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با خوش بینی در دانش آموزان انعطاف پذیري کنشی رابطه ي باورهاي مذهبی و 

  دختر مقطع متوسطه 
   مرضیه نصیر

  فرح نادري

  :چکیده

بـا خـوش بینـی در     انعطاف پذیریکنشـی ش حاضر بررسی رابطه ي باورهاي مذهبی وهدف پژوه

نفر دانش آموز دختـر   300نمونه شامل . دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ي شهرستان دزفول بود

: ابزارهـاي پـژوهش عبـارت بودنـد از    . بود  که به روش نمونه گیـري خوشـه اي انتخـاب شـدند    

 (CD- RISC)کانر و دیویدسون انعطاف پذیري کنشی پرسشنامه ي مذهبی،  يپرسشنامه ي باورها

. که همگی از اعتبـار و پایـایی قابـل قبـولی برخـوردار بودنـد       (ASQ)و پرسشنامه ي خوش بینی 

جهت تجزیه و تحلیل داده هـا از روش  رگرسـیون چندگانـه    .تحقیق حاضر از نوع همبستگی بود 

بـا   انعطـاف پـذیري کنشـی   رهاي  مذهبی با خوش بینـی و  نتایج نشان داد که بین باو. استفاده شد

همچنین، نتیجه تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد . خوش بینی رابطه ي مثبت معنادار وجود دارد

  .انعطاف پذیري کنشی به ترتیب پیش بینی کننده خوش بینی می باشندکه باورهاي مذهبی و 

  

  ، خوش بینی شی،انعطاف پذیري کنباورهاي مذهبی: کلید واژگان

  

  

  

  

  

  

  

  

  :مقدمه

ي بیشـتر جنبـه هـاي     روانشناسی در قرن حاضر تالش دارد تا مسیر مطالعات را به سـوي مطالعـه  

از قبیل ویژگیهاي مثبت انسـانی، تجـارب مثبـت و همچنـین جلـوگیري از      (مثبت تجارب انسانی 
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  ...با خوش بینیانعطاف پذیري کنشی رابطه ي باورهاي مذهبی و                                 ۴٨

ـ  آسیبهاي گوناگونی که در نتیجه ) ایی در زنـدگی ظـاهر مـی شـوند    ي احساس بی ثمري و بی معن

  تغییر دهد 

  ).2002،  2و سیزنتمیهالی 1سلیگمن(

با هدف تغییر سریع در روانشناسی، مـی کوشـد تـا بـه جـاي       نگر در این راستا، روانشناسی مثبت

اشتغال صرف به درمان موارد شکست در زندگی، به ایجاد زندگی با کیفیت بهتر بپـردازد و بـدین   

تا ساختاري قوي را که طالیه دار درمـان و پیشـگیري از بیماریهـاي روانـی      منظور تالش می کند

روانشناسی مثبت در سطح امور ذهنی به تجارب ذهنـی مثبـت از قبیـل احسـاس     . است ارائه دهد

بهزیستی، خشنودي، لذت بردن، لذتهاي جسمانی، شادي، خوش بینی، امیدواري، ایمـان و اعتقـاد   

به صفات شخصیتی که در ارتباط بـا عشـق،    نگر روانشناسی مثبتدر سطح شخصیتی، . می پردازد

مهارتهاي میان فردي، زیبایی شناختی، پشتکار، عفو و بخشش، ابتکار، دوراندیشی، استعداد، خـرد  

بـه موضـوعاتی از قبیـل     نگـر  و دانایی است، مربوط می شود، در سطح گروهی، روانشناسی مثبت

وب، اعتدال و بردباري می پردازد که مردم را یاري می دهد مسئولیت پذیري، نوع دوستی، رفتار خ

  ).2002، 3اسنیدر(تا به شهروندانی خوب مبدل شوند 

روانشناسان مثبت گرا مایلند به شادتر زیستن انسانها کمک کنند، در ایـن فراینـد آنهـا بـه بررسـی      

سـندي و شـادکامی   اینکه ماهیت شاد بودن چیست و چگونه نهادها و سازمانها مـی تواننـد بـه خر   

آنها معتقدند که خرسـندي از زنـدگی بـه دنبـال یـافتن چـالش هـا،        . افراد کمک کنند می پردازند

  ).2004، 4کوك(انتخاب اهداف شخصی و ایجاد معنا در زندگی ایجاد می شود 

ي گذشته، توجه ویژه اي را در  یکی از خصوصیات مثبت انسان است که طی دو دهه 5خوش بینی

خوش بینی به جهت گزینی اشاره دارد کـه  . و علوم اجتماعی به خود جلب کرده استروانشناسی 

در آن معموالً پیامد هاي مثبت مورد انتظارند و این پیامد ها به عنوان نتایج و عوامل ثابت، کلـی و  

  ).2000، 6پیترسون( درونی در نظر گرفته می شوند

ا و سـالمت روانـی و جسـمانی انسـان تـأثیر      خوش بینی و به طور کلی باور هاي مثبت بر بیماریه

