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 با آشفتگی تحمل  و مذهبی گیری جهت و روانشناختی های سرمایه علی رابطه موضوع: بررسی

 معنوی بهزیستی میانجیگری

Investigating the causal relationship between psychological capital and religious 

orientation and tolerance of turmoil mediated by spiritual well-being 

 بیان مساله:

 به پریشانی تحمل است، عاطفی نظمی بی زمینه در پژوهش برای معمول های سازه از 1آشفتگی تحمل

 پیشگیری همچنین و روانی های آسیب تداوم و شروع درباره جدید بینشی رشد در مهم ساختار یک عنوان

 و تجربه ظرفیت عنوان به آشفتگی تحمل (.0202و همکاران،  2)زولونسکی است شده مشاهده درمان و

 تحمل واقع، (. در0202و همکاران،  3ویلیامز) شود می تعریف منفی شناختی روان حالات کردن تحمل

 پریشانی (.۹۱۰۲ مکاران،ه و 4دورلی) کند می اشاره ناراحتی برابر در مقاومت و تجربه ظرفیت به پریشانی

 تجربه هیجانی حالت صورت به آن این، وجود با باشد، شناختی و فیزیکی فرآیندهای نتیجه است، ممکن

 مشخص شود، می هیجانی تجربه از شدن رها باعث که عملی انجام به تمایل با موارد بیشتر در که گردد می

 افراد این نظر در هیجان دارند، پایین آشفتگی لتحم که (. افرادی0202)زولونسکی و همکاران،  گردد می
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 انکار را هیجان وجود افراد این دوما،. ندارند را شان پریشانی به رسیدگی توانایی و است تحمل قابل غیر

. بینند نمی را هیجانات با مقابله توانایی خود در چون کنند، می آشفتگی و شرم احساس آن از و کنند می

 بروز از جلوگیری برای افراد این زیاد تلاش پایین، پریشانی تحمل با افراد یجانیه تنظیم ویژگی سومین

 (.0202و همکاران،  5است )کئیوق تجربه حال در منفی هیجانات سریع خاموشی و منفی هیجانات

 می نشان مطالعات زیرا است؛ روانشناختی سرمایه پریشانی، تحمل با مرتبط فردی درون متغیرهای جمله از

 ،6لیو و چن کو، یانگ، پنگ، زو،) است روانی پریشانی برابر در محافظ ملی روانشناختی سرمایه که دهد

 زندگی به نسبت پر پذ انعطاف و واقعگرا رویکردی و مثبت روانشناختی حالت روانشناختی سرمایه(. ۹۱۰۲

 ظرفیت آنها از مکدا هر و تشکیل، خودکارآمدی و آوری تاب بینی، خوش امید، سازه چهار از که است

 تعهد بر تأکید با آمدی کار خود(. ۹۱۰۲ ،7مورگان یوسف و لوتانز) میشود گرفته نظر در مثبتی روانشناختی

 خوش اسناد بر مبتنی نگری، مثبت یا بینی خوش برانگیز، چالش وظایف و کارها در موفقیت برای تلاش و

 زمان در مقاومت آوری تاب و اهداف مسیر در ومتمقا امیدواری، آینده، و حال های موفقیت درباره بینانه

 آوی،) است شده معرفی پدیده این برای موفقیت به دستیابی منظور به مشکلات و ها سختی با رویارویی

 و بینی خوش روانشناختی، سرمایه های مؤلفه میان در است داده نشان تحقیقات(. ۹۱۰۱ یوسف، و لوتانس

 سرمایه که دهد می نشان مطالعات چنین هم. دارد روانشناختی تنش ابلمق در را محافظت بیشترین امید،

 به ؛(۰۹۲۱ بیگی، اسماعیل و صالح میر رضاپور) است روانی پریشانی برابر در محافظ عاملی روانشناختی،

 سرمایه رابطه بر علاوه که اند داده نشان الگویابی ای مطالعه در( ۹۱۰۲) همکاران و زو مثال عنوان

 تحمل و روانشناختی سرمایه بین ای واسطه نقش ای مقابله سبکهای پریشانی، تحمل و ختیروانشنا

 .دارد پریشانی

 می تلاش گیرند می قرار طولانی مدت در زا استرس عوامل با رویارویی در که زمانی از طرفی دیگر، افراد

 یکی تواند می آن به عمل و اعتقادات مذهبی داشتن. بزنند مقابله به دست خود پریشانی کاهش برای کنند
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 می دیگر فرهنگی های دستگاه مانند مذهب باشد، پریشانی تحمل در اثرگذار و ای مقابله های روش از

، 8کوهن) بگذارد تأثیر هیجانی جویی نظم فرآیند و دلخواه هیجانی حالات هیجانی، واکنش و تجربه بر تواند

۹۱۱۲).  

 و گرایانه درون مذهبی گیری جهت بحث( 0200، 10مصری و پورآقا از نقل به) 9آلپورت راستا این در

 برای مذهب گرایانه، برون مذهبی گیری جهت در که است باور این بر وی. کنند می مطرح را گرایانه برون

 برای ابزاری صورت به و امنیت احساس و اجتماعی حمایت مانند) شود می استفاده مذهبی غیر اهداف

 می کار به زندگی پیشرفت با مشکلات با مقابله همچون مذهب از برتر های زشار و اهداف به دستیابی

 ابعاد بر مقدم فرد برای را زندگی سکولار و روحانی غیر ابعاد گرایانه، برون مذهبی گیری جهت. رود

 درون مذهبی گیری جهت در اما است، شده طراحی نابالغانه ایمان ارزیابی برای و نماید می آن معنوی

 درون گیری جهت آلپورت تعبیر به. رود می کار به اجتماعی زندگی در قالبی عنوان به مذهب انه،گرای

 که کند می استدلال وی. است عبادت بخش الهام و کند می معنی و انگیزش در غرق را زندگی کل گرایانه،

 می کار به زندگی یزا استرس حوادث با ارتباط در و ارزشیابی برای مکانیزمی عنوان به مذهبی نگرش های

 .(0200مصری،  و آقاپور رود)

 و رفتار هدایت در فرد به منحصر عنصری و دارد پیروانش هیجانی هدایت در چشمگیری نیروی مذهب،

 مارتینز تحقیقات در(. ۰۹۲۹ رستمی، و قلعهنی بیگی ایل نریمانی،) میشود محسوب هیجانی جویی خودنظم

 اعتقادات طریق از سختی تحمل که است شده مشخص( ۹۱۱۹) 12فیشر و گومز و( ۹۱۰۲) 11کاستودیو و

 یافته همچنین. دارد غیره و جنسیت و شغل تحصیل، خانواده، مختلف های حوزه با نزدیکی رابطه دینی،

 دلبستگی که داد نشان شیراز دانشگاه دانشجویان روی بر( ۰۹۲۱) گودرزی و تقوی مهدیار، پژوهش های
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 انجام که است داده نشان تحقیقات همچنین،. باشد افراد در صبر کننده بینی پیش تواند می خداوند به ایمن

 می امر این که کند می ایجاد افراد در روانی آرامش نوعی عبادات سایر و روزه نماز، نظیر مذهبی اعمال

 شاهی،امیر سرایی، سوخته) باشد مؤثر زندگی از رضایت و شادکامی استرس با مقابله خودسازی، در تواند

 .(۰۹۲۱ ثناگو، و جویباری

از جمله  مذهبی گیری جهت و روانشناختی های با توجه به پژوهش های فوق به نظر می رسد سرمایه

باشد. به هر حال علی رغم بررسی های فراوان ذکر شده راجع به  آشفتگی عوامل پیش بینی کننده تحمل

، نقش عوامل واسطه ای دخیل در آشفتگی لتحمو  مذهبی گیری جهت و روانشناختی های رابطه سرمایه

معنوی را به عنوان میانجی  این رابطه اغلب مورد غفلت واقع شده است که پژوهش حاضر نقش بهزیستی

 گر این ارتباط مورد بررسی قرار می دهد. 

