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  آزردگی روان بینی پیش در حسادت و حرص کبر، اخالقی صفات نقش

  
    sabbas61@gmail.comشناسی عمومی مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی دانشجوي دکتري روان/ سیدعباس ساطوریان

  23/8/1394: پذیرشـ  15/4/1394: دریافت

  چکيده

 یمنظـور بررسـ   بـه  ،پژوهش توصـیفی این داند.  ید سالمت روان میتهد یرا از منابع اصل یل اخالقیاسالم رذا يها آموزه

از نفـر   384منظـور،   ه است. بدینآزردگی انجام گرفت روان بینی در پیش »حسد«و  »حرص«، »کبر«نقش صفات اخالقی 

ــه ریخمــ »آزاد اســالمی« ان دانشــگاهیدانشــجو ــه«وش ن ب ــگ نمون ــه یتصــادف يری انتخــاب شــدند. از  »يا چندمرحل

 يبـرا  »حسـادت «و  »تواضع - تکبر«، »قناعت - حرص« یاسالم يها اسی، مق»تیشخص« یعامل پنج  هاي نامه پرسش

ـ گـام تجز  بـه  ون گامیهمبستگی پیرسون و رگرسروش و با استفاده از  هها استفاده شد داده يآور جمع صـورت   لیـ ه و تحلی

، »سـه یمقا اندوه«، »ياز مادیت و نیمحروم«، »ت و حقارتیاحساس محروم« يها مؤلفهدهد  میج نشان ی. نتاستگرفته ا

ـ  »يمـاد  یختگیمهارگسـ «، و »گرانیبه سلب نعمت از دعالقه «، »ید اجتماعییاز به تأین« ـ یب شی، تـوان پ بخشـی از   ین

ـ ازمنـد ب یص و حسود را نی، متکبر، حرین درونگاه مطمئیرا دارد. احساس حقارت و فقدان پا یآزردگ انس روانیوار رون از ی

گـردد فـرد بـا     یمتعدد همراه شد، سـبب مـ   یجانات منفیه پس از آنکه با تجربۀکند و  یم یط و روابط اجتماعیخود، مح

  .دیدرصدد جبران برآ يو رفتار یجانی، هیشناخت يها سازوکار

  ردگی.آز صفات اخالقی، کبر، حرص، حسادت، روان ها: کلیدواژه
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  مقدمه

سـازد   معـین را فـراهم مـی   اي  گویی به شیوه هاي شخصیتی شکلی از آمادگی شخصی براي پاسخ ویژگی

گرایـی،   الگـوي پـنج عـاملی (توافـق     )McCrae( کـرا  مـک و  )Costa( کاسـتا ). 295ص، 1385(کریمی، 

ي ترجیحی خود براي بند عنوان طبقه آزردگی و گشودگی به تجربه)را به گرایی، روان وجدانی بودن، برون

ساختار شخصیت برگزیدند و آنها را با گسترة وسیعی از متغیرهاي شخصی مرتبط کردند (آشتون و لـی،  

شناسـان دارد (اسـمیت و    ، فراگیرتـرین توافـق را در بـین روان    ). پذیرش این پنج بعـد شخصـیتی  2005

 هـایی همچـون غـم،    گـی اسـت کـه ویژ  » آزردگی روان«). یکی از این صفات 471ص، 2003همکاران، 

قـرار  در خلـق، احسـاس و آرامـش     یجانیه يداریو در قطب مخالف آن، پادارد  یتیرضانات و یعصبان

و  یاضـطراب، خصـومت، زودرنجـ    يها یژگیو يآزرده دارا ). افراد روان2004دانالن و همکاران، دارد (

مـداري و   بـا هیجـان   »آزردگی وانر«). ویژگی 1390ان، یو سماوات یقیحقبودن هستند ( ینیب شیپ  رقابلیغ

 ،هـاي ضـداجتماعی   این ویژگی نگـرش داراي ). افراد 2010مارك و داوینا، مدیریت اجتنابی رابطه دارد (

) دارنـد  2005کـالرك و رابرتسـون،   و خودمحوري ( ،ولیتیئمس بی ،)1998هانسن، پرتی در کار ( حواس

). 1390حقیقـی و سـماواتیان،   شـود ( هـاي عملکـردي    سـنجش گیري بیشـتر   موجب جهتتواند  که می

ـ منفی مثل اضطراب، غم، ترس، احساس گناه، کالفگـی دا  ها به هیجانعالقه ، »گرایی آزردگی روان« م، و ی

  ).2008تراچیانو و همکاران، شود ( گرایش به اتخاذ احساسات منفی نسبت به وقایع تعریف می

اخـالق   دار، تحقیق در زمینـۀ  ی مثبت، عهدهسشنا شناسی اخالق و رویکرد روان ها اخیر، روان در سال

هـاي مثبـت    معطوف بـه برخـی ویژگـی   بیشتر ها  اما این تالش .اند ل گشتهیو به دستاوردهایی نیز نا  شده

شناسـی   ل) هنوز جایگاه مناسب خود را در روانیهاي منفی اخالقی (رذا اخالقی (فضائل) بوده و ویژگی

تــرین  مباحــث اخالقـی از مهــم ایــن در حــالی اسـت کــه  ). 1393ان و همکـاران،  یــهرات(اســت   نیافتـه 

هایی که موجب اخـتالل در   شناختی در اسالم است. در این میان، ویژگی هاي روان هاي پژوهش خاستگاه

اندازنـد   را بـه خطـر مـی   بیمـار  و روانـی   شوند و گاه حتی سالمت جسمی  کارکرد فردي و اجتماعی می

و سـازگاري  شـوند   می  سطح سالمت روانی و جسمی يه موجب ارتقاهایی ک (رذایل اخالقی) و ویژگی

 ،»کبـر «از  تـوان  مـی  ،ملـۀ آنهـا  ند. از جاي دار (فضایل اخالقی)، اهمیت ویژهکنند  میاجتماعی را تقویت 

  .نام برد» حسادت«و » حرص«

توجـه  بسیار  »حسادت«و  »حرص«، »تکبر«  صفاتدر آیات و روایات و منابع اخالقی و تاریخی، به 

آغـاز خلقـت انسـان بـه چشـم      از ، کـه در داسـتان انبیـا و    هستند نخستین صفات رذیلهاین شده است. 
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 معصـیت  و گنـاه  سرچشـمۀ  اولـین  .دارنـد  هـایى  سرچشمه گناهان«: دفرماین می سجاد . امامندخورد می

