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Abstract 
 

Background and Purpose: Patience is one of the important indicators 
of the personal and social health. It is essential to foster this virtue by 
considering its structures since it fulfills crucial functions. Regarding this, 
the aim of the present study was to predict the patience based on the 
worldly and divine attachments among students. 

Materials and Methods: This correlational study was conducted on 
209 students of Shiraz University, who were selected through convenience 
sampling technique. The data were collected using the Patience Scale, 
attachment to God inventory, and worldly attachment questionnaire. The 
data analysis was performed through the stepwise and simultaneous 
regression. 

Results: The results showed that the worldly attachment and avoidant 
attachment style can significantly and negatively predict the patients. In 
addition, the secure attachment to God could predict the patience 
significantly and positively. 

Conclusion: Considering the role of this religious virtue in mental 
health, the therapists and researchers should pay special attention to its 
underlying components. 
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  و همكاران ريامنصوره مهدي

  

  ١٣٩٥، پاييز و زمستان ٢شمــاره  ،٤دين و سالمت، دوره       ٣٠

  

  
   

 شجويان اساس تعلق مادي و دلبستگي به خدا در دانبيني صبر برپيش

  
  ٢علي گودرزيمحمد ،٢رضا تقويسيد محمد، *١ريامنصوره مهدي

 

 
  

  

 چكيده

با توجه باشد و هاي مهم سالمت فرد و جامعه ميصبر يكي از شاخص سابقه و هدف:

هاي زيربنايي صبر توجه به پايه كاركردهاي بسيار مهم صبر، پرورش آن ضروري است.به 

هدف از پژوهش حاضر،  ند به پرورش اين فضيلت كمك نمايد. در اين ارتباط،توامي

   بود. ياندر دانشجواساس تعلق و دلبستگي به خدا بيني صبر برپيش

باشد كه جامعه آماري پژوهش حاضر از نوع مطالعات همبستگي مي ها:مواد و روش

گيري در صورت نمونهها بهآننفر از  ٢٠٩آن را دانشجويان دانشگاه شيراز تشكيل دادند و 

هاي صبر، تعلق و دلبستگي به خدا دسترس انتخاب شدند. ابزارهاي پژوهش شامل: پرسشنامه

ها از روش رگرسيون همزمان و گام به منظور تجزيه و تحليل دادهبود. الزم به ذكر است كه به

  استفاده شد.گام 

صورت منفي و گي اجتنابي، صبر را بهنتايج نشان داد تعلق مادي و سبك دلبست ها:يافته

كننده مثبت ينيبشيپ تواندنمايد. همچنين، دلبستگي ايمن به خداوند ميبيني ميمعناداري پيش

  و معنادار صبر باشد.

درمانگران و پژوهشگران  ،در سالمت روان يلفه مذهبمؤ ينتوجه به نقش ابا  استنتاج:

  .ه باشندصبر داشت يربناييز يهالفهمؤ يتبه تقو يايژهتوجه و يدبا
  

  تعلق، دانشجويان، دلبستگي به خدا، صبر: هاي كليديواژه

  

  
  

روانشناســي  دانشــجوي دكتــراي - ١
ني، دانشكده علــوم تربيتــي و بالي

 روانشناسي، دانشگاه شيراز، ايران

، دانشكده علــوم تربيتــي و استاد - ٢
  روانشناسي، دانشگاه شيراز، ايران

  
  

  رياهديمنصوره م :* مؤلف مسئول

دانشكده علوم تربيتي و روانشناســي، 
  دانشگاه شيراز، ايران

  

  

Email: 
mansurehmahdiar@yahoo.com 

  
  
  ١٣٩٤اسفند  ٢٢: دريافت

   ١٣٩٥مهر  ١٠اصالحات: 
  ١٣٩٥بان آ ١٦پذيرش: 

 

  مقاله پژوهشي

 .٢٩- ٣٨صفحه:  ١٣٩٥، سال ٢، شماره ٤دوره 

 دين و سالمت 

 ادي و دلبستگي به خدا در دانشجويان اساس تعلق مبيني صبر برپيش .محمدعلي، گودرزي؛ سيد محمدرضا، تقوي؛ منصوره، يارمهدي :استناد

).فارسي( ٢٩- ٣٨): ٢(٤؛١٣٩٥ پاييز و زمستان دين و سالمت، .دانشگاه شيراز
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 ...به خدا يو دلبستگ ياساس تعلق مادصبر بر ينيبيشپ

 

  ٣١    ١٣٩٥ان ، پاييز و زمست٢شمــاره  ،٤دين و سالمت، دوره 

  

  همقدم
  از ناشينظام مفاهيم پايه در هر رشته علمي 

شناسي، شناسي، انسانهستي :نگاه فلسفي آن (شامل
بسيار  ،بنابراين ؛باشدشناسي) ميشناسي و ارزشمعرفت

 - حوزه علوم انساني اگر پژوهشگرانخواهد بود  انگارانهساده
توانند متغيرها و نظام مفاهيم اسالمي تصور نمايند كه مي

