پیشبینی سرسختی روانشناختی بر اساس باورهای مذهبی و...

سال چهارم پاییز و زمستان  ۹۷شماره ۹
Biannual Journal of Islamic Psychology
Vol. 4, No. 9, Autumn & Winter 2019

پیشبینی سرسختی روانشناختی بر اساس باورهای مذهبی
و سبکهای اسنادی زنان متأهل
*

مهدی دهستانی

**

سیده عاطفه مهدوی

***

فاطمه عبداللهی فالحی

چکیده
پژاه

حاضی با هدف پش بشای سیسنیی واا شااتیی بی اساس بااوهوای موههبی ا سوبکهای اسواایی یو

زتا می هل اتجا شد واش پژاه

حاضی لمصشفی از تمع هیب یگی بمی جامن مماوی این پژاه

کلشو زتوا

می هل ماطق  ۵لهیا بمی حجم تیمت یو ل قشو حاضوی  8۵تفوی بومی کو بو واش تیمتو نشیی لاوای:ی سوایه
اتیناب شدتد ابااوهای پوژاه

پیسوواام سون وایی کمباسوا پیسوواام سوبکهای اسواایی سولشگین ا

مقشاس جه نشیی مههبی ملچموت ا واس بمی واش لجای ال لشل یایههوا بوا اسویفایه از تی ا:وااو  spssل لشول
ونیسوشم چاوود میهشویه اتینوواب شوود یا:یو های پووژاه

تووا یای کو میهشیهووای سوبک کلووی /اتیااصووی

جه نشیی یواتی جه نشیی بشیاتی ا جه نشیی مههبی لما پش بشای سیسنیی واا شااتیی وا یاوتود ا
میهشیهای سبک پایداو /تاپایداو ا سبک یواتی /بشیاتی قابلش پش بشاوی سیسونیی واا شوااتیی وا تداوتود
هیچاشن قمیلیین پش بشای کااده سیسنیی واا شااتیی تییه مثلف جه نشیی یواتوی اسو

مویلوما

تیشج نی :ک سوبک اسواایی کلوی /اتیااصوی بو هیویاه جهو نشیی یواتوی ا بشیاتوی موههبی یو مشواا
سیسنیی واا شااتیی زتا می هل ل ثشی یاوی
واژگان کلیدى :سیسنیی واا شااتیی بااوهای مههبی سبکهای اساایی
* دانشیا گروه وانشناسی ،دانشگاه پیام نو تهران
** دانشووی دکتری وانشناسی و آؤوز

کودکان استثنایی ،دانشگاه آزاد اسالؤی تهران│atefeh.mahdavi20@gmail.com

*** دانشآموخته کارشناسی ارشد روانشناسی ،دانشگاه پیام نور تهران
تا یخ د یاه  ،1۳99/0۳/06 :تا یخ پذیر 1۳99/10/11 :

مقدمه

خانواده ،سن بنای جاؤعه بز گ انهیانی اسی و د اسیتحکام وابیط اجتمیاعی و شید یکاییک
اعضای جاؤعه ،نقش بنیادین دا د (دارابی ،کاظمی اصل و مسعودی .)13۹۴ ،تال د جهی اسیتحکام
خانواده و استوا سازی وابط د ون این سیهتم ،زؤینه ا برای سالؤ اخالقیی و سیعادت عمیوؤی
هراهم ؤیسازد .آنچه د دوام خانواده ؤهم اس  ،سازگا ی زناشویی همهیران اسی

1

2

(چون  ،زانوگ ،

هانگ ،3ساندر 4و زو .)2013 ،5به همین دلیل بر سی ؤهئله سرسیختی وانشیناختی زنیان ؤتأهیل ،از
ابعاد گوناگون هردی و اجتماعی ،اؤری ؤهم اس (آرگیل.)201۵ ،6
سرسختی وانشناختی ،7ؤوموعهای از ویژگیهای شخصیتی اس که د ویا ویی با حوادث
هشا زای زندگی ،بهعنوان ؤنبعی از ؤقاوؤ و سپری ؤحاهظ عمل ؤیکنید .سرسیختی ،د واقیع بیه
عملکرد هرد بر اساس ا زیابی شناختی اشا ه دا

د (آقاجانی ،تیزدست ،عبوا

قربوانی و بواجور )13۹۵ ،و از

سبکهای تفکر و ؤها تهای اجتماعی د ؤیان ویژگیهای ؤهم شخصیتی اس که به نظرؤی سد
بر عملکرد هرد د شرایط تنشزا و ؤها اثیرات عواؤیل نگرانکننیده ،تیأثیر ؤییگیذا