 از و ورزیـد  تکبر و کرد امتناع خدا فرمان انجام از ،آن خاطر به و بود ابلیس گناه که است تکبر پروردگار

 »شـد  حـوا  و آدم ناحیـۀ  از اولـى]  تـرك  معنـاي  [به گناه سرچشمۀ که بود حرص سپس و .شد کافران

به اعتقاد بسیاري از علماي اخالق، ریشۀ همۀ رذایل اخالقـی   .)401و  400صق، ذیل الکبر، 1416قمی، (

). در 21ص، 2، ج 1378شـیرازي،   (مکـارم است  »تکبر استکبار«،  ها و صفات زشت انسانی و همۀ بدبختی

  و خصـلت   تنها مشخصـه   ، گوییجاهااز   در بسیاري  که   تأکید شده  عنصر چنان  این  مجید نیز بر نقش  قرآن

). اساس تکبر این است که انسان از اینکه خـود را  60 :غافر؛ 60 :؛ زمر146 :است (اعراف  پدیده  ار همینکفّ

شود: نخست اینکـه بـراي    آرامش کند. بنابراین، تکبر از سه عنصر تشکیل میبرتر از دیگري ببیند، احساس 

مقـام خـود را برتـر     اینکه سوم، ۀمرحل .ل شودیقا دیگر اینکه براي دیگري نیز مقامی . ل شودیقا خود مقامی 

  ).45ص، 2، ج 1378ببیند و احساس خوشحالی و آرامش کند (مکارم شیرازي، ز او ا

ق، ج 1407کلینی، ی(نیبه صدرنشـ عالقه  :ل را برشمردیذحاالت توان  یتکبر، م يها از جمله همبسته

 )؛13، ح 124صنداشـتن (همـان،    گذشـت  داشـتن (همـان)   گـران یع سالم از دتوقّ )؛6، ح 122ص، 2

بـه انجـام   عالقه نداشـتن   )؛8506، ح 701ص، 3ق، ج 1409متقی، ( ایر (همان)؛ در کنترل خشم یناتوان

 مجادلـه  ؛)7162، ح 311ص، 1366 تمیمی، ( نداشتن دوست )؛7793(همان، ح  هروزان یشخص يکارها

 بـه  نازیدنو  ؛)355ص، 1390، يریتحرگرفتار شدن به گناهان ( )؛6، ح 122ص، 2ق، ج 1407کلینی، (

 احسـاس  و ماننـد آن  و علـم  نسـب،  و حسـب  و ثروتمندي اندام، تناسب و زیبایی جسمی، قدرتمندي

ـ از امتنـاع   )؛15(فصلت:  آنها خاطر هب استحقاق نشـاط   )؛850، ح 5ص، 1366 ، آمـدي  تمیمـی ي (ریادگی

 تحقیـر  )؛402ص، 5ق، ج 1408، طبرسـی  نوري( استغفار ترك )؛192خ (سیدرضی،  در عباداتنداشتن 

ــران ــی، ( دیگ ــی، ؛ 217ص، 70ق، ج 1404مجلس ــود؛ 8ح  ،424ص، 3ق، ج 1407کلین  )؛39و  38 :ه

 :نحـل ( از محبـت خداونـد   يدور )؛9، ح 424ص، 3ق، ج 1407کلینی، ( اهلش به طعنه و حق به جهل

در و )؛ 13(اعــراف:  و ذلــت ي، خــوار)35؛ غــافر: 146 :اعــراف؛ 43 :فــاطر( از راه راســت يدور )؛23

  .)8؛ جاثیه: 7(لقمان:  عذابنهایت، 

ـ یمتـون د در که  ،از تکبر)پس ( صفت از صفات رذیله دومین خلقـت   در داسـتان انبیـا و آغـاز   و  ین

ق، 1416 ؛ قمـی، 81ص، 2، ج 1378(مکـارم شـیرازي،    اسـت  »حـرص «خـورد،   انسان بـه چشـم مـی   

 آدمـى  کـه  نفسـانى  است صفتى و حالت: «گوید می »حرص« اصطالح تبیین در) 1387( نراقی .)401ص

 نآ و کنـد  اکتفـا  معینـى  مقـدار  و حـد  بـه  آنکـه  بـى  انگیـزد  مى بر ،ندارد نیاز بدان آنچه آوردن گرد بر را
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 رذایـل  از را آن نیـز ) 1377( نراقـی . »اسـت  آن انـواع  مشهورترین و دنیا دوستى هاى شاخه نیرومندترین

احتیـاج دارد،   آن بـه  آنچـه  ازبـیش   جمـع  بـه  را آدمى که داند می نفسانی صفتى و یانشهو ةقو به متعلق

 را آن نیـز  ادلعـ  حـداد . اسـت  مهلـک  صفات جمله از و دنیا، حب شعب از یکى صفت این .دارد وامى

  .)19ص، 13، ج 1388داند (حداد عادل،  می) 19 معارج:( قرآن در »هلوع« مفهوم مترادف

 حـرص  نزدیک معنایى که است شده استفاده اصطالحاتى و الفاظ از گاهى اخالقى، روایات در

 بابویـه،  ابـن  ؛53 ، ن1378سیدرضی، ( نَهمه و شَرَه شُح، مثل است؛ آن نتایج و لوازم به ناظر یا دارد

 و »المـال  جمـع « ،»الدنیا طَلَب« اصطالحات و نیز ،)244ص ،1361 بابویه، ؛ ابن176 ،53ص ،1362

 ،1 ج ،1362 بابویـه،  ابـن   ؛39ص ،2 ج ،1363 بابویـه،  ابن ؛180ص ،1368 بابویه، ابن( »الْاَمل طُولُ«

 عنـوان  بـه  و »حـرص « عـرض  در شـده  یـاد  اصـطالحات  روایـات،  برخى در حال،  این با). 51ص

 نتـایج  از حـرص  همـراه  به که دراز و دور اینکه آرزوهاى جمله از اند؛ شده مطرح مستقل اى رذیله

و  276ص ،1 ج ،1363 بابویه، ؛ ابن163ص ،10ق، ج 1404 طبرانى،( است شده معرفى دنیادوستى

، 13، ج 1388دل، هاي حرص دانسته شده است (حداد عا ) نیز از متراف19(معارج: » هلوع. «)277

 تنهـا  مذمت و باشد  مذموم جا همه به چیزي شدید عالقۀ اصل  که ندارد وجود ). البته دلیلی19ص

 مـذمت  و نکـوهش  مشـروع  حد مسیر از آن انحراف و است خصوصیات و آثار و به خاطر لواحق

