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  چکيده
انجام شـده اسـت.   اثربخشی یاد خدا بر خودمهارگري براساس منابع اسالمی  تعییناین پژوهش، با هدف 

بوده است. جامعـۀ آمـاري ایـن    آزمون با گروه کنترل پس –آزمون تجربی از نوع پیشروش پژوهش، نیمه
بـوده اسـت. نمونـۀ ایـن      1390- 1391پژوهش شامل طالب زن و طالب مرد حوزه علمیه قم در سـال  

ـترس در دو گـروه   نفر زن) بوده که به 20نفر مرد و  30نفر از طالب ( 50پژوهش،  صورت نمونه در دس
بوده است. متغیر  هنـر رفیعیمه خودمهارگري ناگیري، پرسشاندازهاند. ابزار آزمایش و کنترل جایگزین شده

ـتفاده از   ساخته بود که در سه هفته به گروه آزمایش ارائه شده است. یافتهمستقل بستۀ ذکر محقق ها بـا اس
دهد که یـاد خـدا میـزان    و آنالیز کواریانس، تحلیل شده است. نتایج نشان می tو آزمون  SPSSافزار نرم

  یش داده است.خودمهارگري افراد را افزا
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  مقدمه
  دهـد. هـاي روزانـه نشـان مـی    بر کشمکشرا ، تأثیر عمیق آن در زندگی بازشناسی اهمیت خودمهارگري

از شـهروندان امـروزي را متـأثر     زیـادي که تعـداد   ،مشکالت شخصی و اجتماعی ،پژوهشگران منظراز  
  ،اي کـه خودمهـارگري نامناسـب و نـاقص    گونهباشد. بهشکست در خودمهارگري می ازبرخاسته نموده، 

مصـرف مـواد و الکـل، جنایـت و خشـونت،      با مشکالت رفتاري و مهار تکانه از جمله پرخوري، سـوء  
 اي جنسی، بـارداري ناخواسـته، و اسـتعمال دخانیـات مـرتبط بـوده اسـت       ها، رفتار تکانهافراط در هزینه

دهند که یکـی از عوامـل مهـم    هاي زیادي نشان می). از سوي دیگر، پژوهش15، ص 1390، رهن(رفیعی
باشد. پژوهشگران بر رابطـه مثبـت و معنـادار    هاي گوناگون زندگی، خودمهارگري میموفقیت در عرصه

ــازگاري روان  ــا س ــارگري ب ــین خودمه ــط ب ــناختی، رواب ــرد  ش ــالیف و عملک ــرفت در تک ــردي، پیش   ف
  ) و نیز رابطـۀ منفـی خودمهـارگري   Michael & Willoughby, 2009, p. 69-93اند (کرده تحصیلی تأکید 
تحلیـل  ). در یـک فـرا  Baumeister & Vohs, 2004انـد ( و میزان بزهکاري و مصرف الکل را نشـان داده  

شـناس و باوجـدان، سـطوح بـاالتري از فعالیـت بـدنی، و       ، معلوم شد افـراد وظیفـه  رابرتزو  باگتوسط 
تر را در مقایسه بـا افـراد کمتـر    تر و رانندگی ایمنف کمتر الکل و مواد مخدر، عادات خوراکی سالممصر

دهند. همچنین شواهدي مبنی بر رابطه منفی خودمهـارگري و جنایتکـاري وجـود    شناس نشان میوظیفه
و مـدیریت   خشـم کمتـر   ،افراد با خودمهـارگري بـاال  ). Michael & Willoughby, 2009, p. 69-93دارد (

  ).Tangney & et al, 2004, p. 271-322(اند بهتر خشم را گزارش نموده
اهمیت خودمهارگري در زندگی انسان موجب شده است که پژوهشگران عوامل اختصاصی افـزایش  

 قابلیـت پیشـرفت حتـی در بزرگسـالی را داراسـت     که خودمهـارگري  خودمهارگري را بررسی کنند؛ چرا
)Baumeister & et al, 2007, p. 516-539جویی معنوي هاي دینی و دینداري، از جمله خودنظم). فعالیت

جویی معنوي داراي یک جاذبه قـوي همگـانی بـراي    اند. سازه خودنظمرا یکی از این عوامل مهم شمرده
ابـزار  کننـد.  طور واقعـی آنهـا را اتخـاذ مـی    هاي روزانه بوده، که بسیاري از افراد دیندار بهتوضیح تصمیم

