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 دهيچك
 گـرو  در انسـان  سـعادت  تمـام  بلكـه  و محـور  فضـيلت  رفتـار  كـه  اسـت  آن بـر  اعتقـاد  امروزه

 برخـي  جملـه  از شـناختي  روان هـاي  سـازه  و عوامـل  بـا  خودمهـارگري . است او خودمهارگري
 سـطح  رابطـه  اسـت  آن پـي  در حاضـر  پـژوهش  دليـل،  همـين  بـه  دارد؛ ارتبـاط  ديني هاي سازه

 اسالمي هاي آموزه براساس صبر سازه و ديني گيري جهت متغير دو با را نوجوانان خودمهارگري
 دوم و اول متوسطه آموز دانش 4709 ميان از نفر 362 حجم با اي نمونه منظور بدين. كند بررسي

. شـد  انتخاب اي خوشه تصادفي گيري نمونه روش به محالت، شهرستان در سال 17 تا 14 سنين با
 گـري  مهـار   خـود  مقيـاس  و جوانان نو در اسالمي صبر مقياس مذهبي، گيري جهت   پرسشنامه سه

 از اسـتفاده  بـا  هـا  داده و توزيـع  آنـان  ميـان  در اوليـه  هاي داده كشف براي اسالمي منابع براساس
 قـرار  تحليـل  و تجزيـه  مـورد  spss افزار نرم كمك به رگرسيون، و پيرسون همبستگي ضرايب
 بـه  و دارد ارتبـاط  خودمهـارگري  بـا  درصـد  49 ميـزان  به صبر سازه كه داد نشان نتايج. گرفت
 بينـي  پـيش  درصـد  45 اطمينـان  ضريب با را نوجوانان خودمهارگري سطح تواند مي بااليي ميزان
 ضـريب  همـين  بـا  درصـد  18 ميـزان  بـه  نيز ديني گيري جهت سطح كه شد روشن همچنين. كند

 شـود  مـي  گيـري  نتيجه ها، يافته اين مجموع از. باشد مي سهيم نوجوانان گري مهار خود در اطمينان
 ديني گيري جهت هاي مؤلفه و اسالمي صبر آموزش توان مي خودمهارگري سطح افزايش براي كه
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  مقدمه

هـای  کـامی های گونـاگون اجتمـاعی، محیطـی، شـغلی، خـانوادگی و نـا در این دوران بشر از تنیدگی
ناپـذیر خـاک و شـبح جنـگ  ، تخریب جبرانها برد. آلودگی آب و هوا، ویرانی جنگل گوناگون رنج می

ز سـو گـری عظـیم و خانمـاندهـد. ویران ای احتمال پایان زندگی بر روی کره زمین را افزایش می هسته
، مـوجی از افسـردگی )١٩٢٨اعتمادی ناشی از آن (شلر،  ها و میراث سرخوردگی و بی ناشی از جنگ

افـزایش  زمـانی). این سرخوردگی و وحشـت، ١٩٩٧معنوی و شکاکیت را ایجاد کرده است (وولف، 
های خطرناکی مانند کرونا دست تسـلیم  ویروس برابرکه دانش بشری با همه هیاهوی خود در  یابد می

کـم  ها یا دسـت غلبه بر این ناگواری برد. های اندک راه به جایی نمی جویی کند و غیر از چاره را بلند می
زیـرا رفـاه حاصـل از پیشـرفت  آیـد؛ به دسـت میسازگاری با آنها، بدون تردید در سایه خودمهارگری 

در  پـست. طلبی و کاهش ظرفیت تحمل در انسان شـده اسـ فناوری نیز موجب افزایش روحیه راحت
هـا و نـاامنی  آشفتگی معیارهـا و ارزش، آدمی در عصری از اضطراب، یعنی دنیای نوین ،چنین دنیایی

در قشر نوجوان به علت اقتضای شـرایط  ویژه به ،این واقعیت). ١٩۵٣برد (رولو می،  دردناک به سر می
نه تحمل در مواجهه بـا های فرهنگی موجود در هر جامعه، پایین بودن آستا سنی، بحران هویت و فشار

در چنین شرایطی، کمـک بـه ). ١٣٨٧خورد (نوری،  پایداری هیجانی بیشتر به چشم می مشکالت و نا
افراد برای داشتن زندگی بهتر، کسب آرامش و پرهیز از رنج، از اهـداف دانـش بشـری در حـوزه علـوم 

در  ها کمـک بـه انسـان سـت.اشناسان  شناسان و روان جامعهاز سوی های متعدد  انسانی و طرح نظریه
ای کـه  بـه گونـه ،باشـد و ارتقای روابط فردی و اجتماعی در زمره تعالیم الهی نیز مـی تنظیم ،بهزیستی

های زنـدگی دنیـوی را طـرح  شناختی برای مقابله با سختی روانادیان الهی همواره راهکارهای بنیادین 
زی از تـرس، گرسـنگی، و یـهمه شـما را بـا چ قطعاً  آمده است:در قرآن ). ١۴١٣عباس،  ابناند ( کرده
ه هرگـاه کـآنهـا  شـارت ده بـه صـبرکنندگان!م و بینـک ش مـییها آزما وهیها و م ها و جان اهش در مالک

ها هستند  نها، همانیم! ایگرد م و به سوی او بازمییییند: ما از آِن خداگو رسد، می شان مییبتی به ایمص
). ١۵۵−١۵٧بقـره، (! هسـتند افتگـانی تیشـده و آنهـا هـدا ه الطاف و رحمت خدا شامل حالشـانک

اصـل کلـی و فراگیـر (شـیرازی،  عنوان بـهصـبر بـر اینکـه  دارندداللت  یکه این آیه و آیات دیگر چنان
رابـر ) در مقابل همه رویدادهای ناگوار است. صبر به معنای پایـداری و اسـتقامت در ب٢١٧ج، ١۴٠۵

گیرد (طباطبایی، ای که فرد بتواند کنترل نظام نفس خود را به دست  به گونه ؛حوادث و مشکالت است
دار بـودن و  به معنای گرایش به متین بودن، پایداری، خویشتن 1،). برخورداری از خصیصه صبر١٣٧۴

صـبر در ). ١٣٩٢ها در اسالم به شدت بر آن تأکیـد شـده اسـت (امیـری،  توانایی مواجهه با دشواری
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هـا اسـت  ا و مصـیبتقرآن؛ ثبات نفس و اطمینان آن، قدرت مقاومت روح و مضطرب نگشتن در بالی
) و به این معنا است که انسان در قلب خود استقامتی داشته باشد کـه بتوانـد ٢٣٠، ص١٣٧٨(نراقی، 

و از نسیان تدبیر، خبط فکر و فساد  رددات گرفته، دل خود را از تفرقه بازکنترل نظام روان خود را در دس
  ) .١٣٧۴رأی جلوگیری کند (طباطبایی، 

دهد که صبر از  نشان می معصوم و امامان تمها و سیره متعالی پیامبر خا نگاه فراگیر به آموزه
کـه زینـب دارد در دین اسالم چنـان اهمیتـی  جایگاه واالیی در دین اسالم برخوردار است. آموزه صبر

یدند و وقتی در صحرای کربال برادر و فرزندانش به همراه اصحاب به شهادت رسـ کبری دختر علی
و  ستایم بر اینکه شما را رسوا و گفت خدا را میزیاد رو به او کرد  ابنزمانی که خودش به اسارت رفت، 

زیاد رو کرد و فرمـود:  ابنآسا به  با شهامتی معجزه بمال کرد. حضرت زینشما را بردروغین بدعت 
زیـاد  ابـن». ی غیر از ماستگوید و او کس شود و فرد فاجر دروغ می به راستی فاسق است که رسوا می«

