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 چکیده
هدف پژوهش حاضر، تدوین مدلی سااختاری باه 

گاارا باار اساااس منظااور تبیااین بهزیسااتی فضاایلت

ای صبر و امید های دینداری و نقش واسطهمؤلفه

اساااات. روش پااااژوهش همبسااااتگی اساااات و 

شجوی دانشگاه دان ۵۲۷کنندگان شامل مشارکت

شااایراز بودناااد کاااه بااارای انتخااااب آنهاااا از روش 

ای ای چندمرحلااهخوشااه گیااری تصااادفینمونااه

های دینداری )گالک و نامهشد و پرسشاستفاده 

صااابر )خرماااایی و  (، مقیااااس۱۹۶۵اساااتارک، 

امید )اشنایدر، نامه ب(، پرسش ۱۳۹۳همکاران، 

گااارا فضااایلت ناماااه بهزیساااتی( و پرساااش۱۹۹۶

Abstract  

The aim of this study was to develop a 

structural model for the explanation of 

eudaimonic well-being based on the 

components of religiousness and the 

mediating roles of patience and hope. The 

research method is correlational and the 

participants were 527 students at Shiraz 

University who were selected through 

multi-stage cluster random sampling 

method and filled out the religiousness 

questionnaire (Glock and Stark, 1965), 

Patience scale (Khormaei, Farmani, and 
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( را تکمیاال کردنااد. ۲۰۱۰رمن و همکاااران، )واتاا

شااده، باارای روایاای و پایااایی ابزارهااای اسااتفاده

بخاش استفاده در فرهنگ ایرانی در سطح رضایت

افاازار هااا بااا اسااتفاده از ناارمدادهبااود. تحلیاال 

SPSS21  بااارای آماااار توصااایفی، و ازAMOS21 

سااختاری برای تحلیال مسایر در مادل معاادال  

یاابی مسیر از نوع مدل ایج تحلیلشد. نتاستفاده 

معادال  ساختاری نشان داد مدل پیشانهادی باا 

های این پژوهش بارازش مناسابی دارد و ا ار داده

گاارا، مسااتقیم دینااداری باار بهزیسااتی فضاایلت

دینااداری باار امیااد و صاابر، و امیااد و صاابر، باار 

گرا تأیید شاد. همچناین، مادل بهزیستی فضیلت

دینداری با واسطه امید نشان داد ا ر غیرمستقیم 

و صابر، بیشاتر از ا اار مساتقیم آن، باعاا ارتقااای 

شود. به ایان معناا گرا میسطح بهزیستی فضیلت

که اگر اعتقاادا  و مناساک دیان باا امیاد و صابر 

همااراه شااود، ساابد ایجاااد زناادگی بهتاار جوانااان 

هاای دیگار پاژوهش آن باود کاه شود. از یافتاهمی

و عااااطفی  (β=۸۶/۰ضاااراید بعاااد اعتقاااادی )

(۸۰/۰=β دینااداری، بیشااتر از ابعاااد پیاماادی )

(۵۰/۰=β( و مناساااااااکی )۲۸/۰=β .باااااااود )

شااود تأکیااد بیشااتری باار بنااابراین، پیشاانهاد ماای

نفس کردن باورها )مانند: معرفت درونی و نهادینه

دینای )مانناد دلبساتگی باه و خدا( و احساساا  

 خدا( نسبت به سایر ابعاد دینداری صور  پذیرد.

 دینداری، صبر، امید، بهزیستی ها:یدواژهکل

 گرا.فضیلت

Soltani, 2014 B), and eudaimonic well-

being questionnaire (Waterman et al, 2010). 

Reliability and validity of the scales, for use 

in the Iranian culture have been at 

satisfactory level. SPSS-21 and AMOS-21 

softwares were used for path analysis. The 

results of structural equation modeling 

showed that the proposed model is a good 

fit with the data for study and the direct 

effects of religiousness on eudaimonic well-

being, religiousness on the patience and 

hope, and patience and hope on the 

eudaimonic well-being were confirmed. 

The model also showed that the indirect 

effect of religiousness mediated by hope 

and patience on eudaimonic well-being is 

greater than its direct effect. That is 

religious rituals and believes accompanied 

with hope and patience make youth’s life 

better. Another finding of this study was 

that the beta value of belief (86/0=β) and 

emotional (80/0=β) religiousness were 

greater than those value of outcome 

(50/0=β) and ritual (28/0=β) dimensions of 

religiousness. Thus, it is suggested to 

emphasize on internalizing and religious 

feelings, more than other aspects of 

religiousness. 

Keywords: religiousness, patience, hope, 

eudaimonic well-being. 
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 مقدمه

 2سـالمتی را بـه عنـوان وـالتی از بهزی ـتی کامـل ج ـمی، (2014) 1سازمان بهداشـت جهـانی
هایی که در جهـت گـذر از کند. تالشو نه صرفًا ییاب بیماری تعریف می 4و اجتماعی 3شناختی

الگوهای سنتی سالمتی صورت گرفته، گرچه زمینه الزم را برای تلقی سالمت به عنـوان وـالتی 
یکـی از مفـاهیم  .(2003 5)سلیگمن،از بهزی تی  نه صرفًا بیماری( فراهم کرده، ولی کافی نی ت 

هــای اســت. فالســفه نیــز در نظریــه 6شناســی م بــت، مفهــوم بهزی ــتید روانمهــم در رویکــر 
)دینکر و انـد بختـی و بهزی ـتی پرداختـهبه دور گ ترده به مفهـوم نیـک 8اپیکوری، 7گرایانهلذت

از بهزی تی دارد، سـالمتی  (2014). تعریف دیگری که سازمان بهداشت جهانی (2002 9همکاران،
تواند به نحو شناسد و میهای خود را میند که در آن هر فردی تواناییدارا والتی از بهزی تی می

مؤثر و سازنده بکوشد و نقشی را در جامعه ایفا کند. معنای لغوی بهزی تی نوعی والت رضایت از 
کنـد شناختی مطلوب اشاره مـیشادبودن، سالمتی و موفقیت است که به تجربه و عملکرد روان

داننـد کـه بـر  یاری از دانشمندان او اس بهزی تی را والت م بتی مـی. ب(2008 10)دسی و ریان،
 .(2002 11)کان و یوستر،کند روی پیوستاری از منفی تا م بت تغییر می

گرایی و ب یاری از دانشمندان دیگر، بهزی تی را واصل دو سنت لذت (2008)دسی و ریان 
کنند؛ نخ ت ه ن بتًا متفاوت تعریف میدانند. آنان بهزی تی را از دو دیدگاگرایی میو فضیلت
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گرایـی اسـت و بهزی ـتی را متـرادف بـا فزونـی عوادـف م بـت بـر دیدگاهی که مبتنی بر لذت
)ریک  و شـود گـرا گفتـه مـیداند که به آن بهزی تی لـذتعوادف منفی و رضایت از زندگی می

بـه بهزی ـتی دارد و گـرا، نگـاه جـامعی . دیدگاه دیگر، یعنـی بهزی ـتی فضـیلت(2006 1سینگر،
کردن بر اساس اهداف اصیل و شـکوفاکردن اسـتعدادها و یـافتن بهزی تی را معادل با زندگی

 .(2008)دسی و ریان، داند معنا در زندگی و تالش م تمر در جهت رشد شخصی و اخال ی می
تـوان در م ـیر آن  ـرار گرفـت، از از سوی دیگـر، اینکـه بهزی ـتی چی ـت و چگونـه مـی

. (1392)اکبکری، ورز بـوده اسـت هـای اساسـی و همیشـگی ان ـان اندیشـهها و دیدیهپرسش
اند تحقیقات فراوانی در پاسخ به این پرسش انجام شده و پژوهشگران به این نتیجه دست یافته

. بـرای (2002 2)اکسکیین،شناختی فرد است که مذهب بخش مهمی از زندگی اجتماعی و روان
دریافتند ک انی که در جوامع مذهبی ماننـد کلی ـا، وضـور  (2013) 3م ال، هامبلین و گراس

اند تعار  هویت بیشتری را تجربه کرده و ومایت اجتماعی کمتری نیز، ن بت کمتری داشته
 (1393)هـای واوـدی و اومـدیان به گروه دیگر درباره آنان گزارش شده است. بر اساس یافته

دربـاره هـدف و  دگی و به نوعی پاسخ به پرسشبودن زننیز، مذهب موجب او اس معنابخش
گذارد. پس با افزایش معنابخشی زندگی شود که این بر هویت جوان تأثیر میمعنای زندگی می

یابـد. بررسـی ارتبـاط تنیـدگی، یافتگی و سالمت روان نیز افزایش میو نگرش مذهبی، هویت
بـودن و اضـطراب ی بین مذهبیاف ردگی و اضطراب با مذهب نیز نشان داده است رابطه منف

 .(1389بزرگی، )عباسی و جانوجود دارد 
معتقدند افراد با گرایش دینـی و بـا ایـن عقیـده کـه در جهـان مقصـد  (1997)دینر و اویشی 

گوسـتینتوانند بهزی تی و نیکواالیی وجود دارد، می  (2014) 4بختـی خـود را ارتقـا بخشـند. آ
بهزی تی معنوی را تأییـد  (1991) 5الی ون تنگاتنگی دارند.گوید بهزی تی و معنویت رابطه می

                                                      
1. Ryff, C. D.; Singer, B. H. 
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3. Hamblin, R.; Gross, A. M. 

4. Augustyn, B. D. 

5. Ellison, C. G.   



 پنجم شماره /۹۵ زمستان/ دوم / سال     38

کنـد و آن را زندگی در ارتباط با خدا، خود، اجتماع و محیطی که در آن پرورش یافته تعریف می
هـای پـژوهش وی اجتمـاعی. یافتـه ـ داند  عنصر مذهبی و عنصر روانیدارای دو عنصر می

باورهای دینی، تأثیر م بتی در بهزی ـتی دارد  دهد وضور در مراسم مذهبی و تقویتنشان می
هـای و افراد با ایمـان مـذهبی  ـوی، گـزارش سـطوم بـاالتری از رضـایت در زنـدگی، شـادی

