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  چکيده

 يکارآمـد  یبررسـ  بـا هـدف   که است کنترل گروه با آزمون پس - آزمون شیپ طرح با یپژوهش تجرب کی حاضر مطالعۀ

 آمـوزان  دانش یتمام پژوهش نیا يآمار عۀجام .ه استافراد صورت گرفت یشناخت روان ییرو سخت زانیبر م آموزش صبر

ـ از اتـن   30 شـامل  يآمـار  نمونـۀ . هسـتند  1393 - 1392 یلیتحصـ  سـال  در اصـفهان  شهر دخترانۀ يها رستانیدب ن ی

 گروه دو در یتصادفصورت   و به هانتخاب شد يا چندمرحله یتصادف  يا خوشه يریگ که به روش نمونه است آموزان دانش

گـروه   امـا  ،اجـرا شـد   شیجلسه در گروه آزمـا  11به مدت  ،عنوان مداخله آموزش صبر به .ندا هگرفت قرار کنترل و شیآزما

ـ گ ابزار انـدازه  افت نکرد.یدر يا چ مداخلهیکنترل ه ـ پـژوهش شـامل مق   يری   نامـۀ  پرسـش  و ثابـت  نیحسـ  »صـبر «اس ی

 SPSS افـزار  نرم لۀیوس به و انسیکووار لیتحل يآمار روش از استفاده با پژوهش يها داده. بوده است کوباسا »ییرو سخت«

 در) >05/0p( يمعنـادار  سـطح  در یگروهـ  وةیشـ  بـه  آمـوزش صـبر   که داد نشان قیتحق يها افتهی. شد لیتحل و  هیتجز

  .است مؤثر آموزان دانش ییرو سخت شیافزا
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  مقدمه

ـ ن فشـار  نیاست ا ممکن یگاه. است و بوده انانس یزندگ از یجزئ همواره یروان فشار  يروی

نظم  يبرا زمان، طول در ها انسان. کند مختل را ما افتۀی سازمان اعمال سازد و وارد ما بر يادیز

ـ  حاالت به دنیبخش  آگاهانـه  کـرده و  یبررسـ  را يادیـ ز يراهبردهـا  خـود،  يرفتـار  و یروان

 و ستریبامر.ك: ( اند گرفته کار به خود يرفتار و یعاطف تیوضع میتنظ منظور به را ییها روش

  .)2004 ن،یکاتل

ـ اهم زئحـا  اسـترس  بـا موضـوع   ارتبـاط  در کـه  یتیشخصـ  شیگـرا  نیتر مهم ـ نما یمـ  تی د ی

 از کـه  است یشناخت روان يها یژگیو از يا مجموعه بر مشتمل ییرو سخت است.» ییرو سخت«

 کوباسـا ( کنـد  یمـ  يریجلـوگ  رزافشـا  بـالقوه  يدادهایـ رو ایـ  طیشـرا  بـه  افراد يها واکنش بروز

)Kobasa( ،1982 .(کوباسا )ـ نظر ياسـت کـه بـر مبنـا     ین محققانیاز اول) 1979  )selye( هیسـل ۀ ی

ن مطالعـۀ خـود،   یدر اول يو زا را مشخص کند. کنندة عوامل تنش لیتعد يرهایده است متغیکوش

ـ تن از ییکـه درجـۀ بـاال    يافـراد  یتیکرد که ساختار شخص یه را بررسین فرضیا را بـدون   یدگی

ن یـ شـوند و ا  یمـار مـ  یب زا یدگیـ ط تنیاست که در شرا يکنند متفاوت از افراد یتجربه م يماریب

 د.یــنام» یــیرو ســخت«آن را  ياســت کــه و يگــذار قابــل نــام يدر ســاختار یتیز شخصــیتمــا

ک منبـع مقاومـت در برابـر    یعنوان  است که به یتیشخص يها یژگیاز و يا ، مجموعهییرو سخت

شده   لیتشک» ییجو مبارزه«و  »کنترل« ،»تعهد«کند و از سه مؤلفۀ  یم عمل یزندگ يع فشارزایوقا

 يجـا  به  کنند یم کسب ییباال نمرة تعهد مؤلفۀ در که ي). افراد1982کوباسا و همکاران، ( است

 يدستاورد و تیموفق به دستیابی يبرا یفرصت را تیموقع آن پر استرس، يها تیموقع از اجتناب

ـ ا بر آورند یم دست به ییباال نمرة »کنترل« مؤلفۀ در که يافراد. دانند یم جالب و همم  باورنـد  نی

 يرخـدادها  بر توانند یم و دارد ییبسزا ریتأث مشکالت، بر غلبه و ییارویرو در شانیها تالش که

 مؤلفـۀ  در ییبـاال  يها نمره که يافراد. آورند در کنترل تحت را نها آ و بگذارند ریتأث خود یزندگ

 د،یآ یم دست به مداوم رشد ۀیسا در خاطر تیرضا که دارند اعتقاد کنند یم کسب »ییجو مبارزه«

 تحمـل  قدرت و یشناخت يریپذ انعطاف ن باوریا. روزمره یزندگ و تیامن ش،یآسا ،یراحت در نه

ـ ترک .)2002و همکاران،  يمد( دارد همراه به را یزندگ يزا استرس يها تیموقع و دادهایرو  بی

ـ  عنـوان  به که است »ییرو سخت« مفهوم ساز نهیزم »ییجو مبارزه« و »کنترل« ،»تعهد« قیتلف و  کی

  .)1999، يمد( است شده  یمعرف يوجود شجاعت
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ـ ا اسـت.  شده آغاز شیپ سال صد کیب یقر از یشناخت روان دگاهید از نید گر، مطالعۀید يسواز   نی

 بـا  فـرد  ،درواقع .)1384، یهیفق( دارند وندیپ يگر لیتحل روان و یتجرب یشناس روان حوزة دو با مطالعات

ـ یب طیشرا یاثربخش مانع کهابد ی یم دست یخودکنترل ینوع  به ،یمذهب شیگرا شیافزا  شـود و  یمـ  یرون

ـ بنه، یزمن ی. در ا)1387و همکاران،  ییتبرا(رد یگ یقرار م نامناسب طیشرا ریتأث تحت کمتر ،جهیدر نت  رامی

ـ اپ بـر  يمعنـو  یدرمان روان ه،ین نظریطبق ا ده است.کر را ارائه» یدرمان تیمعنو«ه یر، نظکاراسوا  شـش  ۀی

ـ معنو اصـل  سهاست:  استوار یمتعال اصل ـ معنو« بـه  اعتقـاد  شـامل  کـه  تی و  یگـانگ ی« بـه  اعتقـاد  ،»تی

