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Abstract
Background & Objective: Today one of the most critical challenges facing psychopathology is the study of the characteristics that making
people vulnerable to mental disorders. Generalized anxiety disorder is a severe, common, and highly disabling mental disorder in men and
women that causes substantial distress and impairment in individuals and places an enormous burden on society; For example, this disorder
associated with significant consequences including suicidal ideation, suicide attempts, role impairment, functional impairment, physical
impairment and decrease in quality of life. Generalized anxiety disorder remains poorly understood relative to other anxiety disorders and has
been more challenging to treat. This disorder is characterized by excessive anxiety and worries, difficulty in controlling of worry as well as
psychological and physical complaints, including muscle tension, restlessness, fatigue, difficulty in concentration, irritability and sleep problems.
So far, different behavioral, cognitive, metacognitive, and emotional models have been presented about generalized anxiety disorder. Also,
several factors can be associated with a generalized anxiety disorder. Spiritual coping is another variable that can be associated with a generalized
anxiety disorder. Therefore, this study aimed to investigate the relationship between religious coping and widespread anxiety disorder symptoms
in students.
Methods: This study was a descriptive correlational study. The population in this study consisted of all undergraduate students from public
universities of Tehran. The sample consisted of 700 students 18 to 28 years old from public universities of the Tehran (Shahid Beheshti
University, Allameh Tabataba'i University and University of Tehran) in 2016-2017 who were selected by multistage cluster sampling. The
participants completed generalized anxiety disorder 7-item scale (GAD-7; Spitzer, Kroenke, Williams & Lowe, 2006), Penn state worry
questionnaire (PSWQ; Meyer, Miller, Metzger & Borkovec, 1990) and spiritual coping questionnaire (SCQ; Charzyńska, 2015). Data were
analyzed by SPSS24 and Lisrel software, using Pearson correlation and structural equation modeling. The significance level was 0.05.
Results: The age average and standard deviation of participants was 21.94 (±3.17). The results of the present study showed that there is a
significant relationship between positive spiritual coping and its components, namely positive person, social, environment and religion coping
with generalized anxiety disorder symptoms (p<0.01). There is a significant relationship between negative spiritual coping and its components,
namely negative person, social and religion coping with generalized anxiety disorder symptoms (p<0.01). Also, there is a significant relationship
between positive spiritual coping and its components (except positive social) with worry (p<0.01). There is a significant relationship between
negative religious coping and its components with worry (p<0.01); Positive and negative spiritual coping predicted generalized anxiety disorder
symptoms (p<0.01). Also, proposed model about the relationship between spiritual copings and widespread anxiety disorder symptoms has an
acceptable fit with the data.
Conclusion: The results of this study showed that there is a significant relationship between spiritual coping and generalized anxiety disorder
symptoms. The results emphasize the importance of spiritual coping inexperience of generalized anxiety disorder symptoms. Also, this finding
underscores the importance of the combination of spiritual factors in the interventions or treatments of generalized anxiety disorder.
Keywords: Negative spiritual coping, positive spiritual coping, structural equation modeling, worry.
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چکیده

هدف :اختالل اضطراب فراگیر اختاللی جدی ،شایع و ناتوانکننده است که منجر به پریشانی و اختالل بسیاری در کارکرد افراد میشود و هزینٔه زیادی به جامعه تحمیل میکند.

مکانیسمها و عوامل متعددی در ایجاد و تداوم آن دخیلاند .ازاینرو ،پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین مقابلههای معنوی و نشانههای اختالل اضطراب فراگیر در بین

دانشجویان انجام گردید.

روشبررسی :پژوهش حاضر مطالعهای توصیفی -همبستگی بود .نمونٔه بررسی شامل ۷۰۰نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاههای دولتی وابسته به وزارت علوم در شهر
تهران در سال  1۳۹۵بودند که به روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند .برای بررسی متغیرهای پژوهش از پرسشنامههای مقابلٔه معنوی (خارژنیسکا،)۲۰1۵ ،

نگرانی ایالت پنسیلوانیا (مهیر و همکاران )1۹۹۰ ،و مقیاس کوتاه اختالل اضطراب فراگیر (اسپیتزر و همکاران )۲۰۰۶ ،استفاده گردید .دادههای پژوهش حاضر به کمک
نرمافزارهای آماری SPSSنسخٔه  ۲۴و لیزرل و با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی ،همبستگی پیرسون و مدلیابی معادالت ساختاری تحلیل شدند.

یافتهها :نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین مقابلههای معنوی و همچنین خردهمقیاسهای مثبت و منفی مقابلٔه معنوی با نشانههای اختالل اضطراب فراگیر و نگرانی (بهاستثنای

مقابلٔه اجتماعی مثبت) رابطٔه معناداری وجود دارد ( .)p>۰٫۰1همچنین ،مقابلههای معنوی مثبت و منفی پیشبینیکنندٔه نشانههای این اختالل هستند ( .)p>۰٫۰1بهعالوه ،مدل
مربوط به رابطٔه بین مقابلههای معنوی و نشانههای اختالل اضطراب فراگیر ،برازش قابل قبولی با دادهها دارد.
نتیجهگیری :نتایج پژوهش حاضر بر اهمیت مقابلههای معنوی در تجربٔه نشانههای اختالل اضطراب فراگیر تأکید دارد .همچنین ،این یافتهها بیانگر اهمیت ترکیب عوامل معنوی

در طراحی بستههای آموزشی یا مداخلههای درمانی برای اختالل اضطراب فراگیر است.