خاسـته از ای بر بیـت تـو کـرد؟ حضـرت جملـه ی کاری را که خدا بـا بـرادر و اهـلگفت: چطور دید
دهـد و  ی دین اسالم بر زبان راند که اوج صبر مطلـوب در دیـن اسـالم را نشـان مـیها ترین الیه عمیق

ْیُت «فرمود: 
َ
  ).  ١٣۴٨طاووس،  (ابن »ایی ندیدمیعنی من چیزی غیر از زیب ؛ِإالَّ َجِمیال  َما َرأ
 مپیـامبر گرامـی اسـالکـه  ؛ چنانانـد ه منابع اسالمی صبر را بر سه قسم تقسیم کرد براساس

معصـیت (کلینـی، فرمودند: صبر در سه موضع است؛ صبر بر مصیبت، صبر بر طاعت و صـبر بـر 
سرسـختی  )،١٩٨۴مقابلـه (الزاروس و فـولکمن، هـای  ، بـا واژهشناسـی  رواندر  صبر ق).١۴٢٩

ای ارتباط دارد ولی  گونه به )٢٠٠١خودمهارگری (وش و بامیستر، خودگردانی و  )،١٩٩٨(استلمن، 
شـناختی  روانهای  چند ممکن است در برخی مؤلفههر همپوشی معنایی ندارد؛ اینهاکدام از  با هیچ

تـوان بـه مقابلـه بـا فشـار  شناختی، می روان−از آثار این سازه دینیبا همدیگر اشتراک داشته باشند. 
طریق ایجاد تـوازن بـین منـابع درونـی و بیرونـی، موفقیـت در تحصـیل، شـغل و روابـط  روانی از

اجتماعی، مهار هیجان خشم و غریزه جنسی، دینداری، ایجاد تعادل روانـی در افـراد، ممانعـت از 
هـا، پیـدا کـردن معنـا در  سـختی برابـرافراط و تفریط در کارها، تحمل نفـس، افـزایش تحمـل در 

و  هـا هـا، پـرورش روحـانی، ایجـاد توانـایی در کنتـرل و مـدیریت هیجان اریهـا و گرفتـ یدشوار
، ١٣٩۴تنی اضطراب اشاره کرد (کمری و خرمایی،  احساسات فرد و ممانعت از ایجاد تأثیرات روان

و  دآدمی برای مقابله با حوادث و نامالیمات زنـدگی در کنـار حفـظ سـالمت روانـی خـو). ۶١ص
ی که در هیچ موقعیتی تسلیم موانع طور به ؛و نشاط به صبر نیازمند استتوانایی ادامه حیات پرشور 
به همین دلیـل افـراد برخـوردار از  .)١٣٨٧ها را بگشاید (حسین ثابت،  نشده، با درایت و تدبیر گره

هـای  جوانـان را نیـز در حیطـه کارایی نو کنند. صبر خصیصه صبر، بهتر بر احساسات خود غلبه می
  ).١٣٨٧دهد (نوری،  زایش میگوناگون زندگی اف
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ی همیشگی و با قدمت طوالنی در زندگی ها یکی از نیاز عنوان بهبرخی اندیشمندان نقش دین را 
). ١٣٩٠، همکاراناند (حسینی قمی و  مهارگری بررسی کرده خودهمچون در امور مختلف  و انسان

جـزء  عنوان بـهورز نیـز قـدمتی دیرینـه دارد و دیـن  کـه انسـان دیـن دهـد میتاریخ بشـریت نشـان 
ترین  مهم عنوان بهزندگی بشر در تمام اعصار بوده است. دینداری در طول تاریخ بشر، ناپذیر  جدایی

کید بوده  گـاهی  بـه حـامی مقتـدر و تکیـه بشر از همان آغاز زنـدگی،و نیاز انسانی، همواره مورد تأ
) ١٩٩٠( 1پارگامنـت و نیـومن). ١٣٨٣کـرده اسـت (بهرامـی و تاشـک،  نیرومند احساس نیاز مـی

ر آمدن بـا وقـایع شمار دین را که در کمک به مردم برای درک و کنا شناختی مهم و بی های روان نقش
ترین از قدرتمنـد» دیـن« .)١٣٨٧اند (احمـدی و همکـاران،  هکردروند، توصیف  زندگی به کار می

ترین مفهوم خود، چارچوب مقدسی است که بـه تمـام زنـدگی  عوامل مؤثر تاریخ بشری در گسترده
ه از هـیچ کـ اسـت یشناخت روان ییروین یواقعیتی معنادار، دارا عنوان به ،نیدهد. د  شکل می انسان

 معنـایی زنـدگی بشـر ) و واکنشی در برابر تهدید بی١٣٨۶منبع دیگری قابل دریافت نیست (هیوم، 
 ی الگـو بـه سـالمت، مربوط ی ها امدیپ از یا دامنه ) و با١٣٩٢(علمی و چنگی آشتیانی،  باشد می
  است. مرتبط یاجتماع و یرفتار

. در طـول هـزاران ز قرون بسیار دور شناخته شـده اسـتنقش دین در مورد بهداشت و شفا نیز ا
اند (صولتی و همکاران،  های انسان شریک یکدیگر بوده سال، دین و پزشکی در مداوا و کاهش رنج

و  که استفاده از دینای  ؛ به گونهشود  این نیاز بیش از هر زمان دیگری احساس می ،) و امروزه١٣٩٠
نگر در سازمان   های بهداشت جامعه کنندگان راهبرد  گذاران و تدوین سیاستاز سوی اعتقادات دینی 
ذهبی، راه را بـرای مورد توجه قرار گرفته است. دور ماندن از باورهـای اصـیل مـ 2،جهانی بهداشت

ر برابـر امیـدی د هدفی و یأس و نـا های درونی و روانی، احساس پوچی، بی فرد به کشمکش یابتال
همچنـین  ؛)١٣٨٩کنـد (تـوان و همکـاران،  ها، نامالیمات و فشارهای روانی هموار می محرومیت

امیـل نخسـت انـد.  هکنون به نقش دین در سالمت جسم و روان اشاره کرداندیشمندانی از گذشته تا
 ،یونـگ، جیمـز  ،هـا راش د و بعـدکرمطرح را  3»قدرت محافظتی دین و مذهب« )١٩۵١( دورکیم

. ویلیام جیمـز نیـز معتقـد کردندتأیید را اهمیت رفتارها و اعتقادات دینی و مذهبی  4رانکل و فرومف
است که عشق و نیـروی مـذهبی بـه وقـار، سـنگینی، صـبر، شـکیبایی، اعتقـاد و اطمینـان در فـرد 
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مطالعات تجربی انجام شده به منظور تعیین نوع بهزیستی روانی در طول حیات هر فرد، پیوسته 
 ،)١٩٩۴اند. فرانکـل و هویـت ( ضروری برای سالمت مطلوب نام بردهیک ویژگی  عنوان بهاز دین 

 2مولیگان و اوریتـز ،و ریس، جورجیو 1، آیل)١٩٩٢ویتر و سویین ( ،)١٩٩٩ویلکوک و همکاران (
مرد گزارش کردند که فعالیت دینی مانند خوانـدن دعـا و  ١۵۵درباره خود  های ) در بررسی١٩٩٩(

در ، نتایج مطالعـات ؛ همچنینمعناداری با رضایت از زندگی رابطه مثبت دارد طور بهکتاب مقدس 
آن است که میزان شرکت در کلیسا، با افسـردگی  گویای رابطه دینداری افراد و بهداشت روانیمورد 

