاده شـد کـه نتـایج آن در جـدول     tآزمون ولی، ازمدارس مذهبی و معم
است.

و آموزان مدارس معمولیکنار آمدن با مشکل در دانشهايو انحراف استاندارد نمرات سبکیانگینم.1جدول 
نمرات آنهایانگینمیسهمستقل در مقاtآزمون یجو نتای،مذهب

شاخصمتغیرها
انحراف یانگینمتعدادرویکرد مدرسه

tdfاستاندارد
سطح 

معناداري

6439/51091/8742/016167/0مذهبیسبک بارور 9948/50466/89معمولی
640/25837/5393/016135/0مذهبیسبک مراجعه به دیگران 9908/25025/54معمولی

6402/46697/8444/016166/0مذهبیسبک نابارور 9924/46047/84ولیمعم
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ي کنـار آمـدن بـا    هاداده شده است، میانگین نمرات سبکنشان 1طور که در جدول همان
یان دیگـر بـین   آموزان مدارس مذهبی و معمولی تفاوت معناداري ندارد. به بمشکل در بین دانش
آموزان ی و دانشیکرد مذهبی به تربیت دینآموزان مدارس غیر انتفاعی با رومیزان استفاده دانش

هاي کنارآمدن با مشـکل؛ سـبک   مدارس غیرانتفاعی با رویکرد معمولی به تربیت دینی از سبک
وجـود نـدارد. البتـه تجزیـه و     بارور، سبک نابارور و سبک مراجعه بـه دیگـران؛ تفـاوت معنـادار     

اهبردهاي از ران مدارس مذهبی و معمولیمیزان استفاده دانشهاي بیشتري در موردتحلیل
آموزان مدارس مذهبی در دانشنشان داد که tگانه کنار آمدن با مشکل با استفاده از آزمون 18

آموزان مدارس معمـولی تفـاوت   راهبرد کنارآمدن با مشکل با دانش18استفاده از پنج راهبرد از 
بـر روي دوسـتان   گذاري سرمایه«، »راهبرد حل مشکل«د از: معنادار دارند. این پنج راهبرد عبارتن

نشـان داده شـده   2نتـایج آزمـون در جـدول    ». معنویـت «، و »خودداري«، »کنارنیامدن«، »نزدیک
است.

و آموزان مدارس معمولیکنار آمدن با مشکل در دانشهايو انحراف استاندارد نمرات راهبردیانگینم.2جدول 
نمرات آنهایانگینمیسهمستقل در مقاtآزمون یجو نتای،مذهب

شاخصمتغیرها
انحراف میانگینتعدادرویکرد مدرسه

tdfاستاندارد
سطح 

معناداري

6419/6524/1404/116130/0مذهبیراهبرد حمایت اجتماعی 9967/6263/15معمولی

01/0*6475/8086/1257/2161مذهبیراهبرد حل مشکل 9982/7386/18معمولی

6463/7037/1360/116111/0مذهبید تالشراهبر 9907/6714/14معمولی

6488/7054/1452/016160/0مذهبیراهبرد نگرانی 9945/6929/18معمولی
گذاري راهبرد سرمایه

بر روي دوستان نزدیک
03/0*161-6425/4809/1810/2مذهبی 9938/5420/18معمولی
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16173/0-6419/6339/1433/0مذهبیرد تعلقراهب 9996/6346/14معمولی