شخصی بیشتر و عوا ب روانِی اجتماعِی منفِی کمتری از ووادث زندگی پس از سـانحه دارنـد. 
های کهن بشـری ضـمن ینها موجب شده است در ادیان و آیتوجه به این م ئله در دی سال

تشریح علل آرامش رووی و روانی، راهکارهایی برای پاسخ به این نیاز اساسی بشـر داده شـود. 
اسـت درمانی، برای افـزایش بهزی ـتی افـراد تجـویز شـده ها پیش معنویتهمچنین، از سال

هبی، گیری مـذدر تحقیق خود نشان دادند جهت (1390)مداوی و همکاران . (1995 1)ماروی ،
شـناختی را دارد و بینـی بهزی ـتی روانهم از نوع درونی و هم از نوع بیرونی آن،  ابلیت پیش

شـناختی آنهـا بیشـتر تر باشـد، بهزی ـتی روانگیری مذهبی جوانان درونیهرچه میزان جهت
نیـز باورهـای مـذهبی و  (2012) 2خواهد بود. از نظر پژوهشگرانی مانند اسـماعیل و دی ـموی

 شود.ی دینی، باعث ارتقای بهزی تی و رضایت از زندگی میگیر جهت
کـردن ها در بهتر زندگییکی از اهداف دانش بشری در ووزه علوم ان انی، کمک به ان ان

های متعدد، در صدد ترسـیم سـاز و کردن نظریهشناسان با مطرمشناسان و جامعهاست. روان
اند. یکی از اهداف ادیـان پرهیز از رنج بوده ها در ک ب آرامش وکارهایی برای کمک به ان ان

ها در زی تن بهینه و تنظیم روابی فـردی و اجتمـاعی آنهـا اسـت. در الهی نیز کمک به ان ان
هـای سـازگاری نیـز بـه تـرین روشاین زمینه، یکی از مفاهیم بلند و عمیق دینی، کـه از مهـم

صبر بـا بردبـاری، شـکیبایی و  است. در فرهنگ الروس معنای لغوی 3«صبر»آید، و اب می
را به وادارکردن خود « صبر» (1362)تابی همراه است. رایب اصفهانی نگهداری خویشتن از بی

کند، معنا کرده کند و بازداشتن خود بر آنچه عقل و دین نهی میبه آنچه عقل و دین ا تضا می
نفعال نی ت؛ بلکـه اصـواًل است. بنابراین، برخالف تصور عامه، صبر به معنای کنارکشیدن و ا
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2. Ismail, Z.; Desmukh, S. 

3. patience 
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صبر فعالیتی عقالنی است که بر اساس آن فرد صابر برای رسیدن به اهداف خـود از آن بهـره 
ها و استقامت و پایداری در رسیدن بـه اهـداف برد و م تلزم شجاعت در مواجهه با وا عیتمی

 .(1389)ایزدی طامه و همکاران، است 
راه کشــف وقــایق و ظرایــف  (33؛ شککوری  19؛ سککب   31 ؛ لقمککان 5)ابککراهیم  خداونــد در  ــرآن 

آفرینش، همچنین رشد و رسیدن به موفقیت را صبوری، معرفی کرده اسـت. از سـوی دیگـر، 
ــایشب ــیاری از مصــیبت ــد بیمــاریهــا، آزم ــات، مانن ــر و ــب هــا و ابتالئ هــا و امــرا ، ب

توانـد صـبر مـی ور کـهسازی برای رشد و تکامل ان ان اسـت و ایـن بـاتوانمندسازی و ظرفیت
خـوبی ، بـه۲۰ان ان را هدفمند کند و به هدف خود، یعنی کمال، برساند، در سوره فر ان، آیه 

داند که نتیجه آن مدیریت صبر را یک ویژگی با ثبات درونی می (1387)بیان شده است. نوری 
ایی هـا در کارهـا اسـت. دبادبـکوشـیها و سـختاو اسات و هیجانات، توان تحمل سختی

معتقـد  (1378)داند که نفس از آن کراهت دارد. جوادی آملی صبر را تحمل چیزی می (1382)
شود که جـزع و نالـه در آن است از معنای صبر، ستبری، یلظت، ن توهی و مقاومت اخذ می

صبر را به معنای پایداری و استقامت در برابر هـر مشـکلی  (1372)جایی ندارد. مکارم شیرازی 
با توجه به معنای لغوی صبر و نیز اینکـه دانشـمندان اخـالق در تعریـف اصـطالوی داند. می

گونه تعریف کرد  صبر نگهداری و توان صبر را ایناند، میصبر، معنای لغوی آن را لحاظ کرده
دادن کارهـای سـخت، تحمـل کنترل نفس در والت خاصی است که سبب پایداری در انجـام

 .(1387)نوری، شود های شهوانی و پرخاشگری میکانهها و مشکالت و کنترل تسختی
(، معراج السوعاد و  اخالق ناصری، کیمیای سعادتدر منابع اخالق اسالمی مرجع  مانند 

ترین فضیلت و صفت اخال ی بحث و بررسی شده است و مانند اک ر این مفهوم به عنوان مهم
هـای پایـدار و آن به عنوان ویژگـیگونه، که اک ر علمای اخالق از های اخال ی صفتفضیلت

توانـد جنبـه سرشـتی داشـته باشـد و هـم بـه عنـوان صـفتی ثانویـه کنند، هم میراسخ یاد می
؛ و 1362؛ نراقی، 1390)برای مثال، غزالی، شود که در نتیجه تکرار و تمرین م تقر شده است فر 

سـهولت و با آن صفات بهشود رفتارهایی متناسب . این صفات پایدار موجب می(1413مجلسی، 
 .(1394؛ خرمایی و فرمانی، 1413)مجلسی، بدون نیاز به تأمل از ان ان صادر شود 
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کردن صبر به عنوان فضیلتی اخال ـی و بـا پیـروی از آیـات و اندیشمندان اسالمی با لحاظ
  1386)حکر عکاملی، کننـد روایات، این فضیلت را برای ایمان به منزله سر بـرای بـدن تلقـی مـی

در « صبر»بار کلمه  ۱۰۳. بر اهمیت صبر در  رآن کریم تأکید فراوان شده است. تکرار (3/257
نیـز صـبر را  ب( 1387) رآن کریم، دلیل بر اهمیت این مفهوم در اسالم اسـت. و ـین ثابـت 

دانـد. ای مذهبی در برابر فشـار روانـی مـیهای مهم دینی و از راهبردهای مقابلهیکی از آموزه
بندی روایتی از صبر و با استناد به سه منبع  رآن و تفاسیر، کتب ودیث و اساس تق یم وی بر

کتب اخال ی، سه مقوله روایتی صبر در سختی، صبر در برابر گناه و صبر بـر داعـت را محـور 
 دهد.دراوی مقیاس صبر نوجوانان  رار می

شود؛ مشکالت ساخته می ها وای آفریده شده است که در مواجهه با سختیان ان به گونه
 آزمـایش هامیوه و هاو جان هامال در کاهش و گرسنگی ترس، از چیزی با را شما همه  طعاً »

صبر سپر دفاعی ان ان در رویارویی با مشکالت  1«.کنندگاناستقامت به ده و بشارت کنیم؛می
مگر آنـان کـه »ود؛ تواند منجر به آسیب و زیان ان ان شناپذیر است؛ مشکالتی که میاجتناب

انـد و همـدیگر را بـه اند و همدیگر را به وق سفارش کـردهایمان آورده و کارهای شای ته کرده
شناختی ان ـان در گیری از صبر و شکیبایی، ساختار روانبدون بهره 2«.اندصبر سفارش کرده

شـحالی اگـر شـما را خو»شکند و در مواجهه با عداوت دیگران در هم خواهد شک ت؛ هم می
پیش آید از آن یمگین شوند و اگر به شما وادثه ناگواری رسد، خوشحال شوند، اما اگـر شـما 
صبر کنید و پرهیزکار باشید مکر و عداوت آنان آسیبی به شما نرساند که همانـا خـدا بـر آنچـه 

گاه استمی ها و تحمل ها در مواجهه با سختیصبر ابزار استقامت ان ان 3«.کنید، محیی و آ
چه ب یار ری داده است که پیغمبری جمعیت ب یار  از پیروانش( همـراه »داید زندگی است؛ ش

هایی که در راه خدا به آنها رسید هرگز بیمنـاک او جنگیدند و با این وال، اهل ایمان با سختی
                                                      

کْم  َو ). 1 َمٰراِت  َوَاْلَأْنُفِس  َاْلَأْمٰواِل  ِمَن  َنْقص   َو  َوَاْلُجوِع  َاْلَخْوِف  ِمَن  ِبَشیء   َلَنْبُلَون َ رِ  َو  َوَالث َ ِ اِبِريَن  َبش   (.۱۵۵)بقره:  (َالص 
ِذیَن  ِإلا َ ). 2

اِلحاِت  َعِمُلوا َو  آَمُنوا َال َ ِ  َتواَصْوا َو  َالص  ْبرِ  َتواَصْوا َو  ِباْلَحق   (.۳)عصر:  (ِبالص َ
یَه ِبمیا يْعَم  ِإْن َتْمَسْسکْم َحَسَنةٌّ َتُسْؤُهْم ). 3 ُهْم َشییئاَّ ِإن َ َالل  ُْ كْم كیی ُقیوا لیا يُ یر ُ ُلیوَن َو ِإْن ُتِصْبکْم َسیَئةٌّ يْفَرُحوا ِبها َو ِإْن َتْصیِبُروا َو َتت َ

 (.۱۲۰عمران: )آل (ُمِحیطٌّ 
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و زبون نشدند و سر زیر بار دشمن فرو نیاوردند و  صبر و ثبات پیش گرفتند که( خدا صابران را 
بنابراین، صبر امری فعال و نه منفعل و ای تا است. در این آیات، صبر کلید  1«.داردوست مید

هــایی اســت کــه جامعــه ان ــانی را بــه ضــعف و انحطــاط گیــری از اختالفــات و تعــار پــیش
همه پیرو فرمان خدا و رسول باشید و هرگز راه اختالف و تنازع نپوییـد کـه در اثـر »کشاند؛ می

