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الگوی تعاملی رابطة بین تقوا و اعتماد اجتماعی با تبیین نقش میانجی 

خودکنترلی و سالمت روان در میان دانشجویان دانشگاه ایالم
کرم خلیلی1                   

	 	 	 	 	 	
چکیده 

تحقیـق حاضـر بـا هـدف ارائـة الگـوی تعاملـی رابطـة بیـن تقـوا و اعتمـاد اجتماعـی در میان 
دانشـجویان دانشـگاه ایـام به انجام رسـیده اسـت. روش این تحقیـق، توصیفي - پیمایشـی از 
نوع همبسـتگي اسـت. جامعة آماری آن نیز شـامل کلیة دانشـجویان دانشـگاه ایام بود که 380 
نفـر از آنـان بـا اسـتفاده از جـدول مـورگان، بـه شـیوة تصادفی سـاده به عنـوان نمونـه انتخاب 
شـدند. ابـزار اصلـی جمـع آوری اطاعـات نیـز پرسشـنامه بـود کـه به منظـور سـنجش روایی 
آن، از تحلیـل عاملـی تأییـدی مرتبـة اول و دوم و جهـت تعییـن پایایـی آن، از ضریـب آلفـای 
کرونبـاخ و پایایـی سـازه اسـتفاده گردیـد. فرضیه هـای تحقیـق هم بـه کمک بخش سـاختاری 
مـدل معـادالت سـاختاری، یعنی تحلیل مسـیر بررسـی شـدند. نتایـج تحقیق نشـان داد که تقوا 
بر خودکنترلي و سـامت روان، تأثیر مسـتقیم و معناداری دارد. خودکنترلي و سـامت روان نیز 
بـر اعتمـاد اجتماعي به طور مسـتقیم، مثبـت و معنادار تأثیرگذار اسـت. خودکنترلي و سـامت 

