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Background and Objectives: Various factors are involved in promoting
the psychological hardiness of students during the coronavirus epidemic.
Therefore, this study aimed to determine the role of religious coping and
moral intelligence in predicting the psychological hardiness of students
during the coronavirus epidemic.
Materials and Methods: The present descriptive-analytical study was
conducted on all male and female students of Ghaen School of Nursing and
Midwifery, Birjand, Iran, within the academic year of 2020-2021. The
samples (n=180) were selected by available sampling method and responded
online to the scale of Religious Coping Scale ( Pargament et al.), Moral
Intelligence (Lenick and Kiel), Psychological Toughness (Kiamarei et al.).
The collected data were analyzed in SPSS software (version 25) using the
Pearson correlation test and multiple regressions simultaneously.
Results: The results showed that the relationship of positive religious coping
and moral intelligence with psychological hardiness was positive and
significant. However, the relationship between negative religious coping and
psychological hardiness was negative and significant (P<0.01). Moreover,
religious coping and moral intelligence explained 47.9% of the variance of
psychological hardiness.
Conclusions: Based on the results, students' psychological hardiness during
the coronavirus epidemic could be predicted through religious coping and
moral intelligence. Therefore, it is recommended to consider these two
variables in students' education programs.

[ DOI: 10.52547/psj.19.4.25 ]

Keywords: Coronavirus;
Psychological Hardiness

Moral

Intelligence;

Religious

Coping;

Copyright © 2021 Pajouhan Scientific Journal. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons AttributionNonCommercial 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and redistribute the material
just in noncommercial usages, provided the original work is properly cite.

مجله علمی پژوهان

نشناختی
اخالقی در
مذهبی19و ،هوش
سرسختی 25تا 32
بینی صفحات
پیش،1400
تابستان
شماره ،4
نقش مقابلههای دوره
: 10.52547/psj.19.4.25
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چکیده
تاریخ دریافت مقاله1400/03/11 :
تاریخ پذیرش مقاله1400/03/19 :
تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم
پزشکی همدان محفوظ است.

سابقه و هدف :عوامل بسیاری در ارتقای سرسختی روانشناختی دانشجویان در دوران کرونا نقش دارند .هدف
مطالعه حاضر تعیین نقش مقابلههای مذهبی و هوش اخالقی در پیشبینی سرسختی روانشناختی دانشجویان
در دوران کرونا بود.

یافتهها :نتایج نشان داد رابطه بین مقابله مذهبی مثبت و هوش اخالقی با سرسختی روانشناختی مثبت و
معنادار ،اما رابطه بین مقابله مذهبی منفی با سرسختی روانشناختی منفی و معنادار بود ( .)P>0/01همچنین
مقابلههای مذهبی و هوش اخالقی  47/9درصد از واریانس سرسختی روانشناختی را تبیین کردند.
نتیجه گیری :بر اساس نتایج میتوان سرسختی روانشناختی دانشجویان را در دوران کرونا از طریق مقابلههای
مذهبی و هوش اخالقی پیشبینی کرد .ازاینرو ،درنظرگرفتن این دو متغیر در برنامههای آموزشی دانشجویان
توصیه میشود.
واژگان کلیدی :سرسختی روانشناختی؛ کرونا؛ مقابلههای مذهبی؛ هوش اخالقی
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شکست در درمانهای مختلف و قدرت انتقال زیاد این بیماری
باعث شده است استرس و اضطراب قابلمالحظهای حول کرونا
ویروس  2019در افراد سالم به وجود آید ] .[2یکی از تدابیر در
نظر گرفتهشده برای مهار و کنترل ویروس کووید  ،19ایجاد
قرنطینه خانگی ،فاصلهگذاری اجتماعی ،تعطیلی مدارس و
دانشگاهها بود .بسیاری از دانشجویان برای اولین بار بود که در
کالسهای مجازی شرکت میکردند و تجربه چنین بیماری
همهگیری را نداشتند؛ همین موضوع موجب ایجاد ترس و استرس
قابلتوجهی در آنها شد ].[3
مجله علمی پژوهان ،دوره  ،19شماره  ،4تابستان 1400
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مقدمه
کرونا ویروس  )Coronavirus 2019( 2019از شهر ووهان،
استان هوبی کشور چین آغاز شد و پس از مدت کوتاهی در
سرتاسر جهان انتقال یافت .اولین مورد کرونا ویروس  2019کشور
ایران در تاریخ  30بهمن  1398در استان قم شناسایی شد.
گسترش این بیماری در سطح جهانی آنچنان پرسرعت بود که
بهعنوان بزرگترین تهدید سالمت عمومی افراد در سال 2020
شناخته شد ] .[1ویروس کووید  19عالئم بسیار متنوعی مانند
تب باال ،سرفه خشک ،بدندرد و تنگی نفس دارد .دامنه گسترده
شیوعشناسی ،شایعات و اطالعات غلط درباره منشأ بیماری،

