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چکیده
سازگاری اجتماعی ،از مهم تمین شاماش همای رشم اجتمماعی و سممم روا اسم

م متمازی از عم ام ی

متع دی اس  .ه ف پژوهش حاضی بیرسی رابط جه گییی دننی و خ شبینی بما سمازگاری اجتمماعی
در داشاج نا داشاگاه آزاد اسممی یماشااه اس  .پژوهش حاضی مطالع ای ت صیفی از ش ع همبستگی
بد

در سال  8931با ماار

 022شفی از داشاج نا داشاگاه آزاد یماشااه با استفاده از شم ش گیمیی

در دستیس اشجام ش  .ابزار گیدآوری دادهها ،پیسانام جه گییی دننی آلپم ر ،،پیسامنام سمازگاری
اجتماعی الیفیشیا و پیسانام سبکهای اسنادی ب د .دادهها با استفاده از شیمافمزار  SPSSشسمه  0۲و
آزم های ت صیفی (فیاواشی ،میماشگی  ،درصم و اسمتنبایی (آزمم

مالم گیوف -اسممییش ف ،ضمینب

خطی تح یل ش  .شتانج شاا داد

بی جه گییی دننی بما سمازگاری

همبستگی پییس

و رگیسی

اجتماعی و خ شبینی با سازگاری اجتماعی در داشاج نا داشاگاه آزاد یماشااه ارتباط معنمادار وجم د
دارد .همچنی دو متغیی جه گییی دننمی و خم شبینمی ت اشسمتن  88/7درصم از وارنماشس میبم ط بم
سازگاری اجتماعی را پیشبینی نن  .با ت ج ب شتانج ممیتم ا اسمتنباط مید م جهم گیمیی دننمی و
خ شبینی ب ارتقا سازگاری اجتماعی داشاج نا میاشجام .
واژگان کلیدی :جه گییی دننی ،خ شبینی ،داشاج نا  ،سازگاری اجتماعی
* استادیار ،گروه بهداشت عمومی ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ایران
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تاریخ دریافت ۱۰11/۱۱/۶۲ :تاریخ پذیرش۱۰1۱/1۱/۱۱ :

مقدمه
1

سازگاری اجتماعی از مهمترین نشانههای رشد اجتماعی و سالمت روان است و به معناای تواناایی فارد
برای تطابق با محیط اطراف تعریف شده و دارای ابعاد مختلف خانوادگی ،اجتماعی ،عااطیی ،بهداشاتی
و تحصیلی است .سازگاری اجتماعی ،سازگاری فرد با محیط اجتماعی خاود اساات کاه ایان ساازگاری
ممکن است با تغییر دادن خود و یاا محایط باه دساات آیااد (دورومااکو  -دیام .)۶1۱2 ،2تحصایل در

دانشگاه با طییی از منابع فشارزای تحصیلی ،مالی ،اجتماعی ،دوری از خاانواده و ماواردی ازایاندسات
همراه است و دانشجو یان در ارتباط با این شرایط ممکن است دچار ناکاامیهاا ،تعاار هاا و فشاارهای

روانی مختلف شوند و در پی سازگاری بهتر با این شرایط ،روشهای مختلیی را آگاهاناه یاا ناآگاهاناه باه
کار میگیرند (غیاثآبادیفراهانی و جعیریهرنادی ۱322 ،و رضااپور شااهکالیی و همکااران.)۱322 ،
عوامل متعددی همچون عدم اعتمادبهنیس ،اضطراب ،تنش و ناسازگاری اجتمااعی ،عملکارد تحصایلی
دانشجو یان را تهدید میکند و نهتنها موجب میشود که تعدادی از آنها نتوانند بهموقع دوره تحصیل خاود

