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مقدمه

نظام ا زشی د ساختا وانشناختی اتراد ،د ونیترین الییه شخصییت و هوییت شیی دهنده پاییههای
نظام نگرشی و تتا ی آنان است .د اهمیت نقش و جایگاه ا زش همین بس که تمامی تتا هیا ،اعمیال،
مقاصد و نیتهای انسانی از آن سرچشمه میگیرد و هر تتا ی تنها به این دلی خ میدهید کیه ا زشیی
بر ا زش دیگر غلبه میکند؛ بهعبا ردیگر ،انتخابهای اتراد د زندگی مستلزم مرتب کیردن ترجیحیار
بر اساس سلسله مراتبیی از ا زشهاسیت .ا زشهیا بهانیدازهای د زنیدگی میا نفیوذ دا نید کیه اسیتای
عم خود ا ،از آنها مییابیم ،پیرامون خویش ا تفسیر کرده و جایگاه خود ا توجیه میکنیم (نیو یپیو
لیاولی و سولی .)1۳9۲ ،بنابراین ا زشها بهعنوان پدیدهای اجتمیاعی ،نقشیی اساسیی د شیی گیری،
کنترل و پیشبینی کنشها و گرایشهای اتراد جامعه دا د و عنصری مرکیزی د سیاختا ترهنگیی جوامیع
به شما می ود (مهیدوی و زا عیی .)1۳90 ،بیه بیاو لینیدزی ،ا زش مفهیومی اسیت کیه نشیاندهنده
مدموعییهای از گرایشهییا و معیا هییا نییزد اتیراد د موقعیتهییای مختلییف اجتمیاعی اسییت .ا زشهییا،
هدفهای کلی ا د زندگی تعیین میکنند و د تتا عملیی تیرد متدلیی مییشیوند (اکرامیی ،دشیتوان
ا دستانی و ترهبد.)1۳91 ،
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بشر امروزی به دلی

و یا و یی با بحران هو یت انسیانی نیاگز یر اسیت بیه ا زشهیای اخالقیی
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بهعنوان ییی از ابعاد ا زش ،وی آو د (ندا زادگان .)1۳87 ،از آندایی که ترهنو حاکم بر جامعه
ایران مبتنی بر تفیرار اسالمی است و اسالم پرو ش و شد اخالق ا یییی از مهمتیرین ابزا هیای
شد و تیام انسان دانسته که از انحااط تیری ،ترهنگیی و اخالقیی جوامیع جلیوگیری میکنید،
بر سی ا زشهای اخالقی بر مبنای تفیرار اسالمی اهمیت دوچندان مییابد .ا زشهای اخالقی
ا میتوان مدموعه قواعیدی دانسیت کیه تتیا انسیان ا د زنیدگی شخصیی ،همچنیین زنیدگی
اجتماعی هدایت میکند .ا زشها و قواعید اخالقیی بیه جهیاتی متفیاور از قیوانین و دسیتو های
اجتماعیانید .دسیتو های اجتمیاعی برحسیب ترهنیو ،زمیان ،مییان و شییوههای زنیدگی تغیییر
میپذیرند .حالآنیه انتظا می ود ،ا زشها و قواعد اخالقی ،ا زشی همگانی بوده و تغییرپیذیری
آنها نسبت به ترهنو ناچیز باشد؛ بنابراین ا زشهای اخالقیی کمیاالتی اسیت کیه معییا تیامی
انساناند .گذشته از این ،وجود ا زشهای اخالقی د زندگی انسان امری بدیهی ا و انسان با بایدها
و نبایدها ،ضرو رها و بهعبا ردیگر خوب و بد سروکا دا د (کا دوست تینی.)1۳9۳ ،
قاب ذکر است که ا زشهای اخالقی و بهطو کلی ا زشها د نوجوانی و جوانی به دلی اتیزایش