] [ Downloaded from psj.umsha.ac.ir on 2022-12-10

مواد و روش ها :مطالعه حاضر توصیفی-تحلیلی بود .جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانشجویان دختر
و پسر دانشکده پرستاری و مامایی شهر قائن در سال تحصیلی  1399-1400بودند .درمجموع  180نفر به
روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و به مقیاس مقابله مذهبی پارگامنت و همکاران ،هوش اخالقی لنیک و
کیل و سرسختی روانشناختی کیامرئی و همکاران به شیوه اجرای اینترنتی پاسخ دادند .برای تحلیل دادهها
از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه 25
استفاده شد.

مؤمنیجو و همکاران
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باوجوداین ،افراد به دلیل تفاوتهای فردی و ویژگیهای
شخصیتی که بین آنها وجود دارد ،به شیوههای گوناگون در برابر
حوادث و فشارهای زندگی واکنش نشان میدهند ] .[4در همین
راستا محققان در بین جنبههای مهم شخصیتی ،از سرسختی
روانشناختی نام میبرند که ویژگی مهمی در مواجهه با حوادث
فشارزای زندگی است و بهعنوان یک منبع مقاومت و سپر محافظ
عمل میکند ] .[5-6سرسختی روانشناختی ( Psychology
 )Hardinessرا ترکیبی از باورها درباره خویش و جهان تعریف
میکنند که از سه مؤلفه تعهد (احساس درآمیختگی با بسیاری از
جنبههای زندگی مثل خانواده ،شغل و روابط بینفردی .فردی که
این احساس را دارد ،معنا و هدفمندی زندگی و کار و خانواده را
دریافته است) ،کنترل (اعتقاد مبنی بر اینکه رویدادهای زندگی و
پیامدهای آن قابل پیشبینی و کنترل هستند و میتوان آنها را
تغییر داد) و مبارزهجویی (این باور که تغییر ،جنبهای عادی از
زندگی است و وضعیتهای مثبت یا منفی که به سازگاری مجدد
نیاز دارند ،فرصتی برای رشد و یادگیری بیشتر هستند ،نه
تهدیدی برای امنیت و آسایش فرد) تشکیل شده و درعینحال
یک ساختار واحد است که از عمل یکپارچه و هماهنگ این سه
مؤلفه مرتبط با هم سرچشمه میگیرد ] .[7-8پژوهشها از نقش
سرسختی روانشناختی در کاهش اضطراب کرونا ] ،[9کاهش
استرس دوران دانشجویی ] [10و بهبود بهزیستی ذهنی در
پرستاران ] [11حکایت دارند.
از سویی هوش اخالقی ( )Moral Intelligenceبهعنوان
منشوری برای راهنمایی رفتار انسان و تصمیمگیری درباره آنچه
درست و نادرست است ،در شرایط سخت عمل میکند و
چارچوبی را برای عملکرد صحیح انسان فراهم میآورد ].[12
هوش اخالقی توصیفکننده تمایل و توانایی فرد در پیشبرد
اهداف غیرشخصی و مسائلی بهغیراز مسائل شخصی است که
قواعد پویا و پایدار را ساختاردهی میکند و فعالیت فرد را در
محیطش بهبود میبخشد ] .[13ازنظر  Lennickو  Kielابعاد
هوش اخالقی عبارت است از )1 :درستکاری :کسی که هوش
اخالقی باالیی دارد ،به شیوههایی که با عقایدش سازگار باشد،
عمل میکند؛  )2مسئولیتپذیری :کسی که هوش اخالقی باالیی
دارد ،مسئولیت اعمال و اشتباهات خود را میپذیرد؛  )3دلسوزی:
فرد دلسوز در اوضاع نابسامان دیگران ،از خود دلسوزی نشان
میدهد؛  )4بخشش :یعنی فرد نیازهای روحی خود و دیگران را
حس میکند و از خطاهای دیگران میگذرد ] .[14این ابعاد
چهارگانه  10مجموعه شایستگی دارند که شامل انسجام ،صداقت،
شجاعت ،رازداری ،انجام تعهدات فردی ،خودکنترلی،
خودمحورسازی ،کمک به دیگران ،مراقبت از دیگران و درک
نیازهای روحی خود است ] .[15از مهمترین فواید هوش اخالقی
میتوان به فعالیتهای گروهی ،افزایش بهرهوری ،تصمیمگیری بر
مبنای اصول اخالقی و ارزشی اشاره کرد که در بهوجودآمدن

