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 محاسبه نفس يهاآموزش مهارت ياثربخش يبررس

 آموزان دختردانش يو خودکنترل يبر تعهد اخالق
 نوراميدانشگاه پ يتيترب يشناسار گروه روانيدانش / يم سواريکر  K_Sevari@pnu.ac.ir 

 واحد اهواز يکارشناس ارشد مشاوره خانواده دانشگاه آزاد اسالم / پوريرسول عبد
 28/05/1394پذيرش:  -26/12/1393دريافت: 

 دهيچک

س ،پژوهشاين  ش يبه منظور برر سبه نفس بر تعهد اخالق يهاآموزش مهارت ياثربخ آموزان دانش يو خودکنترل يمحا
، يانجام گرفت. نمونه آمار 1393 -94 يليدر سططات تح طط، ک اهوازيه يدوم متوسطط ه آموزش و پرورش ناحدختر دوره 
صورت ت ادف 20ش و ينفر گروه آزما 20آموزان دختر )نفر از دانش 40شامل  ن يساده از ب ينفر گروه گواه( بود که به 

 يسوار ينامه خودکنترلو پرسش يتعهد اخالق يهانامهشامل پرسش، پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش يجامعه آمار
 90جلسططه  9ش يآزمون با گروه کنترت بود. گروه آزماپس -آزمونشياز نوع پ يشططيآزمامهين، بوده اسططت. روش پژوهش

انس يکووار ج آزمونيافت نمود. نتايمحاسطططبه نفس در يهامهارت يآموزشططط ةبرنام، ک جلسطططه(ي)هر هفته  ياقهيدق
آموزان دانش يو خودکنترل يبر تعهد اخالق، محاسططبه نفس يهانشططان داد که آموزش مهارت يريمتغو تک يريچندمتغ

 باشد.يم =05/0αن پژوهش يدر ا يدارامؤثر است. س ح معن

 .ي، خودکنترليمحاسبه نفس، تعهد اخالق ها:دواژهيکل
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 مقدمه

است که همواره  يتيو خودترب يخودشناس هاياز موضوعات جالب و از انواع روش يکيمحاسبه نفس، 

سال يبرخنيز و  م و ائمه اطهاريمورد توجه قرآن کر شگران علوم ا ، ن رابطهيقرار دارد. در همميپژوه

ن به يمحاسبه نفس، تلق .است ي، خودشناسيتيخودترب يها بران گامينخست :( معتقد است1389) دانش

ه، دعا، توسل، عبادت، توکل، تالوت قرآن، معاد يزکل به نفس، مشارطه، مراقبه، توبه، تفکر، تينفس، تحم

 روند.ميشمار  به يتيخود ترب يهااز جمله روش، و محبت پروردگار يباور
عدل را در روز  يترازو»د: يفرمايم ميخداوند متعال در قرآن کر، ت آنيدر باب محاسبه نفس و اهم

ساب خواهيو همه اعمال ا شوديچ نفس ظلم نميز و هيچ چيم، به هيدهيامت قرار ميق م يشان را به ح

که فرد نفس خود را محاســـبه نکند، از يزمان»ند: يفرمايم امبر اکرميپ، ن رابطهيا(. در 47 :اءي)انب« آورد

هرکس نفس خود را »ند: يفرمايم ي. امام عل(198، ص 16، ج 1383، ي)حرعامل« ســتيزگاران نيپره

ش هايکه آن را با لذت آن به رنج افکند، خوشــبخت شــود و هردر برابر محاســبه نفس در راه احــال  

در  (.272، ص 1 ، ج1388، يشــهر ير يمحمد)« واگذارد، بدبخت گردد و از درگاه حق دور شــود
آن کس که نفسش را محاسبه کند، سود برده و آن »د: يفرمايم د محاسبه نفس، امام رضايخصوص فوا

دقت در  (.252، ص 2ج  ،ق1403، ي)مجلســ« ده اســتيان ديکس که از محاســبه نفس فافل بماند، ز

سبه نفسمين نکته مهم را روشن يا ،ثيحداين مضمون  سي، کند که محا ست يک عمل ب شمند ا ار ارز

شبختکه مي سعادت و خو شد خودکنترل ياخرو يتواند در  سان کمک  يو تعهد اخالق يفرد و به ر ان

و ، دا کردهيخود تســلپ پنفس توانند بر ميروزانه اعمال خود افراد با محاســبه ، گريکند. به عبارت دمي