کلیدواژهها :مقابلٔه معنوی منفی ،مقابلٔه معنوی مثبت ،مدلیابی معادالت ساختاری ،نگرانی.

حق انتشار محفوظ است ©  ،۱۳۹۵مجله مطالعات ناتوانی .این یک مقاله با دسترسی آزاد است که تحت مجوز اختیار-غیرتجاری  ۴٫۰بینالمللی ()https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.fa
منتشر شده است که به شما اجازه میدهد که مواد منتشر شده در این مقاله را با شرط ارجاع مناسب به نسخٔه اصلی ،بهطور غیرتجاری نسخهبرداری و توزیع کنید.
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توضیحات نویسندگان

 .1استاد ،گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره ،دانشکدٔه روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران؛

۱

مقدمه

عمیق و ارزشمند با دیگران ،توجه به ارزشهای اخالقی ،رفتار عادالنه
با مردم ،مراقبت از دیگران ،عشههق ،همدلی و دلسههوزی برای دیگران)،

اختالل اضطراب فراگیر با نرخ شیوع یکماهه ،یکساله و مادامالعمر
1

محیطی (مثل درک هماهنگی و ن م موجود در طبی عت ،باز بودن 5به

بهههترتیههب  1٫۸ ،۰٫۸و  ۳٫۷درصههههههد یکی از اختاللهههای مزمن و

مشههاهدٔه معجزات موجود در طبیعت) و دینی (حفظ رابطٔه مسههتحکم

ناتوانکننده اسههههت ( .)1این اختالل بهواسههههطٔه نگرانی و اضههههطراب

با خداوند/قدرت برتر) آشکار می سازد .در مقابل ،مقابلٔه معنوی منفی

بیشازحد ،دشههواری در کنترل نگرانی و شههکایتهای روانشههناختی و

در یا فت نیرو از م نابع معنوی موجود را غیرممکن میسهههههازد؛ مانع

جسهههه مانی مختلف از جم له تنش عضههههالنی ،بیقراری ،خسههههتگی،
مشکالت تمرکز ،تحریکپذیری و مشکالت خواب مشخص می شود.

روبهجلو و فرارفتن از مادیات میشههود .مقابلٔه معنوی منفی نیز شههامل

با وجود این ،نگرانی بیشازحد ،مزمن و کنترلناپذیر ویژگی اصهههلی آن

مؤل فه های شههههخصههههی (م ثل نفی هدف و مع نای ز ندگی ،تأک ید بر

اسهههههت ( .)۲نگرانی بهعنوان زنجیرهای از اف کار و تصهههههاویر دارای

ضعفها و محدودیتها ،تمرکز بر خطاها یا تخلفات فرد) ،اجتماعی

درونمایٔه عاطفی منفی و نسههبتاً کنترلناپذیر تعریف شههده اسههت و بر

(مثل فهم مردم بهعنوان موجوداتی ذاتاً خودخواه و مراقب منافع خود)

