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چكيده
چكيده:
هدف پژوهش حاضر بررسی مدل های دلبستگی دوران کودکی به عنوان میانجی گر میزان مذهبی بودن هر والد و مقابله مذهبی می باشد 070 .دانشجو
به صورت خوشه ای چند مرحله ای از بین دانشگاه های تهران مقیاس های ادراک دلبستگی دوران کودکی (هزن و شاور ،)1901 ،میزان مذهبی بودن
والد (گرنکویست )1990 ،و مقابله مذهبی (R-cope؛ پارگامنت و همکاران ،)9000 ،را تکمیل نمودند ،جهت تحلیل نتایج از روش مدل یابی معادالت
ساختاری بهره گرفته شد .نتایج نشان داد ناایمنی به پدر و مادر ارتباط بین میزان مذهبی بودن والد و مقابله مذهبی مثبت و منفی را میانجی گری می کند.
همچنین میزان مذهبی بودن پدر اثر مستقیم و غیر مستقیمی (از طریق ایمن به پدر) بر مقابه مذهبی مثبت و همچنین میزان مذهبی بودن مادر اثر مستقیمی
بر مقابله مذهبی منفی دارد ،ولی دلبستگی ایمن به مادر نقش مستقیمی در پیش بینی مقابله مذهبی نشان نداد .لذا نه تنها بررسی نقش میزان مذهبی بودن
والدین در فهم استفاده از راهبردهای مذهبی فرد مهم می باشد ،بلکه تاریخچه دلبستگی در این ارتباط نقش مهمی ایفا می کند.
کليد واژگان :میزان مذهبی بودن والد ،ادراک دلبستگی دوران کودکی ،مقابله مذهبی مثبت و منفی

مقدمه

از کالمن .)9001 ،5روش های مقابله مذهبی با توجه به

مقابله فرایند پویای پاسخ های شناختی و رفتاری جهت

اصول مذهبی می تواند هم بی اثر شامل ارزیابی منفی از

کاهش و یا حل بحران روانشناختی است (دابو 1و همکاران،

خدا به عنوان تنبیه کننده ،خشم و شک و تردید در مورد

 )9000و مذهب نیز به عنوان سیستم مدیریتی نقش مهمی

قدرت خدا و  ...باشد (پارگامنت و همکاران )9000 ،و هم

بر نحوه تفسیر حوادث دارد (الونتال9001 ،9؛ به نقل از

مؤثر شامل به چالش کشیدن تبیین های علوم طبیعی ،یافتن

راجرز 3و لوونتال ،)9003 ،لذا مذهب در ماهیت شناختی

معنا و درک حوادث در مواجه با بحران و تعریف مجدد

نوعی مقابله مذهبی می باشد و نقش جدایی ناپذیری در

عوامل استرس زا به عنوان فرصتی برای رشد معنویت باشد

مقابله افراد با حوادث استرس زا ایفا می کند .به بیان دیگر

(پارگامنت9007 ،؛ به نقل از کینگ و روسر ،)9009 ،1لذا

مقابله مذهبی منبع درونی جستجوی معنا در زمان استرس

می توان گفت حوادث زندگی کاتالیزور و افزایش دهنده

است که منجر به رشد صمیمیت با خدا و دریافت مفهوم

رشد مذهب است و مقابله با آن به رشد معنویت کمک می

زندگی و کسب آرامش می شود (پارگامنت1995 ،4؛ به نقل

کند (کینگ و روسر 9009 ،و یسلدیک.)9009 ،7
5- Cullman, E. P.
6- king, P. E., & Roeser, R. W.
7- Ysseldyk, Renate L.

1- Dubow, E. F.
2- Loewenthal, K. M.
3- Rogers, M. B.
4- Pargament, K.I.
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ارتباط بین راهبردهای مقابله مذهبی و عقاید دلبستگی در