 ،1368 ،؛ غزالـى 105ص، 1387 نراقـى، (اخالقى  هاى کتاب ). در1361شده است (حقّانی زنجانی، 

  .داده شده است قرار »قناعت« برابر در حرص ،)231ص

خـورد،   که در داستان انبیا و آغاز خلقت انسان به چشم مـی  ییربنایز گانۀ سه لیرذاصفت از  نیسوم

هـاي کفـر    ، یکـی از ریشـه  و در قول معصـومان  )401صالکبر،  ذیل ق،1416 قمی،(است  »حسادت«

اي  ) و انگیـزه 23ص، 12ق، ج 1408، طبرسی نوريمه رذایل ()، سرچش289ص، 2ق، ج 1407کلینی، (

مفهـومی اسـت   » حسادت«) برشمرده شده است. 541ص، 1378براي غرق شدن در گناهان (سیدرضی،

؛ Schoeck( ،1969( انـد (شـاك   گیـرد و بیشـتر مـردم آن را تجربـه کـرده      که تحت تأثیر فرهنگ قرار می

ات و روایات و منابع اخالقی و تاریخی به این مفهـوم بسـیار   ). در آی1999و همکاران،  )Smith( اسمیت

هـایی در گذشـته    توجه شده است. طبق برخی از آیات و روایات، حسود به لحاظ هیجانی، دچار آسیب

ابـی الحدیـد،    ؛ ابـن 128ص، 1366؛ تمیمـی آمـدي،   17ص، 12، ج 1408بوده است (نـوري طبرسـی،   

در ارتباط با خداوند، خـود، دیگـران و ماهیـت دنیـا دارد      ) و باورهاي اشتباهی221ص، 20ق، ج 1404

  ).63؛ اعراف: 448صق، 1375؛ فتال نیشابوري، 12؛ اعراف: 289ص، 2ق، ج 1407(کلینی، 
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حسادت اشاره شده اسـت کـه از    يو رفتار ی، عاطفیشناخت يها از همبسته یبه برخ ی،نیدر متون د

خطـا در ارزیـابی تقـدیر الهـی      ؛)14 :فتن حقیقت (شوريبرشمرد: نپذیر راحاالت ن یاتوان  میآن جمله 

)؛ بـاور نکـردن   1317، ح 1366)؛ نپذیرفتن تقدیر الهی (تمیمـی آمـدي،   289ص، 2ق، ج 1407(کلینی، 

)؛ نادانی دربـارة  12)؛ خود برتربینی (اعراف: 130ص، 1ق، ج 1412؛ دیلمی، 47برتري دیگران (مؤمنون: 

)؛ انـدوه؛ دوام  63)؛ تعجـب از برتـري دیگـران (اعـراف:     449ص  ق،1375ماهیت دنیا (فتال نیشابوري، 

کامی؛ کینه؛ آرزوي سلب نعمـت محسـود،    )؛ تلخ17ص، 12ق، ج 1408نداشتن دوستی (نوري طبرسی، 

، 6788، 6787، 859، ح 1366آمـدي،   حوصلگی؛ بیماري روانـی (تمیمـی   حسرت، احساس حقارت، بی

ــن )؛ نا6855و  6852، 6850، 6844، 6804 ــدگی (اب ــایتی از زن ــی،  رض ــعبه حران )؛ 221صق، 1404ش

)؛ خشـم  120عمران:  ؛ آل6838، ح 1366آمدي،  ها (تمیمی ها؛ ناراحتی در خوشی خوشحالی در ناخوشی

ابـی   )؛ افسردگی، نداشتن آرامش؛ احسـاس تأسـف (ابـن   55صق، 1390به صاحبان نعمت (شهید ثانی، 

، 70ق، ج 1404قـراري (مجلسـی،    دلی؛ بـی  یع؛ سخت)؛ پرخاشگري سر336ص، 20، ج 1404الحدید، 

)؛ حـرص بـه   109)؛ آرزوي سـقوط معنـوي رقیـب (بقـره:     54) طمع در نعمت دیگران (نساء: 256ص

)؛ بخـل (کراجکـی،   130ص، 1ق، ج 1412)؛ غیبـت و سـرزنش (دیلمـی،    32هاي دیگران (نساء:  داشته

الحدیـد،   ابـی  )، قدرناشناسی (ابن347، ح 1378)؛ کوتاهی در ستودن (سیدرضی، 136ص، 1ق، ج 1410

)؛ خیـره شـدن بـه    6841، ح 1366)؛ اظهار دوستی؛ بغض درونی (تمیمی آمدي، 232ص، 2ق، ج 1404

، 1ق، ج 1404ابـی الحدیـد،    )؛ ضربه بـه نزدیکـان (ابـن   437ص، 8ق، ج 1416نعمت دیگران (بحرانی، 

  ).418ص، 3ق، ج 1407)؛ دورویی (کلینی، 31؛ زخرف: 53)؛ تحقیر (انعام: 317ص

 و تشخیصـی  نظر قرار گرفته است. براساس راهنمـاي  شناختی غرب نیز مطمح در روان» حسادت«

 خودشـیفته  شخصـیت  اخـتالل  تشخیصی معیارهاي از )، یکیDSM) (1381روانی ( اختالالت آماري

 کننـد  مـی  او به او حسـادت  دیگران که دارد اعتقاد یا ورزد می به دیگران حسد این است که فرد، غالباً

  ، مفهـومی پیچیـده و معماگونـه   »حسادت« .)Johar( ،2012( و جوهر )Zlatan Krizan( کریزان زالتان(

 است و معموالً با یک احساس نامعقول، غیرمنطقی، نسنجیده، بدخواهانه یا ناروا همراه اسـت (پایگـاه  

) 2007( کـیم و  اسـمیت و  )Tesser( ) 1991( تسـر بـه نظـر   »). Envy«اسـتنفورد، ذیـل    المعارف ةدائر

 شـود، بـه   مشابه اوسـت ناشـی مـی    کلی طور به فردي باالدست که با اجتماعی مقایسۀ ابتدا از حسادت

حسود اسـت کـه بـه     جویی فرد برتري ماهیت دوم بارزي که محسود واقع شده است. ویژگی استثناي

  شود. می  احساس قوي سبب وابستگی به محیط، دچار تحریک

۶۰   ۱۳۹۵هم، شماره دوم، تابستان ، سال ن  

)، حسادت دو بخـش اصـلی دارد: خصـومت و انـدوه.     1994و همکاران ( اسمیتاز نگاه 

عدالتی همـراه اسـت، و    بی  اي نادرست و خشم حاصل از باور ذهنی به با خواسته» خصومت«