هـاي  گـراي برنامـه  جویی معنوي، اخیراً از طریق تعاریف هـدف طراحی و عملیاتی نمودن سازه خودنظم
  ).48، ص 1390هنر،تر گردیده است (رفیعیفراهمتحقیقاتی بر روي دین و معنویت، 

  امروزه مطالعات زیادي وجود دارد که چگونگی تأثیر دینـداري و معنویـت را بـر سـالمت جسـمی     
هـاي  معتقد اسـت: آمـوزه   روبرت آمونز). 1384احسان و دیگران، دهند (بهرامینظر قرار میانی مدو رو 

  شـود بهزیسـتی مـی  سـازد، موجـب افـزایش    دینی به این علت که یکپارچگی شخصـیت را فـراهم مـی   
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ه انـد کـ  هاي خود به این نتیجه رسـیده ) به عالوه، برخی دیگر از محققان در پژوهش1378بزرگی، (جان
احسـان و  زا داشته باشد (بهرامیهاي تنیدگیاي در اثرگذاري بر موقعیتکنندهتواند نقش تعیینمذهب می

هاي مستقیم خودمهـارگري در  به وجود آموزه ،بامیسترو  جییر، از جمله مؤلفان ). برخی از1384دیگران، 
تـوانیم از مـتن   و معتقدند که ما مـی ند دانآن را یکی از ثمرات اساسی دینداري می ،متن دین اذعان داشته

ن را در قلمروهـاي  آ ،هـاي خودمهـارگري دینـی نمـوده    هاي دینی، اقدام به طراحی و ساخت مدلآموزه
قدرت دین ، نمحققا ). برخیOman & Thoresen, 2005, p. 435-459( شناسی به کار بندیمروان گوناگون

مورد بررسی را وسیله ابزار بهبودي خودمهارگري به ،مندانه اخالقیدر پرورش و تقویت رفتارهاي فضیلت
. از انـد مورد بررسی قـرار داده  ،پردازدکه دین به تسهیل عناصر خودمهارگري می را هاییشیوه و قرار داده

هاي دینی، غالباً ). گروهGeyer & Baumeister, 2005, p. 412-434است ( گري بر رفتارنظارتاین جمله، 
گـري  بـه خـود نظـارت   » گزارش روزانه معنـوي «یق دعا، مدیتیشن، بازخوانی یا تداوم یک افراد را از طر

کنند که خداوند متعال نیز رفتار آنها را مورد داران خود یادآوري میکنند. برخی ادیان، به طرفترغیب می
  ).Ibid( کندگري فراهم میدهد. این خود، انگیزه مضاعف را براي دقت در خودنظارتنظارت قرار می

عنوان عامل گشایش و تعـالی روانـی یـاد    از برقراري ارتباط با خدا و یاد او، به هاي اسالمی،در آموزه
صـورت خـاص، بـر    آورد و بـه بخشـی بسـیاري را بـه ارمغـان مـی     شناختی و سالمتشده که آثار روان

رَ   منْ«فرمودند:  علی ). امیرالمؤمنین42، ص 1390، گذارد (نورعلیزاده میانجیخودمهارگري اثر می مـع
هرِ قَلْبهالْج رِّ وی السف الُهأَفْع نَتسامِ الذِّکْرِ حوخداوند، دل خود را معمور نگاه ؛ آن کس که با یاد دائمی»بِد

  ).458، ص 1376دارد، تمام اعمالش در پنهان و آشکار، پسندیده و نیکو خواهد بود (لیثی واسطی، 
دنبـال دارد، از  هاي بحرانی و تنیدگی شدید، که زمینۀ کاهش کنترل رفتار را بـه در موقعیت قرآن کریم

 ،آنـان کـه چـون مصـیبتى بـه ایشـان رسـد       «خوانیم: عنوان نمونه، میخواهد به یاد خدا باشند. بهافراد می
 یـاد است که اگر  همین امر موجب شده). 156بقره: (» گردیمگویند ما از آن خداییم و به سوى او باز مى
داشت و موجب تعالی انسـان و رسـیدن بـه مراحـل عـالی      مکرر خداوند اثر سازنده در روح انسان نمی

  .)31، ص 1382مصباح، ( گرفتگشت، مورد سفارش و تأکید قرار نمیتوجه به خداوند نمی
اسـالمی، ایـن    با توجه به اهمیت یاد خدا در دین اسالم و تأثیر آن بر خودمهارگري بر اسـاس منـابع  