وی همان ارتباطی را با خدا دارد که در طول دوران کودکی

حاشیه قرار گرفته است (کرسینی .)9009 ،1پارگامنت

با والد خود داشته است (پرسینگر1990، 10؛ به نقل از کرک

(1997؛ به نقل از گرنکویست )9005 ،9بیان کرد مقابله

پاتریک .)1999 ،مطالعاتی از جمله مور ،)9005( 11کرسینی
کیستر19

مذهبی به عنوان دسترس پذیری قریب الوقوع مذهب در

(،)9009

سیستم توجیهی افراد میباشد .اما این سوال وجود دارد چرا

( )9001نیز در راستای حمایت فرضیه انطباقی رابطه بین

برای بعضی افراد ،مذهب در دسترس و برای بعضی در

دلبستگی ایمن بزرگسال و مقابله مذهبی مثبت را نشان

دسترس نیست؟ محدودیت تئوری مقابله مذهبی ناتوانی آن

دادند( ،در پژوهش حاضر نقش دلبستگی دوران کودکی به

برای توضیح اساس تفاوت های فردی در مقابله با استرس

والد بررسی شد) .اما بیکر )9001( 14رابطه ای بین سبک

است .اما تئوری دلبستگی تبیین تکمیلی مهمی فراهم می

های دلبستگی و مقابله مذهبی به دست نیاورد .به هر حال

کند که چرا خدا به عنوان کمک کننده در بحران دریافت

بدلیل اینکه فرضیه انطباقی توضیح نمی داد چرا بسیاری از

می شود و میتواند چراغ روشنی برای چراهای تئوری

افراد ایمن تحت تأثیر سطوح باالی مذهبی بودن والدشان

مقابله مذهبی باشد (گرنکویست ،)9005 ،به عبارتی تفاوت

مذهبی میشوند ،فرضیه انطباقی جامعهپذیری( 15تجدیدنظر

های سبک های دلبستگی می تواند نوع مقابله مذهبی فرد

شده) توسط گرنکویست و هیجکول ( )1999مطرح شد که

را توجیه می کند (گرنگویست .)9009 ،لذا پویایی های

بیان می کند مذهبی بودن فرد دلبسته ایمن با میزان مذهبی

دوران کودکی پیش بینی کننده ارتباط فرد با خداست

بودن والد همخوان می باشد و کودک در شرایط دلبستگی

(گرنکویست و همکاران9007 ،؛ هال9004 ،3؛ به نقل از

ایمن ،ارزشهای مذهبی والد را فرا گرفته و درونی میکند.

السون .)9009 ،4درطول دو دهه پیش در چندین مطالعه (از

در این راستا مطالعه کالرک 11و همکاران (1900؛ به نقل از

و

دی روس 17و همکاران )9003 ،و دی روس و همکاران

گرنکویست9004 ،؛ و شهابی زاده و همکاران )9000 ،در

( )9001نیز نشان داد مفاهیم خدای والد پیش بینی کننده

ارتباط بین دلبستگی و مذهب ،فرضیه انطباقی و یا جامعه

مفاهیم خدای فرزند می باشد .بنابراین تعامل نقش مذهب

پاتریک7

والد و دلبستگی به والد در شکل گیری مذهبی بودن فرد

( )1997بیان می کند تفاوت های تاریخچه دلبستگی با

مهم می باشد.

سیزلو19

تفاوت های فردی در عقاید مذهبی فرد هماهنگ میباشد.

( )9007نشان دادند فرزند پروری رابطه بین مذهب فرزند

در این راستا استرحان ،1991( 0به نقل از کرک پاتریک،

و والد را تعدیل می کند .ریان 90و همکاران (9003؛ به نقل

 )1999و کرک پاتریک ( )1997نشان دادند ،ناایمنی و

از تمپلتون و اکلکس )9005 ،91و اسمیت9003( 99؛ به نقل

ایمنی 9به والد به ترتیب با تصور خدای تنبیه کننده و مهربان

از کینگ و روسر )9009 ،و شهابی زاده و همکاران ()1305

تداعی می شود .به هر حال زمانی که شخص درمانده است،

نیز یافتند نوجوانانی که مذهب والد را پذیرفته اند ،دلبستگی

1- Corsini, K. C.
2- Granqvist, P.
3- Hall, l.
4- Olson, C.
5- Birgegard, A.
6- correspondence hypothesis
7- Kirkpatrick. L. A.
8- Strahan, B.
9- secure
10- Persinger, E.
11- Moor, Lori L.

12- Keister, J. A.
13- Schottenbauer, M. A.
14-Baker, J. K.
15- Socialized correspondence hypothesis
16- Clark, L.
17- De Roos, S.A.
18- Abar , B.
19- Sizelove, D.
20- Reuan, s.
21- Templeton, J.L., & Eccles, J.S.
22- Smith, S. D.

جمله شهیدی و همکاران9010 ،؛

بیرجگارد5

پذیری مطرح شده است .فرضیه انطباقی 1کرک

21

( )9010و

اسچاتنبائر13

آبار10

و همکاران

و همکاران ( )9009و
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ایمنی به والد گزارش دادند ،البته در مطالعات مذکور مقابله