روان نیـز در رابطـة بیـن تقـوا و اعتمـاد اجتماعي، نقش میانجـي دارد.
واژگان کلیدی: تقوا، اعتماد اجتماعي، خودکنترلي، سامت روان، دانشگاه ایام. 
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مقدمه 
تقـوا یکـی از محوری تریـن آموزه هـای قرآنی، مهمتریـن فضیلت اخاقی، انسـانی 
و دینـی و معیـاری یگانـه بـرای ارزیابی عملکـرد انسـان ها از منظر قرآن اسـت؛ از 
ایـن رو، در مکتـب ارزشـی اسـام، وسـیلة دسـتیابی به رسـتگاری و فـوز و فاح 
در زندگـی فـردی و اجتماعی معرفی شـده اسـت )حسـینی، 1395: 139(. »تقوای 
دینـی و الهـی، یعنـی اینکه انسـان، خـود را از آنچـه از نظر دین و اصولـی که دین 
در زندگـی معیـن کـرده و خطـا و گنـاه و پلیـدی و زشـتی شـناخته شـده اسـت، 
حفـظ و صیانـت کنـد و مرتکـب آنهـا نشـود. حفـظ و صیانـت نیز بـه دو صورت 
ممکـن اسـت: نـوع اول، تقوایـی که ضعف اسـت؛ اما نـوع دوم، قوت اسـت و آن 
ایـن اسـت کـه انسـان در روح خـود، حالـت و قوتـی به وجود مـی آورد کـه به او 
مصونیـت روحـی و اخاقـی می دهـد کـه اگـر فرضـاً در محیطـی قـرار بگیـرد که 
زمینه هـای گنـاه و معیصـت فراهـم باشـد، آن حالـت و ملکـة روحـی، او را حفـظ 
می کنـد و مانـع آلودگـی او می شـود« )مطهـری، 1395: 23 و 24(؛ همچنیـن »تقـوا 
را ملکـه ای نفسـانی دانسـته اند کـه از راه تمریـن در اعمـال صالـح پدیـد می آیـد« 
)جـوادی آملـی، 1392: 2(. »در فرهنـگ قرآن کریم، متقی کسـی اسـت که با ایمان 
و عمـل صالـح، بـرای خـود ملکـه ای نفسـانی فراهم سـازد تـا او را از آسـیب های 
روانـی )هـوای نفس( و بیرونی )شـیطان( مصـون دارد« )همان: 132(. »اسـام بیش 
از هـر چیـزی بـر تقـوا تأکیـد کـرده و آن را مـاک و میزانـی در نظر گرفته اسـت 
که حقیقت انسـان بر مبنای آن سـنجیده می شـود« )ایزدی و عاشـوری رودپشـتی، 
1392: 82(، تـا جایـی کـه خداونـد متعـال در آیـة 13 سـورة حجـرات می فرماید: 
»إِنَّ أَکَرَمُکـم ِعنـَد الّل أَتَقاُکـم: بهتریـن شـما، باتقواتریـن شماسـت«. در آیـة 197 
سـورة بقـره نیز تقـوا به عنـوان بهترین توشـة آخرت و بزرگترین وسـیلة سـعادت 
ادِ التَّْقـوي: ]برای زندگـی ابدی خود[  ُدوا َفـإِنَّ َخیَْر الـزَّ معرفـی شـده اسـت: »َو تََزوَّ
توشـه جمـع کنید و بهترین توشـه، پرهیزکاری اسـت«. بر این مبناسـت کـه »پیامبر 
گرامـی اسـام )ص( و ائمة اطهار )علیهم السـام(، مسـلمانان را بـه تقوای الهی، به 
خصـوص در روابـط اجتماعـی سـفارش کرده اند« )ایزدی و عاشـوری رودپشـتی، 
1392: 82(. ایـن امـر از بیـان خداونـد حکیـم در آیـة 13 سـورة حجـرات روشـن 
ا َخَلْقنَاُکم مّن َذَکـٍر َو أُنثَی َو َجَعْلنَاُکْم ُشـُعوبًا  َـّ می شـود کـه فرمـود: »یَا أَیَُّهـا النَّاُس إِن
َو َقبَائِـَل لِتََعاَرُفـوا إِنَّ أَْکَرَمُکـْم ِعنـَد اللِ أَتَْقاُکـْم إِنَّ اللََ َعلِیـٌم َخبِیٌر: ای مردم! ما شـما 
را از یـک مـرد و زن آفریدیـم، و در تیره هـا و قبیله هـا قـرار دادیـم، تـا یکدیگـر 
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را بشناسـید؛ ولـی گرامی تریـن شـما نـزد خداونـد بـا تقواترین شماسـت، خداوند 
دانـا و خبیـر اسـت«. در ایـن زمینـه، رسـول گرامـی اسـام )ص( در مراسـم حـج 
در سـرزمین منـا، خطـاب به مسـلمانان فرمودند: »یـا أیُّها النّـاُس، إنَّ ربًًّکـم واِحٌد، 
، و  ، و ال لعجمـيٌّ علـي عربيٌّ و إنَّ أباُکـْم واِحـٌد، أال ال َفضـلَ لَِعَربـيٍّ علـي عجمـيٍّ
ال ألحَمـَر علـي أسـَوَد، و ال ألسـَوَد علـي أحمـَر، إاّل با التّقـوي، انَّ أکرمُکـم عنداللِ 
أتقاُکـم: ای مـردم! بدانیـد کـه بـه طـور قطـع خـدای شـما یکی اسـت و بـه یقین 
پدرانتـان یکـی اسـت، نـه عـرب بـر عجـم برتـری دارد و نـه عجـم بـر عـرب، نه 
سیاه پوسـت بـر گندمگـون و نه گندمگـون بر سیاه پوسـت، مگر بر تقـوا« )محمدی 
ری شـهری، 1386: حدیـث 22396(. »از دیـدگاه اسـام، انسـان ها فطرتـاً اجتماعی 
آفریـده شـده اند. اصـل اجتماعـی بـودن انسـان، ناشـی از فطـرت اجتماعی اسـت 
کـه قـرآن بـه بهتریـن صـورت از آن خبـر داده اسـت« )مقیمـی، 1395: 13(: »أَُهْم 
نْیَـا َو َرَفْعنَا  یَْقِسـُموَن َرْحَمـَت َربِّـَک نَْحـُن َقَسـْمنَا بَیْنَُهـْم َمعِیَشـتَُهْم فِـي الَْحیَـاةِ الُدّ
بَْعَضُهـْم َفـْوَق بَْعـٍض َدَرَجـاٍت لِیَتَِّخـَذ بَْعُضُهْم بَْعًضـا ُسـْخِریًّا َو َرْحَمُت َربِّـَک َخیٌْر 
ـا یَْجَمُعـوَن: آیـا آنها رحمت پروردگارت را تقسـیم می کنند؟ ما معیشـت آنها را  مَِمّ
بیـن آنـان در حیـات دنیـا تقسـیم می کنیم و بعضـی را برتـری دادیم تـا یکدیگر را 
تسـخیر و بـا هـم تعـاون کنند و همدیگـر را خدمـت نمایند. رحمت پـروردگارت 
از تمـام آنچـه گـردآوری می کننـد، برتـر و بهتـر اسـت« )زخـرف: 32(؛ همچنین، 
ُُّهـْم أَنّـي اَل أُِضیـُع َعَمـَل َعامِـٍل مّنُکم مّن َذَکـٍر أَْو أُنثَـی بَْعُضُکم  »َفاْسـتََجاَب لَُهـْم َرب
مّـن بَْعـٍض: خداونـد، درخواسـت آنهـا را پذیرفـت؛ ]و فرمـود:[ مـن عمـل هیـچ 
عمل کننـده ای از شـما را، زن باشـد یـا مـرد، ضایـع نخواهم کـرد؛ شـما هم نوعید، 
و از جنس یکدیگـر« )آل عمـران: 195(. در ایـن آیـات بـه روشـنی، بهره گیـری 
از خدمـات افـراد در قالـب شـکل گیری اجتماعـات بشـری و وابسـتگی متقابـل 
افـراد جامعـه بـه همدیگـر بـرای تأمیـن نیازهـا و خواسـته های یکدیگر بیان شـده 
اسـت. از ایـن آیـات می تـوان دریافـت که پیونـد نزدیکی میـان جامعـه و تعلیمات 
دیـن حکمفرماسـت )فخـر زارع، 1393: 107( و ایـن پیونـد، موجـب می شـود 
کـه دسـتورات و قوانیـن دیـن بـر زندگـی خانوادگـی، اشـتغال و نحـوة حکومـت 
در جامعـه تأثیـر بگـذارد. در ایـن رابطـه، دین شناسـان نیـز معتقدنـد کـه »دیـن و 
دینـداری، همـزاد و همـراه انسـان بـوده و هیچ جامعـه ای، حتی جوامـع کوچک و 
ابتدایـی، بدون تعلقـات دینی نبوده  اسـت« )اعتصامی نیا و همـکاران، 1394: 116(. 
»یکـی از کارکردهـای مهم دیـن در طول تاریـخ، ایجاد اعتمـاد و اطمینان اجتماعی 
بـوده اسـت« )اسـلندر و بورودسـتین، 1387: 149 و 150(. تحقیقـات در این زمینه 
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نشـان می دهـد کـه دیـن می توانـد عامـل مهمـی در تولیـد اعتمـاد اجتماعـی تلقی 
شـود و بـا تقویـت آن، اعتماد اجتماعی بیشـتری در جامعه به وجـود آید )باقریانی، 
1393: 80(؛ »توجـه و اهتمـام بیشـتر بـه  مؤلفه هـای اخاقـِی تأکیدشـده در دیـن 
اسـام، همچـون: عهـد و پیمـان، ادای امانت، راسـتی و صداقت، احتـرام به حقوق 
دیگران،تقـوا، نظـم و مـوارد مشـابه دیگـر و ترویج آنهـا می تواند زمینه سـاز اعتماد 
اجتماعـی در جوامع اسـامی شـود« )افشـانی و همـکاران، 1391: 176(؛ از سـوی 
دیگـر، »در ادبیـات دینـی - قرآنی، تقوا به عنوان امری درونی شـناخته شـده اسـت 
کـه انسـان بـه وسـیلة آن، بـه کنتـرل درونی خویـش می پـردازد« )حسـینی، 1395: 
138(. »بـه دلیـل اشـتراک معانی و همپوشـی ای که میان خودکنترلـی1  و تقوا وجود 
دارد، عـده ای معتقدنـد کـه خودکنترلی، مترادف با تقوای اسـت« )مسـاعد و نادری 
قمـی، 1394: 63(؛ بـه عبارتـی، تقوا نوعـی خودکنترلی آگاهانه اسـت. در این باره، 
َ َما اْسـتََطْعتُْم: پس  خداونـد متعـال در آیـة 16 سـورة تغابـن می فرمایـد: »َفاتَُّقـوا اللَّ
تـا ]حـّدی[ کـه می توانیـد از خداونـد پـروا بداریـد«؛ همچنیـن در آیة 102 سـورة 
َ َحـقَّ تَُقاتِـِه ...: ای مؤمنان، از  َِّذیـَن آَمنُوا اتَُّقـوا اللَّ آل عمـران می فرمایـد: »یـا أَیَهـا ال
خداونـد چنانکـه سـزاوار پـروای اوسـت، پـروا بداریـد«. »خودکنترلی یعنـی فرد، 
کنتـرل رفتارهـا، احساسـات و غرایز خـود را با وجود برانگیختن برای عمل داشـته 
باشـد« )موسـوی مقدم و همـکاران، 1396: 2(. اهمیـت خودکنترلی تا حدی اسـت 
کـه خداونـد نـزول بـرکات را منـوط به تقـوا و کنترل نفس انسـان دانسـته اسـت: 
ـماءِ )اعـراف:  »َو لَـْو أَنَّ أَْهـَل الُْقـري  آَمنُـوا َو اتََّقـْوا لََفتَْحنـا َعَلیْهِـْم بَـَرکاٍت مِـَن السَّ
96(: و اگـر مـردم آن شـهرها کـه بـه عـذاب گرفتـار شـدند، ایمـان آورده و تقـوا 
پیشـه کـرده بودنـد، بـه یقین از آسـمان و زمیـن برکت هایی بـر آنان می گشـودیم«. 
حضـرت امیـر )ع( نیـز مي فرماینـد: » اِجَعـْل مِـن نفِسـَک علـی  نفِسـَک َرقیبـاً: از 
خـودت مراقبـي بـر خویشـتن قـرار ده« )تمیمـی آمـدی، 1395: ژ 2429(. با توجه 
بـه مطالـب گفته شـده و بـا عنایـت بـه اینکـه بیـن خودکنترلـی و سـامت روان2 ، 
رابطـه ای مثبـت و معنـاداری برقـرار اسـت )موسـوی مقدم و همـکاران، 1396 و 
شـیری و همـکاران، 1392(؛ همچنیـن با توجه بـه تأثیر مثبت اعتقـادات مذهبی بر 
سـامت روانـی انسـان )فیـروزی و همـکاران، 1392( و بر خودکنترلـی )قپانچی و 
گل پـرور، 2011؛ دسـموند و همـکاران، 2008؛ رفیعـی هنـر و جان بزرگی، 1389( 

