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Abstract 

Life expectancy is one of the most controversial constructs in positive psychology and 

includes features that make us look for a better tomorrow. When there is hope in life, 

there will be joy and happiness in life, and those who are in life because they are 

awakened from within can also analyze their expectations of life and explain their 

psychological and inner expectations. They are getting married. This study aimed to 

investigate the relationship between religious orientation, the expectation of marriage, 

and life expectancy in students. The research method is descriptive in terms of purpose, 

and its implementation method is descriptive of the type of correlation. The statistical 

population included all students of Razi University of Kermanshah University of Social 

Sciences in the academic year of 1397-98, which was 2250 people, of which 328 people 

(106 boys and 222 girls) selected by stratified random sampling. The Life Hope 

Questionnaire (Snyder et al., 1991), the Allport and Ross Religious Orientation )Allport & 

Ross,1967(, and the Marriage Expectation Scale )Jones & Nelson, 1997( were used to 

collect data. Data analysis performed by calculating correlation coefficients. In addition, 

regression analysis analyzed. The results showed that religious orientation, expectation 

of marriage, had a significant relationship with life expectancy and life expectancy based 

on these variables was predictable. Conclusion: Religious orientation, expectation of 

marriage can considered as one of the underlying factors related to life expectancy. 

Therefore, considering the important impact of life expectancy on students' lives, it is 

recommended that officials, counselors and psychologists of university counseling 

centers pay more attention to factors related to life expectancy, such as religious 

orientation and expectation of marriage. 
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Introduction  

Life expectancy is one of the most controversial structures in positive psychology and 

includes features that make us look for a better tomorrow. When there is hope in life, 

there will be joy and happiness in life, which is why in recent years much attention has 

been paid to the issue of life expectancy according to people's different moods and 

experiences. (Kamari, & Fooladcheng, 2017)From a psychological point of view, 

researchers have several questions about life expectancy: How do religious orientations 

and perspectives relate to life expectancy? How can people's beliefs and expectations 

about marriage relate to people's life expectancy? In addition, in the present study, 

considering that the theoretical basis is cognitive-behavioral patterns, it is assumed that 

life expectancy in students is related to the expectation of marriage with religious 

orientation. (ZadehBagheri & Maredpour, 2019) A study of single girls and boys who 

had never experienced marriage showed that people who had more rational and realistic 

beliefs and expectations about marriage were more hopeful about life and optimis tic 

about their future lives and predictions (Porzoor, Narimani, Shojaei, & Ebrahimi, 2015). 

One of the structures that are assumed in this study to be related to life expectancy is 

religious orientation. From Allport's point of view, religious orientation is both internal 

and external. In the inner religious orientation, faith in itself is considered a transcendent 

value and is considered a commitment to pervasive motivation. However, in the external 

religious orientation, religion used as a foreign matter and a tool to satisfy individual 

needs such as status and security, so it is necessary to consider the factors affecting life 

expectancy. Therefore, by identifying these factors, it is possible to reduce the rate of 

high-risk marriages and increase life satisfaction and hope in existing marriages, thus 

preventing the unfortunate consequences of family disorders (Khodayarifard, Shahabi, & 

Akbari, 2007). 

Methodology  

The research conducted in a correlational manner. The statistical population included 328 students 

of Razi University who were studying in 2019, and randomly selected and answered the 

questionnaires of life expectancy, religious orientation, and expectation of marriage. 

Results and discussion 

The findings of all three questionnaires presented in Tables 1 and 2.  

https://tpccp.um.ac.ir/article_32193.html?lang=en
http://armaghanj.yums.ac.ir/browse.php?a_id=2403&sid=1&slc_lang=fa%20%20
https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=514596
http://jfr.sbu.ac.ir/article_96942.html
http://jfr.sbu.ac.ir/article_96942.html
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Table 1. 

 Summary of simultaneous regression of life expectancy on religious orientation 

The criterion variable is the predictor of the variables R R2 F significance β t significance 

Criterion 
variable 

Predictive variables R R2 F Sig β t Sig 

 
Factor 

thinking 

Internal religious 
orientation 

0.33 0.11 20.964 
 

0.001 

0.149 2.591 0.010 

External religious 
orientation 

0.293 4.146- 0.001 

 

Strategic 
thinking 

Internal religious 
orientation 

0.35 0.12 23.899 0.001 

0.112 1.961 0.050 

External religious 
orientation 

-0.289 -5.051 0.001 

 

Table 2. 

Summary of simultaneous regression of life expectancy on marriage expectations 

Criterion variable the predictor variables R R2 F are significant β T mean significant 

Conclusion 

 The results showed that religious orientation, the expectation of marriage, had a significant 

relationship with life expectancy and life expectancy based on these variables could be 

predicted Knew.  The theoretical foundations of expectation from marriage argue this 

finding, and the interpretation of the relationship is that the idealistic expectation of marriage 

stems from unrealistic thinking, beliefs, negligence, and simplistic thinking about married 

life. These people usually have a one-dimensional view of marriage and instead of thinking 

rationally about the problems and affairs of married life, they analyze them superficially and 

do not care about them with optimism; Unaware that those issues in married life can cause 

serious problems, therefore, considering the important impact of life expectancy on students' 

lives, it is recommended that officials, counselors, and psychologists of university counseling 

centers pay more attention to factors related to life expectancy such as religious orientation, 

the expectation of marriage. 

Criterion 
variable 

Predictive 
variables 

R R2 F Sig β t Sig 

Factor 
thinking  

Realistic 
Expectancy 

 

0.67 
 

0.44 90.464 0.001 

0.613 14.403 0.001 

Pessimistic 
Expectancy 

-0.047 -1.020 0.308 

Idealistic 
Expectancy 

-0.116 -2.475 0.014 

Strategic 
thinking  

Realistic 
Expectancy 

0.53 0.27 42.798 0.001 

0.456 9.359 0.001 

Pessimistic 
Expectancy 

-0.145 -2.769 0.006 

Idealistic 
Expectancy 

-0.049 0.920- 0.385 
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 چکیده

هایی است که ما را به  ویژگی یرندهدربرگدر روانشناسی مثبت و  جُستارهای پر  امید به زندگی یکی از سازه

در زندگی وجود  یشادمانامید در زندگی وجود داشته باشد، شادی و  یهنگام. دارد یم واجستجوی فردای بهتر 

خود را از  انتظاراتتواند  می ،شوند از درون نیز برانگیخته می در زندگی به جهت اینکهکه  یکسانخواهد داشت و 

پژوهش  آورند. به دستدارند را  ییزناشو یوندپخود قرار دهند و انتظاراتی که از  تبیینو  کاوشزندگی نیز مورد 

روش . انجام شد یزندگ به دیام با ییزناشو وندیپ از داشت چشم و ینییآ یریگ جهت ۀهمبستبررسی حاضر با هدف 

 یرندهدربرگ. جامعه آماری است همبستگی نوع زآن توصیفی و ا انجام دادنهدف، کاربردی و شیوه  یداز دپژوهش 

آنان  شمارکه  1397-98دانشگاه رازی کرمانشاه در سال تحصیلی ی علوم اجتماعی  دانشکده دانشجویان همه

ای انتخاب  گیری تصادفی طبقه ر( به روش نمونهدخت 222پسر و  106نفر ) 328 آنان یانمنفر بودند که از  2250

 یینیآگیری  ی جهت پرسشنامه ،(Snyder et al., 1991)امید به زندگی پرسشنامه ها ازآوری داده برای جمع .شدند

استفاده  (Jones & Nelson, 1997) ییزناشو یوندپاز  داشت چشم سنجهو  (Allport & Ross,1967)آلپورت و راس

 یندهابرآوتحلیل قرار گرفتند.  مورد تجزیهتگی و تحلیل رگرسیون ضرایب همبس برآورد از راهها  تحلیل داده شد..

رابطه معنادار داشتند و  ، با امید به زندگیییزناشو یوندپاز  داشت چشم،  یینیآگیری  جهتکه  حاکی از آن بود

، ییزناشو یوندپاز  داشت چشم، یینیآگیری  جهتتوان  می .بینی بود این متغیرها قابل پیش یهبر پاامید به زندگی 

مهم امید به زندگی بر زندگی  یرتأثجزء عوامل زیربنایی مرتبط با امید به زندگی دانست. لذا  با توجه به 

به عوامل مرتبط با امید مراکز مشاوره دانشگاه   که مسئوالن، مشاوران و روانشناسان  گردد یمدانشجویان، پیشنهاد 

 توجه  بیشتری داشته باشند. ، ییزناشو یوندپ از داشت چشم، یینیآگیری  جهتبه زندگی همچون 

گیری مذهبی، دانشجو امید به زندگی، انتظار از ازدواج، جهت: ها یدواژهکل   
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  مقدمه

 به را ما که است ییها یژگیو دربرگیرنده و مثبت یروانشناس در پربحث یها سازه از یکی یزندگ به دیام  

 وجود یزندگ در سرور و یشاد باشد، داشته وجود یزندگ در دیام هنگامی. دارد می وا بهتر یفردا یجستجو

 اتیتجرب و اتیروح به توجه با یزندگ به دیام موضوع به ریاخ یها سال در لیدل نیهم به داشت، خواهد

 ییزهایچ آن فهم به دیبا یروانشناس که دارند باور نظران صاحب. است شده یاریبس یها توجه افراد گوناگون

 ,Kamari, & Fooladcheng) دهد  شیافزا افراد در را یزندگ به دیام و سازد یم ارزشمند را یزندگ که بپردازد

 روبرو بسیاری سؤاالت با متخصصین و پژوهشگران ،یزندگ به دیام با رابطه در ،یشناخت روان دگاهید زا .(2017

 از افراد انتظارات و باورها هستند؟ ارتباط در یزندگ به دیام با چگونه آیینی یها دگاهید و ها یریگ جهت :هستند

 افتنی یپ در حاضر پژوهش نیبنابرا باشند؟ داشته رابطه افراد یزندگ به دیام با توانند یم چگونه پیوند زناشویی

