
 

 

  131-147: 1394، پاییز 28جدید، شماره  پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی، سال بیست و سوم، دوره

  بر تاب آوري و سرسختی روانشناختی  اثربخشی عمل به باورهاي دینی
  بین طالب علوم دینی و دانشجویان

  * یوسفیآقا رضایعل
  ** این يصفار دیمج
  *** فر یمانیا درضایحم

  6/10/94: پذیرش نهایی     24/3/94 :دریافت مقاله

  
  چکیده

آوري اي، بررسی اثربخشی عمل به باورهاي دینی بر تابمقایسه ـعلی  پژوهشهدف این 
جامعه آماري پژوهش، تمام . و سرسختی روانشناختی بین دانشجویان و طالب حوزه علمیه بود
شیراز با دامنه سنی شهرستان طالب پسر مشغول به تحصیل و دانشجویان پسر دانشگاه پیام نور 

. طلبه انتخاب شد 100دانشجو و  100گیري در دسترس، با روش نمونه. سال بود 25تا  18
، مقیاس تاب آوري کانر ـ )AHI(ژوهش شامل پرسشنامه سرسختی روانشناختی اهواز ابزار پ

نتایج رگرسیون چند . بود) پرسشنامه معبد(دیوید سون و مقیاس عمل به باورهاي مذهبی 
آوري و تواند تابمتغیره نشان داد که عمل به باورهاي دینی به طور مثبت و معنادار می

چنین نتایج دیگر تحقیق نشان داد که شرکت بینی کند؛ همسرسختی روانشناختی را پیش 
، دینی کنندگان طلبه به طور معناداري در تمام متغیرهاي تحقیق شامل عمل به باورهاي

بنابراین . دست آوردندهایی بیش از گروه دانشجویان بهآوري نمرهسرسختی روانشناختی، تاب
هاي دینی توانست با توان اطمینان زیاد، مقایسه دو گروه باال و پایین در عمل به باور

  .آوري و سرسختی نشان دهدتأثیرگذاري عمل به باورهاي دینی را بر متغیرهاي شخصیتی تاب
   .آوري، سرسختی روانشناختیعمل به باورهاي دینی، تاب :هاواژه کلید

  
  
  
  
 

  
  arayeh1100@gmail.com             نور امیپ دانشگاهدانشیار گروه روانشناسی  *

  m.saffarinia@yahoo.com            نور امیپ دانشگاهدانشیار گروه روانشناسی  **
 imanifar@gmail.com          نور امیپ دانشگاهدانشجوي دکتري روانشناسی : نویسنده مسئول ***
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  مقدمه 
شود؟ همه دینهاي جهانی یک قانون و باورهاي دینی باعث خوب شدن افراد می نآیا دی

چنین هم ."با دیگران چنان رفتار کن که دوست داري با تو رفتار کنند" :اندطالیی را آموزش داده
خدا یا خدایانی عقیده دارند که مراقب اخالقیات انسانها هستند و همه دینهاي جهانی به وجود 

اما روابط دین و رفتارهاي مورد پسند جامعه، همیشه . اندتنبیهاتی براي اعمال بد در نظر گرفته
هاي متفاوت مرکب است از جنبه دیناند که ان متوجه شدهپژوهشگر. یکسویه و مثبت نبوده است

سمت مقدساتی که تأثیرات متفاوتی بر اخالق و رفتار و شخصیت افراد دارد باورها و جهتگیریها به 
  ).2013 پرستون و ریتر،(

اي از مسائل روانشناسی امروزه مطالعه دین و دینداري با رویکرد روانشناسانه به مسئله ویژه
کره  ويبرخی از روانشناسان غربی با تأکید بر اهمیت دین براي همه انسانهاي ر. تبدیل شده است

زمین، آن را در زندگی انسان عاملی برانگیزاننده دانسته و همین امر را دلیل کافی براي مطالعه 
با پذیرفتن اینکه دین، متغیري مهم در ). 2003 اسپیلکا و همکاران،( اندروانشناسانه دین برشمرده

ارزشی درونی افراد  توان گفت نفوذ باورها، نگرشها، رفتارها و ویژگیهايزندگی افراد است، می
، )1988( به گفته گورساچ. ی در حوزه زندگی آنها، باید جزئی از تحلیل روانشناختی باشدمذهب

آگاهی درباره دین به اندازه سایر ضمایم پایگاه اطالعاتی روانشناختی، ارزشمند است و نیازي 
 از کوئنگ و همکاران، به نقل ،)1992( روبرت. نیست که اهمیت دین را در زندگی افراد نشان داد

معتقد است که دین براي افراد در رویارویی با مشکالت منبعی حمایتی است و باورها و ) 1995(
فعالیتهاي دینی به عنوان روشی تعریف شده است که منابع دینی مانند دعا و نیایش، توکل و توسل 

مانند نماز خواندن، صداقت، اعتقاد چنین رفتارهاي دینی هم. بردبه خداوند را براي مقابله به کار می
به خداوند، مطالعه کتابهاي دینی از طریق ایجاد امید و تشویق در جهت ایجاد دیدگاه مثبت نسبت 

کننده که بر آنها تسلط چندانی هم ندارد، به اوضاع موجود و بیرون کشیدن فرد از بحران مأیوس
ید اذعان کرد تا کنون مطالعات و پژوهشهاي با وجود این با کند؛نوعی آرامش درونی را ایجاد می

منظم و در خور توجهی در حوزه روانشناسی دین، معنویت، ایمان و دینداري، چه در غرب و چه 
به رغم اصرار دینمارتین بر اینکه دین، انسان را از فضاي . در جهان اسالم، صورت نپذیرفته است

رود دهد، انتظار میرا در دست او قرار می سازد و ابزار فرار از واقعیتواقعی خود خارج می
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کیرك (اي برخوردار شود اي نه چندان دور از جایگاه برجستهروانشناسی دین در غرب در آینده
گذاري در این عرصه و در نتیجه نبود در کشور ما نیز حجم اندك سرمایه). 2005 پاتریج،