 بـه  عشـق « :از اسـت   عبـارت  کـه  روان یسـرزندگ  اصـل  سه و است» یدگرگون« به اعتقاد و »تیوحدان

  .)1999 کاراسوا،( »تعلقات به عشق« و »کار به عشق« ،»نگراید

ـ احاد و میکـر  قـرآن  ژهیو به ،اسالم یغن منابع ـ پ بـه  منسـوب  اتیـ روا و ثی  امامـان  و اعظـم  امبری

 بـا  آمـدن  کنـار  يبـرا گونـاگون   يهـا  وهیشـ  بـه  هـا آن يمحتوا که است یاناتیب و اتیآ از مملو معصوم

 يبـرا  یمحکمـ  پشـتوانۀ  توانـد  یمـ  آنها يریکارگ به و دركو  دارداشاره  یزندگ يها استرس و ها بحران

 حـوادث  و مشـکالت  ،یاسـالم  تفکـر  در. دیشمار آ به یزندگ دشوار طیشرا با يسازگاربه منظور  مردم

 داده قـرار  آنهـا  راه سر بندگانش امتحان يبرا خداوند که شوند یم محسوب ییها شیآزما، درواقع یزندگ

 ،حـوادث  و مشـکالت  بـا  همواجهـ  هنگام که دهد یم آموزش مردم به قرآن واقعدر نگرش، نیا با. است

ـ ا از تـا  باشـند  مناسب حل راه افتنی یپ در وحشت، و هراس يجا به ـ ب سـربلند  امتحـان  نی . نـد یایب رونی

  ).1389طامه،  يزدیااست ( داده زین کمک و ياری وعده آنها به خداوند ،حال نیدرع

 .اسـت  »صبر« ،یفشار روان برابر در یمذهب يا مقابله يراهبردها از و ینید مهم يها ن آموزهیا از یکی

 ییتوانـا  و شیخـو  یروان سالمت حفظ ،حال نیدرع و یزندگ ماتینامال و حوادث با مقابله يبرا انسان

 بـا و  د،ونشـ  موانع میتسل یطیشرا چیه در که  يا گونه به ،است صبر ازمندین نشاط، و پرشور اتیح ادامۀ

 روان اعتـدال  کـه موجـب   اسـت  یمیخودتنظ يها روش از یکیصبر  د.یبگشا را ها گره تالش، و تیدرا

  .)1379بناب،   يغبار( گردد یم یآدم

ـ ز ؛کند یم دعوت صبر به را مؤمنان میکر قرآن ـ فوا صـبر  در رای ـ ترب يبـرا  يدی ـ تقو و نفـس  تی  تی

 بیمصـا  و ایبال ها، یسخت میکر نقرآ. دارد وجود ها یسخت برابر در انسان يش توانمندیافزا و تیشخص

 هـا  انسـان  يبـرا  یالهـ  شیآزما را بتیمص و رنج و) 4 بلد:( داند یم انسان یزندگ از ریپذ ییجدا يامر را

 اسـت  انسـان  اراده قـدرت  ۀنشـان  يارگـ زیپره و ییبایشـک  ،قـرآن  از نظر )156و  155بقره: (شمارد  یم

  .)23- 22د: یحد( کند یم دعا و صبر به امر ها یسخت و مشکالت هنگام در را انسان و ،)186 عمران: آل(
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 آن ضـرورت  و تیاهم صبر، یقیحق يبا معنا ییآشنا از، است عبارت که صبر، آموزش دادن با

 کـرد  کمک نوجوانان به توان یگوناگون، م يها تیموقع برابر در صبر کسب يها وهیش و یزندگ در

 هـا  استرس با مواجهه در نوجوانان رایز بکوشند؛ آنها رفع در بلکه نشوند، مشکالت میتسل تنها نه تا

خود  ییرو سخت بتوانند تا از دارندین مشکالت با آمدن کنار وةیش يریادگی به ،یزندگ يها بحران و

 يزهـا یچ دادن دسـت  از يبـرا  یگـاه  که آموزند یم افراد صبر، یآموزش ش دهند. در روشیرا افزا

 بـر . باشـند  صـبور  دارند، دوست آنچه آوردن دست به و تیموفق کسب يبرا زین یگاه و ندیخوشا

 خـود،  اهـداف  به دنیرس يبرا بلکه کند، ینم فرار ها یسخت از و است تالشگر صبور اساس، نیهم

ـ ید فرهنـگ  اسـاس  بـر  هـا  یآزمـودن  صبر، آموزش در. کند یم رفتار فعاالنه و است ریپذ انعطاف  ین

  ).1387ثابت،  نی(حس دارد جودو تیموفق و شیگشا ،یسخت هر پس رند دریگ یم

 و زا اسـترس  تجـارب  بـه  واکـنش  توانند یم که دارند وجود يا کننده تیحما عوامل نکهیا به توجه با

 در شـده  انجـام  قاتیتحق جینتا نیهمچن .)1999 و همکاران، )Fraser(فراسر ( کنند نییتب را مزمن يایبال

 و دردنـاك  طیشرا در فرد یتسل ۀیما برتر، ییرویبه ن اعتقاد و ینگرش مذهب که استآن  انگریب نهیزم نیا

 ،)Perkins & Jones( جـونز  و نـز یپرک(کنـد   یآسـان مـ   او يبـرا  را طیشـرا  نیا تحمل واست  دکنندهیتهد

ش یدر برابـر مشـکالت را افـزا    افراد ییرو سخت تواند یم و )Yang & Mao( ،2007( ماو و انگی؛ 2004

ـ ید میمفاه آموزش یاثربخش نامحقق از یبرخ ر،یاخ يها سال یط دهد. جملـه آمـوزش    از یمـذهب  و ین

 یـی رو سـخت  شیافـزا  و زیآم مخاطره يها تیموقع با يسازگار در کننده تیحما یعوامل عنوان بهرا  صبر

  .اند کرده یبررس

 قـدرت  کی وجود به باور منبع، کی وجود به اعتقاد دهد یم نشان قاتیتحق نیا از یبرخ جینتا

ـ د از یمنفـ  تجارب دنید ،یمنف تجارب در معنا افتنی برتر،  آنهـا  بـه  کـردن  نگـاه  و مثبـت  یدگاهی

 ضـربۀ  بـا  يسـازگار  و یـی رو ش سختیافزا با ن بودنیب خوش و یزندگ يضرور تجارب عنوان به

ـ  و  )Fountoulakis( سیفونتــوالک اعتقــاد . بــه)kalil(، 2003( لیــکال( دارد ییبــاال یهمبســتگ ،یروان