6450/6629/1631/016175/0مذهبیراهبرد تفکر آرزومندانه 9970/6500/16معمولی

03/0*161-6431/4419/1515/2مذهبیراهبرد کنار نیامدن 9974/4901/16معمولی

/16118-6464/4647/1634/1مذهبیجتماعیراهبرد اقدام ا 9951/5072/18معمولی

16190/0-6427/4792/1611/0مذهبیراهبرد نادیده گرفتن 9958/4758/16معمولی

6492/5936/1945/016165/0مذهبیراهبرد سرزنش خود 9948/5818/20معمولی

16123/0-6481/4937/1819/1مذهبیراهبرد کاهش تنش 9925/5377/17معمولی

01/0*6414/6441/1645/2161مذهبیراهبرد خودداري 9968/5744/16معمولی

001/0*6409/8699/1411/4161مذهبیراهبرد معنویت 9915/7553/17معمولی

6411/6788/1769/016148/0مذهبیراهبرد تمرکز مثبت 9910/6511/18معمولی

6408/6086/2022/016180/0مذهبیايراهبرد کمک حرفه 9932/5963/20معمولی

16180/0-6477/6340/4524/0مذهبیسازيراهبرد آرام 9905/6559/20معمولی
راهبرد تفریحات 

فیزیکی
16192/0-6451/5239/2109/0مذهبی 9983/5179/19معمولی

05/0*P<

اي است که میـانگین  گونهها بهنشان داده شده است، این تفاوت2طور که در جدولهمان
مـوزان  آدر بـین دانـش  » معنویـت «و » خـودداري «، »حـل مشـکل  «نمرات اسـتفاده از راهبردهـاي   
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ر حـالی اسـت کـه میـانگین     آموزان مدارس معمولی اسـت. ایـن د  مدارس مذهبی بیشتر از دانش
در بـین  » کنارنیامـدن «و » دیـک بر روي دوسـتان نز گذاريسرمایه«راهبردهاي نمرات استفاده از

باشد.آموزان مدارس مذهبی میوزان مدارس معمولی بیشتر از دانشآمدانش
tمنظور مقایسه میزان عمل به باورهاي دینی در دو گروه مـدارس، آزمـون   این بهعالوه بر

آورده شده است. 3کار رفت که نتایج آن در جدول ستقل به م

و ی،و مذهبان مدارس معمولیآموزدر دانشینیديو انحراف استاندارد نمرات عمل به باورهایانگینم. 3جدول 
نمرات آنهایانگینمیسهمستقل در مقاtآزمون یجنتا

متغیرها
شاخص

رویکرد مدرسه
tdfاردانحراف استاندمیانگینتعداد

سطح 
معناداري

عمل به 
باورهاي دینی

6413/20864/44مذهبی
58/7159*001/0

9707/14319/58معمولی
05/0*P<

آمـوزان در عمـل بـه    دهند، بین میانگین نمرات دانشنشان می3طور که نتایج جدول مانه
تفـاوت معنـاداري وجـود    باورهاي دینی در مدارس با رویکردهاي مختلف نسبت به تربیت دینی

آموزان در عمل به باورهاي دینـی در  اي است که میانگین نمرات دانشنهگودارد. این تفاوت به
د معمولی است. به بیـان دیگـر   آموزان مدارس با رویکربا رویکرد مذهبی باالتر از دانشمدارس

رانتفـاعی معمـولی بـه    آموزان مـدارس غی غیرانتفاعی مذهبی بیشتر از دانشآموزان مدارسدانش
کنند.میباورهاي دینی خود عمل

گیري بحث و نتیجه
آمـوزان مـدارس   ن داد که بین میزان استفاده دانشمستقل، نشاtها با استفاده از آزمون نتایج داده

(سبک بارور، نابـارور و مراجعـه   هاي کنارآمدن با مشکلغیرانتفاعی مذهبی و معمولی از سبک
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هاي بیشـتر بـا اسـتفاده از    ین وجود، تجزیه و تحلیلت معناداري وجود ندارد. با ابه دیگران) تفاو
نشـان داد  راهبرد کنارآمدن با مشکل 18آموزان از ستقل در مورد میزان استفاده دانشمtآزمون 

ــش ــتفاده ا  کــه دان ــذهبی در اس ــا رویکــرد م ــدارس ب ــوزان م ــرد آم ــنج راهب ــکل«ز پ ، »حــل مش
نسـبت بـه   » معنویـت «، و »دداريخـو «، »کنارنیامـدن «، »وسـتان نزدیـک  گذاري بر روي دسرمایه«

مشـخص  16-4طـور کـه در جـدول   آموزان مدارس معمولی تفاوت معنادار دارنـد. همـان  دانش
ــانگین اســتفاده از راهبردهــاي  مــی ــت«، »حــل مشــکل«باشــد، می ــین » خــودداري«و » معنوی در ب

اده از مـدارس معمـولی و میـانگین اسـتف    آمـوزان  آموزان مـدارس مـذهبی بیشـتر از دانـش    دانش
آمـوزان  در بـین دانـش  » کنارنیامـدن «و » دیـک گـذاري بـر روي دوسـتان نز   سـرمایه «راهبردهاي 

