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 گيري مذهبي و خودمهارگريرابطة جهت

 **بزرگيجانمسعود  / *هنرحميد رفيعي

 چكيده

گيري متههيي استيمي و اوامتن  نا بتا پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطة جهت 

خودمهارگري در ميان زنان و مردان و نيز رابطتة انتع اوامتن بتا ستطص اي وتادي و 

نفتر از دانجتجونان بتا رو   120اج مااي انجام شده اس . براي انجام انع پژوهشا 

گيري مههيي ت اسيمي و ختودنن ريي هاي جه نامهتوادفي ان خاب شدند و پرسش

هاي هميس گي پيرسونا ها با اس فاده از  زمونرا تكمين نردند. تجزنه و تحلين داده

t  گيري متههيي و مس قن و تحلين وارنانس نك طرفه نجان داد نه بيع اامتن جهت

 ـ  خودمهارگري رابطة معناداري وجود دارد. در گروه مردانا اامن اقاند اامن اخيق با

دنگرا تفتاو  ميتانگيع  سويمناسك و خودمهارگري داراي رابطة معناداري اس . از 

گيري مههيي و اامن اخيق در دو طيقة خودمهارگري باال و پانيع معنادار اس ؛ جه 

شود. بيع سطوح اي وادي جاهده نمياما تفاو  معناداري در اامن اقاند ت مناسك م

گيري مههيي افرادا تفاو  معناداري وجود ندارد؛ اما بيع انع خانوادها در اوامن جه 

ة سطوح در ميانگيع خودمهارگري تفاو  معناداري وجود دارد. بنابرانعا با افزانش نمر

اخيق باالتر  هنابد و هرچه تقيد بهاي خودمهارگري  نها افزانش ميمههيي افرادا نمره

نابد. همچنيع با افزانش تقيد متردان در رودا تواناني در خودمهارگري افزانش ميمي

گترا دن ستويشود. ازمناسك ت اقاند اسيميا بر ميزان خودمهارگري  نها افزوده مي

تري افراد با خودمهارگري باالا در مقانسه با افراد داراي خودمهارگري پانيع سطوح باال

دهند و با تغيير سطوح اي وادي افترادا تفتاوتي در نجان مي ي مههيي راگيراز جه 

 شود.داري  نها مجاهده نميسطص دنع

 گيري مههييا اخيقا اقاند ت مناسكا خودمهارگري.جه  ها:نليد واژه

  

                                              
 ه آموزشي و پژوهشي امام خمينيمؤسسدانش پژوه كارشناسي ارشد روان شناسي * 
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 مقدمه

 شناختي كانون توجـههاي روانهاي اخير مطالعة علمي دين و بررسي رابطة آن با متغيردر دهه

توانـد شناختي است كـه ميدر واقع، دين يک نيروي روان 1پژوهشگران مختلف قرار گرفته است.

بر روي نتايج زندگي انساني تأثير بگذارد.گستردگي اين نتايج در سه حيطة بهداشت، بهزيسـتي 

 توان به وضوح از مطالعات پژوهشگران دريافت.رواني و رفتار اجتماعي را مي

داري باالتر، در هر موقعيت بيشـتر از ديگـران بـوده، و افراد با سطح دينماندن احتمال زنده

 2حضور مکرر در شعائر ديني با كاهش مرگ و مير همراه است.

داري بـر دهندة تـأثير مببـت و معنـادار ديـنمطالعة انجام گرفتـه، نشـان130درصد از  34

 3افسردگي و اضطراب است.

معنادار مذهبي بودن و سالمت روانـي را اثبـات كـرده تحقيقات در ايران نيز رابطة مببت و 

گيري مـذهبي و افسـردگي و اضـطراب در ميـان همچنين رابطة منفي و معنـادار جهـت 4است.

 6و5دانشجويان به اثبات رسيده است.