 خـود  اریاخت در را کنترل رقابل یغ يها تیموقع توان یم و صبر، خداوند به با اتکا ،)2008(همکاران 

  ش داد.یرا افزا ییرو درآورد و سخت

 )،kalaygian & shahinian( )1998( انینیشـاه و  انیـ جیکال )،2006( هاسـر  يها ج پژوهشینتا

) 1998پـارك (  ) و1391و همکـاران (  يبـوالهر  )،2006(انـگ  ی)، 1996( و همکاران پارگامنت

بـا   مقابلـه  يبـرا  شـخص  ییتوانـا  بر دردناك يها تیموقع در یمذهب  نگرش ن است کهیانگر ایب
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 ی) در بررسـ 1389( طامه يزدیاشود.  یاو م ییرو ش سختیگذاشته و باعث افزا ریمشکالت تأث

 ییرو سخت شیبر افزا د که آموزش صبریجه رسین نتیبه ا ییرو آموزش صبر بر سخت یاثربخش

اضـطراب و   ر آموزش صبر بـر کـاهش  ی) به تأث1387( ثابت نیحسق یر مثبت دارد. تحقیفراد تأثا

ـ اق یـ جه تحقینت اشاره دارد. یش شادکامیافزا ر یانگر تـأث یـ هـم ب  )1389( همکـاران  و طامـه  يزدی

، )1390( یعقـوب ی و پـور  یقربـانعل  قـات یافـراد اسـت. تحق   يآموزش صبر بر کاهش پرخاشـگر 

ز ین )1389( یشعبانو  یحاتمو  )1390(و همکاران  زاده ياکبر ،)1389( مکارانو ه پور یقربانعل

  اشاره دارد. ییرو و سخت ينداریان دیبه وجود رابطه مثبت م

ـ ید يهـا  ر آمـوزه ینقش و تأث ینۀ بررسیق، در زمید بودن موضوع تحقیالبته به سبب جد از  -ین

انجام شـده در   يها شتر پژوهشیب گرفته وانجام ن يادیقات زیتحق هنوز ییرو بر سخت -ل صبریقب

و  )Graham( گراهـام ، )Kirchner & Patino( )2010( نویپـات  و چنـر یکرقات ینه، از جمله تحقین زمیا

 یبهرام ،)2004( و همکاران )Francis( سیفرانس)، 1999( هالز ،)2002( یبلسک ،)2001(همکاران 

 فـرد  ياژدر، )McEwan ()2004( وان مک، )1378( يجعفر و یمیخدارح، )1384( یفران یرمضان و

ـ  مثبـت  به وجـود رابطـۀ  ) 1390( جوکار و یهاشم و )1389( پور ینوران و بهبـود   و ينـدار ید نیب

و  کیـ مارجت و) 1983( نیبـرگ  جملـه  از زین محققان از ین بعضیسالمت روان اشاره دارند. همچن

 بـه  روان سالمت و يندارید انیم خصوص رابطۀ در ،يندارید حوزة یبررس در )،2005( همکاران

  دند.ینرس يا دوارکنندهیام جینتا

 یاجتمـاع  و يفـرد  یزنـدگ  در رفتارهـا  از ياریبسـ  ،مـا  یو اسالم یرانیا جامعۀ نکه دریبا توجه به ا

ـ ید يباورها و ها آموزه از متأثر میرمستقیغ ای میمستق افراد، ـ ارز آنهـا  بـا  البـاً غ واسـت   ین  ،شـود  یمـ  یابی

ـ  تیـ ظرف به توجه با ران ویا در نهیزم نیا در یغن اتیادببب نبود س به نیهمچن  نیمبـ  نیـ د کـه  یفراوان

 آمـوزش  يکارآمـد  یبررس«هدف  با یقیتحق شد آن بر پژوهشگر ،دارد یرانیا اتیادب و فرهنگ و اسالم

 هـد. انجام د »ییرو سخت یعنی ،انسان تیماه مثبت يها جنبه از یکی بر - ینید آموزة کی عنوان به - صبر

  :از است عبارت قیتحق يها هیفرض

 بـه  نسـبت  يشـتر یب »یـی رو سـخت « از رنـد یگ یم قرار صبر آموزش معرض در که ییها یآزمودن .1

  برخوردارند. کنترل گروه يها یآزمودن

 يهـا  یآزمودن به نسبت يشتریب» تعهد« رند ازیگ یم قرار صبر آموزش معرض در که ییها یآزمودن .2

  ند.برخوردار کنترل گروه
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 بـه  نسـبت  يشـتر یب» کنتـرل « از رنـد یگ یقـرار مـ   آمـوزش صـبر   معـرض  در کـه  ییهـا  یآزمودن .3

  برخوردارند. کنترل گروه يها یآزمودن

 بـه  نسـبت  يشـتر یب» ییجـو  مبـارزه « از رنـد یگ یقرار م صبر آموزش معرض در که ییها یآزمودن .4

  برخوردارند. کنترل گروه يها یآزمودن

  پژوهش يهاابزار

ــهنا پرســش ــا »یــیرو ســخت« م ــا در: کوباس ــژوهش، نی ــرا پ ــمق از اطالعــات، يآور جمــع يب  اسی

 يبـرا  معتبـر  يابـزار  کوباسـا  »یـی رو سـخت « اسیمق. شد استفاده )1982( کوباسا »ییرو سخت«

 اسیمق نی. ا)2001؛ ژاندا، 1989بارتون و همکاران، ( است روان سالمت و ییرو سخت سنجش

 او حـد دربـارة   چه تا ماده نیا آنکه اساس بر ماده، هر برابر رد یآزمودن که فقره است 50 شامل

 کـامالً « 3 تـا  »سـت ین حیصـح « صـفر  از( يا درجه 4 اسیمق کی در را خود پاسخ است، درست

 ،»ییجـو  مبارزه« مؤلفۀ سه يدارا آزمون .)1379زاده،  ملکر.ك: ( کند یم مشخص) »است حیصح

. انـد  داده اختصـاص  خـود  به را ماده 17،16،17 - بیترت به - کی هر که است »کنترل« و »تعهد«

 نمرة کیآنها،  است که از مجموع شده گرفته  نظر در وارونه شکل به آزمون از ماده 39 يها نمره

ـ آ یمـ  دسـت  بـه  جداگانـه  يهـا  مؤلفـه  يبرا نمره سه و ییرو سخت يبرا یکل ـ ا .)همـان ( دی  نی

 شـده  محاسبه  آن ییمحتوا و يصور ییواو ر ترجمه، )1373( یقربان توسط رانیا در نامه پرسش

