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  چکيده

گـاه   که منابع دینی به عنوان تکیـه  آنجا از .باشد می يآور بینی و تاب خوش ،عمل به باورهاي دینی در افراد أثیراتاز جمله ت

تـر و در   بـین  یري قـوي مـذهبی خـوش   گ رود که افراد با جهت انتظار می ،آیند به حساب می يآور بینی و تاب بزرگ خوش

ـ یب و خـوش  يآور تـاب  يها سازه ینیب شیبا هدف پ ،پژوهشاین  آورتر از سایر افراد باشند. تاب ،مواجه با مشکالت بـر   ین

کلیـه دانشـجویان    ،پـژوهش ایـن  صورت گرفته است. جامعه آمـاري   انیاساس میزان عمل به باورهاي دینی در دانشجو

حجـم نمونـه بـا     نفـر بودنـد.   10593که شـامل   تشکیل دادند 92ـ93ر همدان در سال تحصیلی دانشگاه بوعلی سینا شه

کننــدگان  انتخــاب شــد. شــرکت نفــر 200ن هشــت دانشــکده بــه تعــداد یاز بــ ی،تصــادف يا طبقــه يریــگ روش نمونــه

ـ (نو مقیاس خود سنجی التزام عملی به اعتقادات اسالمی )،LOT-R( بینی هاي خوش نامه پرسش آوري کـانر و   تـاب  ) ويدی

هـا   ل شد. یافتـه یرگرسیون تحل يهاي به دست آمده با استفاده ازآزمون آمار ) را تکمیل کردند. دادهCD- RISCدسون (یوید

 βبینـی (  ) و خـوش β=0/44, p<0/001( آوري تاب يها سازه ینیب شیدر پ يثرؤنقش م ،نشان داد که عمل به باورهاي دینی

=0/51, p<0/001ان دارد.ی) در دانشجو  

  .انیبینی، دانشجو آوري، خوش عمل به باورهاي دینی، تاب ها: کلیدواژه
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  مقدمه

هـا متمرکـز بـوده     شناسان بر درمان کمبودها و رفع ناتوانی در پنجاه سال گذشته، بیشتر تالش روان

هـاي   شناسی مثبت به افزایش شادمانی، سالمت و مطالعه علمی در مورد نقـش توانـایی   است. روان

 ).64-62، ص1390هاي اجتماعی مثبت در ارتقاي سالمت بهینه تأکید دارد (کار،  خصی و سامانهش

رسد، استرس با  شناختی تأثیراتی به همراه دارد. به نظر می ن تردید تجربه استرس بر بهزیستی روا بی

). 1390انـدازد (محمـودي و همکـاران،     ایجاد تجربه عواطف منفی، بهزیستی فرد را به مخاطره می

زا  ماننـد حـوادث مشـکل    شـناختی،  در برابـر تـأاثیرات منفـی روان    و جوانان آوري از نوجوانان تاب

روزه شمار افرادي که بـاور دارنـد    ). از سوي دیگر، همه1391کند (حمید و همکاران،  محافظت می

اشـد و  ب شـناختی مـی   عمل به باورها و اعتقادات دینـی، راه پیشـگیري از ابـتال بـه مشـکالت روان     

هاي روانـی و ارتقـاي بهداشـت روان بـر باورهـا و رفتارهـاي        متخصصینی که براي درمان بیماري

هـاي   ). دین همواره یکی از دغدغه1391شود (کشاورزي و یوسفی،  معنوي توجه دارند، افزوده می

شـمندان  مهم انسان بوده و آدمی هرگز خود را بی نیاز از آن ندانسته است. به بـاور بسـیاري از اندی  

ها از بدو حیـات در زمـین، نیـازي عمیـق و      در ادیان مختلف اسالم، مسیحیت، یهودیت و...، انسان

هـاي   اند. سیر تکامل و تحول گـرایش  درونی براي توسل، توکل و تکیه بر نیروي مافوق بشر داشته

ه ایـن  دینی در قالب پرستش ماه، ستارگان و خورشید تا تجلی و ظهور ادیان توحیـدي، خـود گـوا   