،در این زمینه بیان می کنند که اگـر  )2000( 7تایلر، کمنی، رید ،باور وگرون والد. زیادي می گذارد

ادراکات عادي انسان با یک مفهوم مثبت از خود و کنترل شخصـی و یـک دیـدگاه خـوش بینانـه،      

ره ي جزر و  مد زندگی روزانه بلکـه در کنـار   حتی کاذب در مورد آینده همراه شود، نه تنها در ادا

) 2000(پیترسـون . آمدن با حوادث بسیار استرس زا و تهدید زاي زندگی، به افراد کمک مـی کنـد  

خـوش بینـی بـا پشـتکار،     . بیان می دارد که خوش بینی با خلق مثبت و اخالق خـوب رابطـه دارد  

ی و سالمتی و حتی با طول عمـر  شهرت عمومی، موفقیت تحصیلی، ورزشی، نظامی، شغلی، سیاس

  . و فقدان ضربه هاي عاطفی رابطه ي مثبت نشان داده است

به شـیوه ي عملـی و    8در زمینه ي دین و باور هاي مذهبی صر حاضر دین پژوهی و پژوهشدر ع

با استفاده از روشهاي مورد قبول در علوم انسانی، یکی از جدید ترین و مورد توجه تـرین حیطـه   
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، 10؛ بـرگین 1975، 9آرگیـل و هـالحمی  ( در رشته هـاي علمـی و دانشـگاهی اسـت     هاي پژوهشی

1983.(  

مذهب، مجموعه اي از اعتقادها، احساسات و اعمال فردي و جمعی است که حول مفهوم حقیقت 

باور مذهبی به معناي پـذیرش، اقـرار و تصـدیق قلبـی بـه      . غایی یا امر مقدس سازمان یافته است

، باورهـاي مـذهبی اغلـب محـوري تـرین بعـد       )2000(به نظر آرگیـل  . اصول و شرایع دین است

معتقـد  ) 1997( 11پارگامنـت . دینداري محسوب می شوند و مذهبی بودن فرد را تعیـین مـی کننـد   

است که افراد در خالء و بدون منابع با رویدادهاي پراسترس زندگی رو به رو نمـی شـوند، بلکـه    

ن نماز و دعا تکیه می کنند که عواطف ناشـی از موقعیتهـاي   آنان به سیستم باورها و اعمالی همچو

دشوار را کاهش می دهد ضمن آنکه فرد می توانـد آنچـه را در حـال وقـوع اسـت بـه خواسـت        

خداوند که عمداً می خواهد او را مورد امتحان قرار دهد تا به او مطلبی بیاموزد نسـبت دهـد و یـا    

اسـپیلکا ، هـود ،   .پـاداش و تنبیـه الهـی در نظـر بگیـرد     موفقیتها و شکستهاي روزمره را به عنـوان  

معتقدند این شیوه ي مقابله مـی توانـد سـودمند واقـع شـود و در      ) 2003( 12هانسبرگر و گورساچ

واقع راه میانبري باشد که از طریق آن افراد می توانند راهبرد جدیدي را براي حل مسائل خـویش  

و  14گارمزي. ه عوامل تأثیر گذار بر خوش بینی استاز جمل  13انعطاف پذیري کنشی.به کار گیرند

را یک فرایند، توانایی یا پیامد سازگاري موفقیت آمیز بـا    انعطاف پذیري کنشی، )1991( 15ماستن

صـرفاً پایـداري در برابـر آسـیبها یـا        انعطاف پذیري کنشـی .شرایط تهدید کننده تعریف کرده اند

بلکـه شـرکت   ) ر رویارویی با شرایط خطرنـاك نیسـت  حالت انفعالی د(شرایط تهدید آمیز نیست 

توانمنـدي فـرد     انعطاف پذیري کنشیفعال و سازنده ي فرد  در محیط است و می توان گفت که

  ).16،2003کانرودیویدسون(روانی در شرایط خطرناك می باشد  -در برقراري تعادل زیستی

پذیر بوده، مطابق تغییرات محیطی است، چاره ساز و انعطاف   انعطاف پذیري کنشیفردي که دارای

. خود را وفق می دهد و بعد از برطرف شدن عوامل فشارزا به سرعت به حالت بهبود باز می گردد

افرادي که در انتهاي سطح پایین پیوستار تـاب آوري  هسـتند بـه مقـدار نـاچیزي خودشـان را بـا        

ارزا به حالت عادي و طبیعی بهبود موقعیتهاي جدید وفق می دهند، اینها به کندي از موقعیتهاي فش

  ).2007، 17سیبرت(می یابند 

افـرادي کـه داراي   ) 2008( 18به اعتقاد ارك ، سـیمون ، ویـنکلمن ، اسـتین ، هیتکـوك و پـاولس     

هستند اغلب با ایجاد هیجانات مثبت پس از رویارویی هاي فشارزا بـه    انعطاف پذیري کنشیخود

بدون اینکه سالمت روانشان کـاهش    انعطاف پذیري کنشیایافراد دار. حالت طبیعی باز می گردند

یابد و دچار بیماري روانی شوند، رویدادهاي فشارزا را پشت سر می گذارند، همچنین به نظر مـی  