 و گوویـا  )Milfont( با احساس حقارت حاصل از مقایسۀ ناکارآمد اجتماعی (میلفانت» اندوه«

)Gouveia( ،2009.(  

س و همکـاران،  یفرنسـ دارد ( یمنف اي رابطه یآزردگ اس روانیمذهب با مقاست   قات نشان دادهیتحق

معتبـر رذایـل    ). با توجه بـه تولیـد سـنجۀ   1996ت، یاسم ؛1999، ي؛ ملتبا1995، يس و ملتبای؛ لوئ1995

هـاي اخیـر، پژوهشـی کـه آنهـا را در کنـار ویژگـی شخصـیتی          زیربنایی کبر، حرص و حسادت در ماه

  هاسـت  هیآزمون این فرضچیز هدف پژوهش، رو،  ازاینوجود ندارد  ،بررسی قرار دهد قابلآزردگی  روان

 يدارند و بخش معنـادار  یآزردگ با روان يمعنادار رابطۀ» حسادت«و  »حرص«، »کبر« یکه صفات اخالق

  کنند. ین مییانس آن را تبیاز وار

  روش پژوهش

ایـن پـژوهش؛ تمـام دانشـجویان     پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعۀ آماري 

تن  285تن (بیش از تعداد  384تن) هستند که تعداد 1100واحد خمین (» آزاد اسالمی«دانشگاه 

گیـري   نمونـه «که طبق جدول مورگان، باید حجم نمونـۀ پـژوهش را تشـکیل دهنـد) بـه روش      

» شخصـیت «لی هاي پنج عام نامه گویی به پرسش انتخاب شدند و با پاسخ» اي تصادفی چندمرحله

NEO- FFI-60 مقیــاس 1392(هراتیــان و همکــاران، » تواضــع - تکبــر«اي  گویــه 23، مقیــاس ،(

» حسـادت «اي  گویـه  30)، و مقیـاس  1393(هراتیان و همکـاران،  » قناعت - حرص«اي  گویه  18

  تا) در پژوهش شرکت کردند. (هراتیان و همکاران، بی

  پژوهش هاي ابزار

براساس قرآن کـریم و روایـات    »تواضع -تکبر«مقیاس اسالمی : )ISPH( »تواضع -تکبر«مقیاس اسالمی 

، توسـط  »تواضـع «و فضـیلت اخالقـی    »تکبر«منظور سنجش رذیله اخالقی  به و بیت پیامبر و اهل

 نامـۀ  ) ساخته شده است. چهار عامل مربوط به تکبـر در ایـن پرسـش   1392و همکاران او ( هراتیان

  اي، عبارت است از: گویه 23

هـا و ارزشـمندي دیگـران و     معناي به رسمیت نشناختن استعدادها، توانـایی  به ؛»دیگران نپذیرفتن« .1

  اندازد. شناختی و رفتاري که تعامل مثبت و کارآمد با دیگران را به خطر می ینینوعی خودبرترب



  ۶۱ آزردگي روان ينيب پيش در حسادت و حرص کبر، اخالقي صفات نقش

نسـبت  معناي ضعف شناختی آنهـا   به ،در افراد متکبر ؛ این ویژگی»ضعف هیجان و معرفت دینی« .2

  هاي دینی است. به اصول دین و فقدان هیجان الزم در انجام تکالیف و آیین

خـود و عـزت     هاي فردي، افت حرمت ؛ که در حوزه»گري احساس حقارت و خودسرزنش. «3

هـاي دفـاعی ناپختـه را     هاي اجتماعی، دفاع خودمحورانه و سازوکار نفس را درپی دارد و در حوزه 

  شود. موجب می

درونی ثابـت و قـوي بـراي تولیـد      یفردي است که منبع یژگینشانگر و ؛»ید اجتماعأییبه تاز ین« .4

 4نامـه داراي یـک طیـف     را در روابط اجتماعی بیابد. پاسـخ  کند این خأل هیجان مثبت ندارد و تالش می

 »محتـوا  روایـی «هـاي   است. بررسی روایی مقیاس بـا روش » مخالفم کامالً«تا » موافقم کامالً«از اي  گزینه

درصدي موافقت کارشناسان و معناداري ضـریب تطـابق کنـدال، قـوت      38/94میزان  ،(نظر کارشناسان)

نشـانگر   781/0سازي  و ضریب دونیمه 857/0دهد. ضریب بازآزمایی   یروایی محتواي مقیاس را نشان م

انگر یـ ه شـد کـه ب  محاسـب  837/0اس برابر با یکرونباخ کل مق يب آلفایاعتبار قوي این مقیاس است. ضر

 -  بـه ترتیـب   - کرونبـاخ بـراي چهـار عامـل      ياس است. ضـریب آلفـا  ین مقیمناسب ا یدرون یهمسان

ـ ن یبرازندگ يها است. شاخص 632/0و  759/0، 670/0، 658/0 را نشـان داد  الگـو  ز بـرازش مناسـب   ی

  ست آمد.د هب 729/0 .ن ابزار در پژوهش حاضریکرونباخ ا ي). آلفا1392ان و همکاران، یهرات(

و  هراتیــانتوســط » قناعــت - حــرص«مقیــاس اســالمی : )ISGC» (قناعــت - حــرص«مقیــاس اســالمی 

نامـۀ   اسـت. چهـار عامـل مربـوط بـه حـرص در ایـن پرسـش          ) سـاخته شـده  1393همکاران (

  اي، عبارت است از: گویه 18

 احسـاس  و مـادي  آینـدة  دربـارة  دایـم  نسـبتاً  دغدغـۀ  یـک  داشـتن  معناي به ؛»مادي مشغولی دل«. 1

  ؛مادي امنیت احساس مقابل در موجود، وضعیت به نسبت ناخرسندي

 موفقیـت  از مـادي  هـاي  تکانـه  کنتـرل  در که است افرادي ویژگی گویاي ؛»مادي مهارگسیختگی« .2

  .برخوردارند کمی

 و دیـن  فـروع  و اصـول  بـه  نسبت شناختی ضعف معناي به ؛»دینی هیجان و معرفت ضعف« .3

سو به اصـول   بندي درون دینی در مقابل باور و پاي هاي آیین و تکالیف انجام رد الزم هیجان فقدان

  .و فروع دین

، یو رفـاه  يامکانات ماد محرومیت در زمینۀ احساس يمعنا به ؛»مادي نیاز و محرومیت احساس« .4

