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چكيده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی راهبردهای مقابله اسالمی و ویژگیهای شخصیتی در
دانشجویان بسیجی (فعال و عادی) برای شناسایی وضعیت آنها و مقایسه با دانشجویان غیر
عضو بود .جامعه آماری پژوهش شامل  392نفر دانشجوی کارشناسی بسیجی ( 93پسر و
 137دختر) و غیربسیجی ( 65پسر و  97دختر) از دانشگاههای دولتی شهر تهران بود که به
شیوه نمونهگیری خوشهای تصادفی انتخاب شدند .آزمودنیها به پرسشنامههای راهبردهای
مقابله اسالمی ( )ICSSو ابعاد شخصیتی نئو ( )NEO-FFIپاسخ دادند .برای تجزیه
و تحلیل دادهها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (تحلیل
رگرسیون چند متغیره  MANOVA،ANOVAو همبستگی پیرسون) استفاده شد.
تحلیل دادهها نشان داد که میانگین راهبردهای مقابله اسالمی (شناختی ،رفتاری و عاطفی)
در دانشجویان بسیجی (فعال و عادی) به طور معناداری بیشتر از دانشجویان غیربسیجی
میباشد .همچنین میانگین ابعاد شخصیتی برونگرایی ،تجربهپذیر بودن ،توافقپذیری و
مسئولیتپذیری دانشجویان بسیجی (فعال و عادی) در سطح معناداری بیشتر از دانشجویان
غیرعضو بود ،اما میانگین روانرنجورخویی در دانشجویان عادی بیشتر از دانشجویان بسیجی
بود .از سوی دیگر ،بین راهبردهای مقابله مذهبی اسالمی با ابعاد شخصیت ،همبستگی
معناداری وجود داشت .همچنین نتایج درونگروهی نشان داد که وضعیت دانشجویان
بسیجی (فعال و عادی) از لحاظ شخصیتی و مذهبی در شرایط مناسبی قرار دارند.
نتایج این پژوهش میتواند در راستای شناسایی ابعاد شخصیتی و مذهبی دانشجویان
بسیجی و نیز در انجام کارهای مشاورهای مرتبط با آنان مورد استفاده قرار گیرد .همچنین
در شناسایی ابعاد شخصیتی و مذهبی آنان هنگام عضو شدن و در سایر موارد میتواند،
ثمربخش باشد.
واژگان كليدي:
راهبرد ،مقابله اسالمی ،ابعاد شخصیتی ،دانشجویان بسیجی ،دانشجویان عادی
* این مقاله از طرح پژوهشی تحت نظر معاونت پژوهشی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) استخراج
شده است.
 -1کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید بهشتی تهران
 - 2استادیار دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
 - 3مربی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
 - 4کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید بهشتی تهران
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مقدمه
با صدور فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) در آذرماه سال  1358مبنی بر تشکیل
بسیج مستضعفین ،پایگاههای مقاومت بسیج به صورت خودجوش و با ابتکار و حضور
گسترده مردم در مساجد ،حسینیهها ،ادارات ،کارخانهها ،مدارس و  ..شکل گرفت و
آنچه در این شکلگیری عنصر اساسی بود ،دو اصل مکتبی بودن و مردمی بودن بوده
است .بسیج به عنوان پایگاهی مردمی شناخته میشود که از همان اوایل اسالم و در
راستای دعوت نهانی و آشکار پیامبر اکرم (ص) به صورت خودجوش تشکیل گردید و
در خدمت اهداف واالی انسانی و دینی قرار گرفت و در اوایل انقالب اسالمی و در هشت
سال جنگ تحمیلی ،پشتوانهای عظیم برای انقالب اسالمی شد که با تقدیم شهداي
بسياري در جنگ تحمیلی ،نقش بسزایی در پیروزی کشورمان ایفا نمود و اکنون نیز
در عرصههای گوناگون علمی ،فرهنگی ،جهادی و  ...در حال خدمت میباشد.
با توجه به ویژگیهای بسیج و بسیجیان ،متأسفانه امروزه بیشتر برای شناسایی
این گروه از افراد تنها به انجام سمینارها ،نمایشگاهها ،همایشها و  ...پرداخته میشود
و کارهای پژوهشی آن هم در حوزه روانشناسی که به بررسی ویژگیهای این گروه
تأثیرگذار در انقالب بپردازد ،بسیار محدود است؛ بنابراین آنچه شایان توجه است
شناسایی ابعاد شخصیتی و مذهبی این گروه از افراد جامعه از دیدگاه علمی است
که مورد غفلت واقع شده است؛ ازاینرو این پژوهش سعی در بررسی دو بعد اساسی
شخصیتی و مذهبی در دانشجویان بسیجی و مقایسه آن با دانشجویان غیربسیجی دارد.
بیان مسئله
اهمیت سازه مذهب باعث شده است که روانشناسی سالمت و بهداشت در سالهای اخیر
اهمیت زیادی برای نقش راهبردهای مقابله و سبک زندگی افراد در چگونگی وضعیت سالمت
جسمی و روانیآن قائل شود و یکی از این شیوههای مقابله که در سالهای اخیر گسترش
پیدا کرده ،شیوههای مقابله مذهبی و معنوی است که موجب آرامش و سالمت فرد میشود.
مذهب از دید صاحبنظرانی مانند ویلیام جیمز ،بنیامین راش ،یونگ و فرانکل مهم ارزیابی
شده و هر کدام به نوبه خود ،اهمیت رفتارها و اعتقادات مذهبی در پیشگیری از ناراحتیهای
روانی را یادآوری نمودهاند (یاسمینژاد ،گلمحمدیان و سعیدیپور .)1388 ،الونتال ( )2001مذهب را
دارای ارزشهای عاطفی و شناختی مشخص و یک نظام خودمهارگر و مدیریتی میداند
که شناخت و ادراکهای نظام عقاید مذهبی ،تأثیر مهمی بر رفتارهای مقابلهای و نحوه
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1- religious coping
2- Lowenthal
3- self-control system
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تفسیر رویدادها دارد (شهابیزاده و مظاهری .)1391 ،استفاده از راهبردهای مذهبی با سالمت
روان (جانسون و همکاران ،)2012 ،سالمت جسمی و روانی (پارگامنت ،اسمیت ،کوئینگ و پرز)1998 ،
و نقش مقابله با رویدادهای تنیدگیزا (فاکس  )2001 ،در ارتباط است .تحقیقات متعدد
دیگر مثل صادقی ،باقرزاده لداری و حقشناس( ،)1389ساچمن و ماتئوس (،)1988
بیرمان ( ،)2006دیسرتر ( )2006نشان از تأثیر مثبت نگرش مذهبی بر سالمت و
بهداشت روانی افراد دارد.
شاید یکی از تفاوتهای بارز بین نیروی بسیج با افراد عادی را باید بعد مذهبی در
نظر گرفت .تحقیق حاتمی و شعبانی ( )1389که از معدود تحقیقاتی است که در
حوزه بسیج انجام شده ،دانشجویان دختر بسیجی در مؤلفههای دینداری را باالتر از
دانشجویان عادی ارزیابی کرده و به این نتیجه رسیده که آنان در ویژگی سرسختی
روانشناختی باالتر از دانشجویان غیربسیجی میباشند .میتوان گفت دانشجویان
بسیجی دارای تفاوتهایی با دیگر دانشجویان عادی در زمینه عمل به آموزههای دینی
هستند .تفاوتهای فردی که در زمینه مذهبی بودن وجود دارد ،انعکاسدهنده ترجیحات
در ارزشهاست (فزر 2005 ،؛ روکاس  .)2005 ،و اگر این ارزشها مطلوب و مورد قبول جامعه
نیز باشد ،به عنوان راهنمای زندگی افراد قرار میگیرد و واضح است که اگر فردی
به معنای حقیقی مذهبیباشد ،سعی میکند وظایف و دستورالعملهای دینی خود
را به خاطر اینکه بازتابی از ارزشهای درونی وی میباشد ،بیشتر اجرا کند و پایبندی
بیشتری به آن نیز دارد .بر اساس فراتحلیل ساروگلو ،دلپیری و درنیل ( )2004که بر
 21مطالعه از  15کشور جهان با نمونه  8551نفری صورت گرفت ،افراد مذهبی تمایل
به حفظ ارزشهای معنوی و دینی و انطباق دادن خود با آن و سعی در خیرخواهی
دیگران داشته و تالش کمتری برای ایجاد تغییرات آنی و زودگذر (مانند لذتگرایی،
تحریک و  )...در زندگی خود دارند .نظام خاص ارزشهای هر فرد ،باعث تمایز وی از
سایرین خواهد شد و این انتظار وجود دارد که دانشجویان بسیجی که مذهبی بودن
و عمل به شاخصههای رفتاری دین از ویژگیهای آنان میباشد ،با درونی کردن این
شناخت و بروز عواطف دینی خود از سایرین متمایز شوند اما یکی از بحث برانگیزترین
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1- Johnstone, B.
2- Pargament, K. I., Smith, B. W., Koenig, H. G., & Perez, L.
3- Fox, R. B.
4- Suchman, A. I., & Mathews, D. A.
5- Bier man, A.
6- Deserter J.
7- hardiness
8- Feather, N. T
9 - Roccas, S
10- Saroglou, V., Delpierre, V., & Dernelle, R.
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سازههای مورد بررسی در ارتباط با مذهب ،شخصیت و ابعاد آن میباشد که در گذر
زمان ،محل بحث روانشناسان بوده است .فرويد مدعي بود که افراد مذهبي ـ يا حداقل
افرادي که در مناسک ديني شرکت ميکنند ـ به يک نوروز وسواس مبتال هستند.
اين ادعا به اين پيشبيني منجر ميشود که افراد مذهبي نسبت به افراد غيرمذهبي در
بعد روانرنجورخويي نمره باالتري ميگيرند .هر چند برخی تحقیقات ،نه تنها نشان
دادهاند که ابعاد مذهبی به طور ضعیف و ناپایداری با ابعاد شخصیتی در ارتباط است
)دوریز و سوننس 2006،؛ مالتبی و دی  )2004 ،بلکه ممکن است موجب تفکرات
غیر منطقی و آسیبهای روانی نیز بشود (ارنستو مورا و امسی درموت  .)2011 ،با روی کار آمدن
دیدگاهها و رویکردهای مثبتگرا در روانشناسی ،شاهد اندیشه مثبتی از تأثیر مذهب
بر ابعاد شخصیتی هستیم؛ تا جایی که اکثر روانشناسان ،مذهب را عامل مهم در حفظ
سالمت روان دانسته و آن را بسان هوا برای تنفس جهت زندگی ضروری میدانند.
ساروگلو ( )2002در مورد روابط ابعاد پنجگانه شخصیت و مقیاسهای دینداری ،پختگی
معنوی و بنیادگرایی دینی نشان داد که دینداری و شرکت در فعالیتهای دینی ،مثل
نیایش با ابعاد توافقپذیری و وجدانی بودن ارتباط دارد و پختگی معنوی با همه ابعاد
و بنیادگرایی دینی به جز وظیفهشناسی با بقیه ابعاد ارتباط دارد .نتایج پژوهش هارن و
میشل ( )2003گویای آن است که افراد با روانرنجورخویی باال در مواجهه با موقعیت
تنیدگیزا از راهبردهای منفعالنه از قبیل اجتناب ،خودمالمتگرایی ،تفکر آرزومندانه،
شیوههای مبتنی بر ستیزهجویی بین فردی از قبیل واکنش خصمانه ،تخلیه و برونریزی
هیجانات منفی استفاده میکنند؛ از اینرو سطوح باالتر روانرنجورخویی ،تجربه عواطف
منفی را تشدید میکند که باعث پایین آمدن بهزیستی افراد خواهد شد (سروقد ،رضایی و
فدایی دولت .)1389 ،روانرنجورخویی با سالمت روانی ضعیف ،از جمله عاطفه منفی (هیول ،تدالی،
لیهن 1995 ،؛ الرسن  ،)1992 ،اضطراب (گرشونی ،شیر ،باسی و بیشاپ ،)2000 ،افسردگی (ساکولفسکی ،کلی و
جانزن )1995 ،در ارتباط است .وینک ،سیسیوال ،دیلون و تریسی ( )2007مذهبی بودن
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1 - neurosis
2- neuroticism
3- Duriez, B., & Soenens, B.
4- Gershuny, B. S., Sher, K. J., Bossy, L., & Bishop, A. K.
5- Ernesto Mora, L., & McDermut, W.
6- agreeableness
7- conscintiousness
8- Haren, E., Mitchell,C,W.
9- Hull, J. G., Tedlie, J. C., & Lehn, D. A.
10- Larsen, R. J.
11- Gershuny, B. S., Sher, K. J., Bossy, L., & Bishop, A. K.
12- Saklofske, D. H., Kelly, I. W., & Janzen, B. L.
13- Wink, Ciciolla, Dillon & Tracy

