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 چکیده
أثیرگرذار برر   متغیرهرای ت گیری مذهبی درونی و اصری  از   جهت مقدمه:

ۀ امیرد  بررسی رابطر  ،رو هدف از این مطالعه رود، ازاین شمار می سالمت به

گیری مذهبی درونی در سرربازان   آوری و بخشش با جهت به زندگی، تاب

 بوده است.

توصریفی و ررره همبسرتگی برود.      ۀپژوهش حاضر یرک مطالعر   روش:

شرهر تهرران تشرکی       خدمت در به را کلیه سربازان مشغولآماری  ۀجامع

از سربازان بوده است که به روش نفر  212پژوهش شام   ۀدادند. نمون می

هرای امیرد بره زنردگی،      دسترس انتخاب شده و پرسشنامهگیری در نمونه

هرای پرژوهش برا اسرتفاده از      آوری و بخشش را تکمی  کردنرد. داده  تاب

 های آمار توصیفی و رگرسیون لوجستیک تحلی  شدند. شاخص

هرر سره    آمده از تحلی  لوجیرت نشران داد کره    دست ههای ب یافته نتایج:

صرور    شرناختی و بخشرش، بره    آوری روان متغیر امید بره زنردگی، تراب   

(. p<21/2گیری مذهبی درونی را دارند ) بینی جهت معناداری توان پیش

متغیرر  از واریران    درصد 02مدل حدود نشان داد که  نگلکرک R2شبه 

هرا را   از افراد گرروه  درصد 7/05مجموع در مدل کند. تبیین میرا وابسته 

 بندی کرده است. درستی ربقه به

زای شخصریت، نقرش    رسد متغیرهای بنیادین و چرالش  نظر می به بحث:

 گیری مذهبی درونی دارند. أثیرگذاری در پیدایش جهتقوی و ت

 گیری مذهبی جهت ؛آوری تاب ؛امید ؛بخشش :ها واژهکلید
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Abstract 

Introduction: Internal, genuine religious orientation 

is one of the variables influencing health. Hence, the 

present study aims at investigating the relationship 

between hopefulness, resiliency and forgiveness with 

internal, religious orientation among soldiers.  

Method: This is a descriptive correlational study. 

The population includes all the soldiers doing their 

military service in Tehran. The sample consists of 

210 soldiers selected through the availability 

sampling method. The sample completed the 

hopefulness, resiliency and forgiveness 

questionnaires. The obtained data were analyzed 

using descriptive statistics indices and logistic 

regression. 

Results: The results revealed that all three variables, 

hope, resiliency and forgiveness, can significantly 

predict religious orientation (p<0/01). Nagelkerke r 

Squared indicated that the model explain about 90% 

of the variance in the dependent variable. Overall, the 

model has correctly classified 95/7% of the subjects 

in the groups. 

Discussion: It seems that the challenging, 

fundamental personality variables have a strong, 

effective role in the development of internal religious 

orientation. 

Keywords: forgiveness, hope, religious, resiliency, 

religious orientation.   
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 مقدمه

تررین و   عنروان یکری از دقیرق    بره  1گیری مذهبی جهت

ش مرذه  )میردو و کراهو،    هرای سرنج   کاراترین روش

گذار بر رفتار، شناخت  ثیرأعنوان متغیری ت ( و به1091

( کره برا   2212رود )کویینر،،   شمار می و شخصیت به

نرری، فراگیررر و اصرری  از مررذه   روتفکیررک مررذه  د

( 1097ابررزاری )آلرررور  و راس،  بیرونرری، نمایشرری و

عنوان الگویی تجربی، ارتباط ابعراد مختلر     تواند به می

مذه  را با متغیرهای شخصیت تبیین کند )کالسرتد،  

 1و امیرد  3، بخشرش 2آوری ق تراب در این تحقی .(1005

رتبط با سازگاری عنوان سه متغیر مهم شخصیت و م به

بینرری ابعرراد مختلرر   جهررت پرریشو سررالمت روان در

؛ 2225بررسی می شود )ولرز،  در سربازان بودن  مذهبی

؛ تسی و یپ، 2229انزلیچت، آروسون، گود و مک کی، 

2220.) 