را به اتمام برسانند ،بلکه موجب نگرانی ،ناپایداری هیجانی و حتای گااه پاارهای از مشاکال عصابی -
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در کنار سازگاری اجتماعی ،مذهب بهعناوان پدیادهای روانای  -اجتمااعی هماواره موردتوجاه
روانشناسان و جامعه شناسان بوده و در چند دهه اخیر باا گتاترش تح ی اا مرباوط باه ساالمت
روانی ،توجه بتیاری از روانشناساان را باه خاود جلاب کارده اسات (سالیمی ،حیادریان۱321 ،؛
یع وبی ،عروتی موفق ،چگین و محمدزاده .)۱32۰ ،مذهب مجموعه ع اید سازمانیافتاهای اسات
که به سؤاال زندگی پاسخ میدهد و در قالاب متاون ماذهبی ،تشارییا و اعماا ساازماندهای
میشود .مذهب ،نظامی مرجع برای تیتیر وقایع زندگی مدنظر است که افراد از آن برای کما باه
فهم متائل جهان ،پیشبینی و مهار وقایع و همچنین حیظ حرمت خود استیاده میکنند (سا ایی و
رنجبران .)۱32۲ ،جهتگیری دینی ،3مرجعیت بخشیدن به ساختار روابط و مناسبا در تمام ابعاد
آن در پرتو رابطاه انتاان باخادا تعریافشاده اسات .در روانشناسای ،آلپاور  4و راس)۱2۲1( 5
2. Duruamaku-Dim, J. U

1. Social Adjustment

4. Allport, G. W

3. Religious Orientation
5. Ross, J. M

نختتین مح ینی بودند که جهتگیری دینی را بررسی کردند .بر اساس نظریاه آلپاور منظاور از
جهتگیری دینی گرایش به انجام اعما و تیکرا مذهبی است که دارای دو ُبعد درونای و بیرونای
است .درحالیکه جهتگیری دینی درونی ،فراگیر و دارای اصو سازمانیافته و درونی شده اسات،
جهتگیری دینی بیرونی ،امری خارجی و ابزاری است که برای ارضای نیازهای فردی از قبیل م اام
و امنیت مورداستیاده قرار میگیرد .افراد با جهتگیری دینی بیرونی ،به لحاظ نظری ،دارای باورهای
دینی هتتند که دارای اهداف ابزاری است .مطالعا مختلف بیانگر ارتباط معنادار بین جهتگیری
دینی با سازگاری اجتماعی هتتند (پورکرد ،میردریکوند ،کرمی و کریمی۱۰11 ،؛ رحماانی۱32۱ ،

و صدی ی ،صیربیگی ،محبی و شاه سیاه.)۱323 ،
خوشبینی 1یکی از خصوصیا مثبت انتان است که در طی ی دهه اخیر جایگاه و یاژهای در
حاوزه روانشناساای تحاولی و بهداشاات روان داشااته اسات .مطالعااا مختلااف نشاان دادنااد کااه
خوشبینی با سازگاری اجتماعی (ده اان ناژاد ،حااس حتاینی و اژهای )۱32۲ ،و ارت اای کیییات
زندگی مرتبط بوده و ن شی اساسی در رضایت از زندگی ،سالمت جتمی و روانی دارد (دمیرتاش،2
۶1۶1؛ و یمبرلی ،3کارور 4و آنتونی.)۶111 ،5
بیشتر پژوهشها ی مرتبط با سازگاری اجتماعی با روش توصاییی طراحای شاده اسات .جهات
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انتخاب متغیرهای مهم و مرتبط با سازگاری اجتماعی جتتجوی گتتردهای صاور گرفات کاه در
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ادامه به برخی از تح ی ا مهم در ایان حاوزه اشااره مایشاود .در مطالعاهای باا عناوان «م ایتاه
نوجوانان با نگرش مذهبی باال و پایین ازلحاظ سازگاری تحصیلی ،عاطیی و اجتماعی و گرایش باه
اعتیاد» که روی  311دانشآموز متوسطه شهر کرس انجام شد ،مح ین نتیجه گرفتند که ساازگاری و
گرایش به اعتیاد در سطوح مختلف نگرش مذهبی متیاو بود بهطوریکه افراد باا نگارش ماذهبی
باال ازلحاظ سازگاری کلی ،عاطیی ،اجتماعی و تحصیلی از افراد با نگرش مذهبی پایین ساازگارتر
بودند و همچنین گرایش به اعتیاد پایینتری نشان دادند (پورنی دست و همکااران .)۱323 ،نتاای
مطالعهای دیگر با عنوان «رابطه دینداری و سرمایه خاانوادگی (سارمایه اجتمااعی  -فرهنگای) باا
2. Demirtaş, A. S