روش

مذهبی بررسی نشده بود .اما مطالعه کالمن ( )9001بر

جامعه آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش :طرح

خالف نتایج مطالعات مذکور ،فرضیه جامعه پذیری را

پژوهش حاضر از نوع همبستگی و غیر آزمایشی است که

حمایت نکرد .افزون بر این گرنکویست ( )9005نیز بر

در آن از روش مدل یابی معادالت ساختاری بهره گرفته

خالف فرایند انطباق جامعه پذیری نشان داد افراد دلبسته

شده است و جهت بررسی مقیاس ها نیز از تحلیل عاملی

ناایمن بیشتر از مقابله مذهبی استفاده میکنند (البته در

اکتشافی و تاییدی استفاده شد .جامعه آماری ،کلیه

شرایطی که میزان مذهبی بودن والد در سطح باالیی باشد)،

دانشجویان مجرد دوره کارشناسی دانشگاه های تهران در

البته در این مطالعه نوع مقابله مذهبی مثبت و منفی و تمیز

سال  1309است که بر پایه پیشنهاد جیمز استیونس 1در نظر

بین میزان مذهبی بودن پدر و مادر بررسی نشده بود .لذا

گرفتن  15مورد برای هر متغیر پیش بین در تحلیل

مطالعه حاضر با روش مدل یابی معادالت ساختاری و

رگرسیون چند گانه مناسب می باشد (هومن .)1304 ،لذا

بررسی نقش میانجی گر تاریخچه دلبستگی در پیش بینی

حجم نمونه  070نفری به صورت نمونه گیری چند مرحله

مقابله مذهبی با توجه به میزان مذهبی بودن والد در جهت

ای در  4دانشگاه و به صورت تصادفی در چند دانشکده و

تبیین نمودن تناقض مطالعات گذشته و اهمیت فرضیه

چند کالس انتخاب و پرسشنامه ها در بین دانشجویان

انطباقی و جامعه پذیری انجام شد .در پژوهش حاضر به

داوطلب هر کالس توزیع شد ،به هر شرکت کننده هدیه ای

جای بررس میزان مذهبی بودن فرد که اگر حالت روتین

نیز تحویل داده شد .نمونه دانشجویان شامل  117مرد و

پیدا کند تأثیر معکوس خواهد داشت ،مقابله مذهبی که

 953دانشجوی زن با میانگین سنی  90/71سال شرکت

فرایندی شناختی و پویاست مورد مطالعه قرار گرفت.

داشتند.

بنابراین با توجه به نتایج چالش انگیز و متناقض ،پژوهشگر

ابزار سنجش

بر آن شد تاثیر همزمان دو عامل سطوح مذهبی والد و

مقياس ميزان مذهبي بودن والدین :1آزمون گرنکویست

دلبستگی ادراک شده دوران کودکی را در تبیین مدل

( )1990میزان مذهبی بودن والد را در طول دوران کودکی

مفهومی مقابله مذهبی بررسی کند .در مجموع با در نظر

بر اساس  0آیتم (مقیاس  7درجه ای) برای هر والد ارزیابی

گرفتن مبانی نظری و پژوهش های مذکور مدلی مفهومی

می کند .ضرایب همبستگی کروبناخ 3برای هر والد در 0

همچون شکل  1می توان تدوین و مورد آزمون قرار داد و

آیتم  0/99به دست آمد .در پژوهش شهابی زاده و همکاران

بررسی نمود آیا ارزشهای مذهبی والد به طور مستقیم و یا

( )1305به منظور محاسبه همسانی درونی ،این آزمون بر

با واسطه گری کیفیت خاطرات دلبستگی در مواجه مذهبی

روی  90نفر از دانشجویان دانشکده ادبیات دانشگاه شهید

فرد با بحران موثر است.

بهشتی اجرا شد .همسانی درونی برای پدر و مادر در  0آیتم

همانطور که شکل  1نشان می دهد فرض شد طبق الگوی

به ترتیب  0/94و  0/09به دست آمد .ضریب همبستگی

انطباقی کیفیت دلبستگی دوران کودکی پیش بینی کننده

پیرسون نیز برای محاسبه میزان همبستگی بین نمرات دو

مقابله مذهبی و طبق فرایند جامعه پذیری ،سطوح مذهبی

بار اجرای آزمون برای پدر و مادر به ترتیب  0/90و 0/05

بودن والد از طریق کیفیت دلبستگی دوران کودکی پیش

شد .در مطالعه حاضر ضرایب آلفای کرونباخ برای میزان

بینی کننده مقابله مذهبی است.

مذهبی بودن پدر و مادر به ترتیب  0/93و  0/09به دست
آمد که حاکی از پایایی باالی مقیاس می باشد .تحلیل مولفه
3- Cronbach,s correlation analyses

1- James Stevens
2- Measures of parental religiousness
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های اصلی 1با چرخش ابلیمین 9نیز ساختار ساده  9عاملی

ارزیابی خدای تنبیه کننده و شک و تردید نسبت به قدرت

را نشان داد که عامل میزان مذهبی بودن پدر و مادر به

و ویژگیهای خداوند است و  ....می باشد ،ضرایب آلفای

ترتیب  59/45درصد و  13/97درصد از کل واریانس میزان

کرونباخ مقابله مذهبی مثبت و منفی به ترتیب  0/90و 0/07

مذهبی بودن والد را تبیین می کند .نتایج مجذور کای غیر

به دست آمد .در مطالعه حاضر نیز ضرایب آلفای کروبناخ

معنادار شد و و دیگر شاخص های برازندگی مقایسه

مقابله مذهبی مثبت و منفی به ترتیب  0/95و  0/93شد که

) ،(CFIشاخص برازندگی نرمال) ، (NFIشاخص

حاکی از اعتبار مقیاس است .تحلیل مولفه های اصلی با

برازندگی مقایسه ) ،(GFIشاخص برازندگی) )IFIو

چرخش ابلیمین ساختار ساده  9عاملی را نشان داد که عامل

شاخص برازندگی نرمال نشده ( )NNFIنیز به ترتیب ،1 ،

های مقابله مذهبی مثبت و منفی به ترتیب  39/59درصد و

 1 ،0/90 ،0/99و  0/99بدست آمد که بیان کننده برازندگی

 11/13درصد مقابله مذهبی را تبیین می نمود .شاخص های

قابل قبول مدل با داده ها و برخورداری از روایی سازه است.