واف ، (رسد  در بعضی موارد با وجود تجارب سختشان پیشرفت نیـز کـرده و کامیـاب شـده انـد      

  ).2008، 19فریدریکسون و تایلر
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  ...با خوش بینیانعطاف پذیري کنشی رابطه ي باورهاي مذهبی و                                 ۵٠

. خوش بینـی اشـاره کـرده انـد    انعطاف پذیري کنشیت به ارتباط باورهاي مذهبی ، و برخی تحقیقا

و ارتبـاط میـان آنهـا    انعطاف پذیري کنشـی با عنوان خوش بینی، ) 2010( 20نتایج پژوهشی که تریزا

رابطه ي مثبـت معنـی داري وجـود    انعطاف پذیري کنشـی انجام داد، نشان داد که بین خوش بینی و

 .وخوش بینی به عنوان یک خصوصیت مهم مطرح استانعطاف پذیري کنشی دارد و ارتباط بین

، خـوش بینـی و     انعطـاف پـذیري کنشـی   بـا عنوان، ) 2006( 21همچنین در پژوهشی کـه ریـولی  

با ترکیب خوش بینی ،   انعطاف پذیري کنشیخصوصیات شخصیتی انجام داد، نتایج نشان داد که 

خودآگـاهی بـاالتر و روان رنجـوري پـایینتر رابطـه      برون گرایی، گشودگی نسبت بـه تجربـه هـا،    

  . معناداري دارد

نوجوانان و نقش مـدارس در   انعطاف پذیري کنشیدر نتایج تحقیق خود با عنوان) 2009( 22برنات

افزایش امیدواري، خوش بینی و موفقیت در دانش آموزان مدارس، گزارش داد کـه آمـوزش دادن   

  انعطاف پـذیري کنشـی  می در افزایش امیدواري، خوش بینی،معلمان بوسیله ي امیدواري، نقش مه

و نیز به دلیل اینکه دانش آموزان مقدار زیادي از وقـت خـود   . و موفقیت نوجوانان در مدرسه دارد

نوجوانان  دارد  انعطاف پذیري کنشیرا در مدرسه صرف می کنند، مدرسه نقش مهمی در افزایش 

  . د در موفقیت دانش آموزان نقش مهمی ایفا می کندهم به نوبه ي خو انعطاف پذیري کنشیو

) سـالمت (، با عنوان نقـش خـوش بینـی و بهزیسـتی     )2008( 23نتایج مطالعات وال ویجی و ست

نقش مهمی در ) سالمت(نوجوانان ، نشان داد که خوش بینی و بهزیستی   برانعطاف پذیري کنشی

  .نوجوانان دارد  انعطاف پذیري کنشیافزایش

، خـوش بینـی،     انعطـاف پـذیري کنشـی   در پژوهشـی تحـت عنوان،  )  2007( 24می تودافریدمن  

بهزیستی معنوي، مکان کنترل، تعادل روانشناختی و  حمایت اجتماعی به عنوان پیشگویی کنندگان 

مهم پیامدهاي موفقیت و سالمت در زنان با تجربه هـاي آسـیب زا ، نشـان داد کـه خـوش بینـی،       

و بهزیستی معنوي بـه عنـوان پیشـگویی کننـدگان مهـم        پذیري کنشیانعطاف حمایت اجتماعی، 

، بهزیستی معنـوي و حمایـت     انعطاف پذیري کنشیپیامدهاي سالمت بودند و اینکه خوش بینی، 

  . اجتماعی رابطه ي معناداري با پیامدهاي سالمت در زنان با تجربه هاي آسیب زا داشتند

ش با عنوان روانشناسی مثبت و خصوصیات مذهبی بـه  در نتایج بررسی های)2009( 25پریستون لی

عنوان میانجی کننده ي حوادث منفی زندگی و نشانگان افسردگی در دانشجویان دانشـگاه ، نشـان   

داد که حوادث و رویدادهاي منفی زندگی با افـزایش عالئـم افسـردگی و کـاهش خـوش بینـی و       

بینی، امیدواري، مذهب  و معنویت رابطـه  امیدواري ارتباط دارند و اینکه بین سطوح باالي خوش 

  . ي معناداري وجود دارد

بــه بررســی تــأثیر حــوادث مثبــت و منفــی زنــدگی بــر خــوش بینــی،  ) 2003( 26هنــد و فیلیــپ

آنها دریافتند که بین هر یـک از  . و دریافت مکان کنترل، پرداختند  ،انعطاف پذیري کنشیامیدواري

و دریافت مکـان کنتـرل رابطـه ي     انعطاف پذیري کنشی، این متغیرها یعنی خوش بینی، امیدواري

  .معناداري وجود دارد
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، خـوش    انعطـاف پـذیري کنشـی   ، با عنوان ارتباط بین)2001( 27نتایج پژوهشی که مام فورد و رز

بینی، حمایت اجتماعی و تفاوتهـاي جنسـی در نوجوانـان روسـتایی انجـام دادنـد، نشـان داد کـه         