  .است آمده  عمل  به اصالحات هر جا الزم بوده، در آن و

 ان،یدانشـجو  نمونـه  سـه  ،»یـی رو سـخت « اسیـ مق یفارسـ نمونۀ  یمقدمات ییایپا بین ضرییتع يبرا

 يآلفـا  بیضـرا : اسـت  شـده  گزارشل یذ شرح به آن یسنج روان يها مشخصه ماران،یب و کاران ورزش

 تـا  89/0 از ؛»کنتـرل « اسیـ رمقیز يبـرا  94/0 تا 85/0 »تعهد« اسیرمقیز يبرا 93/0 تا 88/0 از اخکرونب

 کـه  شـد  محاسـبه  94/0 تـا  87/0 »یـی رو سخت« کل نمرة يبرا و ؛»ییجو مبارزه« اسیرمقیز يبرا 95/0

 82/0 از هفتـه  چهار تا دو فاصلۀ با ها نمره یهمبستگ بیضرا. است اسیمق خوب یدرون یهمسان نشانۀ

 يبـرا  87/0 تـا  79/0 از ؛»کنتـرل « اسیـ رمقیز يبـرا  88/0 تـا  80/0 از ،»تعهـد « اسیرمقیز يبرا 90/0 تا

ـ پا نشـانۀ  کـه  شـد  محاسبه »ییرو سخت« کل نمرة يبرا 88/0 تا 80/0 از و ییجو مبارزه اسیرمقیز  ییای

 ،»یـی رو سـخت « یکلـ  عامـل  بـر  عـالوه  یاکتشاف یعامل لیتحل جینتا. است اسیمق يبرا یکاف ییبازآزما

  .)1387بشارت، ( کرد دییتأ را »ییجو مبارزه«و  »کنترل« ،»تعهد« عامل سه وجود
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 سـه  اساس اس بریمق نیا. است سؤال 48 يدارا ثابت نیحس »صبر سنجش« اسیمق: »صـبر  سنجش« اسیمق

ـ ته يو بـرا  دهیـ گرد میتنظ »طاعت بر صبر« و »گناه برابر در صبر« ،»یسخت در صبر« مقولۀ  از سـه  ،آن ۀی

ـ پا. شده اسـت  استفاده یاخالق يها باکت و ثیحد يها باکت ر،یتفاس و قرآن منبع ـ ا ییای  بـر  اسیـ مق نی

ـ ا ییمحتـوا  یـی روا اسـت.  93/0 »ییآزمـا  باز« روش بر یمبتن و ؛866/0 کرونباخ يآلفا بیضر اساس  نی

ـ  و يبنـد  مقولـه  نظر از ،یاسالم معارف و علوم استادان ازتن  توسط نه اسیمق  و یبررسـ  سـؤاالت  وعن

  .)1387 ثابت، نیحس( شد دییتأ زین یشناس روان استادان از تن دو توسط سپس. دیگرد دییتأ

  پژوهش روش

 يآمـار  جامعـۀ  .اسـت ) کنترل گروه با آزمون پس - آزمون شیپ طرح( یتجرب ق روشیتحق روش

 1393- 1392 یلیتحصـ  سـال  در اصـفهان  شهر دخترانه يها رستانیدب آموزان دانش تمام پژوهش

 »يا چندمرحله یتصادف يا خوشه« يریگ نمونه وةیش به تن است که 30 پژوهش ينمونۀ آمار بود.

 روش. گرفتنـد  قـرار ) نفـر  15( کنتـرل  و) نفـر  15( آزمـون  گـروه  دو در تصـادف   به و  انتخاب

ک یـ و پـرورش اصـفهان     ۀ آمـوزش یـ شش ناح انیم ن صورت بود که ابتدا ازیبه ا يبردار نمونه

ـ ه، یـ ن ناحیـ دخترانۀ ا يها رستانیان دبی) و سپس از م5ۀ یه (ناحیحنا  بـه صـورت   رسـتان یک دبی

ـ (پا هیپا  کیرستان، ین دبیاول تا چهارم ا يها هین پایاز ب در مرحلۀ سوم،. شد انتخاب یتصادف ۀ ی

 تمــام يرو بــر صــبر مـذکور  ســنجش اسیـ د و مقیــانتخــاب گرد یصــورت تصـادف   بــه )سـوم 

ـ مق بـه  توجـه  بـا  که یشد و کسان اجرا) نفر 60رستان (ین دبیسوم ا ۀیپا آموزان دانش  صـبر  اسی

 کنتـرل  گروه و) نفر 15( آزمون گروه دو در یصورت تصادف تن) به 30شدند ( شناخته رصبوریغ

عنـوان   تـن بـه   30 هـر  يرو بـر  کوباسـا  »یـی رو سخت»  نامۀ پرسش سپس گرفتند. قرار) نفر 15(

 11در  یهفتگـ  صورت به  شیآزما گروه يبرا صبر آموزش بعد، مرحلۀ در. شد اجرا آزمون شیپ

 بخـش  دو شامل بود که قهیدق 60 هر جلسه زمان  مدت د.یگرد ارائه »یکارگاه« وةیش به و جلسه

بود که گـروه کنتـرل    ین در حالیا شد. یم» یخانگ یهفتگ فیتکل« و »آموزش زمان در تیفعال«

کنتـرل   گـروه  کنندگان شرکت ، بهیاخالق مسائل به وجهت افت نکرد. اما بایدر یگونه آموزش چیه

 ییآشنا: بود از عبارت یآموزش جلسات نیعناو. ها ارائه شد آموزش نیا ق،یتحق اتمام پس از زین

صـابران؛   يها نشانه با ییآشنا ها؛ یسخت در صبر بر دیتأک با صبر انواع با ییآشنا ؛»صبر« مفهوم با

 نیا در ییتوانا زانیم شیافزا و ها یسخت بر صبر در شیخو قوت و ضعف شناخت نقاط ییتوانا
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هـا   نعمـت  و ها یخوش يادآوری ؛یزندگ يها یسخت و رنج علل شناخت در ییتوانا کسب نه،یزم

 بـر  در صـبر  خـود  قـوت  و ضـعف  نقـاط  شناخت در ییتوانا کسب ها؛ یسخت با مواجهه هنگام

 در صـبر  گناه؛ در برابر صبر در شیخو قوت و ضعف نقاط شناخت در ییتوانا کسب ها، یخوش

  .طاعت بر صبر در زهیانگ جادیا و خشم؛ برابر

 قالـب  در »الگـو  ارائـۀ «و  ،»یگروهـ  بحث« ،»يفکر چالش« چونهم ییها وهیش از ،صبر آموزش در

