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  ) صبر و حل مسأله(مقایسه تأثیر آموزش صبر، حل مسأله و ترکیبی 

  در یک دانشگاه نظامی رویی دانشجویان های سخت بر مؤلفه
  

  

A Comparison of the Effects of Teaching Patience, Problem Solving, and the Combined 
Method on Students’ Hardness in on of military university 

  
  * مهطااحمد ایزدی 

  

  چکیده
. های جوامع انسانی، فشار روانی است یکی از پدیده: مقدمه

ها در برابر فشار  ها انسان متغیرهای متعددی در واکنش
رویی  ها ویژگی سخت روانی تأثیرگذار است که یکی از آن

جویی  این ویژگی از سه مؤلفه تعهد، کنترل و مبارزه. است
پژوهش حاضر، مقایسه تأثیر هدف . تشکیل شده است

رویی  های سخت آموزش صبر، حل مسأله و ترکیبی بر مؤلفه
  .دانشجویان است

نفر از دانشجویان یکی از  80برای این منظور تعداد  :روش
ای انتخاب  ای چند مرحله با روش خوشهنظامی های  دانشگاه
آزمون با  آزمون، پس طرح این تحقیق از نوع پیش. شدند

ها به صورت تصادفی در  آزمودنی. ز گروه گواه بوداستفاده ا
آزمون به ترتیب  گروه قرار داده شدند و بعد از انجام پیش 4

آموزش صبر، آموزش حل مسأله و آموزش ترکیبی دیدند و 
نتایج به . گروه گواه در معرض هیچ آموزشی قرار نگرفت

دست آمده با کمک آمار توصیفی و استنباطی تحلیل 
  .گردید

رویی،  های سخت مشخص شد که در تمام مؤلفه :یجنتا
روش صبر مؤثرتر از روش حل مسأله و روش ترکیبی مؤثرتر 

  .از روش صبر است
توان  با کمک آموزش ترکیبی صبر و حل مسأله می :بحث

دانشجویان را برای مقابله سازگارانه با فشار روانی که جزء 
  .ه نمودهاست آماد الینفک زندگی اجتماعی و تحصیلی آن

  جویی، صبر، حل مسأله تعهد، کنترل، مبارزه: ها کلیدواژه
  
  
  
  

 

Abstract 
Introduction: Psychological stress is a common 
incident in human societies. Different variables 
affect the reaction of people to psychological 
stress, one of which is hardness. Hardness contains 
three elements, commitment, control, and 
challenging. This research is intended to compare 
the effects of teaching patience, problem solving, 
and the combined method on students’ hardness.  
Method: To conduct the study, 80 students of a 
university were selected through multistage cluster 
method. The research plan contained pretest, 
posttest, control group and experimental group. 
The subjects were classified into four groups 
randomly. After the pretest, group one was 
exposed to teaching patience, the second group to 
problem solving, the third group to the combined 
method, and the last one, the control group, to no 
teaching. The results were analyzed by descriptive 
and inferential statistics.  
Results: The research results indicated that 
teaching patience was more effective than problem 
solving and the combined method.  
Discussion: Application of the combined method 
of teaching patience and problem solving helped 
the students cope with their psychological stress, 
an inevitable part of social and educational life, 
significantly. 
Keywords: commitment; control; challenging; 
patience, problem solving. 
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  مقدمه
هایی که انسان در سراسر حیات خود،  یکی از پدیده

یـا   ١از ابتداء خلقت تاکنون تجربه کرده اسـت اسـترس  
 کـه  رغم ایـن  در دنیای جدید نیز علی. فشار روانی است

های نوین برخـی از شـرایط زنـدگی را تسـهیل      فناوری
روی   اند، اما خود، فشارهای روانی نـوینی را پـیش   کرده

های مضر  جا که استرس از آن. اند انسان مدرن قرار داده
باعث کاهش عملکرد افراد در ابعاد فـردی، اجتمـاعی و   

های زیادی برای شناخت فنون  شود، تالش سازمانی می
کـه در مـدیریت اسـترس مفیـد اسـت       هـایی  و مهارت

  .صورت گرفته است
هـای   شناسی، خصوصاً نظریـه  رویکردهای مختلف روان

ــارگرایی ــناخت٢رفت ــی ، ش ــاری ٣گرای ــناختی –، رفت و  ش
هـای نظـری متفـاوت از فشـار      با تبیین ٤پدیدارشناسی

روانی، تالش کردنـد تـا سـازوکارهایی را بـرای مقابلـه      
دیدگاه درمانگرانی همچـون   .سازگارانه با آن ارائه دهند

در  ٨و نیـز بنـدورا   ٧، مایکنبـام ٦، سلیگمن٥آلبرت الیس
با ارائه مفهوم  ٩خانم کوباسا. این زمینه قابل توجه است

تالش کـرد تـا نشـان دهـد کـه یکـی از        ١٠رویی سخت
متغیرهای تأثیرگذار بر فشار روانـی افـراد، خصوصـیات    

دار از از دیــدگاه او افــراد برخــور. هاســت شخصــیتی آن
زا از خـود   های استرس رویی باال در برابر موقعیت سخت
بـر ایـن   . دهنـد  تـری نشـان مـی    های سـازگارانه  واکنش

توان به افراد  رویی می های سخت اساس، با تقویت مؤلفه
  .های خود را مدیریت کنند کمک کرد تا بتوانند استرس

رفتــاری ماننــد روزنهــان و  –درمــانگران شــناختی 
همانند محققان شـناختی بـر ایـن    ) 1995( ١١سلیگمن

هـای مخـرب    باورند که تفکـر غیرمنطقـی و خودگـویی   
ــا  سرچشــمه همــه مشــکالت روان شــناختی اســت، ام

                                                            
1- Stress. 
2- Behaviorism. 
3- Cognitionism. 
4- phenomenological. 
5- Elis. A. 
6- Seligman, E. 
7- Michalbam. 
8- Bandura, A. 
9- Kobasa. 
10- Hardness. 
11- Rosenhan and Seligman. 

تر از فنـون   برخالف محققان شناختی و روانکاوان، بیش
رفتاری سازمان یافته در تغییر رفتارهای غیـر انطبـاقی   

گــر نخســت  در ایــن روش، درمــان. کننــد اسـتفاده مــی 
رآیندهای شناختی اصلی را که با رفتارهای ناسازگارانه ف

سازد و سـپس ضـمن تعریـف     ارتباط دارد مشخص می
هـایی هماننـد    دقیق رفتار ناسـازگارانه بـا کمـک روش   

ــناختی  ــازی ش ــی ١٢بازس ــرور ذهن ــازی ١٣، م ، تصویرس
کنـد   سـعی مـی   16حل مسـأله  15جرات آموزی ١٤ذهنی
پیـدا   تـری دسـت   یافتـه  های سازش جو به مهارت درمان
 –عـاطفی   –حل مسـأله یـک فرآینـد شـناختی     . کند

رفتاری است که در طی آن یک فرد یا گروه در تـالش  
ای با مسـایلی   هستند که ابزارهای سازگار یا مؤثر مقابله

ها مواجه هستند را کشف  را که در زندگی روزمره با آن
، دزوریـال و  1986دزوریـال،  (کرده یا بـه وجـود آورنـد    

  ).1371به نقل احمدی علون آبادی،  1971گلدفرید، 
های اخیـر   عالوه بر درمان شناختی رفتاری در سال