د (سوپینگتون ،
8

 .)201۵اهراد سرسخ از عزتنفس باالیی برخو دا ند و بیشتر بر ویدادهای ؤثب تا وییدادهای
۶8

ؤنفی تأکید دا ند .این اهراد اهمی ؤشکالت ا نادیده نمیگیرند و د عوض هعاالنه با ؤهائل خود
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ؤواجه شده و ؤیکوشند آن ا حل کنند (مبشری و کافی.)13۹۶ ،
کوباسا )1۹7۹( 9ؤعتقد اس که اهراد سرسخ از و یژگیهایی ؤانند حس کنوکاوی قابلتوجه،
تمایل به توا ب جالب و ؤعنیدا  ،اعتقاد به ؤسثر بیودن تصیو ذهنیی ،ابیراز وجیود ،نیروؤنیدی،
توانییایی و ؤقاوؤیی برخو دا نیید (شووهبازیراد ،غضوونفری ،عباسووی و محموودی .)13۹۴ ،از دیییدگاه
کوباسا ( )1۹7۹سرسختی شاؤل سه ؤسلفه؛ تعهد( 10د برابر بیگانگی) ،کنترل( 11د برابر نیاتوانی)
.
4. Sander, J. W
6. Argyle, M
8. Sapington, A
2 Zhang, Y

1. Chen, J

3. Hong, Z

5. Zhou, D

7. psychological stubbornness
9. Kobasa, S.C.

10. commitment
11. control

و چالش 1اس که با یکدیگر د ا تباطاند .کوباسا ( )1۹۹3ؤعتقد اس کیه هیرد سرسیخ کهیی
اس که سه ؤشخصه عموؤی دا د :الف .اعتقاد به اینکیه قیاد بیه کنتیرل و ییا اثرگیذا ی بیر وی
حوادث اس (کنترل)؛ ب .توانایی احهاس عمی د آؤیختگی و یا تعهد نهب به هعالی هایی کیه
انوام ؤیدهد (تعهد)؛ ج .انتظا اینکه تغییر ،ؤبا زهای هیوانانگیز برای شد بیشیتر اسی و آن ا
جنبهای عادی از زندگی ؤیداند (چالش).
همچنین عاؤلی که به نظر ؤی سد د سرسختی وانشناختی زنیان نقیش ؤهمیی داشیته باشید
سبک اسنادی زنان ؤتأهل اس  ،د این استا د پژوهش علیزاده ،ؤوسوی و احدی ( )138۹بیه ایین
یاهته اشا ه شده اس که بین سرسختی با سبکهای اسناد ،اهبردهای ؤقابلیهای و سیالؤ

وانیی

ابطییه وجییود دا د .بییدین ترتیییب ؤفهییوم اسییناد یکییی از ؤوضییوعات ؤحییو ی و ؤهییم از دیییدگاه
وانشناسان اجتماعی اس و هدف آن وشن کردن این نکته اسی کیه ؤیا د تیال خیود بیرای
توجیه کردن هتا ها ،از چه قواعدی استفاده ؤیکنیم و چه خطاهایی

ا ؤرتکب ؤیشیو یم (صودوقی،

تمناییفر و نوادری .)13۹۶ ،ازنظر بهروز و همکا ان ( )13۹۶اسناد هرایندی اسی کیه هیرد از طریی آن
دنیای خود

ا تفهیر ؤیکند و عبا ت اس از اد اک کیفی ،ؤقدؤاتی ییا اساسیی ؤحیرک .نکتیه

چیزی اس که د وضعی های ؤتغیر ،ؤحرک و ثابی بیاقی ؤیؤانید .ازنظیر جیون 2و همکیا ان،
( )201۶اسناد د ونی  -بیرونی 3عبا ت اس از نهب دادن علل ؤوهقی و شکه به عواؤل د ون
شخصی د ؤقابل نهب دادن آنها به عواؤل خا ج از شخص به ؤحیط یا ؤوقعی ؛ اسناد پایدا -
ناپایدا  4عبا ت اس از نهب دادن علل ؤوهقی و شکه به عواؤل پایدا و همیشگی د ؤقابل
علل کوتاهؤدت و ناپایدا ؛ اسناد کلی  -جزئی عبا ت اس از نهب دادن علل ؤوهقی و شکه
به عواؤل کلی د ؤقابل عواؤل جزئی و خا