  .مادي منديیترضا در مقابل

۶۲   ۱۳۹۵هم، شماره دوم، تابستان ، سال ن  

 یـی روا یاسـت. بررسـ  »  مخـالفم کـامالً «تـا  » کامالً موافقم«از اي  گزینه 4نامه داراي یک طیف  پاسخ

موافقـت کارشناسـان را نشـان     يدرصد 14/91زان یمحتوا (نظر کارشناسان) م ییروا يها اس با روشیمق

 کـل  کرونبـاخ  آلفـاي  اس است. ضریبین مقیا ينشانگر اعتبار قو 823/0 يساز مهیب دو نیدهد. ضر یم

 آلفـاي  ضـریب . اسـت  مقیـاس  این مناسب درونی همسانی بیانگر شد که محاسبه 863/0 با برابر مقیاس

هاي برازنـدگی   شاخص .است 698/0 و 636/0 ،583/0 ،793/0 -  ترتیب به -  عامل چهار براي کرونباخ

ن ابـزار در  یـ کرونباخ ا ي. آلفاکرد این مقیاس را تأییدالگوي در تحلیل عاملی تأییدي نیز برازش مناسب 

  دست آمد. هب 81/0 ،پژوهش حاضر

و همکـاران   زاده ولـی فرم تجدید نظر شدة مقیاس اسالمی حسادت توسط : )ISE-Rحسـادت (  مقیاس اسالمی

  اي عبارت است از: گویه 30نامۀ  تا) ساخته شده است. چهار عامل مربوط به حسادت در این پرسش (بی

 گران اسـت و وجـود  ید يها تیها و موفق از داشته یمعناي ناراحت به ؛»ت دیگرانیاز موفق یآزردگ« .1

رفتـار مثبـت و رفتـار     يت، بـازدار ی، عصـبان یحوصـلگ  یکند. ب یا تنش را گزارش می یجان منفیه ینوع

  ن عامل است.یا يها گر نشانهیمخالف از د

؛ بیانگر فعال شدن احساس کهتري فرد در روابط اجتماعی و »احساس محرومیت و حقارت. «2

وابـط و نپـذیرفتن حـق از جملـه     شـدن در ر  قـراري، عصـبی   بالتبع، احساس محرومیت اوست. بی

انگـاري خـود و    سازي دیگران، مظلوم هایی همچون ناارزنده نشانگان این عامل است که با سازوکار

  رفتار دوالیه همراه است.

؛ بیانگر عالقۀ درونی یا تـالش بیرونـی فـرد بـراي سـلب      »عالقه به سلب نعمت از دیگران. «3

جـو بـودن، غیبـت و تهمـت از      . دورویـی، انتقـام  نعمت از دیگري و تصاحب آن براي خود اسـت 

  نشانگان این عامل است.

، گویاي اندوه حاصل از مقایسۀ ناکارآمد با باالدست است. بیمار، که پایگاه »اندوه مقایسه. «4

براي سنجش خود ندارد، گرفتار هیجان منفی حاصل از احسـاس محرومیـت خـود      درونی قوي

حسرت، آرزومندي متوهمانه و حتی نارضایتی از تقدیر الهی  نسبت به دیگران است که همین به

  گردد. نیز منجر می

 یـی روا یاسـت. در بررسـ  » کامالً مخالفم«تا » کامالً موافقم«از اي  گزینه 4نامه داراي یک طیف  پاسخ

 کـل  کرونبـاخ  آلفـاي  اس است. ضـریب ین مقیا ينشانگر اعتبار قو 89/0 يمه سازیب دو نیاس، ضریمق

 آلفـاي  ضـریب . اسـت  مقیـاس  ایـن  مناسب درونی همسانی بیانگر شد که محاسبه 93/0 با رابرب مقیاس



  ۶۳ آزردگي روان ينيب پيش در حسادت و حرص کبر، اخالقي صفات نقش

هـاي برازنـدگی در    شـاخص  .است 79/0 و 69/0 ،76/0 ،87/0 -  ترتیب به -  عامل چهار براي کرونباخ

ن ابـزار در  یـ کرونبـاخ ا  ي. آلفـا رسد این مقیاس را تأییدالگوي تحلیل عاملی تأییدي نیز برازش مناسب 

  دست آمد. هب 895/0پژوهش حاضر 

سـاخته و   1989در سال  کاستاو  کرا مکنامه توسط  این پرسش: NEO- FFI-60نامه شخصیتی  پرسش

کـامالً  «تـا  » کامالً مخالفم«اي از  گزینه 5گویه تشکیل شده است که بر اساس مقیاس لیکرت  60از 

آزردگی،  نج عامل بزرگ شخصیت (روانگردد. هر دوازده گویۀ آن یکی از پ گذاري می نمره» موافقم

نامـه در ایـران    سـنجد. ایـن پرسـش    پذیري) را می پذیري، سازگاري، و مسئولیت گرایی، تجربه برون

آزمـون مجـدد در خصـوص     –و اعتبار آن توسط آزمـون    ) هنجاریابی شده1377( گروسیتوسط 

بـراي   79/0و  79/0، 80/0، 75/0، 83/0 -بـه ترتیـب    -مـاه   3تن از دانشجویان بـه فاصـلۀ    208

) آلفـاي کرونبـاخ بـراي    1381( مالزادهدست آمده است. همچنین در تحقیق  به C,A,O,E,Nعوامل 

و  78/0، با وجدان بـودن  76/0، موافق بودن 74/0، گشودگی 83/0گرایی  ، برون86/0آزردگی  روان

). آلفاي کرونبـاخ  50ص، 1389آشتیانی و داستانی،  دست آمده است (فتحی به 83/0آلفاي کل برابر 

  دست آمد. به 65/0این ابزار در پژوهش حاضر 

  روش اجرا

هـا و   اي از میـان رشـته   پـس از انتخـاب تصـادفی چندمرحلـه     محقـق  اطالعات، گردآوري براي

 نحـوة  و پـژوهش  اهـداف  دربـارة  الزم توضـیحات  ارائـۀ  بـا  و هـا  کالس به مراجعه ها، با کالس

 پس شد خواسته آنها از و ارائه کنندگان شرکت به ها  نامه پرسش ،آزمون هاي پرسش به دهی پاسخ

 را شـناختی  جمعیـت  مشخصات و دهند پاسخ ها گزاره به دقت با آنها، کتبی نامۀ شیوه خواندن از

کمـک   بـه  کامـل،  پاسـخ  داراي نامۀ پرسش 384 تعداد شده،  توزیع  نامه پرسش 400 از. کنند درج

  .شد تحلیل و تجزیه و گذاري هنمر SPSS افزار نرم 18نسخه 

  پژوهش يها يافته

، »کبـر «بـین صـفات اخالقـی     در این پژوهش، از آزمون تحلیل رگرسیون براي تعیین نقش پـیش 

هاي توصـیفی شـامل    ) شاخص1آزردگی استفاده شد. در جدول ( در روان» حسادت«و » حرص«

هاي کبر، حرص، حسـادت   مقیاس میانگین، انحراف استاندارد، حداقل و حداکثر نمره براي خرده

  و شخصیت به تفکیک درج شده است.