  .پژوهشهاي علمی کافی قابل مشاهده است
کننده دینداري و اثر دینداري بر صفات شخصیتی، ط صفات شخصیتی پیش بینیدر زمینه ارتبا

 مک کلو و همکاران،(ایمان وجود دارد تفاوتهاي مشهودي بین صفات شخصیت افراد باایمان و بی
هاي شخصیتی، تحت تأثیر ویژگیهاي دینی افراد است پاسخهاي افراد به پرسشنامه). 2009

. نمونه شادکامی با نگرش مثبت نسبت به کلیسا ارتباط مثبت دارد ؛ به عنوان)1997 ویلکاکس،(
و 1999 کوسک، ؛1999 دوگال، مک ؛1997همکاران  مانند فرانسیس و( بعضی از پژوهشگران

ی مذهببودن با وجدان دریافتند که دلپذیربودن و با) 2009 به نقل از مک کلو، 2000 دونالد، مک
این نتایجی عجیب نیست؛ زیرا قبالً نیز ارتباطهاي . دارد یمثبت ارتباطبودن و جهتگیري درون دینی 

آیزنگ  ؛1985آیزنگ  آیزنگ،( قوي بین مقیاس روانپریشی آیزنگ و دینی بودن یافت شده بود
به  1995وایل و همکار  ؛1995لویس و همکار  ؛1995فلیپچالک و همکار  ؛1997 ،فرانسیس ؛1997

شود با دین و بینی میغیرهاي شخصیتی مهم دیگر، که پیشاز جمله مت). 2009 نقل از مککلو،
پژوهشهاي گذشته بر ارتباط جهتگیري دینی با . آوري استدینداري ارتباط دارد، سرسختی و تاب
و  1391به عنوان نمونه یاسمی نژاد و همکاران، (است  سرسختی و تاب آوري تأکید داشته

هش به بررسی اثر عمل به باورهاي دینی بر این پژو). 1393 جمشیدي سولکلو و همکاران،
رو پژوهش از چند  پردازد؛ از اینو دانشجویان می هسرسختی و تاب آوري در طالب حوزه علمی

پژوهشهاي قبلی به اثر متغیر عمل به باورهاي دینی به عنوان یکی از زیر : اول: جنبه جدید است
: دوم. آوري نپرداخته استسختی و تابهاي مهم دینی و آن هم همزمان بر دو متغیر سرشاخه

پژوهشهاي گذشته به بررسی تفاوت همزمان این سه متغیر در بین طالب و دانشجویان نپرداخته 
هاي علمیه از نظر عمل به باورهاي دینی شود که طالب حوزهبینی میبا توجه به اینکه پیش. است

گروه باال و پایین در عمل به باورهاي دینی در سطح باالتري نسبت به دانشجویان باشند، مقایسه دو 
تواند بروشنی و با امکان اطمینان زیاد، تأثیرگذاري عمل به باورهاي دینی را بر متغیرهاي می

  .شخصیتی مانند تاب آوري و سرسختی نشان دهد
اند، عمل، کار و فعل و خدمتی است که با قصد و اراده بر اساس آنچه اهل لغت تصریح کرده

هاي تجویزي و احکام دینی، عنصر هم چنین عمل به گزاره). 361: ق1392 راغب،(شود می انجام
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داند و به سوم دین، بعد از شناخت و ایمان است؛ به این معنی که آنچه را فرد از باورهاي دینی می
عمل به ) 1385( شاه نظري). 1388 احسانی،( آن ایمان دارد در مرحله عمل نیز آشکار سازد

   ت و اخالقیات اگانه اعتقادات، عبادهاي سهاي دینی را به کار بردن دستور دین در جنبهباوره
منظور از اعتقادات، بخشی از شناختها و دانش دینی است که اعتقاد به آنها الزم است؛ مثل . داندمی

ز منظور ا. ایمان به وجود خدا، ایمان به یگانگی او، عدل، حکمت، رحمت و دیگر صفات الهی
منظور از اخالقیات نیز . است... عبادات، همان شعائر دین مثل نماز، روزه، دعا، ذکر، تالوت قرآن و

کند هاي اسالم است که صفات و رفتارهاي پسندیده و ناپسند را مشخص میآن بخش از آموزه
 ).1385 داوودي،(

 تظار خود به التزام دراي درونی است در عالیترین شکل مورد اناز طرفی دیگر، باور، که مقوله
اي ماندگار در رفتار فرد، و مبین اعتقادي بنیادي و درونی است التزام جلوه. عمل خواهد انجامید

فردي که به التزام عملی . که بر پایه شناخت و آگاهی راستین و همراه با تحقیق شکل گرفته است
ود و سر سازگاري با عقاید تحمیلی در دین رسیده باشد، هیچ گاه در جمع به دنبال تأیید نخواهد ب

عمل به باورهاي دینی عالوه بر جایگاهی که در مباحث ). 1383 سجادي،(را نیز نخواهد داشت 
اي نیز در مباحث روانشناسی و افزایش بهداشت روانی دهد، جایگاه ویژهدینی به خود اختصاص می

 ، دسروسیرس و میلر)1388(، برقی )2001( فرد دارد؛ براي نمونه به تحقیقات کوئینگ و همکاران
 ، بخشی پور و همکاران)1388( ، مداحی و همکاران)1387( ، پناهی)1378( ، موسوي اصل)2007(
مراجعه ) 1390( و صحرائیان و همکاران) 1389( ، صادقی و همکاران)1387( ، دبیري نژاد)1384(