ارتقرای سرالمت روان در    براییکی از راهبردهای مهم 

عتقادا  مذهبی و معنروی  تنگاتنگی با ا ۀافراد که رابط

عنرروان  بررهرا  آوری تررابآوری اسررت. نیررومن  دارد، ترراب

هرا،   جهت سازگاری در برابرر مصریبت  توانایی انسان در

هرا و بالیرای    هرا و درد و رنرن ناشری از گرفتراری     ضربه

آور برا   ررورکلی افرراد تراب    کنرد. بره   ربیعی تعری  می

پذیر، جسرتجوی   های فکری انعطاف بینی، مهار  خوش

عنرروان فرصررت یررادگیری و داشررتن     بررهمشررکال  

سررتقامت در شرررایط و ا 9، شرروط ربعرری5نفرر  عررز 

تنهررا سررالمت  هررای نرراگوار نرره  زا و موقعیررت اسررترس

بلکه توانایی خرود   ،کنند شناختی خود را حفظ می روان

را در مواجهرره بررا مشررکال  جدیررد پرریش رو افررزایش  

اما یکی از عوامر    (.2221دهند )به نق  از ماستن،  می

، باورهرای مرذهبی اسرت. آثرار     آوری تراب بر  تأثیرگذار

آمدن و مقابله با حوادث  اعتقادا  مذهبی به کناربالقوه 

نقش باورهرای مرذهبی    ۀشود. مطالع زا منجر می آسی 

توانرد فهرم    ها می ها و آسی  در برابر ضربه آوری تاببر 

ما را از انطباق مثبت با حوادث افزایش دهد. از رریرق  

یابد کره برین او و وجرود     انسان در میمذه  است که 

ای وجود دارد و از رریق عقر  و   ابطهمتعالی و مطلق، ر

تواند به صربر و تحمر  در    یا اجرای مراسم مذهبی می

و موسروی   دست یابد )آذربایجرانی  های زندگی گوارینا

 (.1395، اص 

امید یکی دیگر از متغیرهرای شخصریتی و مررتبط برا     

اسراس نظرر اشرنایدر،    ( بر1392ریرن،  آمذه  اسرت ) 

د بره  ( امیر 2222آدامرز )  و شوری، چیوین ، منرالورز

بررودن اهررداف ارزشررمند شخصرری و ادارک معنررای دارا

توانایی برای تعقی  این اهداف است که زمینه را برای 

افررزایش احسرراس خودارزشررمندی و عواررر  مثبررت  

( و کرراهش 1007)اشررنایدر، چیرروین  و سرریمون،   

 .(2225کنرد )ولرز،    عوار  منفی در فررد فرراهم مری   

رش مثبرت بره دنیرا، انسرجام     مذه  از رریق ایجاد نگ

منرردی در زنرردگی و افررزایش انگیررزه و  هرردف، معنررایی

انرژی در افراد باعث افزایش امیرد در پیرروان مرذاه     

 .(2221)کویین،،  دشو می

های اخیر به خارر  متغیر شخصیت دیگری که در سال

فرردی، توجره بسریاری از     أثیرا  مثبرت میران  ایجاد تر 

بخشرش در   رده اسرت، شناسان را به خود جل  ک روان

(. بخشررش را 2220فررردی اسررت )ولکمررن،  بعرد میرران 

ی انتقرام، تنفرر،   کشیدن از حق خود برا عنوان دست به

نهایت سخاو  و حتی عشق نسربت  قضاو  منفی و در

 ۀترجمر  2225انرد )هرارتز،    به فرد متجاوز تعری  کرده

( در کتر  مقردس )ترورا  و    2229کامگار و جعفری، 

انجی ( بیش از هشتاد عبار  و آیه در باب بخشرودگی  

مرده اسرت،   آذکر شده که در قال  تمثیر  و داسرتان   

هرای   دین اسرالم نیرز بخشرودگی را در شرمار ویژگری     

منان پرهیزگار برشمرده و مکرر اشراره شرده اسرت؛    ؤم
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گذرنرد،   مری  کسانی کره بیشرتر از خطاهرای مرردم در    

 (.2222پرهیزگارترند )بدل، 

شده در حفظ و ارتقرای  به اهمیت سه متغیر یاد باتوجه 

حسرراس خرردمت و یفرره در  ۀکیفیررت زنرردگی در دور

و اعتقرادی کشرور مرا و     جوانان و همچنین بافت بومی

برایی اعتقرادا  مرذهبی      رفیرت گیری از  امکان بهره

رو  سرشت میهن عزیزمران، تحقیرق پریش    جوانان پاک

بنیادی و کراربردی دارای بعرد    ۀد که از جنبشرراحی 

 افزایشی است.