اس (جون و همکاران.)201۶ ،

همچنین ؤتغیر دیگری که به نظر ؤی سد د سرسختی وانشناختی زنان نقش ؤهمی داشته
باشد باو های ؤذهبی 5زنان ؤتأهل اس  .د این استا ،د پژوهش آقایوسفی و صفا
.
4. stable stable documents
2 Johne, A

ی نیا ()13۹۴
1. challenge

3. internal external documents
5. religious beliefs
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ؤهم اینکه اسنادها وانشناختیاند نه هیزیکی و این اسناد بهطو نهبی بدون تغییر بوده و بییانگر آن

۶۹

به این یاهته اشا ه شده اس که عمل به باو های ؤذهبی ؤیتواند سرسختی وانشناختی و ؤیزان
تابآو ی هرد ا بهطو ؤثب پیشبینی کند .تا یخ نیز نشان ؤیدهد که دینو زی ،قدؤتی بهیا
طوالنی دا د .چنانکه ؤطالعات باستانشناسان و انهانشناسان نشان داده اس  ،ؤذهب جزء
جداناپذیر زندگی بشر د تمام اعصا بوده اس (احمدی و همکاران .)13۹3 ،به گفته هرانکل

1

(200۵

به نقل از خداپناهی و خونین زاده ،)13۹0 ،بنیانگذا ؤکتب ؤعنا د ؤانی ،احهاس ؤذهبی عمی و
واقعی ،د اعماق ضمیر ناهشیا هر انهانی وجود دا د .ؤذهب ؤدتها بهعنوان تابویی بز گ د
وانشناسی ؤطرح بود؛ اؤا برخی شواهد ؤربوط به اهرادی که د سطوح باالی ؤذهب بودند ،نیاز
به جهتوو د با ه ؤنشأ ،ساختا  ،کنشها و نتایج ؤتنوع و گهترده هرایندهای شناختی ،عاطفی و
هتا ی اهراد ا د اواخر زندگی ؤطرح ساخ (خداپناهی و خونین زاده.)13۹0 ،
وانی تأکید داشتهاند .این

د سالهای اخیر ؤتخصصان خانواده بر تأثیرات ؤذهب د سالؤ
ً
اؤر احتماال ناشی از دانشی اس که نشان داده اس ؤذهب ،هم بهعنوان نهادی اجتماعی و هم
بهعنوان ؤنبعی ؤعنابخش بهویژه برای زنان ؤتأهل ؤیتواند ؤفید باشد .نقش ؤذهب د ا ائه
خدؤات ،ایواد دوستیها و حل ؤهئله که برای ؤقابله و تطاب با ؤشکالت زندگی وزانه زنان
۷0

ؤتأهل به کا گرهته ؤیشود ،حائز اهمی اس (کویینگ .)2003 ،2تحقیقات اخیر نشان دهنده تأثیر
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ؤثب

ؤذهب د ابعاد ؤختلف زندگی انهانها اس  .پژوهشها نشان ؤیدهد ،بین توسعه

اعتقادات ؤذهبی و و ایفی که د گذ سن ؤتحول ؤیشوند و تأثیری که د ا تباط و وحیات
زوجین دا د ،ا تباط ؤعنادا ی وجود دا د (فادن.)201۵ ،3
نتایج تحقیقات کالیاؤپوس 4و وسی )2017( 5تأثیر ؤثب ؤذهب ا د سطوح هردی و اجتماعی
و هرایندهای انطباقی د سنین بعدی نشان داد .ؤذهب قهمتی از هرایند اجتماعی شدن دو ه کودکی
بود و د طول دو ه بز گهالی هرد نیز اداؤه ؤییاه و به یکپا چگی هرد د بز گهالی کمک ؤیکرد.
تانبویل 6و همکا ان ( ،)2013د این زؤینه ا ها ؤیدا ند که طب پژوهش پولنر )2007( 7بین
ؤذهب و ضای

از زندگی ،ابطه ؤثب

وجود دا د .بهعالوه ،پژوهش ها دن

.
4. Kaliampos, A
6. Thune-Boyle, I. C
8. Harden, K. P
2 Koing, G. H

8

()2010

نشان

1. Frankl, V

3. Fadden, D
5. Roussi, P
7. Polner, R

ؤیدهد که ؤذهب تأثیر ؤثبتی د سالؤتی وانی و سرسختی وانشناختی بز گهالی دا د .ؤذهب
ؤیتواند تأثیر ؤثبتی د ضای از زندگی داشته باشد چنین حمای هایی باعث احهاس اؤنی
جهمانی ،شناختی و هیوانی ؤیشوند .هال  )201۶( 1د پژوهشی نشان داد که سرسختی باالتر،
ؤوهقی تحصیلی بیشتری ا نیز به همراه دا د.
د ایران نیز د سالهای اخیر پژوهشهایی د این زؤینه انوام شده اس  .پژوهشی که به
بر سی ا تباط هو