 روشن برای زیادی های تلاش اخیر، های سال در گرا مثبت شناسی روان جدید علم ظهور به توجه با

 های سال در. است شده انجام روانی مثبت های سازه دیگر و معنوی بهزیستی قبیل از مفاهیمی شدن

 توجه مورد ها پریشانی و ها آشفتگی با مقابله مؤثر راهبردهای عنوان به مذهبی مقابله و معنویت گذشته،

 ،13سیلا - بار و ماشپاچ بوک، -مگد اسچالتز،) است گرفته قرار مشاوران و شناسان روان از بسیاری عده

۹۱۰۲.) 

 یک با ارتباط شامل مذهبی بهزیستی گیرد؛ می بر در را مذهبی و وجودی عنصر دو معنوی بهزیستی

 فرد احساس بیانگر رود، می شمار به اجتماعی - روانی عنصری که وجودی بهزیستی و است متعالی قدرت

 جدا عین در بعد دو این. دارد تعلق کجا به و دهد می انجام چرا و کاری چه است؟ کسی چه اینکه از است

 بهزیستی آورند، می وجود به را هدفمندی و رضایت معنوی، سلامت احساس و دارند تعامل هم با بودن،

 زاده و باقری، عسکری ورعی،) کنند می بینی پیش را زندگی کیفیت معناداری طور به وجودی و مذهبی

، 14مودلی) دارد معناداری و مثبت رابطه ی بیشتر ازگاریس توانایی با معنوی بهزیستی کل در و( 0231
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 کند می تعدیل را خلق بر روزمره های استرس منفی اثرهای روزانه، معنوی تجربیات همچنین ،(8998

 .(8909، 15جکسون)

؛ 9102، 16یویو، یو و کو) روان سلامت در مذهبی گیری جهت نشان داده است که مطالعات نتایج

 ساختن معنا و در (، بهزیستی معنوی9102و همکاران،  یویو) معنوی سلامت و (9191،  17چنیتکراس

 و فرد )صمدی دارد نقش خدا با ارتباط و توکل صبر، خوشبینی، امید، توبه، زندگی، هدف مانند زندگی

 .(0101 نریمانی،

 از ییک سرمایه روانشناختی است، رابطه بهزیستی معنوی دارای با که مختلفی متغیرهای میان از

 و بینی خوش امیدواری، که دادند نشان ای مطالعه در( 8992) 18دنگی و کیاروچی معروفترین آنهاست.

. هستند ذهنی بهزیستی و شادمانی کننده های بینی پیش زمره از شخصیتی های ویژگی بررسی از پس بدبینی

 نتیجه این به دادند، انجام پستان سرطان به مبتلا زنان روی بر که ای مطالعه در( 8998) 19کوک و متیوز

 به مبتلا زنان بهزیستی با استرس با مقابله های شیوه و اجتماعی حمایت کنار در بینی خوش که رسیدند

 که داد نشان استرالیا در بزرگسال افراد روی بر پژوهشی در( 8909) 20اسمیت. دارد رابطه پستان سرطان

 امیدواری ای مطالعه در نیز( 8909) 21مورن. دارد وجود معناداری رابطه معنوی بهزیستی و آوری تاب بین

 استفاده زندگی از رضایت و شناختی روان بهزیستی بینی پیش برای اجتماعی حمایت و معنویت کنار در را

 .دارد رابطه زندگی از رضایت و بهزیستی با امیدواری که داد نشان و کرد

 برخوردار ناپذیری انکار اهمیت از که است غیرهاییمت زمره از گرایی معنویت و معنویت که جایی آن از

 که نظری خرد. گیرد قرار توجه مورد پیش از بیش فردی سطح در آن مثبت کارکردهای است است، لازم

                                                           
15 Jackson BR 

16 You, S. J., Yoo, E., Koh, Y 

17 Schnittker, J 

18 Ciarrocchi, J.W., & Deneke, E 

19 Matthews, E.E., & Cook, P.F 

20 Smith, L.M 

21 Maureen, P 
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 دارا را آشفتگی تحمل تقویت توان آن های مولفه و معنویت که است این شده، اجرا آن پایه بر پژوهش این

 های سرمایه علی رابطه بررسی پژوهش این اجرای از اصلی هدف شد، انبی چه آن به توجه با. هستند

 است. معنوی بهزیستی میانجیگری با آشفتگی تحمل  و مذهبی گیری جهت و روانشناختی

 

 اهمیت و ضرورت:

-در تمام کشورهای دنیا، هر ساله میلیون ها دلار، صرف تعلیم و تربیت کودکان، نوجوانان و جوانان می

های مختلف استفاده کنند و از این طریق موجب پیشرفت جامعه توانند در آینده از آنان در زمینهکنند. تا ب

شود و برای اینکه کنم که حرکت پرشتاب علمی روز به روز بیشتر میشوند. زیرا ما در دنیایی زندگی می

آموزان و کشورها از این عرصه عقب نمانند مجبورند توجه خاصی به این قشر از جامعه )دانش 

ای، آینده سازان هر کشوری هستند زیرا آنان هستند که در فردای دانشجویان( نمایند. دانشجوبان هر جامعه

شوند. پس باید به سلامت جسم و به خصوص روان کشور به عنوان نیروهای متخصص به کار گرفته می

دانشجویان در دوران تحصیل با عوامل  آنها توجه شوند، تا بتوان به بهترین نحو از آنان استفاده کرد. زیرا

توان به دوری از زایی زیادی روبرو هستند برای مثال زندگی خوابگاهی در دوران دانشجویی میاسترس

خانواده، سکونت در شهر ناآشنا، فضای نامناسب، هزینه های بالای زندگی و... اشاره کرد این عوامل 

 (.0223، 22دهد )کینگاثیر قرار میزا کیفیت زندگی دانشجویان را تحت تاسترس

شناسان افـزون تـوجه روانصورتی روزاهمیت معنویت و رشد معنوی در انسان در چـند دهه گذشته، به

سو، و ماهیت شناسی از یکعلم روان پیشرفت . و متخصصان بهداشت روانی را به خود جلب کرده است

ها و ده است که نیازهای معنوی بشر در برابر خواستهپویا و پیچیده جوامع نوین از سوی دیگر، موجب ش

شناسی، توجه به بعد معنوی انسان عرصه ها درنیازهای مادی اهـمیت بیشتری بیابند. یکی از ضرورت

است که اخیراً انسان را  (WHO) ویژه کارشناسان سازمان بهداشت جهانیانسان از دیدگاه دانشمندان، به

، ظهور دوباره کند. ضرورت دیگـر این موضوعاجتماعی و معنوی تعریف میموجودی زیستی، روانی، 

                                                           
22 King 
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، 23)ایموزباشدتر از ایمان و کاربرد آن در زندگی روزانه میوجوی درک روشنکشش معنوی و نیز جست

8999.) 