را دارای رابطه مثبت با وجدانیبودن ،توافقپذیری و تجربهپذیری میدانند .حاتمی و
شعبانی ( )1389در بعد شخصیتی ـ همانطور که در پیش اشاره شد ـ در سخترویی
یا سرسختی روانشناختی ،بهویژه در دو بعد کنترل و تعهد بین دانشجویان دختر
بسیجی و دانشجویان عادی تفاوت را مشاهده کردند و آنان را در زمینه تعهد و کنترل
بهتر ارزیابی نمودند؛ یعنی فردی که دارای تعهد است ،زندگی را جالب ،بااهمیت و
معنیدار تلقی میکند .دوریز و سوننس( )2006دریافتند که تفاوت در شخصیت،
میتواند تعیینکننده گرایشهای مذهبی باشد که این امر نشان از تأثیر متقابل مذهب
و شخصیت بر یکدیگر در گروههای مختلف دارد.
باید توجه داشت که در نظام جمهوری اسالمی ایران ،بسیج همواره به عنوان مهمترین
بستر حرکت مردمی و قاعده اصلی هرم سازمانی سپاه ،پیشگام تحول و تعالی بوده است
اهم اقدامات است .در نیازسنجی تربیتی و آموزشی بسیج با
و بررسی در این حوزه از ّ
تحقیقات صورت گرفته ،نیاز تربیتی و آموزشی در حیطه روانشناختی بعد از حیطه
اعتقادی و دفاعی در رتبه سوم قرار دارد (حبی و همکاران .)1389 ،با توجه به جایگاه و اهمیت
نیروی بسیج و آنچه در پیش آمد ،بررسی ویژگیهای روانشناختی از جمله سازههای
مذهب و شخصیت در دانشجویان بسیجی و مقایسه آن با جامعه عادی دانشجویی،
میتواند حائز اهمیت باشد که در این پژوهش سعی داریم به آن بپردازیم.
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1- openness
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مبانی نظری و پژوهشی
بسیج از لحاظ پیشینه ،به تاریخ شروع اسالم و مبارزات اسالمی و انقالبی پیامبر اسالم
(ص) و اصحاب و یاران وفادار وی بر میگردد؛ آنجا که این گروه از افراد برای رسیدن
به اهداف آرمانی و توحیدی خود ،انقالبی عقیدتی و روحی در خود ایجاد کردند؛ آنگونه
که خداوند درآیه  55و  56سوره مائده ،چنین آنان را معرفی کرده است :إِن َّما َول ِ ُّي ُک ُم َّ ُ
الل
ون()55؛ سرپرست
ُون ال َّزکا َة َو ُه ْم را ِک ُع َ
الصال َة َو يُ ْؤت َ
قيم َ
ذين آ َم ُنوا ال َّ َ
َو َر ُسول ُ ُه َو ال َّ َ
ون َّ
ذين يُ ُ
ولی شما ،تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آوردهاند ،همآنها که نماز را برپا
و ّ
میدارند و در حال رکوع ،زکات میدهندَ .و َم ْن يَ َت َو َّل َّ
ذين آ َم ُنوا َفإِ َّن
اللَ َو َر ُسول َ ُه َو ال َّ َ
حِ ْز َب َّ
ون()56؛ و کسانی که والیت خدا و پیامبر او و افراد باایمان را بپذیرند،
الل ِ ُه ُم الْغال ُِب َ
جمعیت خدا پیروز است .و نیز در آیه  22سوره مجادله خداوند
پیروزند (زیرا) حزب و
ّ
ون َم ْن َحا َّد َّ
ون ب َّ
اللَ َو َر ُسول َ ُه َو ل َ ْو کان ُوا
ِالل ِ َو ال ْ َي ْو ِم ْالخِ ِر يُوا ُّد َ
میفرماید :ال تَجِ ُد َق ْوماً يُ ْؤ ِم ُن َ
َ
َ
َ َ
شيرتَ ُه ْم أُولئ َ
وح
ِک َک َت َب ف 
ي ُق ُلوب ِ ِه ُم ْال َ
يمان َو أَيَّ َد ُه ْم ب ُِر ٍ
آبا َء ُه ْم أ ْو أبْنا َء ُه ْم أ ْو إ ِ ْخوان َ ُه ْم أ ْو َع َ
ِدين فيها َرضِ َي َّ ُ
الل َع ْن ُه ْم َو َرضُ وا َع ْن ُه
نهار خال َ
ِم ْن ُه َو يُ ْدخِ ُل ُه ْم َج َّناتٍ ت َْجري م ِْن ت َْح ِت َها ْال ُ
الل ِ أَال إ ِ َّن حِ ْز َب َّ
ِک حِ ْز ُب َّ
أُولئ َ
ون ؛ گروهی را که به خدا و روز واپسین
الل ِ ُه ُم ال ْ ُم ْفل ُِح َ
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ایمان دارند ،نمییابی که با کسانی که با خدا و رسولش دشمنی دارند دوستی نمایند،
هر چند پدرانشان یا فرزندانشان یا برادرانشان یا خویشانشان باشند .آنها هستند که
خداوند ایمان را در دلهایشان ثابت و مقرر کرده و با روحی از جانب خود (با نور خاصی
یا معارف قرآنی یا توفیق غیبی) آنها را تأیید نموده و آنها را (در آخرت) به بهشتها و
باغهایی که از زیر (ساختمانها و درختان) آنها نهرها جاری است ،وارد میکند که در
آنجا جاودانهاند ،خدا از آنها خشنود و آنها از خدا خشنودند ،آنها حزب خدا هستند،
آگاه باش که حتما حزب خدا همان رستگارانند.
َ
آن َفأ ْح َك ُموه؛
اميرمؤمنان (ع) نیز درباره ياران راستين خود ميفرمايندَ :ق َر ُءوا ال ْ ُق ْر َ
قرآن را تالوت كردند و معاني آيات را شناختند .ايشان در خطبهاي ديگر ميفرمايند:
آن َف َأ ْح َك ُموه؛ بسيجيان صدر اسالم كساني بودند كه با قرآن انس داشتند
ِين تَلَ ُوا ال ْ ُق ْر َ
الَّذ َ
و آن را با تأمل و تدبر تالوت و بدان عمل ميكردند .امروزه نيز اگر كسي بخواهد جزو
بسيجياني باشد كه امام علي (ع) درباره آنان فرمود« :پدر و مادرم فداي آنان باد» ،بايد
با قرآن انس داشته باشد .امامخمینی (ره) و حضرت آیتاهلل خامنهای (مدظله العالی)
ویژگیهایی همچون اهل اخالص در عمل ،اهل کار برای رضای خدا ،اهل گمنامی
و بینشاطی ،اهل حضور در صحنه ،اهل عمل مجاهدانه ،اهل زندگی شهادتطلبانه،
اهل تالش عاشقانه و مؤمنانه ،صاحب اراده و همت بلند ،پیشرو و خط شکن بودن،
مسئولیتپذیری ،آرمانخواهی توأم با عملگرایی ،اهل بصیرت ،دشمنشناس ،اهل
نظم و انضباط ،اعتدالگرایی و فعال و بانشاط بودن را برای بسیجیان راستین و مخلص
برمیشمارند .
1
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راهبردهای مذهبی
در دهههاي اخير با رشد سريع و روز افزون دانش بشر و پيدايش علوم جديد ،بحث
درباره تأثير دين در جنبههاي مختلف زندگي ،بيش از هر زمان ديگر به ميان آمده و
روانشناسي از جمله علومي است كه همواره ميدان مبارزه افكار و نظرات گوناگون در
اين خصوص بوده است .اكنون موضوعاتي همچون روانشناسي و دين ،روانشناسي
و معنويت و  ...سالهاست كه مورد تحقيق و نقد و بررسي دانشمندان علم روانشناسي
قرار گرفته و نهادها ،انجمنها ،مراكز تحقيق و دانشكدههاي بسياري در نقاط مختلف
دنيا براي اين منظور تأسيس شده است .دینداری ،یکی از ویژگیهای اصلی و اساسی
انسان است که قدمتی به طول تاریخ بشریت دارد و در عصر حاضر که بشر در اثر
 .1پایگاه اطالع رسانی آیت اهلل مصباح یزدی / http://mesbahyazdi.ir
 -2بیانات امام خمینی (ره) و امام خامنه ای(مدظله العالی) ،نقل از پایگاه اینترنتی:

http://basij.pmo.ir/fa/news/12711

1

ابعاد شخصیتی
شخصیت از جمله سازههای روانشناختی است که در اکثر تحقیقات مورد بررسی قرار گرفته
است و محل کندوکاو صاحبنظران بیشماری بوده است .مککرا و کاستا شخصیت را در
قالب پنج بعد اصلی ،شامل روانرنجورخویی ،برونگرایی  ،تجربهپذیر بودن ،توافقپذیری
و وجدانیبودن توصیف کردهاند (حسینی نصب ،پورشریفی و محمدی.)1388 ،
2

3

1- Corsini, R.
2- McCrae, R. R., & Costa, P. T.
3- extraversion
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فراز و فرودهای بسیار ،به مرحلهای رسیده است ،ضرورت گرایش به دین و معنویت
حاصل از دینداری را برای خود و فرزندان خود با تمام وجود احساس میکند و برای
رهایی از پریشانی و دستیابی به آرامش ،در جستوجوی پناهگاهی مطمئن میباشد.
ویلیام جیمز ایمان را یکی از قوایی میداند که بشر به کمک آن زندگی میکند و
نبودن آن در حکم سقوط بشر است .او مؤثرترین داروی شفابخش نگرانیها را ایمان
و اعتقاد مذهبی میداند (کشاورز ،شاهنظری و کالنتری .)1388 ،اما آنچه در امر دینداری و باور
به آموزههای الهی و معنوی اهمیت دارد ،استفاده از راهبردهای مقابله مذهبی است.
روانشناسی مذهبی در حال رشد ،سنجشهای کمیاز شرکت در مراسم مذهبی ،باور
و نگرشهای فردی داشته است .این ارزیابیهای اولیه در مورد حضور در کلیسا و نماز
بوده و در ادامه با سنجش راهبردهای مقابله مذهبی ،انواع جهتگیریهای مذهبی
سیر رشد خود را طی نموده و روابط معنادار آماری بین مقابلههای مذهبی و سالمت
روانی وجود داشته است.
راهبردهای مقابلهای ،اعمال یا فرایندهای هستند که افراد در برخورد با موقعیتها
و شرایط تنیدگیزای نامطلوب یا در تغییر واکنشهای خود به چنین موقعیتهایی از
آنها استفاده میکنند (کرسینی  .)2002 ،پارگامنت و همکاران ( )1990معتقدند ،مذهب
بخشی از ساخت مرکزی هر فرایند مقابله بوده و میتواند در ایجاد احساس امید،
احساس نزدیک بودن به دیگران ،آرامش هیجانی ،فرصت خودشکوفایی ،احساس
راحتی ،مهار تکانه ،نزدیکی به خدا و کمک به حل مشکل مؤثر باشد .آنان اثرات
مثبت انواع مختلفی از «مقابله مذهبی» را یافتند .این محققان پنج حوزه را که با
پنج کنش مذهبی ارتباط دارد ،در این الگو مشخص کردهاند -1 :راهبردهای مقابله
مذهبی برای جستوجوی معنا  -2به دست آوردن کنترل  -3جستوجوی آرامش
و نزدیکی به خدا  -4به دست آوردن صمیمیت با دیگران و با خدا  -5گذار از مراحل
تغییر در زندگی(سید موسوی و وفائی.)1388 ،
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روانرنجورخویی ،شامل تمایالتی مانند اضطراب ،تنش ،غم ،خودخوری،
برانگیختگی ،خشم ،احساس گناه ،خصومت ،کمرویی ،تفکر غیر منطقی ،افسردگی و
عزت نفس پایین است.
برونگرایی ویژگیهایی مانند مثبت بودن ،عالقهمندی به تحریک و هیجان ،مهربانی
و فعال بودن است.
تجربهپذیر بودن تمایل به کنجکاو بودن ،خردورزی ،روشنفکری و لذت بردن از
نظریات جدید را شامل میشود.
توافقپذیری ،شامل ویژگیهایی همچون ارتباطات بین فردی ،همدردی با دیگران
و شوق فراوان برای کمک به دیگران است.
و عامل وجدانیبودن (مسئولیتپذیری) صفاتی مانند قابلیت اعتماد ،منطقگرایی،
تعمق ،توانایی در مهار تکانهها و داشتن طرح و برنامه را شامل میگردد .از جمله
پیشینههای پژوهشی مرتبط دیگر ،میتوان به موارد زیر اشاره داشت:
حاتمی و شعبانی ( )1389در بررسی ویژگیهای شخصیتی سخترویی و دینداری
در دانشجویان دختر عادی و بسیجی دریافتند که میانگین سخترویی در برابر مشکالت
و دینداری در دختران بسیجی باالتر از دختران عادی بوده است.
موسوی ( )1391در بررسی الگوی رابطه سالمت روان و دینداری در دانشجویان
شاهد و غیر شاهد دریافت که از لحاظ میزان دینداری ،تفاوت معناداری وجود دارد اما
از لحاظ سالمت عمومی در بین دو گروه تفاوتی یافت نشده بود.
گروسی فرشی و صوفیانی ( )1387در بررسی ابعاد شخصیتی دانشجویان با سالمت
عمومی آنان دریافتند که بین ابعاد شخصیتی برونگرایی و باوجدان بودن ،با سالمت
عمومی دانشجویان رابطه مثبت و معنادار و بین روانرنجورخویی با سالمت عمومی
رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
کشاورز و همکاران ( )1388در بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی با عمل به
باورهای دینی در دانشجویان دریافت ،بین برونگرایی با عمل به باورهای دینی ارتیاط
مثبت و معناداری وجود دارد اما بین برونگرایی با عمل به باورهای دینی ارتباط معناداری
وجود ندارد و بین عمل به باورهای دینی با روانرنجورخویی ارتباط منفی وجود داشت.
تیپر ،راجرز ،کولمن و مالونی ( )2001در بررسی از  400بیمار خدمات بهداشت
روانی در شهر لسآنجلس دریافتند که بیش از  80درصد از افراد ،از نوعی باور یا
فعالیتهای مذهبی برای مقابله با عالئم و مشکالت حاصل از اختالل روانی خود استفاده
کرده بودند .آنها اظهار میدارند که استفاده از روشهای مقابله مذهبی ممکن است برای
1

1- Tepper, L., Rogers, S.A., Coleman, E.M., & Malony, H.