هیوانی با سبک اسناد و خودکا آؤدی با ضای از زندگی د زنان شافل

پرداخته بود نشان داد بین ؤتغیرهای پژوهش ابطه ؤعنیدا ی وجود دا د که ؤنور به ضای از
زندگی د زنان شافل ؤیشود (احدی .)13۹۶ ،عباسقلی پو  ،شهبازی و باقریزاده ( )13۹۶به بر سی
سبکهای اسنادی بین و زشکا ان نخبه و زیرنخبه پرداختند که نتایج نشان داد و زشکا ان نخبه
اسنادهای ناپایدا تر و اختصاصیتر د ؤواجهه با شرایط شکه از خود نشان ؤیدهند ولی د
ؤقابل ،و زشکا ان زیرنخبه اسنادهای پایدا تر و کلیتر د ؤوقعی های شکه داشتند .بر سی
ً
سیف ( )13۹۴نشان داد زنان ؤتأهلی که به عبادت توجه داشتند ،فالبا ؤیزان اههردگی آنان نصف
ؤیزان اههردگی دیگران بود .پژوهش احمدی ،زینالیپو و

حمانی ()13۹۴

ابطه بین سرسختی و

انگیزه پیشره د زنان ؤتأهل ا تأیید کرد.
ؤثب تا ویدادهای ؤنفی تأکید دا ند .این اهراد اهمی ؤشکالت ا نادیده نمیگیرند و د عوض
هعاالنه با ؤهائل خود ؤواجه ؤیشوند و ؤیکوشند آن ا حل کنند و زندگی ا به سم وسوی آ اؤش
هدای کنند .تال د جه استحکام خانواده و استوا سازی وابط د ون این سیهتم ،زؤینه ا
برای سالؤ اخالقی زنان ؤتأهل و سعادت عموؤی آنها هراهم ؤیسازد .آنچه د دوام خانواده
ؤهم اس  ،سازگا ی زناشویی همهران اس به همین دلیل بر سی ؤهئله سازگا ی زناشویی از
جهات گوناگون چه ابعاد هردی و چه ابعاد اجتماعی اؤری ؤهم اس (آرگیل.)2013 ،
انوام تحقیقات بیشتر د استای ؤشخص کردن سرسختی وانشناختی زنان ؤتأهل ضرو ی به
نظر ؤی سد .همچنین که د پژوهشهای ؤتعدد بر این نکته تأکید شده اس

که زنان دا ای

سرسختی وان شناختی باال د ؤقایهه با زنان دا ای سرسختی پایین ،اضطراب و ؤشکالت وانی
کمتری ا گزا

کردند و این ؤهئله نشان ؤیدهد که اگر زنان بتوانند سرسختی وانشناختی خود
1. Holt, J. B
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بنا بر تحقیقات انوام شده زنان ؤتأهل از عزتنفس باالیی برخو دا ند و بیشتر بر ویدادهای

۷1

ا د سطح باالیی نگهدا ند ؤیتوانند بر سالؤ

وانی خود بیفزایند و این اؤر جز با بهبود باو های

ؤذهبی و سبکهای اسنادی ،ؤیهر نمیشود .ازاین و د این پژوهش ،ؤحق به دنبال بر سی ابطه
بین این سازه ؤهم و اساسی با دو سازه ؤهم دیگر یعنی باو های ؤذهبی و سبکهای اسنادی اس .
ؤحق د پی یاهتن پاسخ به این سسال اس که آیا باو های ؤذهبی و سبکهای اسنادی زنان ؤتأهل
ؤیتوانند بهطو ؤعنادا سرسختی وانشناختی آنها ا پیشبینی کند یا خیرز
روش پژوهش

طرح پژوهش حاضر با توجه به ؤوضوع و هیدف آن توصییفی و از نیوع همبهیتگی اسی  .جاؤعیه
آؤا ی د این پژوهش کلیه زنان ؤتأهل ؤنطقه  ۵تهران بودند .حوم نمونه د تحقی حاضر  8۵نفیر
بود که به و نمونهگیری تصادهی ساده انتخاب شدند .ؤعیا و ود به پژوهش؛ ؤحدوده سینی ۳0
تا  4۵سال ،تحصیالت حداقل دیپلم و داشتن هرزند و ؤعییا خیروج از نمونیه پیژوهش؛ همکیا ی
نکردن و ناقص پر کردن پرسشناؤه بود .هرایند اجیرای پیژوهش بیه ایین صیو ت بیود کیه بیه زنیان
شرک کننده د پژوهش ،شرایط و هدف پژوهش توضیح داده شد و بعد از کهب ضیای و تماییل
به همکا ی ،ؤراجعین پرسشناؤهها ا تکمیل کردند .ابزا هایی که د این پژوهش به کا گرهتیه شید
۷2
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شاؤل پرسشناؤههای ذیل بود:

پرسشنامه سخترویی کوباسها ( :)HSپرسشیناؤه سیخ

ویی 1کوباسیا ( )1۹7۹پرسشیناؤهای ۵0

سسالی اس کیه د آن سساالت د ؤقیاس چها د جهای لیکرت از نمیره صیفر تییا سیه بیرای سیه
زیرؤقیاس تعهد ،کنترل و ؤبا زهطلبی ؤحاسبه ؤیشیود .هیر ییک از زییر ؤقیاسهیای ایین آزؤیون
برحهب تعداد سساالت ا زیابی ؤیشود (تعهد  17سسال ،کنترل  17سسال ،ؤبا زهطلبی  16سیسال).
ؤقیاس سیخ

ویی ،ابییزا ی ؤعتبییر بیرای سینوش سیخ

اعتبا یابی ؤقیدؤاتی نهخه ها سی ؤقیاس سخ

وییی و سیالؤ

وانیی اسی  .د

ویی د با ه سه نمونه از دانشوویان ،و زشکا ان

و بیما ان ،ؤشخصههای وانسنوی آن بیه شرح زیر گزا

شده اسی  .ضیرایب آلفیا از  0/88تیا

 0/9۳برای زیر ؤقیاس تعهد ،از  0/8۵تا  0/94بیرای زییر ؤقییاس کنترل و از  0/89تیا  0/9۵بیرای
زیر ؤقیاس ؤبا زهطلبی و از  0/78تا  0/94برای نمره کل سخ کوشی ؤحاسییبه شییده اسی کییه
نشیانه همهیانی د ونیی خیوب ؤقییاس اسی (بشار.)1388 ،:
1. Hardiness Scale

پرسشههنامه سههب های اسههنادی سههگینم ( :)ASQپرسشییناؤه سییبکهای اسیینادی 1ا سییلیگمن 2و
همکا انش د سال  198۳ساختند .این وسیله اندازهگیری نمراتی ا برای تفاوتهای هردی د زؤینیه
گرایش اهراد به اسناد علل وقایع خوشایند و ناخوشایند به عواؤل د ونی (د برابیر بیرونیی) ،پاییدا
(د برابر ناپایدا ) ،کلی (د برابر اختصاصیی) و عیادی پیذیر (د برابیر عیادی ناپیذیر) بیه دسی
ؤیدهد .هر ؤاده پرسشناؤه ،از  1تا  ،7د جهبندی شده اس  .برای هر یک از  6ؤوقعی ؤثبی 1 ،
پایینترین تبه و  7بیاالترین ییا بهتیرین گزینیه بیرای بعید ؤثبی اسی  .بیرای  6ؤوقعیی ؤنفیی،
نمرهگذا ی بهصو ت ؤعکوس اس ؛ بنابراین ،برای ؤوقعی های ؤنفی تبه یک باالترین یا بهتیرین
گزینه و نمره  7پایینترین یا بدترین گزینه بهحهاب ؤیآید .برای ؤحاسبه نمره کیل تویا ب ؤثبی ،
ابتدا نمرههای تمام ؤوقعی ؤثب

ا باهم جمع ؤیکنیم و سپس بر تعیداد آنهیا تقهییم ؤییکنییم.

باالترین نمره توا ب ؤثب  21و کمترین آن  ۳اس  .نمره کل برای ویدادهای ؤنفی با جمیعکردن
نمرههای همه ؤوقعی های ؤنفی و تقهیم آن بر تعداد آنها ؤحاسبه ؤیشیود .بیاالترین نمیره بیرای
ویدادهای ؤنفی  - ۳و پایینترین آن  - 21اس  .سساالت ؤوقعی هیای ؤثبی شیما ههای ،۳ ،1
 10 ،9 ،6و  12و سساالت ؤوقعی های ؤنفی شما ههای  8 ،7 ،۵ ،4 ،2و  11اس  .د واقع د این
پرسشناؤه نمرات وقایع ؤثب و ؤنفی بهطو ؤوزا ؤحاسبه ؤیشوند .بریدجس ( )2001ثبات د ونی
کرده اس  .این پرسشناؤه ا اولین با شیخاالسالؤی ( )1377هنوا یابی کرده اس کیه د