برازندگی تطبیقی ،شاخص برازندگی نرمال ،شاخص

شیور4

برازندگی افزایشی و شاخص برازندگی تعدیل شده نیز به

( )1901شامل  1بند ( 3گزاره برای هر والد) است که روابط

ترتیب 0/91 ،0/91 ،0/91 ،و  0/99شد ،که حاکی از برازش

دوران کودکی را برای هر یک از سبکهای دلبستگی ایمن،

مناسب ساختار  9عاملی می باشد.

مقياس دلبستگي به هر والد : 9آزمون هزن و

اجتنابگر و دوسوگرا توصیف می کند .در مطالعه حاضر

یافته ها

جهت غلبه بر محدودیت های سنجش تک آیتمی ،جمالت

به منظور تبیین مقابله مذهبی مفروضه های معادالت

هر بند به صورت  19گویه جداگانه برای هر والد مطرح

ساختاری در مدل مورد مطالعه بررسی شد .طبق گفته هومن

شد .در پژوهش حاضر ضرایب آلفای کرونباخ به ترتیب

( )1304اگر تعداد طبقه های رتبه ای  5یا بیشتر باشد ،می

برای دلبستگی ناایمن و ایمن به مادر و پدر  0/77و 0/01

توان با آنها (البته با کمی خطا) مانند داده های فاصله ای

و همچنین  0/00و  0/9به دست آمد که حاکی از پایایی

رفتار کرد .البته جهت اطمینان مبنی بر عدم کشیدگی شدید

مقیاس می باشد .تحلیل مولفه های اصلی با چرخش ابلیمین

داده ها ،روش سرند کردن داده ها نشان داد توزیع متغیر

در هر دو مقیاس والد ،ساختار ساده  9عاملی ایمن و ناایمن

ها نزدیک به نرمال است .افزون بر این اگر چه یکسان نبودن

را نشان داد که به ترتیب  57/91درصد و  10/13درصد از

پراکندگی رگرسیون های چند متغیری مدل های لیزرل را

واریانس دلبستگی به مادر و پدر را تبیین می نمود .نتایج

ناروا نمی سازد ،بلکه آنها را ضعیف می کند (پدهازر،1

شاخص مجذور کای تحلیل عاملی تاییدی نیز در هر دو

1909؛ به نقل از هومن ،)1304 ،زیرا روش های رگرسیون

مقیاس معنادار شد و دیگر شاخص های برازندگی ،CFI

های چند متغیری از جمله بیشینه احتمال ،نسبت به تخطی

 NNFI ،IFI ،GFI ،NFIو  AGFIنیز در هر دو مقیاس

از نرمال بودن توزیع جمله های خطا مقاوم می باشد

بیش از  0/97بدست آمد.

(هومن.)1304 ،

مقياس مقابله مذهبي( :5پارگامنت و همکاران:)9000 ،
مقابله مذهبی مثبت ( 30ماده  5درجهای از هرگز تا همیشه)
شامل ارزیابی خیرخواهانه مذهب ،راهبرد تشریک مساعی
و  ...می باشد .مقابله مذهبی منفی  10ماده ای نیز شامل

4- Hazan, C., & Shaver, P.
1- religious coping

1- principiual components
2- oblimin
3- Scale of childhood attachment to each parent
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ایمن به
پدر
مقابله مذهبی
مثبت

مذهب پدر

ناایمن به پدر

ایمن به مادر

مذهب مادر

-

مقابله مذهبی
منفی

ناایمن به

شكل  .2مدل مفهومي مقابله مذهبي ،مذهبي بودن والد و تاریخچه دلبستگي
جدول  .2ماتریس همبستگي بين متغير های مذهبي بودن والد ،دلبستگي دوران کودکي و مقابله مذهبي
متغير