1. Optimism

4. Carver, C. S

3. Wimberly, S. R
5. Antoni, M. H

سازگاری اجتماعی (مطالعه موردی دانشجو یان دانشگاه ارومیه)» نشان داد تمامی ابعاد دینداری با
سازگاری اجتماعی دانشجو یان رابطه مثبت و معنادار دارند و متغیرهای اعت ادی و پیامادی از ابعااد
دینداری توانتت سازگاری اجتماعی دانشجو یان را به شکل معناداری پیشبینی کنند (آتشسایرو و
کبیری.)۱32۰ ،
در خصوص ارتباط خوشبینی با سازگاری اجتماعی ،مطالعهای آزمایشی باا عناوان «اثربخشای
آموزش مهار های مثبت اندیشی بر سازگاری اجتماعی و سارمایه روانشاناختی دختاران نوجاوان
ناسازگار» نشان داد اثربخشی مثبت اندیشی و خوشبینی بر سازگاری اجتمااعی در گاروه آزماایش
بهطور معناداری بیشتر از گروه گواه است (ده ان نژاد و همکاران .)۱32۲ ،نتای مطالعهای کییی با
عنوان «ن ش عملکردهای اعت ادی و مذهبی در سازگاری دانشجو یان بینالمللی» در کشور ماالزی
نیز نشان داد که داشتن اعت ادا و آیینهای مذهبی ن ش سازشای چشامگیری در روناد ساازگاری
دانشجو یان بینالمللی دارد (محدفیض ،1محمد ،2آوانگ 3و سولونگ .)۶1۱۲ ،4مطالعهای دیگر با
عنوان «تأثیر مثبت اندیشی و عز نیس در سازگاری دانشجویان سا او در ی گاروه پرساتاری»
در کره جنوبی نشان داد که بین سازگاری در مدرسه با تیکر مثبت و عاز نیاس همبتاتگی مثبات
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وجود دارد .همچنین نتای این پژوهش نشان داد که مثبت اندیشی ،عاز نیاس ،رضاایت عماده و
روابط بین فردی ،پیشبینیکنندههای قابلتوجه سازگاری در دانشگاه بودند (کیم.)۶1۱1 ،5
با توجه به اهمیت و ضرور ارت ای سازگاری اجتماعی بهعنوان عاملی مهم در ساالمت روان و
پیشرفت دانشجو یان ،پژوهش حاضر باهدف بررسی ارتبااط جهاتگیاری دینای و خاوشبینای باا
سازگاری اجتماعی در دانشجو یان دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاه و پاسخ به سؤاال پژوهشی زیار
طراحی و اجرا شد.
 .۱آیا جهتگیری دینی با سازگاری اجتماعی در دانشجویان ارتباط دارد؟
 .۲آیا خوشبینی با سازگاری اجتماعی در دانشجویان ارتباط دارد؟
 .۳آیا جهتگیری دینی و خوشبینی توان پیشبینی کنندگی سازگاری اجتماعی در دانشجو یان را دارند؟
2. Mohamed, M

1. Mohd Faiz, N. S

4. Sulong, M. S

3. Awang, H
5. Kim, S. O

روش پژوهش

پژوهش حاضر مطالعهای توصییی از نوع همبتتگی بود کاه باا مشاارکت  ۶11نیار از دانشاجو یان
دانشگاه آزاد اساالمی کرمانشااه باا اساتیاده از نموناهگیاری در دساترس انجاام شاد .معیاار ورود
دانشجو یان برای شرکت در مطالعه شامل نداشتن اختال جدی پزشکی و رضاایت جهات شارکت
در پااژوهش بااود .اب ازار گااردآوری دادههااا ،پرسشاانامه اسااتاندارد سااازگاری اجتماااعی کالییرنی اا،
جهتگیری دینی آلپور و پرسشنامه سب های اسنادی بود.

پرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیفرنیا :پرسشنامه سازگاری اجتمااعی کالییرنیاا 1نیمار ساازگاری

فردی و اجتماعی فرد را اندازهگیری میکند .این پرسشنامه که در سا  ۱232برای اولین باار توساط
تورپ 2و کالرک 3منتشر شد ،آزمونی  21سؤالی است که  ۲زیر م یاس شامل قالبهای اجتمااعی،

مهار های اجتماعی ،گرایش ضداجتماعی ،روابط خانوادگی ،روابط مدرسهای و روابط اجتمااعی
را میسنجد .در پژوهش حاضر بخش سازگاری اجتماعی این م یاس بهکاررفته شد کاه شاامل ساه
زیرم یاس مهار های اجتماعی ،گرایش ضداجتماعی و روابط مدرسهای باود (تاورپ و کاالرک،
 .)۱2۱3در پژوهش خدایاری فرد ،روایی این پرسشنامه تأیید شد و پایاایی آن  1/2۱باهدساتآماده
است (خدایاری فرد ،رحیمی نژاد و عابدینی .)۱31۲ ،در مطالعه حاضار ضاریب آلیاای کرونباا
پرسشننامه جتن گیننری دیننی :پرسشاانامه جهااتگیااری دینای را آلپاور و راس بارای ساانجش

جهتگیریهای درونی و بیرونی مذهب طراحای کردناد .ایان پرسشانامه در ایاران در ساا ۱311

ترجمه و هنجاریابی شد که شامل  ۶۱عبار است که سؤاال  ۱تا  ۱۶جهتگیری دینای بیرونای و
سؤاال  ۱3تا  ۶۱جهتگیری دینی درونی را میسنجد .اعتباار ایان پرسشانامه در ایاران از طریاق
آلیای کرونبا  ،1/13جهتگیری دینی بیرونی  1/1۱و جهتگیری دینی درونی  1/۲۶گازارش شاد
(جان بزرگی۱31۲ ،؛ شییعی ،شهابی زاده و پورشافعی .)۱32۱ ،در مطالعه حاضار ضاریب آلیاای
کرونبا برای این پرسشنامه  1/1۶به دست آمد.

پرسشنامه سبکهای اسنادی :پرسشنامه سب های اسنادی بارای انادازهگیاری ساب هاای تیکار
5

2. Thorpe, L. P

1. California's Social Adjustment Scale

4. Religious Orientation Scale

3. Clark, W. W
5. Attributional Style Questionnaire
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برای این پرسشنامه  1/1۱به دست آمد.
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مثبت یا منیی مورداستیاده قرار میگیرد .این پرسشنامه ابزاری خودگزارشی و دارای  ۰1سؤا اسات
که شامل  ۱۶موقعیت فرضی (شش موقعیت مثبت و شش موقعیت منیی) اسات کاه باه دنباا هار
موقعیت  ۰سؤا مطرح میشود .اولین سؤا که بهصور تشریحی پاسخ داده میشود ی علات عماده
را برای واقعه موردنظر میپرسد که در نمرهگذاری بهحتاب نمیآید اما باه آزماودنی در پاساخ دادن باه 3