 روش

پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی و رره همبستگی 

گیری مذهبی درونی از  بینی جهت برای پیشاست که 

در دو گروه  آوری تابرریق سه متغیر بخشش، امید و 

گیری مذهبی درونی و بیرونی انجام  سربازان با جهت

 تهران شهر سربازان جامعه حجم به است. باتوجهشده 

 از نفر 212 از متشک  ای نمونه مورگان، جدول و

های  یکی از سازمان در خدمت به مشغول سربازان

 دردسترس گیری نمونه صور  به تهران شهر نظامی

 تکمی  جهت یزم های موزشآ از پ  و انتخاب

 منظور بدین. اند گرفته قرار ارزیابی مورد ها پرسشنامه

 درب جلوی مربوره مسئولین هماهنگی با پژوهشگر

 تصادفی توزیع به و گرفته قرار ها پادگان این اصلی

 برای سربازانی که برای شرکت در ها پرسشنامه

 از قب  اًضمن .است اند، پرداخته پژوهش داورل  بوده

 و سربازان آگاهانه و کام  رضایت پژوهش، اجرای

 ارالعا  بودن محرمانه مث  اخالقی اصول رعایت

 و انتشار نتاین به صور  کمی و گروهی مورد دریافتی

 سربازان که است ذکر به یزم. است گرفته قرار توجه

 ۀدور گذراندن برای نهاد این در خدمت به مشغول

 گیری جهت شده و انتخاب تصادفی صور  به سربازی

 مذکور ۀنمون خدمت مح  در ثیریأت آنان اعتقادی

 ازلحاظ موجود گروه دو تعیین برای .است نداشته

 کردن سازی نیمه دو روش از مذهبی گیری جهت

 استفاده هود موردنظر روش همان یعنی ها میانگین

 2 زمودنیآ هر برای اینکه درنظرگرفتن با یعنی. دش

 مذه » و «درونی مذه » مقیاس دو در نمره

 مذه  های نمره میانگین ابتدا. داشت وجود «بیرونی

 که های آزمودنی سر  و مدآ دست هب بیرونی و درونی

 بیرونی مذه  در و میانگین از بایتر درونی مذه  در

 دارای افراد عنوان به ،داشتند قرار میانگین از تر پایین

 اول گروه همان یا و درونی مذهبی گیری جهت

 همان یا دوم گروه تعیین برای. شدند مشخص

. شد ری فرایند همین نیز بیرونی مذهبی گیری جهت

 های شاخص از استفاده با پژوهش های داده درنهایت

 استفاده با و همزمان 7لوجیت رگرسیون توصیفی، آمار

 .شدند تحلی  spss-16 افزار نرم از

 فگین و آلرور  مذهبی گیری جهت ۀپرسشنام

 سعی اش نظری های کوشش مبنای بر آلرور  :(1093)

 های گیری جهت گیری اندازه برای مقیاسی ساختن در

 ای گزینه 22 مقیاس یک منظور بدین او و نمود مذهبی

 0 و بیرونی گیری جهت به آن ۀگزین 11 که ساخت

 اعتبار. دارد اشاره درونی گیری جهت به دیگر گزینه

 235 ۀنمون گروه یک در بزرگی جان توسط مقیاس

 اعتبار با تهران استان های دانشگاه دانشجویان از نفری

 دش محاسبه کرونباط آلفای براساس و 737/2

 مختاری پژوهش در(. 1392 همکاران، و مختاری)

 کرونباط آلفای روش به مقیاس این اعتبار نیز( 1392)

 دست به 712/2 معادل لفایآ ضری  که دش محاسبه

 .مدآ

 را امید الیؤس 12 مقیاس: اشنایدر امید مقیاس

( 1399 همکاران، و بیجاری از نق  به 1001) اشنایدر

 دو شام  که کردند ریزی رره بای به سال 15 برای

 پژوهش در. است انگیزش و گذرگاه مقیاس خرده
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 همسانی روش با مقیاس این پایایی( 1399) گلزاری

 مقیاس این. آمد دست به 90/2 لفایآ ضری  با درونی

 را مشابهی شناختی روان فرایندهای که هایی مقیاس با

 این مثال عنوان به. دارد باییی همبستگی سنجند، می

 میزان به  کارور و شیرر بینی خوش مقیاس با مقیاس

 51/2  بک افسردگی ۀسیاه نمرا  با همچنین و 92/2

 (.1399 همکاران، و بیجاری) دارد منفی همبستگی

 الیؤس 12 مقیاس: گارسوط و والکر بخشش مقیاس

 که ساختند 2222 سال در گارسوط و والکر را بخشش

 به بخشش و خود به بخشش زیرمقیاس، دو شام 

 5 شام  ها مقیاس این از هرکدام و شود می دیگران

 روی زیرمقیاس دو هر به آزمودنی و است موضوع

 و والکر. دهد می پاسخ لیکر  ای درجه هفت مقیاس

 بخشش زیرمقیاس کرونباط لفایآ( 2222) گارسوط

 خود به نسبت بخشش لفایآ و 93/2 دیگران به نسبت

 نظر براساس عالوه، به. اند کرده گزارش 99/2 را

 محتوایی روش به مقیاس این روایی بالینی، متخصصان

  باربر، و دی مالتبی،) است گرفته قرار ییدأت مورد

2221.) 