تالش جهت اشتغال و مسئلهگشایی روانی دربارٔه موضوعات واقعی یا

و دینی (مثل چالش دینی درونی که خود را به شکل کینه از خدا/قدرت

خیالی داللت دارد؛ پیامدهای آن مشههخص نیسههت ،اما دربرگیرندٔه یک

برتر ،سرزنش او و نفی او آشکار میسازد) است (.)1۴

یا چند پ یامد منفی میشههههود ( .)۳همچنین با اختالل های دیگری از

اگرچههه در بررسههههی ادبی هات پژوهش مطههالعهههای دربههارٔه رابطههه بین

جم له اختالل های خلقی ،رف تاری مخرب ،مصههههرف مواد و سهههههایر

مقابلههای معنوی و نشههههانههای اختالل اضههههطراب فراگیر مشههههاهده

اختاللهای اضطرابی همبودی دارد (.)1،۲

نگرد ید ،ا ما بین م قاب له های دینی و اختالل اضههههطراب فراگیر راب طٔه

عوامل زیسهههتی ،روانی و اجتماعی متعددی از جمله مدارهای آمیگدال

معنادار وجود دارد ( .)1۸بهعالوه ،امجد و بخاری ( )1۹دریافتند که

( ،)۴بازداری رفتاری ( ،)۵سبکهای دلب ستگی ( ،)۶بدرفتاری (،)۷

افراد مبتال به شههههرایط طبی عمومی خفیف از راهبرد های م قاب لهای
6

رویدادهای حاد زندگی ( ،)۸مشهههکالت بین فردی ( ،)۹بارهای منفی

کاربردی فعال و دینمحور بی شتری درمقای سه با افراد مبتال به اختالل
7

دربهارٔه نگرانی ( ،)1۰تحمهلنهاپهذیری بالتکلیفی ( )11و بهدتن یمی

ا ضطراب فراگیر ا ستفاده میکنند .ا ستنلی و همکاران ( )۲۰با برر سی

هیجهانی ( )۵،1۰،1۲میتواننههد بها اختالل اضههههطراب فراگیر مرتبط

گروهی از افراد مبتال به اختالل اضههطراب فراگیر با و بدون افسههردگی

باشههند .یکی دیگر از عوامل مؤثر در ایجاد و پیشههگیری از این اختالل،

همزمان دریافتند آنهایی که ( ۷۳-۸۳درصد) ترکیب دین یا معنویت

مقابلههای دینی 2و معنوی 3هسههتند ( .)1۳اگرچه در ادبیات پژوهش،

در درمان را مهم میدانسههههتند ،مقابله های دینی مثبتتری را گزارش

دینداری و معنویتگرایی بهعنوان سههههازههای متفاوت مفهومسههههازی

کردند .در مقابل ،آی و همکاران ( )۲1در بررسی همهگیرشناسی خود

شهههدهاند ،اما این دسهههتهبندی هنوز در زمینٔه مقابله با اسهههترس معمول

دریافتند که بین مقابلٔه دینی و اختالل ا ضطراب فراگیر رابطهای وجود

نیسههت .بسههیاری از نشههریات ،اصههطال مقابلٔه دینی/معنوی را با هم

ندارد .آی و همکارانش در مطالعهای دیگر ( )۲۲رابطهای بین مقابلٔه

بهکار میبرند و ابزار بسهههیاری از پژوهشها تنها مقابلٔه دینی را ارزیابی

دینی مردان آمریکای التین با اختالل اضطراب فراگیر مشاهده نکردند.

میکند ( .)1۴شناختهشدهترین ن ریه در مقابله با استرس با استفاده از

باوجوداین ،در دو پژوهش اخیر برای بررسی مقابلٔه دینی از یک سؤال

منابع دینی ،مربوط به پارگامنت و هارپر ( )1۵اسهههت .وی مقابلٔه دینی

دربارٔه فراوانی استفاده از مقابلههای دینی استفاده شده است .آموزش

را بهمنزلٔه تالش برای درک و مقابله با عوامل اسهههترسزای زندگی و به

م هارت های م قاب له دینی نیز میتوا ند سهههه بب افزایش سهههههازگاری و

روشهای مرتبط با امور مقدس تعریف کرده ا ست .پارگامنت و هارپر

توانمندسازی در مقابله با مسائل مختلف بشود (.)۲۳

( )1۶ب یان میکنند که پارگامنت ( )1۵مقابلٔه دینی/معنوی را بهعنوان

بررسهههی نتایج فوق بیانگر وجود شهههواهد متناقضهههی دربارٔه رابطه بین

تقاطع« 4جسههتوجو برای معنا» به روشهای مرتبط با امور مقدس با

مقابلههای دینی و نشانههای اختالل اضطراب فراگیر است .همچنین،

«جستوجو برای معنا» در زمانهای استرس توصیف کرده است.

مطالعهای دربارٔه رابطه بین مقابله های معنوی و نشههههانه های اختالل

مقابلٔه معنوی نیز بهعنوان جستوجو برای معنا در هنگام استرس و به

اضهههطراب فراگیر مشهههاهده نگردید .ازاینرو ،با توجه به شهههیوع باالی

روشهای مرتبط با امور مقدس تعریف شده است ( .)1۷خارژنی سکا

اختالل اضطراب فراگیر ،اهمیت سالمت جسمی و روانی دانشجویان

( )1۴مقابلههای معنوی را به دو نوع مثبت و منفی تقسهههیم میکند .به

و اثر آن بر افراد مرتبط ،عدم توجه به نقش مقابلههای معنوی در ایجاد

ن ر وی مقابلٔه معنوی مثبت شامل تالشهای شناختی و رفتاری است

و پیشههههگیری از اختالل اضههههطراب فراگیر ،پژوهش حاضههههر با هدف

که با هدف حل موقعیتهای دشههوار انجام میگیرند .همچنین ،شههامل

بررسهههی رابطه بین مقابلههای معنوی و نشهههانههای اختالل اضهههطراب

مولفههای شخ صی (مثل ج ستوجوی هدف ،حس و معنا ،تمرکز بر

فراگیر در دانشجویان انجام گردید.

زندگی درونی خود ،تالش برای غلبه بر ضههعفهای خود ،جسههتوجو
برای آرامش و هماهنگی درونی) ،اجتماعی (مثل ایجاد و حفظ روابط
1

5

2

6

openness
minor general medical conditions
7 active practical and religious-focused coping strategies

Generalized anxiety disorder
religion coping
3 spiritual coping
4 intersection

۲
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جسههتوجوی حس و معنا در زندگی میشههود؛ مانع رشههد فرد ،حرکت

2

روش بررسی

ا ضطراب حالت -صفت ا سپیلبرگر و همچنین خردهمقیاس ا ضطراب
فهرست نشانههای بالینی بهترتیب  ۰٫۵۲ ،۰٫۷1و  ۰٫۶۳گزارش شده

پژوهش حاضههههر از ن ر شههههیؤه گردآوری داده ها از نوع توصههههیفی-

اسهههت .بررسهههی روایی تشهههخیصهههی آن نیز نشهههان داده اسهههت که این

همبستگی بود .نمونٔه بررسی شامل  ۷۰۰دانشجوی دختر و پسر  1۸تا

پرسههشههنامه میتواند افراد مبتال به اختالل اضههطراب فراگیر را از افراد

 ۲۸سههال از مقطع کارشههناسههی دانشههگاههای دولتی وابسههته به وزارت

غیرمبتال مت مایز ک ند ( .)۲۶در پژوهش حاضههههر نیز اعت بار آزمون به

علوم ،شهههههر تهران در سهههههال  1۳۹۵بود ند که به روش نمو نهگیری

روش همسهههانی درونی برابر  ۰٫۸۹بود .همچنین ،ضهههریب آلفای نیمٔه

خوشههههای چندمرحلهای تصهههادفی انتخاب شهههدند .ابتدا از بین تمامی
دانشگاههای دولتی تهران ،سه دانشگاه عالمه طباطبایی ،شهید بهشتی

بود .نتایج تحلیل عاملی تأییدی انجامشههههده نیز بیانگر شههههاخصهای

و تهران به تصههههادف انتخاب شههههدند .در ادامه ،از بین دانشههههکدههای

خوب و رضههایتبخش ( CFI=۰٫۹۹و  NFI=۰٫۹۹و NNFI=۰٫۹۹

مختلف این دان شگاهها دو دان شکده (عالمه طباطبایی :ادبیات فار سی

و  IFI=۰٫۹۹و  RFI =۰٫۹۸و  GFI=۰٫۹۸و )RMSEA=۰٫۰۶۲

و زبانهای خارجی ،روان شنا سی و علوم تربیتی؛ شهید به شتی :علوم

این مقیاس بود.