 دو هـر  آموزش، مجـدداً  ان دورةیپا ازپس شد.   استفاده یادب و ینید متون و قرآن از برخاسته يها داستان

 سـپس . دیـ سـه گرد یمقا  آزمـون  شیپ با آنها يه هادند و نمرکر لیتکم را »ییرو سخت« نامۀ پرسش گروه

و   هیـ تجز SPSS افزار نرم لۀیوس به  و »انسیکووار لیتحل« يآمار روش از استفاده با آمده دست به يها داده

  .دیگرد مشخص جینتا وشد  لیتحل

  پژوهش يها افتهي

  ش و کنترلیآزما يها آن در گروه يها مؤلفهو  »ییرو سخت«ر یآزمون، متغ آزمون و پس شیبه پ مربوط یفیاطالعات توص. 1جدول 

  تعداد  گروه  مؤلفه
  آزمون پس  آزمون شیپ

  اریانحراف مع  نیانگیم  اریانحراف مع  نیانگیم

  تعهد
  056/0 48/0  063/0  45/0  15  شیآزما

  049/0  45/0  055/0  44/0  15  گواه

  ییجو مبارزه
  041/0  45/0  049/0  42/0  15  شیآزما

  065/0  43/0  065/0  43/0  15  گواه

  کنترل
  053/0  46/0  055/0  44/0  15  شیآزما

  05/0  42/0  057/0  41/0  15  گواه

  نمره کل
  1/2  44/46  62/2  94/43  15  شیآزما

  79/2  23/43  15/3  9/42  15  گواه

ـ مع انحـراف  و نیانگیم 1 جدول اطالعات ـ  کنتـرل در  و شیآزمـا  يهـا  گـروه  اری  و آزمـون  شیپ

 نشـان  اسـت،  کنتـرل  و ییجـو  مبارزه تعهد، شاملکه را،  آن يها مؤلفه و ییرو سخت آزمون پس

ـ ا اسـاس  بر. دهد یم ـ م اطالعـات،  نی  ،»کنتـرل « ،»تعهـد « يهـا  مؤلفـه  در شیآزمـا  گـروه  نیانگی

 شیاافـز  آمـوزش صـبر،   يا مداخلـه روش  انجام از پس »ییرو سخت« کل نمرة و »ییجو مبارزه«

با گروه  آزمون پس - آزمون شیپ یشیآزما طرح از هیفرض نیا یبررس يبراکه رو . ازآناست داشته

 بـه کـار   انسیـ کووار لیـ تحل روش به دست آمـده،  جینتا لیتحل يبرا است،شده   استفاده کنترل

ـ متغ کیعنوان  به آزمون شیپ اثرات ق،یطر نیا از شده است تا گرفته  کنتـرل  یکمکـ  یتصـادف  ری



  ۹۷ يشناخت روان ييرو سخت بر آمورش صبر يکارآمد يبررس

 

 از بتـوان  تـا  ابدی تحقق دیبا که است ییها همفروض يدارا انسیکووار لینه، تحلیزم نیا در .شود

 لیـ تحل یاساسـ  ۀمفروضـ  دو ن،یبنـابرا  کـرد.  استفاده ها داده لیو تحل مطالعه يبرا مذکور روش

  .شد یبررس ها انسیوار یکسانی و ونیرگرس یهمگن یعنی انس،یکووار

 نسـبت  يشـتر یب» ییرو سخت« از رندیگ یم قرار صبر آموزش رضمع در که ییها یآزمودن :1 ۀیفرض

  .برخوردارند کنترل گروه يها یآزمودن به

  »ییرو سخت«ر یمتغ يبراها  داده لیتحل جینتاالف. 

  ییرو ر سختیمتغ يها برا بیش یج آزمون فرض همگنینتا. 2جدول 

  يآزاد درجۀ  ن مجذوراتیانگیم F  يدار امعن

48/0  507/0  79/0  1  

ـ   ،نیبنابرا .ستین معنادارتعامل نکه یبه اج آزمون باال اشاره دارد یانت  لیـ تحل ونیرگرسـ  یمفـروض همگن

بـه   جینتـا  کهشد  یبررس نیلو آزمون توسط زین ها انسیوار یهمسان فرض شیپاست. برقرار  انسیکووار

  :استمشاهده   قابل 3 جدول دردست آمده 

  »ییرو سخت«ر یها در متغ انسیروا یهمسان یبررس يبران یآزمون لو .3جدول 

 F  یگروه درون يآزاد درجۀ  ین گروهیب يآزاد درجۀ يدار معنا

77/0  1  28  084/0  

همگـن و برابـر    مطالعـه تحـت   يها انس گروهیوار يدهد، خطا یج به دست آمده نشان میکه نتا گونه همان

تـوان   ین، مـ یبنـابرا  ست؛یدار ن عنام P>05/0است که در سطح  084/0برابر  آمده دست به Fرا مقدار یاست؛ ز

  شود. یفرض رد نم شیپن یو ا ز برقرار استین انسیل کوواریاز تحلن مفروض استفاده یادعا کرد ا

 يانس بـرا یـ ن از روش کوواریبرقرار اسـت، بنـابرا   انسیل کوواریتحل يها  هنکه مفروضیبا توجه به ا

  است. شده  استفاده آمده دست بهج یل نتایتحل

  »ییرو سخت«آموزش صبر بر  ریانس مربوط به تأثیل کوواریج تحلینتا .4جدول 

  شاخص

  منابع

مجموع 

  مجذورات

درجه 

  يآزاد
  توان  مجذور اتا  يسطح معنادار F  ن مجذوراتیانگیم

  94/0  33/0  **001/0  23/13  14/20  1  14/20  مقدار ثابت

  1  76/0  **000/0  62/84  83/128  1  83/128  آزمون شیپ

  99/0  506/0  **000/0  69/27  15/42  1  15/42  گروه

  -   -   -   -   52/1  27  11/41  خطا

  -   -   -   -   -   30  95/60552  مجموع

05/0<p **  
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 F ، مقـدار یر کمکـ یـ عنـوان متغ  آزمون بـه  شینمرات پ نظر گرفتندهد با در  ینشان م 4ج جدول ینتا

آموزش صبر منجـر بـه    جه گرفتیتوان نت یم ،نیبنابرا .دار بوده استمعنا p>05/0 در سطح آمده دست به

  ش و کنترل شده است.یآزما يها ان گروهیتفاوت معنادار م

ش یافـزا ( آزمـون  انس پـس یـ درصـد وار  50 یعنـ یدرصـد بـوده اسـت؛     50بیـ ر قریزان تأثیم