تصویری مثبت از مدیریت بحران در ذهن مردم مؤثر است ].[16
در همین راستا رابطه هوش اخالقی با حل مسائل پیچیده و
مواجهه با چالشهای بشری ] ،[17نقش هوش اخالقی در
پیشبینی تابآوری پرستاران ] [18و رابطه هوش اخالقی با
تابآوری روانشناختی دانشآموزان ] [19تأیید شده است.
در اثر تغییراتی که در زمینه فکری و معنوی در زندگی
انسانها ایجاد شده است ،آدمی خأل و شکاف عظیمی در عرصه
زندگی تجربه کرده و آن نبود باورهای معنوی و نگرشهای
مذهبی است ] .[10مقابله مذهبی ( )Religious copingبیانگر
تالشهایی برای استفاده از آموزههای دینی ،با هدف درک و
رویارویی با تجارب تنیدگیزای زندگی است ] .[20مقابله مذهبی
منبعی درونی برای جستوجوی معنا ،افزایش صمیمیت با خدا،
دریافت مفهوم زندگی و کسب آرامش است ] .[21در مقابله
مذهبی از منابع مذهبی مثل دعا ،نیایش ،توکل و توسل به خداوند
برای مقابله استفاده میشود ] .[22مقابله مذهبی به دو صورت
مثبت و منفی دیده میشود؛ گروهی که هنگام رویارویی با
حوادث ،آن را آزمایش الهی میپندارند و به خداوند و مذهب
خوشبین هستند ،از سبک مقابله مذهبی مثبت و گروه دیگر که
این حوادث را تنبیه الهی یا مداخله شیطان و عوامل منفی دیگر
در نظر میگیرند ،از سبک مقابله مذهبی منفی استفاده میکنند
] .[23در مطالعات ارتباط نگرش مذهبی با سرسختی
روانشناختی در دانشجویان ] ،[24رابطه جهتگیری مذهبی و
سرسختی روانشناختی در دانشجویان ] [25و تأثیر عمل به
باورهای مذهبی بر تابآوری و سرسختی روانشناختی ][26
بررسی شده است.
دانشجویان عضو اصلی دانشگاه بهحساب میآیند و زندگی
دانشجویی از مراحل کسب تجربه و حضور فعال در اجتماع و
دوران دانشجویی یکی از مهمترین بخشهای حیات فردی و
اجتماعی است .در بعضی مواقع ممکن است این مقطع به دورهای
با تجارب نامطلوب در زندگی فرد تبدیل شود و آثار نامطلوبی بر
او بگذارد .برخورد صحیح با تجربیات خوب و بد ،نقش مهمی در
زندگی فرد خواهد داشت که دراینبین عوامل مختلف تأثیر بسیار
تعیینکنندهای دارند .ازاینرو شناسایی عوامل مؤثر در راستای
برنامهریزی برای بهبود وضعیت روانشناختی آنان ضروری است
] .[27مرور پیشینه پژوهش نشان میدهد در زمینه ارتباط
متغیرهای مذکور در جامعه هدف و در بعد زمانی ایام کرونا،
تاکنون مطالعهای بهصورت مستقیم انجام نشده است و در این
زمینه خأل پژوهشی احساس میشود .ازاینرو پژوهش حاضر با
هدف بررسی نقش مقابلههای مذهبی و هوش اخالقی در
پیشبینی سرسختی روانشناختی دانشجویان در دوران کرونا
انجام شد و به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا مقابلههای
مذهبی و هوش اخالقی در پیشبینی سرسختی روانشناختی
دانشجویان در دوران کرونا نقش دارند.