 این(: 2223) دیویدسونر  کانر آوری تاب ۀپرسشنام

 سنجش آن هدف و بوده الؤس 25 دارای پرسشنامه

 در مقیاس این. است مختل  افراد در آوری تاب میزان

. است شده هنجاریابی( 1392)محمدی  توسط ایران

 کرویت آزمون و عاملی تحلی  توسط پرسشنامه روایی

 کفایت شاخص دو هر که شده است محاسبه بارتلت

 برای. دادند نشان را عاملی تحلی  انجام برای شواهد

 دیویدسون و کانر آوری تابخود مقیاس پایایی تعیین

 ضری  و شده است گرفته بهره کرونباط آلفای روش از

 (.1392 محمدی،) آمده است دست به 90/2 پایایی

  ها یافته

 کنارگذاشتن و ها پرسشنامه بررسی از پ 

 195 درنهایت ،ناقص و مخدوش های پرسشنامه

 12 تعداد این از که گرفت قرار تحلی  مورد پرسشنامه

 111) درصد 92 و کمتر و ساله بیست نفر( 71)درصد 

 سنی میانگین. داشتند سن سال بیست از بایتر(  نفر

 از همچنین. بود 22/1 معیار انحراف و 12/21 سربازان

 درصدی فراوانی لحاظ از کننده شرکت سربازان بین

 درصد 59. اند بوده ه أمت درصد 22 و مجرد درصد 79

 منزل در درصد 11 و استیجاری منزل در سربازان از

 از درصد 39 اند، داشته سکونت شخصی

 52 تر، پایین و دیرلم مدرک دارای کنندگان شرکت

 التحصی  فارغ درصد 12 و کارشناسی مدرک درصد

 .  اند بوده کارشناسی از بایتر مقارع

 با حاضر پژوهش های داده استنباری، بررسی برای

 عام  لذا. شدند تحلی  لجستیک رگرسیون از استفاده

 رگرسیون معادله وارد ورود روش به متغیر 3 کلیِ

 لجستیک جداول مشروه نتاین ادامه در. شد لوجیت

 :شود می ارائه

 8اوم نی بوسضرایب مدل آزمون  .1جدول 

 1گام 
آماره 

 خی دو

 درجه 

 آزادی

سطح 

 داری معنی

0گام
 29/77 3 221/2 

 221/2 3 29/77 12کردن مسدود

 221/2 3 29/77 11مدل

 این صفر فرض. است دو خی مدل حاوی جدول این

 صفر مساوی ،ضرای  ۀهم که است معنا این به آزمون

 39/77 با برابر دو خی مقدار جدول این در. هستند

 مدل و ثابت فرد منحصربه مدل بین تفاو  که است

 ،جدول صفر فرض ردشدن با. دهد می نشان را کام 

 مستق ، متغیرهای مجموعه که گیریم می نتیجه

 .بخشند می بهبود را داد برون بینی پیش

 12شده مدل خالصه مدل لوجیت ۀخالص .2جدول 

 نیکویی برازش
کاک   R مربع

 13 و اسن

ناگ   R مربع

 11ککر

31/19 999/2 907/2 
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، سه سنجه از چگونگی برازش فوق مندرجا  جدول

نیکویی  ۀدهد. آمار مدل رگرسون لوجستیک را ارائه می

برای  شود و معمویً مستقیم تفسیر نمیرور برازش به

شود.  های مختل  لوجستیک استفاده می مقایسه مدل

و برای  999/2برای کاک  و اسن  معادل  R2شبه 

که در تفاسیر  است. ازآنجا 907/2کرک برابر با  گ ان

توان گفت  شود، می کرک ترجیح داده می گ ان ۀآمار

  کند. ز واریان  را تبیین می% ا02که مدل حدود 

 11آزمون هومسر و لمشو .3جدول 

 معناداری آزادی ۀدرج آماره خی دو گام

1 011/5 9 957/2 

نام دارد. این آزمون تست هومسر و لمشو  فوقجدول 

شده با  بینی های پیش برای سنجش همخوانی احتمال

نتاین جدول   .رود شده به کار می های مشاهده احتمال

 27/1ویی برازش معادل نیک ۀدهد که آمار نشان می

های پیش  لذا بین احتمال ،معنادار استبوده و غیر

 شده همخوانی وجود دارد. شده و مشاهده بینی

 7/09 ،که مدل دادنشان نیز بندی  ربقه ۀنتاین آمار

درستی  را به گیری درونی دارای جهت درصد افراد

با این مقدار برای افراد بینی کرده است.  پیش

درصد است. همچنین  05معادل  گیری بیرونی جهت

درصد  7/05بینی کلی مدل نیز برابر با  میزان پیش

یق میزان رابطه بین متغیرهای برای برسی دق .است

به  آمده باتوجه دست بین و متغیر مالک نتاین به پیش

 شود. بررسی و گزارش می 3 ارالعا  جدول

 بینی مالک پیش ۀبه معادل نتایج نهایی باتوجه 11متغیرها ۀمعادل .4 جدول

 نسبت شان  معناداری ضری  خطا والد خطای استاندارد ضری  بتا بین متغیرهای پیش

 555/2 221/2 1 20/13 193/2 590/2  آوری تاب

 712/2 222/2 1 27/5 132/2 209/2 امید به زندگی

 901/2 235/2 1 93/1 112/2 219/2 بخشش

 25/9 221/2 1 21/12 17/1 31/13 مقدار ثابت
 

مقادیر بتا، خطای استاندارد  متغیرها ۀمعادلدر جدول 

 داری ارائه شده است.اباسطح معن 17والدهمراه آماره  به

این ضرای  مقدار تغییر موردانتظار در لگاریتم شان  

بین با  واحد تغییر در متغیر پیش 1ازای  را به

نگهداشتن سایر متغیرهای موجود در مدل نشان  ثابت

معنادار  ۀرابطۀ دهند دهد. ضرای  معنادار نشان می

 گیری مذهبی جهتبین با  هریک از متغیرهای پیش

آورد.  را فراهم می 19ستون نسبت شان  است و

توان نتیجه گرفت که در  به نتاین جدول می باتوجه

، نسبت شان  معادل سرسختیمورد متغیر اول 

بیان کرد که افزایش توان  میاینگونه  است. لذا  555/2

، شان   شناختی روان آوری تابمیزان نمرا   واحد در1

برابر بای  555/2را تا درونی   گیری مذهبی جهت

توان گفت  میتشریح بیشتر  عنوان بهبرد.  می

او  آوری تاب ۀنمر مثالًدر کسی که  گیری درونی جهت

است،  27 ۀاست، در مقایسه با فردی که دارای نمر 29

این امر در مورد دو متغیر  بار بیشتر است. 555/2

واحد در میزان  1دیگر نیز صادق است لذا، افزایش 

ترتی   ، بهبخششامید به زندگی و نمرا  نیاز به 

و  209/2را تا گیری مذهبی درونی  جهتشان  

رگرسیون  ۀبرد. بدین ترتی  معادل برابر بای می 219/2

 نوشت:توان  میرا  اینگونه 

گیری مذهبی درونی =جهت31/13+219/2+209/2+590/2  

 گیری بحث و نتیجه

های  ها و فرضیه الؤس ،مدهآ دست هبه نتاین ب باتوجه
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نهایت با نتاین در تحلی  و بررسی وپژوهش مورد 