۶۴   ۱۳۹۵هم، شماره دوم، تابستان ، سال ن  

 )n=384اطالعات توصیفی متغیرهاي پژوهش ( .1جدول 

  ریمتغ نیانگیم انحراف استاندارد نهیکم نهیشیب

 گرانیدنپذیرفتن  54/11 42/2 5 19

  کبر

 ینیجان دیمعرفت و ه 79/8 67/1 5 14

 احساس حقارت 37/22 10/4 12 34

 ید اجتماعأییاز به تین 78/8 74/1 3 12

 کل 50/51 28/7 29 77

  يماد یمشغول دل 57/9 67/2 4 16

 حرص

 يماد یختگیمهارگس 14/6 87/1 3 12

 ینیجان دیضعف معرفت و ه 67/11 54/2 6 19

 ياز مادیت و نیاحساس محروم 14/10 70/2 4 16

 کل 53/37 48/7 19 59

  گرانیت دیاز موفق یآزردگ 48/25 51/8 12 56

  حسادت

 ت و حقارتیاحساس محروم 38/25 72/5 9 43

 گرانیبه سلب نعمت از دعالقه  76/8 73/3 5 23

 سهیاندوه مقا 71/13  84/4 6 27

  کل 35/73 47/19 33 142

 یآزردگ روان 24/35 42/7 14 59

 تیشخص

 ییگرا برون 49/40 20/6 23 57

 يریپذ تجربه 49/38 60/4 24 52

 موافق بودن 79/41 55/5 24 56

  با وجدان بودن 55/44 70/6 26 59

و  »حسـادت «، »حـرص «، »کبـر « یان صفات اخالقیون میو رگرس یج همبستگینتا 3 و 2هاي   در جدول

 :ارائه شده است »یآزردگ روان«

 یآزردگ کبر، حرص و حسادت با روان یب همبستگیضر .2جدول 

4 3 2  1    

 . حرص1  1   

  . تکبر2  **598/0 1  

  . حسادت3 **492/0 **529/0 1 

 آزردگی روان .4 **333/0 **334/0 **397/0 1
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  بر اساس کبر، حرص و حسادت یآزردگ روان ینیب شیمنظور پ ون گام به گام بهیرگرس .3  جدول

 SS Df MS F p الگو

1 
 00/1 47/89 51/4004 1  51/4004  ونیرگرس

 75/44 382  98/17096 ماندهیباق
  

2 
 00/1 95/55 57/2395 2  14/4791 ونیرگرس

 80/42 381  35/16310 ماندهیباق
  

3 
 00/1 27/40 82/1696 3  46/5090 ونیرگرس

 13/42 380  03/16011 ماندهیباق
  

4 
 00/1 35/32 92/1342 4  79/5310  ونیرگرس

 50/41 379  70/15730 ماندهیباق
  

5 
 00/1 00/27 60/1110 5  02/5553 ونیرگرس

 13/41 378 46/15548 ماندهیباق
  

6 
 00/1 31/23 88/951 6  28/5711 ونیرگرس

 82/40 377  21/15390 ماندهیباق
  

  ت و حقارتیاحساس محروم .1الگوي 

 ياز مادیت و نیمحروم ت و حقارت،یاحساس محروم .2الگوي 

 سهی، و اندوه مقاياز مادیت و نیمحروم ت و حقارت،یاحساس محروم. 3الگوي 

 ید اجتماعییاز به تأیسه، و نی، اندوه مقاياز مادیت و نیمحروم ت و حقارت،یاحساس محروم. 4الگوي 

  گرانیبه سلب نعمت از دعالقه ، و ید اجتماعییاز به تأیسه، نیمقا ، اندوهياز مادیت و نیت و حقارت، محرومیاحساس محروم. 5الگوي 

به سلب نعمت از دیگران، و عالقه مقایسه، نیاز به تأیید اجتماعی،  حقارت، محرومیت و نیاز مادي، اندوه احساس محرومیت و. 6الگوي 

  مهارگسیختگی مادي

  یآزردگ ر وابسته: روانیمتغ

آزردگی بر اساس صـفات اخالقـی    بینی روان منظور پیش نتایج تحلیل رگرسیون به 3در جدول 

شـود،   گونه که در جدول نیز مشاهده مـی  ست. همانآورده شده ا» حسادت«و » حرص«، »کبر«

عنوان متغیـر مـالك، و عوامـل تکبـر،      به» آزردگی روان«بر اساس رگرسیون خطی گام به گام، 

بین وارد معادله شدند. از میان عوامل کبر، حرص، و  عنوان متغیرهاي پیش حرص و حسادت به

، »مقایسه  اندوه«، »ت و نیاز ماديمحرومی«، »احساس محرومیت و حقارت«هاي  حسادت، مؤلفه

تـوان  » مـادي  مهارگسـیختگی «، و »به سلب نعمت از دیگـران عالقه «، »نیاز به تأیید اجتماعی«

بین از  بیانگر آن است که متغیرهاي پیش Fهاي معنادار  آزردگی را دارند. نسبت بینی روان پیش

  ).001/0Pقدرت تبیین خوبی برخوردارند (

۶۶   ۱۳۹۵هم، شماره دوم، تابستان ، سال ن  

  کبر، حرص و حسادتعوامل بر اساس  یآزردگ روان ینیب شیون مربوط به پیب رگرسین و ضراییتع بیضر .4 جدول