نقش مقابلههای مذهبی و هوش اخالقی در پیش بینی سرسختی نشناختی

مواد و روشها
مطالعه حاضر توصیفی-تحلیلی بود .جامعه آماری شامل
تمامی دانشجویان دختر و پسر دانشکده پرستاری و مامایی شهر
قائن در سال تحصیلی  1399-1400بودند ( 350نفر) که بر
اساس جدول کرجسی و مورگان ] 180 ،[28نفر به روش
نمونهگیری در دسترس از بین افرادی انتخاب شدند که داوطلب
مشارکت در پژوهش بودند و به شیوه اجرای اینترنتی از طریق
کانالهای ارتباطی دانشجویان یعنی شبکههای اجتماعی مانند
تلگرام ،واتساپ و صفحات اینستاگرامی پاسخ دادند (به علت
شرایط خاص جامعه ،دسترسی مستقیم نداشتن به دانشجویان،
محدودیتهای تردد و ارتباطهای اجتماعی) .مالکهای ورود
شامل رضایت آگاهانه ،حضور داوطلبانه ،دانشجوی کارشناسی
بودن ،محدوده سنی  18تا  25سال بود .مالک خروج نیز شامل
ناقص و مخدوش بودن پرسشنامهها بود.
ابزار پژوهش
مقیاس مقابله مذهبی

مقیاس هوش اخالقی
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کیامرئی و همکاران در سال  1377این پرسشنامه  20سؤالی
را بهمنظور سنجش سرسختی روانشناختی ساختند که سه
خردهمقیاس مبارزهجویی ،مهار و تعهد را با طیف چهارگزینهای
از هرگز (نمره صفر) تا بیشتر اوقات (نمره  )3نمرهگذاری میکند.
سؤاالت  17 ،13 ،10 ،7 ،6و  21بهصورت بالعکس نمرهگذاری
میشود؛ بنابراین ،دامنه نمرات بین  20تا  60است که نمرات
بیشتر نشاندهنده سرسختی بیشتر است .کیامرئی و همکاران
روایی این آزمون را به روش روایی همزمان با سه مالک مقیاس
اضطراب عمومی ،پرسشنامه افسردگی و خودشکوفایی مزلو
محاسبه کردند که ضرایب بهدستآمده به ترتیب  0/67 ،0/65و
 0/62بود .همچنین ضرایب پایایی را به دو روش بازآزمایی و آلفای
کرونباخ به ترتیب  0/84و  0/76گزارش کردند ]. [33
در این پژوهش تمامی اصول اخالقی شامل رضایت آگاهانه،
حفظ حریم خصوصی ،ناشناسبودن پاسخگویان و محرمانهبودن
اطالعات در مورد آزمودنیها رعایت شده است .همچنین برای
تجزیهوتحلیل دادهها از میانگین ،انحراف معیار و پس از بررسی
پیشفرضهای آماری ،از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون
چندگانه به شیوه همزمان در سطح معنیداری  α=0/01با استفاده
از نرمافزار  SPSSنسخه  25استفاده شد.
یافتهها
بر اساس یافتههای جمعیتشناختی مربوط به اعضای نمونه،
از بین  180نفر حاضر 62 ،نفر  19سال 49 ،نفر  20سال 32 ،نفر
 21سال 25 ،نفر  22سال و  12نفر  23سال سن داشتند102 .
نفر دختر و  78نفر نیز پسر بودند 116 .نفر مجرد و  64نفر متأهل
بودند .در جدول  1یافتههای توصیفی متغیرهای پژوهش گزارش
شده است بر اساس نتایج بهدستآمده از جدول  ،2ضرایب
همبستگی محاسبهشده بین مقابله مذهبی مثبت و هوش اخالقی
با سرسختی روانشناختی مثبت و همبستگی بین مقابله مذهبی
منفی با سرسختی روانشناختی منفی و در سطح آلفای 0/01
معنیدار بود ( .)p>0/01بر این اساس نتیجه گرفته میشود مقابله
مذهبی مثبت و هوش اخالقی با سرسختی روانشناختی رابطه
مستقیم و مقابله مذهبی منفی با سرسختی روانشناختی رابطه
معکوس دارد .بهمنظور پیشبینی سرسختی روانشناختی
دانشجویان از طریق مقابلههای مذهبی و هوش اخالقی از آزمون
رگرسیون چندگانه استفاده شد .برای بررسی استقالل باقی
ماندهها از آماره دوربین-واتسون استفاده شد .مقدار آماره
دوربین-واتسون  1/779بهدست آمد که با توجه به اینکه مقدار
آن در فاصله  1/5تا  2/5قرار دارد ،میتوان گفت که پیشفرض .
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 Lennickو  Kielدر سال  2005این مقیاس  40سؤالی را
ساختند که چهار مؤلفه درستکاری ،مسئولیت ،دلسوزی و
بخشش را در طیف لیکرت  5درجهای از هرگز ( )1تا همیشه ()5
میسنجد .دامنه نمرات بین  40تا  200است که نمرات بیشتر
نشاندهنده میزان هوش اخالقی بیشتر است و بالعکس .در
مطالعه  Lennickو  Kielضریب روایی محتوایی مطلوب و ضریب
پایایی به روش آلفای کرونباخ  0/84به دست آمد ] .[31در
مطالعه بهرامی و همکاران نیز روایی صوری و محتوایی پرسش
نامه توسط متخصصان تأیید شد .همچنین پایایی پرسشنامه
ترجمهشده با انجام آزمون-بازآزمون در یک نمونه  16نفره از