  . شود
مانند سلیگمن و سکینزنت ( "حرکت روانشناسی مثبت"از سوي دیگر در سالهاي اخیر، 

. هاي بالینی تأکید کرده است، بر مطالعه نقش قابلیتها و تواناییهاي بشر بویژه در زمینه)2000 میهالی،
رغم آمیز بهبه عنوان یکی از این تواناییها ـ فرایند توانایی یا پیامد سازگاري موفقیتـ تاب آوري 

آوري تا حدي اگر چه تاب). 1991 زي و ماستن،گارم(اوضاع چالش برانگیز و تهدیدکننده است 
هاي محیطی افراد است، انسانها قربانی نوعی ویژگی شخصی و تا حدود دیگري نیز نتیجه تجربه

توان واکنش افراد را در مقابل تنش، رویدادهاي ناخوشایند و محیط یا وراثت خود نیستند و می
 کورهنن،(الت و تأثیرات منفی محیط غلبه کنند دشواریها تغییر داد به طوري که بتوانند بر مشک

تواند با عمل به باورهاي در مورد تاب آوري به عنوان یکی از ویژگیهاي شخصیتی، که می). 2007
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، تاب آوري را میزان توانایی فرد در تطابق با اوضاع ناگوار )2004(دینی ارتباط داشته باشد، بونانو 
پذیري و رسیدن به سطحی از است و با رشد مثبت، انطباق و مقاومت در برابر تنش تعریف کرده

، )2004( بونانو. کندتعامل پس از به وجود آمدن اختالل در وضعیت تعادلی پیشین، مطابقت می
. اندآوري را در وضعیت نداشتن، مصیبت، افسردگی و درد بررسی کردهچنین الگوهایی از تابهم

آوري در مقاومت و کننده تابیرات مثبت، سازنده و محافظتنتایج هماهنگ این پژوهشها مؤید تأث
برعکس، سطوح پایین و ضعیف . زا استتنش مقابله موفق و انطباق رشدیافته با اوضاع خطیر و

 ، بونانو،2004 کارلی و چاشن،(پذیري و اختالالت روانشناختی مرتبط است آوري با آسیبتاب
آوري خود را با آموختن برخی قرار گیرند تا ظرفیت تابتوانند تحت آموزش افراد می). 2005

توانند واکنش افراد را در مقابل تنش، رویدادهاي ناخوشایند و دشواریها مهارتها افزایش دهند و می
بین اضطراب و افسردگی با . تغییر دهند به طوري که بتوانند بر مشکالت منفی محیطی غلبه کنند

آوري فردي بیشتر باشد، اضطراب و افسردگی هرچه تاب. ود داردداري وجآوري رابطه معنیتاب
  ).2012گالن، (در آنها کمتر است 

     کننده تنش مطرحسرسختی روانشناختی نیز به عنوان یکی از ویژگیهاي شخصیتی تعدیل
هاي مشکل و که به معناي طاقت، توانایی و تحمل در موقعیت) 1982 کوباسا و مدي،(شود می

سرسختی در واقع به عملکرد فرد بر اساس ارزیابی ). 1388 ،جعفري و همکاران( سخت است
شخصی . جویی استو شامل سه عامل تعهد، کنترل و مبارزه) 2004 وودارد،(شناختی اشاره دارد 
برخوردار است به اهمیت ارزش و معناي اینکه چه کسی ) نقطه مقابل بیگانگی(که از تعهد زیادي 
نقطه مقابل (افرادي که در عامل کنترل . دهد، پی برده استهایی انجام میهست و چه فعالیت

دانند و بر این باورند که بینی و کنترل می، قوي هستند، رویدادهاي زندگی را قابل پیش)ناتوانی
نقطه (جویی مبارزه. دهد، تحت تأثیر قرار دهندتوانند با تالش، آنچه را در اطرافشان رخ میمی

نیز به این موضوع باور دارد که تغییر و نه ثبات و امنیت، جنبه طبیعی ) اس خطر یا ترسمقابل احس
) 1392 به نقل از آقاجانی و همکاران، 2009( نتایج پژوهش سوبرامانیان و همکاران. زندگی است

شود و در حاکی است که سرسختی روانشناختی، موجب احساس عزت نفس بیشتر در افراد می
چنین سرسختی روانشناختی هم. دهدت آنان را در برابر فشارهاي روانی، افزایش مینهایت، مقاوم

  .با فرسودگی شغلی ارتباط معکوس دارد
مطالعات . ط متغیرهاي تحقیق با یکدیگر، پژوهشهاي چندي مشاهده شده استدر مورد ارتبا
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آوري به عنوان منبع تاب توانداي حمایتی میبسیاري نشان داده است که دین به علت ایجاد سامانه
تواند موجب ارتقاي دینداري می). 2014 راتر و بیگاتی،(براي افراد در یک جامعه دینی عمل کند 

ي معنادار و مثبت رابطهآموزان آوري دانشتاب با همه ابعاد دینداري. آموزان شودآوري دانشتاب
ه نشان داد که هوش معنوي با تاب نتایج تحلیل رگرسیون چندگان). 1393 جمشیدي سولکلو،( دارد

تواند باعث افزایش تاب آوري و قدرتمند افزایش عوامل دینی و معنوي می. آوري در ارتباط است
 میزان ). 1991 گرمزي و مستن،( هاي روانی، تنش و افسردگی گرددکردن افراد در برابر تنش

ربیعی خوجین و (دینی آنان باشد کننده جهتگیري بینیتواند پیشآموزان میآوري دانشتاب
نشان دادند که ارتباط معناداري بین جهتگیري ) 2011( کریمی و همکارانش). 2014 همکاران،

. آوري آنها بیشتر استتر باشند، میزان تابهر چه افراد دینی. دینی و امید در دانشجویان هست
ي آینده، حمایتگریی قوي و بالقوه که نگرش دینی و امید برا ندنشان داد) 2011(فجین و پراگمنت 
نشان داد که باورهاي دینی و دانش دینی به ) 2011(حسین چاري . آوري استبراي افزایش تاب