مدعاست. بر همین اساس، تکیه بر نیاز فطري و ذاتی بشر به یک نیروي ناظر، رهنما و قادر مطلق، 

گیري مذهبی و التزام عملی به باورهاي دینی مـورد توجـه    هاي دور تاکنون و نقش جهت از گذشته

ـ      داشتن معنا و هـدف در ). 1389بوده است (نوذري و غالمی،  ه زنـدگی، احسـاس تعلـق داشـتن ب

هـاي   منـدي از حمایـت   زاي زنـدگی، بهـره   در شرایط مشکل منبعی واال، امیدواري به یاري خداوند

 هـایی هسـتند کـه افـراد مـذهبی بـا دارا بـودن آنهـا         اجتماعی و معنوي و...، همگی از جمله روش

 یانـگ و مـائو  ( توانند در مواجهه با حوادث فشارزاي زندگی، آسیب کمتـري را متحمـل شـوند    می

)Yang & Mao( ،2007.(  

تغییر ساختارهاي بنیادین جامعه از زمان گذشـته و تـاکنون، مسـائل اجتمـاعی را جـز الینفـک       

اي یافت که برخوردار از تحـوالت مـدرن بـوده،     توان جامعه ماهیت جوامع ساخته است؛ یعنی نمی

رد. با وجود آنکـه  رو نباشد. در این مورد، تفاوتی میان جوامع وجود ندا ولی با مسئله اجتماعی روبه

برخی از مسائل همچون فقر در گذشته نیز حتی با شدت بیشتري وجود داشته است، ولـی امـروزه   
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شـوند و بسـیاري از    به دلیل باال رفتن سطح حساسیت و خودآگاهی مردم، مسائل بیشـتر درك مـی  

آینـد و   شد، امروزه مشکل بـه حسـاب مـی    اموري که در گذشته به دیده مشکل به آن نگریسته نمی

رو اسـت،   توانند آنها را تحمل نمایند. از جمله مسائل مهمی که جامعه امروز بـا آن روبـه   افراد نمی

هایی مانند فقر، اعتیاد، طالق، بیکاري، خودکشی، جنایت، انحرافات جنسی، ابتال بـه امـراض    پدیده

برابر این تهدیدات، امري کننده در  رو، شناسایی عوامل محافظت این باشد. از .. می.جسمی و روانی و

شناسی به آن پرداختـه   کننده که در روان رسد. یکی از این عوامل حفاظت مهم و ضروري به نظر می

ها، عالوه بر حفظ فرد،  ها و سختی آوري است که به هنگام مواجه با دشواري شده است، سازة تاب

کنـد و   کنترل می ها را ت که موقعیتباور به اینکه خدایی هسکند.   به ارتقا پیشرفت او نیز کمک می

کـه    بـه طـوري   .دهد موقعیت را کاهش می تا حد بسیاري اضطراب مرتبط با ،ناظر بر بندگان است

کننـد و   توصـیف مـی   خداوند، مانند یک دوست بسیار صمیمی اغلب افراد مؤمن، ارتباط خود را با

را بـه طریقـی    هاي غیرقابل کنتـرل  عیتتوان از طریق اتکا و توسل به خداوند، اثر موق می :معتقدند

ــود ــرل نم ــوالکیس( کنت ــاران،  )Fountoulakis( فونت ــانر). 2008و همک ــونو  ک )، 2003( دیویدس

آوري را به عنوان صفت شخصی که توانایی منحصر بـه فـردي بـراي پیشـرفت در مقابلـه بـا        تاب

  گیرند. زا در نظر می شرایط چالش

باشـد. از نقطـه نظـر     بینـی مـی   خـوش  ،نگـر  شناسی مثبت ی روانهاي دیگر مورد بررس از جمله سازه

هـاي   بینی گرایشی است که فرد را به هنگام رو در رو شدن با مشکالت و سختی هشیاري عاطفی، خوش

  ).31، ص1386دارد (افضلی،  میاز فرو غلتیدن در ناامیدي، یاس و افسردگی برحذر  ،زندگی

هـا و   بینـی، نگـرش   کنار آمدن فعال ارتبـاط دارد. خـوش  گیري از راهبردهاي  بینی با بهره خوش