داري با ميزان پايين مورد معلوم شد كه دين 60در حيطه اجتماعي نيز در يک فراتحليل از 

دهد نوجواناني كـه از سـطح نشان ميهاي ديگر نيزارتباط داشته است. پژوهشبزهکاري و جرم 

تري از انحـرا  جنسـي و نيـز بـارداري خـار  از داري برخوردارند، ميزان پـايينباالتري از دين

 7كنند.حيطة قانوني را گزارش مي

داده اسـت كـه نشان هاگذارد؟ پژوهشامّا اساساً دين چگونه بر روي اين سه حيطه تأثير مي

هاي مختلف زنـدگي، تعيـين كننـدة موفقيـت اسـت. ارتبـاط در عرصه 8«خود مهارگري»نيروي 

خودمهارگري با سازگاري روان شـناختي، روابـب بـين فـردي، پيشـرفت در تکـاليف و عملکـرد 

رابطـة منفـي  9انـد.نشـان دادهتحصيلي اموري است كه پژوهشگران رابطة مببت و معنادار آن را 

از يک طـر  بعضـي از  10نشان داده شده است.ارگري و ميزان بزهکاري و مصر  الکل نيزخودمه

ها را يکي از رفتارهاي پويا و بنيادي افـرادي دانشمندان علوم اجتماعي تأخير در ارضاي خواسته

نشـان دادنـد كـه 12و آزكـن 11دانند كه به زندگي پس از مرگ معتقدند. بر همـين اسـا ، وانـرمي

هاي فعلـي خـود در گيريداري باالتر، آينده را بيش از افراد كمتر مذهبي در تصميمينافراد با د

در ابعـاد شخصـيتي  افراددهد كه نشان ميهاي شخصيتياز طر  ديگر، پژوهش 13گيرند.نظر مي

بهتر از ديگران ظـاهر  ،در حفظ اصول و قوانين براي انجام وظيفهبا وجدان بودن و سازگاري باال 

در  14شـوند.غيرغالب بهتـر نمايـان مي خپاس رابربازداري از يک پاسخ غالب و مسلب در ب در، شده

داري بـاالتري را بـروز هاي باال در ابعاد شخصيتي مذكور، سطح دينعين حال، اين افراد با نمره

به اين نتيجـه منجـر شـد كـه ميـان پـنج عامـل بـزرگ شخصـيت،  15دهند. پژوهش ساروقلومي
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دهنـد. توافـق و بـا نشـان ميداريپايـاترين همبسـتگي را بـا دين 17«جدان بـودنباو»و  16«توافق»

باشد؛ زيرا اين عوامـل بـه ترتيـب متضـمن توانـايي وجدان بودن شامل جنبة خودمهارگري مي

 19باشند.ها ميرفتار شخص با آرزوها و احساسات ديگران و توانايي تحمل خواسته 18«سازگاري»

عاملي شخصـيت كتـل، تنهـا عـاملي 16در تست « G»ه عامل همچنين محققان دريافتند ك

 20ترين ارتباط را با گرايش به مسيحيت نشان داده است.است كه قوي

)كـه مشخصـاً شـامل  23«بـا وجـدان»معلوم شد افـراد  22و رابرتز 21باگ در يک فرا تحليل توسب

مخـدر، عـادات خودمهارگري است(، سطوح باالتري از فعاليت بدني، مصر  كمتر الکـل و مـواد 

دهنـد. شـنا  نشـان ميتر را در مقايسه با افـراد كمتـر وظيفهتر و رانندگي ايمنخوراكي سالم

ــر رابطــة منفــي خودمهــارگري و جنايتکــاري وجــود دارد. پــس  24همچنــين شــواهدي مبنــي ب

خودمهارگري نيز با سه حيطة بهداشت، بهزيستي رواني و رفتـار اجتمـاعي روابـب معنـاداري را 

هـاي نشـان دهنـدة ارتبـاط ايـن نتـايج بـا سـطح بـاالي دهد. در حالي كه به پژوهشمينشان 

 داري اشاره كرديم.دين

داري با خودمهارگري در مسير زندگي انساني مرتبب است و اين توان گفت دينبنابراين، مي

 داري با نتايج مهم زندگي داشته باشد.رابطه بايد سهم بسزايي در تبيين ارتباطات دين

گيري مــذهبي اســالمي و پــژوهش حاضــر بــر آن اســت تــا بــه بررســي رابطــة بــين جهــت

خودمهارگري بپردازد تا بتواند در تبيين چگونگي تأثيرگذاري دين بر بهداشت، بهزيستي روانـي 

گـر روابـب توانـد تبيينو رفتارهاي اجتماعي، اين هد  را دنبال كند كه عامل خودمهارگري مي

مبنـي  25هاي مکرر دين اسـالمجه به رويکرد اسالمي پژوهش، اهميت توصيهذكر شده باشد. با تو

بر توسعه و تقويت نيروي خودمهارگري در روان آدمي هرچه بيشتر آشـکار شـده و در پـي آن، 