د شد شناختی و توجه بیشتر به مفاهیم انتزاعی اتزایش مییابید .یییی از موضیوعار اساسیی د
دو ه نوجوانی و جوانی ،شی گیری هو یت و دستیابی به تعریفی منسدم از خود است که توجیه بیه
ا زشها ییی از مشخصههای اصلی هو یت ا تشییی مییدهنید (همیایونی و کربیی .)۲011 ،د
خالل این سالها جوانان بهگونهای تزاینده به معانی انسانی ا زشها د تضاد با معانی مالیق آنهیا
پی میبرند .جوان بیرای اثبیار و تیرو یج نظیام ا زشیی کیه از نظیر او بهتیرین اسیت ،تدربیهها و
انگیزههای خاص خو یش ا به کا میبیرد و نظیام ا زشیی او بیه شییوهای و بیه اتیزایش شخصیی
1

میشود (تیلیر .)197۵ ،
بنابراین باید تالش کرد ا زشهایی به نوجوانان و جوانان معرتی شود که یشه د حقیقت دا نید
و با ترهنو و تفیر خانوادههای ایرانی تناسب دا نید .لیذا د ایین پیژوهش بیا اسیتناد بیه نامیه ۳1

نهجالبالغه که دایره المعا ف کام تربیتی است و د

آن حضرر ترزند جوان خود امام حسن۷

ا

مو د خااب قرا میدهند« :به نوشتن وصیت برای تو شتاب کردم و ا زشهای اخالقی ا بیرای تیو
برشمردم»( 2دشتی .)1۳87 ،بر اساس دیدگاه امام علی ۷ا زشهای اخالقی شام شیش حیایه:
«توق دنیا زندگی کردن و تحلی گر زندگی خود بودن»« ،غیایینگیری و توجیه بیه حییار ابیدی»،
«خدامحو ی»« ،شناخت حقیقت خود و دنیا»« ،تنظیم وابیب بیا دیگیران» و «خیود اصیالحی و
دا ند که مدال پرداختن به آن د این نوشتا وجود ندا د.
همچنین با توجه به اینیه از نگاه وانشناسان دو ه نوجوانی و جوانی ،دو ه احساسگرایی ،بحران
سازنده و تشا و طوتان است (اسالمی ،هاشمیان ،جراحی و مد س غروی )1۳9۲ ،و این وضعیت
تنشزا میتواند د یاتتن نظام ا زشی مناسب ،د انتخاب مسیر زندگی و گرتتن تصمیمار سیازنده
نمود پیدا کند بر سی نو اهبردهایی که اتراد د مقابله با استرس اسیتفاده مییکننید و ا زشهیای
اخالقی بااهمیت برای آنها ،توجه ما ا به خود جلب کرد.
3

هر ترد با توجه به و یژگیهای شخصیتی خود ،وشی برای مقابله با استرس برمیگزینید (الزا وس و
تولیمن .)198۴ ،4زمانی که مقابله مؤثر باشد ،ترد با موقعیت سازگا میشود و استرس کیاهش مییابید
1. Tilker, H. A

صیتی ا َلی َ َو َا َوُ َ
َ ُ
دت ِأصاال
َ .2بادُت ِب َو ً ِ
4. Folkman, S

3. Lazarus, R. S

رابطه بین ارزشهای اخالقی بر مبنای راهبردهای نظری امام...