، ت محاسبه نفسي. در اهماشندب يشتريتعهدات بداراي  يخود و جامعه بشر ينسبت به امورات اخالق
سياز ما ن»: فرمايندمي امام کاظم سبه نکند يست ک کرده از  يکيتا اگر ن، که هر روز اعمال خود را محا

از خدا آمرزش بخواهد و ، کرده يد و اگر بديکند و خدا را بر آن ســساگ گو يکيشــتر نيخدا بخواهد ب

سبه نفس، برخيدر تعر(. 26، ص 1، ج 1388د، يمف)« ديتوبه نما  ينراقسندگان همچون ينو يف محا
سبه نفس 1379) ست: محا شبانه روز وقتيا يعني( معتقد ا سان در هر  د که در ين نمايرا مع ينکه ان

د. پس اگر نفسش را ينما يخود را بررس يحساب نفس خود برسد و طاعات و نافرمانآن وقت، به 

سساگ گويمقصر  شکر و  سرزنش قررا دهد و گرنه، پروردگارش را  د. منظور از يافت، آن را مورد 
سبه نفس در ا ست که دانش ياق، نمرهين تحقيمحا که در  يآموزان جامعه هدف، با توجه به مطالبا

 آورند.يکنند، به دست ميافت ميدر يجلسات آموزش
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شتن و محاسبه نفس يش و عبادت و دقت در اعمال خوياي، نيجاد تعهد اخالقياز عوامل مهم ا يکي

مصرف و کاهش  يش خودکنترليب افزاموجهمراه با محاسبه نفس ، يکه عبادت طوالن ايگونه هب، است

شروبات الکل شويو خ يم  (Lambert) ؛ المبرت2010و همکاران،  (Fincham) نچاميفشود )مي ييانت زنا

ق يج تحقينتا، يو تعهد اخالق ير محاســـبه نفس بر خودکنترليثأ(. در خصـــوص ت2010و همکاران، 

س»با عنوان ، (1392) يفقهو  يساويدر ضعف خودکنترل يبرر شان داد «مياز منظر قرآن کر يعوامل  ، ن
ــده و پيت آن تأکيتقوثر در ؤو عوامل م يم بر خودکنترليدر قرآن کر از عوامل ، نفس ياز هوا يرويد ش

ستق ضعف آن ميم سيم  شد. برر شجو، (1391)و همکاران  ييآقابابا يبا شان داد که دان شگاه ين ان دان

ت نسبتًا ي)مشارطه، محاسبه نفس، مراقبه و معاتبه( در وضع مياسال يابياز نظر مراحل خود ارز، احفهان

ص يخوب شته و مقطع تح سال يابيزان خود ارزيبر م، يليقرار دارند و ر ست. همچن ثرؤآنان ممي ا ، نيا

نشان داد که محاسبه « يت اخالقير محاسبه نفس در تربيتأث»تحت عنوان ، (1389) ينورج مطالعات ينتا

زمان، خود  يشناستي، اهميش خودآگاهيدن ناظران، افزاير ديق احساگ محاسبه شده، تأثينفس از طر
نقش ، رييم بر تغيت و تصــمي، احســاگ موفقيســه اعمال با مالش شــرعياعمال، مقا يو بازنگر يابيارز

 در اعمال و رفتار فرد )نظارت و محاسبه نفس( داشته باشد. ياسازنده

ــ ــواهد پژوهش ــت که خودکنترل يو خارج يقات داخلي، تحقيبنا به ش از انجام  يبيانگر اين اس

تايکند. در اعنوان عامل بازدارنده عمل مي، بهيانحراف يرفتارها  اشينج مطالعه ين خصـــوص، ن

(Nayak( )2014نشان داد که آموزش اعمال مراقبه و همچن )ياخالقن محاسبه خود موجب خوشي ،

ــم يخودکنترل ــيد. نتايگرد يت اجتماعيميو ح ( و Roundingگ )يهمچون راند گريهاي ديج بررس
 & McCullough) يلوگبيکاالف و ومک(، 2011) ( و همکارانBremnerبرمنر ) (،2012) همکاران

Willoughby) (2009 ،) شوجت(Schjoedt )شان دادند که ن2009) و همکاران از ]ش و عبادت ياي( ن

ــدعبادت مي يامدهايپ ــته باش ــبه نفس به همراه داش و  يش تعامالت اجتماعي، به افزا[تواند محاس

ن اسالم يز نشان داد که دي(، ن1388) شيرانديخو  يابطح يکند. بررسها کمک ميانسان يخودکنترل