انسانی ،فنی مهندسی؛ تهران :علوم پایه و تربیتبدنی و علوم ورزشی)

پرسشنامٔه نگرانی ایالت پنسیلوانیا :ابزاری  1۶سؤالی است که توسط

و از بین کالسهای مختلف این دانشهههکدهها چهار کالس بهتصهههادف

مهیر ،میلر ،متزگر و برکووک ( )۲۷تدوین شده ا ست .این پر س شنامه

انتخاب شههدند .از دانشههجویان برای شههرکت در این پژوهش رضههایت

از نوع لیکرت پنجدرجهای اسههت و در دامنهای از ( 1بههیچوجه) تا ۵

آ گاهانه گرفته شد .برر سی رابطٔه بین متغیرها با نرمافزار آماری SPSS

(بسههههیار زیاد) نمرهگذاری میشههههود .اعتبار آزمون به روش همسههههانی

ن سخٔه  ۲۴و روش روش همب ستگی پیر سون انجام شد .جهت برر سی

درونی  ۰٫۸۶ -۰٫۹۳گزارش شده ا ست .اعتبار آن به روش بازآزمایی

برازش مدل پژوهش حاضهههر از نرمافراز آماری لیزرل و همچنین روش

نیز در طول دورهای دو تا  1۰هف تهای  ۰٫۷۴ -۰٫۹۳گزارش شهههههده

مدلیابی معادالت ساختاری استفاده گردید .روش مدلیابی معادالت

اسههت .بهعالوه ،این پرسههشههنامه دارای روایی همگرا و واگرای خوبی

سههاختاری تکنیک تحلیلی چندمتغیری اسههت که به پژوهشههگران امکان

ا ست ( .)۲۸اعتبار ن سخٔه فار سی پر س شنامٔه نگرانی ایالت پن سیلوانیا

آزمون فرض هیههایی دربارٔه روابط بینمتغیرهای مشههاهدهشههده و مکنون

بهروش همسهههانی درونی و بازآزمایی (به فاصهههلٔه چهار هفته) بهترتیب

را میدهد .همچنین ،برای بررسههههی برازش مدل ها از شههههاخص های

 ۰٫۸۶و  ۰٫۷۷گزارش شهههههده اسهههههت .روایی همزمهان آن بها آزمون

برازش مطلق ( ،) ۲ ،RMSEA ،GFIنسههههبی (،NNFI ،NFI

اضطراببک مطلوب بوده است ( .)r=۰٫۴۹در نهایت ،بررسی روایی

 )RFI ،IFIو ایجازی ( )AGFIا ستفاده می شود .شاخصهای مطلق

افتراقی این پرسشنامه نشان داده است که این آزمون توانایی جداسازی

ن شان میدهند که روابط متقابل پی شنهاد شده بین متغیرها تا چه اندازه

افراد مبتال بهاضطراب فراگیر را از افراد مبتال بهاختاللوسواس-اجبار

با روابط مت قا بل متغیر های واقعی یا مشههههها هدهشهههههده ت طابق دارد.

و بهنجار دارد ( .)۲۹در پژوهش حاضر اعتبار آزمون بهروش همسانی

شاخصهای برازش نسبی وضعیت نسبی بین بدترین برازش و برازش

درونی برابر  ۰٫۸۷بود .همچنین ،ضههههریهب آلفههای نیمههٔه اول ،دوم و

کامل را نشههههان میدهند .از شههههاخص های برازش ای جازی نیز برای

همب ستگی بین دو نیمه بهترتیب برابر  ۰٫۷۸ ،۰٫۷۶و  ۰٫۷۶بود .نتایج

مقایسههٔه مدلهایی با تعداد پارامترهای مختلف اسههتفاده میشههود تا به

تحل یل عاملی تأییدی انجامشههههده نیز ب یانگر شههههاخص های خوب و

این ترت یب تأثیر افزودن پارامتر های اضهههههافی به مدل تعیین شههههود.

رضههههههایههت ب خش ( CFI=۰٫۹۸و  NFI=۰٫۹۷و  NNFI=۰٫۹۷و

براساس منابع موجود بهتر است شاخصهای برازش بزرگتر از ۰٫۹۰

 IFI=۰٫۹۸و  RFI۰٫۹۷و  GFI=۰٫۹۵و  )RMSEA=۰٫۰۶۵بود.

با شند و شاخص  RMSEAکمتر از  ۰٫۰۸با شد ( .)۲۴برای برر سی

پرسشنامٔه مقابلٔه معنوی :ابزاری  ۳۲سؤالی است که توسط خارژنیسکا

متغیرهای پژوهش از پرسههههشههههنامه های مقابلٔه معنوی ،نگرانی ا یالت

( )1۴و ج هت ارز یابی راهبرد های م قاب لٔه معنوی افراد در مواج هه با

پنسیلوانیا و مقیاس کوتاه اختالل اضطراب فراگیر استفاده گردید.