گزا

پژوهش وی ،این ابزا دا ای آلفای کرونباخ  0/78بود.
مقیهها

جهههت گیری مههیهبی آلپههور

را ( :)ROSآلپیییو ت و اس د سیییال  1967ؤقییییاس
3

4

جه گیری ؤذهبی ا برای سنوش جه گیریهای ؤذهبی د ونی و برونی تهیه کردند 21 .جمله
ً
ً
این آزؤون ،د ؤقیاس لیکرت بر اساس چهیا گزینیه کیاؤال ؤخیالفم تیا کیاؤال ؤیواهقم از  1تیا 4
5

نمرهگذا ی ؤیشود .د این ؤقیاس ،عبا ات  1تا  12جه گیری ؤذهبی برونی و عبا ات  1۳تا 21
جه گیری ؤذهبی د ونی ا ؤیسنوند .این پرسشناؤه نقطه بر نیدا د و هیر چیه آزؤودنیهیا د
ؤقیاسهای بر سیشده نمرات بیشتری بیه دسی آو نید بیشیتر از آن صیف برخو دا نید .آزؤیون
.
4. Roth, S

2 Seligman, S

1. Attributional Style Questionnaire
3. Alport, K

5. Religious Orientation Scale

پیشبینی سرسختی روانشناختی بر اساس باورهای مذهبی و...

ؤقیاسهای ههته علی  ،ثبات و عموؤی

ا با اسیتفاده از هرؤیول آلفیای کرونبیاخ  0/44تیا 0/69

۷3

ؤحدودی زؤانی نداشته و بر وی آزؤودنی  16سال به باال قابلی اجرا دا د .اعتبیا و واییی آن ا
جان بز گی ( )1377به دس آو ده اسیی  .همهانی د ونی آن با استفاده از آلفای کرونبیاخ  0/71و
پاییایی بازآزؤییایی آن  0/74اسی  .د ؤطالعییات اولییهای کیه صییو ت گرهی  ،ؤشییاهده شیید کییه
همبهتگی جه گیری برونی و د ونی  0/21اس .
جه

عای اخیالق حرهیهای ،توضییحات الزم بیه ؤشیا ک کنندگان د بیا ه اصیل ازدا ی،

ناؤعلوم بودن هوی ؤشا ک کنندگان و اطالعات ؤو دنیاز داده شد .د این پژوهش آؤا توصییفی
همچون خطای ؤعیا و نرؤال بودن توزیع دادههای با آؤا ه آزؤون کالوؤوگراف  -اسمیرنوف بر سی

شد .یاهتههای استنباطی پژوهش از طری آزؤون تحلیل گرسیون چند ؤتغیری با استفاده از نرماهزا
 spssنهخه  21بر سی شد.
یافتهها
جدول  :1بر سی نرؤال بودن ؤتغیرها با استفاده از آزؤون کولموگراف – اسمیرنف
ؤتغیرها

کولموگراف  -اسمیرنف

Sig.

سبک کلی /اختصاصی

0/09۵

0/274

۷۴

سبک پایدا  /ناپایدا

0/06۳

0/200
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سبک د ونی /بیرونی

0/010

0/219

تعهد

0/074

0/200

ؤبا زهطلبی

0/027

0/208

کنترل

0/090

0/17۳

0/068

0/200

جه گیری د ونی

0/096

0/264

جه گیری بیرونی

0/02۳

0/214

جه گیری ؤذهبی

0/064

0/200

سخ

ویی

برای انتخاب آزؤون د س برای تحلیل هرضیهها ،ابتدا باید از توزیع آؤا ی ؤتغیری کیه آزؤیون
ؤیشود ،اطمینان حاصل کرد .بهعبا تیدیگر باید به بر سی نرؤال بودن توزیع آؤا ی ؤتغیرها اقیدام
کرد .برای بر سی توزیع آؤا ی ؤتغیرها د این پژوهش از آزؤون کالموگروف  -اسمیرنوف اسیتفاده
شد .طب نتایج بهدس آؤده سطح ؤعنیدا ی خطیای آزؤیون بیرای سیطح اطمینیان  0/9۵اسی ،

بنابراین ؤیتوان گف که توزیع ؤتغیرهای تحقی نرؤال اس و جه تحلیل هرضیات ؤییتیوان از
آزؤونهای پا اؤتریک استفاده کرد .د استای تحلیل دادههای ؤربوط بیه ایین سیسال ،از گرسییون
چند ؤتغیری بهره گرهته شد .بهاینترتیب که ؤتغیرهای سیبکهای شیناختی و جهی گیری ؤیذهبی
ؤتغیرهای پیشبین و سرسختی وانشناختی ؤتغیر ؤالک ا تشکیل ؤیدهند.
جدول  .2آزؤون هم خطی و دو بین واتهون
ؤتغیرها