. به همین دلیل، بررسی دارند مروزه مردم جـهان بـیش از پیش به معنویت و مسائل معنوی گرایشا

(. 8999است )ایموز،  مـهم و رایج در بـهداشت جسمی و روانی شده مـباحث از معنویت یکی علمی

و روانـی دارد. طـرفداران نقش  جسمی ها حاکی از این است که معنویت ارتباط مثبتی با سلامتپژوهش

بـین دو مـفهوم  رتـباطا های متعددی را برایبین فردی تلاش و سازگاری روانی بهبود سلامت در معنویت

 (.8991و همکاران،  24)هاکوز اندسلامتی و معنویت تحت عنوان بهزیستی معنوی انجام داده

 سرمایه دانشجویان، تحصیلی عملکرد افزایش و روانی عملکرد بهبود در اثرگذار و مهم عوامل از یکی

 مهم های مؤلفه جزو نشناختیروا سرمایه(. 0202، 25است )وانو، کامکیتی و ونگ وانیچی روانشناختی

 آنها عملکرد بهبود و افراد قوت نقاط بر نگر مثبت روانشناسی در. شود می محسوب نگر مثبت روانشناسی

 می را روانشناختی های (. سرمایه0220، 26لوتانز و جنسین) شود می تأکید زندگی مختلف های جنبه در

 محیط در دانشجویان برخورداری صورت در که گرفت نظر در اساسی و مهم مهارتهای و ویژگیها جزو توان

 نتیجه در و دهند می نشان خود از تحصیلی آور استرس رویدادهای برابر در کمتری پذیری آسیب آموزشی،

 (. نتایج0202، 28؛ لینگ پینگ و کایی0200، 27)شی چانگ شوند می دچار فرسودگی به کمتری احتمال به

 باشند، برخوردار بالاتری روانشناختی سرمایه از که دانشجویانی است، آن نشانگر نیز شده انجام های بررسی

 کل معدل و نمرات(. 0202لینگ پینگ و کایی، ) کنند می تجربه را بیشتری بهزیستی و نشاط رضایت،

                                                           
23 Emmons, A 
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 حل برای خود مهارتهای و موجود منابع از توانند می بهتر و کنند می کسب آموزشی محیط در بهتری

 (.0201، 29لیاو و لیو) کنند استفاده موفقیت به ابیدستی و مشکلات

 همچنین مواردی که در ذیل به آن اشاره شده دلیل بر اهمیت وضرورت انجام این پژوهش بوده است:

 با آشفتگی تحمل  و مذهبی گیری جهت و روانشناختی های سرمایه علی رابطه بررسینیاز به -

 ؛معنوی  بهزیستی میانجیگری

 تحملین سازه ها، می تواند نقش مهمی در طرح های آموزشی و مداخلات مرتبط با درک روابط ا -

 داشته باشد.دانشجویان  در آشفتگی

 عدم وجود پژوهشی جامع در این حوزه؛-

 ایجاد زمینه برای انجام پژوهش های بیشتر وهمه جانبه در این حوزه.-

ملی برای مشاوران و روان درمانگران  نتایج حاصل از این پژوهش، می تواند چشم اندازی روشن و ع

فراهم نماید. به علاوه، نتایج پژوهش می تواند مبنای نظری و عملی مناسبی برای کاهش مشکلات روان 

نیک ها و غیره یشناختی در موسسات مختلف آموزشی و درمانی از قبیل مراکز مشاوره در دانشگاهها، کل

 با آشفتگی تحمل  و مذهبی گیری جهت و روانشناختی ایه سرمایه علی رابطه بررسیقرار گیرد. لذا 

 ضرورت پیدا نمود. معنوی  بهزیستی میانجیگری

 

 پیشینه:

رابطه توکل به خدا و بهزیستی معنوی با تحمل پریشانی در دانش  پژوهشی با هدف (9911) اسرافیلی

 شامل آماری جامعه. شدبا می همبستگی نوع از توصیفی حاضر پژوهش انجام دادند. آموزان حافظ قرآن

 استان این مدارس در 69-69 تحصیلی سال در که باشد می اردبیل استان قرآن حافظ آموزان دانش تمامی

 آوری جمع برای. شدند انتخاب دسترس در گیری نمونه روش به نفر 411 تعداد. اند بوده تحصیل مشغول

 نرم از استفاده با ها داده و شد استفاده پریشانی تحمل و معنوی بهزیستی خدا، به توکل پرسشنامه از ها داده

 بهزیستی و خدا به توکل بین که داد نشان پژوهش نتایج. گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد spss 16- افزار

 تغییرات معنادار صورت به توانند می متغیر دو و دارد وجود معنادار و مثبت رابطه پریشانی تحمل با معنوی

                                                           
29 Liao   RX,   Liu   YH 
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 راستا این در که هایی پژوهش و پژوهش این نتایج از استفاده با. کنند بینی پیش را یشانیپر تحمل به مربوط

 فشارهای برابر در آموزان دانش از خداوند، به توکل و معنوی دیدگاه افزایش با تواند می است شده انجام

 .کرد محافظت روانی

 بین رابطه در شناختی پذیری نعطافا ای واسطه نقش آزمون پژوهشی با هدف (4966) حبی پارسا و زنگنه

 پژوهش این انجام دادند. زناشویی شکنی پیمان دچار زوجین در پریشانی تحمل با روانشناختی سرمایه

 متاهل مردان و زنان تمامی شامل پژوهش این در آماری جامعه. بود ساختاری معادلات نوع از همبستگی

 4969 سال اول نیمه در تهران شهر خانواده مشاوره کزمرا به کننده مراجعه زناشویی شکنی پیمان دچار

 های پرسشنامه به و شدند برگزیده ای خوشه تصادفی گیری نمونه روش به نفر 144 آنها میان از که بودند

 افزار نرم از استفاده با ها داده. دادند پاسخ شناختی پذیری انعطاف و روانشناختی سرمایه پریشانی، تحمل