شناسان نسـبت بـه سـنجش     توجه زیادی از سوی روان
شناسـی صـورت    مؤثر بودن مفاهیم دینی در حوزه روان

ای از  در نقطـه ) 1997(بنا به گفته وولـف  . گرفته است
یطره علم و تاریخ بشر که به گمان بسیاری دین براثر س

عقالنیت در سراشیب افول بود ما شاهد آنیم که عالقـه  
بـه نقـل از   (به معنویت یک بـاره افـزایش یافتـه اسـت     

  ). 1386دهقانی 
گرانـه و   مذهب نقـش درمـان  ) 1992(از نظر رابرت 

از . گیرانه اساسی را در درمان اختالالت روانی دارد پیش
اهنمایی و هایی برای ر نظر او، دین شامل مجموعه روش

هـای   ها و شیوه ها، ارزش ادیان، روش. هدایت افراد است
. دهنـد  فکر کردن و الگوهـایی بـرای زنـدگی ارائـه مـی     

نشـان  ) 1989( ١٧تحقیقات کارور، اسکیر و ویـن تـراب  
تواند به  دهد که مذهب یک منبع عاطفی است و می می

عنوان یک عامل برای تفسیر مجدد رویدادی فشارزا یـا  
های فشـارزا   یک مهارت مقابله فعال یا محرکبه عنوان 

                                                            
12- Cognitive Reconstruction. 
13- Rehearsal. 
14- Mental image. 
15- assertiveness training. 
16 Problem Solving. 
17- carver, schier and weintrab. 
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طی ده سـال پـژوهش   ) 1990( ١آلن برگین. عمل کند
هـا در   با عنوان کردن نقش ارزش) 1980-1990(خود 

روان درمانی و ارتباط دین با بهداشت روانـی، مشخصـاً   
به ضرورت به کارگیری موضـوعات ارزشـی و دینـی در    

  ).1383 وست،(کند  های بالینی تاکید می آموزش
منابع غنی اسالم به ویژه قـرآن کـریم و احادیـت و    

و امامـان معصـوم   ) ص(روایات منسوب به پیامبر اعظم 
مملو از آیات و بیاناتی است که محتوای ) علیهم السالم(

هـای مختلـف بـرای کنـار آمـدن بـا        آن اشاره به شیوه
هـای زنـدگی دارد کـه درک و بـه      هـا و اسـترس   بحران

تواند پشتوانه محکمـی بـرای مـردم     یها م کارگیری آن
در . جهت سازگاری با شرایط دشوار زندگی فراهم کنـد 

تفکــر اســالمی، مشــکالت و حــوادث زنــدگی در واقــع 
شـوند کـه خداونـد جهـت      هایی محسـوب مـی   آزمایش

بـا ایـن   . ها قرار داده اسـت  امتحان بندگانش سر راه آن
 دهـد کـه بـه    نگرش، در واقع قرآن به مردم آموزش می

هنگام مواجه با مشکالت و حـوادث بـه جـای هـراس و     
وحشت، در پی یافتن راه حل مناسب باشند تـا از ایـن   

در عین حـال خداونـد بـه    .امتحان سربلند بیرون بیایند
خداونـد در  . ها وعده یاری و کمـک نیـز داده اسـت    آن

و هـر آینـه   : فرمایـد  سوره بقـره مـی   156و  155آیات 
ی از تـرس و گرسـنگی و   آزمـاییم شـما را بـه چیـز     می

ها ومژده ده شکیبایان  ها و میوه ها و نقص کاستن از مال
را؛ آنان که چـون ایشـان را مصـیبتی رسـد گوینـد بـه       
درستی که ما برای خدائیم و به درستی که ما به سـوی  

  .گانیم کننده او بازگشت
با توجه به مطالب فوق چالش اساسی این پـژوهش  

ای صـبر کـه ریشـه در     هآن است که تـأثیر روش مقابلـ  
های دیـن اسـالم دارد در مقایسـه بـا روش حـل       آموزه

  رویی چگونه است؟ های سخت مسأله در تقویت مؤلفه
  

  ٢تعهد -الف 

تعهد از لحاظ مفهومی و نظرات آنتونسـکی دربـاره   
و نقطــه ) 1993، ٣ســالیوان(شــبیه اســت » معنایــابی«

                                                            
1- Bergin, A. 
2- Commitment. 

ــاختگی«مقابــل  ــایی . اســت 4»خودب تعهــد، یعنــی توان
ساس کردن، فعاالنه درگیر بودن با دیگران و اعتقـاد  اح

به ارزشمند بـودن و اهمیـت داشـتن فـرد و تجـاربش      
های گرفتـاری و سـختی را    و موقعیت) 1995، ٥هانگ(

) 1984مـددی و کوباسـا،   (با معنـا و جالـب در یـافتن    
ی باالیی دارنـد بـه    افرادی که در این مؤلفه نمره. است
شان شامل روابط بین فردی،  های گوناگون زندگی جنبه

نیز ایـن  ). 1997، ٦الم(شوند  خانواده و خود متعهد می
شــود  مؤلفــه بــا فقــدان از خودبیگــانگی مشــخص مــی 

انداز وجودگرایی اگر نگاه  از یک چشم). 1985بی،  بیگ(
منـدی و   کنیم، این مؤلفه یک احساس واقعـی از ارزش 

کنـد و در فـرد بـر علیـه      مندی شخص ارائـه مـی   هدف
به جای احساس ضعف و سستی (ها  ها و مصیبت سختی
، به نقل از 1986پالوک، (کند  مقاومت ایجاد می) کردن

  ). 2005بیسونت، 
فشـان احسـاس    افراد متعهد نسبت به محـیط اطـرا  

کننـد، خودشـان را بـا فعالیـت و کارهایشـان       تعهد می
همچنـین اطمینـان   . کنند کامالً درآمیخته و درگیر می

در به تغییر تجـارب زنـدگی در جهتـی کـه     دارند که قا
در نتیجـه  . ها جالب و با معنا باشد نیز هسـتند  برای آن

هـای آن   به جای گریز از مشکالت با بسـیاری از جنبـه  
  ).2005بیسونت، (شوند  کامالً درآمیخته می

  
  ٧کنترل -ب

کنـد   ای که فرد احساس می کنترل با فقدان ناتوانی
یـده اشـاره دارد کـه فـرد     شود و به ایـن عق  ارزیابی می

ها را  اش تأثیر بگذارد و آن تواند بر رخدادهای زندگی می
توانــد اثــرات  هــای شخصــی مــی تــالش. کنتــرل کنــد

ها را بـه یـک    زاها را کاهش دهد تا جایی که آن استرس
؛ 1985هـی،   بیگ(حالت بسیار قابل کنترل تبدیل کند 

 ؛1989؛ پـالوک،  1984؛ مدی و کوباسـا،  1995هانگ، 

                                                                                     
3- Sullivan. 
4- Alienation. 
5- Huang. 
6- Lom. 
7- Control. 
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همچنـین  ). 2002، به نقل از مدی، 1993، ١تارتاسکی
کند  این مفهوم سطح درک افراد از خودشان را بیان می

به این معنا که یک منبع درونـی کنتـرل دارنـد و ایـن     
ــاء   منبــع درونــی کنتــرل یــک عنصــر حیــاتی در ارتق

؛ 2002بـروکس،  (رود  پذیری افراد به شمار مـی  انعطاف
بینـی   ادی و سطح خـوش سبک اسن). 1997استیوارت، 