خودسازی د جهت اهداف اصی » است (نو ی .)1۳96 ،هرکدام از این حیاهها زیرمقیاسهیایی
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اما مقابله ناکا آمد میتواند شام اتیا یا تتا هیایی باشید کیه نیا احتی ا تشیدید مییکنید .گیاالکر ،
نیلسون 2و و ینر ،)۲00۳( 3مقابله ا تالشهای هیدانی ،شناختی و تتا ی میدانند که هنگیام و ییا و یی
با استرس برای به حداق ساندن عوام ایداد تشا به کا گرتته مییشیود .مایابق بیا نظرییه الزا وس و
تولیمن ( ،)198۴اهبردهای مقابله با استرس ،کوششهای تتا ی و شناختی برای میدیریت تقاضیاهای
بیرونی و د ونی که بهعنوان تشا زا یا تراتر از منابع ترد د نظر گرتته شدهاند ،تعریف شده اسیت و بیهطو
عمده به دو مقوله مسئله مدا و هیدان مدا تقسیم میشود .شخصیت ما بر ا زیابی موقعییت و د نتیدیه
انتخاب اهبرد مقابلهای تأثیر میگذا د.
اندلر 4و پا کر« ،)1990( 5مدل تعاملی اضاراب ،استرس و سب مقابله» ا بر اسیاس موضیو
تحقیق خود که د با ه بر سی ترایند کلی تتا های مقابلهای بیود ،مایرح و بیر ایین اسیاس سیب
مقابله اتراد ا به سه نو مسئله مدا  ،هیدان مدا و اجتنابی متمایز کردند .د مقابله مسیئله میدا ،
ترد سعی میکند برای برطرف کردن استرس یا به حداق ساندن آن ،کا یا تعالیتی اندام دهد .این
نو از مقابله میتواند د قالبهای جستدوی اطالعار و اهبردها ،ایداد پاداشهای جیایگز ین و
تمرکز د مسئله گشایی تعال صو ر پذیرد .د برابر اهبردهای مسیئله میدا  ،اهبردهیای هیدیان
3۰
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مدا قرا دا ند که ترد بهواساه آنها سعی میکند آ امش خود ا که به علیت اسیترس بیههمخو ده
است ،مدددا به دست آو د .وجود هیدانهای حاصی از اسیترس ،میانع از تفییر و تصیمیمگیری
صحیح برای ح مسئله و برطرف کردن استرس میشود؛ بنابراین ،ترد باید خود ا بهگونهای از ایین
احساسار و هیدانهای منفی آشفتهکننده ها سازد .ایین نیو از مقابلیه مییتوانید بهصیو رهای
تنظیم خلق و عواطف ،تتا های عیبجو یانه ،اشتغال ذهنی و خیالپردازی اعمال شود .د نهاییت،
اهبردهای اجتنابی مستلزم تعالیتها و تغییرار شناختی است که هدف آنها اجتنیاب از موقعییت
استرسزاست .این تتا ها ممین است بهصو ر وی آو دن و د گیر شدن د ی تعالیت تازه و ییا
به شی

وی آو دن به اجتما و اتراد دیگر ظاهر شود (و یلتین  ،6سوبییو 7و تو یین.)۲010 ،8
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غنی ،عبداا ،اکی و نو الدین ( ،)۲01۴د بر سی خود پیرامون ا تباط بین ا زشهای اخالقیی
اسالمی و اهبردهای مقابلهای میان نوجوانان دختر د گیر د وابب جنسیی قبی از ازدواج ،ا تبیاط
معنادا ی ا بین اهبردهای مقابلهای و ا زشهای اخالقی نشان داد .نتیایج همبسیتگی مثبیت بیین
ا زشهای اخالقی و همه انیوا مها رهیای مقابلیهای مییتوانید بییانگر ایین موضیو باشید کیه
ا زشهای اخالقی ا میتوان اهبردی مقابلهای د برابر عوام استرسزا د نظر گرتیت .همچنیین
د این پژوهش ا تباط بین ا زشهای اخالقی ،مدیریت خود و اهبردهای مقابلیهای هیدیان میدا
نیز مثبت بود.
نوجوانان و جوانان سرمایههای انسانی هیر کشیو ند و بیا توجیه بیه اهمییت ایین دو ه سینی د
شی گیری هویت و ابعاد شخصیتی ،پرداختن به مسائ آنان اهمییت دوچنیدان مییابید .بیه نظیر
می سد نوجوان و جوانی که ا زشهای اخالقی مناسبی دا د ،ممیین اسیت اهبردهیای مقابلیهای
سازگا انهتری ا د برابر عوام اسیترسزا و مشییالر انتخیاب کنید .همچنیین آگیاهی جوانیان و
نوجوانان از ا زشهای جامعهای که د آن زندگی میکنند بر شیوهای کیه آنهیا بیا اسیترس مقابلیه
میکنند ،تأثیر میگذا د.
با توجه به مباحث مارحشده ،هدف اصلی ما د ایین پیژوهش بر سیی ابایه بیین ا زشهیای
دختران  17-۲0سال شهر اصفهان بود.
روش پژوهش