 یالگوها را ینظر یمبنا نکهیا به توجه با حاضر پژوهش در نیهمچن. بود خواهد سؤاالت نیا یبرا ییها پاسخ

 ،آیینی یریگ جهت با ان،یدانشجو  در یزندگ به دیام که است نیا بر فرض دهد، یم لیتشک یرفتار -یشناخت

 یرو بر پژوهشی در .(ZadehBagheri & Maredpour, 2019) باشد ارتباط  در پیوند زناشویی از چشمداشت

پیوند  به نسبت کسانی که که دادند نشان نداشتند، پیوند زناشویی تجربه حال تابه که یمجرد پسران و دختران

 به دیام انش ندهیآ ینیب شیپ و یزندگ به نسبت داشتند، یتر نانهیب واقع و بخردانه انتظارات و باورها زناشویی

 عوامل روابط ادیبن نیا بر .(Porzoor, Narimani, Shojaei, & Ebrahimi, 2015) داشتند یشتریب بینی خوش و یزندگ

 رابطه کی پیوند زناشویی که رندباو نیا بر است قرارگرفته موردبررسی یزندگ به دیام با ، یرفتار و یشناخت

. کند تجربه یزندگ در را تیمیصم ترین ژرف تواند می فرد هر ،یزوج ی رابطه نیا در که است فرد منحصربه

 انتیخ احساس و ممکن بیآس نیدتریشد بالعکس ای ترین راحت و ترین صمیمی تواند می ژرف تجربه نیا

. شود منجر خودآگاهی در ابهام و یشخص رشد توقف و یانسرگرد به تواند می کردن پیوند زناشویی. باشد

 آن افتنی بهبود یبرا فراوانی های سال که شود منجر هایی آسیب و ها جراحت به تواند می رابطه نیا در شکست

 و است فرد هر یزندگ در ها گیری تصمیم ترین برجسته از و یاله نهادی پیوند زناشویی. است ازین زمان

 آرامش به دنیرس آن، یانیپا هدف که است نیآفر زوج نندهیآفر شگاهیپ در یهست گسترده یبنا ترین محبوب

 آغاز عشق با را خود مشترك یزندگ همسران از ارییبس. است رستگاری به لین و وجود بالندگی روان،

 یاموشخ به آنان عشق شعله است ممکن روزی که اندیشند نمی موضوع نیا به هرگز زمان، نیا در. کنند می

 ,Dollahite, Hawkins, Parr, & Review) شود می آغاز ییزناشو زدگی دل که است هنگامی درست نیا و دیگرا

https://tpccp.um.ac.ir/article_32193.html?lang=en
https://tpccp.um.ac.ir/article_32193.html?lang=en
http://armaghanj.yums.ac.ir/browse.php?a_id=2403&sid=1&slc_lang=fa%20%20
http://armaghanj.yums.ac.ir/browse.php?a_id=2403&sid=1&slc_lang=fa%20%20
https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=514596
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01494929.2012.674480
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 یریگ جهت باشد، داشته رابطه یزندگ به دیام با که شود یم فرض پژوهش نیا در که ییها سازه از یکی. (2012

 آیینی یریگ جهت در. است  «یرونیب» و  «یدرون» صورت دو به آیینی یریگ جهت دگاهید از. است آیینی

 یبرا یابزار نه ر،یفراگ زشیانگ تعهد کی و گردد یم یتلق واال ارزش کی عنوان به خود خودی به مانیا ،یدرون

 یبرا یابزار و یرونیب یامر آیین ،یرونیب آیینی یریگ جهت در ولی ؛دشو یم گرفته نظر در اهداف، به یابیدست

 نیا بر آلپورت .(Allport & Ross,1967)  گیرد می قرار مورداستفاده تیامن و مقام مانند یفرد یازهاین یارضا

 درون از که یفرد که درحالی ،کند می استفاده خود آیین از شده تهبرانگیخ برون از که یفرد است،

 ما به یبرون و یدرون آیین نیب شدن قائل زییتم که است معتقد او. کند می یزندگ خود آیین با شده برانگیخته

 جدا است لهیوس ها آن یبرا آیین که یکسان از را است هدف ها آن یبرا آیین که را یکسان تا کند می کمک

 معتقد او. لهیوس بودن خوب به دوم دسته افراد و دارند توجه هدف بودن خوب به نخست دسته افراد. میینما

 خود همراه به آیین نوع نیا. است یانتفاع و انهیسودجو کامالً که دارد اشاره آیین نوع به یبرون آیین که است

 او یبرا سودی و آورد یم ارمغان به فرد یبرا را تیحما و نیتسک ،یاجتماع مقام و گاهیجا ش،یآسا و یراحت

 یزندگ همه آیینی دهیعق نوع نیا. دارد ییباال ارزش و است مانیا به مربوط آیین ،یدرون آیین در برابر. دارد

 همان یبرون و یدرون آیین نیب تفاوت. ندارد توجه یفرد نفع و سود به و سازد یم زهیانگ با و معنا با را فرد

 & ,Hosseini, Sadegh Moghadam, Graminejad) ، (Allport et al.,1967) تاس غلط و درست آیین تفاوت

Sadeghi, 2018).  ؛یرعقالنیغ کامالً ته و دارند یعقالن صرفاً یتیماه نه آیینی احساسات که است آن بر آلپورت 

 کند می ارائه فرد یبرا یزندگ از یا فلسفه داری، دین درواقع. است بخردانه تفکر و احساس از یقیتلف شتریب بلکه

 گیرد می جهینت او ن،یبنابرا است؛ ارضاکننده زین یجانیه و یاحساس لحاظ به بلکه دارد، یعقالن یتیماه تنها نه که

 هم و دارد منطق یسادگ هم که آورند یم ارمغان به خود روانیپ یبرا ینیب جهان ینوع ایدن بزرگ انیاد همه که

  .(Eisamorad, Rezaei, & Mehralian, 2015) هماهنگ ییبایز

 یزندگ یبرا آیینی اعمال و آیینی تعهد که دادند شانن(Aman, Abbas, Nurunnabi & Bano, 2019)  پژوهش

 کمک پاکستان فرهنگ در ییزناشو تیرضا یاجتماع ییایپو نییتب به ها یافته نیا. است مهم اریبس متأهل و شاد

 ارتقا و تیتقو را ییزناشو تیرضا ، آیینی اعمال و آیینی تعهد که است آن از یحاک نیهمچن جینتا. کند می

 دادند نشان  یزندگ به  دیام و داری دین ابعاد یرو یپژوهش در (Zimmer et al.,2019).  نیهمچن و بخشد می

 خدا به اعتقادات و مانیا و دارند یزندگ ادامه یبرا یشتریب احتمال دارند خدا به را فیتوص نیبهتر کسانی که

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01494929.2012.674480
https://psycnet.apa.org/record/2005-11100-004
https://psycnet.apa.org/record/2005-11100-004
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=The+role+of+religious+orientation+in+use+of+psychological+defense+mechanisms+in+medical+students&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=The+role+of+religious+orientation+in+use+of+psychological+defense+mechanisms+in+medical+students&btnG=
https://qccpc.atu.ac.ir/article_4191.html
https://www.mdpi.com/2076-328X/9/3/30
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0898264319843445
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 ، شود می گرفته نظر در آیینی نییآ کی عنوان به پیوند زناشویی ، جوامع نیچند در .بود مردان از شتریب زنان در

 آیین با پیوند زناشویی و کنند یسپر خدا نگاه در را خود یزندگ دهند می قول معموالً متأهل های جزو رایز

 تیرضا و داری دین زانیم نیب رابطه که را دهیا نیا یقبل مطالعات از یاریبس. است داشته یکینزد ارتباط

 و شادتر متاهالنه یزندگ ، آیینی هلمتأ نیزوج شتریب. دادند قرار موردبررسی ، دارد مثبت رابطه هم با ییزناشو

 فیتعر راحتی به داری دین صطالحا(Aman et al., 2019) .  ددارن ها زوج ریسا با سهیمقا در را تری باثبات

 و دخالت ریدرگ که اند داده قرار موردبررسی ای گسترده یمعنا به را مفهوم نیا گوناگون محققان. شود مین

 ،ینییآ ،یفاتیتشر ،یتجرب عوامل ازجمله ، دهد می نشان را یمختلف عوامل داری دین. است آیینی گیری جهت

 عنوان به آیین شناسان، جامعه دهیعق به. یفرهنگ و یاخالق د،یعقا ای یاعتقاد ،یعمل ،یعقالن امد،یپ ،یدتیعق

 و عمل با معموالً افراد یرفتارها. شود می یتلق صالح یمکان در گرفتن رقرا احساس و مردم دیعقا و عمل

 تنوع یمنیا از دید ای است آیینی نیآئ یدارا شخص کی ایآ نکهیا فیتعر در رایز ندارد، مطابقت دشانیعقا

 و بودن آیینی نیب که داد نشان ، شد انجام که یپژوهش(Langlais & Schwanz, 2017). دارد وجود دارد، فراوانی

 با بودن آیینی ، یاجتماع های سودمندی نیا بر عالوه.  است برقرار یتنگاتنگ ی رابطه یزندگ از مندی رضایت

 و مثبت رابطه روشنگرهمچنین نتایج برخی مطالعات که . است همراه یدواریام و بینی خوش شتر،یب حس

 موجود اتیادب بر است تأییدی (Manzari Tavakoli & Araqi Pour, 2011) اند بوده یشادکام با داری دین معنادار

 هیروح بهبود و یاردویام و یشادکام یارتقا و یروان بهداشت تأمین ی نهیزم در یدیمف یکاربردها تواند می که

 یها یافته« یجانیه یداریپا با آیینی گیری جهت رابطه »عنوان تحت یگرید پژوهش در. باشد داشته انیدانشجو

 آیینی گیری جهت هرچه.  دارد وجود رابطه آیینی گیری جهت و یجانیه یداریپا نیب که داد نشان پژوهش

 افراد آیینی گیری جهت هرچه دیگر عبارت به ؛گردد می شتریب زین فرد یجانیه یداریناپا ،شود می تر بیرونی

