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مقدمه

یکی از اهداف دانش بشری در حوزه علوم انهانی ،کمک به انهانها در بهتیر زنیدگیکیردن اسیت.
روانشناسان و جاؤعهشناسان با ؤطرحکردن نظریههای ؤتعدد ،در صدد ترسیم سیازوکارهایی بیرای
کمک به انهانها در کهب آراؤش و پرهیز از رنج بودهاند .از جمله اهداف ادیان االهی نیز کمک به
انهان ها در زیهتن بهینه و تنظیم روابط فردی و اجتماعی آنها است .یکی از ؤفیاهیم بلنید و عمیی
دینی ،که از ؤهمترین روشهای سازگاری نیز به حهاب ؤیآید« ،صبر» 1است .در لغتنامه دهخدا
ؤعنای لغوی «صبر» با بردباری ،شکیبایی و نگهداری خویشتن از بییتیابی همیراه اسیت .از سیوی
دیگر ،با توجه به پیشینه پژوهشهای تجربی درباره ؤفهوم «صبر» در ایران ،پیشفر

تعل صبر به

حوزه ؤفاهیم دینی پذیرفته شده است (نوری 1387 ،خرؤایی و فرؤانی .)13۹۴ ،خداوند در قیرآن
(ابراهیم ۵ :لقمان 31 :سبأ 1۹ :شوری )33 :راه کش ،حقای و هرای ،آفرینش ،همچنین رشید
و رسیدن به ؤوفقیت را صبوری ؤعرفی کرده است .از سوی دیگر ،بهیاری از ؤصیبتها ،آزؤایشها
و ابتالئا  ،بر حهب توانمندسازی و هرفیتسازی برای رشد و تکاؤل انهان است و ایین بیاور کیه
صبر ؤی تواند انهان را هدفمند کند و به هدف خود ،یعنی کمال ،برساند ،در سوره فرقیان (آییه )20
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بهخوبی بیان شده است.
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صبر فمیلتی اخالقی است و به استقاؤت ،شکیبایی ،خویشتنداری ،پذیرش و ؤتعیالیشیدن فیرد در
ؤوقعیتهایی اشاره دارد که برای او دشوار و ناخوشیایند اسیت .هیدف ایین پیژوهش ترسییم چیارچوبی
ؤفهوؤی در حوزه نظریهپردازی علوم انهانی اسالؤی برای ؤدلهای صبر به ؤنظور بهط و توسعه نظیری و
ؤفهومپردازی این سازه دینی و اخالقی اسیت .ؤیدل پینجعیاؤلی صیبر از جملیه ؤیدلهیایی اسیت کیه
ؤیخواهد از یک سو با استناد به آیا قرآن کیریم و از سیوی دیگیر بیا نگیاه بیه پیژوهشهیای تجربیی،
چارچوب ؤناسبی برای شناسایی ؤفاهیم بنیانی «صبر» و تبیین نظری آن فراهم آورد .این ؤدل بیا پیذیرش
رویکرد فمیلتی اندیشمندان ؤهلمان و قراردادن صبر در حوزه روانشناسیی اخیالق ،آدیار روانشیناختی
این فمیلت دینی و اخالقی را بررسی ؤیکند .روانشناسی با اتکا به سازوکار جنگ و گریز و تلفیی آن بیا
عقالنیت سعی داشته است چگونگی ؤواجهه با این ؤوقعیت دشیوار را تبییین کنید .همچنیین ،برخیی از
سازوکارهای ؤقابلهای ،گریز از ؤوقعیت است ،ؤ ل دانشآؤوزی کیه ؤدرسیه نمییرود ییا تیرک تحصییل
1. patience

ؤیکند ،بدان جهت که از ؤوقعیت دشوار اجتنیاب ورزد ییا شخصیی کیه عزییزی را از دسیت داده ،و از
دست دادن او را انکار ؤیکند .باقیؤاندن در ؤوقعیتهیای دشیوار و ناخوشیایند و تحمیل و اسیتقاؤت و
شکایتنکردن از این ؤوقعیتها کمتر بررسی تجربی شده است .صبر سیازهای روانشیناختی اسیت کیه
هنگام قرارگیری در ؤوقعیتهای سخت ،دشوار و ناخوشایند استفاده ؤیشیود ،اؤیا از بررسیی تجربیی آن
غفلت شده است.
اندیشمندان اسالؤی ؤفهوم «صبر» را با استناد به آیا وحی در حیطه اخالق بررسی کردهانید و
اسیالؤی ؤرجیع (ؤاننید
آن را ؤقولهای اخالقی به شمار ؤیآورند .به همین دلیل در ؤنیابع اخیالق
ِ

کیمیای سعادت ،اخالق ناصری و معراج السعادة) این ؤفهوم به عنوان ؤهمترین فمییلت و صیفت
اخالقی بررسی شده و به پیروی از این تلقی ،صبر نیز به عنوان فمیلتی اخالقی ؤحیل اسیتناد قیرار
ؤیگیرد و ؤانند اک ر فمیلتهای اخالقی صفتگونه است که اک ر علمای اخیالق از آن بیه عنیوان
ویژگیهای پایدار و راسخ یاد ؤیکنند که هم ؤیتواند جنبه سرشتی داشته باشد و هم صفتی دانوییه
فر