خوش بینی و حمایت اجتماعی رابطه معناداري وجود دارد و به عـالوه  ،   انعطاف پذیري کنشیبین

انعطاف پـذیري  خوش بینی و دریافت حمایت خانوادگی بـه عنـوان مهمتـرین پیشـگویی کننـدگان     

  . در مردان، نسبت به زنان بیشتر است انعطاف پذیري کنشیو نیز این که. بودند  کنشی

 29، سلسمن ، برون، بریچتینگ وکارلسـون ) 2008( 28رهمسو با این پژوهشها در تحقیقاتی که جنیف

) 2003( 31،هندرسون و گیبسـون ) 2004( 30، ماتیس ، فونتنات ، هتچرکاي ، گرایمن و بیل)2005(

، با عنوان ارتبـاط بـین مـذهب و    ) 1993( 33، ستی و سلیگمن) 2001( 32، هال و ایموگن الیزابت

د که بین مذهب و معنویت و خوش بینی رابطـه  معنویت و خوش بینی انجام دادند ، نتایج نشان دا

  .معناداري وجود دارد

و خـوش بینـی     انعطـاف پـذیري کنشـی   در پژوهشی به بررسی رابطه ي بین )  2010( 34بالدوین

ي مثبـت معنـاداري    خوش بینـی رابطـه  انعطاف پذیري کنشیو پرداختند و به این نتیجه رسید که بین

بطور مثبت با خوش بینی وبطور منفـی بـا پریشـانیها     کنشیانعطاف پذیري و به عالوه.وجود دارد

  .مرتبط است

باتوجه به مطالب ارائه شده واهمیت موضوع این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که آیـا  

بین باورهاي مذهبی وانعطاف پذیري کنشی باخوش بینی در دانش آموزان دختـر مقطـع متوسـطه    

  رد؟رابطه ساده و چندگانه وجود دا

  

  

  

  :روش پژوهش

  :نمونه و روش نمونه گیري

 16-18جامعه ي آماري در پژوهش حاضر شامل کلیه ي دانش آموزان دختر اول تا سوم  سـنین   

سال دبیرستانهاي دولتی شاخۀ نظري آموزش و پرورش شهرستان دزفول بود که در سه  رشـته ي  

مشـغول بـه تحصـیل     89-90ی فیزیـک در سـال تحصـیل    -علوم تجربی، علوم انسانی و ریاضـی  

بدین صـورت کـه   .  نفر به روش نمونه گیري خوشه اي انتخاب شدند 300که از این تعداد .بودند

کالس به صورت تصادفی انتخاب 10کالس بود که از این تعداد 60تعداد کل کالسهاي دبیرستانها 

  .شدند

  

  :پژوهش هايابزار

  ي مذهبیپرسشنامه ي  باورها) الف

با اسالم به ویژه، اسالم ) 1381شریفی، (نجش نگرشهاي مذهبی مسلمانان توسط پرسشنامه ي س

ماده ي چهار گزینه اي است که  26این پرسشنامه داراي . شیعی تطبیق داده و متناسب شده است

                                                           
27

-Mumford and Rose 
28

-Jenifer  
29

-Salsman,Brown,Brechting&Carlson 
30
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34

- Baldwin 



  ...با خوش بینیانعطاف پذیري کنشی رابطه ي باورهاي مذهبی و                                 ۵٢

بدین صورت که به گزینۀ کامالً موافق، . ، نمره گذاري شده است0تا 4گزینه هاي آن به ترتیب از 

و گزینۀ کامالً مخالف،  1، گزینۀ مخالف، نمرة 2، گزینۀ بنیابین، نمرة3وافق، نمرة ، گزینۀ م4نمرة

شریفی، . (،نمره ي کل مقیاس را تشکیل می دهد گانه 26تعلق می گیرد و جمع نمرات مواد  0نمرة

روایی صوري این پرسشنامه را از طریق نظرخواهی از تعدادي دانشجویان دکترا که با ) 1381

رابطه ي بین نمره هاي دینداري آنان در مقیاس گالك و . یی کامل داشتد بدست آورداسالم آشنا

 61/0و نمره ي ارزیابی خود آنان از دینداریشان از طریق ضریب همبستگی پیرسون  35ستارك

نیز ) 1381(در پژوهشی شریفی . این میزان به عنوان روایی بیرونی در نظر گرفته شد. گزارش شد

و روایی آن را  78/0و  75/0زمون را به روش تصنیف و آلفاي کرونباخ به ترتیب پایایی کل این آ

از طریق سنجش همبستگی ارتباط بین نمرات این پرسشنامه و خود گزارش دهی افراد از ( 45/0

الزم به ذکر است که اعتبار و پایایی همۀ ابعاد نیز ). P> 0/001(برآورد کرد ) میزان دینداري خود

در پژوهش حاضر اعتبار این پرسشنامه  با  .و در سطح رضایت بخش بود (P>0/001)معنادار 

بدست =r 0/60و اعتبار همزمان آن برابر  شدپرسشنامه ي جهت گیري مذهبی همبسته 

 78/0همچنین پایایی این پرسشنامه به روش آلفاي کرونباخ و تصنیف به ترتیب برابر با .آمد