موقعیتهای اسههترسزا سههاخته شههده اسههت .این پرسههشههنامه بر روی

مقیاس کوتاه اختالل اضههههطراب فراگیر :ابزاری  ۷سههههؤالی اسههههت که

مق یاس لیکرت پنجدر جهای از  ( 1کامالً نادرسهههههت) تا  ( ۵کامالً

توسط اسپیتزر ،کرووانکه ،ویلیامز و الو ( )۲۵ساخته شده است .این

درست) نمرهگذاری می شود .همچنین شامل دو مقیاس مقابلٔه معنوی

مق یاس بر روی یک مق یاس چ هاردر جهای از ( ۰هیچ و قت) تا ۳

مثبت ( شامل چهار خردهمقیاس شخصی ،اجتماعی ،محیطی و دینی)

(تقریباً هر روز) نمرهگذاری میشههههود .ضههههریب اعتبار آزمون به روش

و مقابلٔه منفی (شههامل سههه خردهمقیاس شههخص هی ،اجتماعی و دینی)

همسههههانی درونی (آلفای کرونباخ)  ۰٫۹۲و ضههههر یب اعتبار به روش

اسههت .نتایج تحلیل عاملی تأییدی انجامشههده با هفت عامل مرتبه اول

بازآزمایی آن  ۰٫۸۳گزارش شههههده اسههههت .عالوهبراین ،آن ها گزارش

و دو عههامههل مرتبههه دوم (مقههابلههٔه معنوی مثبههت و منفی) نیز بی هانگر

کردند که مق یاس کوتاه اختالل اضههههطراب فراگیر از روایی سههههازه،

شاخصهای خوب و مطلوب ( CFI =۰٫۹۵و  NFI =۰٫۹۲و =۰٫۹۴

مالکی ،عهاملی و رویههای خوبی برخوردار اسهههههت ( .)۲۵نهائینیهان،

 TLIو  )RMSEA =۰٫۰۴این پرسههشههنامه بوده اسههت ( .)1۴اعتبار

شهههعیری ،شهههریفی و هادیان ( )۲۶اعتبار آزمون را به روش همسهههانی

این پرسههههشههههنامه نیز با اسههههتفاده از روش همسههههانی درونی خوب یا

درونی و بازآزمایی بهترت یب  ۰٫۸۵و  ۰٫۴۸گزارش کرد ند .ضههههر یب

رضایتبخش ( ۰٫۶۷تا  )۰٫۹۵گزارش شده است ( .)1۴اعتبار آزمون

آلفای بهدسههههتآمده برای نیمٔه اول آن  ۰٫۸1و برای نیمٔه دوم  ۰٫۶۸و

به روش همسههههانی درونی برای مقابلٔه معنوی مثبت و منفی بهترت یب

همبسههههتگی بین دو نیمه برابر  ۰٫۶۵بوده اسههههت .همچنین ،ضههههریب

برابر  ۰٫۹۲و  ۰٫۸۲بوده و همچنین اعت بار آزمون به روش بازآز مایی

همبسههههتگی بین این مقیاس با بخش حالت و صههههفت پرسههههشههههنامٔه

۳
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اول ،دوم و همبستگی بین دونیمه بهترتیب برابر  ۰٫۷۶ ،۰٫۸۶و ۰٫۷۴

۳

( به فاصههههلٔه  ۶هفته) برای مقابلٔه معنوی مثبت و منفی بهترت یب برابر
 ۰٫۷۸و  ۰٫۷۲گزارش شده است ( .)1۴منصوری ( )۳۰اعتبار آزمون

یافتهها

پس از کنارگذاشتن برخی از پرسشنامههای مخدوش و غیرقابل

را به روش هم سانی درونی برای نمرٔه کل ،مقابلٔه معنوی مثبت و منفی

استفاده ،تعداد نمونٔه بررسی از  ۷۰۰نفر به  ۶۰۳نفر کاهش یافت.

بههترتیهب برابر  ۰٫۹۰ ،۰٫۸۴و  ۰٫۸۴گزارش کرد .ضههههرایهب اعتبهار

میانگین و انحراف معیار سن کل دانشجویان شرکتکننده در این

مربوط به خردهمق یاس های مقابلٔه معنوی مثبت و منفی نیز بین ۰٫۵۷

پژوهش  ۲1٫۹۴ ±۳٫1۷بود .بهترتیب  ۳۲۵نفر ( ۵۲٫۳درصد) و

تا  ۰٫۹۰بود .یافتههای تحلیل عاملی اکتشههههافی آنها بیانگر وجود دو

 ۲۹۷نفر ( ۴۷٫۷درصد) از دانشجویان دختر و پسر بودند .تعداد ۵۰۸

بود .نتایج تحل یل عاملی تأییدی آنها نیز نشههههان داد که الگوی هفت

نفر (1۵٫۳درصد) نیز مذهب خود را مسلمان ذکر کرده بودند .در

عاملی این پرسشنامه برازش قابل قبولی (  CFI=۰٫۹و  NFI=۰٫۹۲و

جدول  1یافتههای توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و ضرایب

 NNFI=۰٫۹۴و  IFI=۰٫۹۵و  RFI =۰٫۹1و  GFI=۰٫۸۷و

همبستگی مربوط به نمرههای شرکتکنندگان در هر یک از متغیرهای

 )RMSEA=۰٫۰۶با دادهها دارد .سههرانجام ،این پرسههشههنامه از روایی

پژوهش ارائه شده است.

مالکی ،همگرا و واگرایی مناسبی برخوردار بوده است.

