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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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چکیده
 جهتگیری مذهبی درونی و اصری از متغیرهرای تأثیرگرذار برر:مقدمه
 بررسی رابطرۀ امیرد، ازاینرو هدف از این مطالعه،سالمت بهشمار میرود
 تاب آوری و بخشش با جهتگیری مذهبی درونی در سرربازان،به زندگی
.بوده است
. پژوهش حاضر یرک مطالعرۀ توصریفی و ررره همبسرتگی برود:روش
جامعۀ آماری را کلیه سربازان مشغولبهخدمت در شرهر تهرران تشرکی
 نفر از سربازان بوده است که به روش212  نمونۀ پژوهش شام.میدادند
،نمونه گیری دردسترس انتخاب شده و پرسشنامههرای امیرد بره زنردگی
 دادههرای پرژوهش برا اسرتفاده از.تابآوری و بخشش را تکمی کردنرد
.شاخصهای آمار توصیفی و رگرسیون لوجستیک تحلی شدند
 یافتههای بهدستآمده از تحلی لوجیرت نشران داد کره هرر سره:نتایج
 برهصرور، ترابآوری روانشرناختی و بخشرش،متغیر امید بره زنردگی
.)p>2/21( معناداری توان پیشبینی جهتگیری مذهبی درونی را دارند
متغیرر

 درصد از واریران02  نگلکرک نشان داد که مدل حدودR2 شبه

 درصد از افراد گرروههرا را05/7  مدل درمجموع.وابسته را تبیین میکند
.بهدرستی ربقهبندی کرده است
 نقرش، بهنظر میرسد متغیرهای بنیادین و چرالشزای شخصریت:بحث
.قوی و تأثیرگذاری در پیدایش جهتگیری مذهبی درونی دارند
 بخشش؛ امید؛ تابآوری؛ جهتگیری مذهبی:کلیدواژهها

 دانشگاه محقق اردبیلی، دکترای تخصصی روانشناسی
 استادیار گروه معارف دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسالمی ایران. 1
 دانشگاه محقق اردبیلی، کارشناس ارشد روانشناسی. 2
 مربی گرروه معرارف دانشرگاه علروم پزشرکی ارترش، کارشناس ارشد فلسفه. 3
جمهوری اسالمی ایران
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مقدمه

بر تاب آوری در برابر ضربهها و آسی ها میتوانرد فهرم

جهتگیری مذهبی 1برهعنروان یکری از دقیرقتررین و

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

(میردو و کراهو،

است که انسان در مییابد کره برین او و وجرود

کاراترین روشهرای سرنجش مرذه

مذه

 )1091و بهعنوان متغیری تأثیرگذار بر رفتار ،شناخت

متعالی و مطلق ،رابطهای وجود دارد و از رریق عقر و

و شخصیت بهشمار میرود (کویینر )2212 ،،کره برا

یا اجرای مراسم مذهبی میتواند به صربر و تحمر در

تفکیررک مررذه درونرری ،فراگیررر و اصرری از مررذه

ناگواریهای زندگی دست یابد (آذربایجرانی و موسروی

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

اص .)1395 ،

میتواند بهعنوان الگویی تجربی ،ارتباط ابعراد مختلر

امید یکی دیگر از متغیرهرای شخصریتی و مررتبط برا

مذه

را با متغیرهای شخصیت تبیین کند (کالسرتد،

 .)1005در این تحقیق ترابآوری ،2بخشرش 3و امیرد

مذه

اسرت (آریرن )1392 ،براسراس نظرر اشرنایدر،

1

شوری ،چیوین  ،منرالورز و آدامرز ( )2222امیرد بره

بهعنوان سه متغیر مهم شخصیت و مرتبط با سازگاری

معنررای دارابررودن اهررداف ارزشررمند شخصرری و ادارک
این اهداف است که زمینه را برای