  .بدست آمد65/0و

  

  :(36CD- RISC)کانر و دیویدسوناف پذیري کنشیانعطپرسشنامه ي 

، جهت اندازه گیري قدرت مقابله با )2003(پرسشنامه ي تاب آوري  توسط کانر و دیویدسون

. آن را براي استفاده در ایران انطباق داده است) 1384(فشار و  تهدید، تهیه شده است که محمدي

نمره گذاري  4تا 0گزینه هاي آن به ترتیب از مادة پنج گزینه اي است که  25این پرسشنامه داراي 

، گزینۀ 1، گزینۀ بندرت درست نمرة 0بدین صورت که گزینۀ کامالً نادرست، نمرة. شده است

تعلق می گیرد  4و گزینه ي همیشه درست نمره  3، گزینۀ اغلب درست نمره2گاهی درست، نمرة 

در پژوهشی که توسط سامانی، . دهد گانه، نمره کل مقیاس را تشکیل می 26و جمع نمرات مواد 

انجام شد، پایایی این مقیاس به کمک ضریب آلفاي کرونباخ برابر ) 1386(جوکار و صحراگرد

کی (و در محاسبه ي اعتبار مقیاس، نتایج تحلیل عاملی مقیاس و مقدار ضریب . بدست آمد 87/0

برآورد  83/1893بارتلت را برابر با  و مقدار آزمون کرویت 89/0را براي این تحلیل برابر )  او. ام. 

و  89/0با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ،ضریب پایایی مقیاس را ) 1384(محمدي . کردند

 64/0تا  41/0اعتبار مقیاس را به روش همبستگی هر گویه با نمره ي کل مقوله ي ضریبها بین 

و شد امه ي سرسختی همبسته با پرسشن اعتبار این پرسشنامه در پژوهش حاضر .  .بدست آورد

همچنین پایایی این پرسشنامه به روش آلفاي کرونباخ . بدست آمد 49/0اعتبار همزمان آن برابر با 

  .بدست آمد 66/0و 71/0و تصنیف به ترتیب برابر با 

  )ASQ( 37ي خوش بینی پرسشنامه

به نقل از موحد، ، 1982(این پرسشنامه یک ابزار خود گزارشی است که توسط پیترسون وهمکاران

براي اولین بار ) 1382(تهیه وتدوین گردیده وتوسط شهنی ییالق وهمکاران 1382در سال ) 1382

این پرسشـنامه متشـکل از دوازده   . در ایران به فارسی ترجمه، ویراستاري و تعیین اعتبار شده است

ایـد خـود را   باشد که آزمودنیها ب موقعیت فرضی، شامل شش موقعیت خوب وشش موقعیت بد می

تک این موقعیتها فرض کرده وسپس به سؤاالت مربوط به هر موقعیـت پاسـخ دهنـد بـراي      در تک

                                                           
Glook & Stark  -

35
 

36
-Conner- Davidson Resilience Inventory 

37
- Optimism Questionnaire 
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هـاي حـوادث بـد و همچنـین مجمـوع       ي کلی این آزمون، ابتدا مجموع کلیه نمـره  ي نمره محاسبه

ن کنیم که از تفاضل بین این دو نمره، نمره کلی آزمو هاي حوادث خوب را بر شش تقسیم می نمره

هـاي   پاسخهاي آن را با پیش بینـی ) 1382(براي تعیین اعتبار  این پرسشنامه، موحد. آید بدست می

ضـریب  . افراد از حوادثی که در طی یک سال قبل بـراي آنهـا اتفـاق افتـاده بـود همبسـته کردنـد       

ضـریب  . متغیـر بـود   41/0تا   19/0ات در مطالعات مختلف از همبستگی بین این دو گروه از نمر

شـهنی یـیالق   . متغیر بوده است 69/0تا  44/0، بین )1382( یایی این پرسشنامه در تحقیق موحد پا

ضرایب پایایی این پرسشنامه را به روشهاي آلفاي کرونبـاخ، اسـپیرمن بـراون    ) 1382(و همکاران 

ایی بودند که نمایانگر پای 67/0، 67/0، 75/0وگاتمن محاسبه کردند که این ضرایب به ترتیب برابر 

بـا پرسشـنامه ي    آن رادر پژوهش حاضر براي بررسی اعتبار این پرسشنامه . باشد خوب آزمون می

همچنین پایایی این پرسشـنامه  . بدست آمد 60/0و اعتبار همزمان آن برابر با شدامیدواري همبسته 

  .بدست آمد 74/0و 79/0به روش آلفاي کرونباخ و تصنیف به ترتیب برابر با 

  

  ژوهشیافته هاي پ

و خوشبینی در دانش انعطاف پذیري کنشی باورها ي مذهبی، آماري شاخصهاي : 1جدول

  آموزان دختر مقطع متوسطه ي شهرستان دزفول

  شاخصهاي توصیفی         

  متغیرها
  ضریب تغییرات  انحراف معیار  میانگین  تعداد

  58/0  08/10  64/73  300  باورهاي مذهبی

  84/0  6/14  14/61  300  انعطاف پذیري کنشی

  18/0  2/3  15/3  300  خوش بینی

  

