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 چکيده

دانشگاه عالمهه  دانشجويان رگري، درخودمها و حجاب به نگرش گيري مذهبي باهدف تعيين رابطه جهت ااين پژوهش ب
نفر از دانشجويان دانشگاه عالمه طباطبائي  984طباطبائي انجام شده است. اين مطالعه با روش توصيفي تحليلي بر روي 

نامه گيري مهذهبي آلوهورت، پرسهشنامه جهتانجام گرديده است. ابزار سنجي مطالعه، پرسش 1939تهران، در زمستان 
گيري مهذهبي درونهي، داراي ها نشان داد، افهرادي كهه در جههتنامه خودمهارگري بود. يافتهپرسش نگرش به حجاب و

گيري مذهبي بيروني منفهي بهود. افهراد بها نمرات باالتري بودند، به حجاب نگرش مثبتي داشتند و اين رابطه براي جهت
گيري مهذهبي بيرونهي داشهتند، دي كهه جههتبيشتري، در مقايسه با افرا گيري مذهبي دروني نيز از خودمهارگريجهت

گيري مذهبي دروني سهب  افهزايش نگهرش مثبهت بهه شود كه تنها جهتبرخوردار بودند. در مجموع، چنين استنباط مي
توان انتظار داشت كه با تقويت باورهاي دينهي درونهي گردد. بنابراين، ميبيشتر در دانشجويان مي حجاب و خودمهارگري

 آنان را افزايش داد. يان، ميزان حجاب و خودمهارگريدر ميان دانشجو

 حجاب، خودمهارگري. به گيري مذهبي، نگرش: جهتهاواژهکليد
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 مقدمه

گاهي نياز انسان به دين، قدمتي به عمر تاريخ دارد؛ زيرا بشر از همان آغاز زندگي خود، به حامي مقتدر و تکيه

( Jung)يونه  ( و Freud)فرويهد محققان پيشهگامي هموهون نيرومند نيازمند بود. موضوع دين، مورد بحث 

(، 1390) راس( و Allport)آلوهورت ( و ديگران بوده است. پس از آن انديشمنداني نظير 42، ص 1981)پالمر، 

هاي مختله  مهذهبي قهدمتي طهوالني دارد، امها پردازي در زمينهاند. مطالعه و نظريهبه تبيين مذه  پرداخته

شناسي مذه  به ش آغاز شده است. روانيشناختي، از حدود تقريباً يکصد سال پديدگاه روان مطالعه مذه  از

شود پبدايش مطالعهات صورت امروزي، مديون مطالعات تطبيقي اديان در قرن نوزدهم در اروپا است. گفته مي

تهوان مهي را ميشناسهي علمهذهبي، در حهوزه روان –شناسي مذهبي، با دو رشته روان تحليلگري ديني روان

گر در اين زمينه دانسهت كهه ههر يهي، ديهد متفهاوتي تحليلعنوان روان، بهيون و  فرويدمحصول مطالعات 

 (.42، ص 1981اند )پالمر، نسبت به دين داشته

تواند آثار بحراني شديد زنهدگي دهد كه مذهبي بودن، به معناي وسيع كلمه ميتحقيقات پيشين نشان مي

( گزارش كردند كهه تعههد مهذهبي، ميهزان Wimberly)ويمبرلي ( و Cook)كوک براي مثال، را تعديل كند. 

هاي اخيهر نيهز (. در سهال1331دهد )پهارک و همکهاران، مقابله با شرايط پر استرس را در والدين افزايش مي

ود دارد. امها شماري در مورد ارتباط بين مذه  و نمادهاي بيروني و دروني آن و سالمت روان وجتحقيقات بي

شهناختي گهزارش هاي گوناگون مذه  و سهازش رواندر برخي تحقيقات، ارتباط مبهم و نامفهومي بين جنبه

 شده است.