به طور کلی نیک فطرت بودن، دینی . بینی کندآوري را پیشتواند تابطور مثبت و معنادار می
  ).1389 همکاران، خزایی و(آوري رابطه مثبت دارد بودن، خوش فطرت بودن با تاب

شناخت دینی، گرایش و عواطف دینی، ( در ارتباط با سرسختی و دین، بین عوامل معنویت
 دهقانی و همکاران،( با سرسختی رابطه مثبت معناداري وجود دارد) باورهاي دینی و ارزشهاي دینی

تباط ار) 1391 حمید و همکاران،( آوري و هوش معنويآوري و تابسرسختی با تاب). 1392
یاسمی ( بین جهتگیري دینی درونی و سرسختی رابطه معناداري وجود دارد. مثبت و معنادار دارد

    آنها نشان دادند که ارتباط مثبتی بین جهتگیري دینی و سرسختی ). 1391نژاد و همکاران، 
  .آموزان وجود دارددانش

آوري و سرسختی روانشناختی هدف این پژوهش، بررسی تأثیر عمل به باورهاي  دینی بر تاب
آیا عمل ": بین دانشجویان و طالب علوم دینی بود که تالش دارد به این سؤاالت پاسخ دهد که

آوري و سرسختی تأثیر دارد و آیا طالب علوم دینی و دانشجویان در این دینی افراد بر میزان تاب
فرضیه : شودرضیه پژوهش ارائه میبر این اساس دو ف "داري دارند؟متغیرها با یکدیگر تفاوت معنی

. آوري و سرسختی افراد را پیش بینی کندتواند میزان تابمیزان عمل به باورهاي دینی می": اول
آوري و سرسختی هاي علمیه در متغیرهاي عمل به باورهاي دینی، تابطالب حوزه: فرضیه دوم

  ".آورندهاي بیشتري را به دست میروانشناختی به طور معناداري نمره
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  روش پژوهش
 ،جامعه آماري این تحقیق. اي یا پس رویدادي استروش این پژوهش از نوع علی ـ مقایسه

 25تا  18با دامنه سنی بین ـ  تمام دانشجویان پسر دانشگاه پیام نور و طالب پسر شاغل به تحصیل
 14حوزه علمیه شیراز از با توجه به دامنه سنی بسیار زیاد بین طالب . در شهرستان شیراز بودـ  سال

سال و عدم انطباق این دامنه سنی با دامنه سنی دانشجویان بناچار جامعه آماري تحقیق به  60سال تا 
هاي علمیه شیراز، با توجه به قوانین حوزه. سال براي هر دو گروه محدود شد 25تا  18دامنه سنی 

گیري در دسترس اینرو روش نمونهاز . تحقیق و دسترسی منظم به آنها براي پژوهش مشکل است
 6000، حدود 1394شیراز در سال  ستانشهرعلمیه هاي هاي حوزهتعداد تقریبی طلبه. انتخاب شد

شیراز، حدود علمیه هاي سال در حوزه 25تا  18هاي دامنه سنی شود، اما تعداد طلبهنفر برآورد می
اي مونه مورد نیاز در پژوهشهاي علی ـ مقایسهتعداد ن"با توجه به اینکه . گرددنفر براورد می 1500

نفر  100یابی براي گروهاي اصلی نفر و در تحقیقات همبستگی  و زمینه 15براي هر گروه حداقل 
در این تحقیق نیز به دالیل مشکالت شرکت آزمودنیهاي طلبه در  ")1388 دالور،(کند کفایت می

از . ها اجرا شدطلبه انتخاب، و در مورد پرسشنامه 100تحقیق بناچار به صورت نامنظم و در دسترس 
اینرو به همان تعداد دانشجوي پسر دانشگاه پیام نور شیراز نیز به صورت در دسترس به عنوان نمونه 

 تعداد نمونه با توجه به حجم جامعه طالب. انتخاب شد که جمع کل آزمودنیها به دویست نفر رسید
  .مطابقت دارد با فرمول کوکران نیز) نفر 1500(

  

  ابزار پژوهش
کیامرثی و همکاران، (پرسشنامه سرسختی اهواز): AHI( پرسشنامه سرسختی روانشناختی اهواز

اي به با تحلیل عوامل روي نمونه "سرسختی روانشناختی"با هدف تهیه مقیاسی براي سنجش) 1377
این پرسشنامه داراي . شددانشجوي دختر و پسر در دانشگاه شهید چمران اهواز ساخته  523حجم 

براي . است) 3( و اغلب اوقات) 2( ، گاهی اوقات)1(، کمتر )0( اي هرگزپرسش چهار گزینه 20
سنجش همسانی درونی پرسشنامه سرسختی اهواز، ضریب آلفاي کرونباخ به کار برده شد و بر پایه 

و  76/0، 76/0ختر به ترتیب، ها ضرایب آلفا براي کل نمونه، آزمودنیهاي پسر و آزمودنیهاي دیافته
این آزمون دوباره پس از شش  "مقیاس سرسختی اهواز "براي سنجش پایایی. به دست آمد 74/0

هاي آزمودنیها در ضرایب همبستگی بین نمره. ارائه شد) دختر 66پسر و  53(دانشجو  119هفته به 
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و  84/0، آزمودنیهاي پسر  84/0آزمون دوباره براي کل آزمودنیها آزمون و پسدو نوبت یعنی پیش
براي بررسی روایی پرسشنامه سرسختی اهواز، این پرسشنامه، . به دست آمد 85/0آزمودنیهاي دختر 

اي سرسختی، سازههمزمان با چهار پرسشنامه مالك مقیاس خودشکوفایی مزلو، مقیاس اعتبار 
ضرایب . ویان داده شدهایی از دانشجمقیاس افسردگی اهواز و پرسشنامه اضطراب به گروه