پايه علم ديني را از مفاهيم پايه علم رايج اخذ نمايند. اولين 
مفاهيم  عريفپردازي در زمينه علم ديني، تقدم براي نظريه

يكي . )١باشد (ميپايه در هر رشته علمي با رويكرد ديني 
هاي تواند در تبيين پديدهاز مفاهيم پايه و بنيادي كه مي

رواني از ديدگاه اسالم كارساز شود، مفهوم صبر است. صبر 
گيري شخصيت انسان ايفا نقش بسيار مهمي در شكل

كند؛ زيرا، هم با جنبه فردي و هم با جنبه اجتماعي مي
ير سو تأثانسان سر و كار دارد. به سخن ديگر، از يك

سزايي در زندگي شخصي انسان دارد و از سوي ديگر در به
، روازاينباشد؛ تنظيم تعامالت اجتماعي وي اثرگذار مي

ي توان گفت كه رشد و سالمت فرد و اجتماع، تا اندازهمي
زيادي به اين صفت وابسته است. گستردگي تأثيرات مثبت 

چه در سطح فرد و چه در سطح -اين فضيلت اخالقي 
توان آن را يكي از اي است كه ميبه اندازه -عهجام

  ).٢هاي سالمت فرد و جامعه دانست (شاخصه

كردن، شكيبيدن، شكيبايي« معنايدر لغت به صبر

در اصطالح علماي و  )٣(بوده  »نقيض جزع و پاييدن

ها، اخالق، عبارت است از ثبات و آرامش نفس در سختي
شادي از اي كه گونههب ؛هاو مقاومت در برابر آن شكالتم

بيرون نرود و  ،و آرامشي كه پيش از آن حوادث داشت
زبان خود را از شكايت و اعضاي خود را از حركات ناهنجار 

در زبان انگليسي و حتي در زبان فارسي  ).٤نگاه دارد (
اي را يافت كه معناي عميق صبر را در بر توان واژهنمي

اقسام صبر بايد به همين دليل، براي داشته باشد؛ به 
هاي متفاوتي بود. با توجه به گستردگي مفاهيم دنبال واژه

هاي يكي از روشتوان را ميصبر ، شده در صبرگنجانده
كه موجب اعتدال روان آدمي تعريف كرد تنظيمي خود
  قدرت استفاده ،تنظيمي). منظور از خود٥گردد (مي

  رونيهاي داز راهبردهايي است كه در مقابل محرك

غضب و خشم) و يا  انند(از قبيل افكار و حاالتي م
هاي محيطي (مانند رويارويي با حوادث ناگوار، محرك
 شدنخارجانسان را از  ،هاي افراطي)يا خوشيو ها ناكامي

   دارد.مي از تعادل باز

در قرآن كريم و روايات معصومين براي صبر، نتايج و 
، پيروزي در دنيا، و رواني آثاري همچون سالمت جسماني

به لطف خدا، استجابت دعا و  هامشكالت و سختيتبديل 
حضرت علي (ع)  ).٦شدن به بهشت بيان شده است (وارد
كه دوست دارد عمري طوالني داشته  كسي"د: يامفرمي

 "آماده كند شكالتدر برابر مرا بايد قلبي صبور  ،باشد
 د صبرمور هاي مختلفي درپژوهشدر اين ارتباط،  .)٧(

عنوان به كند؛بر اهميت آن تأكيد مي كه انجام شده است
 در روانشناختي -اخالقي ،مثال، اهميت اين سازه ديني

)، كاهش پرخاشگري و ٨( افسردگي و اضطراب كاهش
. )٦( ييد رسيده استأاي به تانتخاب راهبردهاي مقابله

)، سالمت ٩بيني رضايت زناشويي (نقش صبر در پيش
) نيز نشان ١٢اميد ( و )١١، تعالي معنوي ()١٠عمومي (

  داده شده است.
توان صبر را مييك نكته بسيار مهم اين است كه 

اي به . امام علي (ع) در نامه)٦( امري آموختني دانست
خود را براي استقامت در برابر "نويسند: فرزند خود مي

مشكالت عادت ده كه شكيبايي در راه حق، عادتي 
كاركردهاي بسيار مهم . با توجه به )١٣( "پسنديده است

توجه به  باشد وصبر، پرورش آن در تمام افراد ضروري مي
تواند به پرورش اين فضيلت هاي زيربنايي صبر ميپايه

  كمك نمايد.
هاي هاي اندكي به بررسي زمينهپژوهشتاكنون، 

 )،٢٠٠٩در پژوهش نوري ( اند.زيربنايي اين فضيلت پرداخته
ارزشمندي آن يكي  و دن هدف (رضايت خداوند)بومشخص

به نقش هدف  روانشناسان بسياريهاي صبر است. از پايه
كردن با مطرح Adlerاز جمله  ،انددر رفتار اشاره داشته