هـاي  پژوهش بر آن است تا تأثیر یاد بر خودمهارگري را به صورت تجربی بررسی کند. بنـابراین، فرضـیه  
  گیرد:پژوهش چنین شکل می

  دهد.دار افزایش میصورت معنا. یاد خداوند، میزان خودمهارگري افراد را به1

۲۲     ۱۳۹۲، سال ششم، شماره دوم، تابستان  

 بیشتر مؤثر است.. اثربخشی یادخدا بر خودمهارگري، بر زنان نسبت به مردان 2
  . تفاوت اثربخشی یاد خدا بر خودمهارگري در دو گروه مجرد و متأهل معنادار است.3

  روش پژوهش
آزمون با گروه آزمـایش و کنتـرل بـوده اسـت.     پس - آزمون تجربی و از نوع پیشروش این مطالعه، نیمه

یه مؤمنیـه شـهر قـم در سـال     و طالب مرد مدرسه علمالزهرا جامعۀجامعه آماري، شامل کلیه طالب زن 
نفـر زن) بـوده کـه     20نفـر مـرد و    30نفـر از طـالب (   50بوده است. نمونه این پژوهش،  1390- 1391

اند؛ به ایـن صـورت کـه گـروه     صورت نمونه در دسترس، در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدهبه
و نیـز گـروه    الزهـرا جامعۀوه آزمایش آزمایش مدرسه علمیه مؤمنیه و گروه کنترل پانزده نفر شدند. گر

کنترل ده نفر بودند. در گروه آزمایش، متغیر مستقل، یعنی بستۀ ذکر به مدت سـه هفتـه بـه آنهـا ارائـه و      
ها بر اساس آن عمل نمودند. در گروه کنترل، متغیر مستقل اعمال نشده است. هر گـروه طـی دو   آزمودنی

  اند.نامه خودمهارگري ارزیابی شدهآزمون، با پرسشآزمون و پسمرحله پیش
 1390در سـال   هنـر رفیعـی نامه خودمهارگري بوده که توسط گیري، پرسشاندازهابزار  ابزار پژوهش:

بنـدي شـده و شـامل پـنج     اي، درجهدرجه 4باشد که با لیکرت سؤال می 64تهیه و تدوین شده و داراي 
سـؤال؛ خودمهـارگري    11گري و مهار رفتاري بـا  نظارتسؤال؛ خود 26عامل (انگیزش خودمهارگري با 

سـؤال) اسـت.    7پـذیري  سـؤال و عامـل هـدف    9سؤال؛ خودمهارگري جنسی  11رفتاري با  - هیجانی 
باشـد. نظـرات   (خودمهـارگري پـایین) مـی    64ترین نمره (خودمهارگري باال) و پایین 256باالترین نمره 

/. بـوده کـه در سـطح    257 کنـدال /. و ضریب تطابق 96از  کارشناسان براي بررسی روایی محتوایی باالتر
باشد. روایی مالکی با محاسبه ضریب همبستگی مقیاس حاضر و دو مقیـاس هـم ارز بـه    ./. معنادار می1

/. معنادار است. نتیجۀ بررسی روایی سـازه، بـه شـیوه تحلیـل     01/. بوده و در سطح 403/. و 587ترتیب، 
 315/34/. بوده کـه در مجمـوع،   3عامل با بار عاملی باالتر از  5/.؛ استخراج 2ارزش ویژه بیش از عاملی با

  کند.درصد واریانس کل مقیاس را برآورد می
/. و 900/. و 942ترتیـب،  در دو مرحله آزمایشی و نهایی بـه  کرنباخدر بررسی اعتبار مقیاس، ضریب آلفاي 

ـا       /. بـ 666گانه، همگی باالتر از ضرایب آلفاي عوامل پنج ـاس برابـر ب /. 753وده و همبسـتگی بـین دو نیمـه مقی
  /. معنادار است.0001/. بوده و در سطح 692بازآزمون نیز برابر  –باشد. ضریب همبستگی آزمون می

 عنوان یکی دیگر از ابزار استفاده گردید.ساخته، بههمچنین از بستۀ ذکر محقق
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عنـوان ابـزار سـنجش، در ایـن پـژوهش      بـه  هنـر رفیعـی با توجه به اینکه مقیاس خودمهارگري 
مشخص شده بود، براي ساخت بستۀ ذکر نیز محقق تالش نموده است ذکرهایی از آیات و روایات 
انتخاب نماید که با این پنج عامل ارتباط داشته و موجب تقویت ایـن عوامـل در آزمـودنی شـوند.     