افراد بیماری روانی برجسته باشد و شاید یکی از نیرومندترین منابع برای استقامت آنها
تلقی شود اما متأسفانه در نظام سالمت روانی این منابع فردی و استراتژیهای معنادار
جهت بررسی نادیده گرفته شده است.
بتز ،الرسون ،مارکوس و گریفین ( )2002در بررسی خود روی  88بیمار روانتنی
کانادایی با اختالل  Iو  ،IIدریافتند چندین عامل مذهبی ،تأثیرات معناداری بر کاهش
افسردگی ،افزایش رضایت از زندگی و کاهش طول بستری شدن در بیمارستان داشته
است.
ساروگلو ( )2002در یک فراتحلیل به بررسی مذهب و پنج عامل شخصیتی پرداخت
و بین مذهب و توافقپذیری و وجدانیبودن و برونگرایی ارتباط مثبت و معناداری
وجود داشته اما مذهبی بودن رابطه منفی با تجربهپذیری داشته است.
آگوئرو میارس و دومینگس اسپینوزا ( )2014به بررسی سازه مذهب و ابعاد
شخصیتی در نمونه  1982نفری مکزیکی پرداختند که مذهبی بودن به طور مثبت
و معناداری با برونگرایی ،توافقپذیری ،وجدانیبودن و صداقت در ارتباط بود اما
روانرنجورخویی و تجربهپذیری ارتباط معناداری نداشتند.
پژوهشهای صورت گرفته در ایران که به بررسی راهبردهای مقابله اسالمی ،مانند
توکل به خدا (غباری بناب ،)1377 ،قرائت قرآن (حسنپور و یوسفی لویه )1376 ،و تحقیق
احتشامزاده ،احدی ،عنایتی ،مظاهری و حیدری ( )1387در زمینه راهبردهای مذهبی
شناختی (مانند اعتقاد به کمک و همراهی خداوند در رفع سختیها) ،رفتاری (مشورت
با افراد روحانی یا متخصص دینی در هنگام فشار روانی) و عاطفی (قرآن خواندن ،روزه
گرفتن و صدقه دادن)پرداختهاند ،نشان از کاهش اضطراب ،افزایش اعتماد به نفس و
شادکامی دارد.
1

اهمیت و ضرورت پژوهش
با نگاهی گذرا به تاریخ پرشکوه انقالب اسالمی ایران ،شاهد این مسئله هستیم که
گروهی تحت عنوان بسیج یکی از نقشهای عمده در طول پیروزی انقالب از دهه  40به
بعد تاکنون در عرصههای عقیدتی ،سیاسی ،نظامی ،فرهنگی ،سازندگی و  ...داشتهاند.
اما آنچه از دیدگاه علمی ،بهویژه دیدگاه روانشناسی حائز اهمیت است و میتواند
تبیین کننده اعمال این گروه باشد ،ویژگیها و خصوصیات آنان از دیدگاه علمی و
تجربی میباشد .با جدا شدن علم روانشناسی از فلسفه و در پیش گرفتن رویکردی
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1 - Baetz, M., Larson, D.B., Marcoux, G., Bowen, R. & Griffin, R.
2 - Aguilera Mijares, S., & Domínguez Espinosa, A. D. C.

115

2

تجربی ،راه را برای آزمون شاخصههای اصلی انسانها و تفاوت آنان از سایر گروهها فراهم
آورد .پرداختن به نیازهای روانشناختی از دیدگاه خود بسیجیان در تحقیق حبی و
همکاران ( )1389بعد از نیازهای عقیدتی ـ فرهنگی و دفاعی ـ امنیتی در جایگاه سوم
قرار دارد که پرداختن به این مقوله را ضروری میشمارد .این تحقیق با ترسیم نیمرخ
شخصیتی و مذهبی افراد بسیجی و تفاوت آنان با دانشجویان غیربسیجی ،سعی بر
آن دارد که در شناختن این گروه به افراد جامعه ،بهویژه جامعه علمی کشور در جهت
استفاده از ویژگیهای شخصیتی و مذهبی در بین بسیجیان برای ارتقای جایگاه آنان
یا گزینش صحیح این نیروها در فعالیتهای بسیج گامی مهم بردارد.

فرضیههای پژوهش
 -1بین راهبردهای مذهبی (شناختی ،رفتاری و عاطفی) در دانشجویان بسیجی
(فعال و عادی) و غیربسیجی تفاوت وجود دارد.
 -2بین ابعاد شخصیتی (روانرنجورخویی ،برونگرایی ،تجربهپذیری ،توافقپذیری و
مسئولیتپذیری) در دانشجویان بسیجی (فعال و عادی) و غیربسیجی تفاوت وجود دارد.
 -3بین راهبردهای مذهبی و ابعاد شخصیتی ارتباط معناداری وجود دارد.
فصلنامه (علمي  -پژوهشي) مطالعات راهبردی بسیج  /سال هفدهم  /شماره / 62بهار 1393
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ف دیگر پژوهش
هد 
بررسی نیمرخ دانشجویان بسیجی (فعال و عادی) و غیربسیجی در راهبردهای مذهبی
و شخصیتی
روششناسی
این تحقیق ،یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است و محقق به بررسی مقایسهای
ویژگی راهبردهای مقابله اسالمی و ابعاد شخصیتی دانشجویان بسیجی و عادی بدون
هیچ دخالتی پرداخته است.
جامعه آماری ،نمونه و روش نمونهگیری
جامعه آماری پژوهش حاضر ،شامل همه دانشجویان دولتی شهر تهران در سال تحصیلی
 91 -92است .در پژوهش حاضر برای انتخاب نمونه موردنظر از روش خوشهای تصادفی
استفاده شد؛ به این صورت که ابتدا مناطق شهر تهران به پنج قسمت شمال ،جنوب،
شرق ،غرب و مرکز تقسیم شده و پنج دانشگاه ( شهید بهشتی ،تهران ،شاهد ،علم و
صنعت و عالمه طباطبایی) انتخاب گردید و از هر دانشگاه ،دانشجویان دختر و پسر

بسیجی و عادی انتخاب شدند .برای تعیین حجم نمونه از فرمول تعیین حجم نمونه
در برآورد نسبتها استفاده شد و در کل برای برآورد بهتر ،حجم نمونهای به اندازه 392
نفر انتخاب گردید.
z 2α 2 pq
(1/ 96 )2 (0/ 5)(0/ 5) = 384 /16 ≈ 385
=
d2
(0/05 )2

=n

روش تجزیه و تحلیل دادهها
برای تجزیه و تحلیل اطالعات از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون ،MANOVA
آزمون  ANOVAو همبستگی پیرسون) استفاده شد.
ابزارهای سنجش

پرسشنامه ) :(NEOاین پرسشنامه يكي از جامعترين آزمونها در زمينه ارزيابي
شخصيت است که در سال  1985توسط  McCrae & Costaتهيه شد .اين پرسشنامه
فرم كوتاهي نيز به نام ( )NEO-FFIنيز دارد كه يك پرسشنامه  60سؤالي است و
براي ارزيابي پنج عامل اصلي شخصيت به كار ميرود .پاسخنامه اين پرسشنامه بر
ال مخالفم ،مخالفم ،بيتفاوت ،موافقم و كام ً
اساس مقياس ليكرتي (كام ً
ال موافقم)
تنظيم شده است .در هنجاريابي فرم کوتاه آزمون  NEOكه توسط گروسي فرشي
( )1380روي نمونهاي با حجم  2هزار نفر از بين دانشجويان دانشگاههاي تبريز ،شيراز
و دانشگاههاي علوم پزشكي اين دو شهر انجام گرفت ،ضريب همبستگي پنج بعد
اصلي را بين  0/56تا  0/87گزارش كرده است .ضرايب آلفاي كرونباخ در هر يك از
عوامل اصلي روانآزردهخويي ،برونگرايي ،بازبودن ،سازگاري و وجدانيبودن به ترتيب