1. Self- control
2. Mental Health
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و از همـه مهمتـر، تأثیـر مثبـت و معنـادار دینـداری بـر افزایـش اعتمـاد اجتماعـی 
)محسـنی  تبریزی و شـیرعلی، 1388؛ افشـانی و همکاران؛ 1389؛ محسنی تبریزی و 
شـیرعلی، 1388؛ افشـانی و همـکاران، 1391(، نگارندگان تحقیـق حاضر، درصدد 
برآمدنـد تـا نقـش خودکنترلـي و سـامت روان را در رابطـة بیـن تقـوا و اعتمـاد 
اجتماعـي در میـان دانشـجویان دانشـگاه ایـام بررسـی کننـد. بـا این تفاسـیر، این 
تحقیـق بـه بررسـی رابطة میـان متغیرهای مذکـور در بیـن نمونه ای از دانشـجویان 

دانشـگاه ایام می پـردازد. 

مبانی نظری
تقوا 

تقـوا اسـم مصـدر از بـاب افتعـال از مـادة »و ق  ی« اسـت و ثاثی مجـرد این ماده 
»وقـی، یقی، وقایه« می باشـد )مسـاعد و نـادری قمی، 1394: 59(. معانـی واژة تقوا 
و مشـتقات آن در لغـت و شـعر عـرب، عبارتنـد از: 1. حفـظ و صیانـت شـیء از 
هـر چیـز زیانبـار؛ 2. دفـاع از خویشـتن؛ 3. دفـع چیـزی از چیـز دیگر بـه یاری و 
کمـک دیگـران؛ 4. خـوف و ترسـیدن؛ 5. اصاح کـردن کار یا چیـزی )احمدیان و 
سـعیداوی، 1391: 67(. بـا بررسـی معانـی تقوا و کاربرد آن در لغت و شـعر عرب، 
در می یابیـم کـه قبـل از ظهـور اسـام هرچند مشـتقات آن، کاربرد زیادی در شـعر 
و سـخن عرب داشـته؛ اما معنای دینی نگرفته اسـت )ایزوتسـو، 1368: 308(. این 
لغـت در اندیشـة قرآنـی بـه طور کامل جنبـة روحانی پیـدا می کند )امیـری، 1387: 
43(. واژة تقـوا و کلمـات هم خانـوادة آن، 258 مرتبـه در قـرآن کریـم بـه کار رفته 
اسـت. اکنون به معانی این واژه در قرآن اشـاره می شـود: »ترسـیدن و هراس داشتن 
)نسـاء: 1، حـج: 1(، پرسـتیدن )نحـل: 2 و 52(، عـدم سـرپیچی و نافرمانـی )بقره: 
198، اعـراف: 96(، موحـد شـدن )نسـاء: 131، حجرات: 3(، اخـاص )حج: 32 و 
37(، اطاعـت و عبـادت )آل عمـران: 102(، پـاک کـردن دل از گناهـان )نـور: 52(، 
ایمـان )فتـح: 26، حجـرات: 3(، توبـه )اعراف: 94(، محفوظ داشـتن و نگاه داشـتن 
)بقـره: 201( و تقیـه کـردن و ترسـیدن )آل عمـران: 28(« )احمدیـان و سـعیداوی، 
1391: 68(. در نهج الباغـه نیـز واژة تقـوا و مشـتقات آن حـدود 100 بـار بـه کار 
رفتـه اسـت و از کلیدی تریـن واژه ها در سـخنان امام علی )ع( به شـمار می رود. آن 
حضـرت، واژة تقـوا را در درجـة نخسـت بـه معنای غلبه بر شـهوات، تـرک حرام، 
نصیحـت نفـس و توبـه بـه کار برده اسـت. در کام شـهید مطهـری )1395: 3( نیز 
»تقـوا بـه معنـای حفـظ، صیانـت و نگهـداری اسـت«. رهبـر کبیر انقاب اسـامی 
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»ره« فرمـوده اسـت: »تقـوا از وقایـه به معنای نگهداری اسـت و در شـرع، به معنای 
محافظـت از نفـس در برابـر مخالفـت بـا اوامـر و نواهـی حـق تعالـی اسـت و در 
بسـیاری از جاهـا، در معنـای محافظـت شـدید از نفـس از طریـق ترک مشـتبهات 
بـرای جلوگیـری از واقع شـدن در منهیات الهی اسـت« )موسـوی خمینـی، 1378: 
206(. بـا ایـن تفاسـیر می تـوان گفـت کـه تقوا لفظی اسـت کـه معنای گسـترده ای 

دارد و بسـیاری از مفاهیـم اخاقـی و کلیـدی قـرآن را در بـر می گیرد. 