نظر در این زمینـه، مشـورت و   ن صاحببنابراین، در گتم اول، با در نظر گرفتن این عوامل، با استادا
شد بتوان در آنها اذکار یـا فرازهـایی در   به کمک آنان، فهرست منابع دست اولی که احتمال داده می

آوري گردید. با رجوع به آن منابع و تـالش فـراوان، بسـتۀ اولیـه     راستاي بستۀ ذکر پیدا نمود، جمع
کر، بسته مذکور براي بررسی میـزان روایـی محتـوایی    ذکر آماده شد. بعد از آماده شدن بسته اولیۀ ذ
شناسی ارائه شده و از آنان خواسته شد تا نظـر  و روانآن، به هفت نفر از کارشناسان علوم اسالمی 

هاي خودمهارگري، در یـک مقیـاس   شده با مؤلفهخود را در زمینه میزان مطابقت آیه یا ذکر انتخاب
منظـور اطمینـان از   آوري نظـرات کارشناسـان، بـه   . پس از جمعاي اعالم نمایندلیکرت چهار درجه

 4و  3نفر از هفت نفر کارشـناس، بـه آنهـا نمـرات      4وجود توافق باال، موارد پیشنهادي که حداقل 
 داده بودند، انتخاب و بقیه که امتیاز کمتري آورده بودند، از بستۀ ذکر حذف شدند. در نهایت، بسـتۀ 

  .نهایی ذکر، آماده گردید

  هاي پژوهشيافته
منظـور  دهـد. بـه  دار افـزایش مـی  صـورت معنـی  فرضیه اول: یاد خداوند، میزان خودمهارگري افراد را بـه 

  استفاده شده است. tبررسی معناداري تفاوت دو گروه آزمایش و گواه از آزمون 
 tآزمون دو گروه آزمودنی و گواه با آزمون آزمون و پس: مقایسه نمره پیش1جدول

 هامیانگین تفاضل داريمعنی سطح درجه آزادي tمقدار   شدهنمرات زوج  هگرو

 - 40/14 000/0 24 - 376/4  آزموننمره پس - آزموننمره پیش آزمایش
 04/3 087/0 24 782/1  آزموننمره پس - آزموننمره پیش گواه

آزمـون و  زمـایش بـین پـیش   دهد که تفاوت معناداري در گروه آ، نتایج نشان می1با توجه به جدول 
آزمـون بیشـتر   دار از میانگین نمـره پـیش  صورت معنیآزمون بهآزمون وجود دارد. میانگین نمره پسپس

، آن را تأییـد نمـاییم. در گـروه    tاست. و این همان فرضیه تحقیق است که توانستیم با استفاده از آزمـون  
  دارند.نیکدیگر  باداري آزمون تفاوت معنیآزمون و پسگواه، نمره پیش

  مهارگري، در زنان نسبت به مردان بیشتر مؤثر است.فرضیه دوم: اثربخشی یاد خدا در متغیر خود
  استفاده شده است. tمنظور بررسی معناداري تفاوت دو گروه آزمایش و گواه از آزمون به
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 tن آزمون دو گروه آزمودنی و گواه با آزموآزمون و پس: مقایسه نمره پیش2جدول 

 هامیانگین تفاضل داريسطح معنی درجه آزادي tمقدار   جنسیت  نمره  گروه

 آزمایش
 - 36/11 095/0  23 - 74/1 زن –مرد   آزموننمره پیش
 - 86/12 041/0 23 - 17/2 زن –مرد  آزموننمره پس

 گواه
 - 90/12 126/0 23 - 58/1 زن –مرد   آزموننمره پیش
 - 80/19 016/0 23 - 59/2 زن –مرد  آزموننمره پس

آزمـون  دهد کـه میـانگین نمـره پـس    نشان می 2هاي جدول داري آزمون، یافتهباتوجه به سطح معنی
  داري وجود دارد.خودمهارگري بین مردان و زنان گروه آزمایش تفاوت معنی