 و یروان سالمت با دیاُم (Abbasi & Jan Bozorgi, 2010) . گردد می شتریب زین یجانیه یداریپا ،شود می تر درونی

 از رویدادهای زیپره مثبت، خُلق ،یذهن سالمت یپزشک ۀمداخل به مثبت پاسخ مانند ها اسیمق انواع با که یجسم

 بینی پیش را ها آن و دارد مثبت یهمبستگ ییگشا مسئله و یزندگ امور در یشادکام و نشاط ،یزندگ پرفشار

 دیاُم ندهیآ به که یفرد کند می یزندگ ندهیآ و دیاُم به اتکا با که است نیا یآدم یها یژگیو از یکی. کند می

 (Bai, Kohli, & Malik, 2017).      است فنا به محکوم دندار

 مثبت یها جانیه درنتیجه و کنند یم دنبال یزیآم تیموفق شکل به را خود موردنظر یمعناها دوار،یاُم افراد

 یمعناها به دنیرس یبرا مشکالت با ییارویرو در نییپا دیاُم سطح یدارا افراد. کنند یم تجربه را یشتریب

https://www.mdpi.com/2076-328X/9/3/30
https://www.mdpi.com/2077-1444/8/9/187
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=157460
http://ravanshenasi.nashriyat.ir/node/102
https://search.proquest.com/openview/a18a021466b2e4dc6517d00bede1c551/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2032133%20%20
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 یابیدست در یمؤثر عامل دیاُم. کنند یم تجربه را یشتریب یمنف یها جانیه درنتیجه و دارند مشکل خود موردنظر

 احساس فرد که شود می موجب آن، بودن نیپائ ای یزندگ به دیماُ نداشتن. است یاجتماع یها تیموفق به

 در شرفتیپ یبرا تالش ترتیب این به و ابدی کاهش نفسش عزت باشد، داشته ینیپائ یکارآمد خود و کارایی

 یکسان عالوه به (.Snyder et al., 2002) آورد به دست  یکمتر یها تیموفق درنتیجه و بداند هودهیب را یزندگ

 نیپائ دیاُم  یدارا که یکسان تا هستند خود یاجتماع مسائل حل یبرا یشتریب ییتوانا در دارند، ییباال دیاُم که

 توأم را یزندگ و بوده پرانرژی دواریاُم فرد ؛یجسم از دید. گذارد یم جای به بسیاری آثار و عالئم دیاُم. هستند

 از دید خطرات، با ییارویرو آماده و سرزنده ،یمُدع است یفرد و کند می یسپر سالمت و رفاه ،یخوش با

 از دید است، تیعصبان و گناه احساس و اضطراب از یعار باوقار هماهنگ، آرام، شاداب، ،بین خوش احساس؛

 کنترل و انتخاب یآزاد تفکر، یدارا نیهمچن و بین واقع و دللمُ قضاوت یدارا و اریهُش است یفرد او یهوش

 فلسفه یدارا یروان بُعد در و است گرانید با تیفعال و ارتباط یبرقرار به لیمتما یاجتماع بُعد در. است یزندگ

 بُعد ازجمله دیاُم یتکرار ابعاد هِرت .(Coleman & O'Hanlon, 2004) است یزندگ در هدفمند و دار معنی

 و یشناخت بُعد :نمود یبند میتقس دیجد بُعد 3 به را ای زمینه و هنگامی ،یارتباط ،یرفتار ،یشناخت ،یعاطف

 ایآ که شود می مواجه سؤال نیا با فرد آن در که است یآت ای یفعل تیموقع کی ثبت اصل در بُعد نیا: هنگامی

 مثبت چشمداشت و یآمادگ ؛وستیپ خواهد تحقق به یطوالن ای مدت کوتاه هنگامی دوره کی در او یتقاضا

 به منجر که یآت یرخدادها به نسبت اطمینان قابل چشمداشت و احساس با همراه یرفتار و یجانیه بُعد: یدرون

 با یدرون ارتباطو بعد  ؛گردد می ازهاین و اهداف به یابیدست یبرا یطرح کردن دنبال یبرا یآمادگ احساس

 روح و تفکر کی خود، ای گرانید به یوابستگ تیاهم به فرد آن در که یا نهیزم و یارتباط بُعد: گرانید و خود

 با .(Herth, 1989)  انجامد یم دشوار یها تیموقع با ییارویرو یبرا ییتوانا به خود نیا و کنند یم توجه مقدس

 و یلیتحص استرس ،خوابی کم ، خانواده از یدور) ها آن یزندگ تیوضع و انیدانشجو خاص طیشرا به توجه

 از دهد قرار یبررس و لیتحل مورد را انیدانشجو یزندگ به دیام با مرتبط عوامل که یپژوهش انجام ،...(و امتحان

 داشتن جهت در امکانات و منابع همه از که است بوده نیا دنبال به شهیهم انسان. است برخوردار یا ژهیو تیاهم

 دیام مانند یمسائل لذا. دینما حفظ تهدیدکننده عوامل مقابل در را خود و کند استفاده بهتر، و تر باکیفیت یزندگ

 را افراد یندگز توانند یم که اند بوده یموضوعات ،پیوند زناشویی از چشمداشت ،آیینی یریگ جهت ،یزندگ به

 به دیام با پیوند زناشویی از چشمداشت ،آیینی یریگ جهت رابطه تائید گر،ید از سوی.  دهد قرار تأثیر تحت

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/S15327965PLI1304_01
https://eprints.soton.ac.uk/45007/
https://europepmc.org/article/med/2911529
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 از حاصل یها افتهی و کند کمک افراد، یِزندگ به دیام در یفرد های تفاوت بهتر درك به تواند می ،یزندگ

 در توجه قابل نکته. باشد دیمف اریبس تواند می ،یکینیکل مداخالت و یعمل یکاربردها نهیزم در حاضر پژوهش

 روابط که یپژوهش نیشیپ یها پژوهش در ، آمده عمل به های بررسی به توجه با  که است نیا پژوهش نیا

 مورداشاره کمتر باشد، دهیسنج ،پیوند زناشویی از چشمداشت ،آیینی یریگ جهت با یزندگ به دیام ی چندگانه

 ان،یدانشجو در یزندگ به دیام با مرتبط عوامل یبررس در یپژوهش خألهای به توجه با الذ. است قرارگرفته

 در گرید توجه قابل نکته. باشد برخوردار  ای ویژه ینوآور و تیاهم از تواند می ،  روابط و عوامل نیا یبررس

 در یزندگ به دیام اب زمان هم طور به را یرفتار و یشناخت های مؤلفه پژوهش نیا که است نیا پژوهش نیا

 یدتریجد ابعاد و جنبه از افراد نیا تیوضع که شد خواهد باعث امر نیهم و دیسنج خواهد انیدانشجو

 به مربوط امور به یتر گسترده دید با پژوهشگران و متخصصین که شود می باعث نیهم و ردیگ قرار موردبررسی

 یزندگ او با که دارد ازین یهمدل فرد به خود یماعاجت عتیطب و فطرت برحسب انسان. کنند اقدام انیدانشجو

 و تبادل محل ت،یرضا با توأم پیوند زناشویی کی وجود اساساً. برسد سکون و آرامش به او کنار در و کند

 یستیبهز و سالمت در یمهم نقش بهنجار، خانواده لیتشک و ستها زوج نیب مثبت عواطف و احساسات یتالق

 از سازگاری از دارییپا سطح وجود مستلزم ییزناشو یزندگ و پیوند زناشویی ،یتعبار به. دارد جامعه کل

 فایا خانواده بهنجار کارکردهای زانیم در یمهم نقش ،پیوند زناشویی از تیرضا احساس و ستها زوج جانب

 قرار موردتوجه یزندگ به دیام بر مؤثر عوامل است ضروری رو زاینا .(Alipour, Rahimi, & Zare, 2013) کند می

 به دیام و تیرضا بر و داد کاهش را باال خطر با های ازدواج زانیم توان می عوامل نیا ییشناسا با لذا. ردیگ

 کرد رییجلوگ یخانوادگ های نابسامانی ناگوار امدهاییپ از ق،یطر نیبد و افزود موجود های ازدواج در یزندگ

(Khodayarifard, Shahabi, & Akbari, 2007). 
 ی رابطه کشف آن هدف و است یزندگ به دیام درباره شده انجام مطالعات یپ در حاضر ژوهشپ 

 .است غیرمت دو نیا در یزندگ به دیام با ،پیوند زناشویی از چشمداشت ،آیینی یریگ جهت
 

 روش

 یآمار جامعه  است یهمبستگ نوع از و یفیتوص اجرا ی وهیش ازلحاظ و یکاربرد هدف به توجه با پژوهش نیا

 سال در کرمانشاه یراز دانشگاه یاجتماع علوم ی دانشکده انیدانشجو ی هیکل دربرگیرنده پژوهش نیا در

 699 ها آن نیب از که بودند نفر 2250 دانشگاه رشگزا بر بنا انیدانشجو کل تعداد. بودند 1398 -1397 یلیتحص

 پژوهش در یریگ نمونه روش پژوهش، جامعه افراد توزیع تیوضع به توجه با. بودند دختر نفر 1551 و پسر نفر

http://eprints.umsu.ac.ir/3362/
http://jfr.sbu.ac.ir/article_96942.html
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 بود مرد و زن ی عمده ی دوطبقه یدارا موردنظر افراد عیتوز رایز بود؛ یا طبقه یتصادف یریگ نمونه روش حاضر

 استفاده با زین یپژوهش ی نمونه حجم ی محاسبه یبرا. شد یم تیرعا هم یپژوهش نمونه در ها آن نسبت دیبا که

 توجه با. شد گرفته نظر در( دختر 228 و پسر 103) نفر 331 نمونه حجم( 1970) مورگان و یکرجس جدول از

 نشوند، بازگردانده ای و نشوند داده پاسخ حیصح صورت به ها پرسشنامه از یتعداد که رفت یم احتمال نکهیا به