براي ارتقاي سطح سالمت افراد و جامعـه، بـه تقويـت عامـل خودمهـارگري، آن هـم از طريـق 

 هاي دين اسالم پرداخته شود.آموزه

داري اسـالمي بـا عامـل هاي انجام شده، پژوهشي با موضوع بررسي رابطـة ديـنپژوهش در

هاي ايراني نيز پژوهش مستقلي در اين زمينه شود و در پژوهشمستقل خودمهارگري ديده نمي

 شود.يافت نمي

گيري مذهبي اسالمي با خودمهارگري رابطة مببت فرضية اصلي پژوهش اين است كه جهت

. عقايد ـ مناسک مذهبي به منزلة يکـي 1اند از: هاي ديگر پژوهش عبارترد. فرضيهمعناداري دا

. اخـال  2گيري مذهبي اسالمي با خودمهارگري ارتباط مببـت معنـاداري دارد؛ از عوامل جهت

گيري مذهبي، رابطـة مببتـي بـا خودمهـارگري دارد. اسالمي به مبابه يکي ديگر از عوامل جهت

گيري مذهبي زنان و مردان در اند از اينکه آيا بين ميانگين جهتعبارت هاي اين پژوهشپرسش
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خودمهارگري باال و پايين تفاوت معنادار وجود دارد؟ آيا سـطح اقتصـادي و اجتمـاعي خـانواده، 

 داري و خودمهارگري افراد دارد؟رابطة مببتي با سطح دين

 روش پژوهش

جامعـة آمـاري ايـن پـژوهش را دانشـجويان زن و مـرد در سـطح كارشناسـي و  :جامعه و نمونه
ر ددانشگاه پيام نور شهر تهـران تشـکيل داده اسـت. 1387ـ88كارشناسي ارشد سال تحصيلي 

اين جامعه، بجز وضعيت اقتصـادي ـ اجتمـاعي خـانواده و جنسـيت، ديگـر متغيرهـا همچـون 
شـده و متغيرهاي مانند آن در نظر گرفتـه ن محدوديت سني، نوع رشتة تحصيلي، وضعيت تأهل

گيري مرد( از دانشجويان هستند كه به صورت نمونه22زن و98نفر)120است.گروه نمونه شامل 
 اند.تصادفي انتخاب شده
گيري مـذهبي خودشناسي بر اسـا  جهـت»داري از آزمونبراي سنجش دينابزار پژوهش: 

در بين دانشجويان دانشـگاه تهـران و  26آذربايجانياستفاده شده است. اين آزمون توسب « اسالمي
هايي شمال و طالب حوزة علميه قم انجام شده است. در اين آزمون، گويـهـ  دانشگاه آزاد تهران 

اي هفتـاد نامهبر اسا  قرآن و روايات معتبر شيعي استخرا  شده است و بر اسا  آن، پرسـش
نامه توسـب متخصصـان و ايـن پرسـش« تـواييِاعتبار مح»سؤالي تهيه شده است. پس از تأييدِ 

نفـر از  378اي بـه حجـم نظران علوم ديني، اعتبار سازه آن نيـز از طريـق گـروه نمونـهصاحب
 936/0دانشجويان، مورد تأييد علمي قرار گرفت. كه بر اسا  ضريب آلفاي كرنبـا،، پايـايي آن 

گيري ( و جهتR2(، اخال  )(R1به دست آمده است. در اين آزمون، سه مقيا  عقايد ـ مناسک
 ( ارائه شده است.Rكلي مذهبي )

اسـتفاده شـده اسـت. ايـن آزمـون در « خودكنترلي»براي سنجش خودمهارگري از مقيا  
لهام از اماده است. اين آزمون با 36توسب تانجني و همکاران تهيه شده است و داراي 2004سال

هايي كـه بـراي سـنجش خودمهـارگري امهنابزارهاي قبلي و براي برطر  كردن نواقص پرسـش
نامه بـر دو گـروه از اند تهيـه شـده اسـت. بـراي بررسـي اعتبـار و روايـي، پرسـشساخته شـده

سـت بـه د 89/0دانشجويان دوره كارشناسي اجرا شد كه ضريب آلفاي كرنبـا، هـر دو مطالعـه 
از  نفر 50 آن بر روي آمده است. ضريب اعتبار دروني اين آزمون به روش آلفاي كرنبا، با اجراي