هاي کل آزمودنیها در مقیاس سرسختی و اضطراب براي کل نمونه، آزمودنیهاي همبستگی بین نمره
این ضرایب بیانگر همبستگی منفی . به دست آمد -44/0و  -70/0،-55/0دختر و پسر به ترتیب 

نیها در مقیاس هاي کل آزمودضرایب همبستگی بین نمره. دار بین سرسختی و اضطراب استمعنی
. بود 057/0و 71/0 ،62/0سرسختی و افسردگی براي کل نمونه، آزمودنیهاي دختر و پسر به ترتیب 

هاي کل آزمودنیها، آزمودنیهاي دختر و پسر در مقیاس هاي همبستگی بین نمرهضریب
نتایج آزمونهاي . بود 45/0و  65/0، /55خودشکوفایی با مقیاس سرسختی اهواز به ترتیب 

اي سرسختی و مقیاس سرسختی هاي آزمودنیها در مقیاس اعتبار سازههمبستگی پیرسون بین نمره
دار است و این ضریبها به ترتیب براي اهواز نشان داد که ضریبهاي همبستگی از نظر آماري معنی

  .بود 46/0و  61/0،  51/0کل آزمودنیها، آزمودنیهاي دختر و پسر 
 اي لیکرتسؤالی در مقیاس پنج درجه 25یک مقیاس : یدسوندیوـ  آوري کانرمقیاس تاب

دیویدسون،  ـ کانر. ، است100حداقل نمره در این مقیاس، صفر و حداکثر . است) صفر تا چهار(
همسانی درونی، پایایی بازآزمایی و روایی همگرا و واگراي . اندپایایی و روایی آن را تأیید کرده
 /شایستگی( چه نتایج تحلیل عاملی اکتشافی وجود پنج عاملگر .مقیاس، کافی گزارش شده است

روابط  /تحمل عواطف منفی، پذیرش مثبت عواطف/ اعتماد به غرایز شخصی / استحکام شخصیت
آوري تأیید کرده، از آنجا که پایایی و روایی زیرمقیاسها را براي مقیاس تاب) مهار و معنویت ایمن،

آوري براي هدفهاي پژوهشی در حال حاضر فقط نمره کلی تابهنوز به طور قطع تأیید نشده است 
وري نیز در مطالعات مقدماتی نمونه آپایایی و روایی فرم فارسی مقیاس تاب. رودمعتبر به شمار می

میزان شاخص آلفاي ). 2003 کانر و داویدسون،( هاي بهنجار و بیمار مورد بررسی قرار گرفته است
اعتبار این سازه در ایران . کننده پایایی پرسشنامه استبیان 86/0یزان کرونباخ در این پژوهش به م

پور از طریق همبسته نمودن آن با مقیاس سرسختی چنین مشعلهم. توسط بشارت تأیید شده است
، نشان داده که این سازه از اعتبار بسیاري در 64/0روانشناسی اهواز با محاسبه ضریب همبستگی 

  ).2007بشارت (است  0001/0داري سطح معنی
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ماده است که عمل به  25داراي  این مقیاس: )پرسشنامه معبد(مقیاس عمل به باورهاي دینی 
مورد ) 1380( گیرد که روایی و پایایی آن در ایران توسط گلزاريباورهاي دینی را اندازه می

جوانان متدین به اسالم سؤاالت آزمون با توجه به رفتارهاي دینی رایج در . سنجش قرار گرفته است
شود؛ بدین ترتیب گذاري میهر سؤال پنج گزینه دارد که از صفر تا چهار، نمره. انتخاب شده است

کمترین نمره کل یعنی صفر به معنی عمل نکردن به هیچ یک از باورهاي دینی و بیشترین نمره 
یی پرسشنامه از طریق پایا. آیدیعنی صد، نشاندهنده عمل به همه باورهاي دینی به شمار می

 آزمون داراي اعتبار محتوایی. برآورد شده است %94 از طریق دو نیمه کردن% 76بازآزمایی
اعتبار وابسته به مالك آن از طریق مقایسه افراد دینی و غیردینی با . زیاد است) صوري و منطقی(

دانیان با جوانان دینی با هاي زنبندي مربیان و تفاوت نمرهبندي همساالن، دستهاستفاده از دسته
  .به دست آمده است %78ضریب اعتبار 

  
  نتایج پژوهش

 -99/1سال و با انحراف استاندارد  86/19دانشجوي پسر با میانگین سنی  100در این پژوهش،  
سال و انحراف  56/22با میانگین سنی  شیراز علمیه هاي طلبه شاغل به تحصیل در حوزه 100و 

 200( نتایج توصیفی متغیرهاي تحقیق براي کل شرکت کنندگان. شرکت کردند -45/4استاندارد 
 . ارائه شده است 1در جدول شمار ) نفر

  نتایج آمار توصیفی در کل شرکت کنندگان: 1جدول
  انحراف استاندارد  میانگین  گروه  متغیر

  عمل به باورهاي دینی
  980/8  40/75  طلبه

  993/10  48/60  دانشجو
  511/12  90/67  کل

  سرسختی
  77/4  90/49  طلبه

  447/5  89/45  دانشجو
  476/5  90/47  کل

  تاب آوري
  046/7  55/77  طلبه

  117/14  87/65  دانشجو
  538/12  78/71  کل
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ارائه شده  2چنین نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهاي تحقیق در جدول شماره هم
  .است

 پژوهشماتریس همبستگی بین متغیرهاي : 2جدول

  3  2  1    متغیرها

  عمل به باورهاي دینی
      1  طالب

      1  دانشجویان
      1  کل

  تاب آوري
    1  *446/0  طالب

    1  *265/0  دانشجویان
    1  *492/0  کل

  سرسختی روانشناختی
  1  * 678/0  * 308/0  طالب

  1  * 505/0  024/0  دانشجویان
  1  *614/0  *305/0  کل

  .معنادار است 01/0در سطح * 
 

ـ  بین تمام متغیرها ـ بجز ارتباط بین سرسختی و عمل به باورهاي دینی دانشجویان 2در جدول 
 .همبستگی معنادار و مثبتی وجود دارد