اعتماد اجتماعی
چرخـش شـاخص های توسـعه از مؤلفه هـای اقتصادی به سـوی عوامـل اجتماعی 
و فرهنگـی، منجـر بـه ورود مقـوالت جدیـدی همچـون اعتمـاد به عرصة توسـعه 
شـده اسـت. طـرح مقولة اعتمـاد، در واقع رشـد نوعـی جهت گیـری فرهنگ محور 
در جامعـه می باشـد و بـه تعبیـر زتومـکا1  مصـداق گـردش از مفاهیـم سـخت 
اقتصـادی بـه سـوی مفاهیـم نـرم فرهنگـی اسـت )قالیبافـان، 1393: 8(. »اعتمـاد، 
حالتـی از راحتـی، اطمینـان و اتکاپذیـری را در بـردارد. ابـراز اطمینـان نسـبت بـه 
اشـخاص یـا نظام هـای مجرد اسـت کـه مشـکات نادانـی و بی اطاعـی را مرتفع 
می سـازد« )نیـازی و کرمانـی نصرآبـادی، 1391: 161(. »اعتماد به عنوان شـاخصی 
از سـرمایة اجتماعی، تبادل اجتماعی را در شـرایط عدم اطمینان و ریسـک تسـهیل 
می کنـد« )الوانـی و حسـینی، 1392: 109( و »در تحقق نظـم اجتماعی و نیز زندگی 
روزمـره، عنصـری ضـروری و حیاتـی بـه شـمار مـی رود« )افشـانی و همـکاران، 
1391: 176(. پاتنـام2  یکـی از پرنفوذتریـن نظریه ها را در مـورد اعتماد مطرح کرد. 
بـه نظـر او، اعتمـاد یکـی از اجـزای اصلی سـرمایة اجتماعی اسـت و همـکاری را 
تسـهیل می کنـد. هرچـه اعتمـاد در جامعه باالتـر باشـد، احتمال همـکاری افزایش 
می یابـد. همـکاری نیز موجد اعتماد اسـت )کیاکجوری و افراسـیابی، 1391: 147(. 
وی بـا توجـه بـه شـعاع اعتمـاد، بـه دو نـوع اعتمـاد شـخصی و اعتمـاد اجتماعی 
یـا تعمیم یافتـه، اشـاره دارد و نـوع دوم را بـرای جامعـه، سـودمندتر می دانـد. بـه 
نظـر او ایـن نـوع اعتمـاد، شـعاع اعتمـاد را از فهرسـت کسـانی کـه می شناسـیم، 
فراتـر می بـرد و همـکاری گسـترده تر در سـطح جامعـه را موجـب می شـود. پاتنام 
افزایـش مشـارکت و گسـترش شـبکه های اجتماعـی را از سـاز و کارهـای تبدیـل 
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اعتمـاد شـخصی یـا خـاص بـه اعتمـاد اجتماعـی یـا تعمیم یافتـه، معرفـی می کند 
)آخونـدی و محاتیـان بابکـی، 1395: 12(. اعتماد اجتماعی بـر انتظارها و تعهدات 
اکتسـابی و تأییدشـده ای داللـت دارد کـه افـراد نسـبت بـه یکدیگـر و نسـبت بـه 
سـازمان ها و نهادهـای مربـوط بـه زندگـی اجتماعـی  خـود دارنـد )ظهری نیـا و 
همـکاران، 1395: 87(. اهمیـت اساسـی ایـن نـوع اعتمـاد در کارکردهـای آن در 
سـطوح فـردی و اجتماعی اسـت. افزایش اعتمـاد اجتماعی در سـطح فردی، باعث 
افزایـش مشـارکت سیاسـی، خوش بینی به آینـده، افزایش همدلی، مشـارکت مدنی 
بیشـتر، همـکاری در دسـتیابی به اهداف مشـترک، نوع دوسـتی، کاهـش هزینه های 
داد و سـتد، بهبـود عملکـرد شـغلی و ریسـک پذیری می شـود.، افزایـش اعتمـاد 
اجتماعـی در سـطح اجتماعـی نیز باعث کاهش سـاختار سلسـله مراتبی، رسـمیت 
کـم، افزایـش تحمل پذیری مـردم، کاهش انجمن هـای داوطلبانـه، افزایش بهره وری 

ملـی و برابـری بیشـتر می گردد. 

خودکنترلی
خودکنترلـی از دو واژة »خـود« و »کنتـرل« تشـکل شـده اسـت؛ خود یا مـن که در 
عربـی بـه آن »نفـس« گویند، حقیقت و واقعیت انسـان اسـت که در طـول حیاتش 
ثابـت می مانـد و بـا تغییـر یا حتی از دسـت دادن اعضـا و جوارح انسـانی خللی به 
آن وارد نمی شـود )مسـاعد و منطقـی، 1391: 106 و 107(؛ در واقـع، خودکنترلـی، 
ایجـاد حالتـی در فـرد اسـت کـه او را بـه انجـام وظایفـش متمایل می سـازد، بدون 
آنکـه عاملـی خارجی او را تحت کنترل داشـته باشـد )قاسـمی نژاد و زینلی، 1395: 
221(. هدفـی کـه در خودکنترلـی دنبال می شـود ارائة یک شـخصیت سـالم اسـت 
کـه بـه بلـوغ فکـری برسـد و در برابـر انـواع مشـکات از خـود مقاومـت نشـان 
دهـد و خـود بـا بینـش، عامـل آن را انتخـاب  کنـد؛ همچنیـن، عـاوه بـر محیـط 
کار در زندگـی شـغلی خویـش نیـز خودکنترل  شـود )صالحی و همـکاران، 1390: 
80(. افـراد بـا خودکنترلـی بـاال، از توانایی بیشـتری در رفع اختافات و مشـکات 
)کاشـال و کوانتـس1 ، 2006(؛ همچنیـن در سـامت رفتـاری و ارتقـای کیفیـت 
زندگـی )سـویدمن و همـکاران، 2014( برخوردارنـد و مشـکات رفتـاری کمتری 
در محیـط کار )لیاهـی و همـکاران، 2014( دارند؛ همچنین، این گونـه افراد، دارای 
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مهارت هـای اجتماعـی باالیـی هسـتند و گرایش آنها بیشـتر به سـمت فعالیت های 
اجتماعـی نظیـر پسـت های مدیریتـی اسـت )محمـدی و فخـاری، 1395: 42(؛ 
امـا افـرادی کـه بـه لحـاظ خودکنترلـی ضعیـف هسـتند، به طـور دائم با احسـاس 
ناامیـدی، افسـردگی و بی عاقگـی، دسـت وپنجه نـرم می کننـد )موسـوی مقدم و 