. آمد به دست( دختر 222 و پسر 106) حیصح پرسشنامه 328 تاًینها که شد اجرا نفر 350 یرو بر ها پرسشنامه

، آیینی یریگ جهت ی پرسشنامه ، یزندگ به دیام پرسشنامه از پژوهش، نیا در اطالعات یگردآور جهت

 .ر گرفتقرا مورداستفاده پیوند زناشویی از چشمداشت اسیمق
 

  ابزار

 شده ساخته یدواریاُم سنجش یبرا(Snyder et al., 1991)   توسط که پرسشنامه نیا:  1یزندگ به دیامپرسشنامه  

 پاسخ یبرا( قهیدق 2-5) یکوتاه زمان مدت. شود می اجرا یسنج خود صورت به  و  است عبارت 12 یدارا که

 در( درست کامالً) 8 تا( غلط کامالً) 1 از یوستاریپ ،سؤال هر به دادن پاسخ یبرا. کند می تیکفا آن به دادن

 اسیمق عنوان به پرسشنامه نیا اعتبار و ییایپا از فراوانی قاتیتحق ییایپا و ییروا .است شده گرفته نظر

 DiGasbarro, Midden, Van)      ،(Tara, Bahari, & Hamidi Poor, 2015) کنند یم تیحما یدواریاُم یریگ اندازه

Haitsma, Meeks, & Mast, 2020) بازآزمون-آزمون ییایپا و است 84/0 تا 74/0 آزمون کل یدرون یهمسان 

 .(Lopez, Pedrotti, & Snyder, 2018) تاس باالتر زین زانیم نیا از هفته، 10 تا 8 از شتریب یها دوره در و 80/0

 وجود کند، ینیب شیپ تواند می که یموارد و دیاُم پرسشنامه زمان هم اعتبار مورد در فراوانی یها داده عالوه به

 نفس عزت و هدف به یابیدست چشمداشت ،بینی خوش یها پرسشنامه با پرسشنامه نیا مثال، یبرا. دارد

ضریب اعتبار این مقیاس با  ران،یا ییدانشجو در جمعیت  (Snyder et al., 2000).ددار 60/0 تا 50/0 یهمبستگ

 با پرسشنامه نیا یهمبستگبه دست آمد.  81/0 باز آزماییو از طریق  86/0استفاده از فرمول آلفای کرونباخ 

 نیا اعتبار دهنده نشان که است 42/0 با برابر بک یافسردگ پرسشنامه با و 51/0 با برابر بک یدینااُم نامهپرسش

  کرونباخ یآلفا قیطر از اعتبار حاضر پژوهش در .(Kermani, Khodapanahi, & Heidari, 2011) است پرسشنامه

به  77/0 رهایمس اسیمق خرده یبرا و 71/0 عامل تفکر اسیمق خرده یبرا ،  84/0 دیام اسیمق کل نمره برای

 .آمد دست

                                                                                                                     
1 . adult dispositional hope scale 

https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2F0022-3514.60.4.570
http://rbs.mui.ac.ir/browse.php?a_id=404&sid=1&slc_lang=fa
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07317115.2019.1656696
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07317115.2019.1656696
https://www.amazon.com/Positive-Psychology-Scientific-Practical-Explorations-ebook/dp/B07GNMPHYX
https://link.springer.com/article/10.1023/A:1005547730153
https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=256345
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 های گیری جهت سنجش جهت راس و آلپورت توسط 1950 سال در اسیمق نیا.   1آیینی یریگ جهت 

 است( موافقم کامالً تا مخالفم کامالً از) ای گزینهچهار عبارت 21 دربرگیرنده و شد هیته آیین رونىیب و درونى

 یرونیب آیینی گیری جهت زانیم 12 تا 1 عبارات ازیامت جمع. گیرد می تعلق پنج تا کی نمره ها پاسخ به و

 صورت به که کرده مشخص را او یدرون آیینی گیری جهت 21 تا 13 های عبارت نمرات مجموع و یآزمودن

 و یدرون آیینی گیری جهت به مربوط نمره دو آزمون، نیا انجام حاصل  ست.ا شده گذاری نمره معکوس

 شده گزارش- 21/0 را رونىیب و درونى گیری جهت همبستگى. است فرد هر برای یرونیب آیینی گیری جهت

 و شده یابیهنجار و ترجمه رانیا در یبزرگ جان توسط 1377 سال در آزمون نیا  .(Allport et al.,1967) است

 ییآزما باز ییایپا و 71/0 کرونباخ یآلفا از استفاده با آن یدرون یهمسان. است آمده دست به آن ییروا و اعتبار

 .(Jan Bozorgi, 1999)  است 74/0 آن

 اسیمق وسیله به پیوند زناشویی از چشمداشت پژوهش نیا در .2پیوند زناشویی از چشمداشتمقیاس 

 نیا. است هیگو 40 یحاو اسیمق نیا. شد دهیسنج  (Jones & Nelson, 1997 ) پیوند زناشویی از چشمداشت

 و پیوند زناشویی به انهیگرا ایدئال چشمداشت ،پیوند زناشویی به انهیگرا واقع چشمداشت اسِیرمقیز سه اسیمق

 یکرتیل ای درجه 5 سایمق یرو بر ها هیگو به دهندگان پاسخ. سنجد یم را پیوند زناشویی به نانهیبدب چشمداشت

. است 200 آن حداکثر و 40 نمره حداقل نیبنابرا ؛دهند یم پاسخ« 5»موافق کامالً تا« 1»مخالف کامالً از

 انتظارات دهنده نشان باال نمرات و پیوند زناشویی از نانهیبدب انتظارات دهنده نشان تر نییپا نمرات طورکلی به

. دهند یم نشان را گرایانه واقع انتظارات هستند، وسط حد در که ینمرات. است پیوند زناشویی از انهیگرا ایدئال

 انتظارات دهنده نشان انهیگرا واقع و انهیگرا ایدئال چشمداشت یها اسیمق خرده در باال نمرات نیهمچن

 دهنده نشان نییپا نمرات نانهیبدب چشمداشت اسیمق خرده در که درصورتی است، تر انهیگرا واقع و انهیگرا ایدئال

 یآلفا اس،یمق کل یبرا . برد یم زمان قهیدق 10 حدود اسیمق نیا به ییپاسخگو. است تر نانهیبدب انتظارات

 نیب را یمعنادار مثبت رابطه Jones& Nelson همچنین  .کردند گزارش را 80/0 بیضر و 79/0-80/0 کرونباخ

 پرسشنامه نیا ییهمگرا ییروا بر یشواهد عنوان به عشق نگرش اسیمق و آیین ییگرا کیرومان اسیمق نمرات

 و یهمبستگ ،یعامل لیتحل جینتا و ها داده از استفاده با و است شده یابیهنجار رانیا در اسیمق نیا. دادند نشان

 بیضر و 88/0 کرونباخ یآلفا از استفاده با اسیمق نیا یدرون یهمسان. شد لیتحل یریمتغ چند انسیوار لیتحل

                                                                                                                     
1 . religious orientation 
2 . marriage expectation scale 

https://psycnet.apa.org/record/2005-11100-004
https://psycnet.apa.org/record/2005-11100-004
https://elmnet.ir/Article/10083436-83119/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%85%D8%AF%D8%AA--%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C--%D8%A8%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C-(%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C)-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%AA%D9%86%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/J087v26n01_09
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 چشمداشت اسیمق از توان می طورکلی به که داد نشان جینتا آمد دست به 91/0 هفته سه هفاصل در ییبازآزما

 کرد استفاده رانیا در پیوند زناشویی از چشمداشت سنجش یبرا مناسب و معتبر یابزار عنوان به پیوند زناشویی

(Nilforooshan P., 2011).  
 

 ی اجرا پژوهششیوه 

ی بعدی  پژوهش، ابتدا مجوز اجرای پژوهش از دانشگاه اخذ شد. در مرحله موردنیازآوری اطالعات  برای جمع

تعداد دانشجویان به تفکیک جنسیت و مقاطع تحصیلی از دانشگاه اخذ شد. سپس از حراست دانشگاه مجوز 

ها در بین دانشجوها توزیع شد. در زمان تحویل  شد و سپس پرسشنامه ها در دانشگاه اخذ اجرا و توزیع پرسشنامه

ها برای دانشجویان  ها اطالعات اولیه پژوهش به دانشجویان ارائه شد و گمنام بودن تحلیل پرسشنامه پرسشنامه

اخالق در  های مالكطبق توضیح داده شد. همچنین برای پاسخگویی صحیح توضیحات الزم ارائه شد. 