و سررالمت روان درجهررت پرریشبینرری ابعرراد مختلرر

توانایی برای تعقی

مذهبیبودن در سربازان بررسی می شود (ولرز2225 ،؛

افررزایش احسرراس خودارزشررمندی و عواررر مثبررت

انزلیچت ،آروسون ،گود و مک کی2229 ،؛ تسی و یپ،

(اشررنایدر ،چیرروین

و سرریمون )1007 ،و کرراهش

.)2220

عوار منفی در فررد فرراهم مریکنرد (ولرز.)2225 ،

یکی از راهبردهای مهم برای ارتقرای سرالمت روان در

مذه از رریق ایجاد نگرش مثبرت بره دنیرا ،انسرجام

افراد که رابطۀ تنگاتنگی با اعتقادا مذهبی و معنروی

معنررایی ،هرردفمنرردی در زنرردگی و افررزایش انگیررزه و

دارد ،تررابآوری اسررت .نیررومن تررابآوری را بررهعنرروان

انرژی در افراد باعث افزایش امیرد در پیرروان مرذاه

توانایی انسان درجهت سازگاری در برابرر مصریبتهرا،

میشود (کویین.)2221 ،،

ضربههرا و درد و رنرن ناشری از گرفتراریهرا و بالیرای

متغیر شخصیت دیگری که در سالهای اخیر به خارر

ربیعی تعری میکنرد .برهررورکلی افرراد ترابآور برا

ایجاد ترأثیرا مثبرت میرانفرردی ،توجره بسریاری از

خوشبینی ،مهار های فکری انعطافپذیر ،جسرتجوی

روانشناسان را به خود جل کرده اسرت ،بخشرش در

مشررکال بررهعنرروان فرصررت یررادگیری و داشررتن

بعرد میررانفررردی اسررت (ولکمررن .)2220 ،بخشررش را

عررز نفرر  ،5شرروط ربعرری 9و اسررتقامت در شرررایط

به عنوان دستکشیدن از حق خود برای انتقرام ،تنفرر،

اسررترسزا و موقعیررتهررای نرراگوار نررهتنهررا سررالمت

قضاو منفی و درنهایت سخاو و حتی عشق نسربت

روانشناختی خود را حفظ میکنند ،بلکه توانایی خرود

به فرد متجاوز تعری کردهانرد (هرارتز 2225 ،ترجمرۀ

را در مواجهرره بررا مشررکال جدیررد پرریش رو افررزایش

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

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

انجی ) بیش از هشتاد عبار و آیه در باب بخشرودگی

تأثیرگذار بر تراب آوری ،باورهرای مرذهبی اسرت .آثرار

ذکر شده که در قال

بالقوه اعتقادا مذهبی به کنارآمدن و مقابله با حوادث

دین اسرالم نیرز بخشرودگی را در شرمار ویژگریهرای

آسی زا منجر میشود .مطالعۀ نقش باورهرای مرذهبی

مؤمنان پرهیزگار برشمرده و مکرر اشراره شرده اسرت؛
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تمثیر و داسرتان آمرده اسرت،
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کسانی کره بیشرتر از خطاهرای مرردم در مریگذرنرد،

نداشته است .برای تعیین دو گروه موجود ازلحاظ

پرهیزگارترند (بدل.)2222 ،

جهتگیری مذهبی از روش دونیمهسازیکردن

باتوجهبه اهمیت سه متغیر یادشده در حفظ و ارتقرای

میانگینها یعنی همان روش موردنظر هود استفاده

کیفیررت زنرردگی در دورۀ حسرراس خرردمت و یفرره در

شد .یعنی با درنظرگرفتن اینکه برای هر آزمودنی 2

جوانان و همچنین بافت بومی و اعتقرادی کشرور مرا و

نمره در دو مقیاس «مذه

امکان بهرهگیری از رفیرت برایی اعتقرادا مرذهبی

بیرونی» وجود داشت .ابتدا میانگین نمرههای مذه

جوانان پاکسرشت میهن عزیزمران ،تحقیرق پریش رو

درونی» و «مذه

درونی و بیرونی بهدست آمد و سر

آزمودنیهای که

رراحی شد که از جنبۀ بنیادی و کراربردی دارای بعرد

در مذه

افزایشی است.

پایینتر از میانگین قرار داشتند ،بهعنوان افراد دارای
جهتگیری مذهبی درونی و یا همان گروه اول

روش
پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی و رره همبستگی
است که برای پیشبینی جهتگیری مذهبی درونی از
رریق سه متغیر بخشش ،امید و تابآوری در دو گروه
سربازان با جهتگیری مذهبی درونی و بیرونی انجام
شده است .باتوجهبه حجم جامعه سربازان شهر تهران
و جدول مورگان ،نمونهای متشک