 افراد براي زندگي"گويد: مي »نگري تخيليغايت« مفهوم

كنند كه آفرينند و طوري عمل مياهداف خيالي مي خود
 "ها مقصود نهايي زندگي هستندصي آنشخ اهدافگويي 
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  و همكاران ريامنصوره مهدي

  

  ١٣٩٥، پاييز و زمستان ٢شمــاره  ،٤دين و سالمت، دوره       ٣٢

  

توانستند كودكان  ،Michelleو  Banduraدر آزمايش  .)١٤(
از پاداش  ،آيندهدر  بهتر پاداشبا اميد دستيابي به 

درحقيقت، زماني  ).١٤( نندپوشي كچشمتر كنوني كوچك
ها را تحمل داند چرا و به چه دليل بايد سختيفرد ميكه 

در قرآن به هدف صبر اشاره ، روازاين ؛كندصبر مي نمايد،
و هم در طلب رضاي خداي خود صبر در " شده است:

 ،از نظر يك مؤمن، باالترين هدف ).١٥( "رندگييپيش م
نظر بهبنابراين،  )؛١٤باشد (ميجلب رضاي پروردگار 

شود فرد رسد قرب به خداوند و دلبستگي به او باعث ميمي
اي براي نزديكي به وان وسيلهعنها و مشكالت بهبه سختي

ها كنار تر با آنخداوند و جلب رضايت او بنگرد و راحت
  آمده و صبر نمايد.

هاي زيربنايي صبر در اين يكي ديگر از زمينه
رغبتي به امور منافي هدف (زهد و رهايي از بيپژوهش، 

با وجود داشتن فرد  مطرح شده است. چنانچه ها)هوس
 ه چيزهايي منافي هدفب، هدف مشخص ارزشمند

هاي رسيدن به هدف را تواند سختيمند باشد، نميعالقه
يكي از  ي. قرآن كريم در موارد متعدد)١٤،١٥( تحمل كند

داند: مندي به دنيا ميصبري بشر را عالقهعلل انحراف و بي
ها را خدا سختيدليل چنين نيست كه انسان نتواند به"

اين دنياي زودگذر را  شما ،بلكه درحقيقت ؛تحمل نكند
 "كنيدهمين دليل آخرت را رها مي دوست داريد و به

ه دارد: پايصبر چهار ": فرمايدمي حضرت علي (ع) ).١٦(
كس شوق بهشت داشته  شوق، ترس، زهد و انتظار. هر

كس از آتش  هر ؛كشدباشد، از هوا و هوس دست مي
دنيا كس به  هر ؛داردها خود را نگه ميبترسد، از حرام

 سك ها را به چيزي نگيرد و هراعتنا باشد، گرفتاريبي
؛ بنابراين، )١٧( "منتظر مرگ باشد، در كارهاي خير بكوشد

باشد، رسد مسأله ديگري كه زيربناي صبر مينظر ميبه

ي امعنبه »تعلق«مفهوم ها است. رهايي از تعلق و وابستگي

غير از و وابستگي و عالقه شديد و افراطي به امور مادي 
نحوي كه امور به ؛ها) است(اعم از افراد، اشيا و موقعيت خدا

، خود هستنداي براي رشد و تعالي انسان مادي كه وسيله
هدف شوند و انسان را از توجه به بسياري از امور تبديل به 

   .)١٨( تر باز دارندتر و متعاليمهم

از  توان گفت كه از ديد اسالم، يكيدرمجموع، مي
شده در سالمت روان كه امل اساسي مشخصعو

ييد كرده أاثربخشي آن را ت ،هاي متعدد تجربيپژوهش
تعيين عوامل مؤثر در صبر و تقويت باشد. صبر مياست، 

تواند راه را براي پرورش صبر هموارتر نمايد. ها ميآن
 نقشبررسي  پيدر كه اين پژوهش  شايان ذكر است

باشد، بيني صبر ميشتعلق و دلبستگي به خدا در پي
بيني اولين پژوهش تجربي در نوع خود است. پيش

بيني شود كه اين دو مؤلفه، نقش مهمي را در پيشمي
   صبر ايفا نمايند.

  

  ها مواد و روش
پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصيفي و همبستگي 

باشد. جامعه آماري اين پژوهش را دانشجويان دانشگاه مي
اي به نمونهد. جهت انجام اين پژوهش، شيراز تشكيل دادن

 نفر از دانشجويان دختر و پسر دانشگاه شيراز به ٢٠٩حجم 
و مورد آزمون  گرديد گيري دردسترس انتخابروش نمونه

ها با استفاده ند. الزم به ذكر است كه تمامي دادهقرار گرفت
بررسي شدند. همچنين، براي تحليل  SPSS 16افزار از نرم
در آمار توصيفي از ميانگين و انحراف استاندارد ها داده

استفاده گشت و در آمار استنباطي از ضريب همبستگي 
  پيرسون، رگرسيون همزمان و گام به گام بهره گرفته شد.