باشد. آموزان مدارس مذهبی میمدارس معمولی بیشتر از دانش
آموزان مدارس مذهبی نسـبت  در دانش» حل مشکل«اده از راهبرد باالتر بودن میانگین استف

آموزان ایـن  نشانگر این موضوع دانست که دانشآموزان مدارس معمولی را شاید بتوانبه دانش
بـا  مدارس توانایی بیشتري در حل مشکالت خود دارند. اشاره به این نکته نیز ضروري است کـه  

گروه مـدارس تـا   آموزان دو گیري این پژوهش سعی شد تا دانشتوجه به اینکه در مراحل نمونه
برخوردار باشند، این تفاوت را (آموزشی، فرهنگی، اقتصادي و ...) مشابهی رایطحد امکان از ش

آمـوزان  آمـوزان مـدارس مـذهبی نسـبت بـه دانـش      تـر دانـش  هاي دینی مناسبتوان به آموزهمی
مـذهبی  اسـت کـه افـراد    معتقـد  ) 1991(1بـرگین مدارس معمولی نسبت داد. در تبیین یافته فـوق  

و در نتیجـه آنهـا را   گرفتـه هـاي الهـی در نظـر    تر و به شکل آزمـایش رویدادها را به شکل مثبت
آورند.میفرصتی براي رشد و پیشرفت به شمار 

آموزان در کنارآمدن با مشکالت در دانش» معنویت«باالتر بودن میانگین استفاده از راهبرد 
خـارج از انتظـار   آموزان مدارس با رویکرد معمولی نیز رس با رویکرد مذهبی نسبت به دانشمدا

1. Bergin
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ــذهبی، ت   ــرد م ــا رویک ــدارس ب ــود. در م ــش  نب ــده و دان ــذهب ش ــتري روي م ــد بیش ــوزان أکی آم
کنند؛ بنابراین طبیعی است که از مـواردي مثـل   بیشتري در زمینه مذهب دریافت میهايآموزش

)، و کمک خواسـتن از  36)، قرآن خواندن (سؤال 22)، دعا کردن (سؤال 5توکل به خدا (سؤال 
دهنـد، بیشـتر اسـتفاده کننـد.     رد معنویـت را تشـکیل مـی   ) کـه مصـادیقی از راهبـ   48سؤال خدا (

هاي مقابله با استرس نشـان  هاي دینی در اتخاذ شیوهبررسی نقش گرایشدر ) 1376ابوالقاسمی (
اسـتفاده توکل به خـدا ودعااز ،که بیشتر سالمندان براي تقویت خود جهت حل مشکلدهد می
هـاي  از شـیوه ،تـري دارنـد  هاي مذهبی بیشتر و محکـم که گرایشبر این افرادي عالوهکنند. می

نجفـی و  ،صـولتی آیند.کنار میخود تر با مسایل و خیلی راحتکرده تري استفاده مقابله مناسب
رابطـه هاي مقابلهکه بین نگرش دینی و پاسخبه این نتیجه رسیدند نیز)1379نوري قاسم آبادي (

هـاي شـدید از مقابلـه دینـی و     % از افراد در مقابل استرس65در این پژوهش دارد. وجودمعنادار
بیشـترین مقابلـه دینـی مـورد اسـتفاده      چنـین  هـم از مقابله غیردینی استفاده کرده بودند. آنها % 35

ترین آن طلـب مغفـرت از خداونـد    و کم،ان گروه نمونه توکل و استعانت از خداوندآموزدانش
بود.