همـکاران، 1396: 2(. 

سالمت روان
سـامت، مفهـوم نسـبتاً انعطاف پذیری اسـت که ممکن اسـت آن را فقـط به عنوان 
نبـودن بیمـاری و ناتوانـی در نظر بگیرند یا آن را به صـورت مثبت تری مانند حالت 
بهزیسـتی کامـل جسـمی، روانـی و اجتماعـی که در اساسـنامة سـازمان بهداشـت 
جهانـی1  )1948( آمـده اسـت، تعریف کننـد )سـلمان، 1393: 113(. »گزارش های 
ایـن سـازمان نشـان می دهـد کـه جهـان در طـی دو دهـة آینـده شـاهد تغییـرات 
عمـده ای در زمینـة نـوع بیماری هـا و نیازهـای بهداشـتی افـراد خواهـد بـود؛ بـه 
گونـه ای کـه بیماری هـای غیرواگیر نظیـر بیماری هـای روانی به سـرعت جایگزین 
بیماری هـای عفونـی و واگیـردار می شـود و در صـدر عوامـل ایجادکننـدة ناتوانـی 
و مرگ هـای زودرس قـرار می گیـرد« )ببونیـا2  و همـکاران، 2017: 152(. اهمیـت 
ایـن گـزارش از آنجـا ناشـی می شـود که برخـاف چند دهة گذشـته که انسـان را 
موجودی سـه بُعدی متشـکل از زیسـت، روان و اجتماع می دانسـتند، بُعد چهارمی 
هـم بـدان اضافـه کرده اند و آن، بُعد معنوی اسـت که می بایسـت بـه آن توجه ویژه 
نمـود. در ایـن رابطه، آلن3  معتقد اسـت: »برای باالبودن سـطح سـامت افراد، الزم 
اسـت کلیـة سـطوح و ابعاد آن بـا یکدیگر هماهنگ و یکپارچه باشـند« )شـیرزادی 
و همـکاران، 2017: 104(. »سـامت روانـی، اصطاحـی اسـت که بـرای توصیف 
سـطوح شـناختی و هیجانـی رفـاه و آسـایش و نیـز عدم وجـود اختـال روانی به 
کار مـی رود. بـر اسـاس دیـدگاه کل نگـر و روانشناسـی مثبت نگـر، سـامت روانی 
دربرگیرنـدة توانایـی فرد برای لذت بـردن از زندگی، ایجاد تعـادل بین فعالیت های 
زندگـی و کوشـش بـرای رسـیدن بـه بهبودپذیـری روانی اسـت« )نیـس4 ، 2005: 
211(. »سـازمان بهداشـت جهانـی، سـامت روانـی را به عنوان حالتی از بهزیسـتی 
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تعریـف می کنـد کـه در آن فـرد، توانایی هـای خـود را می شناسـد، می توانـد بـا 
فشـارهای روانـی بهنجـار زندگـی کنار بیایـد و می تواند بـه گونه  ای پرثمـر و مولد 
کار کنـد و بـرای اجتماع مفید باشـد« )دینر1 ، 2001: 116(؛ همچنین عبارت اسـت 
از: »قابلیـت ارتبـاط مـوزون و هماهنگ با دیگـران، تغییر و اصـاح محیط فردی و 
اجتماعـی و حـل تضادها و تمایات شـخصی به طـور منطقی، عادالنه و مناسـب« 
)موسـوی مقدم و همـکاران، 1396: 1(. بـا این تعاریف نسـبتاً جامـع می توان نتیجه 
گرفـت که »سـامت روان، تنها نبودِ آسـیب های روانشـناختی نیسـت؛ بلکه بیشـتر 
مربـوط بـه وجـود ابعـادی همچون احسـاس مثبت، هـدف در زندگـی و همکاری 
اجتماعـی اسـت« )کیـس2 ، 2007: 98(. »افرادی که از سـامت روانی برخوردارند، 
توانایـی مقاومـت و ایسـتادگی در مقابـل فشـارهای اجتماعـی بـرای فکـر کردن و 
عمـل کـردن به یک شـیوة خـاص را دارند، فشـارهای اجتماعی را تنظیـم و کنترل 
می کننـد و خـود را بـر اسـاس معیارهـای شـخصی ارزیابـی می نماینـد« )امیـری و 
همکاران، 1395: 111(. »چاهن3 ، سـامت روانی را وضعیتی از بلوغ روانشـناختی 
تعبیـر می کنـد کـه عبـارت اسـت از: »حداکثـر اثربخشـی و رضایت به دسـت آمده 
از تقابـل فـردی و اجتماعـی که شـامل احساسـات و بازخوردهای مثبت نسـبت به 
خـود و دیگـران می شـود. او بـه پنـج الگوی رفتـاری دربارة سـامت روان، اشـاره 
می کنـد: 1. حـس مسـئولیت پذیری؛ 2. حـس اعتماد به خـود؛ 3. هدف مـداری؛ 4. 
ارزش هـای شـخصی )فلسـفه ای خـاص مبتنی بـر اعتقـادات، باورهـا و اهدافی که 
به سـعادت و شـادکامی خـود یا اطرافیـان می انجامـد و خواهان افزایش مشـارکت 
اجتماعـی اسـت( و 5. فردیت و یگانگـی« )اعتصامی نیا و همـکاران، 1394: 117(. 