 یها روش از پژوهش نیا درنامه آگاهانه را تکمیل کردند. ت مشارکت در طرح پژوهش رضایتپژوهش جه

 ار،یمع انحراف ن،یانگیم ،یفراوان همچون ییها یژگیو یفیتوص آمار در. شد استفاده یاستنباط و یفیتوص آمار

 متغیرهای نیب روابط یبررس یبرا رسونیپ روش با یهمبستگ لیتحل از نیهمچن د؛یگرد محاسبه نهیشیب و نهیکم

 روش از بین پیش متغیرهای یکنندگ ینیب شیپ نقش منظور به یاستنباط یها لیتحل در. شد استفاده پژوهش

 رهایمتغ نمرات عیتوز بودن نرمال یبررس یبرا بعالوه. شد استفاده زمان هم روش با چندگانه ونیرگرس لیتحل

 سطح یبررس یبرا حاضر پژوهش در که است ربه ذک الزم. شد اجرا  رنفیاسم-کولموگروف آزمون

 گرفته نظر در 05/0 یخطا بیضر ای 95/0 نانیاطم سطح ،یآمار یها لیتحل و اتیفرض رد و تائید و یمعنادار

 .شد استفاده 22 نسخه SPSS افزار نرم از ها داده وتحلیل تجزیه یبرا پژوهش نیا در. شد
 

 ها یافته

 یراز دانشگاه یاجتماع علوم ی دانشکده انیدانشجو از نفر 328 برگیرندهدر پژوهش نیا در موردبررسی نمونه

 نیانگیم و یلیتحص مقطع ت،یجنس سن، لحاظ به افراد نیا. است بوده 1397-98 یلیتحص سال در کرمانشاه

 و نیانگیم نیهمچن. است سال 32 تا 20 از موردپژوهش افراد یسن دامنه. بودند متفاوت یلیتحص نمرات

 ی جامعه در انیدانشجو گرید از سوی. است 246/2 و 12/24 بیترت به افراد نیا یسن استاندارد انحراف

 یها آماره. شد تیرعا زین یپژوهش ی نمونه در نسبت نیا تیرعا که نبودند یبرابر نسبت یدارا موردبررسی

 لیتشک پسران را گرید 4/31 و دختران را انیدانشجو درصد 6/68 تیجنس لحاظ به موردبررسی افراد یفیتوص

http://www.behavsci.ir/article_67711.html
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 ارشد یکارشناس مقطع انیدانشجو و درصد 1/70 یکارشناس مقطع انیدانشجو التیتحص از دید. بودند داده

 از انیدانشجو معدل ی دامنه. بودند لیتحص حال در دکترا یلیتحص مقطع در انیدانشجو درصد 3  و 9/26

 . بود 581/3 و 38/15 بیترت به افراد نیا معدل استاندارد انحراف و نیانگیم نیهمچن. بود 16/18 تا 54/11
 

 : 1جدول 

 با امید به زندگی آیینیگیری  جهت متغیرهایماتریس همبستگی 

0.01P< :  ** ،0.05P< :* 

امید  های مؤلفهبا  آیینیگیری  جهت های مؤلفه همهبین  شود میکه در جدول باال مشاهده  طور همان     

ستند. همچنین مشاهده معنادار ه 001/0این روابط در سطح  همهرابطه معنادار وجود دارد و  به زندگی

 مؤلفۀتفکر عاملی و تفکر راهبردی( با ) یزندگامید به  های مؤلفه ی که جهت رابطه شود می

؛ متغیرهاستی رابطه مستقیم بین این  دهنده نشانمثبت بوده که « درونی آیینیگیری  جهت»

شان در ابعاد  زندگیدرونی برخوردار باشند، امید به  آیینیگیری  اگر افراد از جهت دیگر عبارت به

 آیینیگیری  جهت»دیگر  از سوینیز باال خواهد بود و بالعکس. « تفکر راهبردی»و « تفکر عاملی»

ی منفی و معکوس داشت.  تفکر عاملی و تفکر راهبردی( رابطه) یزندگامید به  های مؤلفهبا  « بیرونی

در افراد بیشتر باشد، سطح امید   یرونیب آیینیگیریِ  قابل تفسیر است که هر چه جهت طور ایناین یافته 

« گیری بیرونی جهت»،  گیری مذهبی های جهت پایین خواهد بود. در بین زیرمقیاس ها آنبه زندگی در 

بیشترین « گیری درونی جهت»( داشت. همچنین 34/0«)تفکر راهبردی«  بیشترین رابطه را با زیرمقیاس

 آیینیگیری  در ادامه جهت بررسی بیشتر رابطه بین جهت   داشت.« تفکر عاملی»ارتباط را با زیرمقیاس 

تحلیل  دومرتبهانجام شد که نتایج اجرای  زمان همبا امید به زندگی تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه 

 آیینیگیری  جهت»و « درونی آیینیگیری  جهت»، دومرتبه. در این شود میدیده  2رگرسیون در جدول 

 مالك بودند.  متغیربه ترتیب « بیرونی

 

 متغیر
 گیری جهت

 درونی آیینی

 گیری جهت

 بیرونی آیینی
 تفکر راهبردی تفکر عاملی

    1 درونی آیینیگیری  جهت 1

   1 -0.45** بیرونی آیینیگیری  جهت 2

  1 -0.31** 0.26** عاملی تفکر 3

 1 0.57** -0.34** 0.24** تفکر راهبردی 4
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 .2ول جد

 آیینیگیری  امید به زندگی روی جهت زمان همخالصه رگرسیون  

و « درونی آیینیگیری  جهت» زمان هم، حضور 2با توجه به اولین معادله در جدول      

را تبیین کنند. « تفکر عاملی»درصد از واریانس  11توانند حدود ، می«بیرونی آیینیگیری  جهت»

با ) یدرون آیینیگیری  دهند جهتضرایب استاندارد رگرسیونی و آزمون معناداری شیب نیز نشان می

معناداری قادر به  طور بهبا ضریب بتای منفی(، ) یرونیب آیینیگیری  ضریب بتای مثبت( و جهت

درونی در  آیینیگیری  سطح باالی جهت بر پایهکه  صورت ینبدهستند. « تفکر عاملی»بینی  پیش

بیرونی،  آیینیگیری  و همچنین بر مبنای سطح باالی جهت سطح باالی تفکر عاملی توان میافراد، 

 2دیگر معادله دوم در جدول  از سویبینی کرد.  پیش ها آنسطح پایینِ تفکر عاملی را در  توان می

تفکر »درصد از واریانس  12توانند حدود بین می ای پیشمتغیره زمان همدهد که حضور نشان می

دهند از را تبیین کنند. ضرایب استاندارد رگرسیونی و آزمون معناداری شیب نیز نشان می« راهبردی

بینی امید به قادر به پیش آیینیگیری  میان متغیرهای موجود در معادله، هر دو زیرمقیاسِ جهت

و برای  050/0درونی  آیینیگیری  هستند. سطح معناداری برای جهتزندگی در بُعدِ تفکر راهبردی 

درونی در  آیینیگیری  سطح باالی جهت بر پایه دیگر یانب بهبود.  001/0بیرونی  آیینیگیری  جهت

بیرونی،  آیینیگیری  و همچنین بر مبنای سطح باالی جهت سطح باالی تفکر راهبردی توان میافراد، 

 .  بینی کرد فکر راهبردی را پیشسطح پایینِ ت توان می

پیوند از  چشمداشتهای  زیرمقیاس ییدو دوبهضرایب همبستگی  دومبرای پاسخ به فرضیه   

نتایج اجرای تحلیل همبستگی را  3با امید به زندگی به شیوه پیرسون محاسبه شد. جدول  زناشویی

R R بین پیش متغیرهای مالک متغیر
2 

F 
معنادار

 ی
β t معناداری 

 

 تفکر عاملی

 درونی آیینیگیری  جهت
 

0.33 

 

0.11 

 

20.964 

 

0.001 

0.149 2.591 0.010 

 آیینیگیری  جهت

 بیرونی
0.293 4.146- 0.001 

 

 تفکر راهبردی

 درونی آیینیگیری  جهت
 

0.35 

 

0.12 

 

23.899 

 

0.001 

0.112 1.961 0.050 

 آیینیگیری  جهت

 بیرونی
0.289- 5.051- 0.001 
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پیوند از  چشمداشتهای  سزیرمقیا همهدهد که  دهد. نتایج تحلیل همبستگی نشان می نشان می

های امید به زندگی رابطه معنادار دارد. این روابط همگی در سطح  زیرمقیاس همهبا  زناشویی

با تفکر عاملی و تفکر  پیوند زناشوییگرایانه به  واقع چشمداشتقرار داشتند.  001/0معناداری 

بدبینانه و  شمداشتچی  دیگر رابطه از سوی ولیی مثبت و مستقیمی داشت؛  راهبردی رابطه

این  های امید به زندگی منفی و معکوس بود. با زیرمقیاس پیوند زناشوییگرایانه به  ایدئال چشمداشت

تفکری جامع و  پیوند زناشویینسبت به  کسانی کهکنیم،  تفسیر می طور این طورکلی بهها را  یافته

همچنین تفسیر بالعکس آن صادق است.  باال است و ها آنگرایانه دارند، سطح امید به زندگی در  واقع

 های مؤلفهبا  پیوند زناشوییگرایانه به  ایدئال چشمداشتبدبینانه و  چشمداشتی منفی  همچنین رابطه

ها  و انتظاراتی نسبت به زندگی  دیدگاه چنین یناآن است که هرچه افراد  روشنگرامید به زندگی 

 یین است و بالعکس. پا ها آنداشته باشند، سطح امید به زندگی در 

 .3جدول 

 با امید به زندگی پیوند زناشوییاز  چشمداشت متغیرهایماتریس همبستگی  

 چشمداشت متغیر

 گرایانه واقع

 چشمداشت

 بدبینانه

 چشمداشت

 ایده آلگرایانه

تفکر  تفکر عاملی

 راهبردی

     1 گرایانه واقع چشمداشت 1

    1 -0.21** بدبینانه چشمداشت 2

   1 0.45** -0.28** گرایانه ایدئال شتچشمدا 3

  1 -0.31** -0.23** 0.66** تفکر عاملی 4

 1 0.57** -0.24** -0.26** 0.50** تفکر راهبردی 5

0.01P<  :** ،0.05 P<  :*  

با امید به زندگی، مشاهده  پیوند زناشوییاز  چشمداشترابطه  جزء جزءبهدر جدول باال برای بررسی      

و کمترین رابطه را با  «گرایانه واقع چشمداشت»مقیاس تفکر عاملی بیشترین رابطه را با که زیر شود می

و  «گرایانه واقع چشمداشت»بیشترین رابطه را با « تفکر راهبردی» مؤلفۀداشت. همچنین « بدبینانه چشمداشت»

 دارا بود. « گرایانه ایدئال چشمداشت»کمترین رابطه را با 

با امید به زندگی تحلیل رگرسیون  پیوند زناشوییاز  چشمداشتیشتر رابطه بین در ادامه جهت بررسی ب  

. در این شود می یدهد 4تحلیل رگرسیون در جدول  دومرتبهانجام شد. نتایج اجرای  زمان همچندگانه به شیوه 

چشمداشت های  مالك بودند و زیرمقیاس متغیر، تفکر عاملی و تفکر راهبردی به ترتیب دومرتبه
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بینی  پیش متغیرهای عنوان به پیوند زناشوییگرایانه به  ایدئال چشمداشتو  گرایانه، چشمداشت بدبینانه عواق

 کننده، وارد مدل شدند.  