تـوان اظهـار    ی، مـ آمـده  دست به يها افتهی بر اساس آموزش صبر بوده است. ) مربوط بهییرو سخت

بـا   1 يو درجـه آزاد  F=69/27و کنتـرل بـا مقـدار     یشیروه آزمادة گش اصالحن یانگین میداشت: ب

ـ از کفااسـت کـه    99/0 ين توان آماری. همچنوجود دارد يتفاوت معنادار 95/0نان یسطح اطم ت ی

شـود کـه آمـوزش     یگونه اسـتنباط مـ   نیاج جدول مزبور ین، از نتایبنابرا ت دارد.یحجم نمونه حکا

  است. مؤثر بوده آموزان دانش ییرو ش سختیبر افزا صبر

نسـبت بـه    يشـتر یب» تعهـد « رنـد از یگ یمـ  قرار آموزش صبر معرض در که ییها یآزمودن: 2 ۀیفرض

  گروه کنترل برخوردارند. يها یآزمودن

  »تعهد«اس یمق ریز يها برا ل دادهیج تحلینتاب. 

  »تعهد« بر مؤلفۀ آموزش صبر ریانس مربوط به تأثیل کوواریج تحلینتا .5جدول 

  شاخص

  ابعمن

مجموع 

  مجذورات

درجه 

  يآزاد
  توان  مجذور اتا  يسطح معنادار F  ن مجذوراتیانگیم

  84/0  26/0  **005/0  33/9  008/0  1  008/0  ثابت مقدار

  1  72/0  **000/0  16/70  056/0  1  056/0  آزمون شیپ

  65/0  18/0  **023/0  86/5  005/0  1  005/0  گروه

  -   -   -   -   001/0  27  022/0  خطا

  -   -   -   -   -   30  601/6  مجموع

05/0<p ** 

 ، مقـدار یر کمکیعنوان متغ آزمون به شیگرفتن نمرات پ دهد با در نظر ینشان م 5ج جدول ینتا

F 05/0 آمده در سطح دست به<p آمـوزش صـبر    جه گرفت:یتوان نت ین، میبنابرا دار است. معنا

 18 بیـ ر قریثزان تـأ یـ م ش و کنترل شـده اسـت.  یآزما يها ان گروهیمنجر به تفاوت معنادار م

ش تعهد) مربوط به آموزش صـبر  یافزا( آزمون انس پسیدرصد وار 18 یعنیدرصد بوده است؛ 

شـدة    ن اصـالح یانگیـ ن میتوان اظهار داشت ب یآمده، م دست به يها افتهیاساس  بر بوده است.

تفـاوت   95/0نـان  یبـا سـطح اطم   1 يو درجۀ آزاد F= 86/5و کنترل با مقدار  یشیگروه آزما



  ۹۹ يشناخت روان ييرو سخت بر آمورش صبر يکارآمد يبررس

 

شـود کـه مـداخالت     یگونـه اسـتنباط مـ    نیا 5ج جدول ین، از نتایبنابرا وجود دارد. يدار معنا

  مؤثر بوده است.» تعهد«ش مؤلفۀ یآموزش صبر بر افزا

 »ییجـو  مبـارزه « رنـد از یگ یمـ  قـرار  صـبر  يا روش مداخلـه  معـرض  در که ییها یآزمودن: 3 ۀیفرض

  .برخوردارند گروه کنترل يها ینسبت به آزمودن يشتریب

  »ییجو مبارزه«اس یر مقیز يها برا ل دادهیج تحلینتاج. 

  »ییجو مبارزه« ر آموزش صبر بر مؤلفۀیربوط به تأثانس میل کوواریج تحلینتا .6جدول 

  شاخص

  منابع

مجموع 

  مجذورات

درجه 

  يآزاد

ن یانگیم

  مجذورات
F 

سطح 

  يمعنادار
  توان  مجذور اتا

  56/0  15/0  **037/0  83/4  002/0  1  002/0  ثابت مقدار

  1  9/0  **000/0  27/242  075/0  1  075/0  آزمون شیپ

  99/0  49/0  **000/0  72/25  008/0  1  008/0  گروه

  -   -   -   -   000/0  27  008/0  خطا

  -   -   -   -   -   30  892/5  مجموع

05/0<p ** 

ـ متغ عنـوان  بـه  آزمـون  شیپـ  يها هنمر گرفتن نظر در با دهد یم نشان 6 جدول جینتا  F مقـدار  ،یکمکـ  ری

 بـه  منجـر  صبر آموزش :گرفت جهینت توان یم ،نیبنابرا است؛ بوده دار معنا p>05/0 سطح در آمده تدس به

  .است کنترل شده و شیآزما يها گروه انیم معنادار تفاوت

) ییجـو  مبـارزه  شیافزا( آزمون پس انسیوار درصد 49 یعنی بوده؛ درصد 49ب یقر ریتأث زانیم

ـ  داشـت  اظهـار  تـوان  یمـ  آمـده،  دست به يها افتهی اساس بر. است بوده صبر آموزش به مربوط  نیب

 نـان یاطم سطح با 1 يآزاد درجۀ و F= 72/25 مقدار با کنترل و یشیآزما گروه شدة اصالح نیانگیم

ـ کفا اسـت کـه از   99/0 ين توان آماریهمچن. دارد وجود يمعنادار تفاوت 95/0 ت حجـم نمونـه   ی

ش یشود که آموزش صبر بـر افـزا   یگونه استنباط م نیر اج جدول مزبوین، از نتایبنابرا ت دارد.یحکا

  بوده است. مؤثر» ییجو مبارزه«مؤلفۀ 

 بـه  نسـبت  يشـتر یب »کنتـرل «از  رنـد یگ یصبر قرار م آموزش معرض در که ییها یآزمودن: 4 ۀیفرض

  گروه کنترل برخوردارند. يها یآزمودن

  »کنترل«اس یمق ریز يها برا ل دادهیج تحلینتاد. 