ميزان مذهب
مادر

مادر

پدر

دلبستگي به مادر
ناایمن

ایمن

دلبستگي به پدر
ایمن

ناایمن

مقابله مذهبي
مثبت

منفی

1

پدر

**0/59

1

ایمن

**0/90

**0/15

1

ناایمن

**0/99

**-0/13

**-0/51

1

ایمن

0/07

**0/19

**0/35

**-0/95

1

ناایمن

*0/09

**-0/17

**-0/97

**0/49

**-0/7

1

مقابله مثبت

**0/91

**0/99

**0/13

**-0/10

**0/19

**-0/99

1

مقابله منفی

**-0/9

**-0/19

**-0/13

**0/19

**-0/19

**0/93

*-0/55

1

ميانگين

4/53

4/1

5/11

9/10

5/07

9/7

3/5

9/14

انحراف استاندارد

1/19

1/49

1/40

1/07

1/57

1/37

0/0

0/05

* معناداری در سطح  ** 5/50معناداری در سطح 5/50

جدول - 1شاخص های برازش مدل تبيين مقابله مذهبي
GFI
6/35

NNFI
NFI
(6/611و )6/6659
6/35

6/33

CFI

AGFI

IFI

6/33

6/32

6/33

RMSEA
( 2/61و ) 6/88
6/628

ECVI
6/31

از طرفی با توجه به اینکه حجم نمونه مطالعه حاضر تا حدی

قابل ذکر است پس از مقایسه گویه های عامل بندی شده

بزرگ می باشد می توان به برقراری این مفروضه اطمینان

بر پایه تحلیل عاملی ،برای هر عامل تعداد  4و یا  3گویه

کرد .مفروضه دیگر فقدان هم خطی چند گانه متغیر های

که دارای بیشترین بار عاملی بود به عنوان نشانگر در نظر

برونزا است ،بنابر نظر بسیاری از صاحب نظران (از جمله

گرفته شد .به هر حال در مرحله اول :نقش متغیر برون زای

آشر1903،1؛ نقل از هومن )1304 ،همبستگی های باالتر از

میزان مذهبی بودن والد و متغیر میانجی گر تاریخچه

 0/0بین متغیر ها نشان دهنده هم خطی بودن چند گانه

دلبستگی بر مقابله مذهبی بررسی شد .مرحله دوم :جهت

است .نتایج ضرایب همبستگی بین متغیر های مورد مطالعه

تبیین نقش میانجی گر ،نخست باید مطمئن بود که رابطه

در جدول  1رابطه متوسط یا پایینی را نشان می دهد که

مستقیم بین دو متغیر پیش بین و مالک از لحاظ آماری

بیانگر تایید مفروضه مذکور است.

معنادار است لذا در مدلی جداگانه نقش مستقیم متغیر برون
زا (مذهب والد) را بدون حضور متغیر میانجی گر بررسی
1-Asher, H. B.
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شد .چنانکه مسیری که در مدل مذکور معنادار است اما در

دارد .عالوه بر این مقدار مجذور همبستگی چندگانه برای

مدل مرحله اول با حضور متغیر سوم معناداری خود را از

مقابله مذهبی مثبت و منفی به ترتیب  13و  11درصد

دست بدهد ،متغیر پیش بین دوم حکم میانجی گر دارد

بدست آمد که می تواند واریانس مقابله مذهبی را تبیین

(بارون و کنی1901( 1به نقل از توکار 9و همکاران.)9003 ،

کند.

نمودار مسیر مربوط به مدل میانجی گری دلبستگی دوران

همانطور که شکل  9نشان می دهد مسیر سطوح مذهب

کودکی در شکل  9و شاخص های برازش آن در جدول 9

مادر با سبک ایمن و ناایمن به مادر به ترتیب  0/95و -0/3

نشان داد مقدار مجذور کای در سطح )p= 0/035( 0/01

= P<0/001 ،و مسیر سطوح مذهب پدر با سبک ایمن

غیر معنادار است که نشان دهنده برازش مناسب مدل می

و ناایمن به پدر به ترتیب  -0/91و 0/001 ،= 0/10

باشد .نسبت مجذور کای ( )319به درجه آزادی ( )975نیز

< ،= -0/41Pبه دست آمد .همچنین ضریب مسیر ناایمن

بایرن3

به پدر با مقابله مذهبی منفی  P<0/001 ،= 0/95و مسیر

(  ،1909به نقل از هومن )1304 ،عدد کمتر از  9را نشان

ایمنی به پدر و ناایمنی به مادر با مقابله مذهبی منفی به

4

ترتیب  -0/11و  ،= -0/41 P<0/001 ،= 0/19به دست

 RMSEAنیز  0/010و کمتر از  0/05شد (هیو و بنتلر،5

آمد .به هر حال شکل  9نشان می دهد سطوح مذهب مادر

1999؛ به نقل از هومن )1304،که برازش مناسب مدل را

کاهش دهنده مستقیم استفاده از مقابله مذهبی منفی در

نشان می دهد و می توان نتیجه گرفت درجه تقریب مدل

بحران  P<0/001 ،= -0/19و افزایش دهنده غیر مستقیم

در جامعه بزرگ نیست (براون و کادک؛ به نقل از هومن،

(از طریق کاهش ناایمنی به مادر) مقابله مذهبی مثبت می

 .)1304شاخص روایی متقاطع  ECVI 1نیز  0/91و کمتر

باشد .از طرفی سطوح مذهبی پدر نیز افزایش دهنده مستقیم

 1/1به دست آمد که مطابق با مالک های پیشنهادی

داد .افزون بر این ریشه دوم واریانس خطای تقریب

از مقدار مدل اشباع شده ( )1/43بوده و در فاصله اطمینان

 P<0/001 ،= 0/91و غیر مستقیم (از طریق ایمنی به پدر)

قرار گرفت که بیانگر تقریب معقولی در جامعه است

مقابله مذهبی مثبت و کاهش دهنده غیر مستقیم (از طریق

(جورسکاگ و سوربوم1904 ،7؛ به نقل از هومن.)1304 ،

کاهش ناایمنی به پدر) استفاده از مقابله مذهبی منفی است.

شاخص های  AGFI ،GFI ،IFI ،CFIنیز چون بیش از
 0/9به دست آمد (بنتلر و بونت1900 ،0؛ به نقل از هومن،
 )1304می توان استنباط نمود مدل با داده ها برازش خوبی

4- Root mean square error of approximation
5- Hu, L. T., & Bentler
6- Expected croos-– validation index
7- Joreskog & Sorbom
8- Bentler, P., & Bonet, D.