چهارچوب مفهومي تحقیق
چارچـوب نظـري، یـک الگـوي مفهومـي مبتني بـر روابـط تئوریک میان شـماري 
از عواملـي اسـت کـه در مـورد مسـائل مـورد پژوهـش، بااهمیـت تشـخیص داده 
شـده اند. ایـن چهارچـوب نظـري بـا بررسـي سـوابق پژوهشـي در قلمـرو مسـئله 
بـه گونـه اي منطقـي جریـان پیـدا مي کنـد. بـا توجـه بـه تعاریـف ارائه شـده و ذکر 

1. Diener
2. Keyes
3. Cahen
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تحقیقـات گذشـته، محققـان، مـدل مفهومـي زیـر را بـه منظـور بررسـی نحـوة 
تأثیرگـذاری خودکنترلـي و سـامت روان بـر رابطـة تقـوا و اعتمـاد اجتماعـي بـه 

شـرح زیـر ارائـه کردند.

 

شکل شمارة )1(. مدل مفهومي تحقیق

روش شناسي تحقیق 
ایـن پژوهـش از نظـر هـدف، کاربـردی و از نظـر ماهیـت، توصیفی - همبسـتگی 
اسـت. جامعة آماری آن نیز شـامل کلیة دانشـجویان دانشـگاه ایام به تعداد 6000 
نفـر می باشـد که 380 نفـر از آنان با اسـتفاده از جدول مورگان و به شـیوة تصادفی 
سـاده بـه عنـوان نمونـه انتخـاب شـدند؛ اما بـرای اطمینـان، حجـم نمونه بـه 400 
نفـر ارتقـا پیدا کـرد. بـرای بهره منـدی از نقطه نظرات پاسـخ دهندگان هـم از روش 
نمونه گیـری تصادفـی سـاده از طریـق جـدول انتخابی تصادفی اسـتفاده شـد. ابزار 
اصلـی تحقیـق نیز پرسشـنامه  بـود؛ بر این  اسـاس، بـرای متغیـر تقوا از پرسشـنامة 
محقق سـاخته و بـرای متغیرهای سـامت روان، اعتمـاد اجتماعـی و خودکنترلی از 
پرسشـنامة اسـتاندارد اسـتفاده گردیـد کـه بعـد از دریافت نظـرات 8 نفر از اسـاتید 
گـروه مدیریت و روانشناسـی و 4 نفر از دانشـجویان دورة دکتـرای مدیریت، تنظیم 
شـدند و بـر اسـاس طیـف 5 ارزشـی لیکـرت از کامًا موافـق تا کامـًا مخالف در 
اختیـار دانشـجویان دانشـگاه ایـام قـرار گرفتنـد. متغیـر تقـوا در تحقیـق حاضـر، 
نقش متغیر مسـتقل دارد و با اسـتفاده از 8 پرسـش، سـنجیده شـده است. متغیرهای 
خودکنترلـی و سـامت روان نیـز نقـش متغیـر میانجـی دارند کـه هر کـدام از آنها 
بـا اسـتفاده از 6 پرسـش سـنجیده شـده  اسـت. متغیـر اعتمـاد اجتماعـی هـم نقش 
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متغیر وابسـتة نهایی دارد که با اسـتفاده از 6 پرسـش سـنجیده شـده اسـت. تجزیه 
و تحلیـل داده هـا نیـز در دو بخـش توصیفـی و اسـتنباطی، بـه ترتیب با اسـتفاده از 
نرم افزارهـای Spss22 و Lisrel انجـام شـده و برای آزمـون فرضیه های تحقیق از 

مدل یابـی معادالت سـاختاری اسـتفاده گردیده اسـت. 

یافته های تحقیق
58 درصـد از پاسـخگویان، زن و 42 درصـد از آنهـا مـرد بودنـد. سـن 29 درصـد 
از دانشـجویان نیـز کمتـر از 20 سـال، 46 درصـد از آنهـا بین 20 تا 25 سـال و 25 
درصـد از آنهـا هـم باالتـر از 25 سـال بـود. تحصیـاِت 70 درصد از دانشـجویان، 
کارشناسـی؛ 16 درصـد از آنهـا کارشناسیارشـد و باالتـر بـود و 14 درصـد نیـز در 
مقطـع کاردانـی بـه تحصیـل اشـتغال داشـتند. از آنجـا که یکـی از پیشـفرض های 
کاربسـت مدل یابـی معـادالت سـاختاری مبتنـی بر کوواریانـس توزیع نرمـال بودن 
داده هاسـت، در ایـن بخـش قبـل از آزمون فرضیه هـای تحقیق، آزمـون نرمال بودن 
توزیـع داده هـا )کلموگـروف - اسـمیرنوف( بـرای متغیرها انجام شـد کـه نتایج آن 

در جـدول شـمارة )1( نشـان داده می شـود. 

جدول شمارة )1(. آزمون توزیع نرمال بودن متغیرهای تحقیق

سطح معناداریآمارة K-Sمتغیر

0/7790/221تقوا

0/8760/429اعتماد اجتماعی

0/8390/482خودکنترلی

0/8150/520سامت روان

     چنانچـه سـطح معنـاداری هـر یـک از متغیرهـای تحقیـق، بزرگتـر از 0/05 یـا 
مسـاوی بـا آن باشـد، حاکـی از نرمال بودن توزیـع آن متغیر اسـت. نتایج حاصل از 
جدول شـمارة )1( نشـان می دهـد که متغیرهای مـورد مطالعه، توزیـع نرمال دارند. 
در ادامـة فراینـد عملیـات تحقیـق، برای اسـتفاده از مـدل تحلیل عاملـی، از آزمون 
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کفایـت حجـم نمونـه )KMO( و برای توجیه اسـتفاده از مـدل، از آزمون کرویت 
بارتلـت اسـتفاده شـد که نتایـج آن در جدول شـمارة )2( ذکر می شـود. 

جدول شمارة )2(. مقدار KMO و آزمون بارتلت

KMOBartlet TestSig

0/84108349/0190/000

     همانگونـه کـه در جـدول شـمارة )2( مشـاهده شـد، مقـدار KMO متغیرهای 
ایـن پژوهـش، برابـر 0/8410 و مقـدار بارتلت، برابر بـا 8349/019 بوده اسـت که 
در سـطح 0/000 معنـادار بوده انـد. ضرایـب بـه دسـت آمده، نشـان دهندة مناسـب 

 بـودن همبسـتگی متغیرهای وارد شـده بـرای تحلیل عاملی اسـت. 