در کنارآمـدن بـا   » خـودداري و کنتـرل احساسـات   «بودن میانگین اسـتفاده از راهبـرد   باالتر
آموزان مدارس بـا رویکـرد   رس با رویکرد مذهبی نسبت به دانشآموزان مدامشکالت در دانش

ردم، مخفـی  معمولی قابل توجه است. راهبرد خودداري شامل مواردي از قبیل: دوري کردن از م
) 1362تشـکري ( هاي پژوهش باشد. این یافته با یافتهها از دیگران میکردن احساسات و نگرانی

همخوانی دارد. او در بررسی تـأثیر تربیـت اسـالمی بـر سـه ویژگـی شخصـیتی، احسـاس گنـاه،          
اجتماعی بودن، و مسئولیت پذیري به این نتیجه رسیده اسـت کـه بـین دو گـروه اسـالمی و غیـر       

ه و مسئولیت پذیري وجود دارد ولی بین این دو گـروه از  اسالمی تفاوت معنادار در احساس گنا
گیـرد کـه تربیـت    مـی نظر اجتماعی بودن تفاوت معناداري وجود ندارد. تشـکري اینطـور نتیجـه   
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آموزان را افزایش داده ولی بر اجتمـاعی  احساس گناه و مسئولیت پذیري دانشاسالمی مدارس، 
بودن آنها بی تأثیر بوده است. 

التحصیالن مـدارس مـذهبی و معمـولی    هاي جانبی که با تعدادي از فارغصاحبهبا توجه به م
هـا و  کالسـی آمـوزان از هـم  ري کـردن دانـش  رسد باالتر بودن میـزان دو نظر میانجام گرفته، به

بی، ناشی از جو این مـدارس  هاي خود از آنان در مدارس مذهمخفی کردن احساسات و نگرانی
التحصـیالن و درکـی کـه از    هاي ایـن فـارغ  ها و گفتهباشد. تجربههاي خاص آنهاگیريیا سخت

طور مستقیم یا غیر مسـتقیم،  اند، حاکی از آن است که مدارس مذهبی، بهجو مدرسه خود داشته
آمـوزان بـا یکـدیگر خـارج از نظـارت      هاي دوسـتی و ارتبـاط دانـش   سعی دارند گسترش گروه

ونـه مـدارس   گهـاي دوسـتی در ایـن   ضـعیف گـروه  سازند و همین امر سـبب ت مدرسه را محدود 
گردد. البته این موضوع همچنان جاي کار و پژوهش بسیار دارد تا بتوان علل و پیامـدهاي آن  می

گیـري شخصـیت   هاي دوستی مزایایی در رشـد و شـکل  را به دقت شناسایی نمود، چرا که گروه
آموزان دارند که نباید از آنها غافل ماند. دانش

ین اســتفاده از میــانگنشــان داد کــه2هــاي جــدول ، دادهر مــواردي کــه بیــان شــدعــالوه بــ
آمـوزان  در بـین دانـش  » کنارنیامـدن «و » دیـک گـذاري بـر روي دوسـتان نز   سـرمایه «راهبردهاي 

آموزان مدارس بـا رویکـرد معمـولی بـه     تر از دانشذهبی به تربیت دینی کممدارس با رویکرد م
هـا بـا نتـایجی کـه پـیش از ایـن در مـورد راهبـرد         ایـن میـانگین  ینی اسـت. پـایین بـودن   تربیت د

در گروه نمونه بیان شد، همخوانی دارند.» حل مشکل«و » خودداري«
دهنـده بیشـتر بـودن میـزان اسـتفاده از      توان گفت نتایج این بخش کـه نشـان  در مجموع می

آمـوزان  بـه دانـش  آموزان مدارس مـذهبی نسـبت   در دانش» معنویت«و » حل مشکل«اي راهبرده
در آنها بـود؛ بـا تحقیقـات    » کنارنیامدن«تر بودن میزان استفاده از راهبرد پایینمدارس معمولی و

پـور و سـاردویی   )، خسـروي 1380زاده (کـنش و ادیـب  )، خـوش 1380سرگلزایی و همکـاران ( 
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، )1382()، میرزمــانی 1380)، غبــاري بنــاب و همکــاران (1380)، بیرشــک و همکــاران (1380(
هـاي  است که باورها و نگرش دینی، باعث اتخاذ سبکها بیانگر آنهمخوانی دارد. این پژوهش

اي کارآمد و مؤثّر براي حل مسئله، ارزیابی شناختی عوامـل فشـارزا، کـاهش تأثیرپـذیري     مقابله
). 1383گردد (یزدانی، اي ناکارآمد و منفی میاي مقابلهفرد از عوامل فشارزا و کاهش رفتاره

ن داد کـه بـین   آورده شـده، نشـا  3مستقل که در جـدول  tها با استفاده از آزمون نتایج داده
آموزان در عمل به باورهاي دینی در مدارس با رویکردهاي مختلف نسبت میانگین نمرات دانش