هـاي بـد، بـر حسـب      جوي اطالعات و بازسـازي موقعیـت   و هاي مثبت براي بهبود، جست گرایش

هـا گـرایش    ها نسـبت بـه بـدبین    بین کلی، خوش طور کند. به بینی می هایشان را پیش ترین جنبه مثبت

هاي گونـاگون دارنـد و از راهبردهـایی ماننـد      رسبیشتري به تعامل منطقی در برابر مشکالت و است

برند. این راهبردها، در دستورات دینی نیز سفارش شـده   پذیرش، شوخی و بازسازي مثبت بهره می

بینـی   بینی از این جهت با باورها و اعتقادات دینی در ارتبـاط اسـت. خـوش    رو، خوش است. ازاین

ناختی اسـت کـه پیامـدهاي مثبـت را بـراي آینـده       شـ  هاي مهم سازگاري و روان کننده یکی از تبیین

بین به آینده امیدوارند و این امیدواري در آنان احساس مثبت  کند. بنابراین، افراد خوش بینی می پیش

  ).1390آورد (حسین چاري و محمدي،  پدید می
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 بینی و همچنین حفظ آوري و خوش کننده میزان تاب بینی رسد، یکی از عوامل پیش به نظر می

توان  باشد. می زا، میزان التزام عملی به باورهاي دینی می افراد در برابر مشکالت و عوامل استرس

گفت: دینداري و نگرش دینی؛ شناخت و باور به پروردگار یکتا، انبیا، آخرت و احکـام الهـی و   

داشتن عالیق و عواطف معینی نسبت به خدا، خود و دیگران و جهان هستی در جهت تقرب بـه  

مندي  زا، بهره ). در شرایط مشکل1385فرد،  دا و التزام و عمل به وظایف دینی است (خدایاريخ

هـایی   هاي اجتماعی و معنوي، احساس تعلق بـه منبعـی واال، همگـی از جملـه روش     از حمایت

رسـان فشـار    تواننـد در مواجهـه بـا حـوادث آسـیب      هستند که افراد مذهبی با دارا بودن آنها، می

  ).2007یانگ و مائو،متحمل شوند (کمتري را 

 و همکـاران  سـوري : شـود  میبه چند نمونه اشاره  است.تحقیقات مختلفی در این زمینه انجام گرفته 

شـناختی را   توانـد بهزیسـتی روان   آوري مـی  در پژوهشی به این نتیجه دسـت یافتنـد کـه تـاب     ،)2013(

آوري در  بطـه بـین تعـالی معنـوي و تـاب     در یـک مطالعـه را   ،)1390( جوکـار و  هاشمی  بینی کند. پیش

آوري ارتبـاط معنـادار وجـود دارد.     بین تعالی معنـوي و تـاب   :دانشجویان را بررسی کردند و نشان دادند

آوري بـه ایـن نتیجـه دسـت      با بررسی سالمت روان و هوش معنوي با تـاب  ،)1391و همکاران ( حمید

در  ،)1390و همکـاران (  محمـودي وجـود دارد.   رابطـه مثبـت   ،آوري یافتند که بین هوش معنوي و تاب

ي هـا  آوري رابطه معناداري دارند. یافتـه  بینی با تاب پژوهشی نشان دادن که عاطفه مثبت و منفی و خوش

آوري و  بینـی نشـان داد کـه بـین تـاب      آوري وخـوش  )، با عنوان تاب2010( و همکاران بالدوینتحقیق 

 بینـی  آوري بـا خـوش   نتایج نشان داد که تـاب  ،عالوه دارد. به رابطه مثبت و معناداري وجود ،بینی خوش

  .دارد یشناختی رابطه منف هاي روان ارتباط مثبت و با پریشانی

گـزارش   ،آوري و ارتباط میان آنهـا  بینی، تاب در نتایج تحقیق خود تحت عنوان خوش ،)2010( تریزا