راهبردهاي مقابله اسالمي و ويژگيهاي شخصيتي دانشجويان بسيجي و غيربسيجي  /اسماعيل آزادي ،محمدرضا متيني صدر ،محمدرضا نوري و هما صادقي وزين

روش اجرای پژوهش
در ابتدا با انتخاب تصادفی دانشگاههای مورد نظر در مناطق چندگانه تهران ،دانشجویان
بسیجی و عادی انتخاب شدند و قبل از ارائه پرسشنامه به دانشجویان ،ضمن معرفی
خود ،توضیحات مختصری درباره هدف پژوهش ،ضرورت همکاری صادقانه آنها و
چگونگی پاسخدهی به سؤاالت داده شد و اینکه پاسخ درست یا غلطی وجود ندارد
و هر کس باید نظر خود را بیان کند و پاسخها کام ً
ال محرمانه خواهد ماند ،به صورت
گروهی به سؤاالت پاسخ دادند و محدودیت زمانی برای این کار وجود نداشت و در
کل ،به طور میانگین بین  15تا  20دقیقه زمان برای پاسخدهی به سؤاالت صرفشد.
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 0/68 ،0/56 ،0/73 ،0/86و  0/87به دست آمد .در پژوهش حاضر ،آلفای کرونباخ
برای روانرنجورخویی  ،0/747برونگرایی  ،0/731تجربهپذیری  ،0/801توافقپذیری
 0/709و برای مسئولیتپذیری  0/712به دست آمد.
مقیاس راهبردهای مقابله اسالمی ( :)ICSSاین مقیاس توسط احتشامزاده در سال
 1388با تأکید بر آیات قرآن اصول عقاید مذهب تشیع و پژوهشهای قبلی (مانند:
آذربایجانی )1382 ،در این زمینه ساخته شده است .مشتمل بر  32سؤال با دامنه
نمره از  32تا  128میباشد و دارای سه زیر مقیاس شناختی ،رفتاری ،عاطفی و یک
نمره کلی است .احتشامزاده ( )1388پایایی زیر مقیاسها و نمره کلی به ترتیبی که در
باال ذکر شد ،به شرح زیر گزارش نموده است .بازآزمایی ( 0/809 ،0/855 ،0/755و
 ،)0/823آلفای کرونباخ ( 0/740 ،0/855 ،0/830و  ،)0/933دو نیمهسازی گاتمن
( 0/622 ،0/882 ،0/795و  )0/884و به روش اسپیرمن ـ بروان (،0/889 ،0/817
 0/678و  .)0/885همچنین اعتبار همزمان این مقیاس با مقیاس دینداری آرین
( 0/69 )1377بوده است و اعتبار همزمان آن نیز با زیرمقیاسهای مقابله عمومی
براهنی و موسوی ( )1382به ترتیب با مقابله حل مسئله ( ،)r= 0/68مقابله هیجانی
( ،)r= 0/53مقابله حمایت اجتماعی ( ،)r= 0/74مقابله شناختی ( )r= 0/76و مقابله
جسمانی کردن ( )r= -0/28در سطح ( p> 0/01تا  ) p> 0/0001بوده است .الزم به
ذکر است که در پژوهش حاضر ،آلفای کرونباخ برای راهبرد شناختی  ،0/847راهبرد
رفتاری  ،0/714راهبرد عاطفی  0/802و برای نمره کلی راهبردهای مقابله اسالمی
 0/896به دست آمد.

یافتههای پژوهش
در این بخش ،یافتههای توصیفی و استنباطی مربوط به پژوهش ارائه شده است.
جدول  :1فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش

درصد

عضویت یا عدم عضویت در بسیج

فراوانی

بسیجی عادی

112

28/6

بسیجي فعال

118

30/1

غیربسیجی

162

41/3

کل

392

100

همانطور که در جدول شماره  1مشاهده میکنید ،جامعه آماری پژوهش را 112
دانشجوی بسیجی عادی ( 118 ،)28/6بسیجی فعال ( )30/1و  162نفر دانشجوی
غیربسیجی ( )41/3تشکیل میدهند.
برای بررسی ابعاد راهبردهای مذهبی در گروههای مورد مطالعه (بسیجی فعال،
بسیجی عادی و دانشجویان غیربسیجی) نیز از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره
استفاده شد.

آزمون چند

درجه آزادی

درجه آزادی

سطح

اثر

خطا

معناداری

776/00

0/001
0/001

ارزش

 Fتخمینی

پیالیی ـ بارتلت

0/276

20/74

6

المبدای ویلکز

0/726

22/35

6

774/00

هتلینگ ـ اللی

0/373

23/97

6

772/00

0/001

روی

0/362

46/77

3

388/00

0/001

متغیره

آنطور که آزمون معناداری مانوا در جدول  2نشان میدهد ،بین گروههای مورد
بررسی تفاوت معناداری وجود دارد.
جدول  :3نتایج تحلیل واریانس ( )ANOVAاثرات گروه بر راهبردهای مذهبی
متغیر

مجموع مجذورات

df

میانگین

مجذورات

F

سطح

معناداری

راهبرد شناختی

2710/40

2

1355/20

53/05

0/001

راهبرد رفتاری

1185/97

2

592/98

29/83

0/001

راهبرد عاطفی

941/40

2

470/70

45/78

0/001

راهبرد کلی

13609/182

2

6804/59

62/80

0/001

نتایج حاصل از تحلیل واریانس نشان میدهد که بین گروهها (بسیجی عادی،
بسیجی فعال و غیربسیجی) تفاوت معناداری در ابعاد راهبردهای مذهبی (شناختی،
رفتاری ،عاطفی و کلی) وجود دارد .به منظور بررسی دقیقتر تفاوت بین گروهها از
آزمون تعقیبی  LSDاستفاده شد که نتایج آن در جدول  4ارائه شده است.

راهبردهاي مقابله اسالمي و ويژگيهاي شخصيتي دانشجويان بسيجي و غيربسيجي  /اسماعيل آزادي ،محمدرضا متيني صدر ،محمدرضا نوري و هما صادقي وزين

جدول  :2نتایج آزمونهای معناداری تحلیل واریانس چند متغیره ( )MANOVAراهبردهای مذهبی
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جدول  : 4نتایج آزمون تعقیبی  LSDبرای گروههای بسیجی فعال ،بسیجی عادی و دانشجویان
غیربسیجی در ابعاد راهبردهای مذهبی

معناداری
0/001

0/621

4/39

غیربسیجی

0/020

0/666

1/56

بسیجی عادی

0/001

0/611

5/96

غیربسیجی

0/001

0/621

-4/39

بسیجی عادی

0/001

0/611

-5/96

بسیجی فعال

0/898

0/588

0/075

بسیجی فعال

بسیجی عادی

0/001

0/539

3/56

غیربسیجی

0/898

0/547

-3/49

بسیجی عادی

بسیجی فعال

0/001

0/539

-3/56

غیربسیجی

0/001

0/547

-3/49

بسیجی عادی

0/001

0/539

-3/56

بسیجی فعال

0/474

0/422

-/302

بسیجی فعال

0/001

0/394

2/98

غیربسیجی

0/474

0/422

0/302

بسیجی عادی

0/001

0/388

3/28

غیربسیجی

0/001

0/394

-2/98

بسیجی عادی

0/001

0/388

-3/28

بسیجی فعال

0/159

1/37

-1/93

بسیجی فعال

0/001

1/27

10/87

غیربسیجی

0/159

1/37

1/93

بسیجی عادی

بسیجی فعال

0/001

1/25

12/81

غیربسیجی

0/001

1/27

-10/87

بسیجی عادی

غیربسیجی

0/001

1/25

-12/81

بسیجی فعال

غیربسیجی

راهبرد رفتاری

غیربسیجی

راهبرد شناختی

بسیجی فعال

بسیجی عادی
بسیجی فعال
غیربسیجی

راهبرد عاطفی

فصلنامه (علمي  -پژوهشي) مطالعات راهبردی بسیج  /سال هفدهم  /شماره / 62بهار 1393

0/020

0/666

-1/56

بسیجی فعال

بسیجی عادی

بسیجی عادی
راهبرد کلی
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خطای استاندارد اختالف میانگینها ( )I-Jنوع عضویت ()J