افراد را فراهم  ينه خودکنترليتوانند با کمک آن، زميها ماســت که ســازمان يهايســرشــار از آموزه

شــود. يج آن در بلندمدت آشــکار مياســت، نتا ييربنايو ز يدرون يامســهله يکنند؛ زيرا خودکنترل
ـــ1388) ييآقاباباو  دايهو ن،يچنهم  يابيخود ارز يامدل چهار مرحله يقيتطب ي( در رابطه با بررس

شان دادند که خود ارز سبه نفس و معاتبه(، ن شارطه، مراقبه، محا سالم )م از  يعنوان بعد، بهيابيدر ا

 در ارتباط است. يو خودکنترل مييجاد خود تنظيابعاد محاسبه نفس، با ا
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ــتناد  ــبه نفس در خودکنترليبه موارد فوق و با توجه به جابا اس ات يدر آ يو تعهد اخالق يگاه محاس

سالي، روايقرآن سو روان ميات، منابع ا سيپژوهش ااين در  ،يشنا ا آموزش يشود که آيال مطر  مؤن 

آموزان انشد يو تعهد اخالق يخودکنترل تواند بريممي، د بر منابع اساليکأبا ت، محاسبه نفس يهامهارت

 ر؟يا خي ،رگذار باشديتأث

 پژوهشروش 

ک يه يآموزان دختر مقطع متوســطه آموزش و پرورش ناحه دانشين پژوهش، شــامل کليا يجامعه آمار
مشتمل ، قين تحقيه ايقرار گرفتند. نمونه اول يمورد بررس 1393 -94يليباشد که در سال تحصياهواز م

ن ياز ب، ســاده يتصــادف يريگباشــد که به روش نمونهيمذکور م يآموز از جامعه آمارنفر دانش 200بر 

سطه )دخترانه( ا سه و از بيه ين ناحيمدارگ مقطع متو سهن دانشيک مدر حورت ، آموزان آن مدر به 

( و تعهد 1392) يخودکنترل يهااد شــده آزمونيآموزان ن دانشيدر ب ،ســسس. انتخاب شــدند يتصــادف

شدشيعنوان پبه( 1391) يسوارساخته  ياخالق صح .آزمون اجرا  ن ييو تع يگذارح و نمرهيپس از ت

ـــد 60نقطه  ها در دو آزمون خودکنترل يآموزانن دانشي، از بيدرح  يو تعهد اخالق يکه نمره کل آن
حد60تر از نقطه نييپا صادف 40نفر( بوده، تعداد  80) يدر حورت ت شد ينفر به  نمونه  .ساده انتخاب 

ن يگزيش و گروه گواه جايعنوان گروه آزمابه، نفره 20در دو گروه ، يتصــادف انتخاب شــده به حــورت

ــدند. الزم به  ــت که در طر يادآوري ش نفر در نظر  15هر گروه  يحداقل نفرات برا، يقاتيتحق هاياس

ل شده است. طر  ينفر( تشک 15ش از ينفر )ب 20ن مطالعه هر گروه از يدر ا، اساگاينبر .شودميگرفته 

انس يل کوارياز تحل، هال دادهيتحلبراي آزمون است. پس –آزمونشياز نوع پ يشيآزمامهين، پژوهشاين 

ستفاده ي يريمتغو تک يريچندمتغ ، ير تعهد اخالقيمتغ يريگاندازه يبرا، ن پژوهشي. در اشدک راهه ا
ستفاده گرد1391) يسوارنامه از پرسش ماده و چهار عامل به نام تعهد  18 يدارا، نامهن پرسشيد. اي( ا

ماده(  5ماده( و تعهد به مســـاوات ) 4ماده(، تعهد به گذشـــت ) 4ماده( تعهد به مذهب ) 5به خانواده )

 65نفر دختر و  110نور اهواز )اميان دانشگاه پينفر از دانشجو 175 يروبر  ،ادشدهينامه باشد. پرسشمي

سر( شد. برا، نفر پ شد که برا ياز آلفا ،آن ييايپا ياجرا  ستفاده  سش يکرونباخ ا  يبرا 7/0، نامهکل پر

نکه يدست آمد. با توجه به ا هب 6/0 عامل چهارم يو برا 6/0 ، عامل سوم7/0 ، عامل دوم55/0 عامل اول