زا نیز تأثیر  فرد در میزان درک افراد از موقعیت استرس
گزارش داده است کـه  ) 1985(کوباسا . به سزایی دارند
بینی با کنتـرل ادارک شـده همبسـتگی     در افراد خوش
ــت دارد ــردگی و   . مثب ــه افس ــرل ب ــایی کنت ــدم توان ع

و احسـاس  ) 1975سلیگمن، (شود  ارادگی منجر می بی
گرایی بـین فعالیـت و    ی یک هم یا کنترل نتیجهتسلط 

سـاختار  ). 1997؛ ورنر، 2002بروکس، (پیامد آن است 
محیطی به عالوه راهبردهایی مانند تدریجاً عمل کردن 

هـای کوچـک پیشـرفت بـرای اصـالح       استفاده از گـام (
) های افـراد  زیاد کردن حق انتخاب(و انتخاب ) ها چالش

کنتـرل را در سرتاسـر   شـوند افـراد احسـاس     باعث مـی 
ایـن  ). 1997سلیگمن، (جهان پیرامونشان رشد بدهند 

ادارک کنترل بر محیط اسـت کـه منجـر بـه احسـاس      
  ). 2002بروکس، (شود  بینی در فرد می تسلط و خوش

اجرای وظایف و تجارب تسلط، در باال بـردن عـزت   
نفس و شایستگی افراد نقش دارند و همچنـین ارتبـاط   

ماســتن و (پــذیری دارنــد  انعطــاف مثبتــی بــا افــزایش
ی  اگر افراد نتوانند اراده). 1987؛ راتر، 1990همکاران، 

هـای   خود را به نحو مؤثری اعمال نمـوده و بـر فعالیـت   
مختلف احساس تسلط پیدا کنند دچار حس نـاتوانی و  

بـه عنـوان مثـال در دوران    . شـوند  حتی درماندگی مـی 
افت کـردن،  کودکی رفتارهایی چون لباس پوشیدن، نظ

ــرار کــردن، ورزش کــردن،   درس خوانــدن، ارتبــاط برق
توانند در ایجاد حس کنترل و تسلط بر محیط مؤثر  می

ها  گونه فعالیت برعکس، وقتی که کودکان در این. باشند
با شکست مواجه شوند، دچار فقدان حس کنتـرل و یـا   

  ).1999مدی و کوباسا، (ناتوانی خواهند شد 
  

                                                            
1- Tartasky 

  ٢جویی مبارزه -پ
جویی، بازتابی اسـت   رویی، مبارزه مین بعد سختسو

از این عقیده که تغییر، تهدیدی بـرای امنیـت فـرد بـه     
آید، بلکه یک فرصـت بـرای رشـد و کمـال      حساب نمی

با فقدان نیاز به امنیت ). 1985بی،  بیگ(شخصی است 
شـود و   و نگرش مثبت فرد به سوی تغییر مشخص مـی 

توانـد از شکسـت    می کند که فرد این عقیده را بیان می
  ).2002بروکس، (ی موفقیت سود ببرد  به اندازه

ــرس ــالقوه دارد و   ت ــرد از اشــتباهات ب ــه ف ــایی ک ه
هـا   احساس خجـالتی کـه مکـرراً بـه عنـوان پیامـد آن      

ها  آید، موانعی هستند که برای غلبه یافتن بر چالش می
هـا   ایـن تـرس  . و به تبع آن، کمال شخصی وجود دارند

شود و بـه   به اجتناب از رفتارهای مفید میمکرراً منجر 
کند و مانع مواجهه فرد  همین خاطر ترس را دائمی می
  ).2002بروکس، . (شود با چالش و فائق آمدن بر آن می

افــرادی کــه نمــرات بــاالیی در ایــن مؤلفــه کســب 
نمایند اعتقاد دارند که رضایت خاطر در سایه رشـد   می

تی، آسایش، امنیـت  آید و نه در راح مداوم به دست می
پذیری شناختی و  چنین باوری انعطاف. و زندگی روزمره

زای زنـدگی   های استرس قدر تحمل رویدادها و موقعیت
  ).1984؛ مدی کوباسا، 1975کوباسا، (را به همراه دارد 

درخصــوص رابطــه بــین ) 1386(تحقیــق جــودکی 
نفـس دانشـجویان    رویی با سالمت روانی و عـزت  سخت

هـای   رویـی و مؤلفـه   های سخت بین مؤلفهنشان داد که 
همچنـین تحقیـق   . سالمت روانـی ارتبـاط وجـود دارد   

رویـی و   ی بـین سـخت   با عنـوان رابطـه  ) 1386(قمری 
رضایت شغلی اعضای هیأت علمی و دبیـران آمـوزش و   

رویی بر رضایت  دهنده تأثیر مثبت سخت پرورش، نشان
و  نتایج تحقیق بشارت. شغلی اعضای هیأت علمی است

ــین   همکــاران نیــز نشــان دهنــده همبســتگی منفــی ب
پـژوهش  . رویی و درماندگی بین دانشجویان است سخت

رویـی و   با عنوان رابطـه بـین سـخت   ) 1380(جمهری 
دهد که  گرایش به افسردگی بین دانشجویان، نشان می

رویی به طـور جداگانـه و یـا     هر یک از سه مؤلفه سخت
                                                            
2- Challengine 
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ــا گــرایش بــه افســردگی و اضــ  طراب رابطــه تلفیقــی ب
با عنـوان ارتبـاط   ) 1373(تحقیق قربانی . معکوس دارد
و رفتار مسـتعد   Aرویی، الگوی رفتاری تیپ  بین سخت

در بـین دانشـجویان نشـان    ) 2تیـپ  (بیماری کرونـری  
و رفتار  Aرویی، تیپ  دهد که بین متغیرهای سخت می

  .مستعد کرونری رابطه معکوس وجود دارد
ــ  ــز، پ ــات خــارجی نی ــدی  ژوهشدر تحقیق ــای م ه

؛ جــودکین و )2007(؛ المبــرت و همکــاران  )2007(
؛ )2006(؛ جـودکین، ماسـی و هـاف    )2006(همکاران 

ــد   ــودکین و رانیــ ــارتین ) 2005(جــ ) 2006(و مــ
رویی بر قدرت یادگیری،  دهنده تأثیر مثبت سخت نشان

سالمت جسمانی و روانی، مدیریت بهتر زمان و رضایت 
  .شغلی است

توان چنـین نتیجـه گرفـت     ده میاز مطالب گفته ش
رویـی در بـین دانشـجویان،     که رشـد و تقویـت سـخت   

توانــد آثــار بســیار مثبتــی بــرای آنــان در زنــدگی  مــی
تحصیلی، خانوادگی، اجتماعی و شغلی به همراه داشته 

  .باشد
  

  حل مسأله و صبر
هـای   شناسـی معاصـر و رایـج روش    در ادبیات روان

یتی و مختلفـــی در زمینـــه تقویـــت صـــفات شخصـــ
هـای   یکـی از روش . های رفتاری ارائه شده است مهارت
 ١ای در این زمینـه، روش آمـوزش حـل مسـأله     مداخله
در بــاالترین ســطح  ٢حــل مســأله و آفریننــدگی. اســت

ی  فعالیت شناختی انسان قرار دارند و در واقع در زمـره 
از نظر . آیند ارزشمندترین اهداف پرورشی به حساب می

مهـارت حـل   (ه ایجاد ایـن توانـایی   از را) 1381(سیف 
توان در افراد برای مقابله با شـرایط   است که می) مسأله