مقیاس سرسختی روانشناختی

] [ Downloaded from psj.umsha.ac.ir on 2022-12-10

 Pargamentو همکاران در سال  2000این مقیاس 14
سؤالی را منتشر کردند .این فرم دو خردهمقیاس مقابله دینی
مثبت و مقابله دینی منفی را بر اساس مقیاس لیکرت
چهاردرجهای از هیچوقت ( )0تا همیشه ( )3میسنجد.
 Pargamentو همکاران روایی محتوایی این مقیاس را تأیید و
پایایی به روش همسانی درونی (آلفای کرونباخ) را برای
مقیاسهای مثبت و منفی در دو جمعیت دانشجویان و بیماران
بستری در بیمارستان با سن بیش از  55سال به ترتیب ،0/90
 0/81 ،0/87و  0/69گزارش کردند ] .[29در ایران مظاهری و
شهابیزاده روایی و تحلیل مؤلفهها را با چرخش ایلمین ساختار
ساده 39/5 ،درصد برای مقابله مذهبی مثبت و  11/3درصد برای
مقابله مذهبی منفی به دست آوردند .همچنین پایایی به روش
همسانی درونی (ضریب آلفای کرونباخ) را برای مقابله مذهبی
مثبت و منفی به ترتیب  0/95و  0/93گزارش کردند ].[30

جامعه پژوهش محاسبه شد و ضریب آلفای کرونباخ 0/89
بهدست آمد ].[32
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جدول  :1یافتههای توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر

میانگین

انحراف معیار

 -1مقابله مذهبی مثبت
 -2مقابله مذهبی منفی
-3درستکاری
-4مسئولیت
-5دلسوزی
-6بخشش
-7هوش اخالقی
 -8سرسختی روانشناختی

11/40
15/33
32/77
26/50
29/77
31/81
120/85
40/12

1/668
1/577
6/368
4/916
4/008
6/573
16/577
4/951

جدول  :2ماتریس ضرایب همبستگی بین مقابلههای مذهبی و هوش اخالقی با سرسختی روانشناختی
متغیر