اد ينامه پرسش يآن برا هاياگيمقر خردهين بودن مقادييپا ،ديبرآورد گرد 7/0کرونباخ کل آزمون  يآلفا
ن شد. ييتع يدييتأ يل عامليق تحلياز طر، اد شدهينامه سازه پرسش ييکند. رواميجاد نيا يشکالا، شده

، کاماًل 3، موافقم با نمره 4کامالً موافقم با نمره  يااگ چهار درجهيبه حــورت مق، آن يگذارروش نمره
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ستفاده از ، نامهپرسش ييايپا، پژوهشاين رد. در يگيحورت م 1، و مخالفم با نمره 2مخالفم با نمره  با ا

شد. الزم به  7/0 کرونباخ برابر يروش آلفا سبه  سشيادآوري محا ست که پر شدهينامه ا  يابتدا رو، اد 

 و مفهوم بود آموزان کامالًدانش يبراهاي آن و ماده( 71/0)مقدار آلفا  ديآموز اجرا گردنفر از دانش 50

 يآموز استفاده کرد. براقشر دانش يتوان برا، مياد شدهينامه ن است که از پرسشياز ا يجه حاکين نتيا

ستفاده گرد1392) يسوار ينامه خودکنترلاز پرسش، هايآزمودن يسنجش خودکنترل از ، ن ابزاريد. اي( ا
ل يماده( تشــک 4با  ييگراماده و مخاطره 7با  ييگراماده، تالش 7با  ييگراهجده ماده و ســه عامل )عمل

ست که شجو 200 يرو شده ا شگاه پ يدان شد. روش نمرهاميدان حورت  ،آن يگذارنور اهواز اجرا  به 

حورت ميل يااگ چهار درجهيمق حورت معکوگ و پا 2 يگذارنمرهرد. يگيکرت  آن از  ييايسؤال، به 

ــش يکرونباخ برا يق آلفايطر عامل  يو برا 62/0عامل دوم  ي، برا71/0عامل اول  ي، برا8/0نامه کل پرس

سبه، و روا 78/0سوم  سبه و تع يدييتأ يل عامليآن با کمک تحل ييمحا د. در اين پژوهش، ين گردييمحا

محاسبه شد. الزم به يادآوري است که  70/0کرونباخ برابر  ينامه با استفاده از روش آلفان پرسشيا ييايپا
(. براي باال بردن سـطح 74/0قدار آلفا د )ميآموز اجرا گردنفر از دانش 30 ياد شـده، ابتدا روينامه پرسـش

 يهارامون مهارتيپ ياقهيدق 90 يجلسه آموزش 9 يشيآموزان، گروه آزمادانش يو خودکنترل يتعهد اخالق

سبه نفس ته ست و در مقابل گروه کنترل، هيمحا شده ا افت نکرد. محتوا و موضوعات يدر ياچ مداخلهيه 

 آمده است. 1ل در جدول يالذکر به شر  ذجلسات فوق
 جلسات ي. عنوان و محتو1جدول 

 محتوا جلسات

 ان اهداف و منطق کار گروه و طرح بحث محاسبه نفسياعضا با هم و ب ييمعارفه و آشنا 1 ةجلس

 يف خانگيو...( و دادن تکل ياز گناه، نظارت بر اعمال، خودکنترل يريشگيمحاسبه نفس )آرامش خاطره، پ يطرح بحث کاربردها 2 ةجلس

 3 ةجلس
اد امام يبه عهد،  ينه، طرح بحث جهاد با نفس و سه مؤلفه مربوط به محاسبه نفس )وفايف جلسه قبل و تبادل نظر در آن زميتکال يبررس

 يف خانگيو صدقه دادن( و دادن تکل زمان

 4 ةجلس
و مؤلفه مربوط به محاسبه نفس )اسراف  ت آنيان ضرورت و اهميت و بينه، طرح بحث نيف جلسه قبل و تبادل نظر در آن زميتکال يبررس

 يف خانگي( و دادن تکاليو پرخور

 5 ةجلس
نه، طرح بحث گناه و اثرات آن بر اعمال و سه مؤلفه مربوط به محاسبه نفس )دورغ، يف جلسه قبل و تبادل نظر در آن زميتکال يبررس

 يف خانگيالناس و فکر حرام( و دادن تکالع کردن حقيضا

 يف خانگيامدها و اثرات آن بر اعمال و دادن تکاليبت، پينه و طرح بحث غيف جلسه قبل و تبادل نظر در آن زميتکال يبررس 6 ةجلس