آوري و  ارتبـاط بـین تـاب    .وجـود دارد دار و مثبتـی   آوري رابطـه معنـی   بینـی و تـاب   داد که بین خـوش 

  به عنوان یک خصوصیت مهم مطرح است. ،بینی خوش

گیـري   آوري بـا جهـت   بینی و تـاب  ) در پژوهشی نشان داد که بین خوش2010( گاربوفسکی

)، 2006( کارادمس)، 2001( ماستن)، 1991( گارمزيمذهبی رابطه معنادار وجود دارد. تحقیقات 

ي دینی نقش مؤثري در تسکین دردهاي روحی، کاهش اضطراب و تحمل ها دهد انگاره نشان می

برند. در طول ادوار تاریخ  فشارهاي روانی دارند و افراد مذهبی از ناراحتی روانی کمتري رنج می

اند. در این میان، دین در جامعه ایران  و در جوامع گوناگون، ادیان به اشکال مختلف وجود داشته
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اي دینـی بـوده و دیـن در آن     رخوردار بوده است. ایران همیشـه جامعـه  نیز از جایگاهی خاص ب

اي که غالب اوقات دین فرانهادي بوده که سـایر نهادهـاي جامعـه را     گیر بوده است، به گونه همه

). با توجه به تأثیر عمل بـه  1388الهی،  الشعاع خود قرار داده است (محسنی تبریزي و کرم تحت

بینی در سازگاري و حل مسائل زندگی و نیز با توجه بـه   آوري و خوش باورهاي دینی و اثر تاب

اهمیت قشر دانشجو در ساختن آینده کشور و تفاوت بافت فرهنگی و اجتماعی خـاص جامعـه   

آوري، ویژگی چند بعدي اسـت کـه بـا زمـان،      ایران و نیز اکثر تحقیقات مشخص کردند که تاب

). همچنین کمبود تعـداد  2003کانر و دیویدسون، سن، جنسیت و خاستگاه فرهنگی متغیر است (

بینـی، انجـام    آوري و خـوش  ها در رابطه با عمل به باورهاي دینی و ارتبـاط آن بـا تـاب    پژوهش

هاي گوناگون مورد بررسی قرار دهـد، ضـروري    مطالعاتی که رابطه این سه سازه را در بین بافت

توان  باشند، می ارتقا و افزایش سطح را دارا می که این سه سازه، قابلیت رسد. ازآنجایی به نظر می

گیـري نمـود.    گذاري فرهنگـی در سـطح کـالن بهـره     از نتایج چنین پژوهشی در راستاي سیاست

  صدد بررسی سؤال زیر است: رو، این پژوهش در ازاین

یان بینی در دانشـجو  آوري و خوش تاب يها تواند سازه یتا چه حد م ی،نید ير عمل به باورهایمتغ - 

  کند؟ ینیب شیرا پ

  پژوهش روش

پژوهش کلیـه دانشـجویان    این یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماري ،پژوهشاین 

نفر بودند. نمونـه بـا اسـتفاده     10593شامل  و 92ـ93در سال تحصیلی  ،دانشگاه بوعلی سینا شهر همدان

ه ادبیات، اقتصاد، دامپزشـکی، شـیمی، علـوم    اي از بین هشت دانشکد طبقه یگیري تصادف از روش نمونه

  نفر انتخاب شدند. 200پایه، فنی مهندسی، کشاورزي و هنر و معماري به تعداد 

  پژوهش ابزار

ـ مقیاس خود سنجی التزام عملی به اعتقادات اسالمی (نو  رفتارهاي دینی نوجوانـان و  یابیارز براي ،این مقیاس ):يدی

کـه   ،ل واجبـات یدینی از قب آن دسته از اعمال و رفتارهاي ،ین مقیاسجوانان مسلمان تدوین شده است. ا

نامـه   مورد توجه قرار گرفته است. ایـن پرسـش   رود، انجام آنها از یک نوجوان یا جوان مسلمان انتظار می

ایـن   در بنـدي اسـت.   اي قابـل رتبـه   درجـه  5در مقیـاس   ،پاسخ هـر یـک از مـواد    .ماده است 45داراي 