  .ابطه منفی داردر
توانـد  دهد که دیـن مـی نیز نشان می )١٩٩۵مطالعات دیگری مانند میکلی، کارسون و سوکن (

نـد. ککمک به ایجاد معنا در زندگی و ترغیب افراد به همبستگی اجتمـاعی ایجـاد  تأثیری مثبت در
دهـد کـه سـطوح پـایین دینـداری بـا  ) نشان می١٩٩٩( 3الرسون و گارتنر ،همچنین مطالعات آلن

، ویتمر و )١٩٩٩مطالعات دیگر مانند کونیگ (ها ارتباط دارد.  ناشی از عدم کنترل تکانهاختالالت 
افزایش توانایی افراد در حفـظ بهزیسـتی  اهتواند از ر دهند که مذهب می ) نشان می١٩٩٢سویینی (

ات کلی، به ویژه در بین افراد مسن در محافظت از سالمت جسـمی افـراد سـهیم باشـد. در مطالعـ
، رابطه مذهب با افزایش احتمالی شبکه ارتباطات اجتمـاعی و )١٩٨٨لندیس و آمبرسون (هاوس، 

بیانگر  5) و نورثکات١٩٨٧( 4شود. مطالعات جارویس های وخیم دیده می توانایی مقابله با بیماری
تجویز رفتاری که مـانع باشد؛  میآمیز در سالمت در دو حوزه  ثیر دین بر کاهش رفتارهای مخاطرهتأ
(کـولینز و وودز،  شود و ممنوع کردن رفتاری کـه بـرای سـالمتی مضـر اسـت بیماری و مرگ می از

 ن،یـد شناسـی  روان در 6دینـی یریـگ گذشته، با عنوان جهـت دهه چهار این مطالعات در .)١٣٨٩
گیری دینی یا سـطح دینـداری بـه  رفته است. عامل جهت شمار به یزکمر نقطه یک عنوان به همواره

له آن ئترین دلیل برای این مسـ رتر از سایر عوامل جمعیت شناختی بوده است. شاید مهممراتب مؤث
کنترلی در درون فرد  گیری دینی و ایمان مذهبی در افراد، فرآیند خود باشد که با افزایش سطح جهت

هـای محیطـی  شـناختی و موقعیـت و مانع از تأثیرگـذاری شـرایط بیرونـی، جمعیـت بدنیز ارتقاء یا
و سالمت روان خـود را حفـظ  گیرد مید. در نتیجه فرد کمتر دستخوش شرایط نامناسب قرار شو می
  .)١٣٩٣کند (بیرامی و همکاران،  می
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، توانـایی تشـخیص و تنظـیم امیـال و عواطـف اسـت کـه شناسـی  رواندر  یگررمهادخوسازه 
مشخصه آن اعمال اراده، خودانضباطی و توانایی به تعویق انداختن لذت یا پاداش است (بامیسـتر، 

ــــــــم، اشمندارزندگی زیک  یانسانی برانایی عالی اتوان عنو به) و ٢٠٠٢ ــــــــحتم یرـ و ی ـ
 خودمهـارگریبرخـی تنهـا کلیـد خوشـبختی و سـعادت آدمـی را  ،امـروزهست. اذیر ـناپباـجتنا

ــد دانســته ــین ان  یگونههارا از می د آدجووست که ا ییژگی کلید، ویگررمهاد). خو٢٠٠٠ ،(راخل
و  یدرـفد اـبعا یروتا بر زد سا میدر قااد را فرا یگررمهادخو، قعدروا ؛کند متمایز میدیگر نی احیو
و ه ـــتوجرد مون یونان فیلسوفان ماایــن ســازه، از زشته باشند. دا یاراد رمهاد، ندگی خوزجتماعی ا

در ا ــتنه هــن یگرراـمهدخوع وـموضوزه رـما). ١٣٩٣هنر و همکاران،  (رفیعیت ـسده اوـث بـبح
و افمن ـــت (هـــسه ادـــشح رـــز مطـــفلسفه نیو سیاست د، قتصاا یهازهحودر بلکه ، شناسیروان

د دارد و برراـــف کـــمختلح طوـــسدر  یگرراـــمهدخون، شناساوانربــاور به ). ٢٠٠٩، همکــاران
اسـت  یگررمهادخودر نوعی شکست م مستلزاد فراجتماعی و اشخصی ت کالـمشتقریبًا وزه رـما

نیرومندی سـازگارانه اسـت و  طور بهظرفیت باالی خودمهارگری، ). ١٣٩٣هنر و همکاران،  (رفیعی
تر زندگی کنند. افراد دارای خودمهارگری باال، توانایی بیشـتری  سازد تا شادتر و سالم افراد را قادر می

غذایی، پایبنـدی بـه تعهـدات، محـدود  در مدیریت کردن زندگی، حفظ خلقیات، ادامه دادن رژیم
انداز کردن پول، حفظ رازها و داشتن پشتکار در کارهـا دارنـد.  کردن مصرف مشروبات الکلی، پس

در ). ١٣٩٠بهزیستی در زندگی مرتبط است (سعیدی و همکاران،  ها با موفقیت بیشتر و این ویژگی
، یا حرفه موفقیـتا ــب یگرراــمهدوــخرابطه بین  ،یداـيی بسیار زها هشوجتماعی نیز پژاسطح 

و  اجتماعید ـضر اـفتراهش ـآ، نهاپرخاشگر یها بر تكانهابردر ت ـمومقا، هـمجرمانر فتارآاهش 
بهتر ط تبا، اراالـب یگرراـمهدخوافراد با ). ١٣٩١(سرافراز و همکاران، اند  را تأیید کرده روانی  آسیب

ــــتجربآن را مدیریت بهتر و خشم کمتر ، شتهابه نمایش گذرا گی ادکمتر خانورض تعاو  ه میکنند ـ
  ). ٢٠٠۴و همکاران، (تانجنی 
گری،  مهـار گیری دینی افراد و تأثیر آن بـر خود دین اسالم و جهت براساسخصیصه صبر  بارهدر

ای را با عنوان بررسی اثر دینداری، صـبر و امیـد بـر بهزیسـتی  )، مقاله١٣٩۵مرحمتی و خرمایی (
د و گـرا، امیـ های پژوهش، اثر مستقیم دینداری بر بهزیستی فضیلت اند. در یافته گرا نگاشته فضیلت

 بـا)، پژوهشـی را ١٣٩٢گرا تأیید شد. امیری، میردریکونـدی و احمـدی ( صبر و بهزیستی فضیلت
با هدف تبیین  که انجام دادند »شناسی  روانیابی آن در  شناسی صبر در اسالم و معادل مفهوم«عنوان 

از:  ودنـدعبارت بی پژوهش ها یافته ؛گرفت انجامهای پیشین آن  مفهوم صبر و نقد و اصالح معادل
  ؛ تـابی هـا و مهـار مسـتمر نفـس از بـی حفـظ طمأنینـه در برابـر دشـواریبه معنای  صبرمفهوم  .١
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ارتبـاط مفهـوم صـبر بـا چنـد . ٣ ؛ارتباط این مفهوم با مفاهیم حلم، ورع و تقـوا. مشخص شدن ٢
، ترین واژه در این دسته از مطالعات بـه صـبر نزدیک که و مشخص شدبررسی شناختی  مفهوم روان

ای را با عنوان  ) مقاله١٣٩٣هنر و همکارانش ( رفیعی). ٢٠−١۵ص( ستا» patience«التین  هواژ
ـــألیف  »سالمیاندیشه س اساابر یگررمهادخوزه تبیین سا« ـــدت ـــ. یافتکردن ن هش نشاوپژ یههاـ