SPSS22 گشتاوری ساختارهای تحلیل و AMOS برازش از برازندگی شاخصهای نتایج. شد تحلیل 

 مستقیم مسیر ضرایب معناداری از حاکی ساختاری معادلات تحلیل نتایج. کرد حمایت پیشنهادی الگوی

 پریشانی تحمل با روانشناختی سرمایه رابطه در شناختی پذیری انعطاف ای واسطه نقش نیز و نهایی الگوی

 سرمایه بین واسط روانشناختی پذیری انعطاف گفت توان می پژوهش های یافته از گیری نتیجه در. بود

 طریق از توان می و رود می شمار به زناشویی شکنی پیمان دچار زوجین پریشانی تحمل و روانشناختی

 .افزود زناشویی شکنی پیمان دچار افراد پریشانی تحمل بر پذیری انعطاف و روانشناختی سرمایه تقویت

 سبک اساس بر پریشانی تحمل بینی شپی ( پژوهشی با هدف4966دان ) پور و وظیفه دهقان محمودپور،

 از توصیفی پژوهش این روش انجام دادند. مطلقه زنان مذهبی در نگرش و ناکامی تحمل دلبستگی، های

 در تهران شهر بهزیستی مشاوره مراکز به کننده مراجعه زنان تمامی شامل پژوهش جامعه. بود همبستگی نوع

 نمونه عنوان به دسترس در گیری نمونه روش به نفر آنها از ۹۹۱ که بود ۰۹۲۱ سال مرداد و تیر های ماه

 ،(۹۱۱۱) گاهر و سیمونز پریشانی تحمل مقیاس از ها داده آوری جمع منظور به. شدند انتخاب پژوهش

 و( ۹۱۱۱) هارینگتون ناکامی تحمل مقیاس(. ۰۲۱۲) شپور و هازن بزرگسالان دلبستگی سبک پرسشنامه

 و پیرسون همبستگی آزمون از ها یافته تحلیل برای. شد استفاده( ۰۲۱۲) آلپورت مذهبی گیری مقیاس جهت

 و ناکامی تحمل دلبستگی، های سبکه بین داد نشان ها یافته. شد استفاده چندگانه خطی رگرسیون تحلیل

 داد نشان «شده اصلاح چندگانه تعیین شاخص ضریب . دارد ودوج دار معنی همبستگی مذهبی های نگرش
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 های یافته اساس بر. کند بینی پیش را پریشانی تحمل ٪۹۲ تواند می پژوهش بین پیش های مؤلفه که

 سبک جمله از چند عواملی با مطلقه زنان در پریشانی تحمل که گرفت نتیجه توان می حاضر پژوهش

 روان توانمندسازی های برنامه بنابراین است؛ تعامل در آنها مذهبی نگرش و ناکامی تحمل دلبستگی،

 توانایی تواند می فردی استقلال با همراه مؤثر اجتماعی ارتباط بر تمرکز با شخصی رشد و شناختی

 عمیق ارتباط همچنین. دهد افزایش را شود می متحمل طلاق نتیجه در فرد که هایی ناکامی با موثر رویارویی

 .باشد پژوهش مورد جامعه در پریشانی تحمل آستانه در مثبت تغییرات با همراه تواند می د،خداون با

 گیری جهت و معنوی بهزیستی اخلاقی، هویت رابطه پژوهشی با هدف (0231) نریمانی و فرد صمدی

 .بود همبستگی نوع از توصیفی حاضر مطالعه طرح پرستاران انجام دادند. در شغلی سازگاری با مذهبی

 میان از که بودند 0232 سال در اردبیل شهر دولتی های بیمارستان در شاغل زن پرستاران پژوهش جامعه

 آوری جمع برای. شدند انتخاب نمونه عنوان به نفر 002 تعداد دسترس در گیری نمونه روش به آنها

 جهت ،(0222) فیشر نویمع بهزیستی ،(0220) رید و آکویینو اخلاقی هویت های پرسشنامه از ها،داده

. شد استفاده( 0330) یستاالفکو و یویسد شغلی سازگاری مقیاس و( 0311) آلپورت مذهبی گیری

 در ها داده. شد انجام چندگانه رگرسیون و پیرسون همبستگی های آزمون از استفاده با ها داده تحلیل

( r=12/2) اخلاقی هویت بین که داد شانن نتایج .شدند تحلیل و تجزیه 02 نسخه SPSS آماری افزار نرم

. داشت وجود معناداری و مثبت همبستگی پرستاران شغلی سازگاری با( r=22/2) معنوی بهزیستی و

 شغلی سازگاری با( r=21/2) درونی گیری جهت بین مذهبی، گیری جهت های مؤلفه بین از همچنین

 معناداری و منفی رابطه شغلی سازگاری با( r=20/2) بیرونی گیری جهت بین و معنادار و مثبت رابطه

 در مذهبی گیری جهت و معنوی بهزیستی اخلاقی، هویت بتا، ضرایب به توجه با(. P=2/22) داشت وجود

 نمودند. بینی پیش زن پرستاران در را شغلی سازگاری واریانس از 2/10 مجموع

 روان سرمایه تفاوت بررسی پژوهشی با هدف (4961) ثناگو و نژاد فلسفی میرحسینی، کولایی، خدابخشی

 -علی پژوهش روش انجام دادند. افسردگی نشانگان بدون و با یائسه زنان در پریشانی تحمل و شناختی

 شرکت برای که بودند ساله 00 تا 05 میانسال زنان کلیه شامل پژوهش، آماری جامعه. است رویدادیپس

 5930 سال در تهران شهرداری سه منطقه شهرداری به وابسته فرهنگسراهای به فرهنگی هایبرنامه در

 زن 555 جمعاً افسردگی هاینشانه بدون زن نفر 05 و افسردگی هاینشانه با زن 05. بودند کرده مراجعه
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 بک، افسردگی هاینامهپرسش طریق از پژوهش اطلاعات. شدند انتخاب ساده تصادفی گیرینمونه روش به

 چند واریانس تحلیل آزمون توسط ها داده. شدند آوری جمع آشفتگی تحمل و شناختیروان سرمایه

 نشانگان دارای یائسه زنان بین داد نشان نتایج.شدند تحلیل SPSS-21 افزار نرم طریق از و متغیری

 نمرات همچنین،(. P<50/5) داشت وجود معناداری تفاوت شناختیروان سرمایه نمرات در افسردگی

 شد. مشاهده معناداری تفاوت غیرافسرده و افسرده یائسه زنان از گروه دو رد پریشانی تحمل

 مذهبی گیری جهت با شناختی روان سرمایه رابطه ( پژوهشی با هدف بررسی5931بستان ) و مهر نصرتی

 نوع از توصیفی، حاضر پژوهش روش انجام دادند. طلاق متقاضی زوجین در زناشویی رضایتمندی و

 طلاق متقاضی های زوج کلیه پژوهش این آماری جامعه. است کاربردی هدف، نوع ازنظر و همبستگی

 ساده تصادفی پژوهش این در گیری نمونه روش. باشند می کرمانشاه شهر خانواده دادگاه به کننده مراجعه