  است. 135متوسط آن  و 45، حداقل نمره 225ممکن، براي رفتارهاي دینی ثر نمرة، حداکنامه پرسش

۹۰    ۱۳۹۵، سال نهم، شماره دوم، تابستان  

التزام عملی به اعتقادات اسـالمی، از نظـر متخصصـان اسـتفاده      ،گیري براي بررسی روایی ابزار اندازه

 % بود. بنـابراین، دربـاره پایـایی    81برابر با  ،دست آمده بر اساس روش باز آزماییه شد. ضریب پایایی ب

  ).1389نویدي، ابزار اطمینان کافی وجود دارد (

 25داراي  ،)2003( دیویدسـون و  کـانر آوري  مقیاس تـاب  ):CD – RISC(آوري کانر و دیویدسون  مقیاس تاب

بـا روش آلفـاي کرونبـاخ     ،اي در مقیاس لیکرت است. پایایی نسخه فارسی ایـن آزمـون   گویه پنج گزینه

یـابی،   هاي چـالش  مقیاس ). این مقیاس مشتمل بر خرده39ص ،1384محمدي، % گزارش شده است (89

باشـد   بینی می هدف قوي پافشاري، قاطع بودن و راه حل متمرکز، باورهاي دینی، اعتماد به نفس و خوش

شناسـی اهـواز برابـر     ). ضریب همبستگی این آزمون، با مقیاس سرسختی روان2003کانر و دیویدسون، (

  ).1390پور،  باس% به دست آمد (بشارت و ع64

) سـاخته شـده و سـال    1985( کـارور و  شیرنامه، توسط  این پرسش ):LOT-Rبینی ( نامه خوش پرسش

سـنجد و   بـدبینی را مـی   -بینـی   هاي فردي در خوش مورد تجدید نظر قرار گرفت و تفاوت 1994

نامـه، شـش    رسـش کند. ایـن پ  گیري می انتظاراتی را که افراد راجع به پیامدهاي زندگی دارند، اندزه

 LOTسؤال دارد و در مقیاس لیکرت است. براي تعیین روایی آزمون در ایران، از همبستگی آزمون 

، بـک با پنج عامل مقیاس ناامیدي بک استفاده شد و معناداري همبستگی نمره کلی مقیاس ناامیـدي  

% به 87وه باز آزمایی % و شی74%). پایایی با شیوه آلفاي کرونباخ 65با این آزمون قابل قبول است (

  ).51، ص1383دست آمده است (خدابخشی، 

  ها روش تجزیه و تحلیل داده

 بـراي در سطح آمار استنباطی تجزیـه و تحلیـل گردیـد.     يآور پس از جمع ،هاي حاصل از پژوهش داده

  ل رگرسیون استفاده گردید.یال پژوهش از تحلؤبررسی س

  هاي پژوهش يافته

آمـده   4تـا   1نتـایج آن در جـداول شـماره     .ز تحلیل رگرسیون استفاده شدال پژوهش اؤبررسی س براي

  م.یپرداز یم يآور تاب ینیب شیدر پ ینید ياست. ابتدا به نقش عمل به باورها

  تحلیل واریانس مدل رگرسیونی. 1جدول 

  مدل
مجموع 

  مجذورات

میانگین 

  مجذورات
  R  سطح معناداري  Fمقدار  درجه آزادي

تنظیم  Rمجذور 

  شده

  69/38  1  23/7704  23/7704  رگرسیون
000/0  44/0  19/0  

    159    07/39365  کل



  ۹۱ بوعلي سينابيني در دانشجويان دانشگاه  آوري و خوش رابطه ميزان عمل به باورهاي ديني با تاب

بـه دسـت    19/0و ضریب همبستگی تعدیل شـده نیـز برابـر     44/0ضریب همبستگی چندگانه برایر 

) در سـطح  F=  69/38 ؛P> 001/0دهد که مقادیر به دست آمـده (  نشان می 1آمد. همچنین نتایج جدول 