1

 -1مقابله مذهبی مثبت
 -2مقابله مذهبی منفی
-3درستکاری
-4مسئولیت
-5دلسوزی
-6بخشش
-7هوش اخالقی
 -8سرسختی روانشناختی

2

1
-0/381
**
0/578
**
0/619
**
0/211
**
0/665
**
0/720
**
0/577

**

3

1
-0/237
**
-0/267
**
-0/241
**
-0/244
**
-0/325
**
-0/348
**

4

1
**
0/556
**
0/205
**
0/515
**
0/803
**
0/503

5

1
0/177
**
0/583
**
0/784
**
0/557
**

6

1
0/337
**
0/507
**
0/363
**

1
**
0/849
**
0/586

7

1
0/679

8

**

1

**معنیداری در سطح 0/01
جدول  :3نتایج تحلیل رگرسیون برای پیشبینی سرسختی روانشناختی بر اساس متغیر مقابلههای مذهبی و هوش اخالقی
استانداردنشده

استانداردشده

B

ثابت
مقابله مذهبی
مثبت
مقابله مذهبی
منفی
درستکاری
مسئولیت
دلسوزی
بخشش

خطای
استاندارد

t
Beta

معنیداری

تعدیل
R

شده R

مقدار F

مجذور
4/653

>0/01

2/067

>0/05
>0/05
>0/05
>0/01
>0/01
>0/01

20/213

4/345

0/469

0/227

0/158

-0/352

0/172

-0/111

-2/046

0/100
0/207
0/209
0/159

0/050
0/068
0/066
0/054

0/128
0/206
0/170
0/210

2/003
3/029
3/185
2/924

0/703

0/479

34/127

سطح
معنیداری
0/01

مقدار  Fبهدستآمده برای بررسی مدل رگرسیونی  34/127است
که در سطح آلفای کوچکتر از  0/01معنیدار است که نشان
میدهد مقابلههای مذهبی و هوش اخالقی میتواند تغییرات
مربوط سرسختی روانشناختی را بهخوبی تبیین کند و
نشاندهنده مناسببودن مدل رگرسیونی ارائهشده است.
با توجه به نتایج جدول  ،3ضریب همبستگی چندگانه بین
متغیرهای مستقل و متغیر وابسته  0/703است .همچنین مقدار
29
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استقالل باقیماندهها رعایت شده است .نرمالبودن توزیع
نمرات با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف بررسی شد که
با توجه به عدم معنیداری مقادیر بهدستآمده ،فرض نرمالبودن
توزیع نمرات پذیرفته شد ( .)P>0/05برای بررسی وجود همخطی
چندگانه بین متغیرهای پیشبین از شاخصهای تحمل و عامل
تورم واریانس ( )VIFاستفاده شد که با توجه به نتایج
بهدستآمده انحرافی از مفروضه همخطی چندگانه مشاهده نشد.
مجله علمی پژوهان ،دوره  ،19شماره  ،4تابستان 1400