. شدند انتخاب ها داده آوری جمع برای نمونه عنوان به مورگان جدول اساس بر نفر 031 تعداد که است

 حاضر که زوجینی از رضایت کسب با. شدند پژوهش وارد نفر 022 تعداد ها، آزمودنی ریزش به توجه اب

 جهت آزمون همکاران، و لوتانز شناختی روان سرمایه های پرسشنامه به بودند، پژوهش در همکاری به

 طریق از و نیمیدا روش به نیز ها داده. دادند پاسخ انریچ زناشویی رضایت آزمون و ROS مذهبی گیری

 استفاده با همبستگی روش از ها فرضیه آزمون و ها داده تحلیل تجزیه برای و شده گردآوری پرسشنامه ابزار

 با شناختی روان سرمایه بین پژوهش نتایج به توجه با. است شده استفاده 00 ی نسخه spss افزار نرم از

 می روانشناختی سرمایه و دارد معناداری طهراب طلاق زوجین در زناشویی رضایتمندی و مذهبی گیری جهت

 .کند بینی پیش را زناشویی رضایتمندی و مذهبی گیری جهت تواند

 های مولفه طریق از سالمندان معنوی بهزیستی بینی پیشپژوهشی با هدف  (0231مصاحبی ) پرور و گل

 شهر سالمندان پژوهش آماری جامعه و بود ای رابطه نوع از پژوهش طرح شناختی انجام دادند. روان سرمایه

 پژوهش ابزارهای. شدند انتخاب آنها میان از نفر 022 دسترس، در گیری نمونه طریق از که بودند اصفهان

 روان سرمایه پرسشنامه و ،(0232 همکاران، و پرور گل ساخته، محقق) معنوی بهزیستی مقیاس شامل

 همزمان رگرسیون تحلیل و پیرسون مبستگیه ضریب طریق از ها داده. بودند( 0200 گی، مک) شناختی

 خودکارآمدی،) شناختی روان سرمایه های مولفه بین که دادند نشان ها یافته. شدند تحلیل چندگانه

 دارد وجود معناداری مثبت رابطه سالمندان در معنوی بهزیستی و( بینی خوش و آوری تاب امیدواری،
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(P<0.01 .)سرمایه مولفه چهار بین از که داد نشان نیز همزمان شیوه به چندگانه رگرسیون تحلیل نتایج 

 طور به( P<0.01) بینی خوش و( P<0.05) آوری تاب ،(P<0.01) خودکارآمدی شناختی، روان

 .هستند سالمندان معنوی بهزیستی بینی پیش به قادر معناداری

های ناختی از طریق مولفهشبینی سرمایه روانپیشپژوهشی با هدف ( 2931)جوادیان  وگل پرور، جعفری 

 پرستاران را پژوهش آماری جامعه و بود همبستگی حاضر پژوهش روش انجام دادند. معنویت در پرستاران

 انتخاب نفر 022 دسترس در روش به آنها میان از که دادند تشکیل اصفهان شهر در دولتی بیمارستان یک

 روانشناختی سرمایه پرسشنامه شامل قبلی، شده ختهسا ابزارهای زمره از دادهها جمعآوری ابزارهای. شدند

 تحلیل از استفاده با دادهها. بود شده تایید آنها پایایی و روایی که بودند کار محیط در معنویت پرسشنامه و

 از که داد نشان رگرسیون تحلیل نتایج: یافتهها/ β=0) معنوی پیوند و. گردید تحلیل چندگانه رگرسیون

 و امیدواری پیشبینیکنندگی توان دارای 23)  یکپارچگی احساس کار، محیط در تمعنوی مولفه چهار

 توان دارای( β=0/27) 20)  معنوی پیوند خودکارآمدی، پیشبینیکنندگی توان دارای/ β=0) احساس

 دارای یک هیچ معنویت مولفه چهار از. هستند پرستاران در زندگی به مثبت جهتگیری پیشبینیکنندگی

(β=0 /که می دهد نشان پژوهش این از حاصل نتایج نبودند تابآوری پیشبینیکنندگی توان 20)  رچگییکپا 

 محیطهای در است لازم بنابراین. هستند روانشناختی سرمایه برای تقویتکننده عاملی معنویت مولفههای

 گیرد. قرار تقویت مورد معنویتگرایی پرستاران، روانشناختی سرمایه مطلوبتر مدیریت برای بیمارستان

( به بررسی روابط بین مذهب و افسردگی در بین اروپایی ها پرداخت. نتایج نشان 9191) 30چنیتکراس

داد که بین فعالیت های مذهبی و افسردگی رابطه معنادار وجود دارد. و کذهب قادر است افسردگی را به 

 صورت متفی پیش بینی نماید.

 یک در مطالعه این ین مذهب و سلامت روان پرداختند.ط ب( به بررسی رواب9102) 31یویو، یو و کو

 روان بهداشت مختلف نتایج بر مذهبی اعمال مختلف تأثیرات بررسی به ای کره بزرگسال 071 گروه

 کنترل از پس. است پرداخته( نفس عزت و افسردگی زندگی، از رضایت زندگی، معنای معنوی، بهزیستی)

                                                           
30 Schnittker, J 

31 You, S. J., Yoo, E., Koh, Y 
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 از مذهبی، اعمال مختلف های جنبه شده، درک فقر و یلاتتحص تأهل، وضعیت جنس، سن، متغیرهای

 انواع مورد در توجهی قابل های کننده بینی پیش عنوان به سازمانی، غیر و سازمانی دینی درگیری جمله

 مثبت تأثیر ترتیب به مذهبی منفی تعاملات و مذهبی مثبت حمایت بعلاوه،. شد پدیدار روان بهداشت نتایج

 . داشتند روان هداشتب نتایج بر منفی و

( به بررسی ارتباط بهزیستی روان شناختی و تاب آوری پرداختند. برای همین 8902) 32ساگونی و کارولی

دانش آموز مقطع متوسطه را به عنوان نمونه مورد پژوهش انتخاب کردند. نتایج نشان داد  882منظور تعداد 

 معنادار وجود دارد.که بین بهزیستی روان شناختی و تاب آوری رابطه مثبت 

( در پژوهشی  به بررسی نقش بهزیستی معنوی در تاب آوری در نوجوانان 8901) 33اسمیت، وبر و دیفاین

پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد که بهزیستی معنوی با تاب آوری رابطه مثبت معنادار دارد و تاب آوری 

 قادر به پیش بینی بهزیستی معنوی می باشد.