مشاهده می شود میانگین و انحراف معیار در متغیـر باورهـاي    1همانطوریکه در جدول شماره ي 

و ) 6/14و  14/61(برابـر بـا   انعطـاف پـذیري کنشـی    ، در متغیـر  )08/10و  64/73(مذهبی برابـر  

در ایـن جـدول ضـریب    . می باشـد ) 2/3و  15/3(همچنین در متغیر خوش بینی به ترتیب برابر با 

  . تغییرات در متغیرهاي مورد نظر نیز نشان داده شده است

  .بین باورهاي مذهبی با خوش بینی دانش آموزان دختر رابطه مثبت وجود دارد: فرضیه اول

  .بین انعطاف پذیري کنشی با خوش بینی دانش آموزان دختر رابطه مثبت وجود دارد: فرضیه دوم 

با خوشبینی دانش  انعطاف پذیري کنشیبین باورهاي مذهبی وساده تایج همبستگی ن -2جدول

  آموزان دختر مقطع متوسطه

  متغیر وابسته        

  

  مستقل متغیر

  خوشبینی

  دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ي شهرستان دزفول

نتیجه آزمون  تعداد  سطح خطا سطح معناداري  ضریب همبستگی پیرسون

 .Hرد   300  05/0  003/0*  170/0  بیباورهاي مذه

 .Hرد   300  05/0  018/0*  136/0  انعطاف پذیري کنشی

  

 pنشان داده شده است بین  باورهاي مذهبی با خـوش بینـی         2همانطوریکه در جدول شماره

≤0/003 ), ( r =  0/170 با خوش بینی  انعطاف پذیري کنشیو بین(p≤ 0/018, r= 0/136) 



  ...با خوش بینیانعطاف پذیري کنشی رابطه ي باورهاي مذهبی و                                 ۵۴

بنـابراین فرضـیه هـاي اول و دوم پـژوهش مـورد      . ي مثبت معنادار وجود دارد طهدانش آموزان راب

 دانـش آمـوزان   انعطاف پذیري کنشـی به عبارت دیگر با افزایش باورهاي مذهبی و. تأیید واقع شد

  .خوش بینی آنان نیز افزایش می یابد دختر

  

  

  

بـا خوشـبینی در    انعطاف پذیري کنشیضرایب همبستگی چندگانه باورهاي مذهبی و. 3جدول

 (Stepwise)گام به گام)ب (Enter)ورود ) دانش آموزان دختر مقطع متوسطه با روش الف

ف
  شاخصهاي آماري ال

همبستگی 

 MRچندگانه 
ضریب تعیین 

RS 

 Fنسبت 

 Pاحتمال 
 (β)ضریب رگرسیون 

ر 
غی

مت

ك
ال

م
  

  متغیرهاي پیش بین

ی
بین

وش
خ

  

  باورهاي مذهبی

0/206 0/042 
F = 6/57  

 
P = 0/002 

β = 0/156 
t = 2/72 
P = 0/007 

انعطاف پذیري 

  کنشی

β = 0/117 
T = 2/041 
P = 0/04 

ب
  

  شاخصهاي آماري
همبستگی 

 MRچندگانه 
ضریب تعیین 

RS 

 Fنسبت 

 Pاحتمال 

 (β)ضریب رگرسیون 

ر 
غی

مت

ك
ال

م
  

 2 1  متغیرهاي پیش بین

ی
بین

وش
خ

  

 F = 8/89 0/029 0/170  باورهاي مذهبی
P = 0/003 

β = 0/170 
T = 2/98 
P = 0/003 

  

انعطاف پذیري 

  کنشی
0/206 0/042 F = 6/57 

P = 0/002 

β = 0/156 
T = 2/72 
 P = 0/007  

β = 0/117 
T = 2/041 
P = 0/04 

  

نشان داده شده است، طبـق نتـایج حاصـل از تحلیـل      3همانطور که در قسمت الف جدول شماره 

بستگی چند متغیري براي ترکیـب خطـی باورهـاي مـذهبی و     رگرسیون با روش ورود، ضریب هم

 RS = 0/042و  MR = 0/206با خوش بینی دانش آموزان دختر برابر با  انعطاف پذیري کنشی

به عبـارت  . بنابراین فرضیه ي سوم تأیید شد. معنی دار می باشد P<0/001می باشد که در سطح 

خوش بینی دانش آموزان رابطـه ي چندگانـه    با انعطاف پذیري کنشیدیگر بین باورهاي مذهبی و

درصد واریانس خـوش بینـی   4، مشخص شد که (RS)با توجه به مقدار ضریب تعیین . وجود دارد

همچنین بـا توجـه بـه قسـمت ب جـدول مـذکور       . توسط متغیرهاي پیش بین قابل تبین می باشد

پیش انعطاف پذیري کنشـی و مشاهده می شود که از میان متغیرهاي پیش بین، متغیر باورهاي مذهبی