  . های جدید، آمادگی ایجاد کرد متغیر زندگی و موقعیت
روش حل مسأله فرآیندی شناختی ـ رفتاری اسـت   
که افراد به وسیله آن راهبردهای مؤثر بـرای مقابلـه بـا    

                                                            
1- Problem solving 
2- Creativity 

و شناسـایی   سـاز در زنـدگی را کشـف    موقعیت مسـأله 
ایـن روش بـرای   ). 1996،  ٣کسیدی و النـگ (کنند  می

سـازی   مفهوم) 1958( ٤اولین بار توسط مارچ و سیمون
 1963در سـال   ٥اسبورن). 1380نقل از احمدی، (شد 

مرحله بارش مغزی را به ایـن مـدل اضـافه کـرد و بـه      
 ٧و نیول و سیمون) 1971( ٦دنبال آن زوریال و گلدفرید

ــل) 1972( ــدی و   روش ح ــکل فرآین ــه ش ــأله را ب مس
آبـادی،   نقل از احمـدی علـون  (ای معرفی کردند  مرحله
1371.(  

های اخیر گـرایش زیـادی بـه     عالوه بر این در سال
کاربرد مفاهیم دینـی در حـوزه درمـان و تغییـر رفتـار      

شناختی از  مطالعه دین از دیدگاه روان. ایجاد شده است
این مطالعات . حدود یک صد سال پیش آغاز شده است

گری پیوند  تحلیل شناسی تجربی و روان با دو حوزه روان
  ). 1384فقیهی، (دارد 

هــای خــودتنظیمی اســت کــه  صــبر یکــی از روش
غبـاری نبـاب،   (گـردد   موجب اعتـدال روان آدمـی مـی   

ــتفاده از   ). 1379 ــدرت اس ــودتنظیمی، ق ــور از خ منظ
هـای   راهبردهایی است که انسـان را در مقابـل محـرک   

هــای بیرونــی از عــدم تعــادل بــاز  و یــا محــرک درونــی
  .دارد می

یکی از مفاهیم دینی که توسعه و تقویـت آن بـرای   
مندی از یک زندگی مؤمنانه ضـروری اسـت، صـبر     بهره
  ترین ارکان ایمان است و پیامبر اکرم صبر از مهم. است

در قـرآن کـریم   . انـد  آن را نیمی از ایمان دانسـته ) ص(
تاد بار تکـرار شـده اسـت و جالـب     واژه صبر بیش از هف

های دیگر دینی به این اندازه  که هیچ کدام از فضیلت آن
). 1380احمدی اشتهاردی، (در قرآن تکرار نشده است 

کنـد، زیـرا در صـبر     قرآن، مؤمنان را به صبر دعوت می
فوایدی برای تربیت نفس و تقویت شخصیت و افـزایش  

                                                            
3- Cussidy and Long 
4- March and Simon 
5- Osborn 
6- Zorela and Gold Fried 
7- Newell & Saimon 
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قـرآن  . ود داردهـا وجـ   مندی انسان در برابر سختی توان
ها، بالیـا و مصـائب را امـری جداناپـذیر از      کریم سختی

و رنــج و مصــیبت را ) 4/بلــد(دانــد  زنــدگی انســان مــی
-156/بقـره (کنـد   ها بیان مـی  آزمایش الهی برای انسان

از نظر قرآن شکیبایی و پرهیزکاری نشان قدرت ). 155
ــت   ــان اس ــران(اراده انس ــان را در ) 186/ آل عم و انس

کنـد   ها امر به صبر و دعا مـی  مشکالت و سختیهنگام 
  ).22-23/حدید(

شناسـی بـین فرهنگـی و     های روان با توجه به یافته
دهنـده اثـربخش بـودن     نیز نتایج تحقیقاتی کـه نشـان  

هـای مبتنـی بـر رویکـرد مـذهبی ـ        ها و درمان آموزش
هـای دینـی    فرهنگی است، پرداختن به تقویت آمـوزش 

  .هدد ضرورت خود را نشان می
  

 
  های تحقیق فرضیه

  :فرضیه اصلی
فرضیه اصلی و کلی این پژوهش ناظر بـر آن اسـت   

ــا  کــه بــین میــانگین آزمــودنی هــا در آزمــون نهــایی ب
ــیش ــاوت معنــی پ ــون تف ــه  آزم ــر ســه مؤلف داری در ه
  .رویی وجود دارد سخت
  

  :های فرعی فرضیه
  .فرضیه فرعی در بخش نتایج ارائه شده است 6تعداد 

  
   روش

جامعه آماری در این پـژوهش  : جامعه آماری )الف
عبارت است از کلیه دانشجویان رسمی روزانه پسر یکی 

در  87-88های نظامی که در سال تحصـیلی   از دانشگاه
  .ترم اول مشغول تحصیل هستند

از نظر دالور  :گیری حجم نمونه و روش نمونه )ب
حجم نمونه برای تحقیقـات پـس رویـدادی و    ) 1375(

بر این اساس در . نفر باشد 30تا  15اید بین آزمایشی ب
نفر آزمودنی با اسـتفاده از روش   80این پژوهش تعداد 

ای انتخاب شـده و بـه    ای چند مرحله گیری خوشه نمونه

صورت تصـادفی در چهـار گـروه آموزشـی صـبر، حـل       
  .مسأله، ترکیبی و گروه گواه قرار داده شدند

ی اسـت  این تحقیق از نوع تجرب :طرح تحقیق )پ
آزمـون بـا گـروه کنتـرل      پـس  –آزمـون   و از طرح پیش

بعــد از تعیــین شــرایط ورود بــه . اســتفاده شــده اســت
آموزش، ضمن جمع کردن دانشجویان در یـک سـالن،   

رویی اجـراء گردیـد و سـپس بـه صـورت       آزمون سخت
بعـد از  . ها در چهار گـروه قـرار داده شـدند    تصادفی آن

یان تجمیـع و آزمـون   پایان آموزش نیز، مجدداً دانشجو
  .رویی اجرا گردید سخت
ــار) ت ــام ک ــه :روش انج ــد از نمون ــری از  بع گی

دانشجویان، کار آزمایشی به ترتیب در سه مرحله انجام 
  :گرفت

در این مرحله آزمـون   :آزمون پیش: ی اول مرحله
رویی بر روی دانشجویان اجرا گردیـد و براسـاس    سخت

گـروه   4فی در میانگین به دست آمده، به صورت تصـاد 
  .قرار داده شدند

در ایــن مرحلــه : اجــرای آمــوزش: مرحلــه دوم
 9جلسه، گروه حل مسـأله   10های گروه صبر  آزمودنی

جلسـه آمـوزش قـرار داده     19جلسه و گـروه ترکیبـی   
  .شدند و گروه گواه در معرض آموزشی قرار نگرفت

در این مرحلـه هـر سـه     :آزمون پس: مرحله سوم
ــدداً در مح  ــروه مج ــون   گ ــده و آزم ــم آم ــرد ه ــی گ ل

  .رویی اجرا گردید سخت
  :سطوح آموزش) ث

  آموزش گروهی در قالب سخنرانی -1
  نفره 6های  آموزش کارگاهی در قالب گروه -2
  آموزش انفرادی در قالب تعیین تکالیف فردی -3
  :شرایط ورود به آموزش) ج
  دانشجویان ترم اول -1
  دانشجویان پسر باشند -2
  شناختی ه اختالالت رواننداشتن سابق -3
  های آموزشی عدم شرکت در سایر برنامه -4
  تعهد به حضور در تمام جلسات -5
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آزمـون بـه    آزمون و پس در پیش :ابزار پژوهش) چ
ای صــورت  منظــور ســنجش میــزان اثربخشــی مداخلــه