های داخلی و خارجی مورد مقایسه قرار  پژوهش

از نظرا  کارشناسان و  ،گیرد. برای تبیین نتاین می

جوانان و کاری  ۀشناسی در حوز نظران روان صاح 

سر  موانع و  د.شو استفاده می سربازان

نهایت پیشنهادهایی و درهای پژوهش ذکر  محدودیت

 د.شو ها ارائه می پژوهشبرای دیگر 

 سوم تا اول آماری های فرضیه تحلی  از حاص  نتاین

 و زندگی به امید شناختی، روان آوری تاب داد نشان

 دو تمیز در ها بین پیش ترین مهم ترتی  به بخشش

 درونی و بیرونی مذهبی گیری جهت با سربازان گروه

 .هستند

 است متعددی مطالعا  با همسو مطالعه این های یافته

 در را یافته رسش و درونی مذه  اهمیت که

 با مرتبط متغیرهای بخشیدن به تداوم و گیری شک 

. دهند می قرار کیدأت مورد را روان سالمت و سازگاری

 از درونی مذهبی گیری جهت بینی پیش در مثال برای

 با فرضیه این نتاین شناختی، روان آوری تاب رریق

 مدی، ؛1009 کوهن، و هتلر) های پژوهش های یافته

  و 2225 جیمز، و ناوارا ؛2221 نالتی، مک ؛2222

 و ستهمسو( 1399 دانش، و شهیدی آزموده،

( 2222) میلوسکی های گفته تلویحی با صور  به

 در درونی مذه  میلوسکی نظر به. دارد مغایر 

( 10سرسختی همچون) روانی بهزیستی های سنجش

 که ندارد بیرونی مذه  به نسبت بیشتری مزایای

 و درونی مذه  از متفاو  تعاری  و جوامع احتمایً

 .است اختالف این اصلی کننده تبیین اصی ،

 کنند و می زندگی مند هدف ،درونی مذه  دارای افراد

 نظر در بنابراین ،دانند می برکت و خیر أمنش را خداوند

 مصائ  و بالیا حتی رویدادها ۀهم افرادی چنین

 تلقی خداوند جان  از امتحانی و نعمت عنوان به

 که داند می مو   را خود شخص و شود می

 نیستند با توجیه قاب  عقلی نظر از را که هایی سختی

. برسد تکام  به و کرده تحم  توک  و ایمان قدر 

 زندگی های ناکامی و نامالیما  ۀواسط به فردی چنین

 را خداوند زیرا ؛شود نمی ناامیدی و اضطراب دچار

 این که یابد می ارمینان او. داند می خویش حامی

 خواهد را خود صبر پاداش او و هستند گذرا رویدادها

 به نسبت آوری تاب تر قوی بینی پیش تبیین در. گرفت

 باورهای به معتقد افراد گفت، توان می دیگر متغیر دو

 در هدف و معنا داشتن با شده درونی و اصی  مذهبی

 به امیدوراری و وای منبعی به تعلق احساس زندگی،

 با توانند می زندگی زای مشک  شرایط در خداوند یاری

 شرایط در مذهبی مقابله راهبردهای از بردن بهره

 ای گونه به و داشته بیشتری کنترل و مهار زا، تنش

 تعهد فرایندی هیچ در ها مذهبی. کنند برخورد ثرترؤم

 همان این و گیرند نمی نادیده را خود مسئولیت و

 تبلور دین در فردی تنبیه و پاداش در که است چیزی

 معتقدین در بایتر کنترل و مهار کننده تبیین و یافته

 مهار حفظ(. 2212 کوئین،،) است مذهبی باورهای به

 زای استرس و سخت شرایط در ویژه هب 22خودکنترلی و

 که هستند آوری تاب مهم های لفهؤم همان زندگی

 بینی پیش خوبی به را شده درونی و اصی  مذه 

 .کنند می

 مذهبی گیری جهت بینی پیش در که دیگری متغیر

 به امید داشت، باییی اهمیت سربازان در درونی

 های پژوهش با نتاین فرضیه این نتاین بود، زندگی

 و فرین، ؛2223 کن، سویی و میکی ؛2227 هان،،)

 و جعفری و 2220 اهایون، و براون ؛1007 همکاران،

 امید بین مطالعا  این در همسوست،( 2212همکاران،

 مذهبی اعمال با همراه درونی مذه ) مذه  و

 معنادار ارتباط( نیایش و نماز همچون یافته سازمان
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 و  ولون ۀمطالع با نتاین این همچنین شده است، دیده