ط دارد: اـــتبارر ـــیگح دطالـــصادین ـــا چنـــی بـــشناست روانبیادر اد یگررمهادهد که خودمی
با مفاهیم قـدرت  ،کنش اجرایی خود بوده بخشی و م خود نظممفهودو یرمجموعه ز یگرراـمهدخو

و الی ـــتع، اـــضارمفاهیم تأخیر و ســت ادف امترد مدیریت خوو  یددارخودهــی،  اراده، خــودنظم
)، ١٣٩٢( و همکـاران نصـرتی یینـارویند. آمیر ماـبهشازم آن وـلو ها  انهـنش، از خـپاس یزداراـب

 ؛انجـام دادنـد» منـابع اسـالمی براسـاسری گ مهار اثربخشی یاد خدا بر خود«عنوان  با پژوهشی را
 1اسـت. کوئینـگ شـدهافـراد  یگر مهار میزان خودسبب افزایش  که یاد خدا دادنتایج پژوهش نشان 

. داده استانجام  راپژوهشی  »نقش دینداری و معنویت در سالمتی بدنی و روانی«درباره ) ٢٠١۵(
ثبـت روانـی ماننـد شـادی، آرامـش، امیـد، در این اثر، مؤلف به نقش معنویت در ارتقای عوامل م

کشی، اضطراب،  بینی و سپاسگزاری و نیز کاهش عوامل منفی روانی همچون افسردگی، خود خوش
ثباتی خانواده، ضعف شخصـیت، و  استفاده جنسی، بزهکاری، جرم، بی تنی، سوء های روان بیماری

ی در سـالمتی جسـمی و عـواملی پردازد. سپس تأثیرات دینـدار چرایی و چگونگی این تأثیرات می
های قلبی، فکری و مغزی، بینش  های بدنی، مصرف دخانیات، رژیم غذایی، ناراحتی مانند فعالیت

عمـومی مـرگ و میـر، میـزان ها،  هیجانی، فراموشـی، دسـتگاه ایمنـی، دسـتگاه داخلـی و سـرطان
ــای جنســی، درد و بیماری توانی    نا ــای نا ه ــ ه ــک الگ ــب ی ــناخته را در قال ــری، ش ــوری و نظ وی تئ

نماید که با استفاده از نتـایج ایـن  کند و در پایان به متخصصان سالمت گوشزد می نمودارسازی می
دیـن، «عنـوان  بـا) پژوهشـی را ٢٠١٣( 2تری روی آورند. دیسـموند های جدید تحقیقات به درمان

کنترلی در  دین و خود انجام داد. هدف از این پژوهش، اثبات نقش »خطر های پر کنترلی و رفتار خود
هـای مرکـز ملـی مطالعـات  خطر بود. در این پـژوهش بـا اسـتفاده از داده های پر جلوگیری از رفتار

کنترلی کشف شد. نتـایج  نظیری بین معنویت و خود سالمت، رابطه فزاینده و در بعضی از افراد، بی
بـه دیگـران از خـود نشـان داری بیشـتری نسـبت  این پژوهش نشان داد که جوانان دیندار، خویشتن

های فردی و جمعی مثل مصـرف مـواد  ضریب آلودگی ،دهند و هرچه میزان دینداری بیشتر شود می
 آید.  مخدر و الکل و... پایین می

با توجه به نقش اساسی دین در سالمت روان، پایداری هیجانی و افزایش آستانه تحمل و نقـش 
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) ١٣٨٢گذاری عمیقش بر ابعاد شناختی، عاطفی و رفتاری انسان (آذربایجـانی، آن و تأثیر حفاظتی
)، ٢٠١۵بخشی به زنـدگی (سـلیگمن،  بینی و معنا خوشتواند در ایجاد احساس امید،   می دینداری

ارتباط زنده با موجودی  اهها، باالترین درجه رضایت از ر شکوفایی، احساس راحتی، مهار تکانه خود
بختی با اعتقاد بـه مقصـد واال در جهـان هسـتی  ) و ارتقای بهزیستی و نیک١٣٨۶بشری (هیوم، راف

 )١٩٩٠)، و کمک به حل مشکالت، کنترل و کارآمدی (نیومن و پارگامنت، ٢٠٠٢(دینر و اویشی، 
هـایی  گیری دینی در ارتبـاط بـا ویژگی بررسی نقش دین و جهت دربارهبحث  ،رو ؤثر باشد. از اینم

ــراد ــارگری در اف ــون صــبر و خودمه ــه ،چ ــانویژه  ب ــه ،در نوجوان ــاس عنوان ب ــی از حس ترین و  یک
زیـرا در سـنین نوجـوانی شـاهد تغییـرات  ؛رسـد ترین اقشار جامعه ضروری به نظـر می پذیر آسیب

ــی، آشــفتگیجســمی و ر ــا )، تمــایالت و خواهش١٣٨٨ی هــویتی (رضــوی، ها وان ی متضــاد ه
) ١٩٠٣)، قوای عقالنی نامتعادل و احساسات تند و آتشین (گالگـر و همکـاران، ١٣٩٣(احمدی، 

ی غنی دینی بـر ها ی مرور شده، دالیل تجربی و تأثیر آموزهها پژوهش براساسدر نوجوانان هستیم. 
)، سرسـختی، شـادکامی (بـدری ١٩۶٨عنابخشی بـه زنـدگی (آلپـورت، بهزیستی روان با ایجاد م

هـای اجتمـاعی  ) و با توجه به نقش مذهب در کاهش جرایم و ابتال به آسـیب١٣٩١گرگری و فرید، 
آیا خصیصه  :)، الزم است که بررسی شود٢٠١١آوری آنان (براون و جانسون،  نوجوان و افزایش تاب

توانـد  عـام در افـراد، مـی طور بـهگیری دینی  و همچنین جهتصبر در چارچوب مفهوم اسالمی آن 
هـا و جـرایم جلـوگیری کنـد و  ای از بزهکـاری بینی کنـد و بـه گونـه خودمهارگری نوجوانان را پیش

بررسـی  نبـودسالمت روانی را افزایش دهد؟ همچنین با توجه به اهمیت دینداری در جامعه ایران و 
با ساختار اسالمی آن با خودمهارگری در نوجوانان، بررسی  گیری دینی و خصیصه صبر رابطه جهت
گیری دینـی  خصیصه صبر با مفهومی اسالمی و جهت براساسگری در نوجوانان  مهار اینکه آیا خود
زیـرا در صـورت تأییـد رابطـه، بـرای تقویـت سـازه  ؛رسد بینی است، ضروری به نظر می قابل پیش

هـای آموزشـی  گیری دینی بسـته جهت نیزی صبر اسالمی و توان برا گر مهم خودمهارگری می کنترل
توان ترتیـب داد تـا سـطح خودمهـارگری آنـان بـرای  نماهای درمانی نیز می بلکه طرح ،طراحی کرد

ترین دوران زندگی افزایش یابد و ضمانتی بزرگ برای آینده آنان فـراهم شـود و همچنـین بـه  حساس
به همین منظـور پـژوهش حاضـر در میـان نوجوانـان ؛ کرد قرار نیز مددرسانی بیماران تکانشی و بی

صبر و  براساسبینی میزان خودمهارگری  ی شهرستان محالت جهت بررسی امکان پیشها دبیرستان
  د.شگیری دینی آنان انجام  جهت