شود که در نتیجه تکرار و تمیرین ؤهیتقر شیده اسیت (ؤی ال غزالیی 1390 ،نراقیی1362 ،

ؤجلهی .)1413 ،این صفا پایدار ؤوجب ؤیشود رفتارهایی ؤتناسب با آن صفا بیه سیهولت و
بدون نیاز به تأؤل از انهان صادر شود (ؤجلهی.)1413 ،
بنابراین ،واژه «صبر» و ؤشتقا آن از لحیاظ فراوانیی یکیی از واژههیای ؤهیم قیرآن کیریم بعید از
واژههایی ؤانند «آخر » و «قیاؤت» است .بر اهمیت صبر در قرآن کریم بهیار تأکید شیده اسیت،
از جمله ؤیفرؤایند« :از صبر و نماز یاری جویید و این کار جز برای خاشعان ،گران اسیت» (بقیره:
« )۴۵ای افرادی که ایمان آورده اید! از صبر (و استقاؤت) و نماز ،کمک بگیرید! (زیرا) خداوند بیا
صابران است» (بقره .) 1۵3 :علت تقدم صبر بر نماز از نظیر برخیی از ؤفهیران (ؤکیارم شییرازی،
 )1372آن است که نماز با حمور قلب کاری دشوار و بزره است و این ؤرتبه بیه دسیت نمییآیید،
ؤگر اینکه فرد در طاعت خداوند صابر باشد.
در واقع صبر با همهوسازی نیروی ؤ بت درون انهان تأدیر سازندهای بر عملکرد او ؤییگیذارد و
پایداری و دبا قدم وی را در ؤواجهه با ؤصائب و سیختیهیا بیه دنبیال دارد .انهیان صیبور زخیم
زبانهای دیگران را تحمل ؤیکند و در برابر سختیها ؤقاوم است «پس تیو بیر آنچیه ؤییگوینید،
صبر و تحمل پیش گیر و خدای را پیش از طلوع خورشید و بعد از غروب آن و ساعاتی از شب تار و
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«صبر» از جمله ؤفاهیم دینی است که  103بار در قرآن کیریم و در  ۹3آییه ؤطیرح شیده اسیت.
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اطراف روز روشن ستایش و تهبی گو ،باشد که خشنود شوی» (طه.)130 :
قرآن کریم به انهان توصیه ؤیکند که صیبر و شیکیبایی بیرای خداونید در پییش گییر «و بیرای
خدایت صبر و شکیبایی پیش گیر» (ؤددر .)7۴ :در این صور است که خداوند پاداش نیکوکیاران
و صابران را ضایع نمیکند« :شکیبایی پیشه کن که خداوند پیاداش نیکوکیاران را فیرو نمییگیذارد»
(هود )11۵ :و وعده ؤیدهد که این پاداش بزرهتر از عملی است که شکیبایان داشتهاند «آنچه نزد
شما است همه نابود خواهد شد و آنچه نزد خدا است (از ذخایر اعمال نیک و دواب آخر  ،تا ابد)
باقی خواهد بود و البته اجری که به صابران بدهیم اجیری اسیت بهییار بهتیر از عملیی کیه بیه جیا
ؤیآوردند» (نحل .)۹۶ :قرآن کریم بشار ؤییدهید کیه ایین سیرانجام ،نییکفرجیام اسیت «(و
ؤیگویند) سالم و تحیت بر شما باد که صبر پیشه کردید و بس نییک اسیت سیرانجام ایین سیرای»
(رعد .)2۴ :و آنانی که ایمان آوردهاند و کارهای شایهته انجام دادهاند و یکدیگر را بیه حی و صیبر
سفارش کردهاند و استقاؤت و ای ار داشتهاند ،پاداشی بزره در انتظارشان است «و به آنان به خاطر
شکیبایی که ورزیدهاند بوستانی (بهشتی) و (جاؤه) ابریشم پاداش دهد» (انهان.)12 :
تقریبا همه ؤنابع اخالق اسالؤی (ؤانند کیمیای سعادت ،اخالق ناصری و معاراج الساعادة) بیه
8۶
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این فمیلت پرداختهاند .اندیشمندان حوزه اخالق در توصی ،صیفتگونیه «اخیالق» اتفیاق نظیر
دارند ،لیک برخی آن را «صفا نفهانی پایدار» تلقی کردهاند کیه در نفیس انهیان رسیوخ کیرده و
پایییدار شییده اسییت (ؤاننیید ابیینؤهییکویه 1371 ،نراقییی .)13۶2 ،برخییی آن را «صییفا نفهییانی
غیرپایدار» دانهتهاند (ؤانند یحیی بن عدی .)13۶۵ ،این توصی،ها به ؤنشیأ «اخیالق» نییز اشیاره
دارد .راغب اصفهانی (« )13۶2اخالق» را نیرو و سرشت باطنی انهان ؤیدانید کیه فقیط بیا دییده
بصیر و غیرهاهر قابل درک است .همچنین« ،اخالق» را صفت نفهانی راسخ ؤیداند کیه انهیان
افعال ؤتناسب با آن صفت را بیدرنگ انجام ؤیدهد .این حالیت اسیتوار درونیی ؤمکین اسیت در
فردی به طور طبیعی ،ذاتی و فطری وجود داشته باشد یا ؤنشأ آن تکرار و تمرین باشد .صفت راسیخ
درونی ؤمکن است فمیلت و ؤنشأ رفتار خوب ،یا رذیلت و ؤنشأ کردار زشت باشد (ابنؤهیکویه،
 1371نراقی.)13۶2 ،
در روانشناسی غرب ؤفهوم «صبر» کوتهزؤانی است که توجیه ؤعیدودی از روانشناسیان را بیه
خود جلب کرده است .این ؤفهوم در حال گذار از روند تکوینی است .زیربنای ؤفهوؤی «صبر» در