جدول  .1شاخصهای توصیفی و ضرایب همبستگی مربوط به رابطٔه بین مقابلههای معنوی و نشانههای اختالل اضطراب فراگیر
متغیر
1
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
1۰
11

اختالل اضطراب
فراگیر

نگرانی

مقابلٔه اجتماعی
مثبت

مقابلٔه محیطی
مثبت
مقابلٔه شخصی
مثبت

مقابلٔه دینی مثبت
نمره کل مقابلٔه

1

۲

۳

۵

۴

۶

۸

۷

۹

1۰

11

-

**۰٫۵۶

-

*-۰٫۰۸

-۰٫۰۴

-

**-۰٫1۴

**-۰٫۲۳

**۰٫۴۴

-

**-۰٫۲۲

**-۰٫۲۶

**۰٫۵۸

**۰٫۵۳

-

**-۰٫11

**-۰٫11

**۰٫۴۲

**۰٫۳۲

**۰٫۵۹

-

**-۰٫1۷

**-۰٫1۹

**۰٫۷۶

**۰٫۷۰

**۰٫۸۳

**۰٫۸1

-

**۰٫۲۸

**۰٫۲۳

*-۰٫1۰

-۰٫۰۲

*-۰٫1۰

-۰٫۰۴

*۰٫۰۸

-

**۰٫۴۳

**۰٫۴1

۰٫۰۴

۰٫۰۴

**-۰٫۲۳

**-۰٫1۵

**-۰٫1۴

**۰٫۴۲

-

**۰٫۲۶

**۰٫۲۴

-۰٫۰۰۹

-۰٫۰۳

۰٫۰۷

۰٫۰۵

۰٫۰۰۴

**۰٫۴۴

**۰٫۵۲

-

**۰٫۴1

**۰٫۳۷

-۰٫۰۶

-۰٫۰۴

**-۰٫1۸

-۰٫۰۷

* -۰٫1۰

**۰٫۸۰

**۰٫۸1

**۰٫۷۸

-

میانگین

۸٫۲۰

۳۴٫۸۴

۲۵٫1۵

1۸٫۶۴

1۷٫۴۶

۲۴٫۳۹

۸۵٫۶۴

1۰٫۸1

1۰٫1۴

۷٫۶۷

۲۸٫۶1

انحراف معیار

۵٫۰۴

۹٫۶۰

۵٫۶۹

۵٫۳۸

۳٫۸۴

۸٫۰1

1۷٫۷۸

۴٫۶۹

۴٫۴۹

۳٫۴۳

1۰٫۰۹

معنوی مثبت

مقابلٔه اجتماعی
منفی

مقابلٔه شخصی
منفی

مقابلٔه دینی منفی
نمره کل مقابلٔه
معنوی منفی

**p>۰٫۰1 ،*p>۰٫۰۵
نتایج جدول فوق نشان میدهد که بین نمرٔه کل مقابلههای معنوی مثبت

=11۴٫۶1خیدو و  CFI=۰٫۹۵و  NFI=۰٫۹۴و  NNFI=۰٫۹۳و

با اختالل اضطراب فراگیر ( )p>۰٫۰1و نگرانی ( )p>۰٫۰1رابطٔه

 IFI=۰٫۹۵و  RFI=۰٫۹1و  GFI=۰٫۹۶و  AGFI=۰٫۹۲و

معنادار وجود دارد .بهعالوه ،بین نمرٔه کل مقابلههای معنوی منفی با

 RMSEA=۰٫۰۷۹بود .همچنین ،یافتهها نشان داد که اندازه اثر

اختالل اضطراب فراگیر ( )p>۰٫۰1و نگرانی ( )p>۰٫۰1رابطٔه

مقابلههای مثبت ( p>۰٫۰۵و = -۰٫1۹ضریب مسیر و  )t=-۴٫۰۸و

معنادار وجود دارد .سرانجام نتایج نشان داد که بین تمامی

منفی ( Pp>۰٫۰۵و = ۰٫۶۰ضریب مسیر و  )t=۹٫۵۰بهترتیب

خردهمقیاسهای مقابلٔه معنوی با اختالل اضطراب فراگیر و نگرانی (به

 -۰٫1۹و  ۰٫۶۰است .از اینرو ،مدل پیشبینی نشانههای اختالل

استثنای مقابلٔه معنوی اجتماعی مثبت) رابطٔه معنادار وجود دارد

اضطراب فراگیر براساس مقابلههای معنوی مثبت و منفی از برازش

( .)p>۰٫۰1در شکل  1نتایج حاصل از تحلیل معادالت ساختاری

مطلوب و مناسبی برخوردار است.

مربوط به مدل پیشبینی نشانههای اختالل اضطراب فراگیر براساس

اعمال شاخصهای اصالحی دربارٔه اتصال مسیر مستقیم مقابلٔه

مقابلههای معنوی مثبت و منفی ارائه شده است .نتایج مربوط به شکل

اجتماعی منفی به مقابلٔه دینی منفی مقدار خیدو را به  ۹۴٫۰۸کاهش

 1نشان میدهد که مقابلههای معنوی مثبت و منفی ،پیشبینیکنندٔه

داد .شاخصهای  CFI=۰٫۹۶و  NFI=۰٫۹۵و  NNFI=۰٫۹۴و

نشانههای اختالل اضطراب فراگیرند ( .)p>۰٫۰۵شاخصهای

 AGFI=۰٫۹۳و

 IFI=۰٫۹۶و  RFI=۰٫۹۲و ،GFI=۰٫۹۷

۴
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عامل مقابلٔه معنوی مثبت و منفی موجود نسخٔه ا صلی در نمونٔه ایرانی

نفر ( ۸1٫۷درصد) شیعه و  1۹نفر (۳٫1درصد) اهل سنت بودند۹۵ .