گیـری دینـی، صـبر اسـالمی و  شـناختی جهـت نآیـد کـه سـه سـازه روا هرچند بـه ذهـن مـی
خودمهارگری به میزانی همپوشی دارند که بررسی رابطه آنها با همدیگر چه بسا ثمره علمـی نداشـته 
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بـه همـین دلیـل بـرای آنهـا  و این سه سازه از لحاظ مفهومی با همدیگر فرق دارند ،اوالً  ؛ ولیباشد
نظـر سـاختار  از ثانیـاً  ؛شـود تفاوت وضع شده است و معانی متفاوت از آنهـا متبـادر مـیواژگان م

های فرایند هر کدام بـا دیگـری متفـاوت اسـت.  ست که این مؤلفها ای به گونه ها ای نیز تقاوت سازه
هـا یـا برخـی  این است که اگر این سه سـازه در برخـی از مؤلفـه ،نهایت چیزی که شاید گفته شود

 ؛با یکدیگر امری پذیرفته شده اسـت ها این امر در ارتباط سازه ،فرایندی با هم شباهت دارندمراحل 
راه دانـش بـه سـوی عمـل،  ،شـود ها مشاهده مـی همگرایی این سازه ،وقتی در پژوهش عملی ثالثاً 
ایـن در کنار  رابعاً  ؛ای ارزشمند است شود که یافته و به سوی تعلیم و تربیت گشوده می شناسی  روان
های اجـرا شـده  ، روایی و اعتبار هر کدام از آزمونهمچون تحقیقات یاد شدههایی  ها، پژوهش یافته

 کند.  را نیز تثببت می
  
  پژوهش  پرسش

میـزان صـبر اسـالمی و  براسـاسساله شهرستان محـالت  ١٧−١۴مهارگری نوجوانان  آیا میزان خود
  بینی است؟ گیری دینی قابل پیش جهت
  
  پژوهش ۀفرضی

میـزان صـبر اسـالمی و  براسـاسسـاله شهرسـتان محـالت  ١٧−١۴مهارگری نوجوانان  میزان خود
  بینی است. گیری دینی قابل پیش جهت
  

 روش پژوهش

. استبینی  و از نظر نوع، همبستگی از نوع پیش1 آوری اطالعات، توصیفی این پژوهش، از نظر گرد
ف پژوهش تحلیل شـده اسـت. از لحـاظ نـوع هد براساسها  در این نوع پژوهش، رابطه میان متغّیر

باشـد. در تحلیـل رگرسـیون چنـد متغّیـری؛ هـدف،  مـی 2تحلیل، تحلیل رگرسیون چنـد متغیـری
اسـت بـین)  بینی تغییرات یک یا چند متغّیر مالک، با توجه به تغییـرات متغیـر مسـتقل (پـیش پیش

   ).١٣٩۴(سرمد و همکاران، 
سـال) آمـوزش و پـرورش  ١٧تـا  ١۴جوانان دختر و پسـر ( این پژوهش، کلیه نو 3جامعه آماری

بود که از ایـن نفر  ۴٧٠٩تعداد کل آنها  ست؛ا ١٣٩۵−١٣٩۴شهرستان محالت در سال تحصیلی 
                                                           

1. descriptive research 

2. Regression analysis 

3. population 
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نفـر  ٨٧۵(دختـر  ٢٣۴٧و ) نفـر متوسـطه دوم ١۴٧٣نفر متوسـطه اول و  ٨٨٢(پسر  ٢٣۵۵تعداد 
آمـوزان  وری اطالعـات دانـشا(بخشنامه آمار و فنباشند  میفر متوسطه دوم) ن ١۴٧٢متوسطه اول و 

  ) .١٣٩۴−١٣٩۵اداره آموزش و پرورش شهرستان محالت، سال تحصیلی 
که محقق، با مجوز مرکز پـژوهش و حراسـت  بودبه این صورت  نیز پژوهش 1گیری روش نمونه

سطه اول و دوم شهرسـتان محـالت، اداره کل استان مرکزی و با همکاری حراست و کارشناسی متو
ای بـا توجـه بـه نـاهمگن بـودن  ای یـک مرحلـه گیـری بـه صـورت تصـادفی خوشـه اقدام به نمونه

گیری  . در ایـن روش، براسـاس نمونـهکـردآموزان از نظـر طبقـاتی و عقیـدتی در هـر منطقـه  دانش
ی موجـود آمـار فهرسـتبـا توجـه بـه  پژوهشـگر نخست)، ٢٠٠١ای کوهن و همکارانش ( مرحله

 ٢٩وری و اطالعات اداره آموزش و پرورش محالت، به قید قرعـه از بـین نامدارس در کارشناسی ف
مدرسه دخترانه و پسرانه از مدارس دولتی و غیرانتفاعی متوسطه اول و دوم شهرسـتان محـالت کـه 

ه)، مدرسـ ١٢مدرسه و در متوسطه دوم  ١٧سال هستند (در متوسطه اول  ١٧تا  ١۴ن دارای محصال
انتخاب کـرد. سـپس  برابرمدرسه پسرانه را به صورت تصادفی و به تعداد  پنجمدرسه دخترانه و  پنج

از بین مدارس انتخاب شده با استفاده از دفاتر کالسی موجود در مـدارس، چنـد کـالس را بـه قیـد 
، تعـداد ، از داخل هر کـالسها و سرانجام با استفاده از لیست کالسکرده قرعه و تصادفی انتخاب 

اسـت. سـپس  کـرده نفـر) انتخـاب  ٣۶۴( 2آمـوزان را مطـابق بـا حجـم نمونـه مورد نیاز از دانش
هـا، بـه صـورت  ی الزم جهـت اجـرا و تکمیـل پرسشـنامهها آموزان پس از دریافت راهنمایی دانش

ه بـ، )نوبت مجزا بـه صـورت گروهـی (بـا حضـور محقـق یـا مشـاور توجیـه شـده سهگروهی در 
 .)١٣٩٢زاده،  (حسن اسخ دادندها پ پرسشنامه

گـری  مهـار مقیـاس خـود راههای الزم برای پـژوهش از  ، دادهها پس از انجام گروهی پرسشنامه
) و مقیـاس صـبر در نوجوانـان ١٣٨٢گیری دینی آذربایجـانی ( )، جهت١٣٩٠هنر ( اسالمی رفیعی

آوری و بـا اسـتفاده از  هـا داده شـد، جمـع که به ترتیب یا تصادفی به آزمودنی) ١٣٨٧ثابت ( حسین
میانه، میانگین، نما، ضریب همبستگی پیرسـون و رگرسـیون  جملههای آماری توصیفی از  شاخص

فزاری تحلیل آماری علوم اجتمـاعی) تجزیـه و ا (بسته نرمSPSS افزار چند متغیره و با استفاده از نرم
   .شدتحلیل 
کننـدگان در  اصل رازداری نیز نهایت دقت به عمل آمد و بـه شـرکت بارهپژوهش حاضر، دردر 

همچنـین بـر اصـل داوطلبانـه  ؛شان اطمینان داده شد پژوهش و حفظ امانت در اطالعات شخصی
کید  از مشارکت  ،تمایل نبودکنندگان مجاز بودند در صورت  و شرکت شدبودن شرکت در پژوهش تأ

                                                           
1. sampling method 

2. sample size 
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ها  کننـدگان در پرسشـنامه خانوادگی و هویت شـرکت داری کنند. درج نام و نامدر این پژوهش خود
صرفًا در جهـت  آنهاکنندگان اطمینان داده شد که اطالعات  الزامی نبود. در پایان پژوهش به شرکت