 به دست آمده است. 85/0دانشجويان توسب محقق 
هاي آماري همبستگي پيرسون، و با استفاده از مدل SPSSافزار هاي اين دو آزمون با نرمداده

t طرفه و آزمون تعقيبي شفه تجزيه و تحليل شد.مستقل، تحليل واريانس يک 

 هايافته
گيري مـذهبي اسـالمي بـا خودمهـارگري رابطـة مببـت جهـتها بيانگر آن است كه بـين يافته

 معناداري وجود دارد.
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 ن  ن با خودمهارگري در ميان زنان و مردانگيري مههيي و اوام: هميس گي بيع جه 1جدول شماره

  جنسي   گيري مههيي اسيميجه  اامن اقاند ت مناسك اامن اخيق

 پيرسونهميس گي  541/0)**( 495/0)*( 567/0)**(

 مرد

ي
گر
ار
مه
د 
خو

 

 سطص معناداري )دوسونه( 009/0 019/0 600/0

 حجم نمونه 22 22 22

 هميس گي پيرسون 272/0)**( 182/0 405/0)**(

 سطص معناداري )دو سونه( 007/0 072/0 000/0 زن

 حجم نمونه 98 98 98

گيري مذهبي و خودمهـارگري شود، بين نمرة جهتمشاهده مي1همچنان كه در جدول شمارة 

ر نتيجـه، در ميان هر دو گروه زنان و مردان رابطة مببت معنـادار وجـود دارد؛ د 01/0در سطح 

ـ  گردد. همچنـين رابطـة مببـت معنـاداري را در عامـل عقايـد فرضية اصلي پژوهش اثبات مي

در  05/0گيري مذهبي اسالمي و خودمهـارگري در سـطح ي از عوامل جهتمناسک به مبابه يک

شود؛ امـا ايـن رابطـه در ميـان گـروه زنـان در ايـن عامـل مشـاهده ميان گروه مردان ديده مي

گيري مذهبي اسـالمي و شود. همچنين بين عامل اخال  به مبابه يکي ديگر از عوامل جهتنمي

شـود. يديـده م 01/0 مردان رابطة مببت معنادار در سطحخودمهارگري، در هر دو گروه زنان و 

هاي فرعي ايـن ها، فرضية دوم )البته در ميان مردان( و فرضية سوم از فرضيهبر اسا  اين يافته

 رسد.پژوهش نيز به اثبات مي

ميانگين خودمهـارگري در جامعـه ـ بـر اسـا  گـزارش سـازندة ايـن آزمـون ـ برابـر بـا 

كنندگان بـه دو گـروه مـردان و بنـدي شـركتبنابراين، بعد از طبقهباشد. ي( م115)تقريبا47/114

پـايين  زنان، هر گروه بـه دو طبقـة خودمهـارگري بـاال )بـاالتر از ميـانگين جامعـه( و خودمهـارگري

 آمده است. 2ها در جدول شمارة اين گروه كه اطالعات تر از ميانگين جامعه( تقسيم شدند)پايين
 گيري مههييطياا   ماري به تفكيك جنسي ا طيقا  و اوامن جه : ا2جدول شماره 

 جنسي   طيقا  خودمهارگري حجم ميانگيع انحراف اس اندارد

گيري مههيي جه  باال 14 07/232 209/33

 اسيمي

 مرد

 پانيع 8 00/206 209/30

 باال 14 57/141 715/22
 اامن اقاند ت مناسك

 پانيع 8 88/125 457/21

 باال 14 50/90 196/12
 اامن اخيق

 پانيع 8 13/80 775/9

گيري مههيي جه  باال 75 99/222 758/26

 اسيمي

 زن

 پانيع 23 83/203 580/34

 باال 75 09/136 733/20
 اامن اقاند ت مناسك

 پانيع 23 61/126 807/23

 باال 75 89/86 962/7
 اامن اخيق

 پانيع 23 22/77 866/12
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بقـة طنفـر در  8نفر در طبقة خودمهـارگري بـاال و 14بر اسا  اين جدول، در گروه مردان 

نفر 23نفر در طبقة خودمهارگري باال و  75اند. در گروه زنان نيز خودمهارگري پايين قرار گرفته

 اند.در طبقة خودمهارگري پايين جاي گرفته

گيري مـذهبي مـردان و زنـان بـا براي يافتن پاسخ اين پرسش كه آيا بـين ميـانگين جهـت