نياز به پوشش و پرهيز از برهنگي، جزو گرايشات فطري انسان است كه خداوند متعال آن را در وجود بشر 

پس آنگاه كهه از درخهت چشهيدند، »كند: گونه اشاره ميقرار داده است. قرآن كريم در ماجراي آدم و حوا، اين

(. بهه نظهر 44)اعراف: « هاي بهشتي خويشتن را بووشانندشان پديدار شد و بر آن شدند كه با برگهايعورت

ترين مفاهيم ديني و مذهبي كه بحث از آن همواره مورد توجه محافل مختل  فرهنگهي رسد، يکي از مهممي

باشد. موضوع پوشش زنان، در همه جوامهع بشهري ريشهه مي« حجاب»ه است، مفهوم اجتماعي و سياسي بود

باشد. لزوم آن نه تنها در ميان مذاه  اسالمي، بلکه در همهه هاي اصلي اسالم ميدارد و از جمله دستورالعمل

هاي آن مرتبهعنوان نماد اسالمي است كه باشد. حجاب به معناي پوشش بدن، و بهاديان الهي مورد اتفاق مي

شهود و پوشش بدن، عدم خودنمايي براي نامحرم و ايجاد پوشش اسهت. ايهن امهر مهانع از ارتکهاب گنهاه مي

اي براي تزكيه نفس و تقوي است. انواع مختل  حجاب، شامل حجاب بدن، حجاب چشم، حجاب كالم وسيله

 (.1334منش، و حجاب باطني )فکري، عقيده( است )حسيني

اسهت كهه در واقهع، نهوعي مهديريت بهر خويشهتن اسهت.  اي خهاص انسهان، خودمههارگريههيکي از ويژگي
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شناسي، با تعابيري مانند كنترل شخصي، منبع كنترل درونهي، وجهدان و كنتهرل نفهس تبيهين در روان خودمهارگري

دانههد هههاي شخصههيت بالنههده را توانههايي كنتههرل شخصههي مي(، يکههي از ويژگي1390) گههوردون آلوههورتشههود. مي

ترين آنها، پهذيرفتن خهود اسهت. (. از ديد او، شخصيت سالم چند ويژگي دارد كه عمده241، ص 1981نژاد، شعاري)

هاي خود را بوذيرند و بدون اهميت به آنهها، هاي هستي، ازجمله نقاط ضع  و كاستيهاي سالم همه جنبهشخصيت

گويهد: مي كهارل راجهرزيشرفتشهان تقويهت كننهد. به تالششان ادامه دهند. البته بايد اين نقاط ضع  را در جههت پ

گردد. اين همان هدفي است كهه غالبهاً اشهخاص گردد، گرايش تحقق خود، نمايان ميطور كه خود پديدار ميهمين

گهردد. بهه اعتقهاد پردازد، الگوي منسجمي ظاهر مييابند. در انسان سالمي كه به تحقق خود ميسالم بدان دست مي

، ص 1988كنهد )شهولتز، تر عمهل و انتخهاب ميان از سالمت روان بيشتري برخوردار باشد، آزادانهه، هرچه انسراجرز

انهد. از جملهه شناختي مورد بررسي قهرار دادههاي روان(. در جامعه ايران، برخي تحقيقات رابطه مذه  را با مؤلفه14

هبي درونهي هسهتند، بهيش از گيري مهذمشخص شده است كه دلبستگي ايمهن در دانشهجوياني كهه داراي جههت

(. همونههين، رابطههه بههين 1982زاده و همکههاران، گيري مههذهبي بيرونههي اسههت )خههوانيندانشههجويان داراي جهههت

شناختي، بها اسهتفاده هاي روانگيري مذهبي و سالمت و اختاللگيري مذهبي، اضطراب و حرمت خود، جهتجهت

(، ولهي هنهوز تحقيقهات در ايهن 1982احسهان و همکهاران، ميمورد بررسي قرار گرفته است )بهرا SCL90از آزمون 

گيري مهذهبي بهر نهوع ترثيرپهذيري افهراد از مهداخالت رسهد، جههتزمينه، نيازمند غناي بيشتر است. بهه نظهر مي

گيري مذهبي، با ابزار و اعتباريابي ايرانهي كمتهر مهورد توجهه قهرار گرفتهه شناختي نيز مؤثر است. بررسي جهتروان

رسد و ديهن گيري مذهبي، بر اساس ابزاري كه مورد استفاده قرار گرفته است، متفاوت به نظر ميفهوم جهتاست. م

رابطه مثبت نشهان دههد، احتمهاالً  گيري مذهبي با حجاب و خودمهارگريدهد. چنانوه جهتخاصي را پوشش نمي

ف ايهن پهژوهش، بررسهي رابطهه توان با توجه به اين مفهوم، به مهراجعين مهذهبي كمهي مهؤثرتري كهرد. ههدمي

 در بين دانشجويان است. گيري مذهبي با گرايش به حجاب و خودمهارگريجهت

كننهد. از نظهر آنهان، مهذه  (، دو نوع متمايز از مذهبي بهودن را از يکهديگر تفکيهي مي1390) راسو  آلوورت