همچنین پژوهشگر به  ؛و به جز استفاده آماری کاربرد دیگری نخواهد داشت اشدانجام کار علمی ب
گاه سازد.درست را از نتایج آماری  آنهاتعهد داد که  کنندگان شرکت  این پژوهش آ

  :ها در این پژوهش عبارتند از ابزار گردآوری داده
 ١٣٨٢در سال این آزمون را مسعود آذربایجانی گیری دینی آذربایجانی:  پرسشنامه جهت. ١

اجمـالی و  طور بهگیری دینی با تکیه بر اسالم، ادیان جهان  . برای تهیه مواد آزمون جهتکردتدوین 
بـا مـالک قـرار دادن آیـات قـرآن و متـون روایـی شـیعه، شده و تفصیلی بررسی  طور بهدین اسالم 

از سـوی ایـن پرسشـنامه » اعتبـار محتـوای«. پس از تأیید شده استسؤال تهیه  ٧٠با ای  سشنامهپر
ای به حجم  ، اعتبار سازه آن نیز از طریق گروه نمونه٠/ ٧٧۵نظران علوم دینی  ن و صاحباصتخصم

قم نفر از دانشجویان دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد تهران (واحد شمال)، و طالب حوزه علمیه  ٣٧٨
بـه دسـت آمـد. نتیجـه  ٩٣۶/٠ضریب آلفای کرونباخ، پایـایی آن  براساسمورد تأیید قرار گرفت و 

گیری  است که مجموعـًا جهـت R2)) و (اخالق) (R1مناسک) (−پژوهش، ارائه دو مقیاس (عقاید
  ).١٣٨٢سنجد (آذربایجانی،  دینی اسالمی را می

ال توسط فریده حسـین ثابـت در سـال ؤس ۴٨مقیاس مورد نظر با  مقیاس صبر در نوجوانان:. ٢
هـای  مقیاس، به سه دسته از منابع (قـرآن و تفاسـیر، کتاب این  تدوین شده است. برای تدوین ١٣٨۵

 االت اولیه در سه مقوله صبرؤ، ساین منابعپس از بررسی  وهای اخالقی) مراجعه شده  حدیث و کتاب
کارشناسـان در سختی، صبر بر طاعت و صبر بر معصیت تنظیم شده است. پس از اعمال نظر و تأییـد 

سـؤال در مقولـه  ٢۴ال تدوین شد که حاوی ؤس ۴٨، مقیاس مورد نظر با شناسی  روانمعارف و اساتید 
  .ستسؤال در مقوله صبر بر گناه ا ١٠سؤال در مقوله صبر بر طاعت و  ١۴صبر در سختی، 

نفر از استادان علوم و معارف اسالمی، از  ُنهمقیاس سنجش صبر، پس از تنظیم  :سنجیاعتبار 
دو تـن از برای اعتبار محتوا نیـز . کردندتأیید را بندی و نوع سؤاالت بررسی و محتوای آن  نظر مقوله

  آن را تأیید کردند. شناسی  رواناساتید 
ش صبر از آلفای کرونباخ استفاده شد. آلفای برای محاسبه پایایی مقیاس سنج پایایی مقیاس:

به دست آمد. پایایی مقیاس  ٨۶۶/٠ نآموزا نفر از دانش ١۴٨کرونباخ مقیاس سنجش صبر بر روی 
بـه  ۵١٧/٠و پایایی زیر مقیاس صبر بر گناه  ٧۴٧/٠، پایایی زیرمقیاس صبر بر طاعت ٧٩٢/٠صبر 

آمـوزانی کـه بـه  نفـر از دانـش ٣٠بر روی  ارهوبدست آمد. پس از دو هفته از اجرای مقیاس صبر، د
صورت تصادفی انتخاب شده بودند مقیاس اجرا شد که ضریب همبستگی بین نمرات آزمون اول و 

  ؛)١٣٨٧باشد (حسین ثابت،  می ٩٣/٠آزمون دوم 
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) با ١٣٩٠هنر ( این مقیاس را حمید رفیعی مقیاس خودمهارگری براساس منابع اسالمی: .٣
 اند کردهگری اسالمی ارائه  مهار های سازه خود فهیم و روایات اسالمی با تبیین مؤلن کراستفاده از قرآ

کند. روش تحقیق برای تـدوین ایـن آزمـون بـه دو  گیری می افراد بزرگسال را اندازه خودمهارگریکه 
آوری و مورد تحلیـل  های اسالم جمع آموزه ،. در روش توصیفیبوده استشیوه توصیفی و پیمایشی 

 ٣٠تـا  ٢٠نفـری ( ٣٣۵رار گرفته و در روش پیمایشی، ارزیابی روایی و اعتبـار مقیـاس در نمونـه ق
روایـی گری اسالمی عبارتند از:  مهار سنجی مقیاس خود های روان سال) بررسی شده است. ویژگی

و  ٩۶/٠بررسـی روایـی محتـوایی، بـاالتر از  درشناسـان  ضریب همبسـتگی نظـرات کار مقیاس:
. روایـی مالکـی بـا محاسـبه بـوده اسـتدار  معنـا ٠١/٠که در سطح  ٢۵٧/٠ق کندال ضریب تطاب

) و ٢٠٠۴(تـانجی،  خودمهـارگریارز {مقیـاس  ضریب همبستگی مقیاس حاضر و دو مقیاس هم
 ۴٠٣/٠و  ۵٨٧/٠ به ترتیـب )}٢٠٠۴خوی (پترسون،  یتوانمند پرسشنامه از اعتدال مقیاس خرده

بیش  ویژه ارزش با تحلیل عاملی شیوه به سازه روایی بررسی نتیجهدار است.  معنا ٠١/٠و در سطح 
درصد واریـانس  ٣۴/٣١۵بود که در مجموع  ٣/٠از  باالتر عاملی بار با عامل پنج؛ استخراج ٢/٠از

  دار است.  معنا ٠١/٠سطح  در مقیاس کل و عوامل بین کند. همبستگی کل مقیاس را برآورد می
 ،یرفتـار مهـار، یگـر نظـارت خـود  ،خودمهـارگری انگیـزش از: عبارتنـد عوامـل بـه ترتیـب

  . یپذیر هدف و جنسی، یگر مهار ، خودیرفتار−هیجانی یگر مهار خود
 نهایی و آزمایشی مرحله دو در کرونباخ یآلفا ضریب مقیاس، اعتبار بررسی در :مقیاس اعتبار

 واسـت  بـوده ۶۶۶/٠بـاالتر از  همگـی گانـه، پنج ملعوا ی/ و ضرایب آلفا٠٩، ٩۴٢/٠ ترتیب به
 نیـز آزمـون بـاز−آزمون باشد. ضریب همبستگی می ٧۵٣/٠با  مقیاس برابر نیمه دو بین همبستگی

  ).١٣٩٠هنر،  (رفیعی باشد میدار  معنا ٠٠٠١/٠و در سطح است بوده  ۶٩٢/٠برابر
  

  ها تجزیه و تحلیل یافته

  آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش .١جدول 
  میزان خودمهارگری  میزان صبر گیری دینیجهت 

  ٣۶٢  ٣۶٢ ٣۶٢   حجم نمونه
  ٢٢/١٨٧  ۵١/١١٣ ١٧/١٩٩ پارامترهای توزیع نرمال  میانگین

  
  ٨٩/٢٢ ٩۴/٢٢ ٨۵/١٩ انحراف معیار

  ٠/۴٢۴  ٩۴١/٠ ٠/٧٩۶  Zآماره 
)Sig(  ١٣  ٣٣٩/٠ ١١٣/٠۵/٠  

  .ستفرض نرمال بودن برای همه متغیرها برقرار ا ،دهد نشان می ١طور که جدول  همان
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  آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرها .٢جدول 