 يف خانگينه و طرح بحث تهمت و اثرات آن بر اعمال و دادن تکاليف جلسه قبل و تبادل نظر در آن زميتکال يبررس 7 ةجلس

 يف خانگيت آن بر اعمال و دادن تکاليتقو يکارهانه و طرح بحث انتقاد از خود و راهيدر آن زمف جلسه قبل و تبادل نظر يتکال يبررس 8 ةجلس

 آزموننقاط ضعف و قوت جلسات آموزش و گرفتن پس يطرح شده و بررس يهابحث ياجمال مرور 9 ةجلس
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 ي پژوهشهاافتهي

ش يآزما يهاآموزان گروهدانش يهان و انحراف استاندارد نمرهيانگيشامل م يفيتوح يهاافتهيجا، نيدر ا

ن و انحراف يانگيم، 2شـــده اســـت. در جدول بيان  يخودکنترل و يتعهد اخالق يرهايو کنترل در متغ

 ش و کنترل نشان داده شده است.يآموزان گروه آزمادر دانش يو خودکنترل ياستاندارد تعهد اخالق
 ش و کنترليگروه آزما يو خودکنترل ياخالقتعهد  يرهاين و انحراف استاندارد متغيانگي. م2جدول 

 يآمار هايشاخص

 ريمتغ

 گروه کنترل شيگروه آزما

 آزمونپس آزمونشيپ آزمونپس آزمونشيپ

X Sd X Sd X Sd X Sd 

 87/5 9/49 27/5 55/51 42/8 45/51 34/7 1/48 يتعهد اخالق

 98/3 55/36 91/4 9/35 33/7 85/40 56/6 9/35 يخودکنترل

ـــاهده م 2گونه که در جدول همان  يتعهد اخالقر ين و انحراف اســـتاندارد متغيانگيم، شـــوديمش

ب يبه ترت، آزمونو در پس X =1/48و  =34/7sd بيبه ترت، آزمونشيش در پيآموزان گروه آزمادانش

42/8sd=  45/51و= X شد. همچنيم ستاندارد متغيانگيم، نيبا آموزان دانش يتعهد اخالقر ين و انحراف ا

و  =87/5sdب يبه ترت، آزمونو در پس =55/51mو  =27/5sdب يبه ترت، آزمونشيگروه کنترل در پ

9/49= X شد. يم ستاندارد متغيانگين، ميهمچنبا ش در يآموزان گروه آزمادانش ير خودکنترلين و انحراف ا

باشـــد. يم X =85/40و  =33/7sd بيآزمون، به ترتو در پس X =9/35و  =sd 56/6ب يآزمون، به ترتشيپ

ستاندارد متغيانگيم  =91/4sdب يبه ترت آزمون،شيآموزان گروه کنترل در پدانش ير خودکنترلين و انحراف ا

 باشد.يم X =55/36و  =98/3sdب يآزمون، به ترتو در پس X =9/35و 

س يبرا شد که آزمونها و پسآزمونشيب پيش يمانوا، ابتدا همگن هايفرضشيپ يبرر سبه  ها محا

 دهد.ميآزمون آنها را نشان و پس يو خودکنترل يتعهد اخالق هايآزمونشيب پيش يهمگن 3جدول 
 و کنترل يشيآزماتحقيق دو گروه  يون متغيرهايرگرس هايبيش يفرض همگنپيش ينتايج آزمون بررس. 3جدول 

 منابع
 يآمار هايشاخص

 وابسته يرهايمتغ

مجموع 

 مجذورات

رجه د

 يآزاد

ن يانگيم

 مجذورات
F دارياسطح معن 

 و يتعهد اخالق ×گروه 

 يخودکنترل

 08/0 61/2 86/34 2 65/69 يتعهد اخالق

 89/0 11/0 08/3 2 17/6 يخودکنترل

دار يتحقيق فيرمعن يکليه متغيرها يتعامل برا Fشـــود، مقدار ميمشـــاهده  3گونه که در جدول همان

، دو گروه يهاانسيوار يهمگن يبررس يبرا شود.ييد ميأمفروضه همگني رگرسيون تباشد. بنابراين، مي

 آمده است. 4ز ارائه شده که در جدول ين نيج آزمون لويوابسته، نتا يرهاياز نظر متغ
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 هاآزمون گروهشيسه پيمقا يله آزمون لوين برايوس هها بج آزمون همگني واريانسي. نتا4جدول 