جامعه آما ی پژوهش شام تمام دختران  17-۲0سال شهر اصفهان بود کیه نمونیه  1۵0نفیری بیه
وش نمونهگیری د دسیترس انتخیاب شید .جهیت گیردآو ی دادههیا پرسیشنامه محقیقسیاخته
ا زشهای اخالقی بر مبنای اهبردهای نظری امام علی د نهجالبالغه و همچنین پرسشنامه مقابلیه
با شرایب استرسزا ،د اختیا آزمودنیهیا قیرا گرتیت .دادههیای پیژوهش بیا اسیتفاده از ضیریب
همبستگی پیرسون و گرسیون چندگانه و با با استفاده از نرماتزا  SPSSتحلی شد.
ابزارهای پژوهش

پاسشططنطمه ارزشهطططی اخم قطط :بططا مبنطططی راهبادهطططی ن ططری امططططم ع ططط :۷:ایییین پرسشییینامه مقیاسیییی
خودگزا شی شام  ۴7گویه است که ترد باید به ا زشهای خود با توجه به میزان اهمیت آنها نمره
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اخالقی بر مبنای اهبردهای نظری امام علی ۷د نهجالبالغه با اهبردهای مقابلیه بیا اسیترس د
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بدهد .این پرسشنامه شام دو تهرست از ا زشها است .تهرست اول ا زشها مؤلفههایی ا د بیر
دا د که بعد شناختی بیشتری دا ند و شام  1۲گویه است و تهرست دوم ا زشها که بعد تتیا ی و
ملموستری دا ند و  ۳۵گویه ا شام میشود .این پرسشنامه شام شش خیرده مقییاس اسیت کیه
عبا راند از« :توق دنیا زندگی کردن و تحلی گر زندگی خود بودن»« ،غایی نگری و توجه به حیار
ابدی»« ،خدامحو ی»« ،شیناخت حقیقیت خیود و دنییا»« ،تنظییم وابیب بیا دیگیران» و «خیود
اصالحی و خودسازی د جهت اهداف اصی » .این پرسشنامه شام تهرستی از ا زشها همراه بیا
توضیح مختصری د با ه هر ا زش است .از آزمودنی خواسته میشود میزان اهمیتی کیه هرکیدام از
این ا زشها برای او د زندگی دا ند ا د مقیاسی  9د جهای ( -1تا  )7د جهبندی کند کیه  -1بیه
معنای مخالف با ا زشهای من و  7به معنای عالیترین د جه اهمیت است .وایی همگیرای ایین
پرسشنامه  0/6۲و ضریب پایایی آن با اسیتفاده از آلفیای کرونبیاخ  0/97اسیت همچنیین ضیریب
پایایی شش زیرمقیاس؛ توق دنیا زندگی کیردن ،غیایی نگیری و توجیه بیه حییار ابیدی ،شیناخت
حقیقت خود و دنیا ،خدامحو ی ،تنظیم وابب با دیگیران و خوداصیالحی د جهیت اهیداف ،بیه
ترتیب  0/9۵ ،0/9۵ ،0/89 ،0/8۲ ،0/8۴و  0/9۴است (نو ی.)1۳96 ،
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پاسشنطمه مقطب ه بط شاایط اسیاسزا ترم کوتاه پرسشنامه مقابله با شرایب استرسزا ا انیدلر و پیا کر
( )1990ساخته است .ایین پرسشینامه از  ۲1سیؤال تشییی شیده و بیرای بز گسیاالن و نوجوانیان
قاب استفاده است .نمرهگذا ی بهصو ر لییرتی (هرگز تا خیلی زیاد) و از  1تا  ،۵است .پرسشنامه
سه سب مقابلهای اجتنابی ،هیدان مدا و مسئله میدا ا میسیندد .واییی پرسیشنامه بیه وش
محتوایی و سازه مو د تأیید است .همسانی د ونی خرده مقیاسهای آزمون به وش آلفای کرونبیاخ
برای اهبردهای مقابلهای مسئله مدا  ،0/6۴اهبردهای مقابلهای هیدان میدا  0/67و اهبردهیای
مقابلهای اجتنابی  0/۵7است .پاییایی زییر مقیاسهیای مسیئله میدا  ،0/77هیدیان میدا  0/77و
اجتنابی  0/71وی  ۲0دانشیدو بیه تاصیله  1۵وز محاسیبه شیده اسیت (حسیینی دولتآبیادی و
همیا ان.)1۳9۳ ،
یافتهها