این دیدگاه ،بر اساس توانش ؤوجود زنده در بهتأخیراندازی برخی از خواستهها به ؤنظور دستییابی
به پاداشهای باالتر در آینده ای نزدیک و به عبارتی توانایی انتظارکشیدن برای دریافت پاداش استوار
است (استیونس 1،هالینان 2و هوسر .)2005 3،این پژوهشها بیهخصیو

ؤنشیأ تکیاؤلی صیبر در

انهان را جهتوجو کردهاند .پژوهش بر روی نخهتیها گام نخهت شروع این پژوهشها بوده و به
پیروی از رویکرد تکاؤلی ،به نقش صبر بر سازگاری بهتر توجه شیده اسیت (روسیاتی 4،اسیتیونس،
هار 5و هوسر .)2007 6،روساتی و همکاران (« )2007صبر» را به ؤعنای چشمپوشی از ؤنافع زؤیان
حال به ؤنظور به دست آوردن پاداشهای ارزشمندتر در آینده تعری ،ؤییکننید .در ؤطالعیه دای 7و
فیشباخ )2013( 8انتظار باعث افزایش ارزشمندی چیزهایی ؤیشیود کیه فیرد در انتظیار آن اسیت.
بنابراین ،در این دسته از پژوهشها ،انتظار برای دریافت چیزی ارزشمند در آینیده ،ههیته ؤفهیوؤی
«صبر» تلقی ؤیشود .به نظر ؤیرسد در سالهای اخیر توجه پژوهشگران غربی به ؤقوله اخالق بیه
عنوان ویژگی بارز صبر جلب شده است .از نظر کوؤر 9و سیکرکا )2014( 10ادیان ؤهم دنییا صیبر را
به عنوان فمیلت اخالقی و هرفیت ؤقابله با سختیها در نظر ؤیگیرند .از دیدگاه وی ،افیراد صیبور
کمتر احتمال دارد در ؤوقعیتهای دشوار با خشم پاسخ دهند .کوؤر و سیکرکا ( )2014ؤعتقدند در
فمایل اخالقی اشاره ؤیکنند و ؤعتقدند در این طبقهبندی ،صبر در جای ؤناسیب قیرار داده نشیده
است .اشنیتکر )2012( 13صبر را یکی از توانمندیهای انهیان ؤییدانید کیه در بهزیهیتی او نقیش
اساسی دارد .از نظر وی ،صبر تمایلی است که ؤوجب آراؤش فرد در ؤواجهه با ناکاؤیها ،تلخیها
و رنجها ؤیشود.
روانشناسی تجربی غرب بنیانهای «صیبر» را بیر تاریخچیه تکیاؤلی انهیان اسیتوار ؤییکنید.
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زیربنای ؤفهوؤی «صبر» در این دیدگاه بر اساس توانش ؤوجود زنیده در بیهتأخیرانیدازی برخیی از
خواستهها برای دستیابی بهتر به آنها در آیندهای نزدیک استوار اسیت .تیوانش انتظارکشییدن بیرای
دریافت پاداش زیربنای ایین تلقیی اسیت .اسیتیونس و همکیاران ( )200۵در پژوهشیی بیا عنیوان
«اکولوژی و تکاؤل صبر در دو گروه از ؤیمونها» ،صبر را از دیدگاه تکاؤلی بررسی کردهاند و نشان
دادهاند که توانایی انتظارکشیدن در دو گروه از نخهتیها (پریما ها) بیه نیامهیای ؤارؤوسیتهیا و
تاؤارینها از چه عواؤلی ؤتأدر ؤیشود .از نظر آنها ،ؤنتظرؤاندن با هدف دریافت پاداش بیزرهتیر،
«صبر» تعری ،ؤیشود .این دو گروه از نخهتیها در آزؤایش خودکنترلی ؤیبایهت بیین دریافیت
پاداش کوچک و فوری و دریافت پاداش بزره ،البته پس از انتظار ،یکی را انتخاب ؤیکردند.
بتینگر 1و اسلونیم« )200۶( 2صبر» را در کودکان  ۵تا  1۶ساله بررسی کردند .نتایج پژوهش آنها
نشان داد که هر چه کودکان رشد ؤیکنند ،صبورتر ؤیشوند و پهرها صبر کمتری نهبت به دخترهیا
نشان دادند .از سوی دیگر ،رابطهای بین درآؤد و تربیت والدین با صبر کودکان ؤشاهده نشده است.
نتایج این پژوهش بر نقش عواؤل رشدی بر رفتارهای عاقالنیه ،از جملیه صیبر بیه عنیوان تأؤیل در
رسیدن به ؤزایای آتی ،تأکید دارد .در پژوهش روساتی و همکاران ( )2007نییز «صیبر» بیه ؤعنیای
88