  B  β t P  R  2R   SE الگو

 69/6 190 436/0 001/0 45/9 436/0  565/0 ت و حقارتیاحساس محروم 1

2 
 54/6 227/0 477/0 001/0 89/6 344/0  446/0 ت و حقارتیاحساس محروم

    001/0 28/4 214/0  587/0 ياز مادیت و نیمحروم

3 

 49/6 241/0 491/0 001/0 02/5 278/0  360/0 ت و حقارتیاحساس محروم

    002/0 14/3 165/0  454/0 ياز مادیت و نیمحروم

    008/0 66/2 154/0  236/0 سهیاندوه مقا

4 

 44/6 255/0 505/0 001/0 39/4 247/0  320/0 ت و حقارتیاحساس محروم

    005/0 79/2 148/0 405/0 يز مادایت و نیمحروم

    009/0 64/2 151/0  232/0 سهیاندوه مقا

    010/0 59/2 123/0  524/0 ید اجتماعییأاز به تین

5 

 41/6 263/0 513/0 001/0 81/4 280/0  363/0 ت و حقارتیاحساس محروم

    005/0 79/2 147/0  403/0 ياز مادیت و نیمحروم

    001/0 24/3 199/0  306/0 سهیاندوه مقا

    011/0 56/2 121/0  515/0 ید اجتماعییأاز به تین

    036/0 10/2 - 117/0  - 232/0 گرانیبه سلب نعمت از دعالقه 

6 

 38/6 271/0 520/0 001/0 76/4 276/0  358/0  ت و حقارتیاحساس محروم

    001/0 35/3 294/0  313/0 سهیاندوه مقا

    011/0 54/2 119/0  508/0 یاعد اجتمییأاز به تین

    012/0 - 53/2 - 145/0  - 287/0 گرانیبه سلب نعمت از دعالقه 

    050/0 96/1 106/0  420/0 يماد یختگیمهارگس

گونـه کـه مشـاهده     ون ارائـه شـده اسـت. همـان    یل رگرسیتحل يها ن و نسبتییب تعیضر ،4 در جدول

بـه   یآزردگـ  رات روانییانس تغیدرصد از وار 19ن ییتب ییتوانااز ت و حقارت یاحساس محروم ،شود می

ـ ن«ت و حقـارت و  یـ احسـاس محروم مؤلفه هاي . برخوردار است صورت معنادار از بـا هـم    »ياز مـاد ی

. بـا اضـافه   برخوردارند را به صورت معنادار یآزردگ رات روانییانس تغیدرصد از ورا 7/22ن ییتب ییتوانا

ت و یـ احسـاس محروم «هـاي   مؤلفـه رسـد.   یدرصـد مـ   1/24زان بـه  یم نیا ،»سهیاندوه مقا« لفۀشدن مؤ

درصـد از   5/25ن یـی تب ییبا هـم توانـا   »ید اجتماعییاز به تأین«، و »سهیاندوه مقا«، »ياز مادین«و  »حقارت

به سلب نعمـت  عالقه را به صورت معنادار دارند که با اضافه شدن مؤلفه  یآزردگ رات روانییانس تغیورا

ـ ن«، »ت و حقـارت یـ احسـاس محروم «هـاي   مؤلفهرسد. در مجموع  یم 3/26زان به ین میا ،گرانیاز د از ی

 یختگیمهارگسـ «گـران و  یبـه سـلب نعمـت از د   عالقه ، »ید اجتماعییاز به تأین«، »سهیاندوه مقا«، »يماد

.  درا بـه صـورت معنـادار دار    یآزردگـ  رات روانییـ انس تغیدرصد از ورا 1/27ن ییتب ییبا هم توانا »يماد
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 يشـتر یسـهم ب  »ت و حقارتیاحساس محروم«ان ابعاد مذکور، مؤلفه یج، از مین نتایبا توجه به ا ،نیبنابرا

  دارد. یآزردگ روان ینیب شیها در پ مؤلفهدیگر نسبت به 

) β= 436/0دهد که احساس محرومیـت و حقـارت (   بین نیز نشان می ضرایب رگرسیون متغیرهاي پیش

بینی کنـد. همچنـین    درصد پیش 99آزردگی را با اطمینان  تواند تغییرات مربوط به روان می tبا توجه به آمارة 

» محرومیـت و نیـاز مـادي   «دو متغیـر   tبا توجـه بـه آمـارة    » نیاز مادي«در الگوي دوم، با اضافه شدن متغیر 

)214/0 =β 344/0» (احســاس محرومیــت و حقــارت«)، و =βتواننــد تغییــرات مربــوط بــه  ) بــا هــم مــی

» انـدوه مقایسـه  «بینی کنند. در الگوي سوم، با اضافه شـدن متغیـر    درصد پیش 99آزردگی را با اطمینان  وانر

)، و β= 278/0» (احسـاس محرومیـت و حقـارت   «)، β= 154/0» (اندوه مقایسه«سه متغیر  tبا توجه به آمارة 

بینـی   درصد پـیش  95را با اطمینان  آزردگی توانند تغییرات مربوط به روان ) با هم میβ= 165/0» (نیاز مادي«

نیـاز بـه   «چهار متغیـر   tبا توجه به آمارة » نیاز به تأیید اجتماعی«کنند. در الگوي چهارم، با اضافه شدن متغیر 

)، β= 247/0» (احسـاس محرومیـت و حقـارت   «)، β= 151/0» (اندوه مقایسه«)، β= 123/0» (تأیید اجتماعی

درصـد   95آزردگـی را بـا اطمینـان     تواننـد تغییـرات مربـوط بـه روان     مـی  ) با همβ= 148/0» (نیاز مادي«و 

، tبینی کنند. در الگوي پنجم، با اضافه شدن متغیر عالقه به سلب نعمت از دیگران، بـا توجـه بـه آمـارة      پیش

انـدوه  «)، β= 121/0» (نیاز بـه تأییـد اجتمـاعی   « ،)β= - 117/0» (سلب نعمت از دیگران«پنج متغیر عالقه به 

) بـا هـم   β= 147/0» (نیـاز مـادي  «)، و β= 280/0» (احساس محرومیت و حقـارت «)، β= 199/0» (مقایسه

بینی کنند. در الگوي ششم، بـا اضـافه    درصد پیش 95آزردگی را با اطمینان  توانند تغییرات مربوط به روان می

)، β= - 106/0» (ی مـادي مهارگسـیختگ «، شش متغیـر  t، با توجه به آمارة »مهارگسیختگی مادي«شدن متغیر 

» انـدوه مقایسـه  «)، β= 119/0» (نیاز بـه تأییـد اجتمـاعی   «)، β= - 145/0» (سلب نعمت از دیگران«عالقه به 

)204/0 =β ،(»احساس محرومیت و حقارت) «276/0 =β 100/0» (نیاز مادي«)، و =β   تواننـد   )، بـا هـم مـی

  بینی کنند. پیشدرصد  95آزردگی را با اطمینان  تغییرات مربوط به روان

  گيري نتيجه

ـ  »دحسـ «و  »حرص«، »کبر«نقش صفات اخالقی  یهدف از پژوهش حاضر بررس ـ یب شیدر پ ویژگـی   ین