و ضعیف شده و  درت و عظمت شما نابود خواهد شد، بلکه همـه بایـد یکـدل،  تفر ه ترسناک
 در ایــن صــورت اســت کــه 2«.پایــدار و صــبور باشــید کــه خداونــد همیشــه بــا صــابران اســت

ای اهل ایمان! صـبور باشـید و یکـدیگر را بـه »جامعه م لمان بر دشمنان پیروز خواهند شد؛ 
ب کار دشمن بـوده و خـداترس باشـید کـه پیـروز و صبر و مقاومت سفارش کنید و مهیا و مرا 

 3«.رستگار گردید
گـذارد و ای بـر عملکـرد او مـیصبر با هم وسازی نیروی م بت درون ان ان تـأثیر سـازنده

ها به دنبال دارد. ان ان صبور زخم و پایداری و ثبات  دم وی را در مواجهه با مصائب و سختی
پـس تـو بـر آنچـه »هـا اسـت؛ قـاوم در برابـر سـختیکنـد و مهای دیگـران را تحمـل مـیزبان
گویند، صبر و تحمل پـیش گیـر و خـدای را پـیش از دلـوع خورشـید و بعـد از یـروب آن و می

فـرد  4«.ساعاتی از شب تار و ادراف روز روشن ستایش و ت بیح گـو، باشـد کـه خشـنود شـوی
پروردگارشـان توکـل همانـان کـه شـکیبایی ورزیـده و بـر »جویـد؛ صبور بـه خداونـد توکـل مـی

و »و اجر بزرگی در دنیا و عقبی خواهند داشت. او بخشنده و باگذشت خواهـد بـود؛  5«اندکرده
و بـه مقـام  6«.گمان این از کارهای سترگ استهر کس که شکیبایی و گذشت پیشه کند، بی

                                                      
صیاَبُهْم لِیى َسیِ َِل ). 1

َ
َیوَن كِثيیرٌّ َفمیا َوَهُنیوا ِلمیا أ يْن ِمْن َنِبیی قاَتیَل َمَعیُه ِرب ن

َ
یاِبِريَن  َو كأ یُه يِحیص ُ َالص  یِه َو میا َعیُعُفوا َو َمیا ِاْسیَتا ُنوا َوَ لل   (َالل 

 (.۱۴۶عمران: )آل
اِب ). 2 َه َمَع َالص  َه َو َرُسوَلُه َو لا َتناَزُعوا َفَتْفَشُلوا َو َتْذَهَص ِريُحکْم َو ِاْصِبُروا ِإن َ َالل  ِطیُعوا َالل 

َ
 (.۴۶)أنفال:  (ِريَن َو أ

يَها). 3
َ
کْم ُتْفِلُحوَن  يا أ

َه َلَعل َ ُقوا َالل  ِذیَن آَمُنوا ِاْصِبُروا َو صاِبُروا َو راِبُطوا َو ِات َ
 (.۲۰۰عمران: )آل (َال َ

ییِل ). 4
هیا َو ِمیْن آنیاِء َالل َ یْمِس َو َقْبیَل ُغُروبن

ک َقْبَل ُطُلوِع َالش َ ِْ َرب ن ْح ِبَحْم ْح َفاْصِبْر َعلى ما يُقوُلوَن َو َسب ِ یک َتْر ییَفَسیب ِ
هیاِر َلَعل َ ْطیراَف َالن َ

َ
 (َو أ

 (.۱۳۰)طه: 
ِهْم يَتَوکُلوَن ا). 5 ِذیَن َصَبُروا َو َعلى َرب ن

 (.۵۹)عنکبوت:  (َل َ
 (.۴۳)شوری:  (َو َلَمْن َصَبَر َو َغَفَر ِإن َ ذِلک َلِمْن َعْزِم َاْلُأُمورِ ). 6
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 و لـیکن بـه ایـن»رسد مگر آنان که فضیلت صبر را در خود پرورش دهنـد؛ بخشنده ک ی نمی
رسـد جـز آنـان کـه  در راه دینـداری( کردن( ک ـی نمـیمقام بلند  یعنی در پاداش بدی نیکی

ایـن افـراد وـق  ـانونی  1«.انـددارای مقام صبر و ثبات و  در معرفت الهی( صاوب وظ بزرگ
و اگر خواستید ک ی را مکافات کنید، نظیر آنچه »دهند؛ عقوبت ستم را با بخشایش پاسخ می

ید، مکافات دهید و اگر شکیبایی  و خویشتنداری( ورزید، بدانید کـه ایـن شـیوه امکافات دیده
2«.برای شکیبایان بهتر است

 

و بـرای »کند صبر و شکیبایی برای خداوند در پیش گیـرد؛  رآن کریم به ان ان توصیه می
در ایـن صـورت اسـت کـه خداونـد پـاداش نیکوکـاران و  3«.خدایت صبر و شکیبایی پیش گیر

ــرو » کنــد ن را ضــایع نمــیصــابرا ــاداش نیکوکــاران را ف ــد پ شــکیبایی پیشــه کــن کــه خداون
مگـر آنـان کـه دارای ملکـه صـبر و عمـل »و اجر بزرگی در انتظـار آنـان اسـت؛  4؛«گذاردنمی

تر دهد که این پاداش بزرگو وعده می 5؛«اند که بر آنها آمرزش وق و اجری بزرگ استصالح
آنچه نزد شما است همه نابود خواهد شد و آنچـه نـزد »اند؛ اشتهاز عملی است که شکیبایان د

خدا است  از ذخایر اعمال نیک و ثواب آخرت، تا ابد( با ی خواهـد بـود و البتـه اجـری کـه بـه 
 ـرآن کـریم بشـارت  6«.آوردنـدعملی که بـه جـا مـی صابران بدهیم اجری است ب یار بهتر از

گویند( سالم و تحیت بر شما باد که صـبر و می» ؛ فرجام استدهد که این سرانجام، نیکمی
انـد و کارهـای و آنـانی کـه ایمـان آورده 7«.پیشه کردید و بس نیک است سرانجام ایـن سـرای

شای ته انجام دادند و یکدیگر را به وـق و صـبر سـفارش کردنـد و اسـتقامت و ای ـار داشـتند، 
انـد بوسـتانی شـکیبایی کـه ورزیـدهو بـه آنـان بـه خـادر »پاداشی بزرگ در انتظارشـان اسـت؛ 

                                                      
ِذیَن َصَبُروا َو ما يلَ ). 1

اها ِإلا َ َال َ اها ِإلا  ُذو َحظ   َعِظیم  َو ما يَلق   (.۳۵)فصلت:  (ق 
اِبِريَن ). 2  (.۱۲۶)نحل:  (َو ِإْن عاَقْبُتْم َفعاِقُبوا ِبِمْثِل ما ُعوِقْبُتْم ِبِه َو َلِئْن َصَبْرُتْم َلُهَو َخيرٌّ ِللص 
ک َفاْصِبْر ). 3  (.۷)مدثر:  (َو ِلَرب ن
ْجَر َالْ ). 4

َ
َه لا يِضیُع أ  (.۱۱۵)هود:  (ُمْحِسِنیَن ِاَوْصِبْر َفِإن َ َالل 

ْجرٌّ كِبيرٌّ ). 5
َ
ولِئک َلُهْم َمْغِفَرةٌّ َو أ

ُ
اِلحاِت أ ِذیَن َصَبُروا َو َعِمُلوا َالص 

 (.۱۱)هود:  (ِإلا َ َال َ
ْحَسِن ما كاُنوا ). 6

َ
ْجَرُهْم ِبأ

َ
ِذیَن َصَبُروا أ

ِه باق  َو َلَنْجِزين َ َال َ َْ َالل  ُْ َو ما ِعْن کْم يْنَف َْ  (.۹۶)نحل:  (يْعَمُلوَن ما ِعْن
ارِ ). 7  (.۲۴)رعد:  (َسلام َعَلیکْم ِبما َصَبْرُتْم َفِنْعَم ُعْقبَی َالد 
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 1«. بهشتی( و  جامه( ابریشم پاداش دهد
داند کـه نفـس از آن کراهـت دارد. از نظـر وی، صبر را تحمل چیزی می (1382)دبادبایی 

کنـد. سوزاند و  طـع مـیبهترین صبر آن است که ریشه و منشأ هر جزع و تأسفی را در دل می
دادن بر و شکیبایی هرگز به معنای تحمل بدبختی و تنمعتقد است ص (1372)مکارم شیرازی 

به ذلت و ت لیم در برابر عوامل شک ت نی ت، بلکه به معنای پایداری و استقامت در برابر هر 
صبور سه نشـانه دارد؛ »فرمایند  در توصیف صبوری می ۹مشکل و وادثه است. رسول اکرم

 شـود؛ و سـوم آنکـه از پروردگـارگ نمـیکنـد؛ دوم آنکـه اف ـرده و دلتنـاول آنکه س تی نمـی
 کند. زیرا اگر س تی کند وـق را ضـایع کـرده و اگـر اف ـرده و دلتنـگ باشـد،خود شکوه نمی

 )بکه نقک  از  خرمکایی« گزارد و اگـر از پروردگـارش شـکوه کنـد، معصـیت کـرده اسـتشکر نمی

 .(1394و فرمانی، 
کنـد. ه تکـاملی ان ـان اسـتوار مـیهای صبر را بر تاریخچـشناسی تجربی یرب بنیانروان
در ایـن دیـدگاه بـر اسـاس تـوان موجـود زنـده در بـه تـأخیر انـداختن برخـی از « صـبر»مفهوم 
ای نزدیـک اسـتوار اسـت. تـوان انتظارکشـیدن یابی بهتر به آنها در آیندهها برای دستخواسته

. ایـن (2005 2ککاران،)بکرای مثکال، اسکتیونس و همبرای دریافت پاداش، زیربنای این تلقـی اسـت 
انـد. پـژوهش بـر روی وجـو کـردهخصوص منشأ تکاملی صبر در ان ان را ج ـتها بهپژوهش
ها بوده است و به پیروی از رویکرد تکاملی، به نقـش ها گام نخ ت شروع این پژوهشنخ تی

دای و  . در مطالعـه(2007 3)برای مثال، روساتی و همکاران،صبر بر سازگاری بهتر توجه شده است 
نیز بر نقش انتظار، به عنوان ه ته مفهـومی صـبر تأکیـد شـده اسـت. آنـان  (2013) 4فیشبای

دهد. ها، افزایش میشده فرد را برای انتخاب اولویتمعتقدند دوره انتظار، صبر و ارزش ادراک
دهـد. پترسـون و سـلیگمن در وا ع، به فرد اجازه انتخاب، بین دو گزینـه زمـان و ارزش را مـی

                                                      
ةَّ َو َحِريراَّ ). 1  (.۱۲)إنسان:  (َو َجزاُهْم ِبما َصَبُروا َجن َ

2. Stevens, J. R.; Hallinan, E. V.; Hauser, M. D. 

3. Rosati, A. G.; Stevens, J. R.; Hare, B.; Hauser, M. D. 

4. Dai, X.; Fishbach, A. 
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معتقدند صبر، ترکیبی است از استقامت، گشـودگی در  (1394، به نق  از  خرمایی و فرمانی، 2004)
 تجربه و خودتنظیمی.