اي اسـت کـه میـانگین نمـرات     عناداري وجود دارد. این تفاوت بـه گونـه  به تربیت دینی تفاوت م
آمـوزان مـدارس   مـدارس مـذهبی بـاالتر از دانـش    ان در عمل بـه باورهـاي دینـی در    آموزدانش

) در پژوهش خود به آن دست یافتـه،  1994(1معمولی است. نتیجه پژوهش حاضر با آنچه ریبک
هایی که فرزندانشان را در مدارس تحت آموزش و تربیـت  خوانی دارد. او در بررسی خانوادههم

هـاي دینـی کـافی در محیطـی     شه این نتیجـه رسـیده اسـت کـه آمـوز     یهودي قرار داده بودند، ب
هاي زندگی افراد دارد. ، تأثیرات درازمدتی در تمام جنبهمذهبی

گـر بسـیاري وجـود داشـت و الزم     که در این پژوهش متغیرهاي مداخلـه الزم به ذکر است 
متغیرها کـه سـعی شـد    بود تأثیر آنها بر متغیر مستقل به طریقی حذف یا کنترل شود. یکی از این

باشـد. نتیجـه   اي آن تا حد امکان کنترل شـود، میـزان مـذهبی بـودن والـدین مـی      اخلهتأثیرات مد
آموزان مدارس با رویکردهـاي متفـاوت   نمرات کنارآمدن با مشکل در دانشها از مقایسهتحلیل

ت معناداري در ایـن  تربیت دینی با توجه به میزان مذهبی بودن پدر و مادر آنها نشان داد که تفاو
آمـوزان مـدارس بـا    چنـین مشـخص شـد کـه دانـش     نـدارد. هـم  آمـوزان وجـود  نـش مورد بین دا

رویکردهاي متفاوت تربیت دینی با توجه به میزان مـذهبی بـودن پـدر و مـادر آنهـا در عمـل بـه        
زان باورهاي دینی تفاوت معناداري با یکدیگر دارند. این نتایج مشابه وضعیتی است که متغیـر میـ  

1. Rebeck
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دهنـد  هاي پژوهشی بسیاري که نشان مـی شده است. با توجه به یافتهمذهبی بودن والدین کنترل ن
هاي دینی فرزندان، حائز اهمیت اسـت (مراجعـه شـود    یزان مذهبی بودن والدین در آموزهنقش م

د توان اینطور تبیـین نمـود کـه بـا وجـو     )؛ نتیجه به دست آمده را می2003به اسپیلکا و همکاران،
ر تربیـت  هاي بسیار براي کنترل متغیـر میـزان مـذهبی بـودن والـدین، امکـان تفکیـک تـأثی        تالش

بـراین الزم اسـت   باشـد. عـالوه  پـذیر نمـی  راحتـی امکـان  آمـوزان بـه  خانواده و مدرسه بر دانش
ین میـزان  بـ جـانبی پـژوهش حاضـر داشـته باشـیم کـه نشـان داد        هاياي نیز به یکی از یافتهاشاره

آموزان، و رویکرد مذهبی و معمولی مـدارس آنـان بـه تربیـت دینـی      ودن والدین دانشمذهبی ب
که میانگین میزان مذهبی بودن والدین در مـدارس مـذهبی   به طوري دارد؛ تفاوت معنادار وجود

دهـد  . این نتیجـه نشـان مـی   باالتر از میانگین میزان مذهبی بودن والدین در مدارس معمولی است
بودن والدین، ارتباط مستقیمی با رویکرد مدرسه به تربیـت دینـی دارد. والـدین    که میزان مذهبی 

و ) 2005، 1(مـري تري را براي فرزنـدان خـود انتخـاب کـرده     مذهبی، مدارس با رویکرد مذهبی
هـاي  هند داشـت و همـین امـر تـأثیر آمـوزش     هاي مدرسه نیز خواهایی همسو با آموزشآموزش

. بنـابراین، ارتبـاط   )1994، 2(مراجعه شود به ریبککندشان بیشتر میتربیتی مدرسه را بر فرزندان
شـود تـا متغیـر مـذهبی بـودن      جدانشدنی خانواده و مدرسه در تربیت دینی نوجوانـان، سـبب مـی   