از  212نفر از

سربازان مشغولبهخدمت در یکی از سازمانهای
نظامی شهر تهران بهصور
انتخاب و پ

نمونهگیری دردسترس

از آموزشهای یزم جهت تکمی

پرسشنامهها مورد ارزیابی قرار گرفتهاند .بدین منظور
پژوهشگر با هماهنگی مسئولین مربوره جلوی درب
اصلی این پادگانها قرار گرفته و به توزیع تصادفی
پرسشنامهها برای سربازانی که برای شرکت در
پژوهش داورل

بودهاند ،پرداخته است .ضمناً قب از

اجرای پژوهش ،رضایت کام
رعایت اصول اخالقی مث

و آگاهانه سربازان و
محرمانهبودن ارالعا

دریافتی و انتشار نتاین به صور کمی و گروهی مورد
توجه قرار گرفته است .یزم به ذکر است که سربازان
مشغولبهخدمت در این نهاد برای گذراندن دورۀ
سربازی بهصور

درونی بایتر از میانگین و در مذه

بیرونی

تصادفی انتخاب شده و جهتگیری

اعتقادی آنان تأثیری در مح

خدمت نمونۀ مذکور

مشخص شدند .برای تعیین گروه دوم یا همان
جهتگیری مذهبی بیرونی نیز همین فرایند ری شد.
درنهایت دادههای پژوهش با استفاده از شاخصهای
آمار توصیفی ،رگرسیون لوجیت 7همزمان و با استفاده
از نرمافزار  spss-16تحلی شدند.
پرسشنامۀ جهتگیری مذهبی آلرور

و فگین

( :)1093آلرور بر مبنای کوششهای نظریاش سعی
در ساختن مقیاسی برای اندازهگیری جهتگیریهای
مذهبی نمود و او بدین منظور یک مقیاس 22گزینهای
ساخت که  11گزینۀ آن به جهتگیری بیرونی و 0
گزینه دیگر به جهتگیری درونی اشاره دارد .اعتبار
مقیاس توسط جانبزرگی در یک گروه نمونۀ 235
نفری از دانشجویان دانشگاههای استان تهران با اعتبار
 2/737و براساس آلفای کرونباط محاسبه شد
(مختاری و همکاران .)1392 ،در پژوهش مختاری
( )1392نیز اعتبار این مقیاس به روش آلفای کرونباط
محاسبه شد که ضری

آلفای معادل  2/712بهدست

آمد.
مقیاس امید اشنایدر :مقیاس  12سؤالی امید را
اشنایدر ( 1001به نق از بیجاری و همکاران)1399 ،
برای  15سال به بای ررهریزی کردند که شام دو
خردهمقیاس گذرگاه و انگیزش است .در پژوهش
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گلزاری ( )1399پایایی این مقیاس با روش همسانی

پرسشنامه مورد تحلی قرار گرفت که از این تعداد 12

آلفای  2/90بهدست آمد .این مقیاس

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

با مقیاسهایی که فرایندهای روانشناختی مشابهی را

نفر) بایتر از بیست سال سن داشتند .میانگین سنی

میسنجند ،همبستگی باییی دارد .بهعنوانمثال این

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

مقیاس با مقیاس خوشبینی شیرر و کارور به میزان

بین سربازان شرکتکننده از لحاظ فراوانی درصدی

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

 79درصد مجرد و  22درصد متأه بودهاند 59 .درصد

همبستگی منفی دارد (بیجاری و همکاران.)1399 ،

از سربازان در منزل استیجاری و  11درصد در منزل

درونی با ضری

مقیاس بخشش والکر و گارسوط :مقیاس  12سؤالی

شخصی

بخشش را والکر و گارسوط در سال  2222ساختند که

شرکتکنندگان دارای مدرک دیرلم و پایینتر52 ،

شام

دو زیرمقیاس ،بخشش به خود و بخشش به

دیگران میشود و هرکدام از این مقیاسها شام

5

موضوع است و آزمودنی به هر دو زیرمقیاس روی
مقیاس هفتدرجهای لیکر

پاسخ میدهد .والکر و

سکونت

39

داشتهاند،

از

درصد

درصد مدرک کارشناسی و  12درصد فارغالتحصی
مقارع بایتر از کارشناسی بودهاند.
برای بررسی استنباری ،دادههای پژوهش حاضر با
استفاده از رگرسیون لجستیک تحلی شدند .لذا عام