 .4جدول 

 پیوند زناشوییاز  چشمداشتامید به زندگی روی  زمان همخالصه رگرسیون  

 مالک متغیر
 متغیرهای

 بین پیش
R R

2 
F معناداری β T معناداری 

 

 کر عاملیتف

 چشمداشت

 گرایانه واقع
 
0.67 

 

 

0.44 

 

90.464 

 

0.001 

0.613 14.403 0.001 

 چشمداشت

 بدبینانه
0.047- 1.020- 0.308 

 چشمداشت

 گرایانه ایدئال
0.116- 2.475- 0.014 

 

تفکر 

 راهبردی

 چشمداشت

 گرایانه واقع

 

0.53 

 

0.27 

 

42.798 

 

0.001 

0.456 9.359 0.001 

 اشتچشمد

 بدبینانه
0.145- 2.769- 0.006 

 چشمداشت

 گرایانه ایدئال
0.049- 0.920- 0.358 

 چشمداشتگرایانه،  واقع چشمداشت زمان همکه حضور  شود میمشاهده  4در جدول   در اولین معادله     

واریانس تفکر عاملی را درصد از  44توانند حدود  می پیوند زناشوییگرایانه به  ایدئال چشمداشتو  بدبینانه

 چشمداشتدهند که تبیین کنند. ضرایب استاندارد رگرسیونی و آزمون معناداری شیب نیز نشان می

بینی تفکر عاملی بوده است. همچنین ضریب بتای معادله  مثبت و معناداری قادر به پیش طور بهگرایانه  واقع

منفی و معکوس بود؛ البته این رابطه،  پیوند زناشوییگرایانه به  ایدئال چشمداشتو  بدبینانه چشمداشتبرای 

بینی معنادار تفکر عاملی  بدبینانه قادر به پیش چشمداشتگرایانه معنادار بود و  ایدئال چشمداشتفقط برای 

 بدبینانه چشمداشتگرایانه،  واقع چشمداشت زمان همدهد که  حضور نشان می 4معادله دوم در جدول نبود. 

را « تفکر راهبردی»درصد از واریانس  27توانند حدود می پیوند زناشوییگرایانه به  ئالاید چشمداشتو 

دهند از میان متغیرهای موجود تبیین کنند. ضرایب استاندارد رگرسیونی و آزمون معناداری شیب نیز نشان می

بینی معنادار تفکر  یشقادر به پ پیوند زناشوییبدبینانه به  چشمداشتو  گرایانه واقع چشمداشتدر معادله، 

 بینی معنادار تفکر راهبردی را نداشت.  گرایانه توانایی پیش ایدئال چشمداشتراهبردی بودند و 
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 گیری بحث و نتیجه

 و با امید زندگی پیوند زناشوییاز  چشمداشت، آیینیگیری  ی بین جهت سی رابطهرهدف پژوهش حاضر بر 

بود. بر این  1397-98نشگاه رازی کرمانشاه در سال تحصیلی دای علوم اجتماعی  دانشکده دانشجویاندر 

 دانشجویان زندگیبه و با امید  پیوند زناشوییاز  چشمداشت، آیینیگیری  نشان داد که جهت یندهابرآاساس 

های  با نتایج پژوهش یندهابرآبودند. این  زندگیبه امید بینی  معناداری قادر به پیش طور بهرابطه داشتند و 

 است. شده دادهجداگانه توضیح  صورت بههمسو و همخوان بود که در ادامه در هر فرضیه  پیشین

رفتاری قرار دارد. -فرضیات نظریه شناختی تائیدنظری در جهت  ازلحاظ طورکلی به موردپژوهشمدل  

ی  انجام شد. در زمینه (Snyder et al., 1991) ی امید به زندگی پژوهشِ حاضر با توجه به نظریه در حوزه

از به این سازه پرداخته شد.   .(Allport et al.,1967) ی مبانی نظریه بر پایهنظری  از دیدنیز  آیینیگیری  جهت

 ,.Jones et al)  ای بود که برای پرداختن به آن بر مبانی نیز سازه پیوند زناشوییاز  چشمداشتدیگر  یسو

 .نهاده شدو بررسی  موردمطالعهاستناد شده و   (1997

امید به  های مؤلفه همهدرونی با  آیینیگیری  ، نتایج نشان دادند که جهتنخستفرضیه پژوهشی  مطابق با

دارد. در زمینه همسویی نتایج  01/0تفکر عاملی و تفکر راهبردی( رابطه مثبت و معنادار در سطح ) یزندگ

    های وهش با پژوهشهای این پژ های پیشین نیز باید گفت که یافته از این پژوهش و پژوهش آمده دست به

(Aman et al., 2019)، (Sabzevari, Karamati, & Nasimi, 2019)،  (Langlais et al., 2017) .از این یافته   همسو بود

شان در ابعاد عاملی و راهبردی  درونی امید به زندگی آیینیگیری  گیریم که افراد با جهت نتیجه می طور این

اموراتی که در جریان است و همچنین عملکردی که  نسبت به زندگی و ها آن دیگر عبارت به؛ بیشتر است

شان و آینده، امید بیشتر و دیدگاهی  توانند در زندگی داشته باشند و بعالوه نسبت به کیفیت زندگی می

افراد از درون  آیینیو  آیینی کارکرداین امر است که  روشنگردرونی  آیینیگیری  تر دارند. جهت مثبت

افراد برای ظاهرسازی و درونی دارد و رفتارهای اعتقادی  منشأو  گیرد میسرچشمه ان و باورهای افراد شتفکر

 همهبا  آیینیگیری  دومین زیرمقیاسِ جهت عنوان بهبیرونی  آیینیگیری  دیگر جهت از سوی ریا نیست.

. این معنادار بود 001/0این روابط در سطح  همهی منفی و معکوس داشت که  امید به زندگی رابطه های مؤلفه

باورهای  بیرون ازشان به دالیل و عواملی  و اعتقادی آیینیدر اعمال  کسانی که، شود میتفسیر  طور اینیافته 

رابطه بنده و خدایی دارند، امید به  بیرون ازاهداف  آیینیکنند و در انجام اعمال  خالص توجه می آیینی

 مید به زندگی مطلوبی برخوردار نیستند. پایین خواهد بود و از سطح ا گوناگونشان در ابعاد  زندگی

https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2F0022-3514.60.4.570%20
https://psycnet.apa.org/record/2005-11100-004
https://psycnet.apa.org/record/2005-11100-004
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/J087v26n01_09
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/J087v26n01_09
https://www.mdpi.com/2076-328X/9/3/30
https://www.mdpi.com/2076-328X/9/3/30
https://www.mdpi.com/2076-328X/9/3/30
http://mail.islamiclifej.com/browse.php?a_id=242&slc_lang=en&sid=1&printcase=1&hbnr=1&hmb=1
https://www.mdpi.com/2077-1444/8/9/187
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، ها شاخصمثبتِ سالمت همبسته است. یکی از این  های شاخصموفق، با بسیاری از  پیوند زناشویییک 

 Khodayarifard)سازد متأثر، تعهد و ابعاد فرزندپروری زوجین را گیری تصمیمروابط،  تواند میاست که  آیین

et al., 2007). آید میبر سالمت جسم و روان امری مسلم به شمار  آیین تأثیر شماری بیبرای عده  که این ،

 & Shams Esfandabad)  داردوجود  ضدونقیضی های دیدگاهبر بهداشت روانی،  آیینیاعتقادات  تأثیردرباره 

Nezhadnaderi, 2009)درمانگری  گذار بنیانو الیس ،  روان تحلیلگری  گذار بنیانافرادی چون فروید ،  هرچند

 ولی، اند داشته ها انسانبر سالمت روان و رفتار  آیین تأثیرنوعی ارزیابی منفی از نقش و  هیجانی  -عقالنی

سودمند  تأثیرات، از آیینبا نگرشی مثبت به  و فروم  ، آدلر  آلپورت ، مزلو  یونگ ، افراد دیگری چون 

 های جلوهیکی از  آیین .(Moatamedi, Ejei, Azadfallah, & Kyamanesh, 2005)  اند گفتهسخن  آیینیاعتقادات 

را یکی از عوامل  آیین آلپورت. کند میمعنوی و الهی تغذیه  های سرچشمهیف ذهنی انسانی است که از لط

 بر پایهرا  آیین. وی کند میومندترین عوامل انگیزشی محسوب نیر بالقوه مهم برای سالمت روان و جزو

افراد با -1 شوند میتقسیم  تهدودسبه  آیینی گیری جهت از دیدکرده و معتقد است افراد  بندی تقسیم ها انگیزه

و نیز  کند میرا از درون طلب  کرده، با آن زندگی  آییندرونی که در این وضعیت فرد،  آیینی گیری جهت

بیرونی که در این حالت  آیینی گیری جهتفراد با ا-2 .سازد میزندگی خود را با آن معنادار و با انگیزه  همه

معتقد  آلپورت .یش، جایگاه، مقام و حمایت اجتماعی برگزیده استرا صرفاً برای راحتی، آسا آیینفرد، 

 آیینتا کسانی را که  کند میدرونی و بیرونی به ما کمک  آیینی گیری جهتاست که تفاوت قائل شدن بین 

به خوب  نخستجدا نماییم. افراد دسته  ،وسیله است  ها آنبرای  آیینهدف است، از کسانی که  ها آنبرای 

روش متمایز کردن این دو  ترین قبول قابلتوجه دارند و افراد دسته دوم به خوب بودن وسیله. وی بودن هدف 

شخصی با  که درصورتی، گیرد میبیرونی، مذهبش را به کار  آیینکه بگوییم شخصی با  داند میقطب را این 

یر، دارای اصول فراگ آیینیدرونی،  آیین گوید میو در ادامه  کند میدرونی با مذهبش زندگی  آیین