هـای شخصـی کوباسـا     گرفته از مقیاس بررسی دیـدگاه 
  .استفاده شده است

توسـط   1984در سـال  اولین نسـخه ایـن مقیـاس    
در . کوباسا و همکاران طراحی و هنجاریابی شـده اسـت  

قربانی این مقیـاس را بـه فارسـی ترجمـه      1372سال 
، )مـاده  16(این مقیـاس سـه مؤلفـه تعهـد     . کرده است
را ) مــاده 17(جــویی  و مبــارزه) مــاده 17(کنتــرل 

با استفاده از روش آلفـای  ) 1378(فرد  بیگی. سنجد می
هـای تعهـد    بار پرسشنامه را که برای مؤلفـه کرانباخ اعت

بــه دســت  56/0جــویی  و مبــارزه 71/0، کنتــرل 82/0
عبـارت اسـت و بـه     50این مقیـاس دارای  . آورده است

هـای ایـن    طیف پاسخ. صورت خودسنجی قابل اجراست
  .ای است آزمون چهار گزینه

در این مرحله  :ها روش تجزیه و تحلیل یافته) ح
رهای توصیفی شامل معیارهـای تمایـل   با استفاده از آما

معیارهای پراکنـدگی  ...) میانگین، میانه، نما و(به مرکز 

...) انحراف معیار، دامنـه تغییـرات، حـداقل، حـداکثر و    (
...) فراوانی، درصد، درصـد معتبـر و  (ها و درصدها  نسبت

وضعیت هر یک از متغیرها ... ها و نمودارها و هیستوگرام
  .تمورد بررسی قرار گرف

در ادامه برای تعیین نرمال بودن توزیـع مقیـاس از   
اسـمیرنوف اسـتفاده شـده و بـا      –آزمون کولمو گروف 

توجه به غیر نرمال بودن توزیع از آزمون یومان ویتنـی  
های صـورت   برای تعیین متفاوت بودن یا نبودن مداخله

والیس به منظور بررسـی   –گرفته و از آزمون کروسکال 
رویـی در سـه نـوع روش     های سخت هتفاوت نتایج مؤلف

  .آزمایشی استفاده شد
  

  نتایج
برای تعیین نرمال بودن اطالعات به دست آمـده از  

 –رویــی از آزمــون کولمــوگروف  توزیــع متغیــر ســخت
اسمیرونوف استفاده شده است که نتـایج آن در جـدول   

  .شماره یک آورده شده است
  

  
  رویی در آزمون نهایی های سخت برای بررسی نرمال بودن مؤلفه اسمیرونوف –نتایج آزمون کولموگروف  - 1جدول
 رویی سختجویی مبارزه کنترل تعهد 

 183 191 191 194 تعداد

 4734/2 1709/2 6350/2 6437/2 میانگین

 55859/0 51125/0 64193/0 58972/0 معیار انحراف

 z 447/2 094/2 280/2 673/2 آماره

 /000 /000 /000 /000 دوسویه داری معنی

  
هـا   دهـد کـه تمـام مؤلفـه     نتایج حاصله نشـان مـی  

تـر   کوچک) 1/0(داری آلفای  رویی از سطح معنی سخت
توان چنـین گفـت    درصد می 99است و لذا با اطمینان 

که توزیع این متغیرها غیرنرمال هستند و لذا مجـاز بـه   
  .های پارامتری نیستیم استفاده از آزمون

ها در آزمـون   نمره آزمودنیبین میانگین  :1فرضیه 
نهایی با میانگین نمره آنان در پـیش آزمـون در متغیـر    

  .داری وجود دارد رویی تفاوت معنی سخت
یومـان  «برای بررسی این فرضـیه از آزمـون فـرض    

استفاده شـده اسـت کـه نتـایج آن در جـدول      » ویتنی
  .شماره دو آورده شده است
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  داری تفاوت نمرات  ی برای بررسی معنینتایج آزمون فرض یومان ویتن - 2جدول 
  رویی در پیش آزمون و آزمون نهایی های سخت مؤلفه

 رویی سختجویی مبارزه کنترل تعهد 
 000/2211 500/2020 000/2937000/2537 آماره یومان ویتنی
 000/6216 500/6676 000/7593000/7002 آماره ویلکاکسون

 -z  524/4- 299/5- 657/6- 508/5آماره 
 /000 /000 /000 /000 داری دو سویه معنی

  
هـای   رویی و زیـر مقیـاس   داری مقیاس سخت معنی

 1و حتی  5داری در سطح آلفای  مربوط به آن، از معنی
عدم وجـود  (بنابراین فرض صفر . تر است درصد کوچک

رد و فـرض اصـلی   ) هـای دو آزمـون   تفاوت در میانگین

درصـد   99اطمینـان   تـوان بـا   لذا می. شود پذیرفته می
گویـان در آزمـون    عنوان نمود که میانگین نمرات پاسخ

جزئیـات  . اولیه و آزمون نهایی با یکدیگر متفاوت اسـت 
  .تفاوت دو میانگین در جدول شماره سه آمده است

  
  آزمون و آزمون نهایی رویی در پیش های سخت نتایج رتبه میانگینی مؤلفه - 3جدول 

 ها مجموع رتبه ه میانگینیرتب فراوانی آزموننوع 

 تعهد
 00/7593 09/79 96 تستپری
 00/11322 53/115 98 نهاییآزمون

   194 جمع

 کنترل
 00/7002 49/74 94 تستپری
 00/11334 85/116 97 نهاییآزمون

   191 جمع

 جویی مبارزه
 50/6676 55/69 96 تستپری
 50/11659 73/122 95 نهاییآزمون

   191 جمع

 رویی سخت
 00/6216 84/69 89 تستپری
 00/10620 98/112 94 نهاییآزمون

   183 جمع
  

های میانگینی تمـام   دهد که رتبه نتایج فوق نشان می
آزمـون و آزمـون نهـایی     رویـی در پـیش   های سخت مؤلفه

در ) 09/79(رتبه میانگینی مؤلفـه تعهـد از   . متفاوت است
ر آزمون نهایی و مؤلفه کنترل د) 53/115(آزمون به  پیش

در آزمون نهـایی  ) 85/116(به ) 49/74(از رتبه میانگینی 
ــارزه ــانگینی  و مؤلفــه مب ــه ) 55/69(جــویی از رتبــه می ب

  . در آزمون نهایی تغییر یافته است) 73/122(
هـایی کـه در معـرض آزمـوش      آزمودنی: 2فرضیه 
انی تری از دانشجوی بیش» تعهد«گیرند، از  صبر قرار می

گیرنــد  کــه در معــرض آمــوزش حــل مســأله قــرار مــی
  .برخوردارند

هــایی کــه در معــرض روش  آزمــودنی: 3فرضــیه 
تـری   بیش» تعهد«گیرند، از  ای ترکیبی قرار می مداخله

هـایی کـه در معـرض آمـوزش حـل       نسبت به آزمودنی
  .گیرند برخوردارند مسأله قرار می

 والیس – ها از آزمون کروسکال برای بررسی این فرضیه
استفاده شده و نتایج آن در جدول شـماره چهـار آورده   