  .بینی کنندهمتغیر مالك یعنی خوش بینی می باشند

  

  :بحث و نتیجه گیري
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طبق یافته هاي حاصل از این تحقیق بین باورهاي مذهبی با خوشبینی دانش آموزان رابطه ي مثبت 

، )2005(، سلسمن و همکـاران )2008(معنادار وجود دارد که این نتایج با یافته هاي پژوهش جنیفر

همخـوانی  ) 2001(، هال وایموگن الیزابت)2003(، هندرسون و گیبسون)2004(ماتیس و همکاران

اشـاره کـرد کـه از نقـش     ) 1996(در تبیین رابطه ي بدست آمده می توان بـه نظـر تریـدوي    . دارد

مذهب در خوشبینی دفاع کرده و بیان می کند که یک جهت گزینی مذهبی درونی می تواند سـبب  

شود، چرا که یک رابطه ي شخصی با وجودي برتر، سبب پیدایش چشم انداز مثبتـی در  خوشبینی 

شود که افراد احسـاس کننـد بـه یـک منبـع       مذهب وباورهاي مذهبی باعث می. . زندگی می شود

ودر . تواند به آنهـا کمـک کنـد    قدرت و وجودي برتر تکیه دارند که در شرایط سخت ودشوار می

شود که افراد به مسـائل ومشـکالت زنـدگی بـا دیـد       ا به خداوند باعث مینتیجه این اعتماد و اتک

به عبارت دیگر، افرادي که از روي عالقه، اوقاتی را به نمـاز و   وهمراه با خوشبینی نگاه کنند مثبت

  .عبادت می گذرانند، چشم انداز مثبت تري نسبت به جهان، زندگی و گذر زمان دارند

با خوشبینی دانش آمـوزان   انعطاف پذیري کنشیمشاهده شد، بین از سوي دیگر در تحقیق حاضر 

، )2010(کــه ایــن نتــایج بــا یافتــه هــاي پــژوهش تریــزا. رابطــه ي مثبــت معنــاداري وجــود دارد

در تبیین این یافته هـا  خزائلـی پارسـا    . همخوانی دارد) 2008(ستل ویجی و اوو ) 2006(ریولی

از احساس اعتمـاد بـه نفـس و کـار آمـدي      پذیري کنشیانعطاف دارایمعتقد است که افراد ) 1386(

این افراد . برخوردارند که به آنها اجازه می دهد با موفقیت چالشهاي زندگی را پشت سر بگذارند 

احساس ناامیدي و تنهایی کمتري داشته و از این مهارت برخوردارند که به یک مشکل بـه عنـوان   

د،تغییر دهند، تحمل کنند و یا به طرق دیگر حـل کننـد،   مسئله اي که می توانند آن را کندوکاو کنن

نگاه کنند و همین موضوع و توان تحمل آنها در برابر مشکالت سبب چشم انداز مثبت و  آنها بـه  

ایـن گونـه   . اسـت  انعطاف پذیري کنشیداراي خوشبینی یکی از ویژگیهاي افراد . زندگی می شود

خطر و آسیب زا روانشان آسیبی نمی بیند و با مسـائل و  افراد با وجود قرار گرفتن در محیطهاي پر

مشکالت زندگی به دید مثبت و همراه با خوشبینی نگاه می کننـد و همـین نگـرش مثبـت سـبب      

اینگونه افراد براي آینده شان هدف و برنامـه  . افزایش میزان تحمل آنان در برابر مشکالت می شود

باالتري برخوردارنـد بـه    انعطاف پذیري کنشیدي که از افرا. داشته و زندگی برایشان معنادار است

دلیل میزان باالي خوشبینی و باورهاي مثبت در آنان پس از شکست، ناامید و دلسـرد نشـده و بـر    

باخوشبینی رابطه  انعطاف پذیري کنشیمیزان تالشهاي خود می افزایند به همین دلیل است که بین 

  .ي مثبت وجود دارد

 انعطاف پـذیري کنشـی  ته هاي حاصل از این پژوهش، بین باورهاي مذهبی و همچنین براساس یاف

نتایج حاصل از این فرضیه با یافتـه هـاي تحقیقـات    . با خوشبینی رابطه ي چندگانه ي وجود دارد

، )2008(سـت ، وال ویجـی و )2009(،  برنـات  ) 2006(، ریولی)2010(پژوهشگرانی همچون تریزا

، )2005(، سلسمن و همکـاران )2009(، پریستون لی)2003(فیلیپ ، هند و)2007(فریدمن امی تود

  .همخوانی دارد) 2001(، مام فورد و رز)2004(و همکاران ، ماتیس)2008(جنیفر

در تبیین این یافته ها باید گفت که یک جهت گزینی مذهبی درونـی مـی توانـد سـبب خوشـبینی      

یش چشم اندازي مثبت در زنـدگی  شود، چرا که یک رابطه ي شخصی با وجودي برتر، سبب پیدا

به عبارت دیگر، افرادي که از روي عالقه، اوقاتی را به نماز و عبادت می گذرانند، چشم . می شود