 Allport et) برای رسیدن به هدف ای وسیلهو درونی شده است که خود، غایت و هدف است، نه  یافته سازمان

al.,1967).  ه افراد دارای سطح بودن قرار دارند، نسبت ب آیینیدر سطح باالتری از  که اند دادهتحقیقات نشان

 & ,Seddighi, Masoumi)راضی هستندخود  پیوند زناشویی، ثبات زناشویی بیشتری دارند و از تر پایین آیینی

Shahsiah, 2016) بستگی داردو شادکامی همسران  معنادار با سازگاری زناشویی ای گونه به داری دین همچنین 

(shamloo, ghasemi, & rezvani, 2017).  در نزد هر کس که یافت شود، نیرویی روزافزون در  آیینیاحساسات

http://jfr.sbu.ac.ir/article_96942.html
http://jfr.sbu.ac.ir/article_96942.html
https://psychstudies.alzahra.ac.ir/article_1595.html?lang=en
https://psychstudies.alzahra.ac.ir/article_1595.html?lang=en
http://cpap.shahed.ac.ir/article_2587.html?lang=en%20%20
https://psycnet.apa.org/record/2005-11100-004
https://psycnet.apa.org/record/2005-11100-004
https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=508567
https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=508567
https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=508567
https://rjsw.atu.ac.ir/article_10224_1888.html?lang=en
https://rjsw.atu.ac.ir/article_10224_1888.html?lang=en
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و دنیا به آدمی پشت  بربادرفته امیدها ی همهدر نبرد زندگی  که هنگامی، کند میزندگی شخص وارد 

شور و هیجانی بر پا ساخته، ما را جوان کرده و  درونمانوارد عمل شده، در  آیینی، احساسات کند می

پیوند به معنوی بودن  ژرف طور بهاگر زوجین  .سازد میشده بود، دگرگون  وتار تیرهرا که  مان درونیزندگی 

ترس روانی از دست دادن رابطه با خداوند و  تواند می دائمات خود اعتقاد داشته باشند، مشاجر زناشویی

  ددارنسعی در حفاظت از زندگی مشترك خود  رو ازایناحساس گناه را با خود به همراه داشته باشد، 

(Pashaei, Bahrami, & Hatami, 2013). مستحکم، در تحکیم روابط  آیینی اعتقاداترخورداری زن و شوهر از ب

از این باورها، در همه مراحل، مشکالت  ها خانوادهماندن برخی  بهره بیبسزایی دارد و  تأثیراعضای خانواده 

نقش مهمی دارد و ترك  ها انساندر زندگی عادی  آیینی، اعتقادات رو ازاین متعددی را در پی دارد.

 شود میو موجب اضطراب، حیرت و حسرت  کند می، آرامش و لذت را از زندگی سلب آیینیی باورها

(Khatibi, 2015).  اعتقادات  های نظام، شده بیانآن،  های کنشو  آیینمتعارف درباره  صورت بهبرخالف آنچه

است.  شده توصیف ازاین پیشاز آن چیزی است که  تر گسترده، بسیار کارکردمحتوا و  ز دیدا آیینی

و تداوم  اند استقراریافته، در چارچوب انتقال فرهنگی مسائلی از توجه قابلخاص، در بخش  آیینیاعتقادات 

 عنوان بهرا  یینآسلی به نسل دیگر دارند و بدین ترتیب اعضای یک اجتماع، ن خود را در گرو انتقال از

برای تداوم  آیین ضرورتاً. با این توصیف کنند میشخصی و از آن خود، به نسل جدید منتقل  کامالً ای پدیده

که از  هنگامیشود. « درونی سازی»فرهنگی  ی پدیدهیک  عنوان بهنیازمند آن است که  ،و ایفای نقش خود

در  ژرفآن فرد تغییراتی  بر پایهاست که  موردتوجه، همواره فرآیندهایی شود میدرونی سازی بحث 

درونی سازی، سخن از وارد شدن یک پدیده یا موضوع  در .آورد میساختارهای روانی خویش به وجود 

برونی در ساختارهای روانی و افزودن یک عنصر به مجموعه عناصر موجود در روان انسان نیست. درونی 

است که این  ای گونه به شناختی روان های ساختبیرونی در  سازی به معنای وارد ساختن عناصر و موضوعات

 .(Pashaei et al., 2013)   موجود یکی شود های ساختورود منجر به تغییرات ساختاری گردد و یا خود با 

 با فرد معنوی ، رابطه شوند میفرد  در مثبت خُلقی ایجاد شادمانی و باعث دو هر ،امیدواری و خدا با رابطه

 از که هستند هایی راه همگی ،گردد می ایجاد فرد دینی برای باورهای طریق از که زندگی معنای و خدا

 که اجتماعی های حمایت همچنین . شود شخص بیشتر شادکامی است باعث ممکن داری دین ها آن طریق

دست  به همسر از سوی که عاطفی های حمایت شکل به زندگی از رضایت نیز و دینیمنابع  طریق از

 بر و امید به زندگی  دینی باورهای به عمل یعنی متغیر دو این تأثیرگذاری دالیل عنوان به نیز ،آیند می

https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=499751
https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=499751
https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=499751
https://jwfs.alzahra.ac.ir/article_2196.html?lang=en%20
https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=499751
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 عمل یزن و  پیوند زناشوییاز  چشمداشتمطالعه،  این نتایج با مطابق هرحال به .شوند می محسوب شادکامی

 .باشند می امید به زندگی  اساسی برای های کننده بینی پیش دینی اعتقادات به

مشروح مورد تحلیل و  طور بههمبستگی انجام شد که در ادامه  ییدو دوبهضرایب  دومبرای بررسی فرضیه 

 زناشوییپیوند از  چشمداشتنشان داد که  طورکلی بهتفسیر قرار خواهد گرفت. نتایج پژوهش در این بخش 

ی  امید به زندگی رابطه های مؤلفهبا  پیوند زناشوییگرایانه به  واقع چشمداشتبا امید به زندگی رابطه دارد. 

 پیوند زناشوییبدبینانه به  چشمداشتمعنادار بودند.  001/0این روابط در سطح  همهمثبت و معنادار داشت و 

معنادار بودند.  001/0س داشت و این روابط نیز در سطح امید به زندگی رابطه منفی و معکو های مؤلفهبا زیر 

ی منفی و معکوس داشت. در  امید به زندگی رابطه های مؤلفه همهگرایانه نیز با  ایدئال چشمداشتهمچنین 

از این  آمده دست بهکه نتایج  شود میهای پیشینی که مشابه پژوهش حاضر هستند مشاهده  مرور پژوهش

در تحلیل (Aman et al., 2019) .  ،(Langlais et al., 2017) اند شین مشابه و همسو بودههای پی پژوهش و پژوهش

ی مثبت و  امید به زندگی رابطه های مؤلفها ب پیوند زناشوییگرایانه به  واقع چشمداشتنخست مشاهده شد که 

صورت است که  تفسیر این رابطه به این پیوند زناشوییاز  چشمداشتمبانی نظری  بر پایهمعنادار داشت. 

 .(Dillon, 2005) گیرد می نشئتو سالم  بخردانهاز سبک تفکر و باور  پیوند زناشوییگرایانه به  واقع چشمداشت

 چشمداشتکه  شود میاستنباط  طور ایناز وجود تفکر عاملی و تفکر راهبردی در فرد است و  ای نشانهاین 

اگر افراد نسبت به  دیگر عبارت به؛ در افراد همراه باشد به زندگی باال  با امید پیوند زناشوییگرایانه به  واقع

افراد اُمیدوار، معناهای . هاست آنای از باال بودن امید به زندگی در  بین باشند، نشانه واقع پیوند زناشویی

کنند.  های مثبت بیشتری را تجربه می هیجان درنتیجهکنند و  آمیزی دنبال می خود را به شکل موفقیت موردنظر

خود مشکل دارند و  موردنظرفراد دارای سطح اُمید پایین در رویارویی با مشکالت برای رسیدن به معناهای ا

های زندگی   کنند. اُمید عامل مؤثری در دستیابی به موفقیت های منفی بیشتری را تجربه می هیجان درنتیجه

و خود  کاراییکه فرد احساس  دشو میاجتماعی است. نداشتن اُمید به زندگی یا پائین بودن آن، موجب 

تالش برای پیشرفت در زندگی را  ترتیب این بهو  یابد میکاهش  نفسش عزتکارآمدی پایینی داشته باشد، 

 ,Khajenoori, Momeni, & Hoshiar) خواهد آورد به دست  های کمتری موفقیت درنتیجهو  داند میبیهوده 

امید به زندگی  های مؤلفهبا  پیوند زناشوییبدبینانه به  چشمداشتدر تحلیل دوم مشاهده شد که  (.2015

مبانی نظری  بر پایهی معنادار بودند. توجه قابل طور بهمنفی و معکوس داشت که هر دو رابطه ی  رابطه

https://www.mdpi.com/2077-1444/8/9/187
https://www.mdpi.com/2076-328X/9/3/30
https://dc.etsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://scholar.google.com/&httpsredir=1&article=2155&context=etd
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Investigating+the+Relationship+between+Religiosity+and+Social+Hopefulness+among+Female+High-School+Students+in+Shiraz&btnG
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Investigating+the+Relationship+between+Religiosity+and+Social+Hopefulness+among+Female+High-School+Students+in+Shiraz&btnG
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 پیوند زناشوییبدبینانه به  چشمداشتصورت است که  تفسیر این رابطه به این پیوند زناشوییاز  چشمداشت

و   مشکالت عدیده منفی و با طور بهکه امورات زندگی زناشویی را  گیرد میاز سبک تفکر و باوری نشاءت 

و این افراد اگر مشکلی در روابط زناشویی و یا امور زندگی برایشان پیش بیاید،  کند میناسازگاری تفسیر 

ی آن با  تفسیر ما از این طرز پردازش و رابطه .(Mikulincer & Shaver, 2007) دانند خود را قادر به حل آن نمی

باورهایی دارند، در تفکر عاملی و  چنین این پیوند زناشوییبه  نسبت  کسانی کهامید به زندگی این است که 