1-Asher, H. B.
2-Bedhazur, E.
1-Baron, B. & Kenny, l.
2- Tokar, D. M.
3- Bayren
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05

02

5/77
23
27

5/77

5/73

5/77

0

5/78
5/77

5/73
5/73

28

3

8

2

5/70

0

5/79

ناایمن مادر

5/09

مقابله

5/80

-/00
--5

5/73

7

-5/3

مذهب مادر

ایمن مادر خدا

5/20

8

5/20

5/87

75

9
07

5/08

5/77
5/75
5/72

مقابله

2

7

/5/70
5

7

ایمن پدر خدا

-/09
-5
5/20

مذهب پدر

5/88

29
37

5/85
3

0

-/20
-5

ناایمن پدر

5/77
5/80

5/79

5/78
00

02

5/87

5/77

3

9

2

5/87
0

شكل  .1ضرایب استاندارد شده مسير های مدل مقابله مذهبي در ارتباط با ميزان مذهبي بودن والد و ادراک دلبستگي به والد
جدول  . 9براورد ضرایب استاندارد شده اثرات مستقيم و غير مستقيم مدل مقابله مذهبي (با تاریخچه دلبستگي)
مدل اثرات غير مستقيم ميزان مذهبي بودن والد (با واسطه دلبستگي به والد) بر مقابله مذهبي

مسير از ميزان مذهبي بودن والد
مثبت

اثرکل

اثرکل

منفی

ميزان مذهبي بودن مادر

0/03

0/03

()-0/19

-0/19

ميزان مذهبي بودن پدر

)0/91(0/03

0/94

-0/05

-0/05

به منظور درک روشن تر نقش میانجی گری دلبستگی به

به ترتیب  -0/95و  P<0/001 ،= 0/17معنادار شد و

والد ،طبق نظر بارون و کنی (1901؛ نقل از توکار و دیگران،

همچنین مسیر ادراک سطوح مذهبی پدر بر مقابله مذهبی

 ،)9003مدل جداگانه ای نقش مستقیم مذهبی بودن والد را

مثبت و منفی نیز به ترتیب  -0/1و 0/001 ،= 0/14

بر مقابله مذهبی بدون حضور متغیر میانجی گر ادراک

<Pمعنادار شد .اما در مدل میانجی گری (شکل  )1با

دلبستگی دوران کودکی بررسی نمود ،که شاخص های

حضور دلبستگی ناایمن ،مسیر مذهب والد و مقابله مذهبی

برازندگی تطبیقی و برازندگی نرمال به ترتیب برابر  0/99و

غیر معنادار می شود .لذا ناایمنی به والد میانجی گر رابطه

 0/97و ریشه دوم واریانس خطای تقریب نیز برابر 0/039

بین سطوح مذهبی والد و مقابله مذهبی می باشد .جدول-

(فاصله اطمینان 0/047؛  )0/017به دست آمد ،شاخص

 3نیز اثرات مستقیم و غیر مستقیم و نقش میانجی گر

روایی متقاطع نیز برابر  0/9و در فاصله اطمینان (0/94؛

دلبستگی به والد در نقش میزان مذهبی بودن را بر مقابله

 )0/17قرار گرفت ،افزون بر این مقدار مجذور کای در

مذهبی نشان می دهد .همانطور که مشاهده می شود مذهب

سطح  0/05غیر معنادار شد که بیانگر برازش مناسب مدل

پدر بیشترین سهم را در پیش بینی مقابله مثبت و مذهب

است .طبق نتایج ضرایب استاندارد شده مدل مستقیم ،مسیر

مادر نیز بیشترین سهم را در پیش بینی مقابله منفی دارد.

ادراک سطوح مذهبی مادر بر مقابله مذهبی مثبت و منفی
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الزم به ذکر است مقدار مجذور همبستگی چندگانه در مدل

کنند (میکولینسر و همکاران ،)9003 ،لذا احتماال در مواجه

اثرات مستقیم میزان مذهبی بودن والد بر مقابله مثبت و

با بحران نیز به خدا اعتماد نمی کنند و در نتیجه نقش مذهب

منفی به ترتیب  7/0و  1/1درصد بدست آمد که نسبت به

را به دلیل تمایل به اجتناب از اعتماد به خدا کمرنگ کرده

درصد تبیین مدل میانجی گری کمتر می باشد و نشان دهنده

و بیشتر از مقابله مذهبی منفی استفاده می کنند .افزون بر

اهمیت نقش تاریخچه دلبستگی است.

این احتماال بعضی دیگر نیز به دلیل ادراک تهدید علیه خود
و تجربه باالی اضطراب (میکولینسر و همکاران)9003 ،