 

 اهداف:

 هدف کلی

 بهزیستی میانجیگری با آشفتگی تحمل  و مذهبی گیری جهت و روانشناختی های سرمایه علی رابطه تعیین

 معنوی

 اهداف جزیی

  آشفتگی بر تحمل روانشناختی های سرمایه بررسی اثر مستقیم

  آشفتگی تحمل  مذهبی بر گیری جهت بررسی اثر مستقیم

 آشفتگی  حملمعنوی  بر ت بهزیستی بررسی اثر مستقیم

                                                           
32 Sagone , E., & Caroli, M 

33 Smith, L., Webber, R., DeFrain, J 
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 معنوی   بر بهزیستی مذهبی گیری جهت بررسی اثر مستقیم

 معنوی   بر بهزیستی مذهبی گیری جهت بررسی اثر مستقیم

 معنوی بهزیستی از طریق آشفتگی بر تحمل روانشناختی های سرمایه بررسی اثر غیر مستقیم

 معنوی یستیبهز از طریق آشفتگی بر تحمل مذهبی گیری جهت بررسی اثر غیر مستقیم

 فرضیه ها:

 کلی فرضیه

 معنوی بهزیستی میانجیگری با آشفتگی تحمل  و مذهبی گیری جهت و روانشناختی های سرمایه علی رابطه

 از برازش کافی برخوردار است.

 های جزیی فرضیه

 دارد. اثر مستقیم آشفتگی بر تحمل روانشناختی های سرمایه

 دارد. تقیماثر مس آشفتگی تحمل  مذهبی بر گیری جهت

 دارد. آشفتگی اثر مستقیم معنوی  بر تحمل بهزیستی

  دارد. معنوی اثر مستقیم بر بهزیستی مذهبی گیری جهت

   دارد. معنوی اثر مستقیم بر بهزیستی مذهبی گیری جهت

 دارد. مستقیمغیر اثر  معنوی بهزیستی از طریق آشفتگی بر تحمل روانشناختی های سرمایه

 دارد. مستقیمغیر اثر  معنوی بهزیستی از طریق آشفتگی تحمل بر مذهبی گیری جهت

 

 و عملیاتی متغیرها تعاریف مفهومی

 آشفتگی تحمل
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 تعریف منفی شناختی روان حالات کردن تحمل و تجربه ظرفیت عنوان به پریشانی تحمل :یمفهوم فیتعر

 (.0202و همکاران،  34ویلیامز) شود می

  گاهر و سیمونز پریشانی تحمل مقیاساست که فرد از  ینمره ایشانی پر تحملمنظور از  :یاتیعمل فیتعر

 کند. ی(کسب م0222)

 جهت گیری مذهبی

 مذهب او نظر از. کند می تقسیم بیرونی و درونی نوع دو به را مذهب( ۰۲۱۱) آلپورت تعریف مفهومی:

 که است معنایابی و عنام نوعی دیگر سوی از و دارد ابزاری معنایی افراد برای سو یک از که است طیفی

 مذهب سمت به درونی گیری جهت نوعی که افرادی. دارد درونی ارزش است زندگی اصلی انگیزه خود

 جنبه هر در دین تاثیر و دارند شان مذهبی عقاید به کاملی تعهد که اند شده توصیف افرادی عنوان به دارند،

 به رسیدن برای مذهب محدودتر استفاده وسیله به بیرونی دینداری که حالی در. است آشکار شان زندگی از

 (.۹۱۱۹، دی و مالتبی)شود می مشخص مزایا سری یک

 جهت در پژوهش حاضر منظور از جهت گیری زندگی نمره ای است که فرد از آزمون تعریف عملیاتی:

 کسب می کند. ( ۰۲۱۱) آلپورت مذهبی گیری

 روانشناختی های سرمایه

 فرد مثبت ارزیابی اصولاً که است فردی درون منابع از ای مجموعه شناختی وانر سرمایه تعریف مفهومی:

 ۹۱۱۲ همکاران، و لوتانز) کند می بازنمایی را منابع این اساس بر موفقیت به دستیابی احتمال و شرایط از

 یآور تاب و بینی، خوش کارآمدی، خو امیدواری، شامل مثبت شناختی روان منبع چهار از متشکل (.الف

 و ها گذرگاه دوباره دهی جهت و بودن قدم ثابت و داشتن پشتکار انگیزشی حالت امیدواری،. شود می

 تلاش صرف برای خود توانایی از داشتن اطمینان معنی به خودکارآمدی،. است اهداف سمت به راهبردها

 با مطابق که دارد شارها استاددهی شیوه یک به بینی، خوش. است برانگیز چالش تکالیف زمینه در نیاز مورد

 به آوری تاب بالاخره و شوند می تفسیر مثبت ای گونه به آتی انتظار مورد پیامدهای و فعلی رویدادهای آن

                                                           
34 Williams, A. D 
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 همکاران، و لوتانز) شود می اطلاق مشکلات با مواجهه هنگام به قبلی وضع به بازگشت و حفظ توانایی

 (.ب. ۹۱۱۲

لوتانز روانشناختی  هایسرمایه است که آزمودنی از پرسشنامه نمره ای در پژوهش حاضر تعریف عملیاتی:

 .کسب می کند (۹۱۱1و همکاران)

 بهزیستی معنوی

های بهزیستی معنوی، حالتی از سلامتی است که بیانگر احساسات، رفتارها و شناخت تعریف مفهومی:

 (.8991)گامنز و فیشر، مثبت از ارتباط با خود، دیگران، طبیعت و موجودی برتر است

پالوتزیان و در پژوهش حاضر نمره ای است که فرد از پرسشنامه  بهزیستی  معنوی  تعریف عملیاتی:

 کسب می کند.(0088)الیسون 

 روش:

 انجام خواهد شد.  35یابی معادلات ساختاریپژوهش حاضر از نوع همبستگی و با استفاده از روش آماری مدل

 

 جامعه، نمونه و روش نمونه گیری:

تشکیل  0233-0222 تحصیلی سال در .... دانشگاه انیدانشجو هیکل شامل پژوهش نیا یآمار هجامع

 هستند. نفربه تعداد ..... کهخواهند داد 

به این صورت که از هر دانشکده براساس تعداد  بودخواهد  طبقه ای سهمی پژوهش، یریگ نمونه روش

ول مورگان نمونه ای به تعداد ... نفر انتخاب جامعه نمونه انتخاب خواهد شد. بدین ترتیب براساس جد

 خواهند شد.