ریم اهمیت شناخت مفهـوم صـبر در سـالمت روان، پیشـینه چنـدانی رسد علیبه نظر می
جهـات  ها وجود دارد کـه مفهـوم صـبر را ازدرباره آن وجود ندارد. فقی تعداد اندکی از پژوهش

مقیاسی را با استفاده از آیات  رآن و تفاسیر  ب( 1387)ثابت  مختلف بررسی کرده است. و ین
نیز مدلی را  (1393)ودیث با هدف سنجش صبر برای نوجوانان مطرم کرد. خرمایی و فرمانی 

آنان معتقدند صـبر بـه  اند که مبتنی بر باورهای دینی و اخال ی است.برای صبر پیشنهاد داده
کند. های شناختی، هیجانی، عادفی و ج می را متعادل میعنوان فضیلتی اخال ی، واکنش

آوری با تعالی معنوی را بررسی کرده است. این پژوهش که بـر رابطه صبر و تاب (1390)زن رزم
نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز اجرا شد، نشان داد که رابطه م بت معنـادار میـان  ۲۹۱روی 

آوری و تعـالی معنـوی وجـود دارد. هـای تـابهـای صـبر و تعـالی معنـوی و مؤلفـههتمام مؤلفـ
شـدن و همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که دو مؤلفـه صـبر ماننـد متعـالی

 بینی نمره کل تعالی معنوی، وودت و پیوند معنوی را دارد. شکیبایی، توانایی پیش
نشـان داد کـه میـان توکـل و  (1380)و خدایاری فرد  همچنین، نتایج پژوهش یباری بناب

نیز رابطـه  (1382)زاده و شکرکن صبر همب تگی م بت معناداری وجود دارد. شریفی، مهرابی
نگرش دینی با سالمت عمومی و شکیبایی را در دانشجویان بررسی کردند. نتایج پژوهش آنهـا 

ه منفی و بـا شـکیبایی رابطـه م بـت نشان داد نگرش دینی با اختالل در سالمت عمومی رابط
عد مناسکی متغیر دینداری بهترین پیش کننده شکیبایی است. یعنی افرادی که به بینیدارد و ب 

ورزنـد از شـکیبایی خواندن مبادرت میگرفتن و  رآناعمال دینی مانند خواندن نماز، دعا، روزه
دهد از تمـام امکانـات فرد یاد میدهد آموزش صبر به بیشتری برخوردارند. تحقیقات نشان می

اش استفاده کند و چنانچـه بـه هـدف خـویش نرسـد دچـار خود برای رسیدن به اهداف زندگی
 .ال ( 1387)حسین ثابت، او اس ناکارآمدی و اضطراب نشود 

هـای تجربـی دربـاره مفهـوم صـبر در ایـران، از سوی دیگر، بـا توجـه بـه پیشـینه پـژوهش
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؛ خرمکایی و فرمکانی، 1387)نوری، زه مفاهیم دینی پذیرفته شده است فر  تعلق صبر به ووپیش

نیز در پژوهش خود دریافتند که دینداری و صبر رابطه م بت  (1394). دمیری و خرمایی (1394
نیز که بـا هـدف بررسـی رابطـه ابعـاد  (1394)در پژوهش مرومتی و یوسفی و معناداری دارند. 

وهی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز اجرا شد، شناختی در گر صبر و بهزی تی روان
آمده نشان داد که ابعاد صبر شامل شکیبایی، رضایت و اسـتقامت، بـا نمـره کـل دستنتایج به

بهزی تی رابطه م بت و معنادار دارد و افرادی که صبر بیشتری دارند، او اس ت لی بهتر بـر 
مندتر و خودپذیری باالتری یگران، زندگی هدفتر با دمحیی، رشد شخصی بیشتر، رابطه م بت

تـرین عنصـر ایمـان دان ـت کـه بـا ب ـیاری از تـوان مهـمبنـابراین، نتـایج صـبر را مـی دارند.
 .(1393)خرمایی و همکاران، های شناختی، عادفی و رفتاری ان ان مرتبی است ویژگی

یـت را همـراه بـا صـبر و دینداری و معنو (2007) 1برخی دانشمندان مانند اشنیتکر و امونس
تواند افراد را دانند. آنها معتقدند صبر میعامل افزایش بهزی تی می (2012)اشنیتکر، شکیبایی 

برای کنارآمدن با مشکالت زندگی توانمند کند، به دوری که افراد صـبور بـه جـای بـدترکردن 
نارکشـیدن و وضعیت، سعی در بهترکردن آن دارند. بـرخالف تصـور عامـه، صـبر بـه معنـای ک

انفعال نی ت؛ بلکه اصواًل فعالیتی عقالنی است که بر اساس آن فرد صـابر بـرای رسـیدن بـه 
ها و استقامت و پایداری برد و م تلزم شجاعت در مواجهه با وا عیتاهداف خود از آن بهره می
 در رسیدن به اهداف است.

خود، عالوه بـر اینکـه ارتبـاط در تحقیقات  (2005) 2برخی دانشمندان مانند اشتگر و فرازیر
م بت و معناداری را بین دینداری و صبر به دست آوردند، به ایـن نتیجـه رسـیدند کـه معنـا در 

ای مهمی در ارتباط بین دینداری و بهزی تی با شاخ، رضایت از زندگی، زندگی، نقش واسطه
معتقـد اسـت بـا  (1991)بینی و او اسات م بت و منفی دارد. الی ـون اعتماد به نفس، خوش

یابـد. ها، بهزی تی فـرد نیـز افـزایش مـیدادن اعمال مذهبی، مانند وضور در عبادتگاهانجام

                                                      
1. Schnitker, S. A.; Emmons, R. A. 

2. Steger, M. F.; Frazier, P. 
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معتقدند افراد با گرایش دینی و با این عقیده کـه در جهـان  (2002)همچنین، دینر و همکاران 
گوینـد زان میپردابختی خود را ارتقا بخشند. این نظریهتوانند نیکمقصد واالیی وجود دارد می

هـا و هدفمنـدی شناختی، در پرتو توجـه بـه ارزشبختی روانبختی و خوشراه رسیدن به نیک
 .(2001)ریان و دسی، زندگی، عشق و عالیق دینی و الهی است 

همچنین، تحقیقات ب یاری درباره تأثیر باورهای دینی و مذهبی در ارتقـای سـطح زنـدگی 
فـرد سـالمند  ۱۰۰۰بـا بررسـی  (2002)ل، کـان و یوسـتر شناختی موجود است. برای م ـاروان

مانند ترس از خداوند، اضطراب مرگ و باور مربوط به   1دریافتند که بعضی از باورهای وجودی
زندگی پس از مرگ( بـا او ـاس بهزی ـتی رابطـه دارد و ایـن رابطـه در بـین افـراد بـا مـذهب 

نیز نشان  (1392)نتایج پژوهش یگانه ت. ها بیشتر اسها و یهودیپروت تان ن بت به کاتولیک
 2داد، مذهب، امیدواری و بهزی تی، بـا هـم رابطـه م بـت و معنـادار دارنـد. یـون و همکـاران

گرایی/ معنویت و بهزی ـتی، ارتبـاط و مشـترکات فراوانـی وجـود نیز معتقدند بین دین (2015)
گیرند یـا بـین افـرادی کـه ر میهای پراسترس  رادارد. این ارتباط، بین افرادی که در مو عیت

هایی مانند گرسنگی و امید به زندگی کنند  مو عیتهای سختی از زندگی را تجربه میمو عیت
 3هـایی همچـون تمـرین سـالمتی،کمتر( بیشتر مشاهده شده اسـت. ایـن محققـان، واسـطه

. بنـا بـر (2015ان، )یکون و همککارانـد دینی را یافتـهای و باورهای ومایت اجتماعی، منابع مقابله
( مشارکت در مناسک مذهبی، (1391)ها  برای م ال، آ ابابایی و همکاران های پژوهشیافته

 شود.در کنار داشتن باورها و عوادف مذهبی، باعث ارتقای سطح بهزی تی افراد می
نظـران و پژوهشـگران توجـه خـود را صـرف بررسـی گرا، صاوبشناسی م بتبا ظهور روان

هـایی چـون های ان ان کردند و به جای بررسی تجارب یا تصورات منفی افراد، سازهتوانمندی
تواند در سـاختن زنـدگی معنویت و امید را کاویدند. آنان دریافتند که امید نیز مانند معنویت می

شناسـان، پزشـکان و روان، روان۱۹۶۰تا  ۱۹۵۰. در دول دهه (2000)اشنایدر، بهتر مؤثر باشد 
                                                      
1. existential beliefs 

2. Yoon, E.; Chang, C. C. T.; Clawson, A.; Knoll, M.; Aydin, F.; Barsigian, L.; Hughes, K. 

3. health practice 
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« کردنـدیـافتن بـه هـدف، مطالعـه مـیانتظـار م بـت بـرای دسـت»حت عنـوان کلـی امید را ت
بعـدی، شـامل ایـن انتظـار کـه ای تـک(. این دیدگاه امید را به عنـوان سـازه۱۹۶۹ 1 منینجر،