توانهد بهر عيهويت در ي ههم ميگيري دروني باشد كه به يي مذه  شخصي اشاره دارد. گاهتواند داراي جهتمي

عنهوان مکهانيزم دفهاعي توصهي  شهود. در ايهن يي گروه قدرتمند، ترمين حفاظت، كس  موقعيت اجتماعي و يا به

 .گيري بيروني استصورت، مذه  داراي جهت

 بيرونهي، امهري مهذه  كههحاليدر است. شده دروني يافتهسازمان اصول داراي و فراگير مذهبي مذه  دروني،

 منظهور. گيهردمي قهرار اسهتفاده مهورد امنيهت و مقام قبيل فردي، از نيازهاي ارضاي براي كه است ابزاري و رجيخا

 ايوسهيله اسهت، نهه ههدف و غايهت فراگير، كه انگيزشي تعهد يي از دروني، عبارت مذهبي گيريجهت از آلوورت

 (،Koening)كوئينه   (،Sheffield)يلد شهيف و (Cranbaugh)نبها  وكر تحقيقهات. فهردي اههداف به دستيابي براي
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 يهي داراي مهذه  كهه اسهت داده نشهان برگهر هانس (،Pendeltone)پندلتون  و (Maton)ماتون  (،Kvale)كوال 

 دينهداري، بهه و دين به دروني مذهبي گيريجهت با افراد است. زناشويي سازگاري و رضايت احساس با مثبت ارتباط

هايي كه به طهور متوسهط براي مثال، نتايج تحقيقي در زوج. اندرسيده زندگي در امعن احساس براي اصلي عامل يي

هاي تعطيل مقيد هسهتند، هايي كه در رفتن به مراسم مذهبي، در روزگذشت، نشان داد زوجسال از ازدواج آنها مي 3

 (.1981احمدي و همکاران، ) رضايت زناشويي بيشتري دارند

(، نشان داد كه اعتقهادات و باورههاي مهذهبي اثهر Dallos( )4111)داالس و ( Marsh)مارش همونين تحقيق 

هاي خهانوادگي دارد. ارتبهاط بها خهدا زاي زنهدگي، تعارضهات و ناسهازگارياي بر كنترل خشم در وقايع استرسبالقوه

ز مصاحبه با سهاختار كند. در يي پژوهش كيفي، كه با استفاده ااي را كه بين اعياي خانواده وجود دارد، پر ميفاصله

در هنگهام خشهونت انجهام شهد، نشهان  بر روي دانشجويان مذهبي به منظور اثر دعا و نيايش بر روي خودمهارگري

فهردي دارد و حهل مشهکل را دهد كه نيايش و دعا در حين خشونت، ترثير مشخص و قابل توجهي بر روابهط بينمي

 (.1333( و همکاران، Buttlerكند )باتلر )تسريع مي

مسئله حجاب، موضوعي خاص و مربوط به يي جامعه معين يا در يي گوشه از جهان نبوده است، بلکهه مسهئله 

جهاني بوده و روشن است كه با مشخصات متناس  با جوامع مختل  و در سير تاريخي آنها قهرار دارد )اسهتاد ملهي، 

يش از ورود اسهالم بهه ايهن سهرزمين ديهده هاي بسهيار دور و په(. حجاب در جامعه ايراني، از زمان103، ص 1990

شود. هر چند در آن زمان، اصطالح حجاب به معناي پوشش اسالمي مطرح نبود، ولي به معناي پوشهش خهاص مي

( معتقد است: حجهاب دوره ساسهاني در Conte de Gobineau)كنت دو گوبينيو تعري  شده براي زنان وجود داشت. 

( در 1931) رجهالي(. در پژوهشهي كهه 91، ص 14، ج 1931بهاقي مانهد )دورانهت،  دوره اسالمي و در ميان ايرانيان

رابطه با نگرش دانشجويان دختر دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، نسبت به حجاب و عوامهل مهؤثر 

رايش بهه هاي پهژوهش بيهانگر گهها، يافتههبر آن انجام داد، به اين نتيجه رسيد كه بر خالف وجهود برخهي ديهدگاه

 هاي ديني در بين دانشجويان است.معنويت و ارزش

ههاي سهنتي و مهذهبي را بهر همونين، پژوهشي در بهين دختهران بنگالدشهي نشهان داد، دخترانهي كهه لباس