  .شده است
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 67 فصلنامه روانشناسی نظامی ...رویی دانشجویان در  های سخت بر مؤلفه) صبر و حل مسأله(مقایسه تأثیر آموزش صبر، حل مسأله و ترکیبی 

  
 

  
/ ای صبر  های مداخله والیس برای بررسی تأثیر تفاوت نتایج مؤلفه تعهد در روش –نتایج آزمون کروسکال  -4جدول 

  حل مسأله/ حل مسأله و ترکیبی 
 تعهد  آزمون نوع

 016/82 آماره کای اسکوئر 

 4 درجه آزادی 

  /000 داری معنی 
  

 1داری در سطح آلفـای   داری آزمون، از معنی معنی
 99تر است، بدین معنی که بـا اطمینـان    درصد کوچک

 توان گفـت میـانگین نمـرات افـرادی کـه در       درصد می
 

هـای مداخلـه ای صـبر و حـل مسـأله و       معرض برنامـه 
اند با یکـدیگر متفـاوت    ترکیبی و حل مسأله قرار گرفته

  .زئیات تفاوت در جدول شماره پنج آمده استج. است
  

  
  )زیر مقیاس تعهد(رویی  ای و مقیاس سخت های مداخله رتبه میانگینی برنامه -5جدول 

 رتبه میانگینی فراوانی گروه  

 45/75 20 صبر تعهد نهایی آزمون

 75/52 18 مسأله حل  

 47/78 20 ترکیبی  

 10/28 20 آزمایشی  

  78 جمع  
  

دهــد، رتبــه میــانگینی گــروه  قــام جــدول نشــان مــیار
ای  از رتبه میـانگینی گـروه مداخلـه   ) 45/75(ای صبر  مداخله

و نیز رتبـه میـانگینی گـروه    . باالتر است) 75/52(حل مسأله 
ای  از رتبه میانگینی گروه مداخله) 47/78(ای ترکیبی  مداخله

ه تـوان نتیجـ   بنـابراین مـی  . باالتر اسـت ) 75/52(حل مسأله 
انـد   گرفت که افرادی که در معرض روش صـبر قـرار گرفتـه   

های که در معرض روش حل مسـأله قـرار    نسبت به آزمودنی
و نیز افـرادی کـه در معـرض روش ترکیبـی قـرار      . اند گرفته
ای  اند، نسبت به افراد که فقط در معرض روش مداخلـه  گرفته

 . اند، از تعهد باالتری برخوردارند حل مسأله قرار گرفته
  

هایی که در معـرض آمـوزش صـبر     آزمودنی :4فرضیه 
هـایی کـه در معـرض     گیرند، نسـبت بـه آزمـودنی    قرار می

تـری   بـیش » کنتـرل «گیرند از  آموزش حل مسأله قرار می
  .برخوردارند

هـایی کـه در معـرض آمـوزش      آزمودنی :5فرضیه 
» کنتـرل «گیرنـد، از   ای ترکیبی قرار مـی  روش مداخله

هایی کـه در معـرض روش    آزمودنیتری نسبت به  بیش
  .گیرند، برخوردارند ای حل مسأله قرار می مداخله

 –هـا از آزمـون کروسـکال     برای بررسی این فرضیه
والیس استفاده شده و نتایج آن در جدول شماره شـش  

  .خالصه شده است
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  لفه کنترل والیس برای بررسی تأثیر تفاوت نتایج مؤ –نتایج آزمون کروسکال  - 6جدول 
  حل مسأله/ رکیبی تحل مسأله و / ای صبر  های مداخله در روش

 کنترل  آزمون نوع

 066/82 آماره کای اسکوئر 

 4 درجه آزادی 

  /000 داری معنی 
  

 1داری در سطح آلفـای   داری آزمون، از معنی معنی
 99تر است، بدین معنی که بـا اطمینـان    درصد کوچک

  نگین نمـرات افـرادی کـه در    توان گفـت میـا   درصد می
  

ای صــبر و حــل مســأله و  هــای مداخلــه عــرض برنامــهم
اند با یکـدیگر متفـاوت    ترکیبی و حل مسأله قرار گرفته

  .جزئیات تفاوت در جدول شماره هفت آمده است. است
  

  

  )زیر مقیاس کنترل(رویی ای و مقیاس سخت های مداخله رتبه میانگینی برنامه - 7جدول 
 رتبه میانگینی انیفراو گروه  

 44/69 18 صبر کنترل 

 21/53 19 مسأله حل  

 55/83 20 ترکیبی  

 83/24 20 آزمایشی  

  77 جمع  
  

دهـد، رتبـه میـانگینی گـروه      ارقام جدول نشـان مـی  
ای  از رتبه میانگینی گروه مداخله) 44/69(ای صبر  مداخله

ینی همچنین رتبه میـانگ . باالتر است) 21/53(حل مسأله 
از رتبه میانگینی گـروه  ) 55/83(ای ترکیبی  گروه مداخله

بنــابراین . بــاالتر اســت) 21/53(ای حــل مســأله  مداخلــه
توان چنین نتیجه گرفت افرادی کـه در معـرض روش    می

هایی که در معـرض   نسبت به آزمودنی  اند، صبر قرار گرفته
هایی کـه در   اند و نیز آزمودنی روش حل مسأله قرار گرفته

اند، نسـبت بـه    ای ترکیبی قرار گرفته معرض روش مداخله
هایی که فقط در معرض روش حـل مسـأله قـرار     آزمودنی
  .اند، از کنترل باالتری برخوردارند گرفته

ــیه  ــودنی: 6فرض ــرض روش   آزم ــه درمع ــایی ک ه
» جــویی مبــارزه«گیرنــد، از  ای صــبر قــرار مــی مداخلــه

ض آموزش هایی که در معر تری نسبت به آزمودنی بیش
  .گیرند برخوردارند حل مسأله قرار می

ــیه  ــودنی: 7فرض ــه درمعــرض روش   آزم ــایی ک ه
گیرند، نسبت به آنانی که در  ای ترکیبی قرار می مداخله

ــرار مـــی  ــأله قـ ــد، از  معـــرض روش حـــل مسـ گیرنـ
  .تری برخوردارند بیش» جویی مبارزه«

 –هـا از آزمـون کروسـکال     برای بررسی این فرضیه
ه شده که نتایج حاصله در جدول شـماره  والیس استفاد

  .هشت خالصه شده است
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 69 فصلنامه روانشناسی نظامی ...رویی دانشجویان در  های سخت بر مؤلفه) صبر و حل مسأله(مقایسه تأثیر آموزش صبر، حل مسأله و ترکیبی 

  
 

    
  

ای  های مداخله جویی در روش والیس برای بررسی تأثیر تفاوت نتایج مؤلفه مبارزه –نتایج آزمون کروسکال  - 8جدول 
  حل مسأله/ حل مسأله و ترکیبی / صبر 

 جویی مبارزه  آزمون نوع

 142/78 آماره کای اسکوئر 

 4 ه آزادیدرج 

  /000 داری معنی 
  
  

 1داری در سطح آلفـای   داری آزمون، از معنی معنی
 99تر است، بدین معنی که بـا اطمینـان    درصد کوچک

توان گفـت میـانگین نمـرات افـرادی کـه در       درصد می
ای صــبر و حــل مســأله و  هــای مداخلــه معــرض برنامــه

وت دیگر متفـا  اند با یک ترکیبی و حل مسأله قرار گرفته
  .جزئیات تفاوت در جدول شماره نه آمده است. است