متغیر کنترل، تغییـري در نتـایج   عنوان انی نداشته و با وارد کردن آن به والدین نقش کنترلی چند
وجود نیاید. به 

آمـوز از مدرسـه اسـت کـه بـر پـذیرش       یت دانشگر، میزان رضاتغیرهاي مداخلهاز دیگر م
عمـل بـه   دهنـد کـه میـزان    آمـوز تـأثیر دارد. نتـایج نشـان مـی     تربیت دینی مدرسه از سوي دانش

باورهاي دینی در مدارس با رویکردهاي متفاوت به تربیت دینی، با توجه به میـزان رضـایت فـرد    
هرچه رضایت فرد از مدرسـه بیشـتر باشـد، میـزان عمـل بـه       داشته و مدرسه، تفاوت معناداري از

1. Merry
2. Rebeck, V. A.
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رسـد میـزان رضـایت    با توجه به این یافته، به نظر می. باورهاي دینی او نیز بیشتر است و برعکس
دهنـده  فرد از مدرسه، نقش مهمی در پذیرش تربیت اعمـالی از سـوي مدرسـه را داشـته و نشـان     

، 1985(1باشد. اسـچئم نیز میمیت هماهنگی و انطباق آن دو رابطه تنگاتنگ خانه و مدرسه، و اه
هـاي دینـی   یت هماهنگی محتواي تربیت و آموزش) ضمن تأکید بر اهم1384به نقل از صادقی، 

رسـتی و انطبـاق گفتـار و عمـل     کنـد کـه د  و مدرسـه، بـه ایـن موضـوع اشـاره مـی      بـین خـانواده  
موزشی در امـاکن مـذهبی از اهمیـت بـاالیی     دهندگان اعم از والدین، معلمان و مربیان آآموزش

از آنجـا کـه بخـش وسـیعی از وقـت      ) معتقـد اسـت   1388احسـانی ( چنـین  برخوردار اسـت. هـم  
رسـمی و  و نهـاد ، هماهنگی بـین ایـن د  گذردرسه میر مدیگري در خانه و بخش دآموز دانشد

دسـت  ر ایـن پـژوهش نیـز بـه    آنچـه د .موجب تسهیل رفتارهاي تربیتی باشـد تواندغیررسمی می
هـاي مدرسـه   هـاي خانـه و مدرسـه، و تأییـد آمـوزش     آمده است، تأکیدي بر هماهنگی آمـوزش 

هـاي  آمـوز و والـدین او از آمـوزش   توانـد منجـر بـه رضـایت دانـش     توسط خانواده است که می
مدرسه گردد.

بـراي تربیـت   گـر، تـالش والـدین    یکی دیگر از متغیرهاي مداخلـه عالوه بر موارد یادشده، 
زان عمـل بـه   ها براي کنترل این متغیر نیز نشان داد کـه میـ  باشد. نتایج تحلیلمیدینی فرزندانشان 

کنند، تفاوت ي تربیت دینی فرزندانشان تالش میآموزان والدینی که براباورهاي دینی در دانش
تربیـت دینـی   آمـوزانی دارد کـه در مـورد   زان عمـل بـه باورهـاي دینـی در دانـش     معناداري با می

ــی ــاوفرزندانشــان ب ــتفاده از ســبک تف ــورد اس ــز   ت هســتند. در م ــکل نی ــا مش ــدن ب ــاي کنارآم ه
کننـد، بیشـتر از   د تربیـت دینـی فرزندانشـان تـالش مـی     آموزانی کـه والـدین آنهـا در مـور    دانش
ر و هـاي بـارو  تفاوتنـد، از سـبک  شان نسـبت بـه تربیـت دینـی آنهـا بـی      آموزانی که والدیندانش

کنند، ولـی از نظـر اسـتفاده از سـبک نابـارور تفـاوتی بـا یکـدیگر         به دیگران استفاده میمراجعه

1. Schoem, D.
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هـا  تقالی از سوي والدین در رشد نگرشهاي انوهشگران بسیاري به نقش مهم آموزشندارند. پژ
و 1)، دي روس2003اند (اسـپیلکا و همکـاران (  شان اشاره کردهدینی در فرزندانو عملکردهاي