 .(2006 2)چیوانس، فلدمان، وودوارد و اشنایدر،دهد توانند محقق شوند، توضیح میاهداف می
مبتنی بـر او ـاس موفقیـت ناشـی از منـابع گونـاگون  ناختیای شدر وا ع، امید مجموعه

)یعقکوبی، یـابی بـه اهـداف( اسـت ریزی برای دست انرهی معطوف به هدف( و م یرها  برنامه

م یرهای »مدار، از دو مؤلفه مرتبی به هم یعنی . امید یا تفکر هدف(1392تبار، محققی و منظمی
بیـانگر ظرفیـت فـرد در ایجـاد «  ـیرهای تفکـرم»تشکیل شده اسـت. « منابع تفکر»و « تفکر

شـامل افکـاری اسـت کـه افـراد « منـابع تفکـر»م یرهای شناختی برای رسیدن به اهداف است و 
اند تـا بـه اهـداف شده تعریف کردههایشان برای گذر از م یرهای انتخابها و ظرفیتدرباره توانایی

از دریق ترکیب منـابع و م ـیرها  د. در وا ع،شوخویش برسند؛ که به آن تفکر عاملی نیز ادالق می
توان به اهداف رسید. اگر هر یک از ایـن دو عنصـر شـناختی وجـود نداشـته باشـد، رسـیدن بـه می

  .(2003 3)لوپز، اشنایدر و پدروتی،اهداف و برخورداری از زندگی خوب، ییرممکن است 
هـای ج ـمی و فکـری نـاییداری بـا توادـور معنـاتحقیقات واکی از آن است که امید بـه 

شـود جـای اینکـه ذاتـی بـدانیم، مـیدبیعی و مادرزادی افراد همب ـتگی نـدارد و امیـد را بـه 
همین نحو از مدرسه ابتدایی تا دانشگاه، افراد با امید بیشـتر از همتایـان خـود کـه  آموخت. به

هـا نشـان . پـژوهش(2001و دسکی،  )ریکاندهنـد امیدشان کم است، عملکرد بهتری نشان مـی
دهد که امید با بهزی تی  و راهکارهای کنارآمدن و تنظیم درمانـدگی هیجـانی رابطـه دارد می

ها های الهی برای ان ان در مهم است که در  رآن کریم وعده. نقش امید، آن(2000)اشنایدر، 
بی و )یعقواسـت بر محور امیدبخشی استوار شده و بر عنصر شناختی و انگیزشی آن تأکید شده 

گوید امید سبب بر راری رابطه عادفی فرد با خدای خـود، می (2010) 4. کندی(1392همکاران، 
                                                      
1. Menninger, K. 

2. Cheavens, J. S.; Feldman, D. B.; Woodward, J. T.; Snyder, C. R. 
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توانـد در مقابـل سـد هولنـاک اضـطراب خوبی میشود و فرد امیدوار بهخانواده، و دوستان می
کم بر آن یلبه کند و از آثـار منفـی و عوا ـب مضـر آن بکاهـد یـا درونی خود، ای تادگی، و کم

امیـد نقـش محـوری در سـالمت و بهزی ـتی بشـر دارد ؛ و بـه دـور کلـی )همان(ن بماند مصو
 .(1390آبادی و همکاران، )بلقان

با توجه به مبانی نظری و نتایج تحقیقـاتی کـه تـاکنون انجـام شـده اسـت، چنـین بـه نظـر 
مـک فـرد ک« کـردنخوب زندگی»توانند به رسد که باورهای مذهبی و دینی و امیدواری میمی

تواند با بهزی ـتی رابطـه کنند. این باورها بر امید به عنوان واکنشی هیجانی اثرگذار است و می
و اگر از جانب خود رومتی به ان ان بچشانیم »فرماید  خداوند در  رآن کریم می داشته باشد.

او  و اگر پس از محنتی که به، نومید و ناسپاس خواهد بود  طعاً سپس آن را از وی سلب کنیم 
گمان او شادمان بی .ها از من دور شدخواهد گفت گرفتاری وتماً رسیده نعمتی به او بچشانیم 

]کـه  بـرای  انـدکـردهمگر ک انی که شکیبایی ورزیده و کارهای شای ـته ، و فخرفروش است
. در این آیات، بـه زیبـایی ارتبـاط صـبر و (11-9)هود  « آنان آمرزش و پاداشی بزرگ خواهد بود

بررسی شده و امید را نتیجه و محصول صبر و دینداری دان ته و برای آنان کـه دینـداری  امید
 اند، پاداشی بزرگی وعده داده است.اند و صبور بودهکرده

اند ارتباط م بت و معناداری در تحقیق خود دریافته (1390)دهور سلطانی و همکاران  اومدی
تی وجود دارد. برخی پژوهشـگران، تـأثیر امیـد را بـر بخشناختی و نیکبین امید و بهزی تی روان

بهزی تی معنوی در سالمندان بررسی کردند و دریافتند که امید بهزی تی معنوی آنان را افـزایش 
آوری بیشتری دارند از بهزی تی ها، افرادی که امید و تابدهد. بر اساس نتایج برخی پژوهشمی

هـای پـژوهش . یافتـه(1390آبکاد، خسروشاهی و هاشمی نصرت)بهادری روانی بیشتری نیز برخوردارنـد 
آوری شناختی  خودکارآمدی، امید، تابهای سرمایه روانداد بین مؤلفهنیز نشان  (1394)پرور گل

بینی( و بهزی تی معنوی در سالمندان رابطه م بت معناداری وجود دارد. اومدی دهـور و خوش
تنــد دانشــجویانی کــه هدفمنــد ه ــتند از امیــد بیشــتر و نیــز دریاف (1393)ســلطانی و همکــاران 

دانشجویان امیدوارتر از بهزی تی معنوی باالتر و به تبع آن از سالمت روان بیشتری برخوردارنـد. 
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نیز به این نتیجه دست یافتند که بین امید، بهزی تی فردی و  (1392)دایی و ابراهیمی مقدم علی
 اداری وجود دارد.رضایت از زندگی، همب تگی م بت معن

 امید و معنوی بهزی تیداد  نشان (1392)و همکاران  یعقوبی تحقیق نتایج ترتیب، همین به
نیـز  اجتمـاعی ومایـت و بهزی ـتی و امیـد بـین ودارد  م بت معنادار رابطه زندگی از رضایت با

 1کـارانو هم کارسـون همچنین .(1387الدین، )عسگری و شرف دارد وجود معناداری م بت رابطه
 دارد. وجـود بـاالیی همب ـتگی معنوی بهزی تی و امید بین دریافتند خود پژوهش در (1988)

 و م بـت ارتبـاط معنـوی بهزی ـتی و درونـی دینـداری بـا نیز م ن افراد در م بت خلق و امید
 امیـد سـاختاری روابـی ارزیـابی بـا پژوهشگران برخی .(1992 2)میکلی و همکاران، ددار  معناداری

 توانـدمـی امید متغیر که رسیدند نتیجه این به بهزی تی و امید ارتباط بررسی و (2000ایدر، )اشن
 دادن گـوش دریافتند خود تحقیقات در نیز (1993) 3لیندا و هارولد کند. بینیپیش را بهزی تی

 و ناامیدی اساسی، اف ردگی عالئم کاهش در تلویزیون مذهبی هایبرنامه تماشای و رادیو به
 را مـذهبی باورهـای (2012) 4و همکاران کارتر مانند نیز دیگری محققان است. مؤثر راباضط

 در آینده گیریجهت بر مذهبی، تعهد معتقدند واند دان ته شخصیت بزرگ عامل پنج با مرتبی
  است. مؤثر امید، دیگر عبارت به و فردی زندگی

 رفتن که یافتند دست نتیجه این به هایشانیافته در (2001) 5و همکاران الی ون، همچنین
 تعـداد و دارد منفـی رابطـه ناامیدی و درماندگی با و م بت رابطه بهزی تی او اس با کلی ا به

 م بـت رابطـه بودنمضطرب با و معکوس ضعیف رابطه بهزی تی او اس با دعا مراسم انجام
 ارتباط درباره ماریآ ادالعات واوی که شدهبررسی پژوهش و تحقیق صد میان از دارد. اندکی
 م بـت ارتباط وجود مبین پژوهش، ۷۹ ،بود امید و بینیخوش زندگی، از رضایت و دینی التزام

                                                      
1. Carson, V.; Soeken, K. L.; Grimm, P. M. 

2. Mickley, J. R.; Soeken, K.; Belcher, A. 

3. Harold, G.; Linda, K. G. 

4. Carter, E. C.; McCullough, M. E.; Kim-Spoon, J.; Corrales, C.; Blake, A. 

5. Ellison, C. G.; Boardman, J. D.; Williams, D. R.; Jackson, J. S. 
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و الرسکون،  مککال ، کونیکگ) داد نشـان منفـی را آنهـا ارتباطنیز  تحقیق یک وه است بود آنها بین

 کـه داد نشـان شـدهانجـام مطالعـه ۱۰۱ از مطالعـه ۶۱ نتیجـه .(2008 1،کونیگ، به نق  از  2003
 بهبـود سـرعت و هاگروه سایر از کمتر دینی باورهای بهملتزم  افراد ناامیدی و اف ردگی میزان

 تحقیقـات بـه توجـه با، بنابراین .(2008، کونیگ)بوده است  هاگروه سایر از بیشتر آنها اف ردگی
 امید همچون تغیریم و صبر مذهبی، باورهای رسدمی نظر به شده، انجام کنون تا که فراوانی

 کند. کمک افراد بهزی تی و روان سالمتی ارتقا به تواندمی
 صبر دینی، باورهای بین روابی که است این واضر پژوهش در اساسی لهئم ، کلی دور به

 که سازد روشن را م ئله این وکند  بررسی عّلیی مدل  الب در گرافضیلت بهزی تی با را امید و
 کند.  تبیین را گرافضیلت بهزی تی با دینی باورهای بین رابطه تواندمی چگونه امید و صبر