 ،است شده انجام ایتالیا در که( 2229) همکاران

 بین معناداری ارتباط مطالعه این در ندارد، همخوانی

 و نمازخواندن مانند مذهبی اعمال انجام و امید

 نتاین این تبیین در. نشد مشاهده مذهبی اعتقادا 

 در را خداوند حضور مذهبی افراد گفت، توان می

 را آنها که خداوندی کنند، می ح  خود زندگی

 وقت به و شود می آنها شادی ساز سب  کند، می هدایت

 اعمال و درونی اعتقاد. کرد خواهد حمایت آنها از نیاز

 ناشی آرامش ح  ایجاد بر عالوه یافته سازمان مذهبی

 برخورداری و فردی بین عمیق روابط خدا، با ارتباط از

 را( 1005 ، پاپاویچ و هرث فاران،) اجتماعی حمایت از

 مینأت امید حفظ راهبردهای از دیگر یکی عنوان به

 پذیرش و دنیا به مثبت نگرش ایجاد با مذه . کند می

 و انگیزه ،زندگی تروماتیک حوادث با بهتر سازگاری و

 نگه بای نامالیما  و موانع با برخورد در را فرد انرژی

 قوی بینی پیش برای مناسبی تبیین این و دارد می

 و انگیزه حفظ رریق از درونی مذهبی گیری جهت

 . است امید

 بخشش آماری، بخش در حاصله های یافته به باتوجه

 در باییی اهمیت که است دیگری مهم متغیر دیگران

 سربازان در درونی مذهبی گیری جهت بینی پیش

 و فوک ) های پژوهش نتاین با نتیجه این داشت،

 ؛2222 بدل، ؛2229 شوال ، و بتسون ؛2229 توماس،

 در. است همسو(. 2222 همکاران، و فرد خدایاری و

 و اجتماعی روابط که گفت توان می یافته این تبیین

 افراد بین تضاد موج  هموراه مصالح و منافع اختالف

 هیچ بی را خویش حق بخواهد کسی اگر و دشو می

 با روابط از بسیاری بایست می کند، استیفا وکاست کم

 روابط از برخورداری ترین کم به و کرده قطع را دیگران

 زندگی اساس لذا د،کن بسنده اجتماعی های حمایت و

 از بسیاری رفع به که عاملی. است بخشودگی بر مبتنی

 که ای خصیصه و کند می کمک فردی بین تعارضا 

 دید از است، عمیق درکی و عظیم صبری مستلزم

 از خطاکار شخص با پیوند و گذشت ،مذاه  پیروان

 هرچه و است آفرین عز  و دارد حکایت روه بزرگی

 نیز عزتش و قرب بر باشد، تر افزون انسان در صفت این

 تعهد ،همکاران و ورثینگتون اعتقاد به. دشو می افزوده

 را دیگران تر راحت که کند می کمک افراد به مذهبی

 در زیرا ؛بگذرند آنها خطاهای از و داده قرار عفو مورد

 که آنهایی و شده بخشایش بر بسیاری کیدأت ادیان

 دارد بیشتری احتمال دارند، تری قوی مذهبی تعهدا 

 و وید) نمایند گذشت زندگی شخصی نیز در که

 افراد ۀانگیز ترین راین براین عالوه(. 2212 کیدول،

 پذیرش خارر به خاری افراد بخشیدن برای مذهبی

 موج  دیگران خطای بخشش که است باور این

 .دشو می خداوند جان  از آنها بخشش

 با مرتبط و سازگارانه متغیرهای وجود ترتی  بدین

 آوری تاب و امید بخشش، همچون روان سالمت

 گیری جهت برای خوبی ۀکنند بینی پیش ،شناختی روان

 .است سربازان در اصی  و درونی مذهبی

 که است هایی محدودیت دارای حاضر پژوهش

 دلی  به خستگی اثر و مخدوش ناقص، های پرسشنامه

 و خودگزارشی مقیاس از استفاده ای ،ؤسزیاد  تعداد

 جدی شک  به تواند می مند هدف دردسترس گیری نمونه

 دیگر عبار  به باشد، درونی روایی ۀتهدیدکنند عوام  از

 های پادگان از یکی فقط سربازان حاضر، پژوهش ۀنمون

 خود ۀنوب به مسئله این که است را بررسی کرده کشور

 بایستی و است مؤثر پژوهش های یافته پذیری تعمیم بر

 درنهایت .کرد احتیاط دیگر های نمونه به آن تعمیم در

 در را یعلّ گیری نتیجه محدودیت همواره باید

 به باتوجه همچنین .داشت درنظر مقطعی های پژوهش

 گیری جهت در ثرؤم زیربنایی عوام  و پیچیده ماهیت
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 از تعدادی اًقطع سالمت، با مرتبط متغیرهای و مذهبی