مسـتقل اجـرا شـود؛  tخودمهارگري باال و پايين تفاوت معنادار وجود دارد، مناسب است آزمون 

ها برابر نيست، ها حجم نمونهباشد و نيز در تمام طبقهمي n<10زيرا در يک طبقه از گروه مردان 

مـان ـ  Uو آزمـون غيرپـارمتري  هاي عددي را به رتبه تبديل كـردتوان نمرهاما در صورتي مي

هـاي هاي نمونـه نـابرابر و نسـبت واريانساستفاده كرد كه حجم گروه tويتني را به جاي آزمون 

 (1385)هومن ـ 27يا بزرگتر باشد. 1 بر 4آنها 

مسـتقل، در گـروه مـردان،  tر اسـا  آزمـون و بـ 3هاي جدول شمارة حال با توجه به داده

اسـت  82/1بـا  ذهبي در دو طبقة خودمهارگري باال و پايين برابـرگيري متفاوت ميانگين جهت

باشد. همچنين تفاوت ميانگين اين دو در آزمون يک سويه تفاوت معنادار مي 05/0كه در سطح 

داري در طبقه در دو عامل اخال  در ميان مردان در همين سطح معنادار است؛ اما تفـاوت معنـا

گيري مـذهبي و نيـز در عامـل د. در گروه زنان در جهـتشوعامل عقايد ـ مناسک مشاهده نمي

شود؛ اما در عامل عقايد مشاهده مي 0001/0و 006/0اخال ، تفاوت معنادار به ترتيب در سطح 

 شود.ـ مناسک تفاوت معناداري ديده نمي
 خودمهارگري باال و پانيع. گيري مههيي افراد در: مقانسه ميانگيع ميزان جه 3جدول شماره 

 جنسي   t ة  زاديدرج

 سيميگيري مههيي اجه  827/1* 20

 اامن اقاند ت مناسك 589/1 20 مرد

 اامن اخيق 052/2* 20

 سيميگيري مههيي اجه  797/2** 96

 اامن اقاند ت مناسك 853/1 96 زن

 اامن اخيق 357/4** 96

 P≤ 0/05*سونه( ) زمون نك

 P≤0/01**) زمون دوسونه( 

دهد بين سه سطح )پايين، متوسب و خوب( اقتصـادي نشان ميهاي اين پژوهشهمچنين يافته

گيري مذهبي افراد تفاوت معناداري وجود نـدارد؛ امـا بـين و اجتماعي خانواده، در عوامل جهت

، 4اين سطوح در ميانگين خودمهارگري تفاوت معناداري وجود دارد. بر اسـا  جـدول شـمارة 

گيري مــذهبي و طرفـه بـراي متغيرهــاي جهـتزمــون تحليـل واريــانس يکهـاي آسـطح نمره

باالتر و دومي )خودمهارگري(  05/0است كه اولي از سطح  1/4و349/0خودمهارگري به ترتيب 

باشد. در دو عامل عقايد ـ مناسک و عامل اخال  نيز سطح معنـاداري از تر مياز اين سطح پائين



38    1389، سال سوم، شماره اول، بهار 

هـا با اجراي آزمون تعقيبي شفه براي مقايسه دو به دو ميانگينباالتر است. از طر  ديگر،  05/0

در متغير خودمهارگري مشاهده شد كه تفاوت معنادار بين دو سطح اقتصادي پايين و خـوب بـا 

است و سطح متوسب اقتصادي با سـطوح ديگـر تفـاوت  02/0و سطح معناداري 40/26ميانگين

 دهد.نشان نمي معناداري را
 :4جدول شماره

 گيري مههييا اوامن  ن و خودمهارگري درم غير وضعي  اي وادي اج ماايلين وارنانس براي مقانسه ميزان جه تح

   مجموع مجهورا  درجه  زادي ميانگيع مجهورا  F سطص معناداري

707/0 349/0 
 هابيع گروه 007/535 2 504/267

گيري جه 

 مههيي
 هاگروهدرون 326/71382 93 552/767

 نن  95   

744/0 297/0 
اامن  هابيع گروه  2 828/126

اقاند ت 

 مناسك

 هادرون گروه  93 649/426

 نن  95   

495/0 708/0 
اامن  هابيع گروه  2 125/59

 هادرون گروه  93 476/83 اخيق

 نن  95   

020/0 107/4 
خود  هابيع گروه  2 803/1306

 هادرون گروه  93 206/318 مهارگري

 نن  95   

 گيرينتيجه

گيري مذهبي اسالمي و نشان داد كه بين جهتها در مورد فرضية اول پژوهشنتايج بررسي داده
 دن افـرادخودمهارگري رابطة مببت معناداري وجود دارد. به عبارت ديگر، هرچه نمرة مذهبي بو