 ٣  ٢ ١  
     - گیری دینیجهت. ١

    - ٢٩/٠** صبر.٢
  -  ۵۵/٠** ٣٣/٠ خودمهارگری .٣

  دار است. امعن ٠١/٠** در سطح 
گیری دینی و صبر با خودمهارگری بـه  رابطه بین جهت ،دهد نشان می ٢طور که در جدول  همان

  .ستا ٢۵/٣٠و  ٨٩/١٠به ترتیب  آنهاو ضریب تعیین  ۵۵/٠و  ٣٣/٠ترتیب 
  بینی است. گیری دینی قابل پیش میزان خودمهارگری براساس صبر و جهت اصلی: ۀفرضی

  
 خالصه مدل رگرسیون براساس متغیرها. ٣ جدول

)R( )٢R( ٢Rخطای معیار برآورد تعدیل شده  
۵٧٢/١٨ ٣٣/٠ ٣٣/٠  ٧/٠  

  
) محاسبه شده بـین Rچندگانه ( یب همبستگی، مقدار ضر٣با توجه به نتایج حاصل از جدول 

، ٣٣/٠، مقدار ضریب تبیین برابر بـا ۵٧/٠بین برابر  متغیر مالک وارد شده به مدل و متغیرهای پیش
د شو  متغیر وارد شده به مدل تبیین می دودرصد از تغییرات متغیر مالک، توسط این  ٣٣یعنی حدود 

آنهـا را در نظـر نگرفتـه و وارد مـدل  پژوهشـگرو بقیه تغییرات متغیر، توسط متغیرهای دیگـری کـه 
  .ستا ٣٣/٠شده برابر با  گردد و همچنین مقدار ضریب تبیین تعدیل تبیین می ،اند نشده

 
  نتایج محاسبه آزمون تحلیل واریانس .۴جدول 

  SSdfMS F  sig  مدل
 ٢٧٨٢/٣١٧٢٢ ۶٣۴۴۵/۵۶۵  رگرسیون

۵٠/٩٠ 
 

٠١/٠ 
 ۵١٢/٣۵٠ ٣۵٩ ۶٢٩/١٢۵٨٣٣  باقی مانده 

  ٣۶١ ١٩٣/١٨٩٢٧٩  کل

  
 ٠١/٠در سـطح معنـاداری  ۵٠/٩٠دست آمـده ه ب Fها،  با توجه به نتایج حاصل از تحلیل داده

از  یکـی کم دسـت ون معنادار بوده و ثانیـاً یآن است که اوًال رگرس یاین مطلب گویمعنادار است و ا
 ثر بوده است. ؤر مالک میمتغ ینیب شیبین در پ پیش یرهایمتغ
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  بین مربوط به متغیرهای پیش Tضرایب رگرسیونی و نتایج آزمون . ۵جدول 

  ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد نشده  مدل
t   سطح

  BStd. ErrorBeta معناداری
 ٠٠٢/٠ ٧۶/٨ - ١۴/١٠ ٩۵/٨٨  مقدار ثابت

 ٠٣/۴٠٠۵/٠ ٢٠/٠٠۵٢/٠١٨/٠ گیری دینی جهت
 ٠٠٢/٠ ٠٨/١١ ۴٩/٠٠۴۵/٠۴٩/٠ میزان صبر

  
بـین، اثـر معنـاداری بـر  دهد که هر دو متغیـر پیش و تحلیل رگرسیونی نشان می ۵ل نتایج جدو

  . استدرصد  ۴٩درصد و سهم میزان صبر  ١٨گیری دینی  مهارگری دارند که سهم جهت میزان خود
  

  گیری بحث و نتیجه

 هـا، پس از تجزیه و تحلیل اطالعات مشخص شد، با توجه به اینکه نتـایج حاصـل از تحلیـل داده
بـین وارد شـده بـه مـدل و  متغیـر پـیش دو) محاسبه شده بین Rچندگانه ( یب همبستگیمقدار ضر

درصـد  ٣٣یعنی حدود  ؛باشد می ٣٣/٠است، مقدار ضریب تبیین برابر با  ۵٧/٠متغیر مالک برابر 
و بقیـه تغییـرات متغیـر  دهمتغیر وارد شده به مـدل تبیـین شـ دواز تغییرات متغیر مالک، توسط این 

تبیـین  ،اند را در نظـر نگرفتـه و وارد مـدل نشـده آنها پژوهشگرالک، توسط متغیرهای دیگری که م
 ٣٣/٠و همچنین مقدار ضریب تبیین تعدیل شده (با در نظر گرفتن درجه آزادی)، برابـر بـا  شود می

ر معنـادا ٠١/٠، در سـطح ۵٠/٩٠دست آمده ه ب Fها،  با توجه به نتایج حاصل از تحلیل داده است.
 یرهایاز متغ یکی کم ستون، معنادار بوده و ثانیًا دیآن است که اوًال رگرس یاین مطلب گویاست و ا

، میـزان صـبر یونیل رگرسـیج تحلیر مالک مؤثر بوده است. با توجه به نتایمتغ ینیب شیبین در پ پیش
  اثر معناداری بر خودمهارگری دارد.

هـا و  یـافتگی سازمان یافراد دیندار، داراآید که  دست میه از رابطه معنادار متغیرهای این پژوهش ب
هـا  یافتگی را در پردازش شناختی کمک کنند. این سازمان آنهاتوانند  ای هستند که می ویژه یها بنه روان

زا را تحت تـأثیر  استرس یها دالعمل فرد از رویدا گیری و عکس توانند ارزیابی، تصمیم ها می بنه و روان
و  آنهـامقابلـه بـا  یها ها و هم بر شیوه تواند بر ارزیابی ما از رویداد این دینداری هم می بر قرار دهند. بنا

 یها  تر، معموًال از شـیوه گیری عمیق ها اثر بگذارد. افراد دیندار با جهت حتی بر چگونگی وقوع رویداد
از خـود  یمختلـف، سـازش بهتـر یهـا رو، در موقعیت از این ؛کنند میمدار استفاده  لهئرویی مس رویا

شـدید زنـدگی را تعـدیل کنـد. از جملـه  یها تواند آثار بحران دهند. درواقع، دیندار بودن می نشان می
هـا نشـان  د دارند، اثر مثبت آن بر خودمهـارگری اسـت. پژوهشکیبرآن تأ پژوهشگرانه کرات دین یتأث
ننـد و موجـب افـزایش کعمـل   زاهـا ننـده فشـارک لیتعـد عنوان به توانند می ینید یدهند که باورها می
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میـزان خودمهـارگری  ؛گیری دینی نوجوانـان بیشـتر باشـد  سطح جهت اندازهگری شوند. هر  مهار خود
گیری دینـی نوجوانـان بـاال  گر، هرچه نمره جهـتید سخنیشود و بالعکس. به  نوجوانان نیز بیشتر می

گیری  ابد. پس بـا برخـورداری از ویژگـی چـون جهـتی یش میز افزایخودمهارگری آنها ن   هنمر ،رود یم
گیری دینی بر خودمهـارگری  یابد. در باب تأثیر جهت دینی، توان درونی افراد به ویژه نوجوانان ارتقا می

د کیـأت یو اجتمـاع یمختلف فـرد یها در عرصه یله خودمهارگرئز، به مسین اسالم نید یها در آموزه
ظـم ک«، »اعتـدال«، »عفـت«، »ورع«، »تقـوا«چون  یمین عنوان در قالب مفاهیشده است. ا یفراوان
پرسـند دینـداری چـه خصوصـیتی اسـت کـه در  و... مطرح شده اسـت. بسـیاری امـروزه مـی» ظیغ