 يآمار هايشاخص

 ريمتغ

F df1 df2 سطح معناداري 

 18/0 38 1 86/1 يتعهد اخالق

 11/0 38 1 57/2 يخودکنترل

ش و يآزما يهاتحليل کوواريانس گروهبراي دهد که آزمون لوين مينشـــان  4هاي جدول نتايج يافته

 جينتا ها همگن بودند.انسيآزمون( از نظر وارشي)در مرحله پ يشـــيقبل از اعمال مداخله آزما، گواه

جار آزمودن يبرا، رنفياســـم -کولموگروف آزمون هايمتغ نمرات عيتوز يبهن هد اخالق ير و  يتع
 .است شده داده شينما 5 جدول درکنترل  و شيآزما درگروه يخودکنترل

 کنترل و شيآزما دوگروه يرهايمتغ نمرات عيتوز يبهنجار آزمون جينتا. 5 جدول

 يآمار هايشاخص

 ريمتغ

 رنفياسم –کولموگروف آزمون

Z يداراسطح معن رنفياسم –کولموگروف 

 11/0 16/0 يتعهد اخالق

 20/0 09/0 يخودکنترل

 درگواه  و شيآزما هايگروه يدارامعن سطح به باتوجه است، شده داده نشان 5 جدول در که گونههمان

 مورد، پژوهش مورد جامعه دررها يمتغ نمرات عيتوز يبهنجار فرض ،رنفياســـم -کولموگروف آزمون

 .رديگميقرار دييتأ

آزمون، و شيآزمون بعد از کنترل اثر پبر اســاگ نمرات پس، کنترلو  يشــيســه گروه آزمايمقا يبرا
ــين مييتعبراي  ــبه نفس بر افزا يهاآموزش مهارت يزان اثربخش ، يو خودکنترل يش تعهد اخالقيمحاس

. آزمون شدند يپژوهش يهاهي)مانکوا( انجام گرفت، سسس فرض يريانس چندمتغيل کوواريک تحليابتدا 

 آمده است. 6ق در جدول يتحق هايهيمربوط به فرض يريچندمتغ انسيل کواريج تحلينتا
 هاآزمونشيبا کنترل پ و کنترل گروه آزمايش يو خودکنترل يآزمون تعهد اخالقات پسنمرن يانگيم سهيمقا يبرا يريچندمتغ انسيل کواريتحلنتايج . 6 جدول

 يآمار هايشاخص

 نام آزمون
 دارياسطح معن dfه يفرض dfاشتباه  F مقدار

 008/0 32 2 52/5 24/0 آزمون اثر پياليي

 008/0 32 2 52/5 76/0 بداي ويلکزمآزمون ال

 008/0 32 2 52/5 32/0 آزمون اثر هتلينگ

 008/0 32 2 52/5 32/0 زآزمون بزرگترين ريشه روي

ها، بيانگر داري همه آزمونسطو  معنيآزمون با کنترل پيششود، مشاهده مي 6طور که در جدول همان

از متغيرهاي  يلحاظ يک حداقل از، آزمايش و کنترل هايآموزان دختر گروهدانشن هســـتند که بين اي
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سته  شاهده داري ا( تفاوت معنيو خودکنترل يتعهد اخالق) قيتحقواب  (.=52/5Fو >p 008/0) شودميم

 يرهايمتغ يرو، تحليل کواريانس يک راهه در متن مانکوااز  ، نتايج حاحـــلبردن به تفاوت يپبراي 

 نشان داده شده است. 7، در جدول وابسته
 آزمونن نمرات پسيانگيمروي ک راهه در متن مانکوا ي واريانسکو نتايج تحليل. 7 جدول

 آزمونشيکنترل با کنترل پ و گروه آزمايش يو خودکنترل يتعهد اخالق

غير
مت

 

 p داريامعن سطح F ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات منبع تغييرات

الق
اخ

د 
عه

ت
ي

 

 45/0 19/0 06/178 1 178.06 آزمونپيش

 01/0 9/6 47/27457 1 47/27457 گروه

  76/221 16 25/3548 خطا

ترل
دکن

خو
ي

 

 15/0 51/0 88/116 1 116.88 آزمونپيش

 02/0 85/5 74/2467 1 47/13457 گروه

 16 74/2467 خطا

 

 

آزمون گروه ن نمرات پسيانگين ميب ،آزمونبا کنترل پيش، شــودمشــاهده مي 7که در جدول گونه همان

حاظ تعهد اخالق ،و کنترل آزمايش ن، ياز ل فاوت مع نابرا (.=9/6Fو  P<01/0وجود دارد ) يدارات ، نيب