يابد. دربارة دو فرضية فرعي اين پـژوهش ميهاي خودمهارگري آنها نيز افزايش رود، نمرهباال مي
گيري كلـي نيز رابطة مببت بين عامل عقايد ـ مناسک و عامل اخال  به منزلة دو عامـل جهـت

روه مذهبي با خودمهارگري در گروه مردان و رابطة مببت عامـل اخـال  و خودمهـارگري در گـ
نمـرة  يد به اعتقادات اسالمي و نيـزاين، هرچه نمرة مردان در ميزان تقنشان داده شد. بنابرزنان

 يابد.هاي خودمهارگري نيز افزايش ميرود، نمرهمردان و زنان در پايبندي به اخال  باال مي

ــموندپژوهش ــاي ديس ــاران 28ه ــت مي و همک ــژوهش حماي ــة پ ــن يافت ــن از اي ــد. اي كن

معناداري وجود داري نوجوانان و خودمهارگري، رابطة مببت نشان دادند كه بين دينپژوهشگران

داري و خودمهارگري با كاهش رفتارهاي مجرمانه همچون مصر  الکل دارد و هر دو متغير دين

 29و ماري جوانا در ارتباط است.

هاي پژوهش حاضر اين است كه افراد با خودمهارگري باال، سـطوح بـاالتري از از ديگر يافته

دهند. همچنـين سـطح نشان ميي پايينگيري مذهبي را در مقايسه با افراد با خودمهارگرجهت
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هاي اخال  در افراد با خودمهارگري باال در مقايسه با افراد با خودمهـارگري پـايين، بيشـتر نمره

قابـل طـرح اسـت. پـژوهش وي بـه ايـن نتيجـه  30است. در حمايت از اين يافته، مطالعه ساروقلو

امل خودمهـارگري اسـت، سـطح هاي باال در ابعاد شخصـيتي كـه شـمنجر شد كه افراد با نمره

نشـان دادنـد كـه جوانـان و همکاران 32همچنـين ديسـموند 31دهنـد.داري باالتري را بـروز ميدين

 33دهند.ي كمتر نشان ميداردار سطوح باالتري از خودمهارگري را از جوانان با ديندين

ي در زنـدگي توانـد بـه مـردم در زمينـة همـاهنگاخال  مي 34دادندنشان باميستر و ايکسالين

نياز نيستند. آنها معتقدنـد كـه اخـال  پيونـد اجتماعي ياري رساند؛ اما آنها از خودمهارگري بي

ها در بسـياري از مستحکمي با دين دارد؛ از اين جهت كه بر رفتـار پرهيزكارانـه يـا مهـار تکانـه

حکام عشـره)ده هاي دين تأكيد شده است. به گفتة آنها، در آيين يهود و مسيحيت بيشتر اآموزه

پرستي، غـرور، كند و حتي هفت گناه بزرگ چون شکمفرمان( اعمال خودخواهانه را محکوم مي

هـا در مسـهله خودمهـارگري اي بـه كوتاهيتوان اشارهحرص و تنبلي در مذهب كاتوليک را مي

بـر  35تلقي كرده افزون بر اينکه چهار فضيلت كاردينال )دورانديشي، عـدالت، بردبـاري و اعتـدال(

 كند.خودمهارگري متکي است و آن را تأييد مي

هاي مختلـف فـردي و هاي ديـن اسـالم نيـز بـه مسـهله خودمهـارگري در عرصـهدر آموزه

، «ورع»، «صـبر»، «تقـوا»اجتماعي تأكيد فراواني شده است. اين عنوان در قالب مفاهيمي چـون

ي از ايـن مفـاهيم از اصـول و... مطرح شـده اسـت. البتـه برخـ« كظم غيظ»، «اعتدال»، «عفت»

آيند و برخي ديگر به مبابه نتايج خودمهارگري قابـل بحـو و بررسـي خودمهارگري به شمار مي

تقـوا رئـيس اخـال   36؛«التُّقي رئيسُ االخـال »نقل شده است كه  است. در روايتي از امام علي