و  وسيله خرماييهبمقياس صبر: اين مقياس  - ١
بندي گويه و با مقياس درجه ٢٥در قالب ) ١٩( همكاران
مًال درست تا كامالً نادرست (كه از اي از كادرجه ٥ليكرت 

براي تعيين و  ساخته شدشود) گذاري مينمره ٥تا  ١
نتايج . گشتاستفاده  يتحليل عاملروش از  آنروايي 

لفه صبر بود كه ؤم ٥دهنده وجود تحليل عاملي نشان
شدن، شكيبايي، رضايت، استقامت و درنگ ترتيب متعاليبه
درصد از واريانس كل  ٥٢ ،لفهؤم ٥اين  و گذاري شدندنام

منظور سنجش پايايي بههمچنين، دند. بيين نمونمونه را ت
مقياس صبر از روش محاسبه ضرايب آلفاي كرونباخ 

تا  ٦٠/٠ها از مقياسبراي خرده كه ميزان آن استفاده شد
كل براي د و ضريب آلفاي كرونباخ دست آمبه ٨٤/٠

  .گزارش گرديد ٨٦/٠مقياس 
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 ...به خدا يو دلبستگ ياساس تعلق مادصبر بر ينيبيشپ

 

  ٣٣    ١٣٩٥ان ، پاييز و زمست٢شمــاره  ،٤دين و سالمت، دوره 

  

گويه  ٣٦: اين پرسشنامه شامل لقپرسشنامه تع -٢
اي از كامًال درست درجه ٥است كه در قالب مقياس ليكرت 

گذاري نمره ٠تا  ٤تا كامًال نادرست تنظيم گرديده و از 
بازآزمايي و  روشاز دو  اين پرسشنامهپايايي  شود.مي

 ٨٧/٠ترتيب ضرايب پايايي به و شدهآلفاي كرونباخ بررسي 
الزم به ذكر است كه . ه استدست آمدبهبراي آن  ٨٨/٠و 

روش استفاده  چهاربراي مطالعه روايي اين پرسشنامه از 
 وسيلهبهروايي سازه پرسشنامه تعلق همچنين، . گرديد

تعيين ضريب همبستگي بين اين پرسشنامه با 
هاي ناكارآمد و افسردگي انجام هاي صبر، نگرشپرسشنامه
 ٤٢/٠و  ٦٩/٠، - ٥٨/٠ترتيب ضرايب همبستگي شد كه به

. تحليل عامل اكتشافي براي )>٠٠١/٠P( دست آمدبه
ترتيب دست داد كه بهسه عامل را به نيز پرسشنامه تعلق

تعلق به وضع موجود، تعلق به ماديات و تعلق عاطفي نام 
درصد از واريانس  ٤/٣٣، درمجموع و اين سه عامل ندگرفت

هاي هتمام گوي ،. همچنيننمايندميكل را تبيين 
هاي اين مقياسپرسشنامه تعلق با نمره كل و تمام خرده

پرسشنامه با يكديگر و با نمره كل همبستگي معناداري 
  .)١٨( دارند

پرسشنامه م: پرسشنامه دلبستگي به خدا در اسال - ٣
دلبستگي به خدا با هدف سنجش دلبستگي مسلمانان به 

ت كه الي ارائه شده اسؤس ٣٧صورت يك پرسشنامه خدا به
صورت طيف ليكرتي از عدم توافق خيلي هر گزاره آن به

. شودگذاري مي) نمره٧) تا توافق خيلي شديد (١شديد (
عامل فرعي  چهارپرسشنامه نشان داد كه اين تحليل عاملي 

دو عامل اساسي  ذيلدر اين پرسشنامه وجود دارد كه در 
 (برداشت دروني از خود و برداشت دروني از خدا) خالصه

با مبناي نظري  شكل دقيقيبه اين عوامل  .دنشومي
دهنده روايي دروني پرسشنامه د و نشانندلبستگي توافق دار

هماهنگي پايگاه تئوريكي آن نيز و شاخص روايي سازه و 
 :ند ازهست . چهار عامل اساسي پرسشنامه عبارتباشندمي

بودن موضوع دلبستگي، پايگاه امن، پناهگاه مطمئن
زا و به موضوع دلبستگي در مواقع استرس يجوارجوي

اعتراض به جدايي موضوع دلبستگي. اين چهار عامل عملكرد 
  دو الگوي كاري دروني ذيليند و سيستم دلبستگي در آفر

دهنده گيرند و نشانمي ياز خود ديگري (خدا) جا
شده در پرسشنامه بودن عوامل پيدا مراتبيسلسله

آلفاي كرونباخ براي بعد  ،اخصباشند. افزون بر اين شمي
الگوي دروني از و براي  ٩٠/٠ معادل الگوي دروني از خدا

 همساني همچنين، شده است.گزارش  ٨٥/٠ برابر با خود
 ، عامل پناهگاه مطمئن٨٨/٠ معادل دروني عامل پايگاه امن