 RMSEA=۰٫۰۷۲بود .بهعالوه ،اندازه اثر مقابلههای مثبت (۰٫۰۵

اساس ،مدل اصال شدٔه پیشبینی نشانههای اختالل اضطراب فراگیر

> pو = -۰٫1۹ضریب مسیر و  )t=-۳٫۹۷و منفی ( p> ۰٫۰۵و ۰٫۵۷

براساس مقابلههای معنوی مثبت و منفی از برازش مطلوب و مناسبی

=ضریب مسیر و  )t= ۸٫۰۳بهترتیب  -۰٫1۹و  ۰٫۵۷است .بر این

برخوردار است.

4

در مقابل ،آی و همکاران ( )۲1در بررسههههی همهگیرشههههناسههههی خود

بحث

دریافتند که بین مقابلٔه دینی و اختالل ا ضطراب فراگیر رابطهای وجود

پژوهش حاضههههر با هدف بررسههههی راب طه بین م قاب له های معنوی و

دارد .در م طال عهای دیگر ،آی و هم کاران ( )۲۲راب طهای بین م قاب لٔه

ن شانههای اختالل ا ضطراب فراگیر در دان شجویان انجام گردید .نتایج

دینی مردان آمریکای التین با اختالل اضطراب فراگیر مشاهده نکردند.

ن شان داد که بین مقابلههای معنوی مثبت و منفی با ن شانههای اختالل

والن ( )۳۷نیز بهها بررسههههی رابطههٔه بین دینداری ،معنویههتگرایی و

اضههههطراب فراگیر رابطه وجود دارد .مقابلههای معنوی پیشبینیکنندٔه

دینداری/معنو یتگرایی با نگرانی در بین  111نفر از دانشههههجو یان

نشههانههای اختالل اضههطراب فراگیر هسههتند .همچنین ،مدل مربوط به

کارشناسی و کارشناسیارشد دانشگاه دوبلین ،اعضای کلیسا و اعضای

رابطٔه بین مقابلههای معنوی و نشههانههای اختالل اضههطراب فراگیر از

خانواده و دو ستان پژوه شگر ،ارتباطی بین این متغیرها م شاهده نکرد.

برازش مطلوب و مناسبی برخوردارست.

تفههاوتهههای موجود میتوانههد نههاشههههی از تفههاوتهههای فرهنگی و

اگرچه پژوهشههههی دربارٔه رابطٔه بین مقابله های معنوی و نشههههانه های

روششههههناختی باشههههد .برای مثال ،در پژوهش های آی و همکارانش

اختالل اضههطراب فراگیر مشههاهده نشههد ،اما بررسههی ادبیات پژوهش

( )۲1،۲۲از یک سههههؤال دربارٔه فراوانی اسههههتفاده از مقابلههای دینی

نشهههان داد که بین معنویتگرایی و دینداری با اضهههطراب رابطه وجود

استفاده شده است.

دارد .برای مثال ،غباریبناب و همکاران ( )۳1و جانسههون و همکاران

در تبیین نتایج فوق و براسههههاس دیدگاه کونیگ ( )۲۲،۳۸،۳۹میتوان

( )۳۲بهترتیب دریافتند که بین معنویتگرایی و ا ضطراب دان شجویان

گ فت که دینداری ،معنو یتگرایی ،باور ها و اع مال دینی و معنوی

و افراد مبتال به بی ماری های مزمن رابطه وجود دارد .کون یگ ( )۳۳با

منابعی را برای مقابله با اسههههترس فراهم میکنند؛ افراد را قادر به حس

ان جام م طال عهای مروری گزارش کرد که راب طٔه مع ناداری بین عوا مل

درد و رنج و مشههههکالت زنههدگی مینمههاینههد؛ امکههان کنترل نیروهههای

دینی و معنوی با سالمت روانی (مثل ا ضطراب) وجود دارد .از سوی

فشههههارآور درونی و بیرونی را فراهم میسههههازند؛ قوانین اجتماعی را که

دیگر ،کندلر و همکاران ( )۳۴با بررسهههی رابطٔه بین عوامل دینداری و

سهههبب تسههههیل زندگی جمعی ،همکاری و حمایت متقابل میشهههوند،

سههابقٔه مادامالعمر اختالل اضههطراب فراگیر دریافتند که بین دینداری

گسههترش میدهند؛ سههبب احسههاس معنا و هدف در زندگی میشههوند؛

اجتماعی ،تشهههکر و عدم کینهجویی با اختالل اضهههطراب فراگیر رابطه

رهنمودهایی برای زندگی سهههالم و ارتباط با دیگران فراهم میسهههازند؛

وجود دارد .زهره و ارشههههاد ( )۳۵با مقایسههههٔه زنان و مردان مبتال به

جهانبینی خوشبینانه و امیدوارکنندهای را که شامل یک نیروی متعالی

اختالل اضطراب فراگیر و سالم گزارش کردند که افراد مبتال به اختالل

(خدا ،الله ،یهوه و  )...اسههههت ،ترویج میکنند؛ نیرویی که انسههههان را

اضههطراب فراگیر سههطو پایینتری از دینداری را درمقایسههه با افراد

دوسههههت دارد ،از او مراقبت میکند و پاسهههه گوی نیازهای اوسههههت.