نوع عضویت ()I

متغیر

همانطور که جدول  LSDنشان میدهد ،در راهبرد شناختی تفاوت میانگینها
معنادار بوده و دانشجویان بسیجی فعال از دانشجویان عادی بسیجی و غیربسیجی
از راهبردهای شناختی مذهبی بیشتری استفاده میکنند و نیز وضعیت دانشجویان
بسیجی عادی ،به طور معناداری از دانشجویان غیربسیجی بهتر است .در راهبرد
رفتاری مذهبی دانشجویان بسیجی فعال و عادی تفاوت میانگین معناداری نداشتند
اما هر دو گروه از وضعیت بهتری نسبت به دانشجویان غیربسیجی برخوردار بودند

جدول  :5نتایج آزمونهای معناداری تحلیل واریانس چند متغیره ( )MANOVAصفات شخصیت
آزمون چند

درجه آزادی

درجه آزادی

سطح

اثر

خطا

معناداری

772/00

0/001
0/001

ارزش

 Fتخمینی

پیالیی ـ بارتلت

0/238

10/41

10

المبدای ویلکز

0/770

10/76

10

770/00

هتلینگ ـ اللی

0/289

11/11

10

768/00

0/001

روی

0/250

19/31

5

386/00

0/001

متغیره

همانطور که آزمون معناداری مانوا در جدول  5نشان میدهد ،بین گروههای مورد
بررسی تفاوت معناداری وجود دارد.
جدول  :6نتایج تحلیل واریانس ( )ANOVAاثرات گروه بر ابعاد شخصیتی

سطح

متغیر

مجموع مجذورات

df

میانگین مجذورات

F

روانرنجورخویی

2904/64

2

1452/32

33/32

0/001

برونگرایی

190/50

2

95/254

4/26

0/015

تجربهپذیری

258/04

2

129/021

5/66

0/004

توافقپذیری

2576/570

2

1288/28

34/40

0/001

وجدانیبودن

912/54

2

456/27

14/42

0/001

معناداری

نتایج حاصل از تحلیل واریانس نشان میدهد که بین گروهها (بسیجی عادی،
بسیجی فعال و غیربسیجی) تفاوت معناداری در ابعاد شخصیتی روانرنجورخویی،
برونگرایی ،تجربهپذیری ،توافقپذیری و وجدانیبودن (مسئولیتپذیری) وجود دارد.
به منظور بررسی دقیقتر تفاوت بین گروهها از آزمون تعقیبی  LSDاستفاده شد که
نتایج آن در جدول  7ارائه شده است.

راهبردهاي مقابله اسالمي و ويژگيهاي شخصيتي دانشجويان بسيجي و غيربسيجي  /اسماعيل آزادي ،محمدرضا متيني صدر ،محمدرضا نوري و هما صادقي وزين

( .)0P</001در راهبرد عاطفی مذهبی نیز دانشجویان بسیجی فعال و عادی ،تفاوت
میانگین معناداری مشاهده نشد اما هر دو گروه وضعیت بهتری از دانشجویان غیربسیجی
داشتند ( )0P</001و در راهبرد کلی مذهبی نیز وضعیت بسان بعد رفتاری و عاطفی
مذهبی بود.
برای بررسی ابعاد پنجگانه شخصیتی در گروههای مورد مطالعه (بسیجی فعال،
بسیجی عادی و دانشجویان غیربسیجی) از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره استفاده
شد.
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جدول  : 7نتایج آزمون تعقیبی  LSDبرای گروههای بسیجی فعال ،بسیجی عادی و دانشجویان
غیربسیجی در ابعاد پنجگانه شخصیت

معناداری خطای استاندارد اختالف میانگینها ( )I-Jنوع عضویت ( )Jنوع عضویت ()I

0/002

0/870

-2/73

بسیجی عادی

0/001

0/798

-6/43

غیربسیجی

0/001

0/811

3/69

بسیجی عادی

0/001

0/798

6/43

بسیجی فعال

0/028

0/623

-1/37

بسیجی فعال

بسیجی عادی

0/698

0/580

0/225

غیربسیجی

0/028

0/623

1/37

بسیجی عادی

بسیجی فعال

0/005

0/572

1/59

غیربسیجی

0/698

0/580

-0/225

بسیجی عادی

0/005

0/572

-1/59

بسیجی فعال

0/100

0/629

1/03

بسیجی فعال

0/001

0/586

1/96

غیربسیجی

0/100

0/629

-1/03

بسیجی عادی

0/108

0/577

0/930

غیربسیجی

0/001

0/586

-1/96

بسیجی عادی

0/108

0/577

0/930

بسیجی فعال

0/341

0/807

-0/770

بسیجی فعال

0/001

0/751

4/77

غیربسیجی

0/341

0/807

0/770

بسیجی عادی

بسیجی فعال

0/001

0/740

5/54

غیربسیجی

0/001

0/751

-4/77

بسیجی عادی

غیربسیجی

0/001

0/740

-5/54

بسیجی فعال

غیربسیجی

برونگرایی

غیربسیجی

روانرنجورخویی

بسیجی فعال

بسیجی عادی
بسیجی فعال
غیربسیجی

تجربهپذیری
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0/001

0/811

-3/69

غیربسیجی

بسیجی عادی

بسیجی عادی
توافقپذیری
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0/002

0/870

2/73

بسیجی فعال

متغیر

معناداری خطای استاندارد اختالف میانگینها ( )I-Jنوع عضویت ( )Jنوع عضویت ()I

0/003

0/742

-2/20

بسیجی فعال

0/037

0/691

1/44

غیربسیجی

0/003

0/742

2/20

بسیجی عادی

بسیجی فعال

0/001

0/680

3/65

غیربسیجی

0/037

0/691

-1/44

بسیجی عادی

غیربسیجی

0/001

0/680

-3/65

بسیجی فعال

متغیر

بسیجی عادی
وجدانیبودن

نمودار  .1میانگین راهبردهای مذهبی در گروههای مورد مطالعه (بسیجی عادی ،بسیجی فعال و غیربسیجی)
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نتایج جدول  LSDنشان میدهد که در مؤلفه روانرنجورخویی ،دانشجویان
بسیجی فعال به طور معناداری تفاوت میانگین آنها از دانشجویان بسیجی عادی
( 0P</001و )-2/73و غیربسیجیان( 0P</001و )-6/43پایینتر است و تفاوت
میانگین دانشجویان بسیجی عادی ( 0P</001و )-3/69معنادار بوده و از میانگین
دانشجویان غیربسیجی کمتر میباشد .در مؤلفه برونگرایی ،دانشجویان بسیجی
عادی با غیربسیجیان تفاوت معناداری نداشتند اما دانشجویان بسیجی فعال دارای
وضعیت بهتری از دو گروه مذکور بودند ( .)0P</005در تجربهپذیری دانشجویان
فعال بسیجی با بسیجی عادی و غیر بسیجیان تفاوت معناداری نداشتند اما تفاوت
میانگین بسیجی عادی از غیربسیجی معنادار بود و وضعیت بهتری داشتند (0P</001
و .)1/96در توافقپذیری ،بسیجی عادی و فعال تفاوت معناداری نداشتند اما دو گروه از
وضعیت بهتری نسبت به گروه غیربسیجی برخوردار بودند( .)0P</001در بعد وجدانی
بودن ،تفاوت میانگین دانشجویان بسیجی فعال از بسیجی عادی و غیربسیجی باالتر
بود ( )0P</001و دانشجویان بسیجی عادی نیز از دانشجویان غیربسیجی وضعیت
بهتری داشتند (.)0P</03
وضعیت توصیفی گروههای مورد مطالعه (بسیجی عادی ،بسیجی فعال و غیربسیجی)
در ابعاد راهبردهای مذهبی را در نمودار زیر مشاهده میکنید.
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همانطور که مشاهده میکنید ،میانگین دانشجویان بسیجی (عادی و فعال) در ابعاد
شناختی ،رفتاری و عاطفی راهبردهای مقابله مذهبی باالتر از دانشجویان غیربسیجی
قرار دارند و با میانگین برش فرضی  27 ،32و  20برای ابعاد شناختی ،رفتاری و عاطفی
میانگین دو گروه دانشجویان از میانگینهای فرضی باالتر میباشد و دانشجویان بسیجی
دارای میانگینهای باالتری در ابعاد شناختی ،رفتاری و عاطفی مذهبی در مواجهه با
شرایط تنشزا هستند و شاهد استفاده بیشتر و وضعیت مذهبی بهتری در دانشجویان
بسیجی (فعال و عادی) میباشیم.
برای بررسی نیمرخ توصیفی گروههای مورد مطالعه (بسیجی عادی ،بسیجی فعال
و غیربسیجی) در ابعاد شخصیتی نمودار مربوطه ارائه شده است که مشاهده میکنید.
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نمودار  .2تفاوت ابعاد شخصیتی در گروههای مورد مطالعه (بسیجی عادی ،بسیجی فعال و
غیربسیجی)

همانطور که در نمودار باال میبینید ،میانگین نمرات دانشجویان بسیجی (فعال و عادی)
در ابعاد برونگرایی ،تجربهپذیری ،توافقپذیری و مسئولیتپذیری باالتر از دانشجویان
عادی قرار دارند و دانشجویان عادی در بعد روانرنجورخویی باالتر از دانشجویان بسیجی
میباشند .با فرض نمره میانگین برش برای نمرات ابعاد پنجگانه شخصیتی دانشجویان
بسیجی در بعد روان رنجورخویی با میانگین پایینتر از حد متوسط یعنی  32/87قرار
دارند و نشان میدهد دانشجویان بسیجی از شخصیت سالمی برخوردار هستند و در
سایر ابعاد نیز نمرات میانگین آنان باالتر از  36قرار دارند که نشان از وضعیت مناسب
آنان در وضعیت برونگرایی ،تجربهپذیری ،توافقپذیری و مسئولیتپذیری دارد اما در
بعد روانرنجورخویی دانشجویان غیربسیجی با میانگین  38/01باالتر از میانگین 36
قرار دارند .در جدول شماره  ،8ماتریس همبستگی برای بررسی ارتباط ابعاد مذهبی و
شخصیتی را مشاهده میکنید.