 

 ابزار:

                                                           
35. Structural equation modeling (SEM)  
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 آشفتگی تحمل مقیاس

 (0222) 36گاهر و سیمونز توسط که است هیجانی پریشانی تحمل سنجی خود شاخص یک مقیاس، این 

 ارزیابی ، جذب تحمل عناوین به آن مقیاس خرده ۲ که است گزینه ۰۱ دارای مقیاس این. است شده ساخته

 ذهنی ارزیابی هیجانی، پریشانی تحمل برای فرد توانمندی اساس بر را پریشانی تحمل که است تنظیم و

 حالت تسکین برای کننده تنظیم های اقدام و وقوع صورت در منفی هیجانات به توجه میزان پریشانی،

 می گیری اندازه ۱ و ۹ ،۰ سؤالات با(: هیجانی پریشانی تحمل) تحمل. دهند می قرار سنجش مورد پریشانی

 ارزیابی. شود می گیری اندازه ۰۱ و ۲ ،۹ سؤالات با(: منفی هیجانات وسیله به شدن جذب) جذب. شود

 ها تلاش تنظیم) تنظیم. شود می گیری اندازه ۰۹ و ۰۰ ،۰۱ ،۱ ،۲ ،۱ سؤالات با(: پریشانی ذهنی برآورد)

 مقیاس اساس بر مقیاس این های گزینه. شود می گیری اندازه ۰۲ و ۰۹۱ سؤالات با(: پریشانی تسکین برای

 عدم معنای بله ۱ نمره و موردنظر گزینه با کامل توافق معنای بله یک نمره شوند، می گزاری نمره لیکرت

و  11/2، 10/2، 10/2 ترتیب به ها مقیاس خرده این برای آلفا ضرایب. است موردنظر گزینه با کامل توافق

  ماه، شش گذشت از پس ای طبقه درون همبستگی. است آمده دست به 10/2 مقیاس کل برای و 12/2

 میرزایی عزیزی،. آمد دست به11/2مقیاس  کل کرونباخ آلفای( ۰۹۲۹) خشک اندامی پژوهش در. بود10/2

 نیز را پرسشنامه این آزمایی بار اعتبار و11/2  را پرسشنامه این کرونباخ آلفای میزان نیز،( ۰۹۱۲) شمس و

 .کردند شگزار 13/2

 آلپورت مذهبی گیری جهت پرسشنامه

 اطمینان از بعد و شود می ارائه آزمودنی به که است جمله 80 شامل آلپورت، مذهبی گیری جهت پرسشنامه

 کمال با شود می خواسته او از آزمودنی، طرف از شده ارائه های پاسخ داری امانت حفظ در وی به بخشیدن

 مشخص ها گزینه از یکی انتخاب و زدن علامت با را عبارات از یک هر به خود نگرش و احساس صداقت،

 _د موافقم، تقریبا _ج مخالفم، تقریبا _ب مخالفم، کاملا _الف: گزینه چهار دارای آزمون سوالات. نماید

 2 تا 0 از لیکرت ای درجه چهار مقیاس یک اساس بر پرسشنامه این اساس همین بر باشد، می موافقم کاملا

 نمرات بررسی مورد مقیاسهای در آزمودنیها چه هر و ندارد برش نقطه پرسشنامه این. شود می ذاریگ نمره

                                                           
36 Simons, J. S., & Gaher, R. M 
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 گروهی صورت به و ندارد زمانی محدودیت آزمون. باشند می صفت آن دارای بیشتر آورند بدست بیشتری

 این. دارد اجرا قابلیت بالا به سالگی 02 از و ندارد سنی محدودیت پرسشنامه شود، همچنین این می اجرا

 بزرگی جان توسط آن روایی و  اعتبار که شده هنجاریابی و ترجمه ایران در 0111 سال در آزمون

 آزمایی باز پایایی و 10/9 کرونباخ آلفای از استفاده با آن درونی همسانی. اســت آمـــده بدست( 0111)

 80 تا 01 عبارات و برونی مذهبی گیری جهت 08تا0 عبارات های گزینه مقیاس، این در. است/. 12 آن

 سنجش برای را مقیاس این 0021 سال  در راس و آلپورت. سنجند می را درونی مذهبی گیری جهت

 که شد مشاهده گرفت، صورت که ای اولیه مطالعات در کردند تهیه برونی و درونی مذهبی گیریهای جهت

 است. 80/9 درونی و برونی گیری جهت همبستگی

  هزیستی معنوی:نامة بپرسش

گویه است. ده گویه  89ساختند که دارای  0088در سال  37مقیاس بهزیستی معنوی را پالوتزیان و الیسون

صورت کند. دامنة سؤالات بهگیری میآن مربوط به بهزیستی مذهبی و ده گویه بهزیستی وجودی را اندازه

بهزیستی مذهبی و وجودی، هر کدام به  شود. دامنة نمرهبندی میدسته لیکرتای در مقیاس شش گزینه

در نظر  89-089گروه است که دامنة آن این دو زیر است. نمرة بهزیستی معنوی، جمع 29-09تفکیک 

های بهزیستی مقیاسآزمایی برای خردهضرایب پایایی باز (،0088)پالوتزیان و الیسون  .گرفته شده است

و ضرایب آلفای کرنباخ،  01/9، 82/9، 9/ 21ب، برابر با ترتیمذهبی، بهزیستی وجودی و کل مقیاس به

اند. پایایی این مقیاس، توسط دهشیری و همکاران گزارش کرده 9/ 01، 9/ 00، 9/ 00ترتیب برابر با به

مقیاس بهزیستی ( بر دانشجویان دختر و پسر از طریق آلفای کرونباخ برای کل مقیاس و خرده0181)

/ 81ترتیب و با روش بازآزمایی به81/9و  09/9،88/9ترتیب، یستی وجودی بهمقیاس بهزمذهبی و خرده

 .گزارش شده است 80/9و  9/ 18، 9

 یروانشناخت یهاهیسرما پرسشنامه

 از پرسشنامه نیا گردید. استفاده 38PCQ یروانشناخت هایهیسرما پرسشنامه ازاین متغیر  سنجش یبرا

 یخودکارآمد و ینیبخوش ،یآور تاب د،یام که ییساختارها یبرا یعیوس طور به که شده استاندارد ریمقاد
                                                           
37 Paloutzian, R. F Ellison, C. W 
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 شامل اسیمق خرده هر که است سوال 82 شامل پرسشنامه نیا .است گرفته قرار استفاده مورد سنجندیم را

 پاسخ( 2=موافقم کاملاً تا 0=مخالفم کاملاً) کرتیل یادرجه 2 اسیمق در هیگو هر به یآزمودن .است هیگو 2

 آوردن بدست یبرا نیز بطور معکوس نمره گذاری می گردند و 81و  89و  01پرسشهای شماره  . دهدیم

 هاآن مجموع سپس و آمد بدست جداگانه صورت به اسیمق خرده هر نمره ابتدا شناختی روان هیسرما نمره

 از یحاک یدییتأ یعامل لیتحل جینتا(. 8991 لوتانز،)  شد محسوب یروانشناخت هیسرما کل نمره عنوان به

 لیتحل جینتا قتیحق در. است آزمون سازندگان نظر مورد یهاسازه و عوامل یدارا آزمون نیا که بود نیا

 هم ینظر مدل با و داشته هاداده با یبهتر برازش یعامل شش مدل. کردند دییتا را آزمون سازه ییروا یعامل

 نیا در CFI، RMSEA یها آماره و است 2/82 با برابر آزمون نیا دو یخ نسبت. دارد یشتریب یهماهنگ

 ییایپا (8991)همکاران و لوتانز( . 39،8991لویآو و لوتانز) هستند 98/9 و 01/9 بیترت به مدل

 از نفر 1 توسط آن ییمحتوا ییروا ،یبازنگر و ترجمه از پس که اند کرده گزارش 09/9 یبالا را پرسشنامه