سؤا بعدی کم میکند 3 .سؤا بعدی برای هماه موقعیاتهاا یکتاان اسات و ابعااد اساناد علای را
میسنجد .دومین سؤا پس از هر موقعیت ،درونی و بیرونی بودن پاسخ فرد را میسنجد .ساومین ساؤا
پس از هر موقعیت ثبا یا عدم ثبا پاسخ آزمودنی را مشخص ساخته و باالخره چهارمین سؤا در هار
موقعیت عام یا خاص بودن پاسخ آزمودنی را مشخص میسازد .ش اقی ،صیاری نیا ،ایرانپاور و سالطانی
نژاد ( )۱321در مطالعه خود ضریب آلیاای کرونباا  1/11را بارای ایان پرسشانامه گازارش کردناد .در
مطالعه حاضر ضریب آلیای کرونبا برای کل پرسشنامه  1/1۲به دست آمد.
پاس از انتخااب نموناه و توضایح هادف پاژوهش ،اطالعا موردنیااز باا رعایات اصال رازداری و
دریافت رضایتنامه کتبی جهت شرکت در پاژوهش جمعآوری شاد .پرسشانامههاا طای  ۱مااه توساط
دانشجو یان منتخب تکمیل شد .در هنگام تکمیل پرسشنامهها ،توضیحا الزم درباره نحوه پاساخگویی
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به سؤاال قتمتهای مختلف پرسشنامه توسط مح

ق ارائه گردید .دادهها با اساتیاده از نارمافازار SPSS
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نتخه  ۶۰و با استیاده از آمار توصییی ،آزمونهای تی متت ل ،آنالیز همبتتگی و رگرسایون خطای ماورد
تحلیل قرار گرفتند .سطح معنیداری برای کلیه تحلیلها  1/1۱در نظر گرفته شد.
یافتهها

در مطالعه حاضار  ۲1درصاد شارکتکننادگان زن و  3۶درصاد آناان مارد بودناد .میاانگین سانی
دانشجو یان  ۶۶سا بود .آزمون کولموگروف  -اسمیرنوف نرما بودن دادهها را تأیید کرد .جادو ۱

شاخصهای توصاییی آزمودنیها را در متغیرهاای موردمطالعه نشان میدهد.
جدو  :۱میانگین و انحراف معیار متغیرهای اصلی موردپژوهش ()n = ۲22
متغیرها

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف از معیار

جهتگیری دینی

3۰

13

۲1/21

۱۶/1۶۱

خوشبینی

1۰

۱۰۱

۱۱1/1۱

۱۲/321

سازگاری اجتماعی

۶1

۰3

۶1/۲۱

3/۰32

جدو  ۶همبتتگی بین متغیر سازگاری اجتماعی با متغیرهای جهتگیری دینی و خوشبینی در

دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاه را نشان میدهد.
جدو  :۲همبتتگی بین سازگاری اجتماعی با جهتگیری دینی و خوشبینی در دانشجویان
متغیر
سازگاری اجتماعی

همبتتگی پیرسون

سطح معنیداری

خوشبینی

1/۰۲3

1/11۱

جهتگیری دینی

1/۶2۲

1/11۱

نتای جادو شماره  ۶نشاان میدهد کاه رابطه خوشبینی و ساازگاری اجتماعی ازنظر آماااری
معنیدار است و بین این دو متغیار باه میازان  1/۰۲رابطاه مثبت وجود دارد به این معنی که تغییرا
مثبت در اندازههای خوشبینی با تغییرا مثبت در سازگاری اجتماعی هماراه است .همچنین رابطه
جهتگیری دینی و ساازگاری اجتماعی نیز ازنظر آمااری معنایدار باود و باین ایان دو متغیاار بااه
میازان  1/۶2رابطاه مثبت وجود داشت به این معنی کاه باا افازایش جهاتگیاری دینای ،ساازگاری
اجتماعی نیز افزایش داشت.
جدو  :۳تحلیل رگرسیون جهت پیشبینی سازگاری اجتماعی در دانشجو یان
متغیرها

ضرایب غیراستاندارد
ضریب B

خطای استاندارد

ثابت

۶1/۱3۲

3/11۱

ضریب استاندارد
ضریب Beta

t

سطح معنیداری

1/۱۲1

ضریب تعیین R2

1/۱۱1

جهتگیری دینی

1/۶1

1/1۶3

1/۱23

۱/12۶

1/11۱

بر اساس نتای تحلیل رگرسیون خطی ،متغیرهای جهتگیری دینی ( )p >1/11۱و خاوشبینای
( )p >1/11۱توانتااتند بااهصااور معناایدار  ۱۱/1درصااد از تغییاارا سااازگاری اجتماااعی در
دانشجو یان را پیشبینی کردند.
بحث و نتیجهگیری