چشم پوشی از ؤنافع زؤان حال به ؤنظور به دست آوردن پاداشهیای ارزشیمندتر در آینیده تعریی،
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شده ،و از جمله پیاؤدهای صبر رفتارهای نوعدوستانه و افزایش ؤشیارکت و همکیاری دانهیته شیده
است .این ؤحققان ؤعتقدند تفاو در سطوح صبر در انهانها ناشی از تفیاو در سیاز و کارهیای
نشاندهنده پاداشهای زیهتی و نه پاداشهای انتزاعی است .ؤ ال وقتی از افیراد ؤییخواهنید ؤییان
گرفتن  10دالر پیس از  30روز و  11دالر پیس از  31روز یکیی را انتخیاب کننید ،پیاداش بیشیتر را
انتخاب ؤیکنند ،اؤا اگر از آنان خواسته شود ؤییان گیرفتن  10دالر اؤیروز و  11دالر فیردا یکیی را
انتخاب کنند ،آنان پاداش فوری را انتخاب ؤیکنند .این ؤحققان ؤیگویند نوع پاداش هیم در صیبر
نقش دارد که به بحث اهمیت هدف و انگیزه در صیبر اشیاره دارد .کیوؤر و سییکرکا ( )201۴فاییده
دیگر صبر را سالؤت جهمی و روانی ؤیدانند .ؤورینیس )2007( 3ؤیگوید صبر ؤیتوانید افیراد را
برای کنارآؤدن با ؤشکال زندگی توانمند کند ،به طوری که افراد صبور به جای بدترکردن اوضاع و
2. Slonim, R

1. Bettinger, E
3. Morinis, A

احوال ،سعی در بهترکردن آن دارند .پژوهشهای تجربی نشان داده است کیه صیبر رابطیه ؤنفیی بیا
هیجانا ؤنفی ،افهردگی و عالیم روانتنی دارد (اشنیتکر و اؤونز .)2007 ،یکی از هیجانهایی که
پژوهشها نشان دادهاند با صبر رابطه ؤ بت دارد ،اؤید است.
با ههور روانشناسی ؤ بیتگیرا ،صیاحبنظیران و پژوهشیگران توجیه خیود را صیرف بررسیی
توانمندیهای انهان کردند و در عو ِ تجارب یا تصورا ؤنفی افراد ،سازههایی همچون ؤعنویت
و اؤید را بررسی کردند .آنها دریافتند که اؤید نیز ؤانند ؤعنویت ؤیتوانید در سیاختن زنیدگی بهتیر
ؤسدر باشد (اشنایدر .)2000 1،در طول دهه  1۹۵0تا  ،1۹۶0روانپزشکان و روانشناسان« ،اؤید» را
تحت عنوان کلی «انتظار ؤ بت برای دستیافتن به هدف» ؤطالعه ؤیکردند (ؤنینجیر .)1۹۶۹ 2،در
واقع ،اؤید ؤجموعه ای شناختی ؤبتنی بر احهاس ؤوفقیت ناشی از ؤنابع گوناگون (انرژی ؤعطیوف
به هدف) و ؤهیرها (برناؤهریزی برای دستیابی به اهداف) است (یعقوبی ،ؤحققی و ؤنظمیتبار،
 .)13۹2اؤید یا تفکر هدفؤدار ،از دو ؤسلفه ؤیرتبط بیه هیم ،یعنیی «ؤهییرهای تفکیر» و «ؤنیابع
تفکر» ،تشکیل شده است« .ؤهیرهای تفکر» بیانگر هرفیت فرد در ایجاد ؤهیرهای شیناختی بیرای
رسیدن بیه اهیداف اسیت و «ؤنیابع تفکیر» شیاؤل افکیاری اسیت کیه افیراد دربیاره توانیاییهیا و
آن «تفکر عاؤلی» نیز اطالق ؤیشود .در واقع ،از طری ترکیب ؤنابع و ؤهیرها ؤیتوان بیه اهیداف
رسید .غالب روان شناسان و ؤربیان حوزه علوم تربیتی ،آؤیوزش اؤییدواربودن در زنیدگی را ویژگیی
اخالقی ؤنحصر به فردی ؤیدانند و آن را به کار ؤیگیرند.
تحقیقا حاکی از آن است که اؤید بهطور ؤعناداری با تواناییهای جهیمی و فکیری طبیعیی و
ؤادرزادی افراد همبهتگی ندارد و اؤید را به جای اینکه ذاتی بدانیم ،ؤیشیود آؤوخیت .نقیش اؤیید
آنقدر ؤهم است که در قرآن کریم وعدههای االهی برای انهانها بر ؤحور اؤیدبخشی استوار است
و بر عنصر شناختی و انگیزشی آن تأکید شده است (یعقوبی و همکاران .)13۹2 ،کندی 3ؤیگویید
اؤید سبب برقراری رابطه عاطفی فرد با خدای خود ،خیانواده ،و دوسیتان ؤییشیود و فیرد اؤییدوار
بهخوبی ؤیتواند در ؤقابل سد هولناک اضطراب درونی خود ،ایهتادگی ،و کمکم بر آن غلبه کنید و
2. Menninger, K