( و همکهاران، Bhuiدهند، كمتر مستعد مشکالت رواني در زندگي آينهده هسهتند )بهوي )هاي غربي ترجيح ميلباس

پهذيري آن تحهت شناسهي، جامعهشناسهي و روانشود، از ديدگاه جامعهاب نوعي رفتار تلقي ميآنجاكه حج(. از4118

توانهد گيرد، لذا بدكاركردي آن ميترثير عوامل مختلفي )خانواده، همساالن، نهادهاي اجتماعي و ارتباطي( صورت مي

درصد حجهاب را موجه   89اد كه دانشجو نشان د 982پذيري جامعه شود. تحقيقات انجام شده روي منجر به آسي 

 (.1983حمدي و همکاران، ادانند )امنيت و سالمت جامعه مي

ويژه شناسان بوده اسهت. بههشناسان و جامعهعنوان يي پديده رواني اجتماعي، همواره مورد توجه روانمذه  به
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ن موضوع توجه بسهياري در سه دهه اخير و با گسترش مباحث مربوط به استرس و نقش مذه  در خودمهارگري، اي

هاي متعددي وجود دارنهد كهه درصهدد بررسهي چگهونگي شناسان را برانگيخته است. در اين زمينه، پژوهشاز روان

اي بندي مسهائل خهود، ههر يهي از زاويهههاي مذهبي در ترمين سالمت رواني هستند. پژوهشگران در صورتكنش

اند. با توجه به اينکه ما در كشوري اسالمي زنهدگي حليل پرداختهخاص، موضوع مذه  را مورد توجه قرار داده و به ت

شود، اين پژوهش قصد دارد به بررسهي رابطهه عنوان يکي از نمادهاي بيروني مذه  شناخته ميكنيم، حجاب بهمي

 بوردازد. گيري مذهبي و گرايش به حجاب و خودمهارگريجهت

 حجهاب؛ بهه گرايش با دروني و بيروني مذهبي گيريتجه رابطه . تعيين1هاي پژوهش عبارتند از: هدف

 و حجهاب به گرايش بين رابطه . تعيين9 خودمهارگري؛ با دروني و بيروني مذهبي گيريجهت رابطه . تعيين4

 خودمهارگري.

 هاي پژوهشفرضيه

گهرايش بهه گيري مذهبي دروني بها منفي و بين جهت ةحجاب، رابط به گرايش با بيروني مذهبي گيريجهت بين -

 مثبت وجود دارد؛ ةحجاب، رابط

گيري مهذهبي درونهي بها خودمههارگري منفي و بين جهت ةخودمهارگري، رابط با بيروني مذهبي گيريجهت بين -

 مثبت وجود دارد؛ ةرابط

 مثبت وجود دارد. ةخودمهارگري رابط گرايش به حجاب، با بين -

 پژوهش روش

در بين دانشهجويان دانشهگاه عالمهه  1939همبستگي، در زمستان سال  اين مطالعه به صورت يي بررسي توصيفي

 984ها، به صورت متهوالي بهوده اسهت و شهامل طباطبائي انجام شد. نمونه آماري به صورت ميداني و انتخاب نمونه

سهال  42-18مذكر( از دانشجويان دانشگاه عالمه طباطبائي تههران، بها ميهانگين سهني بهين 188مؤنث و 132نفر )

(، مقيهاس 1390)آلوهورت و راس،  آلوهورتگيري مذهبي ها يعني مقياس جهتدرصد( بود. ابزار گردآوري داده 1/99)

( در اختيهار آنهها 4112)تهانجي و همکهاران،  ( و مقياس خودمهارگري194، ص 1931زاده، نگرش به حجاب )كريم

اي، ها بايد در يي طي  ليکهرت پهنج درجههمودنيها به صورت ابزار خودگزارشي هستند. آزنامهقرار داده شد. پرسش

 كنند.مشخص كنند كه تا چه حد از هريي از راهبردهاي ارائه شده استفاده مي

گيري مهذهبي درونهي و بيرونهي ديهن را كهه دو بعهد جههت اسهت جمله 41 شامل آلپورت: مذهبي گيريمقياس جهت

 اسهاس، ايهنباشهد. براينمي مهوافقم كهامالً مخهالفم تها كهامالً گزينه از چهار آزمون، داراي سنجد. سؤاالتمي