  معنادر است. 001/0

  ینید يبر اساس عمل به باورها يآور جدول ضرایب مدل رگرسیونی تاب. 2جدول 

  متغیرها
  ضرایب استاندارد شده  ضرایب استاندارد نشده

  سطح معناداري  tآماره 
  ضریب بتا  انحراف استاندارد  ضریب

  000/0  63/8    25/5  35/45  مقدار ثابت

  000/0  22/6  44/0  02/0  18/0   ینید يعمل به باورها

بـا توجـه بـه مقـادیر ضـریب همبسـتگی و جـدول تحلیـل          .ها محاسبه شده است ضریب ،2در جدول 

آوري رابطـه معنـادار وجـود دارد.     توان گفت: بین عمل به باورهاي دینی با تاب واریانس به طور کلی می

ـ   ينتایج نشان داد که متغیر عمل به باورها ـ یب شیدینـی در پ  ،سـت ثري داشـته ا ؤنقـش مـ   يآور تـاب  ین

  کند. ینیب شین و پییرا تب يآور انس تابیاز وار 44/0توانسته  ینید يکه عمل به باورها يطور هب

ج ینتـا  .میداد قرار یرا مورد بررس ینیب سازه خوش ینیب شیدر پ ینید ينقش عمل به باورها ،در ادامه

 د.یکن یر مشاهده میآن را در جداول ز

  یونیانس مدل رگرسیل واریتحل .3جدول 

  دلم
مجموع 

  مجذورات

میانگین 

  مجذورات
  R  سطح معناداري  F مقدار  درجه آزادي

تنظیم  Rمجذور 

  شده

  22/65  1  95/1501  95/1501  رگرسیون
000/0  51/0  26/0  

    178    79/5577  کل

بـه دسـت آمـد.     26/0و ضریب همبستگی تعدیل شده نیز برابـر   51/0ضریب همبستگی چندگانه برایر 

) در سـطح  F=  22/65 ؛P> 001/0دهد کـه مقـادیر بـه دسـت آمـده (      نشان می 3ل همچنین نتایج جدو

  معنادر است. 001/0

  ینید يبر اساس عمل به باورها ینیب جدول ضرایب مدل رگرسیونی خوش .4جدول 

  متغیرها
  ضرایب استاندارد شده  ضرایب استاندارد نشده

  سطح معناداري  tآماره 
  ضریب بتا  انحراف استاندارد  ضریب

  191/0  31/1    73/1  27/2  مقدار ثابت

  000/0  07/8  51/0  01/0  07/0   ینید يعمل به باورها

ب به دسـت  یج جدول تحلیل واریانس و ضرایبا توجه به نتا .ها محاسبه شده است ضریب ،4در جدول 

ـ یب توان گفت: بین عمل به باورهاي دینی با خـوش  آمده به طور کلی می دارد.  ارتبـاط معنـادار وجـود    ین

۹۲    ۱۳۹۵، سال نهم، شماره دوم، تابستان  

ثري داشته اسـت. طبـق   ؤنقش م ینیب سازه خوش ینیب شینتایج نشان داد که متغیر عمل به باور دینی در پ

  کند. ینیب شین و پییرا تب ینیب انس خوشیاز وار 51/0توانسته  ینید يعمل به باورها ،4ج جدول ینتا

  گيري بحث و نتيجه

بینی بر اساس میزان عمـل بـه باورهـاي     آوري و خوش بینی تاب پیش پژوهش، این انجام از هدف

رگرسیون استفاده شد. نتایج  آماري روش پژوهش، از بررسی سؤال براي بود. دانشجویان دینی در

آوري  تواند به طور مؤثري متغیرهاي تاب تحلیل رگرسیون نشان داد که عمل به باورهاي دینی می

هـاي   بینی کند. این نتایج، با یافته پیش ) را51/0بینی (با ضریب بتا  ) و خوش44/0(با ضریب بتا 

)، 2010( گاربوفسـکی )، 1390( قمـی و سـلیمی بجسـتانی    حسـینی )، 1391و همکـاران (  حمید

سو است. آنها نیـز در پـژوهش    ) هم1391( یوسفیو  کشاورزيو   )2012(و همکاران ابراهیمی 