از  آزمـون زنـان در گـروه گـواه، بیشـتر     دهد که میانگین نمره پـس نشان می 2همچنین نتیجه جدول 
منظور بررسی معناداري تفاوت دو گـروه آزمـایش و گـواه از نظـر     میانگین نمره مردان است. در ادامه، به

  اثربخشی یاد خدا بر مردان و زنان از تحلیل کواریانس استفاده شده است.
 آزمون): نتایج آزمون کواریانس گروه آزمودنی (پس3جدول 

 منبع مجموع مجذورات ديدرجه آزا میانگین مجذورات F سطح معناداري
009/0 920/5 306/1022 2 612/2044(a) مدل تصحیح شده 

 جدا شده 884/30004 1 884/30004 766/173 000/0

 سن 305/1051 1 305/1051 088/6 022/0

 جنسیت 820/1765 1 820/1765 226/10 004/0

 خطا 828/3798 22 674/172  

 مجموع 000/1032823 25   

 مجموع تصحیح شده 5843.440 24   

  دهد که متغیر سن، تأثیرگذار بوده است.، نشان می3نتیجه جدول 
 آزمون): نتایج آزمون کواریایس گروه گواه (پس4جدول 

 منبع مجموع مجذورات درجه آزادي میانگین مجذورات F سطح معناداري
025/0 366/4 474/1473 2 948/2946(a) مدل تصحیح شده 

 جدا شده 334/7437 1  334/7437 037/22 000/0

 سن 708/594 1 708/594 762/1 198/0

 جنسیت 732/110 1 732/110 328/0 573/0

 خطا 892/7424 22 495/337  

 مجموع 000/940825 25   

 مجموع تصحیح شده 840/10371 24   

 دهد که متغیر سن بر گروه گواه، اثرگذار بوده است.نشان می 4اطالعات جدول 
  یاد خدا در متغیر خودمهارگري، در افراد متأهل نسبت به مجرد، بیشتر مؤثر است. اثربخشیرضیه سوم: ف

  استفاده شده است. tمنظور بررسی معناداري تفاوت دو گروه آزمایش و گواه، از آزمون در ادامه، به
  

  tن آزمون دو گروه آزمودنی و گواه با آزموآزمون و پس: مقایسه نمره پیش5جدول 
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 هاتفاضل میانگین داريمعنی سطح درجه آزادي tمقدار   وضعیت تأهل  نمره  گروه

 آزمودنی
 - 55/07 285/0 23 - 094/1 متأهل –مجرد   آزمونپیش

 - 92/5 373/0 23 - 908/0 متأهل –مجرد  پس تست

 گواه
 - 53/13 001/0 23 - 711/1 متأهل –مجرد   آزمونپیش
 - 46/17 033/0 23 - 273/2 لمتأه –مجرد  آزمونپس

آزمون خودمهارگري گـروه مجـرد و متأهـل،    دهد که بین میانگین نمره پسنشان می 5نتیجه جدول 
شـود. بـا توجـه بـه     دار نیست و فرض برابري میانگین نمرات گروه مجرد و متأهل تأیید میتفاوت معنی
وه گواه، بین مجرد و متأهـل، تفـاوت   آزمون خودمهارگري گرداري آزمون، میانگین نمره پسسطح معنی

  داري وجود دارد.معنی

  گيريبحث و نتيجه
براساس نتایج این پژوهش، میزان خودمهارگري در گروه آزمایش پس از انجـام مداخلـه، در مقایسـه    

آزمـون در گـروه   آزمـون و پـس  کـه نتـایج پـیش   حالیبا قبل از مداخله، افزایش معناداري داشته است. در
  شود.توجهی نداشته است. بنابراین، با توجه به نتایج این پژوهش، فرضیه تأیید میغییر قابلکنترل، ت

هاي مرتبط، شواهدي وجود دارد که این یافته را مورد تاییـد  شده در حوزههاي انجامدر میان پژوهش
)، عابـدینی  1390بزرگـی ( هنـر و جـان  توان به پژوهش رفیعـی ها، میدهند. از جمله این پژوهشقرار می

طـور مـنظم بـه    دهد افرادي که بهاشاره کرد. نتایج پژوهش هانت نیز نشان می) 1389و رضایی () 1389(
برنـد و از سیسـتم ایمنـی بـاالتري     هاي مذهبی دارند، از فشار خون باال رنج نمیروند و فعالیتکلیسا می