ـ آزمـون) و متغ  شیپ( یکمک یر تصادفین متغینبودن رابطه ب یخطسبب به  ،هیرضن فیدر ا ر وابسـته،  ی

  د.یانس استفاده گردیل کوواریروش تحل يبه جا ،Tها از آزمون  ل دادهیه و تحلیتجز يبرا

۱۰۰    ۱۳۹۵، سال نهم، شماره سوم، پاييز  

 

  ش و گروه گواهیدرگروه آزما »کنترل«آزمون مؤلفه  شیمستقل مربوط به پ Tج آزمون ی. نتا7جدول 

  يسطح معنادار  T  انحراف استاندارد  نیانگیم  تعداد  هگرو  مؤلفه

  کنترل
  055/0 4431/0  15  شیآزما

51/1  14/0  
  057/0  4118/0  15  گواه

ش و گـواه  یآزمون دو گروه آزما شیپ يها ن نمرهیدهد ب ینشان م 7دست آمده در جدول  ج بهینتا

  وجود ندارد. يدار تفاوت معنا

  یشیآزما يریگکاربه از پس کنترل  مؤلفۀ يبراوابسته  Tج آزمون ینتا .8جدول 

  يسطح معنادار  T  يدرجه آزاد  اریانحراف مع  نیانگیم  مؤلفه

  *006/0  - 983/2  29  0216/0  - 0117/0  کنترل

 يریـ گ کـار  بـه  یش و گـواه و اثربخشـ  یآزمـا  يها گروه يها ن نمرهیتفاوت ب یبه منظور بررس

ر یـ مربـوط بـه متغ   »کنتـرل «مؤلفـۀ   ونآزمـ  آزمـون و پـس   شیپـ  يهـا  ، تفاضـل نمـره  یشیآزما

وابسته  يها گروه Tدست آمده آزمون  ر بهین مقادیدر دو گروه محاسبه و سپس ب» ییرو سخت«

ـ   یانگر ایب دست آمده مطابق جدول؛ ج بهیاجرا شد. نتا ن تفاضـل  ین مطلب است کـه تفـاوت ب

دار است. به  معنا p>05/0در سطح  ش و گواهیآزما يها آزمون گروه آزمون و پس شیپ يها نمره

ش یزان کنترل درگروه آزمـا یش میبر افزا یشیآزما يریکارگ به توان ادعا کرد: یگر، میعبارت د

  مؤثر واقع شده است.

  يريگ جهينت

 جینتـا . بود افراد »ییرو سخت« زانیبر م »صبر«آموزش  يکارآمد یبررس حاضر پژوهش هدف

 بر صبر در شیخو قوت و ضعف نقاط تشناخ ییتوانا شامل آموزش صبر، داد نشان پژوهش

ـ ا در ییتوانـا  زانیـ م شیافزا و ها یسخت  و رنـج  علـل  شـناخت  در ییتوانـا  کسـب  نـه، یزم نی

 برابـر  در صـبر  هـا،  یسخت با مواجهه هنگام ها نعمت و ها یخوش يادآوری ،یزندگ يها یسخت

کنتـرل و  ، تعهـد،  یـی رو سـخت  زانیـ م شیطاعـت، در افـزا   بـر  صبر در زهیانگ جادیا و خشم،

 مطالعـۀ  چنـد  جینتـا  بـا  پژوهش نیا حاصل از يها افتهی. است مؤثر آموزان دانش ییجو مبارزه

 انـگ ی ،)Hauser( )2006( هاسـر  يهـا  پـژوهش  از جملـه  شـده،  انجام  نهیزم نیا در که گر،ید

ــجیکال)، 2006( ــاه و انی ــت ،)Kalayjian & Shahinian( )1998( انینیش ــاران و پارگامن  همک

 ،)1390( همکــاران و زاده ياکبــر ،)2001( همکــاران و گراهــام ،)1998( پــارك ،)1996(



  ۱۰۱ يشناخت روان ييرو سخت بر آمورش صبر يکارآمد يبررس

 

ـ ا ،)1390( یعقـوب ی و پـور  یقربـانعل  ،)1389( همکـاران  و پـور  یقربـانعل   ،)1389( طامـه  يزدی

 ست؛ همسو) 1387( ثابت نیحس ) و1389( یشعبانو  یحاتم، )1389( همکاران و طامه يزدیا

 کیـ مارجت و) 1983( نیبـرگ  از جملـه  گـر، ید قـات یتحق یخـ بر از آمـده  دسـت  به جینتا با اما

)Margetic( و ) ندارد. یی) همسو2005همکاران  

 تـوان  شیموجـب افـزا   آمـوزش صـبر   گفـت:  تـوان  یمـ  پـژوهش،  از حاصل جینتا نییتب در

 از خـارج  در چـه  و مدرسـه  در چـه  ؛یزنـدگ  يفشـارها  و مشکالت با برخورد در آموزان دانش

 تسلط خود رفتار و احساسات افکار، بر آنها، از استفاده با توان یم که يا نهبه گو شود، یم مدرسه

 یسـخت  سـر  شیموجـب افـزا   صـبر  آمـوزش  داد نشان پژوهش نیا يها افتهی ،یطورکل به. داشت

 یآمـادگ  و شود یم دیمف و اثربخش یزندگ داشتن يبرا آموزان دانش) ییرو سخت( یشناخت روان

 شـدن  موجب مقـاوم  نیهمچن. آورد یم وجود در آنها به یزندگ يها شچال با مقابله يبرا را الزم

 و یزنـدگ  ادارة در مهارت شیافزا و یزندگ به نسبت آنها نشیب شیافزا آموزان، دانش تیشخص

  .گردد یم همساالن و طیمح با ارتباط يبرقرار

 يفضـا  بـا  یکینزد و يقو ينظر پشتوانه از يبرخوردار سبب به صبر آموزش روش رسد یم نظر به

ـ ییتغ جادیا موجب ران،یا مردم یفرهنگ و يفکر  ییجـو  مبـارزه  وکنتـرل   تعهـد،  ،یـی رو سـخت  در یرات

 خطرنـاك  حـد  از شیب را ها بحران و خطرها افراد شود یم یسع ،صبر آموزشدر  است. شده ها یآزمودن

 يسـو  از هـا  نبحـرا  یگـاه  کـه رد یـ گ یصـورت مـ   مطلـب  نیا میتفه با کار نیا. نکنند یابیارز میا وخی

 یو تعـال  رشـد  به منجر یحت و است انسان يبرا جهینت شدن روشن زین و انسان امتحان يو برا پروردگار

تـا   شود دیتأک مشکل با نحوة مقابله به ،مشکل بر تمرکز يجا به شود یم یسع ،يرو نی. بدشود یم انسان

  .دکن استفاده خود مقابلۀ منابع حداکثر از فرد

 موجـب  و دهـد  یمـ  رخ ها یسخت و ها يگرفتار هنگام افراد يبرا که است یننفسا یحالت »صبر«

ـ آ در خداونـد . کننـد  اسـتقامت  احساس درون از و ندهند دست از را خود آرامش شود یم  146 ۀی

 انسـان  بـر  کـه  ییها یسخت و ایبال ها، بتیمص برابر در که داند یم یکسان را صابران عمران، آل سورة