جدول  .8میانگین ،انحراف استاندارد و همبستگیهای متقابل برای متغیرهای پژوهش

متغیرها

 .1روانرنجورخویی
 .2برونگرایی
 .3تجربهپذیری
 .4توافقپذیری
 .5مسئولیتپذیری

شناختی
 .7مقابله مذهبی
رفتاری
 .8مقابله مذهبی
عاطفی

M

7/12 35/00

-

-0/396 4/76 40/15
4/82 38/29

2

**

-0/097

4

0/081

-

**

0/301

**
**

-

-0/525 6/62

**

0/326

-0/377 5/81 43/15

**

0/448

**

0/195

**

0/155

**

0/386 *0/121

40/61

-0/196 5/68 43/28

-0/132 4/77 34/59

-0/171 3/55 24/90

 .9مقابله مذهبی کلی -0/197 11/94 102/78

6

8

0/455

**

**

*

0/225

**

0/302

**

*

0/245 *0/122

**

0/308 0/097

**

**

**

0/190

**

**

0/179

**

0/330

**

0/195

0/129 0/007

0/122

-

-

**

0/637

0/518

0/872 0/885

**

**

**

0/567

**

**

0/771

**

-

()*0p</005( , )**0p</001

بر اساس جدول  8راهبرد کلی مقابله مذهبی با روانرنجورخویی به طور
منفی و معنادار( )0p</001و با سازههای شخصیتی برونگرایی ،توافقپذیری و
مسئولیتپذیری به طور مثبت و معناداری دارای رابطه مثبت معنیداری میباشد
( .)0p</001و بر این اساس ،دانشجویان دارای راهبردهای مقابله مذهبی کلی از
روانرنجورخویی پایین و از برونگرایی ،توافقپذیری و مسئولیتپذیری بیشتری
برخوردار هستند .همچنین راهبرد شناختی با روانرنجورخویی به طور منفی و معنادار
( )0p</001و با برونگرایی ،توافقپذیری و مسئولیتپذیری دارای رابطه مثبت و
معنادار در سطح ( )0p</001و با تجربهپذیری نیز دارای رابطه مثبت و معنادار در
سطح ( )0p</005بود .راهبرد رفتاری نیز با روانرنجورخویی به طور منفی و معنادار
( )0p</001و با مسئولیتپذیری به طور مثبت و معنادار در سطح ( )0p</001و
با برونگرایی و توافقپذیری در سطح ( )0p</005دارای رابطه مثبت و معناداری
بوده و راهبرد عاطفی نیز با روانرنجورخویی به طور منفی و معنادار ( )0p</001و
با برونگرایی ،توافقپذیری و مسئولیتپذیری در سطح ( )0p</001و با تجربهپذیر
بودن در سطح ( )0p</005به طور مثبت و معناداری در ارتباط است.
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 .6مقابله مذهبی

SD

1

3

5

7

9
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بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی مقایسهای راهبردهای مقابله اسالمی و ابعاد شخصیتی
در دانشجویان بسیجی و عادی بود .جامعه آماری پژوهش شامل  392نفر دانشجوی
کارشناسی بسیجی ( 93پسر و  137دختر) و غیربسیجی ( 65پسر و  97دختر) از
دانشگاههای دولتی شهر تهران بود که به شیوه نمونهگیری خوشهای تصادفی و بر
اساس فرمول تعیین حجم نمونه در برآورد نسبتها انتخاب شدند.
همانطور که نتایج نشان داد ،در مقایسه سازه راهبردهای مقابله اسالمی ،میانگین
دانشجویان بسیجی (فعال و عادی) در راهبردهای مقابله اسالمی (شناختی ،رفتاری
و عاطفی) بیشتر از دانشجویان غیربسیجی بود؛ در راهبرد شناختی تفاوت میانگینها
معنادار بوده و دانشجویان بسیجی فعال از دانشجویان عادی بسیجی و غیربسیجی از
راهبردهای شناختی مذهبی بیشتری استفاده میکنند .وضعیت دانشجویان بسیجی
عادی به طور معناداری از دانشجویان غیربسیجی بهتر بود .در راهبرد رفتاری مذهبی
دانشجویان بسیجی فعال و عادی تفاوت میانگین معناداری نداشت اما هر دو گروه
از وضعیت بهتری نسبت به دانشجویان غیربسیجی برخوردار بودند ( .)0P</001در
راهبرد عاطفی مذهبی نیز دانشجویان بسیجی فعال و عادی تفاوت میانگین معناداری
مشاهده نشد اما هر دو گروه ،وضعیت بهتری از دانشجویان غیربسیجی داشتند
( .)0P</001و در راهبرد کلی مذهبی نیز وضعیت بسان بعد رفتاری و عاطفی مذهبی
بود .این بدان معناست که دانشجویان بسیجی در قیاس با دانشجویان غیربسیجی از
راهبردهای شناختی مذهبی (مثل آزمایش دانستن رویدادهای ناخوشایند زندگی،
اعتقاد به قضا و قدر الهی ،شکرگزاری خداوند ،اعتقاد به خواندن قرآن و ادعیه در هنگام
وقایع ناگوار) ،راهبردهای رفتاری مذهبی (مثل راهنما قرار دادن سخن امامان ،ترجیح
دادن سعادت اخروی به دنیوی و عدم خروج از دستورات دینی در تمایالت جنسی)
و راهبردهای عاطفی (مثل نذر و روزه گرفتن ،قرآن خواندن ،صدقه دادن ،توسل به
معصومین و زیارت) بیشتری استفاده میکنند .نتایج تحقیق حاضر همسان با پژوهش
حاتمی و شعبانی ( )1389میباشد؛ آنان به بررسی ویژگی دینداری در دانشجویان
دختر بسیجی پرداختند که نتایج نشان داده بود دانشجویان دختر بسیجی از لحاظ
شناخت و باور دینی در وضعیت بهتری از دانشجویان عادی قرار دارند .موسوی ()1391
به ابعاد دینداری باالتری در دانشجویان شاهد در مقایسه با غیرشاهد دست یافت.
همانطور که فزر ( )2005و روکاس ( )2005اشاره داشتند ،عقایدی که افراد مذهبی
دارند باعث ترجیحات و ارزشگذاری امور نزد آنان میشود و این خود باعث تفاوت آنان
در رویههای مختلف زندگی و سبک زندگی خاص به خود خواهد شد .پارگامنت و