ذهبی موجب داشتن دید مثبت خود به نتایج مشابه رسیدند. با توجه به اینکه عمل به اعتقادات م

کنند  شود، این افراد نیروي خود را صرف رسیدن به خودکارآمدي می بینانه به زندگی می و خوش

هـاي   اي دارنـد و بـراي مقابلـه بـا مشـکالت، از مهـارت       بینانه و نسبت به آینده انتظارات خوش

برند. این خود موجب  ج میهاي کمتري در زندگی رن کنند و از استرس اي مؤثر استفاده می مقابله

رو شدن بـا یـک    شود؛ زیرا هنگام روبه آوري بیشتر آنان در مقابل مشکالت و نامالیمات می تاب

ریزي براي بهبـود و   هاي مثبت برنامه بینی گرایش چالش، حالت اطمینان و پایداري دارند. خوش

کند و در ایـن نقطـه بـا     بینی می ها را پیش ترین جنبه هاي سخت برحسب مثبت بازسازي موقعیت

کند؛ زیرا داشتن اعتقاد به یک منبع بزرگ نیز موجب داشتن امیـد   باورهاي مذهبی تالقی پیدا می

هـا گـرایش بـه کـاربرد راهبردهـاي       بـین  شود. بـه طـور کلـی، خـوش     و دید مثبت به زندگی می

برابر نامالیمات  هاي بیشتري نسبت به دیگران در مدار دارند و در برابر مشکالت و استرس مسئله

دارند و ایستادگی زیادي در برابر مشکالت دارنـد و از راهبردهـایی ماننـد پـذیرش، شـوخی و      

  ).Yu & Zhang( ،2007( یو و ژانگبرند ( بازسازي مثبت بهره می

 و انسجام زندگی و موجب کل به فرد دار هدف نگرش موجب ی،نیخدا و عمل به اعتقادات د به ایمان

 ،مشـکالت زنـدگی   در هنگـام بـروز   که ابدی یم مطمئن پناهگاهی فرد خداوند را رایز ؛شود یفرد م آرامش

مقابـل مشـکالت    در او آوري تـاب  موجـب  ایمـن  و منبعـی قدرتمنـد   عنوان به و کند او رجوع به تواند می

د بـا  دهـ  از احساس اعتماد به نفس و کارآمدي برخوردارند که به آنها اجـازه مـی   ،آور افراد تاب. شود یم



  ۹۳ بوعلي سينابيني در دانشجويان دانشگاه  آوري و خوش رابطه ميزان عمل به باورهاي ديني با تاب

احساس ناامیدي و تنهایی کمتـري داشـته و    ،هاي زندگی را پشت سر بگذارند. این افراد موفقیت چالش

کننـد، تغییـر    یتوانند آن را بررسـ  اي که می به عنوان مسئله ،از این مهارت برخوردارند که به یک مشکل

انـداز مثبـت و    شـم سـبب چ  ،دهند و یا به طرق دیگر حل کنند. تـوان تحمـل آنهـا در برابـر مشـکالت     

 ،اینگونـه افـراد   .آور است هاي افراد تاب بینی نیز یکی از ویژگی شود. خوش بینی آنها به زندگی می خوش

نند و با مسائل و مشکالت زنـدگی بـه دیـد    یب یب میهاي پرخطر، کمتر آس محیط با وجود قرارگرفتن در

بب افزایش میزان تحمـل آنـان در برابـر    س ،همین نگرش مثبت .کنند بینی نگاه می مثبت و همراه با خوش

برنامه داشته و زندگی برایشان معنادار اسـت. بـه    شان هدف و شود. اینگونه افراد براي آینده مشکالت می

آنان، پس از شکست، ناامید و دلسرد نشده و بـر میـزان    بینی و باورهاي مثبت در دلیل میزان باالي خوش

  ).2010و همکاران،  )Carver( کارور(افزایند  هاي خود می تالش

بینی به جهان خلقت و هستی است. ایمان به تلقی فـرد مـؤمن از جهـان     از آثار ایمان مذهبی، خوش

کند. از دیدگاه چنین فـردي، هـدف    اي که آفرینش و زندگی را معنادار می دهد. به گونه شکل خاصی می