 

 

 

 

 

 

 

 مدل پیشنهادی پژوهش :۱شکل 

 پژوهش روش

بودنـد  شـیراز دانشگاه دانشجویان پژوهش، آماری جامعه است. همب تگی نوع از مطالعه این
 ایـن در کننـدگانمشـارکت داشـتند. اشـتغال تحصـیل به ۱۳۹۵-۱۳۹۴ تحصیلی سال در که

 از آنها انتخاب برای که بودند شیراز دانشگاه هایدانشکده دانشجوی ۵۲۷ بر مشتمل تحقیق
 شد. استفاده ایچندمروله ایخوشه تصادفی گیرینمونه روش

                                                      
1. Koenig, H. G.   
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، (1965 1)گکی  و اسکتار ، های دینـدارینامهپرسشدر این پژوهش از چهار ابزار  ابزار پژوهش:
نامـه بهزی ـتی و پرسـش (1996)اشکنایدر، نامه امیـد ، پرسش(1393، )خرمایی و همکارانمقیاس صبر 

 استفاده شد. (2010 2)واترمن و همکاران،گرا فضیلت

 3دینداری نامهپرسش

 و دینـی باورهـای و هـانگرش سنجیدن برای (1965) استارک و الکرا گ دینداری نامهپرسش
 اروپـا، مختلـف کشـورهای در ردناسـتانداردک بـرای نامـهپرسـش این .دراوی کردند دینداری
 دیـن بـا و دهشـ اجـرا اسـالم و یهودیت م یحیت، ادیان پیروان روی بر و آسیا و آفریقا آمریکا،
 عـادفی اعتقـادی، گانـهپـنج ابعـاد شـامل .(1374زاده، )سکرا  اسـت یافتـه انطبـاق هم اسالم

 بعـد» پـردازد.مـی دینـداری سـنجش بهاست و  فکری و  عملی( مناسکی پیامدی،  تجربی(،
 آنهـا بـه دیـن آن پیـروان رودمی انتظار که باورهایی از است عبارت دینی باورهای یا« اعتقادی

 همچـون مشخصـی دینـی اعمال شامل دینی، اعمال یا« مناسکی بعد» باشند. داشته اعتقاد
 وانپیر  رودمی انتظار که ت... اس و گرفتنروزه خاص، دینی هایینآی در شرکت نماز، عبادت،

 و تصـورات عوادـف،ه بـ نـاظر دینـی، عوادـف یـا« تجربـی بعـد» آورنـد. بجـا را آنهـا دیـن هر
 ا تـداری یـا یایی وا عیتی یا خدا همچون ربوبی جوهری با رابطه داشتن به مربوط او اسات

 مبنـایی هـایدان ـته و ادالعـات بـر مشـتمل دینی دانش یا دین« فکری بعد» است. متعالی
 بـه نـاظر دینی آثار یا« پیامدی بعد» بدانند. را آنها باید پیروان که است دین هر معتقداتباره در 

 .(1965)گی  و استار ،  است پیروان روزمره زندگی بر دینی دانش و تجارب اعمال، باورها،تأثیر 
 دین فکری بعد و، برده کاره ب را فوق ابعاد از بعد ۴ پژوهش این درشده استفاده نامهپرسش

 چهـار در کـهدارد  گویـه ۲۶ نامهپرسش این است. شده وذف ایران در تبلیغات وسعت دلیل به
برای  گویه( ۷با   مناسکی و گویه( ۶با   پیامدی گویه(، ۶با   عادفی گویه(، ۷با   اعتقادی بعد

 بـر مختلـف مطالعـات در نامـهپرسـش این روایی میزان رود.می کار به دینی باورهای سنجش
                                                      
1. Glock, C. Y.; Stark, R. 

2. Waterman, A. S.; Schwartz, S. J.; Zamboanga, B. L.; Ravert, R. D.; Williams, M. K.; Bede 

Agocha, V. 

3. religious questionnaire 
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 آلفای .است مختلف ابعاد در آن باالی روایی از واکی که دهش تعیین تفاوتم هاینمونه روی
 بعد ،۸۱/۰ اعتقادی بعد متغیرهای برای آلفا مقدار است. بوده ۸۳/۰ نامهپرسش این کرونبای
 .(1374زاده، )سرا  استبه دست آمده  ۸۳/۰ مناسکی بعد و ۷۲/۰ پیامدی بعد ،۷۵/۰ عادفی

 کرونبای آلفای ضریب و شد استفاده کرونبای آلفای از پایایی، بررسیبه منظور  پژوهش، این در
 ،۸۹/۰ اعتقـادی بعد متغیرهای برای آلفا مقدار آمد. دسته ب ۸۹/۰ نامهپرسش این برای کل
 بررسـی بـرای و آمـد دسـته بـ ۸۲/۰ مناسـکی بعـد و ۷۱/۰ پیامـدی بعد ،۸۰/۰ عادفی بعد

 شد. دهاستفا ییدیأت عامل تحلیل روش از روایی،

 1صبر مقیاس

 ایـن .کردنـد دراوـی  رآنـی هـایآمـوزه اساس بر را صبر مقیاس (1393) همکاران و یخرمای
خصـوص  در کـه است ایدرجه ۵ مقیاس اساس بر هاگویه بندیدرجه .دارد گویه ۲۵ مقیاس

 نادرسـت، کـامالً  گزینـه انتخـاب بـه و ۵ نمره درست، کامالً  گزینه انتخاب به م بت هایگویه
 داد شـانن روایـی سـنجشدر  (1393) همکاران و یپژوهش خرمای نتایج گیرد.می تعلق ۱ نمره

 پـنج وجـود دهنـدهنشان عوامل تحلیل نتایج است. برخوردار مناسبی روایی از صبر مقیاس که
 مجمـوع، در «.درنـگ» و «اسـتقامت» ،«رضایت» ،«شکیبایی» ،«شدنمتعالی»است   عامل
 از درصـد ۵۲ صـبر، مقیـاسخرده پنج که داد نشان (1393) همکاران و یخرمای پژوهش نتایج

 روایـی وجـود بـر مبنی شواهدی نیز، درونی هم انی نتایج دادند. توضیح را نمونه کل واریانس
 کـه داد نشان نیز صبر مقیاس پایایی سنجش نتایج د.کر  فراهمصبر  مقیاس افترا ی و همگرا

 تحقیـق در مقیـاس کـل کرونبـای آلفـای ضرایب است. ربرخوردا مناسبی پایایی از مقیاس این
 از روایـی، بررسـی بـرای واضـر، پژوهش در آمد. دسته ب ۸۶/۰ ،(1393) همکاران و خرمایی

 کرونبای آلفای شد. استفاده کرونبای آلفای از پایایی، بررسیبرای  و ییدیأت عامل تحلیل روش
 آمد. دسته ب ۸۷/۰ مقیاس کل برای

 2امید نامهپرسش

 ۱۲ از متشکل مقیاس این .دراوی کرد امید سنجش برای (1996) اشنایدررا  امید نامهپرسش
                                                      
1. patience scale 

2. hope questionnaire 
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 امیـد مقیـاس سـنجند.مـی راکم  امید یا شکنندگی آن ماده ۴ و امید آن ماده ۸ که است ماده
 و اسـت فـرد مـداریهدف کنندهتعیین که« عاملی تفکر» مؤلفه است  مؤلفه دو شامل اشنایدر

 هـر گیـرد.می بر در را اهداف به رسیدن برای شدهریزیبرنامه هایراه که« م یر رتفک» مؤلفه
 را درسـت کامالً  تا یلی کامالً  از ایدامنه که شودمی گیریاندازه ایچهاردرجه مقیاس با ماده

 به انگلی ی ن خه در ۷۸/۰ تا ۷۴/۰ از را  بولی  ابل درونی ثبات امید مقیاس گیرد.می بر در
 مؤلفـه در آمـدهدستبه کرونبای آلفای (1390)بیگی و همکاران  پژوهش در. است وردهآ دست
 بررسی برای واضر، پژوهش در است.بوده  ۷۸/۰ م یر تفکر مؤلفه برای و ۷۵/۰ عاملی تفکر

 استفاده کرونبای آلفای ازپایایی  بررسیبرای  شد. استفاده ییدیتأ عامل تحلیل روش از روایی،
 در آمـدهدستبه کرونبای آلفای آمد. دسته ب ۷۳/۰ نامهپرسش کل برای ونبایکر  آلفای و شد

 آمد. دسته ب ۷۱/۰ م یر تفکر مؤلفه برای و ۷۰/۰ عاملی تفکر مؤلفه

 1گرافضیلت بهزیستیه نامپرسش

گرا دراوـی کردنـد. ایـن برای سنجش بهزی تی فضیلت (2010)نامه را واترمن و همکاران این پرسش
 کـاماًل  ۱ارزشـی لیکـرت از های آن به صورت مقیاس هفـتگویه است و گزینه ۲۱شامل  نامهپرسش

گرای بـاال اسـت. شده، بیانگر بهزی تی فضیلت کاماًل موافق( است. امتیاز باالتر ک ب ۷مخالف( تا 
اومدی و اند. نامه گزارش کرده، روایی و پایایی  ابل  بولی را برای این پرسش(2010)واترمن و همکاران 

، در پژوهش خـود، پـس از ترجمـه ن ـخه انگلی ـی آن، روایـی صـوری و محتـوایی (1392)همکاران 
شناسـی ورزشـی تأییـد کردنـد. شناسـی عمـومی و رواننامه را با نظرخواهی از متخصصان روانپرسش

برازش خوبی  نامهعالوه، نتایج تحلیل عاملِی تأییدِی تحقیق آنان نشان داد ساختار عاملی این پرسشبه
بـود. در  ۸۹/۰نامـه شده دارد. ضریب آلفای کرونبای بـرای تعیـین پایـایی پرسـشهای گردآوریبا داده

پژوهش واضر، برای بررسی روایی، از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. پایایی این ابزار به وسیله 
 بوده است. ۷۶/۰آلفای کرونبای 