محاســـبه نفس  يهاآموزش مهارت :توان گفتيم، گريبه عبارت د .گرددميد ييتأپژوهش  1ه يفرضـــ

ن نمرات يانگين ميب ،آزمونبا کنترل پيشن يآموزان شده است. همچندانش يش تعهد اخالقيب افزاموج

مايشآزمون گروه پس حاظ خودکنترل و آز ن، يکنترل از ل فاوت مع و  P<02/0دارد )وجود  يدارات

85/5F=.) نابرا تأ 2ه يفرضـــ، نيب يپژوهش  بارت د .گرددميد ي فت، ميگريبه ع که آموزش  :توان گ
 آموزان شده است.دانش يش خودکنترليب افزاموجمحاسبه نفس  يهامهارت

 يگيربحث و نتيجه

سبه نفس يهاآموزش مهارت ياثربخش، قيتحقاين ر د آموزان دانش يو خودکنترل يبر تعهد اخالق، محا

اين ج ينتا ک اهواز مورد مطالعه قرار گرفت.يه يمتوســـطه دوره دوم آموزش و پرورش ناح دختر مقطع

ش و يآزما يهاآموزان دختر مقطع متوســـطه گروهن دانشيآزمون بشينشـــان داد که با کنترل پ، قيتحق

ــرفتياز لحاظ پ، گواه ــوديده ميد يتفاوت معنادار يش خودکنترليا افزاي، ش به  (.=9/6Fو  P<01/0) ش

 يش خودکنترليا افزايشـــرفت ين پيانگيبا توجه به م ،محاســـبه نفس يهاآموزش مهارت، گريعبارت د
آموزان دختر گروه گواه، موجب ن دانشيانگينسبت به م، آزمونش در پسيآموزان دختر گروه آزمادانش

 يففار( و 2014) اشين يهابا پژوهش ،پژوهشاين ج يش شده است. نتايگروه آزما يش خودکنترليافزا



  13 هاي محاسبه نفس بر . . .بررسي اثربخشي آموزش مهارت

ضوو  سبه نفس به عنوان نمونه ينيد يهان نگرشيانگر رابطه ببيکه ، (1391) ير  هاياز روش يا)محا

توان ، ميافتهين ين اييدارد. در تب يهمخوان ،ن افراد اســـتيدر ب يش خودکنترليبا افزا مي( و عليتيترب

، وجدان و کنترل ي، منبع کنترل درونيخصمانند کنترل ش يريبا تعاب، يشناسدر روان يخودکنترل: گفت

ص هاييژگياز و يکي، (1967) (Gordon Alpor) گوردون آلسورتشود. ين ميينفس تب ت بالنده را يشخ

توان ، (1994) (Erikson) کسونيار(. به نظر 425، ص 1385نژاد، يشعارداند )ميکنترل شخص  ييتوانا
سان يشتن و احساگ ايکنترل خو ت يشخص يهايژگياز و يکي ،شتن را کنترل کنديتواند خومينکه ان

از آن بود که آموزش  يحاک، (2014) اشينج مطالعه ي(. نتا306، ص 1378، (Landin) نيالندسالم است )

ت يميو حم ي؛ خودکنترليخوش اخالق يرهايش متغيب افزاموجهمچون محاسبه خود و مراقبه  ياعمال

 د.يگرد ياجتماع

شکوفا کردن همه »د: يگويم ي(، دربارة نقش خودکنترل1980) (Erik Form) ک فروميار سالم با  سان  ان

ــتعدادها ــييل به آنچه در توانايبالقوه خود، با تبد ياس ــت و با تحقق بخش ها و تيدن به همه قابلياش اس
شولتز، « نديآفريش، خود را ميهاييتوانا شولتز و  (، 1970) (Fertice perlez) س پرلزيفرت(. 21، ص 1381)

سالم م شخاص  ست که ا سهوليبر آن ا شان يرند. ميش را بسذيخو يت زندگيتوانند م دانند که فقپ خود

، ص 1381شند، هستند )شولتز و شولتز، يانديکنند و ميند و ميگويا هر آنچه مي، يمسهول حاحل زندگ

ــان، خودکنترل يهايژگياز و يکين، ي(. بنابرا21 ــت که خود نوع يخاص انس ــتن يت بر خويريمد ياس ش

ست. با تقو سان ميژگين ويت ايا شتباهات و يشتن خويتواند بر خوي، ان ش لگام زند و از انحرافات و ا