). این پژوهش نیز نشان داد که نگرش مذهبی والدین و تالشی که بـراي تربیـت   2004همکاران (
هایی کـه در زنـدگی و بـراي کنارآمـدن     دینی فرزندانشان دارند، بر دینداري نوجوانان و مهارت

گیرند، اثر دارد.با مشکالت فرا می
گر که هـر یـک   لهالبته ذکر این نکته نیز ضروري است که تعداد بسیار زیاد متغیرهاي مداخ

به نوعی در ایـن پـژوهش حضـور داشـتند، در تبیـین ایـن نتیجـه حـائز اهمیـت اسـت. بـا وجـود             
گر بر متغیر مسـتقل انجـام   یا کنترل تأثیر متغیرهاي مداخلهمنظور حذفهاي بسیاري که بهتالش

یـا  گـر شناسـایی و کنتـرل    توان اطمینان داشت که همـه متغیرهـاي مداخلـه   گرفت، همچنان نمی
هاي بیشتري که بتوانند قـدرت کنترلـی بیشـتري بـر متغیرهـاي      اند؛ لذا انجام پژوهشحذف شده

گردد.گر اعمال کنند، پیشنهاد میمداخله

فارسیمنابع 
، قـم،  گیـري مـذهبی بـا تکیـه بـر اسـالم      تهیه و ساخت آزمون جهت.)1387. (آذربایجانی، مسعود

پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
هاي مقابلـه بـا   هاي دینی در اتخاذ شیوهنقش گرایش.)1376(.محمود،حجاران.عباس،ابوالقاسمی

، تهران: مجموعه مقاالت اولین همایش نقش دین در بهداشت روان،استرس در سالمندان تهرانی
دفتر نشر معارف.

می حوزه معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسال، قم: تربیت دینی در خانواده.)1388احسانی، محمد. (
.قمعلمیه

1. De Ross
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مکتبـۀ  :، تحقیـق: نـدیم مرعشـی، تهـران    الفاظ القـرآن المفرداتمهجم .)ق1392(.اصفهانی، راغب
الرضویۀ.

، منبـع کنتـرل و   باورهاي مـذهبی بررسی رابطه سالمت روان با .)1388پور، احمد. (برقی، زیبا. علی
.170-148، ص 3، شماره 13، سال43بینی استادان دانشگاه، معرفت در دانشگاه اسالمیخوش

، 1شـماره ،شناسـی و دیـن  روانفصـلنامه  ،نقش نماز در آرامـش روان .)1387. (علی احمد، پناهی
.21ص

، پایان نامـه کارشناسـی   بررسی تأثیر تربیت اسالمی بر سه ویژگی شخصیتی.)1362تشکري، طیبه. (
، دانشگاه تهران.یشناسارشد روان

، 33، شـماره  فصـلنامه معرفـت  ،موسويترجمه محمد صادق ،تربیت دینی.)1379(توماس، آر. ام. 
.31-22ص

انتشـارات  ،تهـران ، هـاي مقابلـه بـا آن   اسـترس و روش .)1386. (پرند، اکـرم .فرد، محمدخدایاري
.دانشگاه تهران

آموزان شـهر تهـران،   مقیاس کنارآیی نوجوانان در دانشبررسی مقدماتی.)1378داعی پور، پروین. (
پزشکی تهران.، انستیتو روانی بالینیشناسنامه کارشناسی ارشد روانپایان 

، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه.نقش معلم در تربیت دینی.)1385داوودي، محمد. (
، تهران، سمت.درآمدي بر تعلیم و تربیت اسالمی.)1372دفتر همکاري حوزه و دانشگاه. (

، ترجمـه موسـوي اصـل و همکـاران،     ی سـالمت(جلد دوم) شناسـ روان.)1378دیماتئو، ام. رابین. (
تهران: سمت.