د خصوص توزیع پاسخدهندگان برحسب متغیر سن ،یاتتههای پژوهش حاکی از آن بود کیه ۲0/7
د صد ( ۳1نفر) پاسخدهندگان  17سال ۲0/7 ،د صد ( ۳1نفر)  18سال ۲8/7 ،د صد ( ۴۳نفر) 19

سال ۲8/7 ،د صد ( ۴۳نفر)  ۲0سال سن داشتند .توزیع پاسیخدهندگان برحسیب متغییر وضیعیت

تأه  ،یاتتههای پژوهش حاکی از آن بود که  68د صد ( 10۲نفر) پاسخدهندگان مدرد و  ۳۲د صد
( ۴8نفر) متأه بودند .توزیع پاسخدهندگان برحسب تحصیالر ،یاتتههای پیژوهش حیاکی از آن
بود که  1۲/7د صد ( 19نفر) پاسخدهندگان تحصیالر دیپلم و زیر پییلم ۲۵/۳ ،د صید ( ۳8نفیر)
توقدیپلم و  6۲د صد ( 9۳نفر) لیسانس داشتند.
بهمنظو بر سیی ابایه بیین ا زشهیای اخالقیی و اهبردهیای مقابلیه بیا اسیترس از ضیریب
همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن د جدول زیر آمده است.
جدول  :۱ضرایب همبستگی پیرسون بین ا زشهای اخالقی با اهبردهای مقابله با استرس
متغیر

اهبردهای مقابله با استرس مقابله مسئله مدا مقابله هیدان مدا مقابله اجتنابی

ا زشهای اخالقی

*0/191

**0/۲91

0/0۵6

توق دنیا زندگی کردن

**0/۲16

**0/۲09

0/1۴8

غایی نگری و توجه به حیار ابدی

*0/18۳

*0/171

0/1۲۲

شناخت حقیقت خود و دنیا

0/09۳

**0/۲9۴

0/08۳

خدامحو ی

0/0۴8

*0/19۴

0/076

تنظیم وابب با دیگران

**0/۲۳7

*0/۳۳1

0/1۲0

خوداصالحی د جهت اهداف

*0/198

**0/۲7۲

0/06۳

0/1۵9
*0/19۴
*0/18۴
0/0۵۵
0/0۲8
*0/17۳
*0/179

نشاندهنده اباه مثبت و معنادا بیین آنهاسیت .بیین ا زشهیای اخالقیی بیا اهبردهیای مقابلیه
با استرس ( )r=0/191ابایه مثبیت و معنیادا وجیود داشیت .ا زشهیای اخالقیی بیا زیرمقییاس
مقابلییه مس یئلهمدا ( )r=0/۴۲۵اباییه مثبییت و معنییادا ی ا نشییان داد ولییی بییا زیرمقیاسهییای
مقابله هیدانمیدا و اجتنیابی ابایه معنیادا ی ا نشیان نیداد .همچنیین از مییان زیرمقیاسهیای
ا زشهای اخالقی ،زیرمقیاسهای توق دنییا زنیدگی کیردن ( ،)r=0/۲16غیایینگیری و توجیه بیه
حیار ابدی ( ،)r=0/18۳تنظیم وابب بیا دیگیران ( )r=0/۲۳7و خوداصیالحی د جهیت اهیداف
( )r=0/198با اهبردهای مقابله با استرس بهصو ر کلی اباه مثبت و معنیادا ی ا نشیان دادنید.
شناخت حقیقت خود و دنیا و زیرمقیاس خیدامحو ی ابایه معنیادا ی بیا اهبردهیای مقابلیه بیا
استرس نشان ندادند.
د ادامه جهت بر سی اثرار زیرمقیاسهای ا زشهای اخالقی بر اهبردهای مقابله با اسیترس
از آزمون گرسیون به وش چندگانه استفاده شد که نتایج آن د جدول زیر آمده است.

رابطه بین ارزشهای اخالقی بر مبنای راهبردهای نظری امام...