گارسوط ( )2222آلفای کرونباط زیرمقیاس بخشش

کلیِ  3متغیر به روش ورود وارد معادله رگرسیون

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

لوجیت شد .در ادامه نتاین مشروه جداول لجستیک

را  2/99گزارش کردهاند .بهعالوه ،براساس نظر

ارائه میشود:

متخصصان بالینی ،روایی این مقیاس به روش محتوایی

جدول  .1ضرایب مدل آزمون اوم نی بوس

مورد تأیید قرار گرفته است (مالتبی ،دی و باربر،

گام 1

.)2221
پرسشنامۀ تابآوری کانر ر دیویدسون ( :)2223این
پرسشنامه دارای  25سؤال بوده و هدف آن سنجش
میزان تابآوری در افراد مختل

است .این مقیاس در

ایران توسط محمدی ( )1392هنجاریابی شده است.
روایی پرسشنامه توسط تحلی عاملی و آزمون کرویت
بارتلت محاسبه شده است که هر دو شاخص کفایت
شواهد برای انجام تحلی عاملی را نشان دادند .برای
تعیین پایایی مقیاس خودتابآوری کانر و دیویدسون
از روش آلفای کرونباط بهره گرفته شده است و ضری
پایایی  2/90بهدست آمده است (محمدی.)1392 ،
یافتهها
پ

از بررسی

پرسشنامهها

و

کنارگذاشتن

پرسشنامههای مخدوش و ناقص ،درنهایت 195
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آماره
خی دو

0

گام
مسدودکردن
11
مدل

12

77/29
77/29
77/29

درجه
آزادی
3
3
3

8

سطح
معنیداری
2/221
2/221
2/221

این جدول حاوی مدل خی دو است .فرض صفر این
آزمون به این معنا است که همۀ ضرای  ،مساوی صفر
هستند .در این جدول مقدار خی دو برابر با 77/39
است که تفاو

بین مدل منحصربهفرد ثابت و مدل

کام را نشان میدهد .با ردشدن فرض صفر جدول،
نتیجه میگیریم که مجموعه متغیرهای مستق ،
پیشبینی برونداد را بهبود میبخشند.
12

جدول  .2خالصۀ مدل لوجیت مدل خالصهشده
نیکویی برازش
19/31

مربع  Rکاک
13
و اسن
2/999

مربع  Rناگ
11
کرک
2/907
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جدول فوق ،سه سنجه از چگونگی برازش

احتمالهای مشاهدهشده به کار میرود .نتاین جدول

مندرجا

مدل رگرسون لوجستیک را ارائه میدهد .آمارۀ نیکویی

نشان میدهد که آمارۀ نیکویی برازش معادل 1/27

برازش بهرورمستقیم تفسیر نمیشود و معمویً برای

بوده و غیرمعنادار است ،لذا بین احتمالهای پیش

مقایسه مدلهای مختل
شبه  R2برای کاک

لوجستیک استفاده میشود.

بینیشده و مشاهدهشده همخوانی وجود دارد.

و اسن معادل  2/999و برای

نتاین آمارۀ ربقهبندی نیز نشان داد که مدل09/7 ،

ناگ کرک برابر با  2/907است .ازآنجاکه در تفاسیر

درصد افراد دارای جهتگیری درونی را بهدرستی

آمارۀ ناگ کرک ترجیح داده میشود ،میتوان گفت

پیشبینی کرده است .این مقدار برای افراد با

که مدل حدود  %02از واریان

را تبیین میکند.

جهتگیری بیرونی معادل  05درصد است .همچنین

11

میزان پیشبینی کلی مدل نیز برابر با  05/7درصد

گام

آماره خی دو

درجۀ آزادی

معناداری

است .برای برسی دقیق میزان رابطه بین متغیرهای

1

5/011

9

2/957

پیشبین و متغیر مالک نتاین بهدستآمده باتوجهبه

جدول  .3آزمون هومسر و لمشو

جدول فوق تست هومسر و لمشو نام دارد .این آزمون

ارالعا جدول  3بررسی و گزارش میشود.

برای سنجش همخوانی احتمالهای پیشبینیشده با
جدول  .4معادلۀ متغیرها 11نتایج نهایی باتوجهبه معادلۀ پیشبینی مالک
متغیرهای پیشبین

ضری بتا

خطای استاندارد

والد

ضری خطا

معناداری

تابآوری
امید به زندگی
بخشش
مقدار ثابت

2/590
2/209
2/219
13/31

2/193
2/132
2/112
1/17

13/20
5/27
1/93
12/21

1
1
1
1

2/221
2/222
2/235
2/221

نسبت شان
2/555
2/712
2/901
9/25

در جدول معادلۀ متغیرها مقادیر بتا ،خطای استاندارد

میبرد .بهعنوان تشریح بیشتر میتوان گفت

بههمراه آماره والد 17باسطح معناداری ارائه شده است.