  

  
  )جویی زیر مقیاس مبارزه(رویی  ای و مقیاس سخت های مداخله رتبه میانگینی برنامه - 9جدول 

 رتبه میانگینی فراوانی گروه  
 59/71 17 صبر جویی مبارزه 
 81/49 18 مسأله حل  
 53/79 20 ترکیبی  
 65/27 20 آزمایشی  
  75 عجم  

  
ای  رتبه میانگینی گروهی که در معرض برنامه مداخله

از رتبه میانگینی گروهـی  ) 59/71(صبر قرار گرفته است 
انـد   ای حل مسأله قرار گرفتـه  که در معرض برنامه مداخله

همچنــین رتبــه میــانگینی گــروه . بــاالتر اســت) 81/49(
از رتبــه میــانگینی گــروه حــل مســأله ) 53/79(ترکیبــی 

تـوان نتیجـه گرفـت     بنـابراین مـی  . باالتر اسـت ) 81/49(
اند نسـبت بـه    افرادی که در معرض روش صبر قرار گرفته

ای حـل مسـأله قـرار     افرادی که در معرض روش مداخلـه 
ای  اند و نیـز افـرادی کـه در معـرض روش مداخلـه      گرفته

اند نسـبت بـه افـرادی کـه در معـرض       ترکیبی قرار گرفته
تـری   جویی بـیش  اند از مبارزه هروش حل مسأله قرار گرفت

  .برخوردارند
  

  
  

  بحث
. هاسـت  دهنده تأیید تمام فرضیه نتایج تحقیق نشان

رویـی، روش   های سخت در افزایش و تقویت تمام مؤلفه
صبر مؤثرتر از روش حل مسأله و روش ترکیبی صـبر و  

به نظر . حل مسأله نیز، مؤثرتر از روش حل مسأله است
ه واسطه برخورداری از پشتوانه رسد که روش صبر، ب می

نظری قوی و نزدیکی با فضای فکری و فرهنگـی مـردم   
ایران و روش حل مسأله، به خـاطر برخـورداری از یـک    

هـا   نظم ساختاری، موجب ایجاد تغییـرات در آزمـودنی  
  .اند شده

بر ارزشـمند  ) 1993(شناسی تعهد، سالیوان  در مفهوم
) 1984(ها، کوباسـا   یبودن و با معنا ارزیابی کردن گرفتار

) 1996(بر متعهد بودن به روابط فـردی و خـانوادگی، الو   
بیسـونت  . هـا تأکیـد دارنـد    بر مقاومـت در برابـر سـختی   
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هـا و   بر درگیـر شـدن بـا فعالیـت    ) 1986(و می ) 2005(

  .کارها تأکید دارند
در سطور پیشین بر این مفهوم تأکیـد شـد کـه بـر     

دگی انسان همـراه بـا   های ادیان آسمانی زن اساس آموزه
ــافتن معنــای زنــدگی و درک حقیقــت   رنــج اســت و ی
مسائل، تحمل این رنـج را ممکـن و چـه بسـا شـیرین      

یکی از آثار صبر بر روان و رفتار انسان آن اسـت  . نماید
که به انسان دریافتن حقیقت مسائل و معنـای زنـدگی   
کمک کند و از این طریق بر تقویت مؤلفه تعهد کمـک  

بهشـت در میـان   : فرمایـد  مـی ) ع(امام صادق. نماید می
و ) آثـار الصـادقین، بـاب الصـبر    (ناگواری و صبر اسـت  

یـابی   هـا، راه دسـت   صبر بر نـاگواری : فرماید می) ع(علی
  . انسان به کمال است

تعهد به عنوان سیستم اعتقادی تهدید ادراک شـده  
ــترس  ــایع اس ــی از وق ــداقل   ناش ــه ح ــدگی را ب زای زن

ها، اهداف و  عنی توانایی شناخت ارزشتعهد ی. رساند می
های خاص یک فرد، ارزیابی دقیق تهدیـدی کـه    اولویت

کنـد و برخـورد    یک موقعیت خاص زنـدگی ایجـاد مـی   
تعهـد مسـتلزم شـناخت مسـأله، تعیـین      . مناسب با آن

ها در زندگی و اتخاذ یک رویکرد فعاالنه  اهداف و ارزش
ال بـا مسـائل   برای برخورد فع. ها است در مواجهه با آن

تـرین   زندگی و تالش تا رسیدن به هدف، یکـی از مهـم  
: فرماینـد  در این باره می) ع(علی . ها صبر است مکانیزم

 57و خداوند در سوره بقره آیـه  . صبر، کلید درک است
مرحـوم  . ها بر شمرده است صبر را موجب هدایت انسان

سـوره   5عالمه جعفـری عقیـده داشـتند کـه از آیـات      
سـوره   80سـوره صـبا،    19سـوره لقمـان،    31 ابراهیم،

توان استنباط کرد کـه افـراد صـابر و شـاکر      قصص، می
هـا از   قادر به درک حقایقی از عالم هستند که غیر ازآن

  .اند دریافت آن حقایق محروم
ای حل مسأله نیز بـه   عالوه بر روش صبر، روش مداخله

ن از نظـر جـا  . شناسـی کننـد   کند تا مسـأله  افراد کمک می
در . دیوئی، شناخت مسأله، بیش از نیمی از حل مسأله است

بندی کـردن مسـأله و بیـان     ها با صورت این روش، آزمودنی
گیرنـد   شوند و یاد می کردن آن به صورت عملیاتی آشنا می

حـل بـه    های متفاوت و انتخاب بهترین راه حل با طراحی راه
فاده از رسد کـه اسـت   به نظر می. حل مسأله خود اقدام نماید

روش صبر با فضای فکری و فرهنگی دانشـجویان نزدیکـی   
تـر   داشته و در کنار استفاده از روش حل مسأله که تکنیکی

تـری در افـراد گـروه ترکیبـی      است توانسته، تغییرات بیش
  .ایجاد نماید

کنـد،   کنترل با فقدان ناتوانی کـه فـرد احسـاس مـی    
تواند  که فرد میشود و به این عقیده اشاره دارد  ارزیابی می

هـا را کنتـرل    اش تأثیر بگـذارد و آن  بر رخدادهای زندگی
ــد  ــگ، (کن ــالوک، 1984؛ مــدی و کوباســا؛ 1995هان ؛ پ
همچنین این مفهوم بر درک ). 1993؛ تارتارسکی، 1989

) 2002بــورکس، (ســطح افــراد از خودشــان تأکیــد دارد 
کنترل بر این عقیده استوار است که تجارب زندگی قابـل  

شخصی که از کنترل بـاالیی  . بینی و کنترل هستند شپی
برخوردار است، باور دارد که سرنوشت او در دست خودش 

کنـد کـه قـادر بـه نفـوذ و       ای رفتـار مـی   است و به گونـه 
ــد    ــدگی باش ــوادث زن ــر روی ح ــذاری ب ــورین (تأثیرگ فل

  ).1995وهمکاران 
گرایـی بـین اعمـال و پیامـدها و نیـز       نفس، هـم  عزت

نتخـاب، سـه عامـل مهـم در تقویـت حـس       داشتن حق ا
 1990؛ ماستن و همکاران، 1995سلیگمن، (کنترل است 

  ).1987و راتر، 
شـناختی صـبر آن اسـت کـه بـر       یکی از آثـار روان 

خودکنترلی و عـدم رفتارهـای   . افزاید نفس فرد می عزت
تکانشی در برابر حوادث و رویدادها، بر خودپنداره فـرد  