و عامل  ٨٦/٠ معادل ، عامل اعتراض به جدايي٩٣/٠ برابر با
توان اين مي ،. درمجموعباشدمي ٩/٠ برابر با جوارجويي
يك آزمون كارآمد  ،لحاظ روايي و پاياييبه آزمون را 

  ).١٩،٢٠دانست (

  
  هاروش اجراي پرسشنامه

 و هاقبل از ارائه پرسشنامه ،گيريپس از نمونه
  توضيحات الزم در ،دانشجويان رضايتمنظور جلب به

و نيز ها مورد هدف پژوهش و نحوه تكميل پرسشنامه
در  صورت شفاهي ارائه گرديد.بهها ماندن پاسخمحرمانه

مقياس ترتيبي داده شد كه  سهتكميل همزمان اين 
پرسشنامه و سپس، ها ابتدا مقياس صبر آزمودنيتعدادي از 

دلبستگي و تعلق را تكميل نمايند. تعدادي ديگر نيز ابتدا 
هاي صبر و به پرسشنامه دلبستگي و سپس، به پرسشنامه

پاسخ دهند و درنهايت، تعدادي ابتدا به پرسشنامه  تعلق
 هاي صبر و تعلق پاسخ گويندتعلق و سپس، به پرسشنامه

عمل آيد. بهجلوگيري  نتايج پژوهشبر ترتيب اثرات  تا از
شايان ذكر است كه معيار ورود به مطالعه، اشتغال به 
تحصيل در دانشگاه شيراز بود و عدم تسلط كامل به زبان 

  باعث خروج چند پرسشنامه از مطالعه گرديد.فارسي 
  
 هايافته

 ١٠٨نفر ( ٢٠٩اين پژوهش،  دركنندگان تعداد شركت
 ١٩٠ها (توجهي از آندختر) بود كه تعداد قابل ١٠١پسر و 

نفر نيز در مقطع تحصيالت  ١٩نفر) در مقطع كارشناسي و 
ها نيز از تكميلي مشغول به تحصيل بودند. دامنه سني آن

) ٥١/٣(انحراف استاندارد  ٢٨/٢١و ميانگين آن  ٣٢تا  ١٨
  درصد) از دانشجويان ٦٣نفر ( ١٣٢بود. همچنين، 

  درصد) در ٢٢نفر ( ٤٧هاي علوم انساني، در رشته
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  و همكاران ريامنصوره مهدي

  

  ١٣٩٥، پاييز و زمستان ٢شمــاره  ،٤دين و سالمت، دوره       ٣٤

  

  : ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي مورد بررسي در پژوهش١جدول 
  درنگ  استقامت  رضايت  شكيبايي  شدنمتعالي  صبر  تعلق  سبك اجتنابي  سبك اضطرابي  سبك دلبستگي ايمن  متغير مورد بررسي

  ٣٣/٧  ٧٨/٧  ٥١/٩  ٥٧/١٤  ٩٦/٢٠  ٦٠  ٨٩/٦٧  ٧٥/٧٣  ٥١/٥٦  ٩٦/١٨٢  ميانگين
  ٤٩/٢  ١٣/٢  ٦٤/٢  ٤٠/٤  ٣٠/٥  ٣٨/١٢  ٢٧/٢٢  ٧/٩  ٣٢/٦  ١٧/٣٩  انحراف استاندارد

  
 ١٥هاي فني و مهندسي و مابقي دانشجويان (دانشكده

ورزي و دامپزشكي مشغول به هاي كشادرصد) در دانشكده
آمار توصيفي متغيرهاي مورد ، ١جدول تحصيل بودند. در 

  ه شده است.ئبررسي ارا
و  نظــر منظور بررسي چگونگي ارتباط متغيرهاي موردبه

هــاي هاي بعــدي، همبســتگيكسب اعتبار براي انجام تحليل
  سبه گرديد.ضريب همبستگي پيرسون محاوسيله بهها آن

) >٠٠١/٠P( متغيــر صــبر ،٢جــدول  يجبر طبــق نتــا
اضــطرابي  ي بــا دلبســتگي ايمــن ورابطه مثبت و معنادار

دلبســتگي در مقابل، رابطــه ايــن متغيــر بــا تعلــق و  دارد.
  .)>٠٠١/٠Pباشد (اجتنابي، منفي و معنادار مي

صبر از بيني پيش تعلق در نقشمنظور بررسي به
وان متغير عنبهنمره تعلق  رگرسيون همزمان استفاده شد و

وارد معادله  مالكعنوان متغير به صبربين و متغير پيش
مشاهده  ٣طور كه در جدول همان .گرديدرگرسيون 

تحليل واريانس صبر براساس نمره تعلق F ميزان شود، مي
  باشد. معنادار مي ٠٠١/٠سطح 

اساس متغير برصبر بيني مربوط به پيشضريب بتاي 
بودن اين نفيتوجه به م باو  است -٥٧/٠تعلق معادل 

 ٢٣توان گفت كه ضريب و نگاهي به ضريب تعيين مي
 تعلقتوسط  عكوسصورت مبه صبردرصد از ميزان 