مطالعه حاضر نشان داد که جهتگیری دینی و خوشبینای باا ساازگاری اجتمااعی در دانشاجویان
ارتباط دارد .در تبیین ارتباط جهتگیری دینی و سازگاری اجتماعی شاید بتوان گیت کاه اعت اادا
مذهبی بهعنوان مجموعهای از باورها ،اعت ادا  ،بایدها و نبایدها و نیز ارزشهای تعمیمیافته یکای
از مؤثرترین پشتوانههای روانی افراد محتوب میشود که قادر است باه زنادگی فارد معناا داده و در
شرایطی خاص بهعنوان تکیهگاهی امن ،فرد را از ناسازگاری با خود و اجتماع و گرایش به رفتارهاای

رابطه جهتگیری دینی و خوشبینی با سازگاری اجتماعی...

خوشبینی

1/۰1

1/13۱

1/۶1۲

۱/2۱1

1/11۱
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نامناسب نجاا دهاد .نتاای مطالعاه پورنیکدسات و همکااران ( )۱323نشاان داد کاه نگارش و
باورهای مذهبی با ایجاد قدر تحمل و صبر در برابر نامالیماا و ساختیهاا از عوامال ماؤثر در
ایجاد اطمینان و افزایش سازگاری در زنادگی اسات .همچناین نتاای ایان پاژوهش نشاان داد کاه
نوجوانان دارای نگرش مذهبی باال ازلحاظ سازگاری کلی ،عاطیی ،اجتماعی و تحصیلی از افراد باا
نگرش مذهبی پایین سازگارترند .محدفیض و همکاران ( )۶1۱۲مطالعاهای را بار روی دانشاجو یان
بینالمللی انجام دادند که درباره چگونگی تأثیر مذهب بر روند سازگاری آنها بود .یافتاههاای ایان
پژوهش نشان داد که داشتن اعت ادا و آیینهای مذهبی ن ش چشمگیری در روناد ساازگاری ایان
دانشجو یان داشته است .همتو با پژوهشهای پیشین ،مطالعه حاضر نیز نشان داد که جهاتگیاری
دینی در دانشجویان با سازگاری اجتماعی آنان مرتبط است.
تح ی ا متعدد نشان دادند که افراد خوشبین بیشتر از افراد بدبین از راهبردهاای متاهله مادار
ً
بهره برده ،انعطافپذیری بیشتر و متعاقبا سازگاری اجتماعی باالتری هم دارند .این افراد از ساالمت
1

عمااومی بهتااری برخوردارنااد و از زناادگی رضااایت بیشااتری دارنااد (فالورجااانی و ی اه ۶1۱2 ،؛
موسوینتب و ت وی .)۱31۲ ،همتو با مطالعاا ذکرشاده ،نتاای مطالعاه حاضار نشاان داد کاه
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خوشبین ی و سازگاری اجتماعی در دانشجویان دارای ارتباط معنادار است .مطالعه بیرامی ،هاشمی
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نصر آباد ،دانشیر و بهادریختروشااهی ( )۱32۶نشاان داد کاه خاوشبینای و هیجاناا مثبات
توانتتند سازگاری روانشناختی را بهطور معنیدار در دانشجو یان پیشبینی کنند .در تبیین این یافتاه
باید گیت که مواجهه خوشبینانه با حاوادث زنادگی باعاث میشود کاه فارد از خودباختگی پرهیز
کند و نتبت به شکنندگی زنادگی آگااهی پیدا کند ،در زمان حا زندگی کند و خود را اسیر گذشته
نکند .ازاینرو افراد خوشبین ،از ساازگاری روانشاناختی بیشاتری در زنادگی فاردی و باین فاردی
برخوردارند که بامطالعه حاضر همتو است .در مطالعه حاضار جهاتگیاری دینای و خاوشبینای
توانتتند  ۱۱/1درصد از تغییرا سازگاری اجتماعی در دانشجویان را پیشبینی کنند .در این راساتا
نتای مطالعه آتشسایرو و کبیاری ( )۱32۰نشاان داد کاه دیانداری و سارمایه خاانوادگی قابلیات
پ ایشبین ای سااازگاری اجتماااعی را در دانشااجویان دارد .مطالعااه کاایم ( )۶1۱1نیااز نشااان داد کااه
خوشبینی ،عز نیس ،رضایت عمده و روابط بین فردی پیشبینیکنندههای قابالتوجاه ساازگاری
دانش آموزان در مدارس بودند .با توجه به نتای این مطالعه میتوان استنباط کارد کاه جهاتگیاری
1. Yeh, C. J