سههالم دارا هسههتند .الیسههون و همکاران ( )۳۶نیز با بررس هی گروهی از

پاسهههه های رضههههایتبخشههههی برای سههههؤالهای وجودی و همچنین

بزرگسههههاالن آمریکایی دریافتند که بین حضههههور ایمن و مضههههطربانٔه

پاسهههه هایی برای ز ندگی فعلی و ب عدی فراهم میکن ند .همچنین به

خداوند با اضطراب فراگیر ،رابطه وجود دارد.

عادیسههههازی فقدان و تغییر کمک میکنند ()۲۲،۲۷،۲۸؛ عواملی که

۵
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شکل  .1مدل اولیٔه برازششده مربوط به رابطٔه بین مقابلههای معنوی مثبت و منفی با نشانههای اختالل اضطراب فراگیر

۵

در نهایت سبب میشوند افراد نشانههای اختالل اضطراب فراگیر را با
شدت کمتری تجربه کنند.

نتیجهگیری

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین مقابلههای معنوی مثبت و منفی

ام جد و ب خاری ( )1۸،1۹گزارش کرد ند که بین راهبرد های م قاب لٔه

با نشانههای اختالل اضطراب فراگیر رابطٔه معنادار وجود دارد.

دینی و عالئم اختالل اضههههطراب فراگیر راب طه وجود دارد .ازاینرو،

بهعالوه ،مقابلههای معنوی مثبت و منفی پیشبینیکنندٔه نشانههای این

نتایج پژوهش حاضر همسو با یافتههای آنهاست که نشان داد که بین

اختالل هستند .نتایج پژوهش حاضر بر اهمیت مقابلههای معنوی در

مقابلههای معنوی با نشههانههای اختالل اضههطراب فراگیر رابطه وجود

تجربٔه نشانههای اختالل اضطراب فراگیر تأکید دارد .مراکز مشاورٔه

مقابلههای معنوی مثبت (مقابله معنوی شههخصههی ،اجتماعی ،محیطی

آموزشی در زمینٔه معنویتگرایی و مقابلههای معنوی کمک زیادی به

و دینی) و منفی (مقههابلههه معنوی شههههخصههههی ،اجتمههاعی و دینی)

کاهش نشانههای اختالل اضطراب فراگیر دانشجویان بهخصوص

پیشبینیکنندٔه نشهههانههای اختالل اضهههطراب فراگیر هسهههتند .در تبیین

نگرانی نمایند.

نتایج فوق و براسهههاس دیدگاه خارژنیسهههکا ( )1۴میتوان گفت افرادی
که از مقابلههای معنوی مثبت برای مواجهه با رویدادهای اسههههترسزا

6

اسههتفاده میکنند ،از طریق یکسههری تالشهای شههناختی و رفتاری از

تشکر و قدردانی

مقالٔه حاضر مستخرج از رسالٔه دکتری آقای احمد منصوری است.

جمله :الف .جستوجوی هدف ،حس و معنا ،تمرکز بر زندگی درونی،

همچنین ،از حمایت مالی و معنوی معاونت پژوهشی دانشگاه تهران و

تالش برای غلبه بر ضعفهای خود و کسب خودآ گاهی بی شتر ،تالش

تمامی افرادی که در انجام این پژوهش همکاری نمودند تقدیر و تشکر

برای آرامش و هماهنگی درونی (مقابلٔه معنوی شخصی)؛ ب .ایجاد و

میشود.

حفظ روابط عمیق و ارزشههمند با دیگران ،توجه به ارزشهای اخالقی،
رفتار عادالنه با مردم ،مراقبت از دیگران ،ن شان دادن ع شق ،همدلی و
دل سوزی (مقابلٔه معنوی اجتماعی)؛ ج .تمرکز بر احساس دلبستگی و
تعلق به طبیعت ،درک هماهنگی و ن م موجود در آن ،رفتار با طبیعت
بهعنوان دوسهههت انسهههانها ،باز بودن به مشهههاهدٔه معجزات موجود در
طبیعههت (مقههابلههٔه معنوی محیطی) و د .حفظ رابط هٔه مسههههتحکم بهها
خدا /قدرت برتر (م قاب لٔه معنوی دینی) ()1۴؛ نشههههها نه های اختالل
اضطراب فراگیر را با شدت کمتری تجربه میکنند.
در مقههابههل ،افرادی کههه از مقههابلههههههای معنوی منفی برای مواجهههه بها
رویدادهای اسهههترسزا اسهههتفاده میکنند ،از طریق یکسهههری تالشهای
شناختی و رفتاری از جمله :الف .نفی هدف و معنای زندگی ،تأکید بر
ضههههعف ها و محدود یت ها ،تمرکز بر خطاها یا تخلفات فرد (مقابلٔه
معنوی شهههخصهههی)؛ ب .فهم مردم بهعنوان موجوداتی ذاتاً خودخواه و
مراقب منافع خود ،ممانعت از ایجاد و حفظ روابط بینفردی عمیق و
ارزشههمند (مقابله معنوی اجتماعی) و ج .چالش دینی درونی به شههکل
کینه از خدا/قدرت برتر ،سههرزنش او و نفی ()1۴؛ نشههانههای اختالل
اضطراب فراگیر را با شدت بیشتری تجربه مینمایند.

۶
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دارد .بهههعالوه ،نتههایج مربوط بههه مههدل پژوهش نیز نشهههههان داد کههه

دانشجویی نیز میتوانند بهواسطٔه برگزاری کالسها یا کارگاههای
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