اونـد از بنـدگان و تقوا نهايت خشنودي خد»اند:همچنين حضرت در روايتي ديگر فرموده«. است

الصـبر صـبران: »د: فرماينـمـىديگر نيـز چنـين در روايتى  37«.باشدخواسته او از آفريدگانش مي

صبر در برابر امـور ناخوشـايند و صـبر »صبر دو گونه است:  38؛«صبر على ماتکره و صبر عما تحب

توان گفت انسان در نگاه اسالمي با خودمهارگري در برابر در نتيجه، مي«. در برابر امور خوشايند

)امور ناخوشايند( و خودمهارگري در برابر معاصي و گناهـان )امـور  39هاهاي الهي و مصيبتفرمان

رسد در نگاه اسـالمي، خواهد شد. از طر  ديگر، به نظر مي« تقوا»خوشايند(، متخلق به فضيلت 

تـا  40ها و مظاهر دنياي مادي اسـتنيازي از مال، ثروت، انسانالزمة خودمهارگري، نوعي غنا و بي

در سايه آن انسان بتواند براي هدفي باالتر )كمال الهي( خود را از كشش بـه سـوي آنهـا حفـظ 

 كند.

وت معناداري در عامل عقايد ـ مناسک بـا خودمهـارگري بـاال و پـايين اما در مورد اينکه تفا

توان گفت در مباحو ديني آنچه بـه طـور مسـتقيم نيـروي خودمهـارگري را مشاهده نشد، مي
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هاي اعتقادي به طـور غيرمسـتقيم بـه هاي اخالقي است و آموزهدهد، آموزهتقويت و توسعه مي

هـاي اخالقـي ديـن بـيش از ديگر، پايبندي بـه آموزه پردازد. به عبارتمبحو خودمهارگري مي

 هاي اعتقادي با خودمهارگري رابطه دارد.پايبندي به آموزه

 در مورد اين پرسش كه آيا سطح اقتصـادي و اجتمـاعي خـانواده، رابطـة مببتـي بـا سـطح

بي گيري مـذهجهت نشان داد بين ميزانهاي پژوهشداري و خودمهارگري افراد دارد، يافتهدين

فـاوت و عوامل آن در ميان سه سطح )پايين، متوسب و خوب( اقتصادي و اجتمـاعي خـانواده، ت

 .جود داردومعناداري وجود ندارد؛ اما بين اين سطوح در ميانگين خودمهارگري تفاوت معناداري 

نشان داد كه ميـان سـه گـروه بـا وضـعيت اقتصـادي متفـاوت نتايج پژوهش آذربايجاني نيز

گيري مـذهبي تفـاوت معنـادار مشـاهده سب و خوب( در هيچ يک از عوامـل جهـت)پايين، متو

 41شود.نمي

گيري ممکن اسـت بـدين دليـل باشـد كـه توان گفت اوالً اين نتيجهدر تبيين اين يافته مي

مفاهيم طبقات اجتماعي پـايين، متوسـب و خـوب داراي ارزش كيفـي اسـت و بـه طـور كمّـي 

دهندگان وجـود دارد؛ ثانيـاً تمال تداخل و عدم تفاهم بـين پاسـخرو، احاند. از اينمشخص نشده

مفاهيم ناظر به طبقات اقتصادي در جامعـه داراي بـار ارزشـي و اخالقـي اسـت، پـس احتمـال 

ها وجود دارد .به هر حال، نداشتن تفاوت معنادار در اين مورد، وجود تفاوت را سوگيري در پاسخ

 42باشد.ديگر ميهاي كند و نيازمند پژوهشنفي نمي

نيز به  والبته به دليل عدم روايي بيروني مقيا  خودمهارگري استفاده شده در اين پژوهش 

هاي دانشگاهي برخوردارند، تعميم نتايج پژوهش علت ويژگي جامعه مورد پژوهش كه از آموزش

 به ديگر اقشار جامعه بايد با احتياط انجام گيرد.

هاي هاي ديگري در جامعهشود پژوهشوهش، پيشنهاد ميتر شدن ابعاد ديگر پژبراي روشن

شـود آزمـون تر نتايج، پيشنهاد ميپذيري مناسبمختلف ايران انجام شود. همچنين براي تعميم

 شده در اين پژوهش، در جامعة ايراني هنجاريابي شود.خودكنترلي استفاده
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