ان، دید انسان را درباره نظام کل هسـتی  از زندگی رسیدن به تکامل و سعادت است. این طرز تلقی از جه

کنـد و بـه نتیجـه     سازد. فردي کـه بـه دسـتورات دینـی عمـل مـی       بینانه می و قوانین حاکم بر آن خوش

هاي زندگی و براي دستیابی به اهدافش، داراي امید و اتکا بـه   بین است، در بحران هاي خود خوش تالش

شود. فـردي بـا ایـن دیـدگاه،      در مقابل مشکالت می یک منبع بزرگ است. این امر، موجب تاب آوردن

داند و همین اتکا به خداونـد و پایبنـدي    اداره جهان و تمام تغییر و تحوالت آن را در تصرف خداوند می

). بـر  1389شناختی دارد (نوذري و غالمـی،   به مذهب، تأثیر مثبت بر رضایت از زندگی و بهزیستی روان

مشخص شده است که باورهـاي دینـی نقـش مثبـت در ارتقـا بهداشـت       اساس نتایج تحقیقات گذشته، 

؛ Takyi(،2003( تاکـایی شناختی و پیشگیري از رفتارهاي پرخطر دارد ( هاي روان روانی و کاهش استرس

کننـد، رویـدادها یـا     مـی  بین، که به اعتقادات مذهبی عمل ). افراد خوش1386؛ بشارت، 1389هادیانفرد،  

رونی، گذرا و خاص مانند اوضاع و احوال حـاکم  یا نسبت دادن علت آنها به عوامل بهاي منفی را ب تجربه

کننـد. همچنـین بـه هنگـام مواجهـه بـا موانـع و         فاده میتکنند و کمتر از راهبردهاي اجتنابی اس تبیین می

  ).2006کارادمس، (کنند بر اهداف خود متمرکز شوند  سعی می ،هاي فکري آشفتگی

  توان به پیشنهادهاي زیر رسید:  از نتایج پژوهش می

آوري  بینـی و تـاب   کننـده خـوش   بینـی  پیش ،نتایج این پژوهش نشان داد عمل به باورهاي مذهبی .1

توان به نقش مـذهب و عمـل بـه اعتقـادات مـذهبی در       می رو، نیازا .باشد و با آنها ارتباط مثبت دارد می

۹۴    ۱۳۹۵، سال نهم، شماره دوم، تابستان  

که دین و مـذهب در کشـور مـا بـه عنـوان یکـی از       سالمت روان افراد جامعه اشاره کرد. با توجه به این

توانـد بـه چـارچوب     شود، نتایج این پژوهش می گرفته می ي کالن در نظرها  ریزي مهم در برنامه يها هیپا

 يزا در مواجه بـا حـوادث اسـترس    ی،نیر اعتقادات دیثأکمک کند و در شناساندن ت ها علمی این پژوهش

  نقش داشته باشد. یزندگ

شناسـی، تعلـیم و یـادگیري ایفـا      تواند اثرات مهمی در حیطه روان پژوهش میاین  دیگر،سوي از  .2

اکتسابی و قابل آموزش است و با اعتقـادات دینـی    يادیآوري تا حد ز جهت که سازه تاب این نماید. از

 آوري والن آمـوزش عـالی را درجهـت ارتقـاي تـاب     ئتواند مس ي این پژوهش میها یافته ،نیز رابطه دارد

  دانشجویان و بهبود ارتباط آن با باورها و اعتقادات مذهبی آنها یاري نماید.

مـدادي بودنـد کـه     - نوع کاغـذ  ن مطالعه بود که ازین پژوهش، ابزارهاي ایهاي ا تیاز جمله محدود

انجام شـده و   ین پژوهش در جامعه دانشگاهین ایپردازد. همچن ید خود میبه گزارش عقا یدرآن آزمودن

 ست.ین یردانشگاهیم به جوامع غیمقابل تع



  ۹۵ بوعلي سينابيني در دانشجويان دانشگاه  آوري و خوش رابطه ميزان عمل به باورهاي ديني با تاب
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