 نامه، نقطههپرسهش ايهن. شهودمي گذارينمره 2 تا 1 از ليکرت ايدرجه چهار مقياس يي اساس بر نامهپرسش
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 آن داراي آورنهد، بيشهتر دسهتبهه  بيشهتري نمرات بررسي مورد هايسمقيا در هاآزمودني چه ندارد؛ هر برش

نامه، پرسهش شهود. همونهين ايهنمي اجهرا گروهي صورت به و ندارد زماني محدوديت مونآز. باشندمي صفت

 توسهط آن روايي و اعتبار كه شده هنجاريابي و ترجمه ايران در 1900 سال در آزمون ندارد. اين سني محدوديت

گيري   بهراي جههتكرونبا آلفاي از استفاده آن، با دروني همساني. اسههت آمهههده دست به (1908) بزرگيجان

بازآزمهايي بهراي ههر دو  پايهايي و 01/1 گيري مذهبي بيرونيكرونبا  براي جهت و آلفاي 02/1 مذهبي دروني

 تها 19 عبهارات و بيرونهي مذهبي گيريجهت 14 تا1 عبارات هايگزينه مقياس، اين در .است 02/1 زيرمقياس

 سهنجش بهراي را مقيهاس ايهن 1390 سهال در، راس و آلوهورت. سهنجندمي را دروني مذهبي گيريجهت 41

 كهه شهد مشهاهده گرفت، صورت كه اياوليه مطالعات كردند. در تهيه بيروني و دروني مذهبي هايگيريجهت

 است. 41/1 دروني و بيروني گيريجهت همبستگي

ه حجهاب توسهط ارزيابي نگرش فرد نسبت ب ايرباشد و بماده مي 41نامه، شامل اين پرسش مقياس نگرش به حجاا::

  موجهيي خصوصيت نسبتاً پايدار است كهه نگرش به حجاب، منظور از (، طراحي شده است. 1931) زادهكريم

گيهرد. جههت نگرش افراد به حجاب، از ابعاد مختل  سرچشمه ميهاي خاصي رفتار كنند. شود افراد به شيوهمي

و مهورد ترييهد  از استادان توزيهع تعدادي ينب در نامهپرسش سؤاالت، سقم و صحت و نامهروايي صوري پرسش

 توزيهع شهد. همونهين پايهايي آمهاري نمونهبين  نامهپرسش آمده، دست به نتايج از اطمينان قرار گرفت. پس از

شد. آلفاي كرونبها  بهراي  كرونبا  محاسبه آلفاي گيرياندازه روش از استفاده با آن اعتماد قابليت نامه، ياپرسش

 02/1، احکهام شهرعي 01/1، پيامدهاي فردي 93/1حجاب به ترتي  پيامدهاي اجتماعي  به رشنامه، نگپرسش

 (.194، ص 1931زاده، دست آمد )كريمبه  04/1نامه و كل پرسش

و همکهاران ايجهاد شهد.  تهانجيتوسط  4112ماده است كه در سال 19اين مقياس شامل  مقياس کوتاه خودمهارگري:

 گونهاگوني ههايشود. كنترل خهود، بها حوزهمي تعري  خود وسيله خود، به كنترل مالاع عنوانخودمهارگري، به

(. در بهرآورد همسهاني درونهي، 1338است )موراون و همکاران،  ارتباط در و توجه عملکرد هيجان شناخت، مانند

آيتمهي در دو  99فهرم بلنهد،  گونه كه آلفا براي مقياس خودمههارگريپايايي آزمون باال گزارش شده است، بدين

آيتمهي  19فرم كوتهاه،  بود، همونين براي مقياس خودمهارگري 83/1( 4112و همکاران ) تانجينمونة تحقيق 

هاي نامه(. بنهابراين، پرسهش81/1و  89/1به ترتي  دو نمونه تحقيق آنها  –نيز به نتايج مشابه دست يافتند )آلفا 

 باشد.مورد نظر داراي همساني دروني مناسبي مي

 مقيهاس:هاي صهورت گرفتهه بهراي مقيهاس خودمههارگري، فهرم كوتهاه شهامل دو خردهبندييکي از تقسيم

باشد. در ايهن راسهتا، بها انجهام تحقيقهي بهه اوليه مي . خودمهارگري4كننده يا بازدارنده؛ منع . خودمهارگري1

نامه را بها گهزارش اين پرسهشمقياس پرداختند. در اين ميان، همساني دروني هاي اين دو خردهبررسي تفاوت
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 مقياس مورد بررسي قهرار دادنهد. نتهايج تحقيهق، حهاكي از همسهاني درونهي مناسه  بهودآلفاي هر دو خرده