جهتگیری درونی در کسی که مثالً نمرۀ تابآوری او

این ضرای

مقدار تغییر موردانتظار در لگاریتم شان

 29است ،در مقایسه با فردی که دارای نمرۀ  27است،

را بهازای  1واحد تغییر در متغیر پیشبین با

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

ثابتنگهداشتن سایر متغیرهای موجود در مدل نشان

دیگر نیز صادق است لذا ،افزایش  1واحد در میزان

معنادار نشاندهندۀ رابطۀ معنادار

نمرا

نیاز به امید به زندگی و بخشش ،بهترتی

میدهد .ضرای

هریک از متغیرهای پیشبین با جهتگیری مذهبی

شان

جهتگیری مذهبی درونی را تا  2/209و

است و ستون نسبت شان

19

را فراهم میآورد.

باتوجهبه نتاین جدول میتوان نتیجه گرفت که در
مورد متغیر اول سرسختی ،نسبت شان

معادل

 2/555است .لذا اینگونه میتوان بیان کرد که افزایش
1واحد در میزان نمرا تابآوری روانشناختی ،شان
جهتگیری مذهبی درونی را تا  2/555برابر بای

 2/219برابر بای میبرد .بدین ترتی

معادلۀ رگرسیون

را اینگونه میتوان نوشت:
=2/590+2/209+2/219+13/31جهتگیری مذهبی درونی

بحث و نتیجهگیری
باتوجهبه نتاین بهدستآمده ،سؤالها و فرضیههای
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و بررسی و درنهایت با نتاین

پژوهش مورد تحلی

میشود و شخص خود را مو

میداند که

پژوهشهای داخلی و خارجی مورد مقایسه قرار

سختیهایی را که از نظر عقلی قاب توجیه نیستند با

کارشناسان و

ایمان و توک تحم کرده و به تکام برسد.

میگیرد .برای تبیین نتاین ،از نظرا

قدر

صاح نظران روانشناسی در حوزۀ کاری جوانان و

چنین فردی به واسطۀ نامالیما و ناکامیهای زندگی

و

دچار اضطراب و ناامیدی نمیشود؛ زیرا خداوند را

محدودیتهای پژوهش ذکر و درنهایت پیشنهادهایی

حامی خویش میداند .او ارمینان مییابد که این

برای دیگر پژوهشها ارائه میشود.

رویدادها گذرا هستند و او پاداش صبر خود را خواهد

نتاین حاص از تحلی فرضیههای آماری اول تا سوم

گرفت .در تبیین پیشبینی قویتر تابآوری نسبت به

نشان داد تابآوری روانشناختی ،امید به زندگی و

دو متغیر دیگر میتوان گفت ،افراد معتقد به باورهای

مهمترین پیشبینها در تمیز دو

مذهبی اصی و درونیشده با داشتن معنا و هدف در

گروه سربازان با جهتگیری مذهبی بیرونی و درونی

زندگی ،احساس تعلق به منبعی وای و امیدوراری به

هستند.

یاری خداوند در شرایط مشک زای زندگی میتوانند با

یافتههای این مطالعه همسو با مطالعا متعددی است

بهرهبردن از راهبردهای مقابله مذهبی در شرایط

درونی و رسش یافته را در

تنشزا ،مهار و کنترل بیشتری داشته و بهگونهای

شک گیری و تداومبخشیدن به متغیرهای مرتبط با

مؤثرتر برخورد کنند .مذهبیها در هیچ فرایندی تعهد

سازگاری و سالمت روان را مورد تأکید قرار میدهند.

و مسئولیت خود را نادیده نمیگیرند و این همان

برایمثال در پیشبینی جهتگیری مذهبی درونی از

چیزی است که در پاداش و تنبیه فردی در دین تبلور

رریق تابآوری روانشناختی ،نتاین این فرضیه با

یافته و تبیینکننده مهار و کنترل بایتر در معتقدین

یافتههای پژوهشهای (هتلر و کوهن1009 ،؛ مدی،

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

سربازان

استفاده

بخشش بهترتی

که اهمیت مذه

میشود.