اد مخـدر و مشـروبات الکلـی در آنهـا     برخوردارند، امید به زندگی در آنها زیاد، و گرایش به مصرف مـو 
ایـن نتیجـه رسـید افـرادي کـه در       ههاي خـود بـ  همچنین شولر در پژوهش). 1388 ،يکمتر است (اکبر

کننـد، میـزان   طـور معنـادار، کمتـر از الکـل اسـتفاده مـی      دهنـد، بـه  کلیساها مراسم دعا و نیایش انجام می
مـداري  طـور مسـئله  سـائل و مشـکالت زنـدگی بـه    کوشند با مافسردگی در آنها بسیار پایین است و می

  ).Shuler, 1994, p. 106-113برخورد نمایند (
عملی یاد خدا را، جلـوگیري از فسـاد    ۀاست که نتیجهاي اسالمی یافتۀ پژوهش، همسو با آموزه این

 ،یواسـط  یثـ ی؛ ل140، ص10، ج 1374 ،يرازیدانـد (مکـارم شـ   و گناه، و موجب خودمهارگري افراد می
مـؤثر   یار). باورمندى انسان به حضور خداوند، در بازدارندگى او از گناهان بسـ 8297، ح 458، ص 1376

گاه توان مهار انسان در پنهان را ندارنـد. امـا ایمـان و اعتقـاد بـه      است. به دلیل اینکه نیروهاى بیرونى هیچ
یـاد  ). 75، ص 1389 ،یشـود (اسـحاق  حضور خداوند در نهان و آشکار، موجب خودمهارگري انسان می
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خدا و پناهندگی به او، بهترین راهکار رهایی از دام شیطان اسـت؛ چـون هـیچ زمـان و زمینـی خـالی از       
ه   «کنند: ). آیات الهى نیز بر همین باور تأکید مى1391 ،یآمليحضور خدا نیست (جواد أَ لَم یعلَم بِـأَنَّ اللـَّ

  بیند.داوند همه اعمالش را مىداند که خ؛ آیا انسان نمی)14(علق:» یرى
آمده از این پژوهش، فرضیه دوم را نیز مورد تأیید قرار داده است. بـا توجـه بـه سـطح     دستبه نتایج

آزمون زنـان در گـروه آزمـودنی بیشـتر از مـردان اسـت. در نتیجـه،        داري آزمون، میانگین نمره پسمعنی
گفت: در ماهیت و سرشـت وجـودي،    توانیم جهینت نیا نییاي که مطرح گردید، تأیید شد. در تبفرضیه

 ةتفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد؛ هر دو از گوهر انسانی مشترکی برخـوردار هسـتند. آنـان در جـوهر    
انسانیت و خمیرمایه رشد و کمال، تفاوتی ندارند، بلکه زن و مرد دو فرد، از یک نوع هستند. قرآن وقتـی  

خاصـی از مـرد یـا زن اختصـاص      صـنف گوید، آنها را به نسان سخن میهاي ااز استعدادها و توانمندي
استفاده کرده و هیچ استثنایی در حق زنان یا تفضیلی بـراي مـردان   » ناس«، »انسان«جا از واژة نداده و همه

هـاي متعـدد زن   ). از سوي دیگر، تفـاوت 72؛ احزاب: 30؛ روم: 78؛ مومنون: 16قایل نشده است (حجر: 
هـاي  مورد باور و تأکید همـه دانشـمندان در رشـته    ناختی،عاد گوناگون جسمانی، عاطفی و شو مرد در اب

تـر زنـان بـه امـور عـاطفی و      گـرایش قـوي  ). 1384 ،يشناسان اسـت (احمـد  گوناگون و از جمله روان
ادراك در  ةشـود، و پدیـد  هاي گوناگون، که در برابرشان ایجاد میشود از میان محركاحساس، سبب می

محرکی پاسخ گوینـد کـه تناسـب و سـنخیت بیشـتري بـا روح        بههاست، گویی به آن محركع پاسخواق
گـردد کـانون توجـه وي بـه     شان دارد. در نتیجه، عاطفی بودن جنس مؤنث موجب میحساس و عاطفی

گذاري ایـن عامـل   اند و تأثیرکه مردان کمتر عاطفیحالیامور مناسب و همسو با عواطف جلب گردد. در
رسد یـاد خـدا تناسـب بیشـتري بـا روح عـاطفی و       به نظر می ابراین،تر است (همان). بنر آنان ضعیفد

  حساس زنان داشته باشد.
آزمـون خودمهـارگري، بـین مـردان و     داري آزمون، میانگین نمره پسبا توجه به سطح معنی همچنین

هـاي  تواند بـه دلیـل همـان تفـاوت    داري وجود دارد. این تفاوت، میزنان در گروه گواه نیز تفاوت معنی
هـا  تفـاوت  ایـن متعدد زن و مرد در ابعاد گوناگون جسمانی، عاطفی و شناختی باشد که به آن اشاره شد. 