1. Snyder, C. R
3. Kennedy, P
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هرفیتهایشان برای گذر از ؤهیرهای انتخابشده تعری ،کردهاند تا به اهداف خویش برسند و بیه

8۹

از آدار ؤنفی و عواقب ؤمر آن بکاهد یا ؤصون بماند (کندی .)2010 ،به همین ترتییب ،هارولید 1و
لیندا )1۹۹3( 2نیز در تحقیقا خود دریافتند که گوشدادن به رادیو و تماشای برناؤیههیای ؤیذهبی
تلویزیون در کاهش عالیم افهردگی اساسی ،نااؤیدی و اضطراب ؤسدر است.
همچنین ،الیهون 3،بوردام 4،ویلیاؤز 5و جکهون )2001( 6در یافتههایشان به ایین نتیجیه دسیت
یافتند که رفتن به کلیها با احهاس بهزیهتی ،رابطه ؤ بت و با درؤانیدگی و نااؤییدی ،رابطیه ؤنفیی
دارد .از ؤیان صد تحقی و پژوهش بررسیشده که حاوی اطالعا آؤاری درباره ارتبا التزام دینی
و رضایت از زندگی ،خوشبینی و اؤید بود 7۹ ،پژوهش ،ؤبین وجود ارتبا ؤ بیت بیین آنهیا بیود و
فقط یک تحقی ارتبا آنهیا را ؤنفیی نشیان داد (کوئنییگ ،ؤکیالخ و الرسین ،2003 ،بیه نقیل از:
کوئنیگ .)2008 7،در سال  ،2000نتیجه  ۶1ؤطالعه از  101ؤطالعه انجامشده نشیان داد کیه ؤییزان
افهردگی و نااؤیدی افراد دارای التزام عملی به باورهیای دینیی کمتیر از سیایر گیروههیا ،و سیرعت
بهبودی افهردگی آنها بیشتر از سایر گروهها بود (کوئنیگ .)2008 ،بنابراین ،با توجیه بیه تحقیقیا
فراوانی که تاکنون انجام شده ،به نظر ؤیرسد «صبر» بیه عنیوان یکیی از ؤهیمتیرین فمییلتهیای
اخالقی ؤسؤنان ،و ؤتغیری همچون «اؤید» ؤیتوانند با هم ارتبا داشته باشند .به طور کلی ،ؤهئله
۹0
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اساسی در پژوهش حاضر این است که روابط بین صبر و اؤید را بکاود و این ؤهیئله را روشین کنید
که آیا صبر ؤیتواند سبب اؤید انهان شود یا خیر.
روش پژوهش

این ؤطالعه از نوع همبهتگی است .جاؤعه آؤاری این پژوهش ،دانشجویان دانشگاه شیرازند کیه در
سال تحصیلی  1395 - 1394ؤشغول تحصیل بودند .ؤشارکتکنندگان در این تحقیی ؤشیتمل بیر

 527دانشجوی دانشکدههای دانشگاه شیراز بود که برای انتخاب آنها از روش نمونهگییری تصیادفی
خوشهای چندؤرحلهای استفاده شد .در این پژوهش از دو ابزار ؤقیاس صبر (خرؤایی و همکیاران،
 ،)1393پرسشناؤه اؤید (اشنایدر )1996 ،استفاده شد.
2. Linda, K. G

1. Harold, G

4. Boardman, J. D

3. Ellison, C. G

6. Jackson, J. S

5. Williams, D. R
7. Koenig, H. G

ابزار پژوهش

مییاس صبر :ؤقیاس صبر را خرؤایی و همکاران ( )1393طراحیی کردنید .ایین ؤقییاس  25گوییه
1

دارد .نتایج سنجش روایی نشان داد که ؤقیاس صبر از روایی ؤناسبی برخوردار است .نتایج تحلییل
عواؤل نشاندهنده وجود پنج عاؤل است« :ؤتعالیشدن»« ،شکیبایی»« ،پذیرش»« ،اسیتقاؤت» و
«درنگ» .در ؤجموع ،نتایج پژوهش خرؤایی و همکاران ( )1393نشان داد کیه پینج خیردهؤقییاس
صبر 52 ،درصد از واریانس کل نمونه را توضی ؤیدهد .نتایج همهانی درونی نیز ،شواهدی ؤبنی
بر وجود روایی همگرا و افتراقی ؤقیاس صبر فراهم کرد .نتایج سنجش پایایی ؤقیاس صبر نیز نشیان
داد که این ؤقیاس از پایایی ؤناسبی برخوردار است .ضرایب آلفای کرونباخ کل ؤقییاس در تحقیی
خرؤایی و همکاران ( 0/86 ،)1393به دست آؤد .در پژوهش حاضر ،برای بررسی رواییی ،از روش
تحلیل عاؤل تأییدی ،و برای بررسی پایایی ،از آلفای کرونباخ استفاده شد .آلفای کرونباخ برای کیل
ؤقیاس  0/87به دست آؤد.
پرسشنامه امید :پرسشناؤه اؤید را اشنایدر ( )1۹۹۶برای سنجش اؤیید سیاخت .ایین ؤقییاس
ؤتشکل از  12ؤاده است که  8ؤاده آن اؤید و  ۴ؤاده آن شکنندگی یا اؤید کم را ؤیسینجد .ؤقییاس
اؤید اشنایدر شاؤل دو ؤسلفه است :ؤسلفه «تفکر عاؤلی» که تعیینکننده هدفؤیداری فیرد اسیت و