موانع

سر

22

2222؛ مک نالتی2221 ،؛ ناوارا و جیمز 2225 ،و

و خودکنترلی بهویژه در شرایط سخت و استرسزای

آزموده ،شهیدی و دانش )1399 ،همسوست و

زندگی همان مؤلفههای مهم تابآوری هستند که

بهصور تلویحی با گفتههای میلوسکی ()2222

و درونیشده را بهخوبی پیشبینی

مغایر

درونی در

دارد .بهنظر میلوسکی مذه

10

مذه

اصی

میکنند.

سنجشهای بهزیستی روانی (همچون سرسختی )

متغیر دیگری که در پیشبینی جهتگیری مذهبی

بیرونی ندارد که

درونی در سربازان اهمیت باییی داشت ،امید به

درونی و

زندگی بود ،نتاین این فرضیه با نتاین پژوهشهای

مزایای بیشتری نسبت به مذه
احتمایً جوامع و تعاری

متفاو

از مذه

اصی  ،تبیینکننده اصلی این اختالف است.
افراد دارای مذه

(هان2227 ،،؛ میکی و سویی کن2223 ،؛ فرین ،و

درونی ،هدفمند زندگی میکنند و

همکاران1007 ،؛ براون و اهایون 2220 ،و جعفری و

خداوند را منشأ خیر و برکت میدانند ،بنابراین در نظر

همکاران )2212،همسوست ،در این مطالعا بین امید

چنین افرادی همۀ رویدادها حتی بالیا و مصائ
بهعنوان نعمت و امتحانی از جان

خداوند تلقی
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و مذه

(مذه

درونی همراه با اعمال مذهبی

سازمانیافته همچون نماز و نیایش) ارتباط معنادار
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دیده شده است ،همچنین این نتاین با مطالعۀ ولون و

تعارضا

همکاران ( )2229که در ایتالیا انجام شده است،

مستلزم صبری عظیم و درکی عمیق است ،از دید

همخوانی ندارد ،در این مطالعه ارتباط معناداری بین

پیروان مذاه  ،گذشت و پیوند با شخص خطاکار از

امید و انجام اعمال مذهبی مانند نمازخواندن و

بزرگی روه حکایت دارد و عز آفرین است و هرچه

مذهبی مشاهده نشد .در تبیین این نتاین

این صفت در انسان افزونتر باشد ،بر قرب و عزتش نیز

میتوان گفت ،افراد مذهبی حضور خداوند را در

افزوده میشود .به اعتقاد ورثینگتون و همکاران ،تعهد

میکنند ،خداوندی که آنها را

مذهبی به افراد کمک میکند که راحتتر دیگران را

هدایت میکند ،سب ساز شادی آنها میشود و به وقت

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

نیاز از آنها حمایت خواهد کرد .اعتقاد درونی و اعمال

ادیان تأکید بسیاری بر بخشایش شده و آنهایی که

آرامش ناشی

تعهدا مذهبی قویتری دارند ،احتمال بیشتری دارد

از ارتباط با خدا ،روابط عمیق بینفردی و برخورداری

که در زندگی شخصی نیز گذشت نمایند (وید و

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

کیدول .)2212 ،عالوهبراین راینترین انگیزۀ افراد

بهعنوان یکی دیگر از راهبردهای حفظ امید تأمین

مذهبی برای بخشیدن افراد خاری بهخارر پذیرش

اعتقادا

زندگی خود ح

مذهبی سازمان یافته عالوهبر ایجاد ح

میکند .مذه

با ایجاد نگرش مثبت به دنیا و پذیرش

و سازگاری بهتر با حوادث تروماتیک زندگی ،انگیزه و
انرژی فرد را در برخورد با موانع و نامالیما

بای نگه

بینفردی کمک میکند و خصیصهای که

این باور است که بخشش خطای دیگران موج
بخشش آنها از جان خداوند میشود.
بدینترتی

وجود متغیرهای سازگارانه و مرتبط با

میدارد و این تبیین مناسبی برای پیشبینی قوی

سالمت روان همچون بخشش ،امید و تابآوری

جهتگیری مذهبی درونی از رریق حفظ انگیزه و

روانشناختی ،پیشبینیکنندۀ خوبی برای جهتگیری

امید است.