بر سی ضرایب همبستگی مشاهدهشده بین ا زشهای اخالقی با اهبردهای مقابله بیا اسیترس
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جدول  :2ضرایب گرسیون مؤلفههای ا زشهای اخالقی بر اهبردهای مقابله با استرس
متغیرها

اهبردهای مقابله با استرس
B

β

T

P-value

6۲8/16

0/001

۲/۳1۴

0/0۲۲
0/۵0۲

مقدا ثابت

1۲9/9۳۳

توق دنیا زندگی کردن

0/618

0/۳۳۴

غایی نگری و توجه به حیار ابدی

0/۳61

0/100

0/67۳

شناخت حقیقت خود و دنیا

0/6۵۳

0/18۲

1/۲61

0/۲09

خدامحو ی

0/۵17

0/1۴1

1/0۳9

0/۳00

تنظیم وابب با دیگران

0/71۳

0/۴۴۴

۲/۴۳9

0/016

خوداصالحی د جهت اهداف

0/0۲۲

0/0۲1

0/1۴9

0/881

مقدا

F

۳/۳6۳

مقدا

R

0/۳۵۴

2

0/1۲۵

مقدا

R

ضریب تعیین به میزان  0/1۲است ،به این معنی که زیرمقیاسهای ا زشهای اخالقی بهصو ر
کلی قاد ند  1۲د صد از اهبردهای مقابله با استرس ا پیشبینی کنند .مقدا  Fمحاسبه شده بیرای
تحلی گرسیون معنادا ( )p>0/01است؛ بنیابراین ،معادلیه گرسییون اندامشیده ازلحیا آمیا ی
3۴
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معنادا است .نتایج جدول توق نشان میدهد که از میان زیرمقیاسهای ا زشهیای اخالقیی تنهیا
زیرمقیاسهای؛ توق دنیا زندگی کردن و تنظیم وابب با دیگران ،پیشبینی معنیادا ی از اهبردهیای
مقابله با استرس دا ند .سایر زیرمقیاسهای ا زشهای اخالقی پیشبینی معنیادا ی از اهبردهیای
مقابله با استرس نداشتند.
بحث و نتیجهگیری

هدف از این پژوهش بر سی اباه بین ا زشهای اخالقی بر مبنای

اهبردهای نظری امام علیی۷

د نهجالبالغه و اهبردهای مقابله با استرس د دختران  ۲0-17سال شیهر اصیفهان بیود .بر سیی
ضرایب همبستگی نشان داد بین ا زشهای اخالقی با اهبردهای مقابله با اسیترس ابایه مثبیت و
معنادا ی وجود دا د .ا زشهای اخالقی با زیرمقیاس مقابله مسئله مدا اباه مثبت و معنادا ی ا
نشان داد ولی با زیرمقیاسهای مقابله هیدانمدا و اجتنابی اباه معنادا ی ا نشان نداد .همچنین
از میان زیرمقیاسهای ا زشهای اخالقی زیرمقیاسهای توق دنیا زنیدگی کیردن ،غیایی نگیری و
توجه به حیار ابدی ،تنظیم وابب با دیگران و خوداصالحی د جهت اهداف با اهبردهای مقابلیه

با استرس بهصو ر کلی اباه مثبت و معنادا ی ا نشان دادنید .شیناخت حقیقیت خیود و دنییا و
زیرمقیاس خدامحو ی اباه معنادا ی با اهبردهای مقابله با استرس نشان ندادند .بر سیی نتیایج
گرسیون این موضو ا نشان دادند که ا زشهای اخالقی توانایی پیشبینیی اهبردهیای مقابلیه بیا
استرس ا دا ند و از میان ا زشهای مارحشده دو مؤلفه توق دنیا زندگی کردن و تنظییم وابیب بیا
دیگران پیشبینی معنادا ی از اهبردهای مقابله با استرس دا ند .سیایر زیرمقیاسهیای ا زشهیای
اخالقی پیشبینی معنادا ی از اهبردهای مقابله با استرس نداشتند.