  شود. بيني ميپيش
  

: ماتريس همبستگي بين متغيرهاي پژوهش٢جدول   

 

ي ايمن
ستگ

 دلب

ي
ي اضطراب

ستگ
 دلب

ي
ي اجتناب

ستگ
 دلب

ق
 تعل

 صبر

/**٦٧ ١ دلبستگي ايمن  ٥٠/ -**  ٩١/ -**  ٤٨**/  
يدلبستگي اضطراب   ٣٩ ١/ -**  ١٧/ -**  ٣٥**/  
يدلبستگي اجتناب    ٤٤ ١**/  ٤٥/ -**  

**- /٥٧ ١    تعلق  
 ١     صبر

** P< ٠٠١/٠  

 يهاو شاخص انسيوار ليتحل ون،ي: مدل رگرس٣جدول 
  اساس نمره تعلقصبر بر ينيبشيپ يآمار

  مدل
مجموع 
  مجذورات

درجه 
  آزادي

ميانگين 
  مجذورات

F 
سطح 

 معناداري

  ٥٢/١٠٥١٩  ١  ٥٢/١٠٥١٩  رگرسيون
٠٠١/٠  ٧٤/١٠١  

  ٣٩/١٠٣  ٢٠٧  ٩٥/٢١٤٠٢  ماندهباقي

  
هاي دلبســتگي منظور بررسي نقش ســبكهمچنين، به
از رگرسيون گام بــه گــام اســتفاده بيني صبر به خدا در پيش

. دليل استفاده از اين رگرسيون آن است كه در اين مدل، شد
شــود و بــا هاي مختلف حــذف ميرها در گامپوشاني متغيهم

هاي دلبســتگي تاحــدودي بــا يكــديگر توجه به اينكه ســبك
ــيون مــا را در  ــن رگرس ــتفاده از اي ــد، اس ــتگي دارن همبس

ذكر ايــن نكتــه ضــرورت  رساند.گيري صحيح ياري مينتيجه
بــين و عنــوان متغيــر پــيشبــه هاي دلبستگيدارد كه سبك

رگرســيون  وارد معادلــه مــالكعنــوان متغيــر بــه صبرمتغير 
سبك دلبستگي ايمــن  هاي دلبستگي نيزسبك. از بين ندشد

ــدوارد معادلــه و اجتنــابي     نتــايج نشــان داد كــه .گرديدن
ــدار  ــام  Fمق ــابيدر دو گ ــن و اجتن ــتگي ايم ــادار  دلبس   معن

 و =٥٧/٤٢Fدر گــام اول و  >٠٠١/٠Pو  =٩٣/٦٢Fباشــد (مي
٠٠١/٠P< دلبســتگي ايمــن و  ،يگــرعبــارت ددر گام دوم). به

. ضــريب رگرســيون دبيني نمايرا پيش صبرتواند مي اجتنابي
  .بيني در جدول زير گزارش شده استمربوط به پيش

ضريب  در متغير  دهد كهنشان مي ٤نتايج جدول 
كه در سطح است  ٤٨/٠ معادل (گام اول) دلبستگي ايمن

توان مي . با توجه به ضريب تعيينباشدمي معنادار ٠٠١/٠
  هاي ايمن وسبكرا  صبر درصد از واريانس ٢٩ گفت كه

   

اساس بر صبربيني : ضريب رگرسيون مربوط به پيش٤ل جدو
  هاي دلبستگيسبك

  R 2R  B  Beta  T  P  متغير

  ٠٠١/٠  ٩٣/٧  ٤٨/٠  ١٥/٠  ٢٣/٠  ٤٨/٠  دلبستگي ايمن
  دلبستگي ايمن

٢٩/٠  ٥٤/٠  
٠٠١/٠  ٠٢/٥  ٣٤/٠  ١٠/٠  

  ٠٠١/٠  - ١٥/٤  - ٢٨/٠  - ٣٥/٠  دلبستگي اجتنابي
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 ...به خدا يو دلبستگ ياساس تعلق مادصبر بر ينيبيشپ

 

  ٣٥    ١٣٩٥ان ، پاييز و زمست٢شمــاره  ،٤دين و سالمت، دوره 

  

  نمايند.بيني ميپيش اجتنابي
  

  بحث
توجــه با وجــود اهميتــي كــه صــبر دارد، پيشــينه قابل

هاي موجود خورد. پژوهشتجربي در مورد آن به چشم نمي
اند و توجــه نيز در بيشتر موارد بر اهميت صبر تأكيد داشــته

حــالي  اند. اين درزيادي به عوامل زيربنايي آن مبذول نكرده
اســت كــه شناســايي ايــن عوامــل در آمــوزش آن اهميــت 

 ،هــدف از پــژوهش حاضــربســياري دارد. در ايــن ارتبــاط، 
صبر بــود. بــا توجــه بــه روايــات و  شناسايي عوامل زيربنايي

هاي دلبســتگي بــه پيشينه موجود، دو عامل تعلق و ســبك
عنوان دو عامــل از عوامــل زيربنــايي صــبر شــناخته خدا بــه