مذهبی درونی و اصی در سربازان است.

باتوجهبه یافتههای حاصله در بخش آماری ،بخشش

پژوهش حاضر دارای محدودیتهایی است که

دیگران متغیر مهم دیگری است که اهمیت باییی در

پرسشنامههای ناقص ،مخدوش و اثر خستگی بهدلی

پیشبینی جهتگیری مذهبی درونی در سربازان

تعداد زیاد سؤای  ،استفاده از مقیاس خودگزارشی و

و

نمونهگیری دردسترس هدفمند میتواند بهشک جدی

توماس2229 ،؛ بتسون و شوال 2229 ،؛ بدل2222 ،؛

از عوام تهدیدکنندۀ روایی درونی باشد ،بهعبار دیگر

و خدایاریفرد و همکاران .)2222 ،همسو است .در

نمونۀ پژوهش حاضر ،فقط سربازان یکی از پادگانهای

تبیین این یافته میتوان گفت که روابط اجتماعی و

کشور را بررسی کرده است که این مسئله بهنوبۀخود

تضاد بین افراد

بر تعمیمپذیری یافتههای پژوهش مؤثر است و بایستی

میشود و اگر کسی بخواهد حق خویش را بی هیچ

در تعمیم آن به نمونههای دیگر احتیاط کرد .درنهایت

کموکاست استیفا کند ،میبایست بسیاری از روابط با

باید همواره محدودیت نتیجهگیری علّی را در

دیگران را قطع کرده و به کمترین برخورداری از روابط

پژوهشهای مقطعی درنظر داشت .همچنین باتوجهبه

و حمایتهای اجتماعی بسنده کند ،لذا اساس زندگی

ماهیت پیچیده و عوام زیربنایی مؤثر در جهتگیری

داشت ،این نتیجه با نتاین پژوهشهای (فوک

اختالف منافع و مصالح هموراه موج

مبتنی بر بخشودگی است .عاملی که به رفع بسیاری از
J. Military Psychology, Vol. 7, No. 28, Winter 2017

98

سبحان پورنیکدست ،محمد شهامتی ،فریبا مقصود ،مریم پناهیزاده
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

مذهبی و متغیرهای مرتبط با سالمت ،قطعاً تعدادی از
متغیرهای دیگر بر شک گیری این ویژگیها مؤثر
بودهاند که نادیده گرفته شدهاند.
پیشنهادهای پژوهشی و کاربردی:
 .1برای افزایش اعتبار بیرونی و افزایش تعمیمپذیری
نتاین پژوهش حاضر ،پیشنهاد میشود ،این پژوهش در
موقعیتهای متنوع فرهنگی ،اعتقادی و مذهبی در
سراسر کشور تکرار شود.
 .2به علت محدودیتهای موجود در پژوهش حاضر،
نمونۀ آماری از رریق روش دردسترس و با حداق
کفایت نمونه انتخاب شده است ،پیشنهاد میشود برای

منابع
.1

افزایش روایی درونی در پژوهشهای آتی از روشهای
نمونهگیری احتمالی و در گروههای بزرگتر ،پژوهشها

.2

رراحی و اجرا شود .عالوهبراین با انتخاب تصادفی
میتوان همگنی بیشازحد نمونه را از لحاظ متغیرهای
دموگرافیک و کاهش تعمیمپذیری پژوهش کاهش داد.

.3

 .3باتوجهبه نتاین بهدستآمده از پژوهش حاضر
پیشنهاد میشود ،در برنامهریزیهای کالن آموزشی و
تربیتی مرتبط با سربازان و خدما رسانی به این گروه

.1

بزرگ و تأثیرگذار در جامعه ،با دیدی وسیع ،ابعاد
گستردۀ عوام روانشناختی تأثیرگذار در روند ایجاد و
تداوم سالمت ،همچون بعد عارفی ،شناختی ،رفتاری،
زیستی و همچنین نگرشهای تأثیرگذار فرهنگی،
اعتقادی و مذهبی این گروه لحاظ گردد و باتوجهبه
ماهیت چندبعدی سالمت با رویکردی جامع ،فرانظری

.5
.9

و یکرارچه ،برنامههای آموزشی ،حمایتی و تربیتی
رراحی و اجرا شود.
.7

پینوشت
Religious Orientation
Hardiness
Forgiveness
Hope
Self-esteem

1.
2.
3.
4.
5.
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