همسو با نتایج این پژوهش ،بر سی غنیی ،عبیداا ،اکیی و نو الیدین ( )۲01۴پیرامیون ا تبیاط بیین

ا زشهای اخالقی اسالمی و اهبردهای مقابلهای میان نوجوانان دختر د گییر د وابیب جنسیی قبی از
ازدواج ،ا تباط معنادا ی ا بین اهبردهای مقابلهای و ا زشهیای اخالقیی نشیان داد .نتیایج همبسیتگی
مثبت بین ا زشهای اخالقی و همه انوا مها رهای مقابلهای میتواند بییانگر ایین موضیو باشید کیه
ا زشهای اخالقی ا میتوان اهبردی مقابلهای د برابر عوام استرسزا د نظر گرتت.
بر اساس نتایج بهدستآمده ،بین ا زشهای اخالقی و اهبردهای مقابله با استرس اباه مثبیت
و معنادا ی وجود دا د و طبق نتایج گرسیون میتوان گفت که ا زشهای اخالقی توانایی پیشبینی
اهبردهای مقابله با استرس ا دا ند .تیولیمن ،الزا وس ،دلیونگیز ،)1986( 1معتقدنید بخشیی از
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تدربه استرس توسب ترد ،به ا زیابی وی از منابعی برمیگردد که بیرای مقابلیه بیا تهدیید ییا خایر

رابطه بین ارزشهای اخالقی بر مبنای راهبردهای نظری امام...

استرس ،د اختیا دا د .وقتی ترد منابع و اهبردهای مؤثر و کا آمدی برای مقابله با منبیع خایر ییا
تهدید د اختیا داشته باشد ،تدربه ذهنی وی از استرس کاهش مییابد .بنابراین میتیوانیم انتظیا
داشته باشیم که با شد ا زشهای اخالقی بین اتراد هنگام مواجهه با ویدادهای اسیترسزا بیهجای
اینیه از وبه و شدن با مسائ اجتناب کنند و یا اهبرد نامناسبی ا انتخاب کننید تیالش مییکننید
وشهای مؤثرتر و کا آمدتری ا با توجه به ا زشهای د ونی شده خود انتخاب کننید و بیشیتر بیه
دنبال ح مسئلهاند تا اینیه بخواهند اهیا های موقتی و غیر مؤثر ا بیا گیرند .این موضو مندر
به سازگا ی بیشتر اتراد با محیب خود و دیگران میشود.
د ادامه اینگونه مارح شد که دو مؤلفه توق دنیا زندگی کردن و تحلی گر زندگی خیود بیودن و
مؤلفه تنظیم وابب با دیگران پیشبین معنادا ی از اهبردهای مقابله بیا اسیترساند .اتیرادی کیه د
1. Delongis, A

برخو د با زندگی و حوادث آن دیدگاه تراشناختی دا ند و سعی میکنند خودشان ا تراتر از حیوادث
زندگی وزمره د نظر بگیرند و زندگی خود ا تحلی میکنند با حوادث زندگی خیود سیازگا انه تیر
برخو د میکنند و اهبردهای مؤثرتری ا انتخاب میکننید .همچنیین اتیرادی کیه سیعی د تنظییم
وابب خود د ابعاد مختلف خانوادگی ،اجتماعی ،اباه با خود و خدا دا ند نیز هنگام برخیو د بیا
ویدادهای پراسترس زندگی ،و ییردهای مناقییتیری ا د پییش مییگیرنید .بخیش اعظمیی از
مشیالر و عوام استرسزای زندگی اتراد ناشیی از مشییالر آنیان د وابیب د ابعیاد مختلیف
است .هنگامیکه اتراد از همان دو ان کودکی و نوجوانی با ا زشهایی وبه و شده باشند که یشیه
د تارر آنها و حقیقت عالم هستی دا د و اقدام به د ونیی کیردن آنهیا کیرده باشیند ،مشییالر
کمتری ا د حیاه وابب خود تدربه میکنند و اگر هم مسئلهای برایشان پیش بیاید ،به دلیی آنییه
نظام ا زشی کا آمدی دا ند میتوانند بهعنوان اهبردی مقابلهای به کمی او بیاینید و حی مسیئله
موتقتری داشته باشند.
فهرست منابع

اسالمی ،ضا؛ هاشمیان ،پیمیان؛ جراحیی ،لییدا و مید س غیروی ،مرتضیی ( .)1۳9۲اثربخشیی
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وییرد واقعیت د مانی گروهی بر شادکامی و کیفیت زندگی نوجوانان بد سرپرسیت د مشیهد.
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