تحلیل مدل اندازه گیری )تحلیل عاملی تأییدی(
بـرای تحلیـل سـاختار درونی پرسشـنامه و کشـف عوامل تشـکیل دهندة هر سـازه 
یـا متغیـر پنهـان، از ابـزار تحلیـل عاملـی تأییـدی اسـتفاده می شـود. نتایـج تحلیل 
عاملـی تأییـدی سـازه های تحقیـق در جـدول شـمارة )4( خاصه شـده اند. برخی 
دیگـر از شـاخص هایی کـه در مـدل نهایـی وجـود دارد و مقادیـر آن بایـد از حـد 
معینـی باالتـر باشـد، عبارتند از: آلفـای کرونباخ یاCA 1 )باالتر از 0/7(، سـازگاری 
  AVE 3باالتـر از 0/7( و میانگیـن واریانـس استخراج شـده یـا( CR  2درونـی یـا

)باالتـر از 0/5(. 

1. Cronbach alpha
2. Composit Reliability
3. Average variance extracted
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جدول شمارة )3(. بارهای عاملی سازه های تحقیق
CAAVEC.Rضریب معناداریبار عاملیمتغیر

تقوا

0/708/29

0/8970/640/91

0/708/30
0/809/88
0/799/73
0/8110/19
0/759/13
0/8210/40
0/8410/80

اعتماد اجتماعی

0/8210/38

0/9310/660/93

0/606/53
0/768/74
0/839/69
0/677/35
0/697/63

خودکنترلی

0/687/48

0/9040/620/89

0/706/41
0/645/90
0/702/90
0/625/72
0/585/36

سامت روان

0/708/18

0/9110/650/92

0/848/29
0/867/38
0/757/82
0/806/96

8/38
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مدل ساختاری فرضیه های تحقیق
در ایـن بخـش به بررسـي فرضیه هـاي تحقیـق و نتیجه گیري آنها پرداخته مي شـود. 
بـراي تجزیـه و تحلیـل اطاعـات، از مدل یابـی معـادالت سـاختاري و نرم افـزار 
لیـزرل اسـتفاده شـد. بـرای فرضیه هـای تحقیق نیز از مدلی اسـتفاده شـد کـه نتایج 

آن در زیـر ذکر می شـود. 

 شکل شمارة )2(. مدل ساختاري تحقیق در حالت تخمین استاندارد

شکل شمارة )3(. مدل ساختاري تحقیق در حالت ضرایب معناداري

کرم خلیلی
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بررسي شاخص هاي برازش مدل ساختاري تحقیق
شـاخص هایی از قبیل  NFI1، GFI2  وAGFI3  شـاخص های تناسـب مدل هسـتند. در این 
شـاخص ها هـر چه ارزش بیشـتر باشـد، مـدل، تناسـب بهتـری دارد. جدول شـمارة )4( 
شـامل مهمترین شـاخص های برازش مدل سـاختاري فرضیه هاي تحقیق اسـت و نشـان 
می دهـد کـه تمامـی ایـن شـاخص ها از تناسـب مدل بـا داده هـای مشاهده شـده حکایت 
دارند؛ زیرا نسـبت کای دو بر درجة آزادی، کمتر از 3 و شـاخص RMSEA کمتر از 0/08 
اسـت. مابقـی شـاخص ها نیـز قابل قبول هسـتند؛ به بیـان دیگر، مـدل تحقیق، معنـادار و 

قابل قبول اسـت. 
جدول شمارة )4(. شاخص های برازش مدل

     همانطـوري کـه ماحظـه مي شـود، مدل از نظر شـاخص هاي تناسـب، وضعیت 
مناسـبي دارد. در مـورد روابـط بیـن اجـزاي مـدل نیـز نتایـج زیـر بـه دسـت آمده 

است:
جدول شمارة )5(. بررسی فرضیه های تحقیق

نتیجۀ فرضیهt آمارهضریب مسیرنوع تأثیرفرضیه های تحقیق
تأیید0/856/79مستقیمتقوا ← خودكنترلي

تأیید0/655/77مستقیمتقوا ← سالمت روان
تأیید0/716/19مستقیمخودكنترلي ← اعتماد اجتماعي

تأیید0/583/22مستقیمسالمت روان ← اعتماد اجتماعي
تأیید0/606/24غیرمستقیم)تقوا ← اعتماد اجتماعي )نقش میانجي خودكنترلي

تأیید0/374/50غیرمستقیم)تقوا ← اعتماد اجتماعي )نقش میانجي سالمت روان

1 .Goodness of Fit Index
2 .Normed Fit Index
3 .Adjusted Goodness of Fit Index

نام شاخص
مقادیر به دست آمده

حد مجازمقدار به دست آمده
كمتر از 1/5233كای دو بر درجۀ آزادی
باالتر از GFI(0/97%90) نیکویی برازش

كمتر از RMSEA(0/069%08) ریشۀ میانگین مربعات خطای برآورد
باالتر از CFI(0/98%90) برازندگی تعدیل یافته

باالتر از AGFI(0/94%90) نیکویی برازش تعدیل شده
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     بـا توجـه بـه اینکـه عـدد معنـاداري )آمـارة t( بـراي کلیـة فرضیه هـا بزرگتر از 
1/96 اسـت، پـس هـر شـش فرضیـة تحقیق تأیید مي شـوند. تقـوا بـر خودکنترلي، 
اثـر مثبت، مسـتقیم و معنـاداري برابر بـا 0/85 دارد ) فرضیـة 1(. مؤلفة خودکنترلي 
نیـز بـر اعتمـاد اجتماعي، اثر مثبت، مسـتقیم و معناداري برابر بـا 0/71 دارد )فرضیة 
3(؛ بنابرایـن، فرضیة شـمارة 5 یعنـي میانجي بودن خودکنترلـي در رابطة بین تقوا و 
اعتمـاد اجتماعـي نیـز تأییـد مي شـود. با تأیید نقـش میانجـي خودکنترلـي، تقوا اثر 
غیرمسـتقیم، مثبـت و معنـاداري برابر با 0/603 بـر اعتماد اجتماعـي دارد؛ همچنین 
تقـوا بـر سـامت روان داراي اثـر مثبت، مسـتقیم و معنـاداري برابر با 0/65 اسـت 
)فرضیـة 2(. مؤلفـة سـامت روان هـم بـر اعتمـاد اجتماعـي، اثر مثبت، مسـتقیم و 
معنـاداري برابـر بـا 0/58 دارد )فرضیـة 4(؛ لـذا فرضیة میانجي بودن سـامت روان 
در رابطـة بیـن تقـوا و اعتمـاد اجتماعـي تأییـد مي شـود. بـا تأییـد نقـش میانجـي 
سـامت روان، تقـوا داراي اثـر غیرمسـتقیم، مثبـت و معنـاداري برابـر بـا 0/377 بر 

روي اعتمـاد اجتماعي مي باشـد.