انعطـاف  داراي خوشبینی یکی از ویژگیهاي افـراد  . انداز مثبت تري نسبت به جهان و زندگی دارند

زندگی نگرشی مثبت و خوشبینانه  این گونه افراد نسبت به مسائل و مشکالت. است پذیري کنشی

افـراد  . دارند و همین نگرش مثبت سبب افزایش میزان تحمل آنـان در برابـر مشـکالت مـی شـود     
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به دلیل میـزان بـاالي خوشـبینی و باورهـاي مثبـت در آنـان پـس از         انعطاف پذیري کنشیداراي 

همـین دلیـل اسـت کـه      شکست، ناامید و دلسرد نشده و بر میزان تالشهاي خود ادامه می دهند به

انعطاف پـذیري  باورها و اعتقادات مذهبی و داشتن رابطه ي مثبت با خداوند و همچنین دارا بودن 

بـر همـین اسـاس دانـش     .و توان تحمل در برابر مشکالت سبب افزایش خوشبینی می گردد کنشی

مـی کنـد کـه بـه     آموزانی که داراي اعتقادات و باورهاي مذهبی باشند این اعتقادات به آنان کمک 

هنگام مشکالت زندگی، امید و روحیه خود را حفظ کنند و به جاي تسلیم شدن بـه مقابلـه فعـال    

بپردازند و به عالوه دانش آموزانی که تاب آوري و توان تحمل باالیی در برابر مشکالت دارند این 

یی داشته و به خصیصه به آنها کمک می کند که در برابر شکست هاي تحصیلی و زندگی توان باال

رویارویی موثر در برابر ناکامیها بپردازند  در نتیجه این دو خصیصه تاب آوري و باورهاي مـذهبی  

  .سبب موفقیت بیشتر دانش آموزان و بهبود و ارتقاي کیفیت زندگی آنان می گردد

 بنابراین انعطاف پذیري کنشی از ایستار نظري و عملی ، خوش بینی فرد را تحت تاثیر قرار

آنچه به دانش آموزان دختر در مدارس کمک می کند تا بعد از یک شکست .می دهد 

تحصیلی یا شکست در موارد دیگر زندگی ، به موقعیت نخستین برگردند، توانایی باالي آنها 

چرا که انعطاف پذیري کنشی، توانایی در ترمیم . در ویژگی انعطاف پذیري کنشی است

میتواند باعث شود که تا او پیروز مندانه  از رویدادهاي  این ظرفیت انسان .خویشتن است

ناگوار بگذردو علیرغم قرار گرفتن در معرض تنش هاي جدید،شایستگی تحصیلی  و 

زمانی که توان تحمل و مقابله افراد با مشکالت و  اجتماعی و و شغلی او ارتقا یابد و 

ثبت آنان به زندگی شده و باعث رویدادهاي استرس زا باال باشد سبب افزایش چشم انداز م

  .می شود که افراد به لحاظ خلقی، هیجانی و شناختی از زندگی رضایت داشته باشند

از طرف دیگر مذهب و اعتقاد به باورهاي مذهبی و ترغیب دختران به شرکت در مناسک 

تحت دینی نظیر روزه ، نماز ، عزاداري ها و غیره نیز می تواند خوشبینی دانش آموزان را 

در نتیجه زمانی که با مشکالت و استرس هاي زندگی روبه رو می شوند .تاثیر قرار دهد

مذهب به آنان  کمک می کند تا دید مثبت نسبت به مشکالت داشته و سالمت جسمانی و 

در نتیجه  .روانی آنان افزایش یافته و ترس و اضطراب و افسردگی کمتري را تجربه کنند

موزش انعطاف پذیري کنشی  در تعامل با هم سبب افزایش خوش تقویت روحیه مذهبی و آ

بینی و ارتقاي کیفیت زندگی و پیشرفت تحصیلی و رشد اخالقی در دانش آموزان دختر می 

  .شود

  

  

  :پیشنهاد کاربردي

 انعطاف پذیري کنشیشود در مدارس با استفاده از پرسشنامه هاي موجود میزان  پیشنهاد می

مذهبی دانش آموزان مشخص گردد سپس با برگزاري کالسهاي مشاوره وخوش بینی وباورهاي 
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The Relationship Religious  Beliefes, and Resilience with 
optimism in female high school students  

 
M. Nasir, M.A.   
F. Naderi, Ph.D. 

 
Abstract:  
 
This study reviews the relationship between religious beliefs, 
and resiliency with optimism of students. The statistical 
community consisted of high school students were Dezful 
city, of which 300 cluster sampling method chosen. Tools 
used in this study included a questionnaire of beliefs 
religious, resiliency questionnaire Conner and Davidson (CD-
RISC), and the Optimism Questionnaire (ASQ), all of the 
validity and reliability  had acceptable. And correlation study. 
To analyze data from multiple regression method was used. 
Results showed that among religious beliefs with optimism 
and resiliency with optimism positive relationship exists. Also, 
the result of multiple regression analysis showed that 
religious beliefs and resiliency are respectively anticipatorof 
optimism.  
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