 پژوهش اجرای روش

گرا، امید، صـبر و های بهزی تی فضیلتنامهای الزم با دانشگاه و استادان، پرسشهپس از هماهنگی
                                                      
1. the questionnaire for eudaimonic well-being 
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های مذکور اجرا شد و  بل از اجرا، هدف اجرای پژوهش برای دانشجویان توضـیح دینداری در کالس
 افـزارهـا در نـرمآوری، دادهداده شد و رضایت آنان برای شرکت در پـژوهش جلـب شـد. پـس از جمـع

SPSS21 های آمار توصیفی و استنبادی استفاده کردیم. برای تحلیـل ها و روششد و از شاخ، ثبت
 استفاده شد.  AMOS 21 افزارم یر در مدل معادالت ساختاری نیز از نرم

 هایافتـه

 سـاختاری معـادالت یـابیمـدل هـایمفروضـه بررسـی از پـس پیشـنهادی، مدل آزمون برای
 انحراف و میانگین شد. اجرا مدل آزمون چندمتغیری، نبودنرمال و خطاها استقالل همچون

  است. شده داده نشان ۱ جدول در پژوهش متغیرهای در کنندگانمشارکت هاینمره معیار
 

 های متغیرها: میانگین و انحراف معیار نمره۱جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 افزارنرماز  استفاده باردش تحلیع عامع تأییدی  ازردایی  سنج  برای پژده  این در

AMOS 21 ابعاد از یک هر عاملی بار د آنها ابعاد د پژده  متغیرهای است  شده استفاده 
 آنها ابعاد د متغیرها این، ش.دمی مشاهده که ط.رهمان است  شده داده نشان ۲ جددل در متغیرها

 د نبرخ.ردار قو.لی قابع عاملی بار مقدار از
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 هاحقیق و ابعاد آنای متغیرهای ت: تحلیل سازه۲جدول 

 

 

 

 

 

 

برای بررسی نقش دینداری و ابعاد آن  اعتقادی، عادفی، پیامدی و مناسکی( از دریق متغیر 
شدن، شکیبایی، رضـایت، درنـگ و اسـتقامت( و امیـد  بـا ابعـاد م ـیر و ای صبر  متعالیواسطه

د. نتـایج ایـن آزمـون گرا از آزمون مدل معادالت ساختاری استفاده شعاملی( بر بهزی تی فضیلت
های شده و مدلنشان داد مدل پیشنهادی از برازش خوبی برخوردار است. مدل ساختاری آزموده

گیری پژوهش، که شامل ضـرایب رگرسـیون و بارهـای عـاملی رابطـه متغیرهـای مکنـون و اندازه
، (1392)قاسکمی،  آمـار متخصصان از ب یاری نظر از آمده است. ۲شده است، در شکل مشاهده
 RMSEA و CMIN/DF ن ـبی کـا مربـع مبنای بر صرفاً  اگرچه مدل، برازش درباره  ضاوت

 است. مدل بودن بول  ابل برای هاشاخ، ترینمهم از شاخ،، دو این اما شود،نمی انجام
  بـول  ابـل را ۳ تـا ۱ بین گاهی یا، ۵ تا ۱ بین CMIN/DF مقادیر (1388) لومکس و شوماخر
 بـرآورد دوم ریشـه (،chi square  خـی مجذور برازندگی هایشاخ، از استفاده با اند.دان ته

 بــرازش شــاخ، (،NFI  افزایشــی بــرازش شــاخ، (،RMSEA  تقریــب خطــای واریــانس
 ۱۴/۲ مقدار، واضر مدل در شد. تأیید مدل (،IFI  افزایشی برازش شاخ، و (CFI  تطبیقی

=CMIN/DF هنجارشده برازش شاخ،شد  دهاستفا مدل این در که دیگری شاخ، .است 
ــب کــه اســت مقتصــد ــادیر ایل ــاالتر مق ــا ۵۰/۰ از ب ــرای را ۶۰/۰ ی ــن ب ــب شــاخ، ای  مناس

 از بـاالتر مقـادیر دارای نیـز PNFI و PCFI  واضـر، مـدل در .(1392)قاسکمی،  انـدکـرده تلقی
 ه تند. ۵۰/۰
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 : مدل آزمون شده نهایی۲شکل 

 و اسـت بهتـرباشـد  تـریکنزد یک به عدد چه هر که تاس تطبیقی شاخ، بعدی شاخ،
 RMSEA همچنـین است. ۱ به نزدیک و ۸/۰ باالی CFI اینجا در دارد. بهتری برازش مدل

 مـدلتوان می شده،مطرم هایشاخ، مقادیر و نظریات به توجه با، بنابراین است. ۰۴/۰ نیز
 .(۳  جدول دان ت  بول  ابل را شدهتدوین

 های برازش مدل: شاخص۳جدول 
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 ر مستقیم، غیر مستقیم، اثر کل و واریانس تبیین شده متغیرهای موجود در مدلی: ضرایب استاندارد مس۴جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسـتفاده  AMOS افزارنرم در استراپ بوت دستور از م یرها معناداری تعیین و برآوردبرای 
 را مـدل در موجـود متغیرهـای کل اثر و ییرم تقیم م تقیم، استاندارد ضرایب ۴ جدول شد.

 موجود کل اثر و ییرم تقیم م یرهای تمامی، شودمی مشاهده که دورهمان دهد.می نشان
 بـین رابطـه در امیـد و صـبر ایواسـطه نقـش داریامعنـ از واکی این واست  معنادار مدل در

 است. گرافضیلت بهزی تی و دینداری

 گیرینتیجه و بحث

 نتـایج دبـق .شـد بررسـی گرافضیلت بهزی تی بر امید و صبر دینداری، نقش پژوهش این در
 بهزی ــتی بــر مــؤثر عوامــل از یکــیداری دینــ واضــر، پــژوهش در ســاختاری معــادالت مــدل

 ایـن معتقدنـد و کـرده بررسـی را دینـداری مختلف ابعاد ب یاری دانشمندان است. گرافضیلت
 و عیلااسم ،(1390) همکاران و مداوی هایپژوهش با یافته این د.دار  رابطه بهزی تی با ابعاد

 و دینر ،(1393) همکاران و واودی ،(1991) الی ون ،(2005) فرازیر و اشتگر ،(2012) دی موی
 و آ ابابـایی .اسـت هم ـو (2015) همکارانش و یون و (2002) یوستر وان ک ،(2002) همکاران
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 شـانزنـدگی ازشـادتر و  دارنـد خدا با وبیخ رابطه که افرادی دادند نشان نیز (1391) همکاران
 منـدترهدف زندگی، بیشترو خودپذیری  شخصی رشد محیی، بر ت لی او اس. نیز ترندراضی

 و معنویـت گرایـی/دیـن بـین معتقدنـد پژوهشـگران ایـن. دارنـد دیگـران با تریم بت رابطه و
 دارد. وجود معناداری و م بت ارتباط بهزی تی،

 اهمیـت اسـت. همراه امید افزایش با دینی، باورهای داشتن داد نشان پژوهش دیگر یافته
را  امید (186)برای مثال، بقره  ی متعدد آیات در کریم  رآن که است چنان ان ان زندگی در امید

 شـودمـی موجـب کـه اسـت آخرت و دنیا این در برتر آینده به امید نمونه، برای .کندمطرم می
کنـد  به ـازی و اصـالمش را رفتـار  و اعمال و، تصحیح راش هایالعملعکس و باورها ان ان

 یـابیدسـت بـه امیـدی ان ـان اگـر» فرمایـد می یوسف سوره ۷۸آیه  در. خداوند (8-7)یونس  
 نشان خود از مشکالت برداشتن و رفع برای کوششی و کرد نخواهد تالشی هرگز باشد نداشته

 تقویـتهـدف  بـه رسـیدن امیـد بـا فرد روویه که کرد استنباط توانمی آیات این از .«دهدنمی
 الی ون تحقیقات با نتایج این دهد.می نشان خود از م بت واکنش هاسختی برابر در و شودمی

 لینـدا و هارولـد .اسـت هم ـو (2012) همکاران و کارتر و (2008) کونیگ ،(2001) ناهمکار  و
 مـذهبی هـایبرنامـه تماشـای و رادیو به دادنگوش که دریافتند خود تحقیقات در نیز (1993)

 صـد میـان از اسـت. مـؤثر اضـطراب و ناامیـدی اساسی، اف ردگی عالئم کاهش در تلویزیون
 از رضایت و دینی التزام ارتباط درباره آماری ادالعات واوی که شدهبررسی پژوهش و تحقیق
و  کونیکگ) بـود نهـاآ بـین م بت ارتباط وجود مبین پژوهش، ۷۹ ،بود امید و بینیخوش زندگی،

 .(2008، کونیگ، به نق  از  2003همکاران، 
 نتـایج اسـت. همراه صبر افزایش بادینی  باورهای داشتن که داد نشان پژوهش دیگر یافته

 و شــریفی ،(1390) زنرزم ،(1394)و همکــاران  یخرمــای ماننــد پژوهشــگران برخــی پــژوهش
 هم ـو پـژوهش یافتـه ایـن بـا نیز (1394) یخرمای و دمیری ،(1387) نوری ،(1382) همکاران

 صـبر متغیـر که رسیدند نتیجه این به بهزی تی و صبر ارتباط بررسی با دیگری محققان است.
 هـایزمینه در را بهزی تی و صبر ارتباط هاپژوهش بیشتر کند. بینیپیش را بهزی تی تواندمی
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 و اضـطراب کـاهش بـا را صـبر هرابطـ محققان م ال برای اند.سنجیده مفاهیم این به نزدیک
ارتقای  و اف ردگی و اضطراب کاهش عامل را صبر و انددهکر  بررسی روان سالمت و اف ردگی
 و محققـان ایـن هـایپـژوهش نتـایج بـا نیـز واضـر پـژوهش نتـایج انـد.دان ته روان سالمت

 .است هم و (1394) یوسفی و مرومتی ،(2010) اشنیتکر مانند پژوهشگرانی

 گرافضیلت بهزی تی تواندمی امید که بود این واضر پژوهش نتایج از، یکی دیگر همچنین
 ،(1394) پـرورگـل ،(1390) همکاران و آبادیبلقان پژوهش نتایج با یافته این کند. بینیپیش را