دینی و خوشبینی با سازگاری اجتماعی در دانشجو یان ارتباط معنادار دارند.
این پژوهش با محدودیتهایی روبهرو بود .نختت آنکه مطالعه حاضر از نوع همبتتگی بود و
ادعااای وجااود روابااط علاای در بااین متغیرهااای موردمطالعااه ممکاان نیتاات .محاادودیت دوم
خودگزارشدهی در تکمیل پرسشنامهها بود که احتما خطاا در بارآورد دقیاق را مطارح مایکناد.
سومین محدودیت ،جامعه آماری محدود به دانشجویان دانشگاه آزاد است که باید در تعمیم نتاای
حاصلشده به سایر گروهها احتیاط کرد .پیشنهاد میشود برنامهریازان تعلایم و تربیات جهات بااال
بردن سطح سازگاری دانشجو یان ،به آموزش و ارت ای توانمندیهایی همچون خوشبینی بپردازناد.
در پایان از تمامی دانشجویانی که در این پژوهش ما را یاری کردند تشکر و قدردانی میکنیم.
فهرست منابع

 آتاشسایرو ،گاللاه و کبیاری ،افشااار ( .)۱32۰رابطاه دیانداری و سارمایه خاانوادگی (ساارمایه
اجتماعی  -فرهنگی) با ساازگاری اجتمااعی (مطالعاه ماوردی دانشاجو یان دانشاگاه ارومیاه).

نوآوریهای مدیریت آموزشی.۲۱-۰1 ،)۰(۱1 ،

 بیرامی ،منصور؛ هاشمی نصر آباد ،تاورس؛ دانشایر ،شایرین و بهاادری ختروشااهی ،جعیار
( .)۱32۶ن ش هیجانا مثبت و منیی ،خوشبینی و بدبینی و سب های پاردازش اطالعاا در
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سازگاری روانشناختی دانشجو یان .فصلنامه روانشناسی شناختی.1-۱ ،)۱(۱ .
ّ
 پارساامهر ،مهرباان و حاد  ،الهاه .)۱32۱( .بررسای رابطاه باین هاوش هیجاانی و سااازگاری

رابطه جهتگیری دینی و خوشبینی با سازگاری اجتماعی...

اجتماعی دانشجو یان .توسعه اجتماعی.2۰-۲۱ ،)۶(۱۱ ،
 پورکرد ،مهدی؛ میردریکوند ،فضل اله؛ کرمی ،امیر و کریمی ،هیاوا ( .)۱۰11ن اش ساب هاای
دلبتتگی و نگرش مذهبی در سازگاری دانشآموزان۶1-۶1 ،)۱(1 .