  ها بود). اين پژوهش درصدد تعيين نقش آنشدند (كه 
از كنندگي تعلق، ابتدا بينيمنظور تعيين پيشبه

همزمان استفاده شد. نتايج نشان داد كه تعلق در رگرسيون 
هاي قرآني و اين يافته با آموزهبيني صبر نقش دارد و پيش

باشد. حضرت علي (ع) ميهمسو  (ع) سخنان معصومين
 "شكيبا باشيد دان بزرگ و آزادگانچون مر" :فرمايدمي

هاي آزاد از انسانفقط  رسدنظر ميبه ،عبارت ديگر. به)٢١(
ها و مشكالت صبر ها، شكستتوانند در فقدانتعلق مي

هاي اين پژوهش با نتايج پژوهش نوري كه . يافتهدننماي
 باشدداند، همسو ميمندي به دنيا را مانع صبر ميعالقه

يار در پژوهش خود نشان داد راستا، مهدي. در اين )١٤(
تواند نقش مهمي را در افسردگي ايفا نمايد كه تعلق مي

)٢٢ .(Eliot  نيز بر اين باور است كه تكيه بيش از حد به
). ٢٣انجامد (پذيري و افسردگي ميمظاهر مادي، به آسيب

ها مطرح با توجه به اينكه متغير تعلق تاكنون در پژوهش
در زمينه ارتباط  ،رد بررسي قرار نگرفته استنشده و مو

  پيشينه زيادي در مطالعات وجود ندارد. صبر،متغير تعلق با 
رسد مفهوم تعلق، يك مفهوم كليدي نظر ميبه

وابستگي بيني فرد پيوند خورده است. باشد كه با جهانمي
بيني افراد را محدود به همان شديد به امور مادي، جهان

بيني فرد محدود به هنگامي كه جهان .نمايدامور مي
شود؛ از آنجا كه تمام همين دنيا و آنچه در آن است مي

كند، با از زندگي و اهداف خود را همين دنيا تعريف مي

كند تمام دادن قسمت كوچكي از آن احساس ميدست 
كند. در تابي مي، بيروازاينهستي خود را باخته است و 

بيني الهي زاد از تعلق است و جهاننقطه مقابل، كسي كه آ
بودن اين دنيا اعتقاد و ايمان داشته و به معاد و زودگذر

دادن مظاهر دنيا (از آنجا كه نظر به دست  قلبي دارد، با از
آيد؛ تر با آن كنار ميجهاني ماوراي اين جهان دارد) راحت

 گاهي به نام خداها تكيهزيرا، او در تمامي مشكالت و فقدان
دارد كه اعتقاد به حكمت، رحمت، قدرت و جزاي او، كار را 

توان در رابطه سازد. اين مسأله را ميتر ميبراي وي آسان
منفي و معنادار تعلق و دلبستگي ايمن نيز مشاهده نمود. 

نمايد كه بيني، اهدافي را براي فرد تعريف مياين جهان
نظر حقير بهتمام اهداف و موارد ديگر در مقابل آن پست و 

دادن اين موارد كوچك را براي فرد دست  رسند و ازمي
كند. رابطه منفي و معنادار صبر با تعلق تر ميراحت

تواند حاكي از اين مسأله باشد كه افراد داراي مي
توانند در برابر شدن ميبيني الهي، به قيمت متعاليجهان

در مورد  اتفاقات ناخوشايند زندگي صبر كنند. اين مسأله
ناشي از اميد كسب  ،كودكان از پاداش فوري پوشيچشم

   .)١٤(است آينده پاداش در 
هاي دلبستگي در منظور بررسي نقش سبكبه

گام به گام استفاده شد. بيني صبر نيز از رگرسيون پيش
صورت تواند بهمي اجتنابيو  سبك ايمنها نشان داد كه يافته

اين يافته با نتايج مايند. بيني نرا پيش صبر يمعنادار
اكبري و فتحي آشتياني باشد. ميهمسو هاي پيشين پژوهش

در پژوهش خود مطرح نمودند كه نتيجه طبيعي غفلت از ياد 
 ).٢٤شدن زندگي است (خدا، فشار رواني، استرس و سخت

طور به ،كه دلبستگي ايمن به خدا اندمطالعات نشان داده
دارد؛ در صورتي كه دلبستگي با پريشاني ارتباط  يمعكوس

كند بيني ميصورت مثبت پريشاني را پيشبه ،اضطرابي
كرد كه افراد با تبيين  گونهاين توانرا مي لهأاين مس .)٢٥(

گاه ايمن و قدرتمندي تكيهخداوند را  ،دلبستگي ايمن
اميد و  ،بنابراين؛ كندها حمايت ميكه همواره از آن دانندمي

ها آن. )٢٦( كننددر زندگي تجربه مي را يبيني بيشترخوش
 ،زيرا ؛شونددر حوادث و مشكالت، دچار آشفتگي كمتري مي