اثر مهم ) 1383(ای  نظر خامنه از. گذارد تأثیر مثبت می
صبر این است کـه شـخص صـابر بـا مقـاومتی کـه در       

های زندگی در برابر حوادث و موانع از خود نشان  میدان
دهد به نیروهای درونـی و خصـال نیـک خـود پـی       می
  .برد می

فرمایـد کـه کسـی کـه      موال علی در غررالحکم مـی 
 جامـه صـبر و قناعـت را در بـر کنـد، عزیـز و ارجمنــد      

بینـی اسـالمی    از طرف دیگر، بر اساس جهان. گردد می
انسان آزاد آفریده شـده و در انتخـاب مسـیر زنـدگی و     

خداونـد متعـال در آیـات    . های خـود آزاد اسـت   فعالیت
؛ 43؛ زمـر،  104انعام، (متعددی از قرآن کریم از جمله 

کـه   بـر اختیـار انسـان و ایـن    ) 15و جاثیه،  47فصلت، 
بد انسانی در مرتبه اول به خـود او  نتیجه اعمال نیک و 
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و در نتیجـه بـین اعمـال انسـان و     . رسد اشاره دارد می
  .نماید های آن ارتباط ایجاد می پیامد

ــت    ــأله در تقوی ــارت حــل مس ــر، مه ــرف دیگ از ط
کـازدین  . های افراد در تسلط بر خود مؤثر اسـت  ویژگی

ــی) 2000( ــه   ) 2001) (و تکالسـ ــد کـ ــان دادنـ نشـ
نفـس بـا سـطح     ه خود باال و عـزت بینی، حرمت ب خوش

. ها در ارتباط هستند باالی مقابله با مشکالت و استرس
ــاران   ــات الدو و همک ــین تحقیق نشــان ) 1990(همچن

تر در حـل مسـأله بـا افـزایش      دهد که توانایی بیش می
بریتـون  . نفس و پایگاه کنترل درونـی رابطـه دارد   عزت

هبـود  نشان داد که مهارت حل مسأله موجب ب) 1999(
عملکرد تحصیلی، بهبود عزت نفس و غلبه بر رفتار ضد 

  .شود اجتماعی می
جویی یعنی این اعتقاد که در زنـدگی تغییـر از    مبارزه
که انتظار تغییر داشتن، محرکـی   تر است و این ثبات عادی

؛ 1964بـرلین،  (برای رشد است نه تهدیدی برای امنیـت  
ن افـراد در  به عبارت دیگـر ایـ  ). 1975سیکزنت میهالی، 

ــاس      ــا احس ــد ت ــی دارن ــت انگیزش ــرات حال ــر تغیی براب
این افراد، تغییرات را جزو روال طبیعـی و  . تهدیدکنندگی

دانند و آن را موجـب رشـد و بالنـدگی     بهنجار زندگی می
از نظر ). 1965مدی، پروست و فلدینگر، (کنند  ارزیابی می

این افـراد حتـی در شـرایط    ) 1978(ساراسون و جانسون 
یار سخت نیز برای رسیدن به اهداف پافشاری و اصـرار  بس

پـذیر و   دارند، زیرا ایـن افـراد از لحـاظ شـناختی انعطـاف     
  .هماهنگ با وقایع هستند

رویـی در پـیش    هـا سـخت   ترین تفاوت در مؤلفـه  بیش
. جـویی اسـت   آزمون و آزمون نهایی مربوط به مؤلفه مبـارزه 
ی افراد هنگام اشاره شد که صبر حالتی نفسانی است که برا

شـود کـه    دهد و موجب مـی  ها رخ می ها و سختی گرفتاری
شخص آرامش خود را از دسـت ندهـد و از درون احسـاس    

عمران صابران را  سوره آل146خداوند در آیه . استقامت کند
ها و هر بال و سختی که  داند که در برابر مصیبت کسانی می

یرد، تحمل کرد گ شود و چیزی را از او می بر انسان وارد می
  .دهند و سستی و ضعف به خود راه نمی

استقبال از تغییر، تالش برای رشد، عالقمنـدی بـه   
تـوان از   پذیری و استقبال از خطر را مـی  تحول، انعطاف

ترکیب روش صبر و . جو دانست های افراد مبارزه ویژگی

در . ها مؤثر بوده اسـت  حل مسأله در تقویت این ویژگی
آموزند که گـاهی اوقـات    افرادی میروش آموزشی صبر 

برای از دست دادن چیزهای خوشایند و گاهی نیز برای 
چه دوسـت دارنـد،    کسب موفقیت و به دست آوردن آن

گر اسـت   بر همین اساس، فرد صبور تالش. صبور باشند
کنـد، بلکـه بـرای رسـیدن بـه       ها فرار نمـی  و از سختی

  .کند ر میپذیر است و فعاالنه رفتا اهداف خود انعطاف
در آموزش صبر، دانشجویان براساس فرهنگ دینی 
یاد خواهند گرفت که در پس هـر سـختی، گشـایش و    

کسی : در این باره فرموده) ع(علی . موفقیت وجود دارد
غررالحکم (شود  که صبر کند، رنج و محنت او سبک می

در این ) ص(و نیز پیامبر اسالم ) و دررالکلم، باب الصبر
بدان که ظفر قرین صبر است و گشایش : اند باره فرموده

  .قرین رنج است و به دنبال سختی، راحتی است
ای حـل مسـأله نیـز در     عالوه بر ایـن، روش مداخلـه  

جویی و تالش  پذیری، مبارزه تقویت صفاتی مانند انعطاف
تحقیقـات هپنـر و   . برای رسیدن بـه هـدف مـؤثر اسـت    

سـأله،  کننـدگان م  نشان داد کـه حـل  ) 1982(همکاران 
شـوند، انتظـار    تر برای حـل مسـأله برانگیختـه مـی     بیش

تـر   تـر تکانشـی و بـیش    هـا باالسـت، کـم    موفقیت در آن
هـا   آن. مند هستند و درک روشنی از مسـایل دارنـد   نظام

تــر دچــار  تصــویر شخصــی مثبتــی از خــود دارنــد و کــم
نیز ) 1999(تحقیقات نیل . شوند باورهای غیرمنطقی می

ورزی بـاال و   ننـدگان مسـأله، جـرأت   ک نشان داد که حـل 
هـای خـود دارای    گیری اضطراب کمی دارند و در تصمیم

اند کـه ایـن    ها نشان داده پژوهش. راهبرد روشنی هستند
تر دچار تزلـزل و   افراد تحت شرایط باالی فشار روانی، کم

تـر عمـل    شوند و در این شـرایط سـازگارانه   افسردگی می
؛ الیـوت،  1990؛ لونوکلوم، 1989نزو و دزیربال، (کنند  می

  ).1992هریک وپتی، 
با توجه بـه مطالـب بـاال و بـا عنایـت بـه ضـرورت        

  هـا،  برخورد سازگارانه دانشجویان با مشکالت و ناکـامی 
ریـزان و مـدیران    توان چنین نتیجه گرفت که برنامه می

توانند بـا   اندرکار آموزش و پرورش دانشجویان می دست
کیـب آن بـا آمـوزش حـل     کمک آموزش صـبر و یـا تر  

رویـی در دانشـجویان    مسأله به تقویـت ویژگـی سـخت   
  .اقدام نمایید
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