 ثرؤم ها ویژگی این گیری شک  بر دیگر متغیرهای

 اند. شده گرفته نادیدهکه اند  بوده

 :پژوهشی و کاربردی هایپیشنهاد

 پذیری تعمیم افزایش و بیرونی اعتبار افزایش برای .1

 در پژوهش این ،دشو می پیشنهاد حاضر، پژوهش نتاین

 در مذهبی و اعتقادی فرهنگی، متنوع های موقعیت

 .دشو تکرار کشور سراسر

 حاضر، پژوهش در موجود های محدودیت علت به .2

 حداق  با و دردسترس روش رریق از آماری ۀنمون

 برای دشو می پیشنهاد است، شده انتخاب نمونه کفایت

 های روش از آتی های پژوهش در درونی روایی افزایش

 ها پژوهش تر، بزرگ های گروه در و احتمالی گیری نمونه

 تصادفی انتخاب با براین عالوه. دشو اجرا و رراحی

 متغیرهای لحاظ از را نمونه ازحد بیش همگنی توان می

 کاهش داد. پژوهش پذیری تعمیم کاهش و دموگرافیک

حاضر  پژوهش از آمده دست هب نتاین به باتوجه .3

 و آموزشی کالن های ریزی برنامه در د،شو می پیشنهاد

 گروه این به رسانی خدما  و سربازان با مرتبط تربیتی

 ابعاد ،وسیع دیدی جامعه، با در ثیرگذارأت و بزرگ

 و ایجاد روند در تأثیرگذار شناختی روان عوام  ۀگسترد

 رفتاری، شناختی، عارفی، بعد همچون تداوم سالمت،

 فرهنگی، تأثیرگذار های نگرش همچنین و زیستی

 به باتوجه و گردد لحاظ گروه این مذهبی و اعتقادی

 فرانظری جامع، رویکردی با سالمت چندبعدی ماهیت

تربیتی  و حمایتی آموزشی، های برنامه ،یکرارچه و

 .دشو اجرا و رراحی

 نوشت پی

1. Religious Orientation 

2. Hardiness 

3. Forgiveness 

4. Hope 

5. Self-esteem 

6. Sense of humor 

7. Logit regression 

8. Omnibus 

9. Step 

10. Block 

11. Model 

12. Model Summary 

13. Cox & Snell R Square 

14. Nagelkerke R Square 

15. Hosmer and Lemeshow Test 

16. Variables in the Equation 

17. Wald 

18. EXP(B) 

19. Hardiness 

20. Self-control 

 منابع 

. مهرردی سررید اصرر ، موسرروی و مسررعود آذربایجرانی،  .1

: تهررران ،دیررن شناسرری روان بررر مرردیآدر ،(1395)

 .سمت انتشارا 

دانرش، عصرمت    و آزموده، پیمران؛ شرهیدی، شرهریار    .2

گیری مذهبی با شادکامی و  ۀ بین جهترابط ،(1399)

، سال یازده، 21 ۀشناسی، دور روان ۀفصلنام ،سرسختی

 .71تا  92: 1ش 

داری و  دیررررن ۀرابطرررر ،(1392) خدیجرررره ریررررن،آ .3

نقرش دیرن در   همرایش  چکیده مقرای   ، درستی روان

 دانشگاه علوم پزشکی ایران. بهداشت روان،

 ؛بررری هاشررم آبررادی، بهرامعلرری قن ؛بیجرراری، هانیرره .1

 ،همرایی شراندیز   آقامحمردیان شرعرباف، حمیدرضرا و   

بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی  ،(1399)فارمه 

بر رویکرد امیددرمانی بر افزایش میزان امید به زندگی 

، مطالعرا  تربیتری و   زنان مبرتال بره سررران پسرتان    

 .191-171، 12ش  ،شناسی، دانشگاه فردوسی روان

 امیرد  مقیراس  اعتباریرابی  ،( 1399)  محمود اری،گلز .5

 .تهران رباربایی عالمه دانشگاه، نشده چاپ ،اشنایدر

 آمروزش  درمرانی  اثر بررسی (،1392) نوراهلل محمدی، .9

  نوجوانان، در هنجاری رفتار اختالل بر اجتماعی توانش

 تربیرت  دانشرگاه  تهرران،  ،ارشرد  کارشناسری  ۀنام پایان

 .مدرس

زاده  و رسرول علری   عبراس  ،الهیراری مختاری، عبراس؛   .7

گیررری  جهرت  ۀرابطر  ،(1392رباربرایی، سریدکا م )  

، 5 ۀشناسری، دور  روان ۀنامر  فصر   ،مذهبی با تنیردگی 

 .97-59: 17سال اول، ش 
 



 93    گیری مذهبی درونی در سربازان های جهت بین عنوان پیش آوری و بخشش به امید به زندگی، تاب  

J. Military Psychology, Vol. 7, No. 28, Winter 2017 

1. Alport, G.W., & Ross, J.M. (1967). Personal 

religious orientation and prejudice. Journal of 

personality and social psychology, 5, 432-443. 

2. Batson, M.D., & Shwalb, D.W. (2006). 

Forgiveness and Religious Faith in Roman 

Catholic Maried Couples. Pastoral Psychology, 

55, 2, 119-129. 

3. Bedell, T.M. (2002). The role of religiosity 

in foregiveness, Phd Dissertation, Ohio State 

University. 
4. Braun, M., & Ohayon, H. (2009). 

Religiosity and Hope: apath for woman coping 

with and diagnosis of breast cancer. journal of 

psychosomatic, 5, 5, 525-533. 
5. Connor, K. M., & Davidson, J. R. T. (2003). 

Development of a new resilience scale: the 

Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC). 

Depression and Anxiety, 18, 76-82. 

6. Farran, C.J., Herth, K.A., Popovich, J.M. 

(1995). Hope and hopelessness: critical clinical 

constructs. Thousand Oaks, CA: Sage 

Publication, Inc: 1995.  

7. Fehring, R.J., Miller, J.F., Shaw, C. (1997). 

Spiritual Well-being, Religiosity, hope 

depression and other mood states in elderly 

people coping with cancer. Oncol Nurse Forum, 

24, 4, 663-671. 

8. Fox, A., & Thomas, T. (2008). Impact of 

religious affiliation religiosity on forgiveness. 

Australin Psychologist, 43, 175-185. 

9. Hartz, G. (2005). Spirituality And mental 

health: Clinical applications, translated by 

Kamkar, A., and Jafari, I. (2008). Tehran: 

Ravan publications. 

10. Hettler, T.R., & Cohen, L.H. (1998). 

Intrinsic religiousness as a stress-moderator for 

adult protestant churchgoers. Journal of 

Community Psychology, 26, 597-609. 