باشهد(. مي 98/1اوليهه  و آلفاي كرونبها  بهراي خودمههارگري 89/1كننده: منع )آلفاي كرونبا  خودمهارگري

( گزارش شد. =98/1r( باال )4111و همکاران ) ريدرش مقياس خودمهارگري، در پژوههمبستگي بين دو خرده

هاي اصهلي اين يافته قابل انتظار بود؛ چرا كه هر چند اين دو سازه از هم متمهايز هسهتند، امها ههر دو مؤلفهه

 باشد.مي خودمهارگري

افهزار آمهاري هاي حاصله نموديم. در اين زمينهه، از نرمآوري اطالعات، اقدام به تجزيه و تحليل دادهپس از جمع

SPSS  بهود و در سهطح معنهاداري بهراي  استفاده گرديد و آزمون مورد استفاده ضري  همبستگي پيرسون 19نسخه

 لحاظ شد. 11/1تفسير روابط بين متغيرها 

 هاي پژوهشيافته

گيري مذهبي دروني و بيروني، خودمهارگري، بها سهه بعهد نگهرش بهه حجهاب يعنهي براي بررسي رابطه بين جهت

نشهان  1امدهاي اجتماعي، پيامدهاي فردي و احکام شرعي مهورد آزمهون قهرار گرفهت. نتهايج منهدرج در جهدول پي

گيري مذهبي دروني و خودمهاگري، با سه زيرمقياس گرايش به حجاب، در سهطح معنهاداري دهند كه بين جهتمي

11/1α= هاي گهرايش بهه حجهاب، رابطهه سگيري مذهبي بيروني و زيرمقياكه بين جهتحاليرابطه مثبت است. در

 (.1باشد )جدول منفي و معنادار مي

 هاي گرايش به حجابگيري مذهبي، خودمهاگري و زيرمقباس. ضريب همبستگي پيرسون در ارتباط با جهت1جدول 

خودمهارگري  خودمهارگري احکام شرعي پيامدهاي فردي پيامدهاي اجتماعي شاخص گيري مذهبيجهت

 کنندهمنع

 رگري اوليهخودمها

 دروني

 193/1 124/1 414/1 299/1 221/1 218/1 همبستگي

 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 سطح معناداري

 984 984 984 984 984 984 تعداد

 بيروني

 -121/1 -112/1 -181/1 -189/1 -138/1 -112/1 همبستگي

 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 سطح معناداري

 984 984 984 984 984 984 تعداد

 خودمهاگري

    102/1 133/1 410/1 همبستگي

    11/1 11/1 11/1 سطح معناداري

    984 984 984 تعداد

 بهين كه است اين از گيري مذهبي دروني، حاكيجهت خودمهارگري و حوزه بين استنباطي، آمار آمده دستبه  نتايج

 محاسهبه =414/1r برابهر =11/1α داريمعنها سهطح پيرسون، با همبستگي ضري  در مطالعه، مورد پاسخگوي 984

 بهين آمده دست به است. اين امر نشان از ارتباط مثبت و معنادار بين متغييرهاي پژوهشي است. همونين، نتايج شده
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اسهت.  شهده محاسهبه -=181/1r برابر =11/1α داريمعنا سطح گيري مذهبي بيروني، باجهت خودمهارگري و حوزه

 اسهتنباطي، بهين آمهار آمهده دستبه  ن امر نيز نشان از ارتباط منفي و معنادار بين متغييرهاي پژوهشي است. نتايجاي

همبسهتگي  كهه در ضهري  اسهت ايهن از گيري مذهبي دروني حاكيجهت اوليه، با و كنندهخودمهارگري منع حوزه

گيري مهذهبي بيرونهي و جههت دارد و بهين ، رابطهه مثبهت و معنهاداري وجهود=11/1α داريامعنه سطح پيرسون با

 اوليه، رابطه منفي و معناداري وجود دارد. و كنندهخودمهارگري منع

 گيريبحث و نتيجه

 در خودمههارگري و حجهاب بهه نگهرش گيري مهذهبي بهاهدف اصلي اين پهژوهش، بررسهي رابطهه ميهان جههت

گيري هاي پهژوهش نشهان داد كهه جههتكلي، يافتههطوردانشگاه عالمه طباطبائي تهران بوده است. به دانشجويان