VIF

تحمل وا یانس

سبک کلی /اختصاصی

1/40

0/71

سبک پایدا  /ناپایدا

1/۳0

0/76

سبک د ونی /بیرونی

1/۳0

0/76

جه گیری د ونی

10/۵9

0/09

جه گیری بیرونی

11/81

0/08

جه گیری ؤذهبی

19/2۵

0/0۵

دو بین واتهون

1/79

با هدف آزؤون استقالل خطاها د ؤیان ؤتغیرهای پیشبین ،از آؤا ه دو بین  -واتهون 1اسیتفاده

ؤقادیر  VIFد تماؤی ؤهیر و ؤتغیرها دا ای تو م وا ییانس نبیوده و همچنیین ضیریب تحمیل بیاال
نزدیک به یک دا ند ،د نتیوه ،ؤقدا ضریب تحمل باال و تو م وا یانس پایین ،نشاندهنده عدم هم
خطی بودن و ؤناسب بودن ؤدل گرسیون اس .
جدول  .۳خالصه ؤدل پیشبینی ؤتغیرهای سبکهای اسنادی و جه گیری ؤذهبی
R

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیلشده

خطای استاندا د

0/649

0/421

0/۳7۳

1۳/2۵9

با توجه به جدول  ،۳ضریب تعیین برابر  0/421به دسی آؤید کیه نشیان ؤییدهید  42د صید
تغییرات سیخ

ویی ا ؤتغیرهیای پیشبیین توضییح ؤییدهید .بیهعبا تدیگر قید ت پیشبینیی

ؤتغیرهای سبکهای اسنادی و جه گیری ؤذهبی و خرده ؤسلفههای آن 42 ،د صد اس .
1. Durbin–Watson

پیشبینی سرسختی روانشناختی بر اساس باورهای مذهبی و...

شد که برابر با  1/79بود .این ؤقدا د داؤنه بیین  1تیا  ،۳نشیان از ؤهیتقل بیودن خطاهیا دا د .د

۷5

جدول  .4تحلیل وا یانس برای بر سی اثر ؤتغیرهای پیشبین
ؤدل

ؤوموع ؤوذو ات

د جه آزادی

ؤیانگین ؤوذو ات

F

سطح ؤعنیدا ی

گرسیون

9۳18/10

6

1۵۵۳/017

8/8۳۳

0/001

باقیمانده

128۳4/28

7۳

17۵/812

کل

221۵2/۳8

79

جدول  4تحلیل وا یانس ا نشان ؤییدهید ،بیا توجیه بیه نمیره  )8/8۳۳( fو سیطح ؤعنیادا ی
کوچکتر از  ،0/001با اطمینان  99د صد ؤتغیرهای پیشبین بر سرسختی وانشناختی تأثیرگیذا
اس .
جدول  .۵ضرایب گرسیون ؤتغیرهای پیشبین
ؤدل

۵/9۳۳

0/001

2/6۵4

0/010
0/280

B

خطای استاندا د

69/۵44

11/721

سبک کلی /اختصاصی

0/۳8۵

0/14۵

0/281

سبک پایدا  /ناپایدا

0/14۳

0/1۳1

0/111

1/086

سبک د ونی /بیرونی

0/20۵

0/127

0/164

1/612

0/111

جه گیری د ونی

۳/980

0/9۵6

1/207

4/162

0/006

جه گیری بیرونی

2/۵28

0/902

0/8۵8

2/802

0/021

جه گیری ؤذهبی

1/91۵

0/811

0/92۳

2/۳62

0/021

عدد ثاب

۷۶

ضرایب استاندا د نشده

ضرایب استاندا دشده

t

سطح ؤعنادا ی

Beta
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جدول  ۵نشان ؤیدهید بیا توجیه بیه سیطح ؤعنیادا ی ؤشاهدهشیده ،ؤتغیرهیای سیبک کلیی/
اختصاصی ،جه گیری د ونی ،جه گیری بیرونی و جه گیری ؤذهبی توان پیشبینی سرسختی
وانشناختی ا دا ند و ؤتغیرهای سبکهای پایدا  /ناپاییدا  ،سیبکهای د ونیی /بیرونیی قابلیی
پیشبینییی سرسییختی وانشییناختی ا ندا نیید .همچنییین قییویتییرین پیشبینییی کننییده سرسییختی
وانشناختی ،خرده ؤسلفه جه گیری د ونی ( )β=۳/980اس .