ب، به يترتنينسبت به جامعه، آن را به کار بندد. بد يح و تعهد اخالقيکند. در معاشرت حح يم دوريجرا
سان يسو ت و گاه با ي، محاسبه نفس گاه با ترش گناه و معصينيد يهازهرهنمون شود. بنابر آمو يکمال ان

ساويشود. ثمره اسر مييم ينيانجام دادن واجبات د ست )دري سبه، کنترل و کنترل تقوا ا ، يو فقه ين محا

ستناد به نتا(. ازاين1392 ضع پژوهش، يو اين پژوهش و مطالب ب ج پژوهش فوقيرو، ا شده دربارة مو ان 

 ش داد.يآنان را افزا يآموزان، خودکنترلمحاسبه نفس به دانش يهازش مهارتتوان با آمويم

ش تعهد يب افزاموجمحاســـبه نفس  يهان اســـت که آموزش مهارتيا ،قيتحقاين ج يگر نتاياز د

 يتوان تعهد اخالقيم، محاسبه نفس يهابا آموزش مهارت، جهياست. در نت ش شدهيگروه آزما ياخالق
م يطور مستقکه به ييهامثبت سوق داد. اگرچه پژوهش يآموزان بهبود و به سمت و سون دانشيرا در ب

ج يبا نتا، ن پژوهشيج ايافت نشــد، اما نتايتوســپ پژوهشــگر ، پژوهش همخوان باشــداين با موضــوع 

اســت که توســپ  يان نوع پژوهش، مطالعهيدارد. نمونه ا يبا موضــوعات مشــابه همخوان ييهاپژوهش
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نشان  يق ويج تحقينتا .انجام گرفت« يت اخالقير محاسبه نفس در تربيثأت»تحت عنوان ، (1389) ينور

 يشناستي، اهميش خود آگاهيدن ناظران، افزاير ديثأق احساگ محاسبه شدن، تيداد که محاسبه از طر

شرعياعمال، مقا يو بازنگر يابيزمان، خود ارز ساگ موفق يسه اعمال با مالش  صميو اح م بر يت و ت

از  يز حاکي( ن2014) اشينج مطالعه يدر اعمال و رفتار داشــته باشــد. نتا ياتواند نقش ســازندهيم، رييتغ

 يت اجتماعيميو حـــم ياخالق؛ خودکنترل يرهايش متغيب افزاموجن بود که آموزش اعمال مراقبه اي
بگذارد، احســاگ  ريتواند به شــدت بر رفتار انســان تأثيکه م ييهااز احســاگ، گريد. به عبارت ديگرد

شدن» سبه  ست. اگر فرد باور کند که با« محا سخ  يو ذهن يد در برابر هر رفتار کوچک و بزرگ بدنيا پا

د عذاب شود و يل اعمال بد بايد حساب پس دهد و مؤاخذه شود، به دليک بايا باشد و در قبال هر يگو

مال خوب پاداش دريبا، در برابر اع نديد  فت ک ـــاگ يا ،ا جه ين احس ند يم يذهنا تو از  يکيتوا

 (.1389، ينوررفتار انسان باشد ) يکنندگان جدنييتع

آموزان، به دانش يو خودکنترل يمحاســـبه نفس بر تعهد اخالق يهار آموزش مهارتيثأتوجه به ت با
سهوال ستم شود که از همان آفاز يشنهاد ميت پيم و تربياندرکاران تعلن محترم آموزش و پرورش و د

و  ياقدام به باالبردن تعهد اخالق، نهين زميدر ا ييهاها و کارگاهکالگ يبا برگزار، يليهر ســال تحصــ

ارتقا  يمحاسبه نفس در راستا يهامهارت، يآموزش يهال کارگاهيند. تشکيآموزان نمادانش يخودکنترل

ا يانجمن اول کارشناسانسوي از  يت فرزندپروريفيبه منظور بهبود ک، نيوالد يو خودکنترل يتعهد اخالق

 شود.يه ميان آموزش و پرورش توحيو مرب

از جنس مؤنث  يان پژوهش، با نمونهينکه اين بود که با توجه به ايا، قيتحقاين  هايتياز محدود
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ک اهواز بودند، نظر يه يآموزان دختر مقطع متوســطه ناحن پژوهش، دانشيا ينکه جامعه آماريتوجه به ا

د محتاط بود. کمبود ســـوابق پژوهش يبا، گريج به جوامع ديم نتاي، در تعمين فرهنگيب يهابه تفاوت
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