نیز در سطح پایینی است. البته  ها آنامید به زندگی در  درنتیجهتفکر راهبردی با کاستی روبرو خواهند بود و 

فرد  ؛یجسم از دید. گذارد یم جای به بسیاریعالئم و آثار  دیعکوس این رابطه نیز صادق است. اُمتفسیر م

سرزنده  ،یاست مُدع یو فرد کند می یرفاه و سالمت سپر ،یبا خوش توأمرا  یبوده و زندگ پرانرژی دواریاُم

از اضطراب  یوقار عار با شاداب، آرام، هماهنگ، ،بین خوشاحساس؛  از دیدبا خطرات،  ییارویو آماده رو

و  بین واقعقضاوت مُدلل و  یو دارا اریاست هُش یاو فرد یهوش از دیداست،  تیگناه و عصبان ساسو اح

ارتباط و  یبه برقرار لیمتما یاست. در بُعد اجتماع یانتخاب و کنترل زندگ یتفکر، آزاد یدارا نیهمچن

 ,Fouladi & Shahidi) است یو هدفمند در زندگ دار معنیفه فلس یدارا یو در بُعد روان است گرانیبا د تیفعال

2017).  
امید به  های مؤلفهبا هر دو  پیوند زناشوییگرایانه به  ایدئال چشمداشتدر تحلیل سوم مشاهده شد که 

ی منفی داشت که هر دو رابطه معنادار بودند. مبانی نظری  رابطه تفکر عاملی و تفکر راهبردی() یزندگ

و تفسیر رابطه به این شکل است که  کند میاستدالل  طور ایناین یافته را  پیوند زناشوییاز  چشمداشت

بینانه و سهل نگری و  از سبک تفکر و باورهای غیرواقع پیوند زناشوییگرایانه به  ایدئال چشمداشت

پیوند به  بعدی تک. این افراد معموالً دیدگاهی گیرد میسبت به امور زندگی زناشویی سرچشمه ن اندیشی ساده

 طور بهرا  ها آنی مشکالت و امورات زندگی زناشویی،  درباره بخردانهدارند و بجای اندیشه  زناشویی

زندگی زناشویی  غافل از آنکه آن مسائل دردهند؛  اهمیت نمی ها آنبه  بینی خوشسطحی تحلیل کرده و با 

این  آمده دست بهی  تفسیر ما از این نتیجه .(Jones et al., 1997) توانند موجب بروز مشکالت جدی شود می

، به این پیوند زناشویی و انتظاراتشان نسبت به پیوند زناشوییامور زندگی زناشویی،  کسانی کهاست که 

ضربه خواهد خورد، زیرا دنیای واقعی ، شدیداً به  ها آنسبک باشد، در تفکر عاملی و تفکر راهبردی در 

، فرد در زندگی با شکست و ها آنتفکر عاملی و تفکر راهبردیِ کارآمد نیاز دارد و با ناکارآمد بودن 

تفکر عاملی و تفکر راهبردی( ) آن های مؤلفهگی و سرخوردگی مواجه خواهد شد و همین سطح امید به زند

https://books.google.com.ua/books?hl=en&lr=&id=d0MlDAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=Attachment+in+adulthood:+Structure,+dynamics,+and+change:+Guilford+Press&ots=iAoqtVtnbJ&sig=5mQtraEtXHjCPFFmGQO8nmpiEqI&redir_esc=y%23v=onepage&q=Attachment%20in%20adulthood%3A%20Structure%2C%20dynamics%2C%20and%20change%3A%20Guilford%20Press&f=false
http://cpap.shahed.ac.ir/article_2800.html?lang=en
http://cpap.shahed.ac.ir/article_2800.html?lang=en
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/J087v26n01_09
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تفکر عامل )کارگزار(، تفکری است که افراد در مورد توانایی خود برای را در افراد کاهش خواهد داد. 

این افکار در خود گویه های مثبت  .به سمت هدف دارند شده انتخابشروع و تداوم حرکت در مسیر 

 .(Snyder et al., 1991) شود مینمایان  ” کردرها نخواهم “یا  ” دهمانجام م این کار را توان میمن ” همچون 

اُمید  مؤلفهاین سه  .انگیزد برمیتفکر عامل، فرد را برای شروع و حفظ حرکت در طول مسیر به سمت هدف 

تعیین اهداف مهم منجر به  .(Carr, 2011)، تفکر گذرگاه و تفکر عامل( بر یکدیگر اثر متقابل دارند)هدف

 ه کمک کندخود ممکن است به یافتن گذرگا ی نوبه به شده برانگیختهاین انگیزه  و ؛شود میافزایش انگیزه 

این پژوهش ، اجرا و بررسی متغیرهای پژوهش  های محدودیتاز . پژوهش و پیشنهادهای ها محدودیت 

فردی و  فرهنگی اجتماعی ، باید برای تعمیم نتایج  های تفاوتدر دانشکده علوم اجتماعی است . لذا به دلیل 

های این  یافته پذیری تعمیمکه  شود یماین شرایط باعث به سایر دانشجویان جانب احتیاط را رعایت کرد. 

 گزارشی بود.-پژوهش به جوامع دیگر با محدودیت همراه باشد. ابزار سنجش در پژوهش حاضر از نوع خود

شخصیتی و نگرش واقعی خود نداده باشند، وجود  های ویژگیدقیق و متناسب با  های پاسخ که اینلذا احتمال 

و  آیینی گیری جهت، یا   پیوند زناشوییاز  چشمداشتبر  تأثیرگذاردر این پژوهش ، نقش متغیرهای  .دارد

تا در  شود میمعنوی افراد لحاظ نشده است ، لذا به سایر پژوهشگران پیشنهاد  -مرحله تحول روانی

مطالعه   پیوند زناشوییاز  چشمداشتو  آیینی گیری جهترا در  ها مؤلفهآتی ، اثر تعاملی  این  یها پژوهش

و از نوع همبستگی است، لذا بررسی ساختار  توصیفیا توجه به اینکه پژوهش حاضر یک مطالعه ب نمایند.

 توان میممکن نیست، بنابراین ن با امید به زندگی  پیوند زناشوییاز  چشمداشتو  آیینی گیری جهتعلی بین 

با امید به  پیوند زناشویی از چشمداشتتوجه به ارتباط  با .علی برای ارتباط بین متغیرها ارائه داد یینتبیک 

شرایطی فراهم کنند تا دانشجویان بتوانند از مشاوره ،  ها و مراکز دانشگاهکه  شود میزندگی، پیشنهاد 

، همسرگزینیهای  و مهارت پیوند زناشوییهای انتخاب قبل از  های کاربردی در زمینه مهارت آموزش

به زندگی برخوردار شوند. همچنین با توجه به اینکه  های مشاوره گروهی با رویکرد ارتقاء سطح امید دوره

که برای  شود میشد. پیشنهاد  تائیدبا امید به زندگی  آیینیگیری  های پژوهشی رابطه مهم جهت در یافته

 با استفاده از درونی آیینیگیری  ی گروهی با رویکرد ارتقاء سطح جهت های مشاوره دانشجویان، دوره

  .اجرا شود  نهبخرداعلمی و  های شیوه

 

https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2F0022-3514.60.4.570%20
https://books.google.com.ua/books?hl=en&lr=&id=xqAEHrvG0WAC&oi=fnd&pg=PP2&dq=Positive+psychology:+The+science+of+happiness+and+human+strengths:&ots=XOUMj_F-XQ&sig=eSPhUJ3gGjcIOLqWC3LffPVqUj8&redir_esc=y%23v=onepage&q=Positive%20psychology%3A%20The%20science%20of%20happiness%20and%20human%20strengths%3A&f=false%20%20
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 اخالق پژوهش

شناسی و مشاوره ایران در نظر گرفته  اخالقی سازمان نظام روان های مالکشناسی آمریکا و  ها و ضوابط اخالقی انجمن روان مالک

تدوین گردید: اصل رازداری رعایت شود، سالمت  آگاهانه کتبی با در نظر گرفتن نکات زیر نامه یک رضایت که یطور بهشد. 

 ها آننداشته باشند به درخواست  پژوهش درروندکنندگان در اولویت قرار گیرد، اگر افراد تمایل به شرکت  شناختی شرکت نروا

 2 و 13علوم پزشکی کدهای  یها پژوهشگانه مصوب کمیته کشوری اخالق در  26کدهای  بر پایه. همچنین احترام گذاشته شود

 و فرهنگی( رعایت شد. آیینی)هماهنگی پژوهش با موازین  20دانش بشری(، کد در جهت پیشرفت  ها یافته)منافع حاصل از 

 نافعتعارض م

 تضاد منافعی در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد. گونه یچهکه  کنند مینویسندگان این مقاله تصریح  

 مشارکت نویسندگان

 .استمساوی  صورت بهمشارکت نویسندگان  

 حامی مالی 

 دریافت نکرده است. یرانتفاعیغدولتی ، خصوصی و  یها سازمانکمک مالی از  گونه یچهاین پژوهش  

استفاده  پیوند زناشوییبه  دیام اسیو مق آیینی گیری جهت،  یبه زندگ دیمطالعه از ام نیا در :ها دادهدر دسترس بودن 

 در دسترس محققان است. راحتی بهپرسشنامه  نیشد. ا

 رضایت برای مشارکت

و همچنین به افراد در مورد محرمانه  گرفته انجام کنندگان شرکتی این پژوهش با جلب رضایت آگاهانه مالحظات اخالق 

 .است شده دادهبودن نتایج اطمینان 

 رضایت برای انتشار

 رضایت کامل دارند.مقاله  نیمحققان از انتشار ا

 یگزار سپاس

 و یقدردان بودند، سؤاالت یپاسخگو صدر سعه با و  کرده شرکت پژوهش نیا در که یانیدانشجو همه از سندگانینو 

 را تشکر  کمال آوردند عمل به را یهمکار تینها که یراز دانشگاه کارمندان و رانیمد و استیر از نیهمچن دارند، تشکر

 .ندینما یم
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