بحث و نتیجهگیری

هدف از پژوهش حاضر پیشبینی سرسختی وانشناختی بر اساس باو هیای ؤیذهبی و سیبکهای
اسنادی د زنان ؤتأهل بود و نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بیر اسیاس ؤتغیرهیای سیبک کلیی/

اختصاصی ،جه گیری د ونی ،جهی گیری بیرونیی ،جهی گیری ؤیذهبی ؤییتیوان سرسیختی
وانشناختی زنان ؤتأهل ا پیشبینی کرد ،ولی ؤتغیرهیای سیبکهای پاییدا  /ناپاییدا  ،سیبکهای
د ونی /بیرونی قابلی پیشبینی سرسختی وانشناختی ا ندا ند .نتیوه یادشده با یاهتیه عباسیقلی
پو  ،شهبازی و باقریزاده ( )13۹۶د بر سی سبکهای اسینادی بیین و زشیکا ان نخبیه و زیرنخبیه
ؤطابقی داشی  .یاهتییه هییای اییین پییژوهش نشییان داد و زشییکا ان نخبییه اسیینادهای ناپایییدا تر و
اختصاصیتر د ؤواجهه با ؤوقعیتهای شکه از خود نشان ؤیدهنید ولیی د ؤقابیل و زشیکا ان
زیرنخبه اسنادهای پایدا تر و کلیتر د ؤوقعی های شکه داشیتند .هیروی کریمیوی ( )13۹۵از
طری پژوهشی وی زوجین گزا

داد کیه اکثیر آنهیا ،انویام هیرایض و هعالی هیای ؤیذهبی ا

وسیلهای برای آ اؤش د ونی خود ؤعرهی کردهاند .همچنین پژوهشهیای احمیدی ،زینیالی پیو و
حمانی ( )13۹۴و

هیعی اصل ()13۹۵

ابطه بین سرسختی و انگیزه پیشره د زنان ؤتأهل ا تأیید

کردند .همچنین ؤذهب ؤیتواند بهعنوان ؤنبع ؤقابله با تنیدگیهای زنیدگی ؤو دتوجیه قیرا گییرد.
پا گاؤن  )1۹۹7( 1ؤعتقد بود که اهراد د خأل و بدون ؤنابع ،با ویدادهای پراسترس زنیدگی وبیرو
نمیشوند بلکه آنان به سیهتم باو ها و اعمالی همچون نماز و دعا تکیه ؤیکنند که عواطیف ناشیی
از ؤوقعی های دشوا ا کاهش ؤیدهد ،همین اؤر باعث ؤیشود این نتیوه گرهتیه شیود کیه زنیان
هتن ؤیزان سرسختی وانی د آنها شیده و ؤییزان تحملشیان د برابیر ناؤالیمیات زنیدگی بیشیتر
ؤیشود و حس بهتر و نیروؤندتری ا توربه ؤیکنند.
تبیینهای ؤا د زؤینه ؤوهقی یا عدم ؤوهقی د اؤتحان ،یا ؤهابقه د قالب یکی از این اسنادها
قرا ؤیگیرد .واینر نشان داده اس که نوع اسناد اهراد از عملکرد خود ،ؤیتواند پیاؤدهای انگیزشی
و هیوانی ؤتفاوتی به همراه داشته باشد .د واقع هرایند اسناد اثراتی ا که د ؤوقعیتی ؤفروض ناشی
از هر پاسخ احتمالی اسی  ،ؤشیخص ؤییکنید .پیاؤیدهای فیرؤعمیول ،بیینش پرا زشیی د بیا ه
گرایشهای هتا ی عاؤل به ؤا ؤیدهند ،پس وجود همیین اسینادها باعیث اهیزایش ؤییزان وحییه
سرسختی وانشناختی د زنان ؤتأهل ؤیشود.
عدم تمایل برخی زنان ؤتأهل به شرک د پژوهش و نداشتن ؤووز الزم برای بر سیی دقیی تر و
1. Pergament, C.

پیشبینی سرسختی روانشناختی بر اساس باورهای مذهبی و...

ؤتأهل به دلیل ایمان قوی و ا تباط با خدا ازلحاظ وحی به آ اؤش ؤی سند که این اؤر باعیث بیاال

۷۷

کنترل ؤتغیرهای بیشتر همچون اهراد خانواده یا هرزنیدان زنیان ا زییابی شیده د پیژوهش ،ازجملیه
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