۹1

ؤسلفه «تفکر ؤهیر» که راههای برناؤهریزیشده برای رسیدن به اهداف را در بیر ؤییگییرد .ؤقییاس
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اؤید دبا درونی پذیرفتنیای را از  0/7۴تا  0/78در نهخه انگلیهی به دست آورده است (اشنایدر،
 .)1۹۹۶در ایران نیز این ؤقیاس اعتباریابی شده و اعتبار ؤناسبی کهب کرده است .ؤ ال در پژوهش
بیگی ،فراهانی ،ؤحمدخانی و ؤحمدیفر ( )13۹0نیز آلفای کرونباخ بهدستآؤده در ؤسلفیه تفکیر
عاؤلی  0/7۵و برای ؤسلفه تفکر ؤهیر  0/78است .در پژوهش حاضر ،برای بررسی روایی ،از روش
تحلیل عاؤل تأییدی استفاده شد .بیرای بررسیی پاییایی ،از آلفیای کرونبیاخ اسیتفاده شید و آلفیای
کرونباخ برای کل پرسشناؤه  0/73به دست آؤد .آلفای کرونباخ برای ؤسلفیه تفکیر عیاؤلی  0/70و
برای ؤسلفه تفکر ؤهیر  0/71به دست آؤد.
یافتهها

برای آزؤون ؤدل پیشنهادی ،پس از بررسی ؤفروضههای ؤدلییابی ؤعیادال سیاختاری همچیون
1. patience scale

استقالل خطاها و نرؤالبودن چندؤتغیری ،آزؤون ؤدل اجرا شد .ؤیانگین و انحراف ؤعیار نمرههیای
ؤشارکتکنندگان در ؤتغیرهای پژوهش در جدول  1نشان داده شده است .به ؤنظیور تعییین پاییایی
پرسشهای پرسشناؤه از تکنیک آلفای کرونباخ استفاده شید .نتیایج تحلییل پاییایی نشیان داد کیه
پایایی گویهها در سط عالی و ؤطلوبی (بیش از  )0/70قرار گرفته است.
جدول  :1میانگین و انحراف معیار نمرههای متغیرها
صبر

امید

انحراف معیار

متغیرهای پژوهش

میانگین

بعد ؤتعالیشدن
بعد شکیبایی
بعد پذیرش
بعد استقاؤت
بعد درنگ

11/1۶
10/21
7/۵0
10/37
7/07

2/33
2/27
2/00
1/70
1/۶0

بعد ؤهیر
بعد عاؤلی

11/۴1
11/11

2/32
2/23

در این پژوهش برای سنجش اعتبار ،از اعتبار سازهای با استفاده از نرمافزار 21

۹2

 Amoseاسیتفاده

شده است .ؤتغیرهای پژوهش و ابعاد آنها و بار عاؤلی هر یک از ابعاد ؤتغیرهیا در جیدول  2نشیان
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داده شده است .همانطور که ؤشاهده ؤییشیود ،ایین ؤتغیرهیا و ابعیاد آنهیا از ؤقیدار بیار عیاؤلی
پذیرفتنیای برخوردارند.
جدول  :2تحلیل سازهای متغیرهای تحییق و ابعاد آنها
متغیر

ابعاد

بار عاملی

متغیر

ابعاد

بار عاملی

امید

عاؤلی

0/۴7

صبر

ؤتعالیشدن

0/7۴

ؤهیر

0/۴0

شکیبایی

0/۴۴

پذیرش

0/13

درنگ

0/۵1

استقاؤت

0/۹2

برای بررسی ادر ؤتغیر صبر (ؤتعالیشدن ،شکیبایی ،پذیرش ،درنگ و استقاؤت) بر اؤید با ابعاد
(ؤهیر و عاؤلی) از آزؤون ؤدل ؤعادال ساختاری استفاده شد .نتایج این آزؤون نشان داد که ؤیدل
پیشنهادی از برازش خوبی برخوردار است .ؤدل ساختاری آزؤیودهشیده و ؤیدلهیای انیدازهگییری
پژوهش که شاؤل ضرایب رگرسیون یا بارهای عاؤلی رابطه ؤتغیرهای ؤکنون و ؤشیاهدهشیده اسیت

در شکل  1آؤده است.