بحث

طبق فرایند انطباق ،دچار شک و تردید نسبت به خدا شده

در مدل حاضر میزان مذهبی بودن هر والد نقش معناداری

و اضطراب و ترس از رها شدن از طرف خدا را در بحران

بر سبک های دلبستگی ایمن و ناایمن به همان والد نشان

تجربه می کنند و در نتیجه بیشتر از مقابله مذهبی منفی

داد که همخوان با مطالعه وادسورس ( )9007است .البته

استفاده می کنند .اما فرد دلبسته ایمن با رشد مدل های

در مطالعه حاضر اثر میزان مذهبی بودن مادر در پیش بینی

روانی مثبت از خود و دیگران (بالبی 1900 ،؛ به نقل از مینر

کیفیت ارتباط والد کودک بیشتر از پدر بدست آمد .به نظر

و غباری ،)9009 ،بیشتر از مقابله مذهبی مثبت استفاده می

می رسد مذهب با ایجاد دیدگاه مقدس و متمایزی نسبت

کند (بیکر .)9001 ،افزون بر این در مدل حاضر مسیر

به عوامل دیگر نقش مهم و قوی در شکل دهی فرایندهای

مستقیم میزان مذهبی بودن مادر با کاهش مقابله مذهبی

اجتماعی روانشناختی ایفا می کند (دوریز و همکاران،

منفی و مسیر میزان مذهبی بودن پدر با افزایش مقابله

 .)9004لذا سطوح پایین مذهب والد ،باعث ارزش قائل

مذهبی مثبت معنادار شد که نشان دهنده اهمیت ارزش های

نشدن و مقدس نشمردن ارتباط عاطفی با فرزند می شود

مذهبی والد می باشد که این حالت به اهمیت جامعه پذیری

(ماهانی و همکاران ،)9001 ،که ممکن است مانع تالش

مستقیم اشاره می کند .مطالعات متعددی نیز از جمله دی

در جهت رفتارهای دلبستگی از جمله دسترس پذیری،

روس و همکاران ( )9001و اسپیلکا و همکاران (1903؛ به

حساس بودن و پاسخگو بودن نسبت به فرزند شود و

نقل از دی روس و همکاران )9001 ،اهمیت نقش مذهب

دلبستگی ناایمن شکل بگیرد .به هر حال احتماال شیوه

والد بر رشد مذهبی فرزند را نشان دادند .یعنی والد مذهبی

تربیت اسالمی به گونهای است که ایجاد سبک دلبستگی

با توجه به وقتی که صرف بحث و گفتگو در مورد

ایمن را در کودکان تسهیل میکند.

موضوعات مذهبی می کند فرایند یادگیری مقابله مذهبی

نتایج مدل حاضر همچنین نشان داد بین دلبستگی ایمن به

تسهیل می شود .طبق فرضیه جامعه پذیری و مفاهیم تئوری

مادر و مقابله مذهبی مسیر معناداری وجود ندارد ،لذا ایمنی

شناختی اجتماعی باندورا ،والد مذهبی در رشد مقابله

به مادر در مواجه با شرایط بحرانی تعیین کننده استفاده از

مذهبی می تواند مؤثر باشد (الزاروس و فولکمن ؛ به نقل

مقابله مذهبی نمی باشد .اما دلبستگی ایمن به پدر و ناایمنی

از کالمن .)9001 ،به بیان دیگر والدین مذهبی بیشتر در

به مادر در پیش بینی مقابله مذهبی مثبت و ناایمنی به پدر

بحران ها از مقابله مذهبی استفاده می کنند ،بنابراین طبق

در پیش بینی مقابله مذهبی منفی معنادار شد که تایید کننده

جامعه پذیری مستقیم ،عقاید و رفتارهای مذهبی والد ،از

فرضیه انطباقی است .مطالعاتی از جمله کرسینی (،)9009

طریق یادگیری مشاهده ای منتقل می شود (کینگ و روسر،

کیستر ( )9010و بیکر ( )9001نیز همخوان با مطالعه حاضر

 )9009و شکل گیری شناخت های مذهبی و مقابله مذهبی

نشان دادند دلبستگی بزرگسال پیش بینی کننده مقابله

در نوجوان تسهیل می شود.

مذهبی است .به نظر می رسد طبق فرایند انطباق بعضی

البته الزم به ذکر است تنها با میانجی گری ناایمنی به والد،

افراد دلبسته ناایمن به دلیل ترس از شکست در جستجوی

مسیر های میزان مذهبی بودن والد و مقابله مذهبی غیر

مجاورت با والد ،از دریافت هر گونه حمایتی اجتناب می
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معنادار می شود .به عبارت دیگر ناایمنی به مادر و پدر

ایمنی به والد ایجاد کننده فرایند جامعه پذیری مذهبی

میانجی گر رابطه بین سطوح باالی مذهبی مادر و پدر و

هشیارانه می باشد که با پذیرش و درک ارزشهای مذهبی

مقابله مذهبی مثبت و منفی می باشد ،لذا افزایش سطوح

والد همراه است و چنین مذهبی شدنی فرایند مقابله مذهبی

مذهب والد تنها با واسطه کاهش ناایمنی به والد ،پیش بینی

درونی را تسهیل می کند .لذا در مجموع به نظر می رسد

کننده مقابله مذهبی است .بنابراین مدل های مقابله مذهبی

احتماال مقابله مذهبی ناشی از فرایند جامعه پذیری هشیارانه

کودک انعکاس عملکرد والد و میزان مذهبی بودن والد

پایدارتر از جامعه پذیری مستقیم باشد که بایستی در آینده

است که این رابطه نشان دهنده انطباق جامعه پذیری مذهبی

بررسی شود.