بحث و نتیجه گیری
تحقیـق حاضـر بـا عنایـت به تحقیقات گذشـته کـه به طور مسـتقیم یا غیرمسـتقیم 
مؤلفه هـای پژوهـش را بررسـی کرده انـد، بـر آن شـد تـا برخـاف پژوهش هـای 
پیشـین، هـر دو مؤلفـة خودکنترلـی و سـامت روان را بـه عنـوان متغیـر میانجـی 
در رابطـة بیـن تقـوا و اعتمـاد اجتماعی در میان دانشـجویان دانشـگاه ایـام، مورد 
سـنجش قـرار دهـد؛ بنابرایـن، 6 فرضیـه تدوین شـد که همگـی مورد تأییـد واقع 
شـدند. نتایـج نیـز حاکـی از  تأثیر مسـتقیم و مثبت تقـوا بر خودکنترلي و سـامت 
اسـت. ایـن یافتـه بـا نتایـج پژوهش هـای فیـروزی و همـکاران )1392( و دیانـي 
)1386( همخوانی دارد؛ همچنین مشـخص شـد که خودکنترلي و سـامت روان بر 
اعتمـاد اجتماعـي داراي اثـر مسـتقیم و مثبتی اسـت؛ ایـن یافته ها بـا نتایج پژوهش 
نوریـان و جهانگیـر )1391( همخوانـي دارد؛ بنابرایـن بـا تأییـد تأثیرگـذاري متغیر 
تقوا بر خودکنترلي و سـامت روان و تأیید اثرگذاری خودکنترلي و سـامت روان 
بـر اعتمـاد اجتماعي مشـخص شـد که متغیرهـاي خودکنترلـي و سـامت روان بر 
رابطـة بیـن تقـوا و اعتماد اجتماعـي تأثیر معنـاداري دارند؛ همچنین، تقـوا از طریق 
متغیرهـاي میانجـي خودکنترلـي و سـامت روان به صورت غیرمسـتقیم و مثبت بر 
اعتمـاد اجتماعـي در بیـن دانشـجویان دانشـگاه ایـام تأثیرگذار اسـت. ایـن نتیجه 
نیـز بـا نتایـج پژوهش هـای اعتصامی نیـا و همـکاران )1394(، ایـزدی و عاشـوری 
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رودپشـتی )1392(، باقریانـی )1393( و قاسـمی نژاد و زینلـی )1395( همخوانـی 
دارد.

 با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهادهایي به شرح زیرارائه مي شود:
1. بـا توجـه بـه تأثیرگـذاری مثبـت تقـوا بـر سـامت روان دانشـجویان و بـا 
عنایـت بـه اینکـه از منظـر روانشناسـی دینـی، سـامت رواِن فـرد و جامعـه، با 
رفتارهـای غیراخاقـی همچـون: دروغ، غیبـت، خـوردن مـال حـرام، نـگاه بـه 
نامحـرم، روابـط آزاد دختر و پسـر و ... دچار مشـکل می شـود و تقـوا می تواند 
در همة این موارد، نقش سـازنده داشـته باشـد و به عنوان یک نیروی هدایتگر، 
انگیزه هـا، نیازهـا و رفتارهـای آدمـی را بـه سـوی تعالـی و تکامـل سـوق دهد 
و از رفتارهـای برهم زننـدة بهداشـت روانـی بـاز دارد، پیشـنهاد می شـود کـه 
افـراد در همـة کارهـای خـود، تقوا پیشـه سـازند تا همـواره از گزنـد رفتارهای 

غیراخاقـی مذکـور در امـان مانند.
2. می دانیـم کـه تقـوا در خودکنترلی دانشـجویان، نقش مثبتـی دارد و در ادبیات 
قرآنـی، پیونـِد آن با مسـئلة خودکنترلی، ناگسسـتنی اسـت؛ به تعبیـر دیگر، تقوا 
نیـروی کنترل کننـدة درونـی اسـت که انسـان را در برابـر طغیان شـهوات حفظ 
می کنـد؛ یعنـی از قدرت بازدارندگـی و نیروی حرکتی پرتوانی برخوردار اسـت 
کـه انسـان را از پرتـگاه، حفـظ می کنـد و از سسـتی ها و خطاهـا بـاز مـی دارد. 
خویشـتن داری و خودکنترلـی، موجـب امتناع از روابط سـوءِ اجتماعی می گردد. 
بـا نگاهـی دقیق تر درمی یابیم که آراسـتگی انسـان به صفت خودکنترلی، ریشـه 
در بصیـرت فـرد نسـبت بـه تشـخیص حـق از باطـل دارد. از آنجا کـه جوهرة 
تفکـر امـام علـی )ع( تفکیـک مطلـق حـق از باطـل و اطاعـت کامـل از حـق 
اسـت؛ بـه دانشـجویان توصیه می شـود که بـا مراجعه بـه تعالیم متعالی اسـام، 
مؤلفه هـای تقـوا را شناسـایی کننـد و در جهـت تقویـت آنها در خود بکوشـند. 
3. بـا عنایـت بـه تأیید اثرگذاری سـامت روان بر اعتماد اجتماعی دانشـجویان؛ 
همچنیـن بـا توجه بـه اینکـه مؤلفه های شـاد بودن، امیـد، خوش بینـی، همدلی، 
پیوندجویـی، بخشـش، مذهـب و معنویـت، عوامـل تأثیرگذار بر سـامت روان 
دانسـته شـده اند و به ویـژه در دوران تحصیـل، باعث احسـاس امنیـت و اعتماد 
بیشـتر و تصمیم گیری آسـان تر در فرد می شـوند، الزم اسـت دانشـجویان موارد 

مذکـور را مـّد نظـر قرار دهنـد و پیوسـته در جهت تقویت آنها بکوشـند. 

الگوی تعاملی رابطة بین تقوا و اعتماد اجتماعی .....
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