توانند در بسياري دانند و مياين حوادث را خواست خدا مي
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وقايع ناخوشايند، معنا پيدا كنند و با صبر در برابر  از آن
   ).٢٧( ها، سعي در جلب رضايت خدا داشته باشندآن

دادن و  سرايتوان گفت اين دنيا مي ،درنهايت
تا نه "گيرند دهند و پس ميآنقدر مي ؛گرفتن استپس

د و نه هنگام نشوهنگام آمدن متاع دنيا خوشحال مي
. كسي كه در اين دنيا به )٢٨( "رخت بربستن آن نگران
، باشدميو به زمين خيره  است مظاهر مادي دل بسته

فرمايد: د. امام علي (ع) ميكردن به باال را ندارفرصت نگاه
او  ،بنابراين )؛٢٩( "دارددنيا باز ميدنيا، انسان را از غير"

غفلت از  يشود و درنتيجهاز تجربه حضور خدا محروم مي
مَن أعرََض عَن "گردد؛ سخت مي ويزندگي  ،ياد خدا

. او از منبع )٣٠( )١٢٤ طه:( "ضَنكاً  يشَهًفإنّ لَهُ مَعِ يذِكرِ
اين در حالي  باشد وميمحروم  )خداوند( مشبزرگ آرا
؛ باشدميبخشي واقعي پتانسيل آرام داراي او تنهااست كه 

جز  هاپديده روزي تمام جز او فاني است. يچيز ره ،زيرا
شدن برق دنيا احساس روند و فرد با خاموشاو از بين مي

 تابيبيرا از دست داده است و  خوددارايي  تمامكند مي
جاي هدف، وسيله  كسي كه اين مظاهر را به ؛ امادكنمي
ها را فقدان ،بيند و به هدفي واالتر چشم دوخته استمي

 خود هايگردد. او داشتهبيند و آزادتر ميرويشي ديگر مي
بيند كه روزي به ناچار از دست خواهد را امانت خدا مي

 ،ها و مشكالتداند كه در قبال اين فقدانمي اما ؛داد
با  ،بنابراين ؛ستا تر در انتظار اوي بس بزرگچيز
  كند.ها ميسعي در پشت سر گذاشتن آن ،كردنصبر

تواند آموزش آن مي، كاركردهاي رواني صبربا توجه به 
توجه اين نكته قابلبه سالمت روان و جسم منجر شود. 

هاي آموزش اين مفهوم بدون توجه به پايهاست كه 
منظور نمايد؛ بنابراين، بهكن ميممزيربنايي آن امري غير

با مفهومي ها پرورش صبر در افراد، اولين گام آشنايي آن
مورد گي دارد كه شايست واقعاً را كه تا آنچه باشدميواالتر 

چيزي كه فاني نيست و  ؛بشناسد ،دلبستگي قرار گيرد
شناختن  .شودميعالقه به آن باعث رشد و سرزندگي 

تعلق به مظاهر  تواند افراد را ازو ميخداوند و دلبستگي به ا
كند (مسأله ديگري كه در پرورش صبر مؤثر مادي آزاد 

توانند به آتي مي هايپژوهشاست). در اين ارتباط، 

ثير آموزش اين فضيلت اخالقي در كاهش أسنجش ت
ذكر اين نكته ضرورت دارد كه اختالالت عاطفي بپردازند. 

تواند موجب كه مي استفاده از ابزارهاي خودگزارشي
عدم كنترل ، ها شودتحريف اطالعات از سوي آزمودني

 متغيرهايي مانند وضعيت فرهنگي، اجتماعي، مذهبي و
دسترس از گيري درو استفاده از روش نمونه غيره

  هاي پژوهش حاضر بود. محدوديت
  

  گيرينتيجه
 ،در سالمت روان يلفه مذهبمؤ ينتوجه به نقش ابا 

 يتبه تقو يايژهتوجه و يدبا ،پژوهشگراندرمانگران و 
 ه باشند.صبر داشت يربناييز يهالفهمؤ

  
  پيشنهادات

 يايژهشود درمانگران و محققان توجه ويم يشنهادپ
داشته  يانصبر در دانشجو ييربنايز يهالفهمؤ يتبه تقو
  باشند.
  

 حمايت مالي

اين پژوهش بدون هرگونه حمايت مالي به انجام 
  رسيده است.

  

  الحظات اخالقيم
دارند كه در اين وسيله نويسندگان اعالم ميبدين

بودن پژوهش تمامي اصول اخالقي مرتبط از جمله محرمانه
كنندگان جهت شركت ها، رضايت آگاهانه شركتپرسشنامه

 در پژوهش و اختيار خروج از آن رعايت شده است.

  
  تضاد منافع

  تضاد منافعي در اين پژوهش وجود ندارد.

  
  شكر و قدردانيت

كننده در اين وسيله از تمامي دانشجويان شركتبدين
پژوهش كه با صبر و حوصله ما را ياري رساندند، 

 شود.سپاسگزاري مي
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