ـ از م ،ون نشـان داد یج رگرسـ یگونه که نتا بود. همان »آزردگی روان«شخصیتی  ـ   ی  یان ابعـاد صـفات اخالق

، »ياز مـاد یـ ت و نیـ روممح«، »ت و حقـارت یـ احساس محروم« يها ، مؤلفه»حسادت«و  »حرص«، »کبر«

تـوان   يماد یختگیو مهارگس ،»گرانیسلب نعمت از د«به عالقه ، »ید اجتماعییاز به تأین«، »سهیمقا اندوه«

ان هـر سـه   یمعنادار م ، فرضیۀ پژوهش در خصوص وجود رابطۀنیرا دارند. بنابرا یآزردگ روان ینیب شیپ

۶۸   ۱۳۹۵هم، شماره دوم، تابستان ، سال ن  

انس یـ بخـش معنـاداري از وار   ینیب شیتوان پو  یآزردگ با روان »دحس«و  »حرص«، »کبر« یصفت اخالق

افـت نشـد، امـا    ین خصوص یدر ا یشناخت م روانیمستق يا ناهمسویهمسو  شد. هرچند مطالعۀ دییآن تأ

ابـی الحدیـد،    ؛ ابن128ص، 1366آمدي،  مانند تمیمی(ها همسو با برخی نصوص اسالمی است  این یافته

  .)217ص، 70ق، ج 1404؛ مجلسی، 336ص، 20ق، ج 1404

تـوان بـه    مـی  ی،آزردگ روان ینیب شیدر پ »حسادت«و  »حرص«، »کبر« یدر تبیین نقش صفات اخالق

 یتیشخصـ  يهـا  بیرا آسـ  دکبر، حـرص و حسـ   یاصل ی زمینۀاسالم يها این نکته اشاره کرد که آموزه

د کـه فـرد در درون خـو    یحقارت، نقص و شـرم  یعنی ؛است  داند که فرد در گذشته گرفتار آن شده یم

ارزشمند و دوست داشـتنی   و به لحاظ ارزشی، خود را  )289ص، 2 ق، ج1407(کلینی، کند  احساس می

رسد چنین برداشتی از خود، با اضطراب و خشـم نیـز همـراه خواهـد بـود و سـبب        یابد. به نظر می نمی

دن بـه عـالم   هاي شناختی، هیجانی و رفتاري درصدد جبران برآید و بـا روي آور  گردد فرد با سازوکار می

هـاي غلـط از خـود     ) و ایجاد شـناخت 355ص، 1390خیال و توهم و تخیل کماالت مستقل (تحریري، 

 و بـروز  )437ص، 8ق، ج 1407(کلینـی،  منشـی و برتـري خـود بـر دیگـران       مبنی بر استحقاق، بـزرگ 

، نقـص و  ک ضعفیگران، به جبران نوروتیر دیمارگونه در رابطه با عدم حقارت خود و تحقیب يرفتارها

زان اضطراب و خشم خـود بکاهـد. فقـدان    یطور موقت از م تا بهاقدام کند خود  یشناخت روان يکمبودها

ـ ازمنـد ب یر و حسود را نت منسجم، متکبیمثبت و هو براي ایجاد خودپندارة یگاه مطمئن درونیپا رون از ی

ـ ازمند تین ين افرادیکند. چن یم یط و روابط اجتماعیخود، مح هسـتند و در برابـر انتقـاد و     گـران ید دأیی

افـراد  از سـوي  گـران  یت دیدگاه و شخصـ یدنپذیرفتن د یدهند. شا ینشان م یحت، واکنش منفینص یحت

ن، احسـاس  ی. بنـابرا باشـد  گـران یاز به دین نیکردن هم یا مخفیسرکوب براي  انهاریناهش يا متکبر، مقابله

  .شود می در افراد متکبر و حسود یآزردگ و روان یساز عدم تعادل روان نهیزم یضعف و حقارت درون

آزرده  توان گفـت: افـراد روان   ی، میآزردگ ان کبر، حرص و روانیم هاي مربوط به رابطۀ ر تبیین یافتهد

ان، یو سـماوات  یقیحقبودن هستند ( ینیب شیپ رقابلیو غ یاضطراب، خصومت، زودرنج يها یژگیو يدارا

ن افـراد  یـ دهد کـه ا  یص و حسود نشان میفرد متکبر، حرا يهاگونه که اشاره شد، بازخورد ) همان1390

و چـون هیجـان    )289ص، 2 ق، ج1407(کلینـی،   اند هایی در گذشته بوده به لحاظ هیجانی، دچار آسیب

آزرده احتمـال بیشـتري دارد کـه داراي باورهـاي      مخرب در سازگاري فرد و محیط تأثیر دارد، افراد روان

تري بـا دیگـران و    باشند و میزان سازش ضعیف ها داشته  ري در کنترل تکانهغیرمنطقی باشند، قدرت کمت

  ).40ص، 1389آشتیانی و داستانی،  زا نشان دهند (فتحی شرایط استرس
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گـاه  یو جا يبـر توانمنـد   یمبنـ  یغلطـ  ياین احتمال وجود دارد که متکبـر باورهـا   ،از سوي دیگر 

گـران را در افـراد متکبـر بـه وجـود      یبا د يناسازگار ۀتواند زمین دارد و همین موضوع میخود  یاجتماع

گـران  یکـه در د  يد و برتـر نـ کن یکه متکبر و حسود در درون خود احسـاس مـ   یل حقارتیآورد و به دل

کنـد و معمـوالً آن را در    یگران تجربـه مـ  ید، مدام خشم و خصومت را نسبت به دنابی ینسبت به خود م

  د.  نده یگران بروز میر دیقالب تحق

 ينسبت بـه خداونـد، آرزوهـا    يدیناام ی،نی، بدب بر ترس از فقر یدارد مبن یغلط يز باورهاین صیرح

د ینخواهد داشـت. شـا   یپ دراین را آرامش که  ،از وضع موجود و حساب و کتاب یتیدور و دراز، نارضا

بـا داشـتن   رو،  ازاینگردد  یاو برم یت درونیک خأل است که به احساس امنی يص دارایحر :بتوان گفت

ک یـ ت یـ و حـال آنکـه احسـاس امن    ،ن ببرد و جبران کنـد ین احساس کمبود را از بیخواهد ا یشتر، میب

و تکبـر و   یآزردگـ  روان ،نیبرطرف و جبران نخواهد شد. بنابرا یرونیاست و با عوامل ب یاحساس درون
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