و همکهاران  پهارکهاي رابطه مثبت و معناداري دارد كه با يافتهه مذهبي دروني با گرايش به حجاب و خودمهارگري،

و  حسهينيانهد، هماهنه  اسهت )كننده در نظهر گرفتهعنوان يي عامل تعديلگيري مذهبي را به(، كه جهت1331)

 ميتهون( بهه دسهت آورده، هماهنه  بهود. 1383) ميتهونونين، نتايج اين پژوهش با آنوه كهه (. هم1931، سليمي

حمايت معنوي ناشي از ارتباط با خداوند را عاملي مهم در كاهش افسردگي، افزايش ميزان سهازگاري اجتمهاعي و در 

گيهري مهذهبي و ديهن بهر هاي مشابه، با ترثير مثبت جههتآورد. در پژوهشنهايت، بهبود حرمت خود به حساب مي

(، نگرانهي 4114( و همکهاران، Pearce(، افسهردگي )پيهرس )4114اي سهالم )تورسهن و ههريس، رفتارهاي مقابلهه

(، سهالمت 1989فرد و همکهاران، (، ناسازگاري و افسردگي )خداياري1332( و همکاران، Frydenberg)فرايدنبرگ )

(، 1981( و هويهت )نجفهي و همکهاران، 4113(، Levin)لوين ) (، كيفيت زندگي1982و همکاران، عمومي )شريفي 

 191(، بهر روي 1983هماهن  بوده است. همونين، بر اساس مطالعات پيشين انجهام شهده )احمهدي و همکهاران، 

تر، انحرافهات اخالقهي تر، هنجارپذيري باالتر و خانواده سالمدختر جوان در ايران، نشان داد كه اعتقادات ديني محکم

 دهد.تربيتي كمتري را نشان ميو 

گيري ههاي نگهرش بهه حجهاب و جههتمشاهده گرديد، همبستگي بهين زيرمقياس 1گونه كه در جدول همان

گيري مهذهبي بيرونهي دار است. عالوه بر اين، ضري  همبستگي بين نگرش به حجهاب و جههتامذهبي دروني معن

تهوان دسهت يافهت كهه مهذه  درونهي، مهذهبي به اين نتيجه مي داري روابط،امنفي و معنادار است. با توجه به معن

دهي بيشهتر بهه رفتهار دارد. فراگير و داراي اصول سازمان يافته و دروني شهده اسهت و قابليهت بازدارنهدگي و جههت

كه مذه  بيروني، امري خارجي و ابزاري است كه براي ارضاي نيازهاي فردي مقام و امنيهت مهورد اسهتفاده درحالي

گيري مذهبي دروني، عبارت است از: يي تعهد انگيزشهي فراگيهر اسهت از جهت آلوورتگيرد. در واقع منظور مي قرار

مههارگري خودمذه  دروني بها اي براي دستيابي به اهداف فردي. به عبارت ديگر، كه غايت و هدف است، نه وسيله

تهوان گفهت: مهذه  درونهي مي، ز سهوي ديگهرا .حجاب نيز يکي از مصاديق آن و تحت ترثير آن است .ارتباط دارد
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تهوان رابطهه و مي، شهود. در نتيجههمستلزم رعايت قواعد آن از جمله حجاب است كه از راه خودمهارگري اعمال مي

  موجهبه ايهن شهکل كهه حجهاب  ،ولي جهت ترثيرگذاري آن، همبستگي بين حجاب و خودمهارگري را اثبات كرد

 تيجه گرفت.توان نرا نمي، خودمهارگري شود

ها يها را از طريق برقراري يي نظام اخالقي تحت ترثير قرار دهد. مذه  راهنمايي تواند خودمهارگريمذه  مي

دهد. عهالوه بهر ايهن، مهذه  بهه تسههيل قواعد خاص اخالقي براي كنترل خويشتن و عفت در اختيار فرد قرار مي

عههدات اخالقهي را تحکهيم بخشهد و از ايهن راه، مهانع توانهد تكند. تجربه معنهوي نيهز ميتجربه معنوي كمي مي

توان با اطمينان گفهت: بهين (. با توجه به نتايج جدول، مي4119رفتارهاي ضد اجتماعي و ساير موارد گردد )اسميت، 

داري وجود دارد؛ با باالرفتن نمره گرايش بهه حجهاب در افهراد، و گرايش به حجاب رابطه مثبت و معنا خودمهارگري

و رفتارههاي  هاي پژوهش گذشته در حهوزه خودمههارگريكند، اين نتايج، با يافتهافزايش پيدا مي خودمهارگري نمره