۹3

ؤبنای ؤربع کانهبی  CMIN/DFو  RMSEAانجام نمیشود ،اؤیا ایین دو شیاخص ،از ؤهیمتیرین
شاخصها برای پذیرفتنیبودن ؤیدل اسیت .ؤقیادیر  CMIN/DFبیین  1تیا  5و گیاه بیین  1تیا  3را
پذیرفتنی دانهتهاند .با استفاده از شاخصهیای برازنیدگی ؤجیذور خیی (square

 ،)chiریشیه دوم

برآورد واریانس خطای تقرییب ( ،)RMSEAشیاخص بیرازش افزایشیی ( ،)NFIشیاخص بیرازش
تطبیقییی ( )CFIو شییاخص بییرازش افزایشییی ( ،)IFIؤییدل تأیییید شیید .در ؤییدل حاضییر ؤقییدار
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از نظر بهیاری از ؤتخصصان آؤار (قاسمی )1392 ،قماو درباره برازش ؤدل ،اگرچه صرفا بر

 36/1 ،CMIN/DFاست .شاخص دیگری که در این ؤدل استفاده شد ،شاخص برازش هنجارشده
ؤقتصد است که اغلب ؤقادیر باالتر از  0/5ییا  0/6را بیرای ایین شیاخص ؤناسیب تلقیی کیردهانید
(همان) .شاخص بعدی ،شاخص تطبیقی است که هر چه عدد به یک نزدیکتر باشد ،بهتر است و
ؤدل برازش بهتری دارد .در اینجا  CFIباالی  0/8و نزدییک بیه  1اسیت .همچنیین RMSEA ،نییز
 0/02است .بنابراین ،با توجه به نظریا و ؤقیادیر شیاخصهیای ؤطیرحشیده ،ؤیدل تیدوینشیده
پذیرفتنی است (جدول .)3
جدول  :3شاخصهای برازش مدل

شاخص
ؤقدار برازش

CMIN/DF

CFI

TLI

NFI

CFI

GFI

PRATIO

RAMSEA

PCLOSE

1/3۶

0/۹۹

0/۹8

0/۹8

0/۹۹

0/۹۹

0/۴7

0/02

0/87

به ؤنظور برآورد و تعیین ؤعناداری ؤهیرها از دستور بو استراپ در نیرمافیزار  AMOSاسیتفاده
شد .جدول  ۴ضرایب استاندارد ؤهتقیم ،غیرؤهتقیم و ادر کل ؤتغیرهای ؤوجیود در ؤیدل را نشیان
ؤیدهد .همانطور که ؤشاهده ؤیشود ،تماؤی ؤهیرهای غیرؤهیتقیم و ادیر کیل ؤوجیود در ؤیدل
ؤعنادار است و این حاکی از ؤعناداری ؤتغیرهای صبر و اؤید در ارتبا این دو ؤتغیر است.
۹4

جدول  : 4ضرایب استاندارد مسیر مستییم ،ریرمستییم،اثر کل و وار یانس تبیینشده متغیرهای موجود در مدل
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**
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بحث و نتیجهگیری

در این پژوهش نقش صبر و ؤسلفههای آن بر اؤید ،و رابطه ؤیان آنها بررسی شید .طبی نتیایج ؤیدل
ؤعادال ساختاری در پژوهش حاضر ،صبر یکی از عواؤل ؤسدر بر اؤیید اسیت .دانشیمندان ابعیاد
ؤختل ،صبر را بررسی کردهاند و ؤعتقدند این ابعاد با اؤید رابطه دارد .طب یافته پیژوهش حاضیر،
صبوری ،با افزایش اؤید همراه است .خرؤایی و فرؤیانی ههیته اصیلی صیبر را گشیادگی و آسیتانه
تحمل و سعه صدر ؤیدانند (خرؤایی و فرؤانی .)13۹۴ ،این ؤحققیان صیبر را فمییلتی اخالقیی
تعری ،ؤیکنند که تأدیر ؤنفی ؤوقعیتهای ناخوشایند را ؤهار ؤیکند .گشودگی در آستانه تحمیل،
سبب پذیرش وضع ؤوجود ،استقاؤت در برابر راهبردها ،شکیبایی در دشواریها و ؤهار تکانیههیای

ناخوشییایند ؤیییشییود و بهزیهییتی را اف یزایش ؤیییدهیید .آنهییا ؤعتقدنیید هرچنیید صییبر هرفیتییی
زیهتیروانشناختی است ،اؤا به عنوان سازهای اخالقی از طری باورهای دینی و عواؤل تأدیرگذاری
درونی و بیرونی جهت داده ؤیشود و ؤفاهیم ؤهتتر در باورهای اعتقیادی و جهیانبینیی دینیی کیه
نشئتگرفته از ؤنبع وحی است ،تعیینکننده ؤفهوم فمیلتگونه صبر است .خداوند در قرآن کیریم
ؤیفرؤاید« :و اگر از جانب خود رحمتی به انهان بچشانیم ،سپس آن را از وی سیلب کنییم ،قطعیا
نوؤید و ناسپاس خواهد بود ،و اگر پس از ؤحنتی که به او رسیده نعمتی به او بچشانیم حتما خواهد
گفت گرفتاریها از ؤن دور شد .بیگمان او شادؤان و فخرفروش است ،ؤگر کهیانی کیه شیکیبایی
ورزیده و کارهای شایهته کردهاند [که] برای آنان آؤرزش و پاداشی بزره خواهد بود» (هود ۹ :و 10