 پورنیکدست ،سبحان؛ ت ی زاده ،محمد احتان؛ علیاکبری دهکردی ،مهناز؛ امیدیان ،مهادی و
میکائیلی حور ،فرهنگ ( .)۱323م ایتاه نوجواناان باا نگارش ماذهبی بااال و پاایین از لحااظ
سازگاری تحصیلی ،عااطیی و اجتمااعی و گارایش باه اعتیااد .فصالنامه علمای اعتیاادپژوهی.
.1۲- 1۱ ،)3۶(1
 جان بزرگی ،متعود ( .)۱31۲جهتگیری دینی و ساالمت روان .پاژوهش در پزشاکی،)۰(3۱ ،
.3۱1-3۰۱
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 خدایاری فرد ،محمد؛ رحیمی نژاد ،عباسر و عابدینی ،یاسمین ( .)۱31۲بررسی عوامل ماؤثر بار
سازگاری اجتماعی دانشجو یان شاهد و غیر شاهد .علاوم اجتمااعی و انتاانی دانشاگاه شایراز.
.۰۶-۶۱ ،)3(۶۲
 ده ااان ن اژاد ،ساامانه؛ حاااس حتااینی ،منصااوره و اژهای ،جااواد ( .)۱32۲اثربخشاای آمااوزش
مهار های مثبات اندیشای بار ساازگاری اجتمااعی و سارمایه روانشاناختی دختاران نوجاوان
ناسازگار.۲1-۰2 ،)۱(۲ .
 رحمانی ،مهری و رحمانی ،علی ( .)۱32۱ارتباط بین جهتگیریهای مذهبی درونی و بیرونی با
سازگاری و عز نیس دانشجو یان .پژوهشهای روانشناسی اجتماعی.1۰-1۱ ،)1(۶ ،
 رضاپور شاهکالئی ،فروزان؛ سلیمی ،نوشین؛ عزتی رستگار ،خدیجه؛ قیتوندی ،الهاام؛ پارساا،
پریتا و دوگونچی ،میترا ( .)۱322دیدگاه دانشجو یان در خصوص چگونگی راهنمایی و مشااوره
تحصیلی در دانشگاه :ی مطالعه کییی با اساتیاده از تحلیال محتاوا .مجلاه مرکاز مطالعاا و
توسعه آموزش علوم پزشکی یزد.۱1۱-۱1۱ ،)3(۱۱ .
 س اییپورسییی ،مهدیه و رنجبران ،رضا ( .)۱32۲رابطه سب هاای هو یات ،متاهولیتپاذیری و
جهتگیری دینی با احتاس تنهایی دانشجو یان کارشناسای ارشاد .روانشناسای و روانپزشاکی
شناخت.۶1-۱1 ،)3(۰ ،
 سلیمی ،نوشین و حیدریان ،معصومه ( .)۱321ارتبااط جهاتگیاری دینای باا ساالمت روان در
دانش آموزان شهر کرمانشاه .مطالعا اسالمی در حوزه سالمت.۱11-23 ،)3(3 ،
 شییعی ،نرگس؛ شهابی زاده ،فاطمه و پورشافعی ،هادی ( .)۱32۱جهتگیری دینی و مرکز کنتر
بیرونی ،ارائه الگوی شادکامی در دانشآموزان.۱۱2-۱1۱ ،)۰(۱ .
 صدی ی ،اکرم؛ صیربیگی ،شهناز؛ محبی ،سیام و شاه سیاه ،مرضایه ( .)۱323بررسای رابطاه
جهتگیری دینی با سازگاری زناشو یی زوجین .دین و سالمت.۱۲-۰2 ،)۱(۶ ،
 غیاثآبادیفراهانی ،الهام و جعیریهرندی ،رضا ( .)۱322پیشبینی انعطافپذیری شاناختی بار
اساس سازگاری اجتمااعی و متاهولیتپاذیری دانشاجو یان دختار .پاژوهشهاای روانشناسای
اجتماعی.۱۱1-۱3۱ ،)۱1(۰1 ،
 موسوینتب ،محمدحتین و ت وی ،محمدرضا ( .)۱31۱خاوشبینای  -بادبینی و راهبردهاای
کنارآمدن :پیشبینی ساازگاری روانشاناختی در نوجواناان .مجلاه روانپزشاکی و روانشناسای
بالینی ایران.312 - 311 ،)۰(۱۶ .

.)۱32۰(  ساروه، علایاصاغر و محمادزاده، اکبار؛ چگینای، ابوال اسم؛ عروتی موفاق، یع وبی
.۱۶2-۱۱3 ،)۶۱(۲ ، اندازهگیری تربیتی.فراتحلیل رابطه گرایش مذهبی با سالمت روان
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