11. Hong, I.W. (2007). Hope among terminally 

ill patients in singapore: an exploratory study. 

Soc work Health care, 45(3): 85-106. 

12. Inzlicht, M., Aronson, J., Good, C., & 

McKay, L. (2006). A particular resiliency to 

threatening environments. Journal of 

experimental social psychology. 42, 323-336. 

13. Jafari, E., Najafi, M., Sohrabi, F., Dehdhiri, 

G.R., Soleymani, E., Heshmati, R. (2010). Life 

satisfaction spirituality Well-being and Hope in 

cancer Patients. Procedia-social and behavioral 

Sciences. 5, 1362-1366. 

14. Kaldestad, E. (1995). The empirical 

relationship of the religious orientations of 

personality. Scandinavian Journal of 

Psycjology, 36, 95-108. 

15. Khodayarifard, M., Ghorbari Bonab, B., 

Faghihi, A.N., & Vahdat Torabti, S.H. (2002). 

Forgiveness treatment with an emphasis on 

Islamic perspective: A case study, Thoughts and 

Behavior, 8(10): 39-48. 

16. Koenig, H.G. (2012). Religion, Spirituality 

and Mental Health in the west and the middle 

east. Asian Journal of Psychiatry, 5, 2, 180-182. 

17. Koenig,h.g(2004) spirituality, wellness and 

quality of life, sexuality reproduction and 

menopause,2.76_82. 

18. Maddi, R.S., Wadha, P., & Haier, J.R. 

(1996). Relationship of hardiness to alcohol and 

drug use in adolescents. American Journal of 

Drug and Alcohol Abuse, 22, 247-257. 

19. Maddi, S.R. (2002). The role of Hardiness 

and Religiosity in depression and anger. Second 

biannual international confrence on personal 

meaning: Freedom, Responsibily and Justice, 

july, 3, 18-21. 

20. Maltby, J., Day, L., & Barber, L. (2004). 

Forgiveness and mental health variables: 

Interpreting the relationship using an 

adaptataional-continuum model of personality 

and coping. Personality and Individual 

Differences, 37, 1629-1641. 

21. Masten, A. S. (2001). Ordinary magic: 

Resilience processes in development. American 

Psychologist, 56, 227-238. Tartasky, D. S. 

(1993). Hardiness: Conceptual and 

methodological issues. Image, 25, 225-229. 

22. Mcnulty, K. (2004). Perceived Uncertainly, 

spiritual Well-Being and psyhological 

adaptation in individual with multiple sclerosis. 

Journal of family Psychology. 

23. Meadow, M.J., & Kahoe, R.D. (1984). 

Psychology of religion: Religion in individual 

lives. New York. Harper & Row. 

24. Mickley, J.R., Soeken, K., Belcher, A. 

(2003). Spiritual Well-being, religiousness and 

hope among women with breast cancer. Image J 

nurse Sch. 24, 267-72. 

25. Milevsky, A. (2002). Religion well-being in 

adult and older adults. Florida international 

University. www.fiu.edu. 

26. Navara, G.S. James, S. (2005). 

Acculturarative stress of missionaries: Does 

Religious Orientation affect religious coping 

and adjustment ? International Journal Of 

Intercultural Relations. 

27. Sheppard, J.A., & Kashani, J.H. (1991). The 

relationship of hardiness, gender, and stress to 

health outcomes in adolescents. Journal of 

Personality and Individual Differences, 35: 579-

588. 

28. Snyder, C.R., Cheavens, J., & Sympson, S.c. 

(1997). Hope: an individual motive for social 

commerce Group Dynamics Theory, Research, 

and Practice, 1, 107-118. 



 زاده دست، محمد شهامتی، فریبا مقصود، مریم پناهی سبحان پورنیک      94

 9315زمستان  ،82 ۀشمار ،7 ۀدور  نظامی شناسی روان ۀفصلنام

29. Snyder, C.R., Shorey, H.S., Cheavens, J., 

Mannpulvers, K.M., Adams, V.H., & et al. 

(2002). Hope and academic success in college. 

Journal of educational psychology, 97, 820-826. 

30. Tse, W.S., & Yip, T.H. (2009). Relationship 

among dispositional forgiveness of others, 

interpersonal adjustment and psychological 

Well-being: implication for interpersonal theory 

of depression. Personality and individual 

Differences, 46, 365-368. 

31. Volkmann, J.R. (2009). A Longitudinal 

Analysis Of the Forgiveness Process in 

Romantic Relationship. Phd dissertation, 

George Mason University. 

32. Wade, N.G. & Kidwell, J.E. (2010). 

Understanding forgiveness in the lives of 

religious people In forgiveness: Probing the 

Boundaries. Oxford, England: Interdisciplinary 

Press. 

33. Wade, N.G., & Kidwell, J.E. (2010). 

Understanding forgiveness in the lives of 

religious people. In Forgiveness: Probing the 

boundaries. Oxford, England: Interdisciplinary 

Press. 

34. Walker, D.F., & Gorsuch, R.L. (2002). 

Forgiveness within the big five personality 

model. Personality and Individual Differences, 

32, 1127-1137. 

35. Wells, M. (2005). The effects of gender, age 

and anexity on hope differences in the 

expression of path way and agency thought. A 

dissertation presented for the doctorate of 

philosophy, the university of texas A & B. 

 

 