سطح

] [ Downloaded from psj.umsha.ac.ir on 2022-12-10

ضرایب

ضرایب

نقش مقابلههای مذهبی و هوش اخالقی در پیش بینی سرسختی نشناختی

مجذور  Rتعدیلشده  0/479است که نشان میدهد مقابلههای
مذهبی و هوش اخالقی  47/9درصد از واریانس سرسختی
روانشناختی را تبیین کرده است .بر اساس نتایج بهدستآمده،
متغیر مقابله مذهبی مثبت ( )β=0/158،p<0/05و مؤلفههای
هوش اخالقی شامل درستکاری (،)β=0/128 ،p<0/05
مسئولیت ( ،)β=0/206،p<0/01دلسوزی ()β=0/170،p<0/01
و بخشش ( )β =0/210،p<0/01بهصورت مثبت و مقابله مذهبی
منفی ( )β =-0/111،p<0/05بهصورت منفی سرسختی
روانشناختی دانشجویان را پیشبینی میکنند.
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بحث
هدف مطالعه حاضر بررسی نقش مقابلههای مذهبی و هوش
اخالقی در پیشبینی سرسختی روانشناختی دانشجویان در
دوران کرونا بود .نتایج نشان داد رابطه بین مقابله مذهبی مثبت
با سرسختی روانشناختی مثبت و معنادار ،اما رابطه بین مقابله
مذهبی منفی با سرسختی روانشناختی منفی و معنادار بود.
همچنین نتایج نشان داد مقابلههای مذهبی سرسختی
روانشناختی دانشجویان را پیشبینی میکنند .بر این اساس
نتیجه میشود که با افزایش مقابله مذهبی مثبت و کاهش مقابله
مذهبی منفی ،سرسختی روانشناختی ارتقا مییابد .یافته
بهدستآمده با نتایج مطالعات پیشین در این زمینه همسو است؛
بهطور مثال ،نتایج پژوهش اکبری نشان داد بین نگرشهای
مذهبی با سرسختی روانشناختی در دانشجویان رابطه وجود دارد
] .[24همچنین مطالعه یاسمینژاد و همکاران نشان داد بین
جهتگیری مذهب درونی و سرسختی روانشناختی دانشجویان
رابطه مثبت معناداری وجود دارد ،اما بین جهتگیری مذهب
بیرونی و سرسختی روانشناختی دانشجویان رابطه منفی
معناداری وجود دارد ].[25
در همین راستا در پژوهشی دیگر نشان داده شد عمل به
باورهای مذهبی سرسختی روان شناختی و میزان تابآوری فرد
را بهطور مثبت پیشبینی میکند ] . [26در تبیین یافته فوق
میتوان گفت که در سبک مقابله مذهبی منفی ،ترس از تنبیه
و طرد از سوی خدا توسط فرد ،مدنظر قرار میگیرد .این افراد
خدا را بیشتر منبعی از درد و تنبیه میدانند تا منبعی از عشق
و محبت و دوستداشتن ،درحالیکه مقابله مذهبی مثبت بر
رابطه عاشقانه با خدا ،حس ارتباط معنوی با دیگران ،اعتقاد به
بخشندگی و بخشایشگری خدا ،هدفمندی دنیا و درنتیجه
دیدگاهی مثبت نسبت به آفرینش مبتنی است .هرچه
جهتگیری مذهبی فرد در ابعاد زندگی قویتر باشد ،فرد
اختالل روانی و اضطراب کمتری را تجربه میکند و عزتنفس
بیشتری خواهد داشت ] .[34در تبیینی دیگر میتوان گفت،
افراد سرسخت به احتمال بیشتری در رویارویی با شرایط ناگوار،
در جستوجوی معنا هستند .داشتن ایمان به خداوندی که