آوري و سرسختی تواند تابعمل به باورهاي دینی، می"براي پاسخ به این فرضیه پژوهشی، که
  .ارائه شده است 3تایج در جدول ن. از رگرسیون قدم به قدم استفاده شد "را پیش بینی کند

  آوري و سرسختیساختار تأثیرگذاري متغیر مستقل بر تاب: 3جدول
Sig. R2 R t Beta B متغیر مالك متغیر پیش بین 

  تاب آوري  عمل به باورهاي دینی 329/0 492/0 116/3  681/0 484/0 002/0
  سرسختی روانشناختی  عمل به باورهاي دینی 252/0 575/0 017/5 598/0 357/0 001/0

  
) p>002/0( نشان داد که عمل به باورهاي دینی) 3جدول شماره ( نتایج رگرسیون چند متغیره

چنین عمل به باورهاي دینی به هم. بینی کندآوري را پیشبه طور مثبت و معناداري توانست تاب
  .کندبینی توانست سرسختی روانشناختی را پیش) p>001/0( طور مثبت و معناداري

هاي علمیه در متغیرهاي تحقیق به طور هاي حوزهطلبه"براي پاسخ به این فرضیه پژوهشی، که 
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هاي مستقل استفاده شد از تی تست براي گروه "هاي بیشتري را به دست می آورندمعنادارتري نمره
  ).4جدول (

  
 نتایج تی تست در دو گروه طلبه و دانشجو بین متغیرهاي پژوهش: 4 جدول

  .S.D t  Sig  میانگین  تعداد  هاگروه  متغیرها

  عمل به باورهاي دینی
  980/8  40/75  100  طلبه

486/10  01/0 
  993/10  48/60  100  دانشجو

  تاب آوري
  046/7  55/77  100  طلبه

397/5  01/0 
  117/14  87/65  100  دانشجو

  سرسختی روانشناختی
  777/4  90/49  100  طلبه

521/3  01/0 
  447/5  89/45  100  دانشجو

  
کنندگان طلبه در تمام متغیرهاي هاي مستقل نشان داد که شرکتنتایج تی تست براي گروه

  .اندهاي بیشتري را بدست آوردهاز گروه دانشجویان نمره) p>01/0( تحقیق به طور معنا دار
  

  بحث و نتیجه گیري
به ) p>002/0(باورهاي دینی نشان داد عمل به ) 3جدول شماره ( نتایج رگرسیون چند متغیره

  .بینی کندرا پیش) p>001/0( آوري و سرسختی روانشناختیطور مثبت و معنادار توانست تاب
کنندگان طلبه به طور معنا داري در تمام متغیرهاي چنین نتایج دیگر تحقیق نشان داد که شرکتهم

 ري به طور معنادارآوتحقیق شامل عمل به باورهاي دینی، سرسختی روانشناختی و تاب
)001/0<p (نتایج پژوهش به طور خالصه . هایی بیشتر از گروه دانشجویان به دست آوردندنمره

تواند سرسختی روانشناختی و میزان تاب آوري را به طور کند که عمل به باورهاي دینی میبیان می
هاي به باورهاي دینی نمرههاي عمل چنین محصالن طلبه، که در پرسشنامهبینی کند و هممثبت پیش

. آوري و سرسختی روانشناختی بیشتري نیز برخوردار هستندبیشتري به دست آوردند از میزان تاب
  :شوددر مورد این نتایج پژوهش به چند نکته اشاره می

دمیرچی ( دهکرآوري و دینداري گزارش ذشته نیز از ارتباط مثبت تابپژوهشهاي گ :نکته اول
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  اي حمایتی اري نشان داده است که دین به علت ایجاد سامانهسیمطالعات ب). 2012 و همکاران،
براي  ؛)2014 راتر و بیگاتی،(آوري براي افراد در جامعه دینی عمل کند تواند به عنوان منبع تابمی

 ، گرمزي و مستن)1393( ، جمشیدي سولکلو)2011( توان به پژوهشهاي فجین و پراگمنتنمونه می
، )2011(حسین چاري  ).2011( ، کریمی و همکاران)2014( ، ربیعی خوجین و همکاران)1991(

چنین پژوهشهاي دیگري نیز به ارتباط سرسختی با هم. اشاره کرد) 1389( خزایی و همکاران
، حمید و )1392( توان به پژوهشهاي دهقانی و همکاراناند؛ براي نمونه میدینداري پرداخته

ي این پژوهش نیز همسو هایافته .اشاره کرد )1391( یاسمی نژاد و همکاران، )1391( همکاران
  .بودن نتایج را با پژوهشهاي گذشته نشان می دهد

هاي ، طالب  علوم دینی در عمل به باورهاي دینی نمره4با توجه به جدول شماره : نکته دوم
با . هماهنگ است) 1385( جانیبیشتري نسبت به دانشجویان گرفتند که این یافته با پژوهش آذربای

هاي رسد افرادي که وارد حوزههاي علمیه داوطلبانه است، به نظر میتوجه به اینکه ورود به حوزه
عالوه بر آن آموزش دینی، باعث افزایش . شوند، عالقه و گرایشهاي دینی بیشتري دارندعلمیه می

دین، ": معه شناس نیز هست که معتقد استاین امر در تأیید نظر بوردیوي جا. شوددینداري آنان می
  ).2001 دیلون،( نظامی نمادین است که همزمان ساخت یافته و ساخت دهنده است

هاي دیگر پژوهش این است که طالب نسبت به دانشجویان از عمل به از یافته: نکته سوم
توان گفت مطابق ها میدر تفسیر این یافته). 3جدول شماره (باورهاي دینی بیشتري برخوردارند 