. دهنـد  ینمـ  راه خـود  بـه  ضعف و یسست کنند یم تحمل رند،یگ یآنها م از را يزیچ و شود یوارد م

 هـدف  به دنیرس تا تالش و یزندگ مسائل با فعال برخورد يبرا ها سازوکار نیتر مهم از یکیصبر 

 اتیآ نیهمچن. است برشمرده ها انسان تیهدا موجب را صبر بقره سورة 57ۀ یآ در خداوند. است

ـ اخت بـر ) 15 ه:یجاث ؛47 فصلت: ؛43 زمر: ؛104 انعام: (ازجمله، میکر قرآن از يمتعدد  و انسـان  اری

۱۰۲    ۱۳۹۵، سال نهم، شماره سوم، پاييز  

 

ـ  جـه، یدر نت و دارد، اشاره رسد، یم او خود به وهلۀ اول در یانسان بد و کین اعمال جۀینت نکهیا  نیب

  کند. یم جادیا ارتباط آن يامدهایپ و انسان اعمال

ـ  عنـوان  بـه  کـه  اسـت  یتیشخصـ  يهـا  یژگیو از يا مجموعه ییرو سختگر، ید يسواز   منبـع  کی

 کننـده،  فیتوص یتیشخص یژگیو نیا. کند یم عمل یزندگ يزا استرس يدادهایرو با مواجهه در مقاومت

 عنـوان  بـه  مسـئله  درك و) نفـوذ  ینفـ  يجـا  بـه ( کنتـرل  حـس  ،)يواگـذار  يجـا  بـه ( تعهد حس ینوع

  .)1999 ،يمد و کوباسا( است) دیتهد يجا به( ییجو مبارزه

 بـا  بـودن  ریـ درگ فعاالنـه  کردن، احساس ییتوانا یعنی »تعهد«. است» تعهد« ییرو سخت لفهمؤ نیاول

 را یسـخت  و يگرفتـار  يهـا  تیـ موقع و ،تجاربش و فرد داشتن تیاهم ،بودن ارزشمند به اعتقاد ؛گرانید

  .)Huang( ،1995( هانگ(افتن یدر جالب و بامعنا

ـ فعال نیب ییهمگرا کی جۀینت »تسلط احساس ای کنترل«. باشد یم »کنترل« ییرو سخت بعد نیدوم  تی

ـ  افـراد  که معنا نیا به ؛کند یم انیب را خودشان از افراد درك سطح که است آن امدیپ و ـ  منبـع  کی  یدرون

. رود یمـ  شـمار  بـه  آنهـا  يریپذ انعطافو  ارتقا در یاتیح عنصر کی کنترل یدرون منبع نیا و دارند کنترل

ـ یب خـوش  و تسـلط  احسـاس  به منجر طیمح بر کنترل ادارك  و ،)2002 بـروکس، ( شـود  یمـ  فـرد  در ین

  .)1975 گمن،یسل( شود یم منجر یارادگ یب و یافسردگ به کنترل ییتوانانا

 فـرد  کـه  کنـد  یمـ  انیب را دهیعق نیا ییجو مبارزه. است »ییجو مبارزه« ،ییرو سخت بعد نیسوم

 و دارد بـالقوه  اشـتباهات  از فـرد  کـه  ییهـا  تـرس . ببـرد  سود تیموفق اندازة به شکست از تواند یم

 آن، تبـع  بـه  و هـا  چـالش  بر غلبه يبرا یموانع د،یآ یم آنها امدیپ عنوان به مکرر که یخجالت احساس

 و شـوند  یمـ  دیمف يرفتارها از اجتناب به همواره منجر ها ترس نیا ند.یآ یبه شمار م یشخص کمال

 شـوند  یمـ  آن بـر  آمدن فائق و چالش با فرد هۀمواج مانع کنند و یم یمئدا را سبب، ترس نیهم به

  ).Brioks(، 2002( بروکس(

ـ ید يهـا  آمـوزه  بهنکردن  توجه نکهیبا توجه به ا بـر   يریناپـذ  جبـران  يهـا  خسـارت  یزنـدگ  در ین

ـ ر برنامـه  و مسئوالن شود یم شنهادیپ ،سازد یم وارد جامعه وپرورش  و  آموزش ،ها خانواده  یآموزشـ  زانی

ح معـارف  یآمـوزش صـح   نـۀ یزم در یآموزش يها دوره وها  کارگاه نیتدو و یطراح هب کشور یفرهنگ و

 و حیصـح  يهـا  آموزش تحت ،خود یزندگ ۀیاول مراحل در جوانان و نوجوانانچنانچه  .کنند اقدام ینید

ـ ید يهـا  ارزش يسـو  بـه  دیترد یب رند،یگ قرار نید باطن از درست شناخت  دایـ پ شیگـرا  يمعنـو  و ین

  .شد خواهد جامعه سالمت ،تینها در و خانواده سالمت و يفرد سالمتموجب  ماتیتعل نیا کنند. یم
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 نقـش  جامعـه  آن افـراد  توسـط  کننـده  تیحما عوامل انتخاب در فرهنگ هر جامعه و بافت نیهمچن

ـ ا در گرفتـه  انجـام  قاتیتحق نکهیز با توجه به ای. ن)Cicchetti(،2000( یت یچ یس( دارد ییسزاب نـه  یزم نی

 یبررسـ  نـۀ یزم در شود یم شنهادیپ رفته است،یپذ صورت ما کشور یمذهب بافت از متفاوت یبافت در غالباً

 شیافـزا  و مشـکالت  بـا  يسـازگار  يبرا فرد ییتوانا بر از جمله آموزش صبر ،یمذهب يها آموزش ریتأث

  .شود انجام کشور سراسر در يشتریب قاتیتحق ،ییرو سخت

 افـراد،  یارتبـاط  يهـا  مهـارت  بهبـود  در یگروهـ  يهـا  آموزش مثبت ریتأث به توجه با ،نیعالوه بر ا

 يکارهـا  در نوجوانـان  دادن شـرکت  و یگروهـ  صـورت  به یآموزش مداخالت انجام با شود یم شنهادیپ

  .میساز آشنا شتریب آنها ياجرا طرز و یاجتماع و ینید يها ارزش با را آنها ،یجمع

  عبارت بود از: آنها نیتر عمده. بود ییها تیمحدود يدارا ،ها پژوهش ریسا همانند زین پژوهش نیا

  ؛موضوع بودن تازه و عیبدسبب  به پژوهش نۀیشیپ . کمبود1

  .مناسب و یکاف یآموزش يها برنامه و طیشرا امکانات، نبودن دسترس . در2
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