1

1 - Munoz – Garcia, A.
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همکاران ( )1999نشان دادند که روشهای مقابله مذهبی که برای دستیابی به کنترل
طرح میشوند ،میتوانند بیش از مقابلههای سنتی غیرمذهبی و عمومی ،سازگاری
فرد را پیشبینی کنند و عقاید مذهبی بخش مهمی از فرهنگ هر فرد است و امروزه
بیشتر مردم از عقاید مذهبی برای فهم خود و جهان پیرامونشان استفاده میکنند
و این عقاید دینی یک جهانبینی اعطا میکند که همه رویدادهای به وقوع پیوسته
در جهان را معنیدار میسازد (احتشامزاده )1388 ،و سبب میشود ،حوادث موجود در
جهان را مثبت ارزیابی کنند (صادقی و همکاران .)1389 ،دانشجویان بسیجی با پایبندی
که به آموزههای دینی دارند و با شرکت در مراسمهای مذهبی باعث نهادینه کردن
آموزههای دینی در سه بعد اساسی شناختی ،عاطفی و رفتاری میشوند .ذکر این نکته
ضروری است که یک فرد دیندار باید در سه بعد ذکر شده هماهنگی الزم را به دست
آورد تا شاهد اثرگذاری آن در زندگی فرد باشیم و ما شاهد این مسئله هستیم که افراد
مذهبی که به معنای واقعی اندیشههای دینی در آنها نمود پیدا کرده است ،در ابعاد
شناختی ،رفتاری و عاطفی با دانشجویان عادی تفاوت دارند .دانشجویان بسیجی اغلب
با پرورش در خانوادههای مذهبی و آشنا شدن با اندیشههای مذهبی شاهد نهادینه
شدن آموزههای اسالمی در شخصیت آنان هستیم.
در مؤلفه روانرنجورخویی دانشجویان بسیجی فعال به طور معناداری تفاوت میانگین
آنها از دانشجویان بسیجی عادی ( 0P</001و )-2/73و غیربسیجیان(0P</001
و )-6/43پایینتر است .و تفاوت میانگین دانشجویان بسیجی عادی (0P</001
و )-3/69معنادار بوده و از میانگین دانشجویان غیربسیجی کمتر میباشد .در مؤلفه
برونگرایی دانشجویان بسیجی عادی با غیربسیجیان تفاوت معناداری نداشتند اما
دانشجویان بسیجی فعال ،دارای وضعیت بهتری از دو گروه مذکور بودند (.)0P</005
در تجربهپذیری دانشجویان فعال بسیجی با بسیجی عادی و غیربسیجیان تفاوت
معناداری نداشتند اما تفاوت میانگین بسیجی عادی از غیربسیجی معنادار بود و
وضعیت بهتری داشتند ( 0P</001و .)1/96در توافقپذیری بسیجی عادی و فعال
تفاوت معناداری نداشتند اما دو گروه از وضعیت بهتری نسبت به گروه غیربسیجی
برخوردار بودند( .)0P</001در بعد وجدانی بودن تفاوت میانگین دانشجویان بسیجی
فعال از بسیجی عادی و غیربسیجی باالتر بود ( )0P</001و دانشجویان بسیجی عادی
نیز از دانشجویان غیربسیجی وضعیت بهتری داشتند ( .)0P</03ساروگلو و مونزـ
گارسیا ( )2008معتقدند که تفاوتهای فردی در باورها و عقاید مذهبی باعث ایجاد
تفاوتهای فردی میشود و این ویژگیها باعث تفاوت افراد مذهبی با غیرمذهبی در
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مواجهه با رویدادهای تنیدگیزا و ابعاد شخصیتی مثل روانرنجورخویی ،تجربهپذیر
بودن و مسئولیتپذیری میگردد .اشخاصی که بیشتر مذهبی و معنوی هستند ،دارای
سالمت جسمی و روانی بهتری نیز میباشند؛ چرا که عمل به دستورات دینی سبب
بهبود سالمت فرد نیز میشود (کوینگ و کوهن  .)2002 ،و علت سالمت روانشناختی افراد
مذهبی در مقایسه با افراد غیرمذهبی را در سبک زندگی آنان میدانند (کینگ .)1990 ،
در آزمون روابط بین راهبردهای مقابله مذهبی با ابعاد شخصیت ،نتایج نشان داد
که ابعاد شناختی ،رفتاری و عاطفی دارای رابطه منفی و معناداری با روانرنجورخویی
و رابطه مثبت معنادار با ابعاد چهارگانه دیگر شخصیت است و راهبردهای رفتاری
و عاطفی نیز دارای رابطه منفی معنادار با روانرنجورخویی و رابطه مثبت معنادار با
مؤلفههای دیگر میباشد .در مورد ارتباط معنادار راهبردهای مذهبی با ابعاد شخصیتی،
احتشامزاده و همکاران ( )1387نیز بین راهبردهای مقابله اسالمی با ویژگیهای
شخصیتی همبستگی معناداری به دست آوردند .پژوهش نیکرهان ،جهانبخشگنجه،
زاریان و نقشینه ( )2012بین ابعاد شخصیتی با راهبردهای مقابلهای ارتباط معناداری
را نشان داد .نتایج تحقیق مصطفایی ( )2012نیز گویای آن است که ارتباط معنادار و
مثبتی بین جهتگیری مذهبی و راهبردهای مقابلهای وجود دارد .پژوهش فرانسیس
( )1992نشان داد افراد مذهبی نمره پایینتری در روانرنجورخویی دارند.
افراد دیندار از طریق نیایش و عبادت ،میزان تنش خود را کاهش میدهند و گوش
کردن به موعظههای مذهبی و خواندن کتابهای دینی باعث بهبود عملکرد شناختی
آنان نیز میگردد و آنان را از اضطراب که از مؤلفههای اصلی روانرنجورخویی است،
محافظت و مصون نگه میدارد .بر اساس دیگر مطالعات انجام شده ،بین مذهبی بودن
و معنادار بودن زندگی و سالمت روانی ،ارتباط نزدیكی وجود دارد .در یك سنجش
صورت گرفته روی افراد بزرگسال با میانگین سنی  37/4سال ،مشاهده شد كه بین
سه شاخص مذهبی بودن (فعالیتهای مذهبی سازمانیافته و غیرسازمانیافته) روحیه
داشتن و دلگرمی به زندگی ،همبستگی مثبتی وجود دارد (مارک استوم  .)1999 ،مذهب
به عنوان یک راهبرد اساسی در معنادهی به زندگی در مقابله با رویدادهای ناخوشایند،
نقش مهمی را ایفا میکند؛ از جمله برگین ،مسترز و ریچاردز ( )1988با بررسی که
روی  24مقاله در باب مذهب و سالمت روان داشتند ،به این نتیجه رسیدند که مذهب
1

2

3
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1- Koenig, H. G., & Cohen, H. J.
2- King, D. G
3- Francis, L. J.
4- Markstrom, C. A.
5- Bergin, A. E., Masters, K. S. & Richards, P. S.

با سالمت روان در ارتباط است .مطالعات اچلی ( )2002نشان از سودمند بودن مذهب
در زندگی و عامل بازدارنده در برابر بسیاری از آسیبهاست .برگین ( )1991معتقد است،
تفکر مذهبی به دالیل متعدد دارای تأثیرات مثبت و پیامدهای مناسب بر وضعیت
روانشناختی میباشد؛ از جمله .1 :مذهب معنایی برای زندگی فراهم میسازد  .2امید
و خوشبینی را فراهم میآورد  .3به افراد مذهبی احساس کنترل توسط خداوند را
میدهد که احساس عدم کنترل شخص را جبران میکند  .4راه و روش زندگی بهتر
را برای افراد فراهم میآورد  .5هنجارهای مثبت اجتماعی را ایجاد میکند که خود
حمایتهای اجتماعی را بر میانگیزد (خسروی و اربابی.)1378 ،
در امر گزینش و آموزش باید به سه مؤلفه در زمینه دینداری توجه شود:
بعد شناختی ،مانند :استعانت از خداوند ،اعتقاد به قضا و قدر الهی ،اعتقاد به
دستورات دینی ،شکر نعمتهای خداوند ،اعتقاد به تأثیر آموزههای دینی ،آمادگی برای
تحمل سختیها در راه رضای خداوند ،بصیرت کافی و الزم نسبت به حوادث و وقایع
روز ،دستیابی به اندیشههای علمی الزم در راه پیشبرد اهداف انقالب و ...
بعد رفتاری ،مانند :انتخاب تصمیمات دشوار زندگی بر اساس رضای خداوند ،راهنما
قرار دادن سخنان ائمه در سختیها ،الگو قرار دادن رفتار پیامبر(ص) و ائمه اطهار،
مشورت با افراد مذهبی و روحانی در تصمیمات دشوار زندگی ،خودداری از گناه در
زندگی و ...
بعد عاطفی ،مانند :زیارت ائمه و اماکن مذهبی به منظور کاهش فشار روحی و روانی،
توسل به معصومین (ع) ،کمک به مستمندان و نیازمندان ،روزه گرفتن ،نماز و دعا و ...
برای گزینش نیروهای کارآمد در بسیج و آموزش آنان به ابعاد مختلف شخصیتی
توجه شود و بهتر است از آزمونهای روانی در بعد شخصیتی برای سنجش آنان استفاده
گردد .این پژوهش در راستای سایر پژوهشها مؤید این مطلب است که افراد دیندار که
دانشجویان بسیجی نیز در زمره این افراد قرار دارند ،دارای ابعاد شخصیتی سالمتری
در مقایسه با سایر دانشجویان غیربسیجی هستند .نتایج این پژوهش میتواند برای امر
مشاوره با دانشجویان بسیجی ،گزینش نیروهای بسیجی و آموزش راهبردهای مذهبی
و شخصیتی آنان مورد استفاده قرار گیرد و شروعی برای انجام پژوهشهای بنیادی در
حوزه روانشناختی بسیج باشد.
1
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