(جامعه پذیری غیر مستقیم) است .کاگان ( ،1904به نقل

افزون بر این با توجه به نقش میانجی گری ناایمنی به والد

از گرنکویست و هیجکول )1999 ،نیز ذکر کرد ،عملکرد

در رابطه بین سطوح مذهبی بودن والد و استفاده از مقابله

مهم دلبستگی این است که کودک را در مسیر انطباق با

مذهبی منفی ،می توان استنباط نمود طبق فرضیه انطباق

استاندارهای و ارزش های والدین هدایت میکند .در

کرک پاتریک ( ،)1997در افراد دلبسته ناایمن به والد غیر

مجموع طبق فرایند انطباق به دلیل رشد پایه های اولیه

مذهبی ،عدم اعتماد و اجتناب از دریافت هر گونه حمایتی

اعتماد به والد ،فرد راحت تر می تواند در مواجه با مشکالت

به خدا نیز تعمیم داده می شود (بک  ،)9001 ،لذا این افراد

به پناهگاه مطمئن و پایه ایمنی خدا نیز اعتماد نموده و از

در جهت مسیر سطوح پایین ارزش های مذهبی والد

مقابله مذهبی مثبت استفاده کند .به هر حال مقابله مذهبی

حرکت می کنند و احتمال استفاده از مقابله مذهبی منفی

تالش فعال شخص جهت یافتن پناهگاه مطمئن در مواجه

افزایش می یابد .از سوی دیگر برخی افراد دلبسته ناایمن

با تهدید و پایه ایمنی چالش با موقعیت ها است (پارگامنت

نیز بدلیل شک به پناهگاه مطترس از طرد شدن بدون درک

و همکاران1990 ،؛ به نقل از کوپر و همکاران.)9009 ،

و فهم و اکتشاف شتاختی مسائل مذهبی به همان سطوح

بنابراین قابل انتظار است افراد ایمن از مقابله مذهبی مثبت

پایین ارزش های مذهبی والد بسنده می کنند و از مقابله

به دو دلیل استفاده کنند :با توجه به فرضیه انطباقی مدل

مذهبی منفی استفاده می کنند .در تبیین دیگر می توان

های اساسی درونی ایمن در مورد خود (مستحق مراقبت)

استنباط نمود والد ناایمن غیر مذهبی به دلیل عدم ارتباط

و دیگران (دسترس پذیری) باعث تصور مثبت و ادراک

ایمن با فرزند و دارا نبودن ارزشهای مذهبی نمی تواند در

پاسخگو بودن خدا در هنگام نیاز می شود ،در نتیجه فرد به

مورد موضوعات مذهبی با فرزند بحث و گفتگو نموده و

سمت خدا بر می گردد و از مقابله مذهبی مثبت استفاده می

فعالیت های مذهبی معموال صورت نمی گیرد ،لذا والد در

کند .همچنین با توجه به فرضیه انطباقی جامعه پذیر قابل

انتقال ارزشهای مذهبی ناتوان می باشد ،بنابراین در شرایط

انتظار است که افراد ایمن دارای والد مذهبی ،ارزش های

بحرانی احتمال استفاده از ارزش های مذهبی کاهش و

مذهبی والد را پذیرفته و در هنگام استرس از مقابله مذهبی

مقابله مذهبی منفی افزایش می یابد .نکته قابل توجه این

مثبت استفاده کنند (گرنکویست .)9005 ،به هر حال می

است که در شرایط ناایمن بودن به والد ،میزان مذهبی بودن

توان گفت کارکرد های دلبستگی یعنی پناهگاه مطمئن

والد نمی تواند به طور مستقیم مقابله مذهبی منفی را کاهش

دلبستگی به والد تسهیل کننده پذیرش ارزش های مذهبی

دهد ،بلکه با کاهش روابط ناایمن ،مقابله مذهبی فرزند را

والد و پایه ایمنی دلبستگی ایمن به والد مذهبی تسهیل

موجب می شود .اما در شرایط ایمنی ،مذهب والد به طور

کننده درک ارزشهای مذهبی والد می باشد .از طرفی کنافو

مستقیم مقابله مذهبی مثبت را افزایش می دهد .به عبارتی

و اسچوارتز ( )9004بیان کردند دو مولفه پذیرش و درک

می توان گفت تاریخچه دلبستگی ناایمن مانع یادگیری

ارزش های والد نوعی جامعه پذیری هشیارانه می باشد .لذا

مشاهده ای ارزش های مذهبی والد می شود .در مجموع
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Abstract
This study examined Perceived Attachment Childhood as mediators between parental religiousness and religious
coping. Survey data from 870 students in Tehran universities completed questionnaires measuring childhood
attachment (Hazan & Shaver, 1986), parental religiousness (Granqvist, 1998) and religious coping (R-cope;
Pargament & et al, 2000), were analyzed using structural equation modeling. Results indicated that insecure
attachment to parents mediated the relationship between parental religiousness with positive and negative religious
coping. Result also showed paternal religiousness has direct and indirect (by secure attachment to father) effect on
positive religious coping and also maternal religiousness has direct effect on negative religious coping. Therefore
secure attachment to mother does not have direct effect on religious coping. These findings suggest not only that
it is important to consider parental religiousness in understanding religious coping strategies in persons, but also
that Perceived Attachment Childhood plays an important role in these relationships
Keywords: Parental Religiousness, Perceived Childhood Attachment, positive and negative religious coping
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