سرچشمه همه امور به دست اوست و خداوندی که بسیار
چارهجوست ،تحمل افراد را در برابر سختیها افزایش و آنها را
برای غلبه بر چالشها و تغییرات در زندگی یاری میدهد.
کسانی که ایمان آوردهاند ،قلبهایشان مطمئن و آرام خواهد
بود؛ چون تنها با ذکر خدا دلها آرام میگیرد (آیه  18و 19
سوره رعد) .از نظر خداوند کسانی که ایمان آوردهاند میدانند
زمین مکانی برای آزمایش است؛ بنابراین ،در برابر سختیها و
مصیبتها جزعوفزع نمیکنند و مصیب وارده را نوعی مشیت
الهی میدانند ] .[35همچنین فطرت خداجوی انسان ،زمینه و
بافت مذهبی ،فرهنگی و قومی در کشور ما ،وجود ریشههای
عمیق معنویت و باورهای مذهبی ،وجود الگوها و نمونههای صبر
ائمه و  ...منابع حمایتی مهمی به شمار میآیند که سرسختی
روانشناختی فرد را در برابر مشکالت زندگی و سختیهای دنیا
افزایش میدهد.
دیگر یافته پژوهش نشان داد رابطه بین هوش اخالقی با
سرسختی روانشناختی مثبت و معنادار است و مؤلفههای هوش
اخالقی شامل درستکاری ،مسئولیتپذیری ،دلسوزی و بخشش،
سرسختی روانشناختی دانشجویان را پیشبینی میکنند .از یافته
فوق اینگونه میتوان برداشت کرد که با ارتقای هوش اخالقی و
ابعاد آن ،میزان سرسختی روانشناختی افزایش مییابد .نتیجه
بهدستآمده با نتایج مطالعات مشابه و نزدیک در این زمینه همسو
است؛ برای مثال ،بر اساس نتایج پژوهش انصاری شهیدی و
همکاران ،پرستارانی که هوش اخالقی باالیی دارند ،تابآوری
بیشتری نیز دارند و هوش اخالقی پیشبینیکننده تابآوری است
] .[18همچنین نتایج پژوهش رمضانزاده و مصلح نشان داد هوش
معنوی و هوش اخالقی  25درصد از واریانس تابآوری
دانشآموزان را بهطور معنیداری پیشبینی میکنند ] .[19در
تبیین یافته پژوهش میتوان چنین استدالل کرد که بر اساس
نظریه  Lennickو  ،Kielهوش اخالقی به معنای ظرفیت ذهن
افراد برای تعیین این نکته مهم است که چگونه باید از اصول
جهانشمول بشری در ارزشها ،اهداف و فعالیتها در زندگی
استفاده کرد ][14؛ بدین معنا که هوش اخالقی با بهبود روابط
موجب درک متقابل به بهبود عملکرد و درنتیجه کاهش تضادها
در محیط پراسترس میشود و به تصمیمگیریهای درست و
متناسب با موقعیت از شیوههای حل مسئله ،حمایت اجتماعی و
ارزیابی شناختی منجر میشود ].[36
هوش اخالقی ترکیبی از دانش ،تمایل و اراده است و بر
افزایش سرسختی روانشناختی تأثیر دارد .هوش اخالقی به معنی
ظرفیت و توانایی درک درست از نادرست ،داشتن اعتقادات
اخالقی قوی و عمل به آنها و رفتار صحیح و درست است که
کاربرد آنها در زندگی روزمره باعث افزایش انطباقپذیری فرد
میشود؛ بهویژه بر نقش هوش اخالقی در افزایش تحمل و توان
خویشتنداری تأکید شده است ].[37
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.پرورشی در راستای ارتقای و بهبود بیشتر آن گام بردارند
تشکر و قدردانی
بدینوسیله از تمامی کسانی که ما را در انجام این پژوهش
. تشکر و قدردانی میکنیم،یاری کردند
تضاد منافع
.در این پژوهش بین نویسندگان تضاد منافعی وجود ندارد
مالحظات اخالقی
این پژوهش از کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی
. داردIR.BUMS.REC.1399.426 بیرجند کد اخالق با شماره
سهم نویسندگان
.تمامی نویسندگان در نوشتن مقاله سهم برابر داشتهاند
حمایت مالی
پژوهش حاضر با حمایت معنوی دانشگاه پیام نور حاجیآباد
.خراسان جنوبی انجام شده است

از محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به روش نمونهگیری
 همچنین ممکن است افراد.و ابزارهای خودگزارشدهی اشاره کرد
خویشتننگری کافی نداشته باشند و مسئوالنه به پرسشها پاسخ
 لذا.ندهند که این عوامل دقت نتایج را تا حدودی کاهش میدهد
پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی برای اندازهگیری و
 از مصاحبههای ساختاریافته یا نیمه ساختاریافته،جمعآوری داده
 همچنین برای افزایش سرسختی روانشناختی باید.استفاده شود
 برای.به ترتیب هوش اخالقی و مقابلههای مذهبی را افزایش داد
این منظور میتوان از کارگاههای آموزشی ارتقای هوش اخالقی و
.مقابلههای مذهبی استفاده کرد
نتیجهگیری
نتایج حاصل از تحلیل دادهها نشان داد مقابلههای مذهبی
و هوش اخالقی توانستهاند نقش پیشبین در سرسختی
 لذا به.روانشناختی دانشجویان در دوران کرونا داشته باشد
متخصصان حوزه آموزش و درمان مخصوصاً متخصصانی که در
 پیشنهاد،زمینه درمان مشکالت روانشناختی فعالیت میکنند
میشود بیشتر به ویژگی هوش اخالقی و سرسختی روانشناختی
در دانشجویان توجه کنند و در قالب برنامههای آموزشی و
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