 روش از استفاده با زین پرسشنامه ییایپا و شد دییتأ یتیریدم و یسازمان یصنعت یشناس روان متخصصان

 زانیم( ۰۹۲۰و همکاران ) یخسرو شاه یدر پژوهش بهادر .است شده داده نشان 11/9 ، کرونباخ یآلفا

بهشتی  و نامورپرسشنامه در پژوهش  نیا ییایپا. به دست آمد 12/2 رونباخک یآن بر اساس آلفا ییایپا

 به دست آمده است.  11/2و ضریب اعتبار آن  10/2کرونباخ  یبا روش آلفا( 0101)

 

 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:

 های روش و های شاخص از فوق، های ابزار توسط آمده بدست های داده تحلیل و تجزیه جهت

  ها داده استاندارد خطای و استاندارد، انحراف میانگین، درصد، فراوانی، آوردن بدست برای آمارتوصیفی

 مدل و پیرسون همبستگی ضریب آوردن بدست  برای استنباطی آمار از سپس و خواهد شد؛ استفاده

 .خواهدشد گرفته کار بهspss-21 وAmos و  افزار نرم کمک به( SEM)ساختاری معادلات

 

 منابع فارسی
                                                           

2-Avilo 
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موزان رابطه توکل به خدا و بهزیستی معنوی با تحمل پریشانی در دانش آ (.9911. )اسرافیلی، هاجر

 .اولین همایش قرآن و روانشناسی،تهران حافظ قرآن،

 تحمل و هیجان شناختی تنظیم بین رابطه در آوری تاب ای واسطه نقش(. ۰۹۲۹) علیرضا خشک، اندامی

 .تهران. طباطبائی علامه دانشگاه نشده، چاپ. ارشد کارشناسی نامه پایان زندگی از رضایت پریشانی با

 سرمایه رابطه(. ۰۹۲۰. )جلیل الدین، ورخیر بایای تورج؛ آباد، تصرت هاشمی جعفر؛ خسروشاهی، بهادری

 مرکز سلامت، و پژوهش تخصصی مجله. تبریز دانشگاه دانشجویان اجتماعی با سرمایه روانشناختی

 .۰۲۱۰۱۹ صص ، یک شماره ،۹ ی دوره د،گنابا سلامت ارتقای و اجتماعی توسعه تحقیقات

 گیری جهت بدون و با مدت کوتاه درمانگری روان بخشی اثر ررسیب (،0118مسعود) بزرگی جان

 .۰۹۲۱ مدرس، تربیت دانشگاه تهران، دکتری، نامه پایان تنیدگی، و مهار اضطراب بر مذهبی

 تفاوت (. بررسی4961). اکرم ثناگو محمدرضا، نژاد فلسفی آمنه، سیده میرحسینی آناهیتا، کولایی خدابخشی

 در پرستاری توسعه. افسردگی نشانگان بدون و با یائسه زنان در پریشانی تحمل و شناختی روان سرمایه

 ۱۱-۲۲( :۰) ۲ ،سلامت

« دانشجویان میان در معنوی بهزیستی مقیاس سنجیروان خصوصیات بررسی» دیگران، و غلامرضا دهشیری،

 ،2 ش ،2 دوره ،الزهرا دانشگاه شناسیروان و تربیتی علوم دانشکده شناختیروان مطالعات (.0211)

 .022-022 ص

با  پریشانی تحمل و پذیری انعطاف رابطه ،(۰۹۱۲) منیره بیگی، اسماعیل و یاسر صالح، میر رضاپور

 مددکاری فصلنامه. سرپرست بد و سرپرست بی نوجوانان مشکل به منفی گیری میانجیگری جهت

 .۹۹ – ۹۰(: ۹) 9 اجتماعی،

 رابطه در شناختی پذیری انعطاف ای واسطه نقش (. آزمون4966محمدباقر. ) حبی فاطمه و پارسا، زنگنه

 زنان تربیتی . فرهنگیزناشویی شکنی پیمان دچار زوجین در پریشانی تحمل با روانشناختی سرمایه بین

 .441-429، 19  ، 41، خانواده و
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 روان بهزیستی و بیمذه باورهای رابطه(. ۰۹۲۱. )ا ثناگو، و ل،، جویباری، ،.م امیرشاهی، ره سرایی، سوخته

 مرکز آموزشی، مطالعات نشریه ساری، آزاد روانشناسی دانشگاه دانشجویان در شادکامی با شناختی

 .۰۲-۰۹(: ۹) ۱ ارتش، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی آموزش توسعه و مطالعات

 گیری جهت و معنوی بهزیستی اخلاقی، هویت (. رابطه0231). محمد نریمانی حمیدرضا، فرد صمدی 

   ۱-۰( :۰) ۰۲ ،پژوهان علمی مجله. پرستاران در شغلی سازگاری با مذهبی

 با هیجانی تنظیم و آشفتگی تحمل رابطه بررسی(. ۰۹۱۲) جمال شمس، و آزاده میرزایی، علیرضا عزیزی،

 ۰۱-۰۹ ،۰۰(۰) حکیم، پژوهشی مجله. سیگار به دانشجویان میزان وابستگی

شناختی از طریق بینی سرمایه روانپیش(. 2931)ان زهرا. گل پرور محسن، جعفری مریم، جوادی 

 ۲۲-۹۱( :۹) ۰ ،روان پرستاریهای معنویت در پرستاران. مولفه

 مولفه طریق از سالمندان معنوی بهزیستی بینی (. پیش0231محمدرضا. ) مصاحبی، محسن و پرور، گل

-22، (10 پیاپی) 2  ، 01  کاربردی، شناسی روان در پژوهش و دانششناختی.  روان سرمایه های

02. 

ش بینی تحمل پریشانی بر اساس پی (.4966محمودپور، عبدالباسط؛ دهقان پور، ثنا؛ وظیفه دان، فرشته. )

 ،۲ سال شناسی، روان رویش سبک های دلبستگی، تحمل ناکامی و نگرش مذهبی در زنان مطلقه.

 .21-91، ۲ پیاپی شماره ،1 شماره

 خدا به دلبستگی و مادی تعلق اساس بر صبر بینی پیش(. ۰۹۲۱) ۔مع گودرزی، و ،.س تفوی، ،.م مهدیار،

 .۹۱-۹۲(: ۹) ۲ سلامت، و دین .دانشجویان در

 شغلی. عملکرد با تعهد و شناختی روان سرمایه بین رابطه (. بررسی0101سریه. ) بهشتی، ، یوسف و نامور

  .01-80،  090 ، 81  ،(مدیریت های پژوهش) مدیریت پژوهی آینده

 حمایت و معنوی بهزیستی مذهبی، نگرش نقش(. ۰۹۲۹. )م رستمی، و ره قلعهنی، بیگی ایل ،.م نرپمانی،

(: ۹)۰ سلامت، و اسلام نشربه. ذهنی توان کم مادران کودکان زندگی از رضایت بینی پیش در اجتماعی

۲۰-۲۲. 
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