). 1385 کریمی،(گیرد نظریه میدانی لوین، رفتار به واسطه میدانی که در آن وجود دارد، شکل می
، طالب بیشتر در معرض مشاهده )1386 پروین،( چنین بر اساس نظریه یادگیري اجتماعی باندوراهم

معتقد است باورها و اعتقادات  با توجه به نظر الیس، که. و الگوبرداري از رفتارهاي دینی قرار دارند
از اینرو به علت اینکه طالب در حال ) 1388 اصري،نشفیع آبادي و ( سازدفرد، رفتار فرد را می

رود که باورهاي دینی بیشتر و قویتري آموزش و پژوهش درباره موضوعات دینی هستند، انتظار می
علم و عمل در کنار یکدیگر قرار گرفته در آیات قرآن کریم همیشه . براي رفتار دینی داشته باشند

علم و عمل پیوندي نزدیک : فرمایددر ارتباط با هماهنگی علم و عمل می) ع(حضرت علی. اند
اگر پاسخ . خوانددارند و کسی که دانست باید به آن عمل کند؛ چرا که علم، عمل را فرا می

با توجه به اینکه طالب در ). 366 حکمت، نهج البالغه،(کند گرفت، می ماند و گرنه کوچ می
کنند، قدرت تجزیه و تحلیل مسائل دینی در مورد چرایی انجام رفتار دینی علم و دانش کسب می
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 رسولی،( شودایشان عمیقتر است و امکان پایبندي آنها به دین، باورها و رفتار دینی نیز بیشتر می
  ).1391 گرد فرامرز،سلطانی

آوري است کننده سرسختی و تاببینییم و غیر مستقیم پیشفعالیتهاي دینی به طور مستق
آوري را در این بین اداي فرایض دینی سهم بیشتري از واریانس تاب). 2010 لمبرت و دولهایت،(

آوري و سرسختی را بدون واسطه تببیین کند، تواند تاباینکه اداي فرایض دینی می. کندتبیین می
از عناصر شناختی، ارزشی و رفتاري مختلفی براي ایجاد سرسختی و  شاید به این دلیل باشد که دین

تواند به عنوان این الگوهاي شناختی می). 2010 لمبرت و دولهایت،( آوري برخوردار باشدتاب
  .چنین سازمان دهنده هنگام رویارویی با بحران باشدعامل حمایتی و هم

ري و ایجاد معنا براي نظام باورها و ارزشها همه دینهاي اصلی دنیا تکالیفی را به منظور سازگا
دهد که سازگار شوند و معناهایی کنند که به همه بازماندگان حوادث این امکان را میارائه می

چنین بسیاري از تکالیف و رفتار هم). 2006 والش،( ها و حوادث سخت ایجاد کنندبراي نداشتن
خود با سختی و مشقت بسیاري همراه است  ...ها ونشینیمعنوي ـ دینی از قبیل روزه گرفتن و چله

 اي تفسیر ها دنیا را به گونهافراد در این خانواده. روندکه افراد خود داوطلبانه به استقبال آنها می
آنها اساساً مشکالت را آزمایشی از سوي . کندتر میکنند که تحمل مشکالت را براي آنها سادهمی

  ).1390 صیدي و باقریان،(بینند زدیکی به او میمحبوب براي تقرب و ن
با . گیري استاز جمله محدودیتهاي تحقیق، حجم نمونه و روش نمونه :محدودیتهاي پژوهش

چنین دقیقاً مشخص نیست که آیا گیري در دسترس است و همتوجه به اینکه روش نمونه
مالی، خوابگاه و تغذیه  همانند طالب دانشجویان دانشگاه پیام نور از لحاظ اقتصادي، حمایتهاي 

  .کندرو میگیري پژوهش را با محدودیتهایی روبهباشند یا همانند نیستند از اینرو تعمیم و نتیجه
اي جدید درباره عوامل مؤثر در در پژوهشهاي آینده مطالعه مداخله :پیشنهادهاي پژوهش

فکري و بهداشت روانی دانشجویان عمل به باورهاي دینی دانشجویان با هدف ارتقاي سالمت 
  .شودپیشنهاد می

  
  منابع 

 .انتشارات مشرقین: قم. ترجمه علی اصغر فقیهی). 1381( نهج البالغه
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پژوهشگاه حوزه و : قم. درآمدي بر روانشناسی دین). 1385( مهدي سید آذربایجانی، مسعود؛ موسوي اصل،
 .انتشارات سمت .دانشگاه

ارتباط سرسختی روانشناختی با  ).1392( میثم ور،؛ مریم، باجقربانیطاهر؛  دست، آقاجانی، محمد جواد؛ تیز
  .7تا  1: 70، ش 3.س . پرستاري و مامایی جامع نگر. فرسودگی شغلی پرستاران

  .معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم: قم. تربیت دینی در خانواده). 1388( احسانی، محمد
بررسی رابطه میان رضایت از زندگی و ). 1384( احمد حمید؛ عابدیان، عباس؛ پیروي، رودسري،بخشی پور 

  .152تا145: )27/28(7 .اصول بهداشت روانی. حمایت اجتماعی با سالمت روان در دانشجویان
بینی بررسی رابطه سالمت روان با باورهاي مذهبی، منبع کنترل و خوش). 1388( علی پور، احمد ؛برقی، زیبا

  .148تا 170: 3ش .13س. معرفت در دانشگاه اسالمی. استادان دانشگاه
 .21: 1ش. فصلنامه روان شناسی و دین. نقش نماز در آرامش روان). 1387( پناهی، علی احمد

هسته کنترل و سرسختی در  رابطه بین نوع شخصیت،). 1388(فرهاد  جمهري، ؛فرامرز سهرابی، ؛عیسی جعفري،
 .66تا 57: 1ش. 1س. فصلنامه روانشناسی بالینی. مبتالیان به سرطان