 و ع ـگری و (1392) مقـدم ابراهیمـی و داییعلی ،(1393) همکاران و سلطانی دهور اومدی
 بین دریافتند خود پژوهش درنیز  (1988) همکاران و کارسون است. هم و (1387) الدینشرف
 بـا نیـز م ن افراد در م بت خلق و امید دارد. وجود باالیی همب تگی معنوی بهزی تی و امید

)میکلکی و  ددار  معنـاداری و م بـت ارتبـاط معنـوی بهزی تی و درونی دینداری از باالیی سطوم

 بـا (2009؛ داگلبکی، ککوپر و پنکز، 1999)ماننکد ماگالتکا و اولیکور،  گرانپژوهش برخی .(1992همکاران، 
 را بهزی ـتی توانـدمـی امیـد متغیـر کـه رسـیدند نتیجـه ایـن به بهزی تی و امید ارتباط بررسی

 و م بـت ارتبـاط انـددریافتـه نیـز (1390) همکـاران و سـلطانی دهـور اومـدی کند. بینیپیش
 دارد. وجودبختی نیک و ختیشناوانر  بهزی تی و امید بین معناداری

دادن مناسـک توان دریافت که تقویت اعتقادات دینی و انجـامدر نهایت، با توجه آنچه بیان شد می
کند. همچنین، یکـی دیگـر بینی تواند زندگی بهتری را برای فرد پیشمذهبی، همراه با صبر و امید می

داری و هم کلیه ابعاد آن بـه دـور ییرم ـتقیم و بـا های مهم این پژوهش آن است که هم دیناز یافته
گـرا شـوند. بـه عبـارت دیگـر، توانند باعث افزایش بهزی تی فضـیلتگری صبر و امید بهتر میواسطه

ابعاد مختلف دین مانند اعتقادات، باورهای دینی، اوکام و مناسک دین، اگر با صبوری و امیـد همـراه 
 دگی معنادار راهنمایی کنند.توانند فرد را به زنشوند بهتر می

هـای شـود بـا تـدوین برنامـهنتایج این پژوهش در سطح کاربردی در خور توجه است. پیشنهاد مـی
و ابعـاد  آموزشی برای دانشجویان در کنار تحقیق راجع به اعتقادات و مناسک دینی، بـر صـبر و امیـد 

راد را بـه سـطح رشـد بـاالتری در زنـدگی آن  تعیین م یر و هدف در زندگی( نیز تمرکز شود تا بتوان افـ
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های این پژوهش، انتخاب نمونه فقی از دانشـجویان دانشـگاه شـیراز اسـت رساند. از جمله محدودیت
 که باید در تعمیم نتایج به سایر مقادع تحصیلی جوانب اوتیاط رعایت شود.

 اسـت. شـیراز دانشـگاهشـده در نگاشـته دکتـری نامهپایان واصل مقاله این تقدیر و تشکر:
 کردند. یاری پژوهش این در را ما کهه تیم  ک انی تمامگزار سپاس

 منابع

 ای، قم: انتشارات قدس.قرآن کریم، ترجمه: مهدی الهی قمشه
هنای رابطنه قندردانی از خندا بنا عامنل(. »۱۳۹۱الله؛ تبیک، محمندتقی )آقابابایی، ناصر؛ فراهانی، حجت

 .۱۳۲-۱۱۵(، ص۱) ۵، ششناسی دینرواندر:  ،«شخصیت، بهزیستی و سالمت روانی
(. ۱۳۹۳احمدی طهور سلطانی، محسن؛ زارع، حسن؛ محمدی، طیبه؛ ذوقی پایدار، محمدرضنا )

گیری هدفی، امیدواری، بهزیستی معنوی بنا سنالمت الگوی معادِلت ساختاری روابط جهت»
 .۹۱۹-۹۱۱(، ص۴) ۴ش پژوهش و سالم ، ، در:«روان دانشجویان دانشگاه

(. ۱۳۹۰رضنا )نینا، رضنا؛ احندی، حسنن؛ منرادی، علنیطهور سلطانی، محسن؛ کرمیاحمدی 
، در: «هنای خناص در دانشنجویان ایراننیهنجاریابی، روایی و اعتبار مقیاس امیدواری حنوزه»

 .۷۳-۵۱(، ص۵) ۱، ششناسی بالینیمطالعاق روان
ای ارتبنناط بننین نیازهننای پایننه(. »۱۳۹۲زاده، مهنندی؛ بهزادنیننا، بهننزاد )احمنندی، مالننک؛ نمننازی

گنرا( در فعالینت بندنی معلنوِلن گنرا و لنذتهای بهزیسنتی )فضنیلتشناختی و شاخُروان
 .۱۰۴-۹۵(، ص۶) ۲ش شناسی ورزشی،نشریه مطالعاق روان، در: «حرکتی -جسمی

گری های هوش هیجانی با واسطهبینی بهزیستی روانی بر اساس مؤلفه(. پیش۱۳۹۲اکبری، عباس )
شناسی تربیتی، اسنتاد راهنمنا: فرهناد نامه کارشناسی ارشد روانآموزان، پایانآوری در دانشتاب

 شناسی تربیتی دانشگاه شیراز.خرمایی، استاد مشاور: مجبوبه فوِلدچنگ، دانشکده روان
مقایسنه تنأثیر (. »۱۳۸۹ایزدی طامه، احمد؛ برجعلی، احمد؛ دِلور، علنی؛ اسنکندری، حسنین )

ای دانشنجویان ر و حل مسئله بر کاهش پرخاشنگری و انتخناب راهبردهنای مقابلنهآموزش صب
 .۲۰۷-۱۸۲(، ص۳) ۱۱شنامه دانش انفظامی، فصل، در: «دانشگاه علوم انتظامی

تننأثیر (. »۱۳۹۰آبننادی، حسنین؛ اصننغری نکنناح، سنید محسننن )آبننادی، مصنطفی؛ حسنننبلقنان
هتا  نتو در یاففته، در: «بنا نیازهنای وینژه نگر بر امیندواری منادران کودکناندرمانی مثبتزو.
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 .۱۱۳-۱۲۱(، ص۲۱) ۷، ششناسیروان
آوری بنا رابطه امیدواری و تاب(. »۱۳۹۰آباد، تور. )بهادری خسروشاهی، جعفر؛ هاشمی نصرت

 .۵۰-۴۱(، ص۲۲) ۶، شمجله اندیشه و رففاردر:  ،«شناختی در دانشجویانبهزیستی روان
نقنش (. »۱۳۹۰فر، محمندعلی )قی؛ محمدخانی، شهرام؛ محمدیبیگی، علی؛ فراهانی، محمدت

دارننده تشخیصی کیفیت زندگی و امیندواری در معتنادان گمننام و معتنادان تحنت درمنان نگنه
 . ۸۵-۷۵(، ص۱۱) ۳، ششناسی بالینیدر: روان، «متادون

 قم؛ مرکز نشر اسراء. تفسیر تسنیم،(. ۱۳۸۷جوادی آملی، عبدالله )
، ترجمه: علنی افراسنیابی، قنم: جهاد النفس وسائل الشیعة(. ۱۳۸۶) محمد بن حسن حر عاملی،

 انتشارات نهاوندی.
، «اثربخشی آموزش صبر بر اضطراب، افسنردگی و شنادکامی»الف(.  ۱۳۸۷حسین ثابت، فریده )

 .۹۲-۷۹(، ص۲) ۱ششناسی، واننامه مطالعاق اسالم و ردوفصلدر: 
، شناستی و دیتندر: روان، «مقیاس سنجش صبر برای نوجوانان»ب(.  ۱۳۸۷حسین ثابت، فریده )

 .۸۷-۷۳(، ص۴) ۱ش
بینننی ناامینندی در هننای آن در پننیشصننبر و نقننش مؤلفننه(. »۱۳۹۳خرمننایی، فرهنناد؛ فرمننانی، اعظننم )

 شجویان، اصفهان: دانشگاه صنعتی اصفهان.، هفتمین سمینار سراسری بهداشت روانی دان«دانشجویان
بیننی بررسی نقش پنج عامل بزرگ شخصنیت در پنیش(. »۱۳۹۴خرمایی، فرهاد؛ فرمانی، اعظم )

(، ۳) ۱۱، ششناستی بتالینی و شخصتی مجلته روان، در: «های آن در دانشجویانصبر و مؤلفه
 .۲۴-۱۱ص

هنای سناخت و بررسنی ویژگنی» (.۱۳۹۳خرمایی، فرهاد؛ فرمانی، اعظنم؛ سنلطانی، اسنماعیل )
 .۱۰۰-۸۳(، ص۱۷) ۵، شگیر  تربیفیمجله انداز ، در: «سنجی مقیاس صبرروان

های فرزندپروری و باورهای مذهبی با سازگاری تحصیلی: نقنش (. رابطه شیوه۱۳۹۴دمیری، رقیه )
هنما: فرهناد شناسی تربیتی، استاد رانامه کارشناسی ارشد روانهای صبر، پایانگری مؤلفهواسطه

شناسنی، چناری، شنیراز: دانشنکده علنوم تربیتنی و روانخرمایی، استاد مشاور: مسعود حسنین
 دانشگاه شیراز.

 ، تهران: مرتضوی.المفرداق فی غریب القران(. ۱۳۶۲راغب اصفهانی، حسین بن محمد )
دانشنجویان  آوری با تعالی معننوی درهای صبر و تاب(. بررسی رابطه مؤلفه۱۳۹۰زن، زینب )رزم

http://ketabeqom.com/fa/sites/books?cId=1082
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شناسی تربیتی، استاد راهنما: فرهناد خرمنایی، شنیراز: نامه کارشناسی رواندانشگاه شیراز، پایان
 شناسی، دانشگاه شیراز.دانشکده علوم تربیتی و روان

هنای آن بنرای ها و رفتارهای دینی نوجواننان تهراننی و دِللنتنگرش(. »۱۳۷۴زاده، حسین )سرا.
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