باورهاي مذهبی اساسی، بحـران  .)1388(.حمید،حبیبی پور. محمدحسین،بیاضی. علیرضا،رجایی
.107-97، ص 22، شماره ی تحولیشناسروان،هویت و سالمت عمومی جوانان

دو فصـلنامه اسـالم و   ، تفاوت آمـوزش و پـرورش دینـی و غیردینـی    .)1389. (ابوالفضل، ساجدي
.124-95صم، شماره اول، سال دو، هاي تربیتیپژوهش
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عوامل مؤثر بر تربیت دینی و نقش نهاد مدرسـه در تکـوین ایـن فرآینـد،     .)1386سهرابی، موسی. (
، دانشگاه تربیت مدرس.پایان نامه کارشناسی ارشد

رنجورخـویی، برونگرایـی،   هـاي شخصـیتی (روان  رابطـه بـین ویژگـی   .)1385نظري، مهـدي. ( شاه
ق گرایی، وجدان گرایی) با عمل به باورهاي دینی در دانشجویان مقطـع  گشودگی به تجربه، تواف

، ی عمـومی شناسـ نامـه کارشناسـی ارشـد روان   پایـان  ر دانشگاههاي دولتـی تهـران،   کارشناسی د
.طباطبائیدانشگاه عالمه

بررسـی رابطـه بـین روش تربیـت دینـی بـا تصـور از خـدا در         .)1384صادقی، منصوره سـادات. ( 
، دانشگاه شهید بهشتی.یشناسپایان نامه کارشناسی ارشد رواندانشجویان،

هاي مقابله رابطه بین نگرش مذهبی و مکانیزمبررسی.)1379صولتی، سید کمال. نجفی، مصطفی. (
، خالصه مقاالت تحقیقات علوم پزشکی در اسالمدر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 

.34کرمان: آبان ماه، ص 
نقـش  .)1387(.اعظـم ، حسـینی .زهـره ،نـورایی .سیامک،امانت.مرتضی، ثابت قدم.سلمان،علوي

.117ص،4سال اول، شماره ، ی و دینشناسفصلنامه روان، مذهب در کاهش پرخاشگري
تهیه ابزارهایی جهت سنجش: عمـل بـه باورهـاي دینـی و انـواع حیـا و       .)1379گلزاري، محمود. (

نامـه دکتـري   پایـان  هـاي شخصـیت و سـالمت روان،    یحیـا بـا ویژگـ   بررسی رابطه دینداري و
.طباطبائی، دانشگاه عالمهی عمومیشناسروان
مقایسـه سـالمت عمـومی حافظـان قـرآن و غیـر       .)1388. (محمدحسین،جواهري.حجت،مداحی

.109ص)،5(پیاپی 1سال دوم، شماره ، ی و دینشناسفصلنامه روان، حافظان
، قم: پژوهشـکده حـوزه و   مجموعه مقاالت تعلیم و تربیت دینی.)1380الدین. (شهابراد، مشایخی

دانشگاه.
، قم: دفتر انتشارات اسالمی.مقدمه اي بر جهان بینی اسالمی.)1362مطهري، مرتضی. (

ی و شناسفصلنامه روان،نقش رفتارهاي دینی در بهداشت روانی.)1387. (سیدمهدي،موسوي اصل
.87، ص1ه ، شماردین
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پایـان نامـه   بررسی تحول فهم دعا در کودکان و نوجوانان، .)1390موسوي نسب، سید محمدرضا. (
،آریـاپوران . محمـد ،نریمـانی ، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).دکتري علوم تربیتی

ـ     –بررسی فشارزاهاي روانـی .)1385. (سعید ا اجتمـاعی و راهبردهـاي مقابلـه اي و رابطـه آن ب
.56-39):3-4(2،یشناختمطالعات روان، آموزان دخترتحصیلی در دانشپیشرفت

نامه حـوزه و  فصـل هاي اساسی پژوهش در تعلیم و تربیت اسالمی، بایسته.)1380نوذري، محمود. (
.51-34، ص 19، شماره دانشگاه

.52-38ص ،62شماره ، ماهنامه زمانه،نظام تربیت دینی.)1386. (زاهد، ویسی
اي (کارآمد، ناکارآمـد) و  هي مقابلهاسبکبررسی رابطه بین نگرش دینی، .)1383زدانی، فضل ا... (ی

پایـان نامـه دکتـري    ، 82-81شادکامی در دختران و پسران دبیرستانی اصفهان در سال تحصـیلی  
.طباطبائی، دانشگاه عالمهیشناسروان
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