رسد و بـا تـأثیر خـود، از فروپاشـی روانـی بـه راسـتی جلـوگیری  ترین شرایط به فریاد افراد می سخت
بخـش  های دیگر نشان دادند که سطح باالی دینداری، عامـل سـعادت ند. این پژوهش و پژوهشک می

چنـان از دینـداری سـخن  کند. در سخنی از سخنان علـی یعنی خودمهارگری را کنترل می ،زندگی
فرمایـد: مـن  دینداری مساوق و معادل خودمهارگری است. آن حضرت می رفته است که گویی اساساً 

کـرد. از سـلطنت  ادری در راه خدا داشتم. کوچکی دنیا در چشمش او را نزد من بزرگ میدر گذشته بر
یافـت  کـرد و اگـر چیـزی مـی اشـتها پیـدا نمـی ،یافـت بنابراین به چیزی که نمـی ؛شکمش بیرون بود

  .ق)١۴١۴(صبحی صالح،  کرد... روی نمی زیاده
گری نیـز، بـه دلیـل اینکـه  مهـار در باب تأثیر خصیصه صبر اسالمی به صورت جداگانه بر خود

ای است؛ نتیجه آن، کنترل رفتار  داری و صبر، مستلزم مدیریت و غلبه بر احساسات لحظه خویشتن
هـای گونـاگون  تکانشی و تالش بیشتر در مسیر سلوک عاقالنه است که کارایی نوجوانان را در حیطه

هـای صـبر اسـالمی  دهد. افراد صبور کـه بـا آمـوزه دگی از جمله میزان خودمهارگری افزایش میزن
 یفشـارزا یهـا تیانـد، موقع بخشی از زندگی خود پذیرفته عنوان بهبیش آن را یا  آشنایی دارند و کم

رخـواه یخمعتقدند همواره خدا  آنهاست. یاز آن ن یزیه گرکدانند  می یاله یریرا برنامه و تدب یزندگ
 فرمایـد: که خداونـد متعـال در سـوره بقـره مـی چنان؛ رساند آسیبی نمی آنهاو به  استبندگان خود 

نَ ال« ءٍ مِّ یْ مْ بِشَ نَّكُ لَنَبْلُوَ الـْوَ فِ وَ وْ ينَ ـْخَ ابِرِ ِ الصَّ بَرشِّ اتِ وَ رَ الثَّمَ سِ وَ َنفُ األْ الِ وَ وَ َمَ نَ األْ نَقْصٍ مِّ وعِ وَ ينَ  جُ الَّذِ
تْ  ابَ ا أَصَ عونَ إِذَ اجِ إِنَّـا إِلَيْهِ رَ ا هللاِِ  وَ الُواْ إِنَّ يبَةٌ قَ صِ م مُّ ـمُ  هُ لَـٰئِکَ هُ أُوْ ةٌ وَ َ محْ رَ ِمْ وَ هبِّ ن رَّ اتٌ مِّ لَوَ مْ صَ يْهِ لَ لَـٰئِکَ عَ أُوْ

ونَ  تَدُ هْ هـا  هـا و میوه هـا و جـان ؛ قطعًا همه شما را با چیزی از ترس، گرسنگی و کاهش در مـالالْـمُ
رسـد،  کـه هـر گـاه مصـیبتی بـه ایشـان می ! آنهابشارت ده کنندگان کنیم و به استقامت آزمایش می

هایی هستند که الطاف و رحمـت  گردیم! اینها، همان یم و به سوی او بازمییآِن خداگویند: ما از  می
  .)١۵٧−١۵۵(بقره،  »هستند! یافتگان و آنها هدایت است خدا شامل حالشان شده

رفـت، بیـان  هنگامی که از مکه بـه سـوی عـراق مـی این همان چیزی است که امام حسین
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(لشکریان کوفه) در سرزمینی در میان نـواویس و  ها درندگان بیابان بینم که داشت و فرمود گویی می
کنند. از  های خالی خود را پر می های گرسنه خود را سیر و انبان قطعه و شکم کربال اعضای مرا قطعه

مفری نیست. رضـایت خداونـد رضـایت مـا  ،پیشامدی که قلم قضای الهی به آن تعلق گرفته است
ورزیم و خداوند اجر صبرکنندگان را  بیت است و در مقابل بال و امتحان او صبر و استقامت می اهل

 ).٣٩، ص١٣٩٨د (نجفی، کربر ما عنایت خواهد 
  

  و کاربردی های پژوهشی پیشنهاد

تر و    های کوتـاه شـود کـه از پرسشـنامه ها، پیشـنهاد می با توجه به طـوالنی بـودن پرسشـنامه. ١
  ؛آور نباشند  تری استفاده شود که کسالت  دقیق
شـود کـه از  ها، پیشنهاد می های احتمالی و افزایش دقت آزمودنی گیری به منظور کاهش سو. ٢
  ؛اریافته یا گزارش استفاده شودساخت تری مانند مصاحبه نیمه  های دقیق  ابزار
گیری دینی، تربیت دینی درسـت،  های آموزشی جهت آشنایی با اهمیت جهت   گاه گزاری کار بر .٣

هایی  در زندگی در سطح آمـوزش و پـرورش و سـازمان آنهاگری و اهمیت  مهار  صبر و تأثیر آن بر خود
  در عرصه تعلیم و تربیت فعال هستند.  هایی که  د مانند سازمان تبلیغات و ارشاد اسالمی و نها

گیری دینی پرداختـه  صبر و جهت براساسگری  مهار   بینی میزان خود در این پژوهش، به پیش .۴
های مؤثر در سالمت روان مانند عزت  شود سایر مؤلفه های آتی، پیشنهاد می  شده است. در پژوهش

  شود؛آمدی بررسی  کار واری و خود زندگی، امید   مانی، سر  نفس، شاد
دینـی و  ـ  بـر آمـوزش و پـرورش در مراکـز تربیتی ، افـزونشود که این پژوهش پیشنهاد می .۵
به منظور شناخت جو فرهنگـی  ؛خورد کمتر به چشم می آنهاگیری مذهبی در  هایی که جهت  محیط
هـت ریزی درسـت در ج گیری دینـی نوجوانـان آن منـاطق و برنامـه سنجی و فهم نوع جهت و سطح

  ؛ها انجام گیرد گیری دینی و ارتقای سالمت روان در این محیط آموزش جهت
های پـیش رو، فقـط بـر روی  شود از آنجا که این پژوهش با توجه به محـدودیت پیشنهاد می .۶

های آینده بر روی جوانان، میانساالن و سالمندان نیز انجام گیرد  نوجوانان انجام گرفت؛ در پژوهش
گاهی یافته و بتوان با ارتقای اعتقـادات دینـی،  دین ارآثتا همگان از  مداری و صبر بر سالمت روان آ

  ؛گامی مؤثر را در جهت بهبود بهداشت روان اقشار مختلف جامعه برداشت
شــود در  بــا توجــه بــه نقــش تربیتــی پــدر و مــادر در ســالمت روان فرزنــدان، پیشــنهاد می .٧

گری  مهـار صـبر و خود یری مـادران و پـدران در ارتقـامدا های آینده به نقش مذهب و دین پژوهش
های مؤثری را در جهـت بهبـود   های درست والدین، گام فرزندان نیز پرداخته شود تا بتوان با آموزش

  سالمت روانی فرزندان برداشت. 
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