و  .)11این آیا به زیبایی ارتبیا صیبر و اؤیید را بییان کیرده ،و اؤیید را نتیجیه و ؤحصیول صیبر و
دینداری دانهته و برای آنان که دینداری کرده و صیبور بیودهانید ،پیاداش بزرگیی وعیده داده اسیت.
بنابراین ،ؤیتوان نتیجه گرفت که صبر با بهیاری از فمیلتهای اخالقی دیگر ؤانند بخشایشیگری،
همدلی ،ؤهر و ؤحبت ،سخاو  ،قناعت ،اؤید ،یقین و توکل پیونید دارد فمییلتهیایی کیه بیرای
رشد ؤعنوی و کمال انهان ضروری است (خرؤایی و فرؤانی.)13۹۴ ،
اهمیت اؤید در زندگی انهان چنان است که قرآن کریم در آیا ؤتعددی (ؤ ال بقره )18۶ :اؤید

۹5

را ؤطرح ؤی کند ،از جمله اینکه اؤید به آینده برتر در این دنیا و آخر اسیت کیه ؤوجیب ؤییشیود
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انهان باورها و عکسالعملهای خود را تصیحی  ،و اعمیال و رفتیارش را اصیالح و بههیازی کنید
(یونس .)8 - 7 :نیز در سوره یوس( ،آیه  )78ؤیفرؤاید اگر انهان اؤیدی به دستیابی نداشته باشد
هرگز تالشی نخواهد کرد و کوششی برای رفع و برداشتن ؤشکال از خود نشان نمیدهید .از ایین

آیا ؤی توان استنبا کرد که روحیه فرد بیا اؤیید رسییدن بیه هیدف ،تقوییت ؤییشیود و در برابیر
سختیها واکنش ؤ بت از خود نشان ؤیدهد .اؤیید چییزی فراتیر از ؤبیارزه بیا ؤوانیع اسیت زییرا
همانطور که ؤارسل ؤیگوید« :اؤید ؤهتلزم استقاؤت است و شاؤل این یقیین اسیت کیه خیدا در
ؤوقعیتهای دشوار با ؤا است» .نتایج تحقی حاضر با تحقیقیا الیهیون و همکیاران ( ،)2001و
کوئنیگ ( )2008همهو است .هارولد و لیندا ( )1۹۹3نیز در تحقیقا خود دریافتند که گوشدادن
به رادیو و تماشای برناؤههای ؤیذهبی تلویزییون در کیاهش عالییم افهیردگی اساسیی ،نااؤییدی و
اضطراب ؤسدر است .از ؤیان صد تحقی و پژوهش بررسیشده که حاوی اطالعا آؤیاری دربیاره
ارتبا التزام دینی و رضایت از زندگی ،خوشبینی و اؤید بود 7۹ ،پژوهش ،ؤبین وجود ارتبا ؤ بت

بین آنها بود و فقط یک تحقی ارتبا آنها را ؤنفی نشان داد (کوئنیگ و همکاران ،2003 ،به نقیل از:
کوئنیگ.)2008 ،
در نهایت ،با توجه به آنچه بیان شد ،ؤیتوان دریافت کیه صیبر و اؤیید بیا هیم ارتبیا ؤ بیت و
ؤعناداری دارند و آؤوزش و تقویت صبر ؤیتواند زندگی اؤیدوارانهتری را برای فرد پیشبینی و فراهم
کند .از یافتههای ؤهم پژوهش حاضر نیز ایین بیود کیه صیبر بیه صیور ؤهیتقیم ارتبیا ؤ بیت و
ؤعناداری با اؤید دارد ،و ؤیتواند زندگی ُپراؤیدی را برای افراد به ارؤغان بیاورد .پیشینهاد ؤییشیود
برای ایجاد روحیه اؤید در قشر جوان ،صیبر و ابعیاد آن در دانشیگاههیا تقوییت شیود و بیا تیدوین
برناؤههای آؤوزشی برای دانشجویان بر صبر و ابعادش (ؤتعالیشدن ،شکیبایی ،پذیرش ،اسیتقاؤت
و درنگ) و نیز اؤید و ابعاد آن (تعیین ؤهیر و هدف در زندگی) تمرکز شود تا افیراد بیه سیط رشید
باالتری در زندگی دست یابنید .همچنیین ،پیشینهاد ؤییشیود ؤشیاوران دانشیگاههیا کیه خیدؤا
ؤشاورهای به قشر جوان و دانشجو ؤیدهند ،در تشخیص ،سببشناسی و درؤان اختالال روانی و
رفتار آنها تأدیر صبوری را ؤد نظر داشته باشند و با بهرهبردن از ؤفهوم «صبر» و «اؤیید» ،ادربخشیی
خدؤا و فرآیند ؤشاوره خود را ارتقا دهند .در این پیژوهش ،انتخیاب نمونیه فقیط از دانشیجویان
۹۶

دانشگاه شیراز است که باید در تعمیم نتایج به سایر ؤقاطع تحصیلی جوانب احتیا را رعایت کرد.
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