شود که زن نسبت به مرد، گرایش بیشتري به یاد خدا داشته باشد و در نتیجـه، میـانگین نمـره    موجب می
سـاخته اسـتفاده نکردنـد.    نـد کـه از بسـتۀ ذکـر محقـق     چخودمهارگري زن باالتر از گروه مرد باشد. هـر 

آنها، پژوهش کالنتـري و فتـاحی    لهدهند. از جمشواهدي وجود دارند که این یافته را مورد تأیید قرار می
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کل ذکر در دانشـجویان دختـر و پسـر، گـرایش بـه ذکـر        ةمیانگین نمر ۀاست که براساس مقایس) 1389(
  ها بیشتر از پسرها است.طور معناداري در دخترتوحیدي به

دهد که فـرض برابـري میـانگین نمـرات گـروه مجـرد و متأهـل، تأییـد         این پژوهش نشان می ۀنتیج
اي که مطرح شده بود، تأیید نشد. این یافته، همسو با آیات و روایـات بسـیاري   شود. در نتیجه، فرضیهمی

تفاوتی قائـل   ردو بین افراد متأهل و مج صورت عام و مطلق بر اثرگذاري یاد خدا تأکید دارنداست که به
  اند.  نشده

هاي مرتبط، شواهدي وجـود دارد کـه ایـن یافتـه را مـورد      گرفته در حوزههاي انجاممیان پژوهش در
و ) 1388، اکبـري ( )1389هنـر ( توان به پـژوهش رفیعـی  ها، میدهند. از جمله این پژوهشتأیید قرار می

ـ   نمود که تفاوت معنی ) اشاره1389کالنتري و فتاحی ( دسـت نیامـده    هداري بین افراد مجـرد و متأهـل ب
  است.

، )3آزمـون گـروه آزمـودنی (جـدول    آمده از تحلیل کواریانس در رابطه با پـس دستنتایج به براساس
گذار بوده است؛ یعنی هرچه سن در گروه زنـان بـاالتر رفتـه اسـت، نمـره      سن بر نتایج فرضیه دوم تأثیر

م در آنان افزایش پیدا کرده است. در عین حال که هم با لحاظ متغیر سـن و هـم بـدون    خودمهارگري ه
باشد، و اصل فرضیه دوم مورد تأییـد اسـت، ولـی    آن، اثرگذاري یاد خدا بر گروه زنان بیشتر از مردان می

  شد.تر میها همگن بود، معناداري یاد خدا دقیقاگر سن آزمودنی
آزمـون گـروه گـواه    آمـده از تحلیـل کواریـانس، در رابطـه بـا پـس      دسـت براساس نتایج به همچنین

گذار بوده است، و معناداري در گروه گواه، بـه دلیـل متغیـر سـن     سن بر نتایج گروه گواه تأثیر) 4(جدول
 شـود کنیم، دیگر معنادار نیسـت. پـس مشـخص مـی    که متغیر سن را حذف میبوده است؛ زیرا هنگامی 
  نبودن سن، در گروه گواه بوده است. معناداري، به دلیل همگن

این پژوهش، انجام پژوهش در میان افراد و محیط مـذهبی (طـالب، شـهر قـم)      محدودیتمهمترین 
هـاي  هـا، ایـن پـژوهش در نمونـه    پذیري یافتهشود براي افزایش گستره تعمیماست. بنابراین، پیشنهاد می

تکـرار   سـت، ی که میزان خودمهارگري آنان پـائین ا هایویژه جامعهتر و در سطوح مختلف مردم، بهجامع
هاي هنجار و ناهنجار جامعـه در زمینـه اثربخشـی یـاد خـدا بـر       گردد که گروهشود. همچنین پیشنهاد می

شـناختی  شود پژوهشی مستقل در زمینه آثار روانخودمهارگري آنان مورد بررسی قرار گیرند. پیشنهاد می
  یاد خدا انجام گیرد.
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