و  بههراون(، 4111و همکههاران ) مريههل(، 4111) كارلسههون(، 4111و همکههاران ) ميلههرپسههند و سههالمت روان جامعه

 باشد.(، همسو مي4111و همکاران ) مريل(، 4119و همکاران ) كلين(، 4119و همکاران ) نانمکر(، 4111همکاران )

هايي كه فرد در طهي زنهدگي خهود ها و دانشتواند از طريق مهارتسازوكار ديگر ترثير مذه  اين است كه مي

دار بهودن توانهد يهي نظهام معنهايي شهامل ههدفخويش استفاده كند. مذه ، مي كند، در خودمهارگريكس  مي

توانهد مهانع از و خود را شايسته احترام دانستن بنا كند. اين نظام معنهايي، مي زندگي، احساس خود ارزشمندي مثبت،

(. 4119فهرد گهردد )اسهميت،  طلبانه و در نهايت، منجر به احتمال افزايش خودمههارگريخطرپذيري و رفتار هيجان

فهت: بهين حهوزه تهوان گباشهد. بها اطمينهان مياين پهژوهش همسهو مي 2و  9اين نتايج، با نتايج حاصل از جدول 

گيري مهذهبي داري وجود دارد؛ با باالرفتن نمرة جههترابطه مثبت و معنا گيري مذهبي دروني و خودمهارگريجهت

 كند.افزايش پيدا مي دروني در افراد، نمره خودمهارگري

 كهه داد ننشا و كرد حمايت تحقيق اوليه(، از نتايج اين كننده و خودمهارگريمنع مقياس )خودمهارگريدو خرده

است. همونهين،  مطلوب رفتارهاي بهتر كنندهبينيپيش مقياسخرده ساير به نسبت اوليه، خودمهارگري مقياسخرده

گيري مهذهبي درونهي كند و همسو با جهتمي بينيپيش را ناخوشايند رفتارهاي از جلوگيري كنندهمنع خودمهارگري

اوليهه( و سيسهتم  رفتهاري )خودمههارگري سهازفعال سيستم ملکردع مشابه را مقياسخرده دو اين باشند. عملکردمي

افراد در زندگي روزانه خود، پاية باورهاي شخصي و ديدگاهي كهه  .دانندكننده( ميمنع بازداري رفتاري )خودمهارگري

ام معنهايي شهکل ها، براي فرد يي نظهكنند. اين باورها و ديدگاهدرباره ديگران، خود، جهان، يا هر دو دارند، رفتار مي

دهد كه به جهان پيرامون خود معنا دهد و بر اسهاس ايهن معنهادهي، بهه دهند؛ اين نظام معنايي، به فرد اجازه ميمي

تواند نظام معنادهي فهرد باشهد. انتخاب هدف و سوس عمل و رفتار مبتني بر اهداف انتخاب شده، بوردازد. مذه  مي

عنوان نقطهه مركهزي ، شهامل باورهها، هماينهدها، انتظهارات و اههداف بهههاي نظام معنادهي مترثر از مهذه مؤلفه
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تري باشهد، (. بنابراين، چنانوه فرد داراي سطح دينداري افزون4111كنند )سيلبرمن، هيجانات و اعمال فرد عمل مي

رو، ايهندهد، توأم بها احسهاس ارزشهمندي و هدفمنهدي اسهت. ازبه تبع آن معنايي كه به خود و جهان اطرافش مي

رود ايهن دست زند تا به احساس ارزشمند بودن برسد. اميهد مهي احتمال بيشتري دارد به اقداماتي نظير خودمهارگري

عنوان گامي براي توسعه پژوهش در اين زمينه باشد. همونين به دليل نقش عوامل متنوع در نگرش بهه پژوهش، به

مل نيز در نظر گرفتهه شهود. عهالوه بهر ايهن، بهه نظهر هاي آتي نقش اين عواحجاب، ضروري است كه در پژوهش

گيري توان وقوع اين پديده را تنها به جههتداشته، ولي نمي گيري مذهبي سهم ويژه در خودمهارگريرسد، جهتمي

عنوان تواند بههتوان پيشنهاد داد كه ميزان اعتقادات ديني افراد، فقط ميمذهبي نسبت داد. با توجه به اين مطل ، مي

 مورد استفاده قرار گيرد. كننده خودمهارگريبينيهاي پيشيکي از مالک
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