وري در دانش آرابطه دینداري و تاب). 1393( فریده نرگس؛ درخواه، بهنام؛ عرب مقدم، جمشیدي سولکلو،
  .142تا 161: 1ش .10دوره  .فصلنامه اندیشه نوین دینی .آموزان راهنمایی و دبیرستان شهر شیراز

بررسی رابطه سالمت روان و هوش  ).1391(مصطفی  محمد؛ دهقانی، مولود؛ بابامیري، حمید، نجمه؛ کیخسروانی،
: 2ش  .دوره سوم. فصلنامه جنتاشاپیر .آوري در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهمعنوي با تاب

  .238تا  232
 الهام اعظم؛ شیري، مسعود؛ قاسمی مبرا، رسول؛ طهماسیان، محمد منصور؛ قدمی، اهللا؛ رضایی،حبیب خزائی،
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  رابطه بین سطوح ارزشهاي مذهبی و میزان اضطراب در. )1389(

 . 66تا 72: 1ش. 14دوره  .فصلنامه علوم پزشکی کرمانشاه .1384ـ 85در سال تحصیلی 

  .پژوهشکده حوزه و دانشگاه :قم. تربیت دینینقش معلم در ). 1385( داوودي، محمد
رابطه اعتقادات دینی با میزان اضطراب، افسردگی، پرخاشگري در دانش آموزان ). 1387(مرجان  دبیري نژاد،

دانشگاه آزاد  .نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومیپایان. دختر پایه اول مقطع متوسطه شهرستان امیدیه
 .اسالمی واحد اهواز

بررسی رابطه معنویت، سرسختی و کیفیت زندگی ). 1392( مسعود مصطفی؛ بحرینی، یوسف؛ دهقانی، دهقانی،
  .اولین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی .آموزان پسر دبیرستانیدر دانش

  .مکتبه الرضویه: تهران .ندیم مرعشی: تحقیق .مهجم المفردات الفاظ القرآن). ق1392(راغب، اصفهانی 
گیري دینی و عمل به باورهاي دینی مقایسه و بررسی رابطه جهت ).1391( رؤیا؛ سلطانیگرد فرامرز، سمیه رسولی،

  .427تا  439: 32ش  .8س . فصلنامه خانواده پژوهی .با سازگاري زناشویی در طالب و دانشجویان
  .دانشکده علوم انسانی. دانشگاه تربیت مدرس. اسالمیتقریرات درس تعلیم و تربیت ). 1383( سجادي، مهدي
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روان رنجور خویی، برونگرایی، گشودگی به ( هاي شخصیتیرابطه بین ویژگی). 1385( شاه نظري، مهدي
کارشناسی در  عبا عمل به باورهاي دینی در دانشجویان مقط) تجربه، توافق گرایی، وجدان گرایی

 .)ره(دانشگاه عالمه طباطبایی. روان شناسی عمومی. پایان نامه کارشناسی ارشد .هاي دولتی تهراندانشگاه

  .انتشارات جیحون :تهران. درمانیهاي مشاوره و رواننظریه). 1388( ناصري ،شفیع آبادي، عبداهللا ،غالمرضا
سالمت روان وضعیت نگرش دینی و  ).1389( محمدرضا، رحیم؛ حق شناس ،باقرزاده لداري ؛محمدرضا .صادقی

  .75تا  71:)75(20.مجله دانشگاه علوم پزشکی مازنداران .در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازنداران
رابطه نگرش دینی و شادکامی در دانشجویان پزشکی ). 1390( بنفشه عبداهللا؛ امیدورار، علی؛ غالمی، صحراییان،

 .1ش.17دوره  .ی و خدمات درمانی گنابادفصلنامه دانشگاه علوم پزشک. دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 .69تا74

پیش بینی سرسختی خانواده توسط فراغت و انجام فرائض  ).1390( فاطمه صیدي، محمد سجاد؛ باقریان،
 .2ش. س اول .فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده .گري کیفیت ارتباط در خانوادهبا واسطه منزلدینی در 

  .226تا242
  .انتشارات ارسباران: تهران .روانشناسی اجتماعی). 1385( یوسف کریمی، 

ساخت و اعتباریابی مقیاس براي سنجش سرسختی ). 1377( مهناز هنرمند، بهمن؛ نجاریان، آذر؛ کیامرثی،
  .285تا  271 : 3ش .س دوم .مجله علوم تربیتی و روانشناسی شهید چمران اهواز .روانشناختی

مقیاس سنجش ویژگیهاي افراد دینی و رابطه این خصوصیات با بهداشت ساخت ). 1379(محمد گلزاري،
  .)ره( دانشگاه عالمه طباطبایی. رساله دکتري. روانی آنها

المللی اولین همایش بین مقاله ارائه شده در .)معبد( مقیاس عمل به باورهاي دینی ).1380( محمود گلزاري،
  .32تا43 .درمانی ایرانـ  خدمات بهداشتی وپزشکی  دانشگاه علوم .بهداشت روان نقش دین در

: تهران. وریکد نیو پرو يترجمه محمد جعفر جواد. قیو تحق هینظر ت،یشخص یروانشناس). 1386( يالرنس، ا 
  .انتشارات تهران

فصلنامه  .مقایسه سالمت عمومی حافظان قرآن و غیر حافظان). 1388( مداحی، حجت؛ جواهري، محمدحسین
  .112تا109: )5پیاپی(1ش .س دوم .دینروان شناسی و 

: 1ش .فصلنامه روان شناسی و دین .نقش رفتارهاي دینی در بهداشت روانی). 1387( موسوي اصل، سید مهدي
87.  

بررسی رابطه جهت گیري دینی و سرسختی ). 1391( بهنام فعلی، محسن؛ پریسا؛ گل محمدیان، یاسمی نژاد،
س نوزدهم، دوره جدید، . پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمیفصلنامه . روانشناختی در دانشجویان

  .119تا137: 12ش
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