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 چکیده

 با مطابق رفتار تعدیل معقول، درخواست از  پیروی توانایی های اصلی سالمت روان،خودکنترلی به عنوان یکی از مؤلفه

 مستقیم هدایت و مداخله بدون اجتماعی، یشدهپذیرفته در چارچوب خواسته یک ارضای انداختن تأخیر به موقعیت،

های مذهبی به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر خودکنترلی، با استفاده اعتقادات و آموزه .است شده تعریف دیگر فردی

آورد. هدف برخی رفتارهای پرخطر مانند جرم وجنایات را فراهم میاز قوانین مختص به خود، موجبات امتناع انسان از 

یابی به این های مذهبی بر خودکنترلی در دانشجویان بود. به منظور دستاصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر نگرش

ندگان کنی آماری دانشجویان شهید باهنر کرمان به عنوان مشارکتدانشجو از جامعه 151ای مشتمل بر هدف، نمونه

آوری اطالعات مورد نیاز از گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. برای جمعدر پژوهش با استفاده از روش نمونه

ها ی خودکنترلی تانجنی استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل دادهگیری مذهبی آلپورت و پرسشنامهی جهتپرسشنامه

داری وجود ندارد. ین ابعاد خودکنترلی و نگرش مذهبی رابطه معنیبا روش آماری تحلیل رگرسیون بیانگر آن بود که ب

 ی پیشنهادات پژوهشی بیشتر در این حوز به پایان رسیده است.ها و ارائهی یافتهمقاله حاضر با بحث درباره

 های مذهبی، دانشگاه، دانشجویان.های کلیدی: خودکنترلی، نگرشواژه
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 مقدمه

رفتار انسان قبل از آنکه مورد ارزیابی و سنجش دیگران قرار بگیرد، الزم است که خودش عملکرد و رفتار عملکرد و 

(. خود کنترلی، ایجاد حالتی 1بپردازد ) self-controlخویش را مورد ارزیابی قرار دهد، یا به عبارتی به خود کنترلی )

(. هدفی که در 3سازد، بدون آنکه عامل بیرونی او را کنترل کند )درونی است که فرد را به انجام وظایفش متمایل می

ی یک شخصیت سالم است که به بلوغ فکری رسیده و از خود در برابر انواع مشکالت شود، ارائهخود کنترلی دنبال می

دهد. به طور کلی، خود کنترلی فرآیندی است که طی آن افراد بدون اجبار و تهدید به وظایف خود شان میمقاومت ن

ی هایی که مشخصه(. یکی از مهارت1کنند )دهند و از حداکثر توان برای تحقق اهداف خود استفاده میتعهد نشان می

فردی در ارتباط است. به دلیل اینکه تعارضات بین توانایی انسان در حل تعارض است، برخورداری از صفت خودگردانی

ها را کنترل ها آگاهی پیدا کرد و سپس آنها است و برای کنترل آن نخست باید نسبت به هیجاننزدیک با هیجان

نمود، پس در این صورت افراد باید هم از ویژگی خودآگاهی و هم از ویژگی خودکنترلی برخوردار باشند. در صورت 

 (.2تواند نسبت به تعارض آگاهی کسب کند و با اطمینان به رفع آن اقدام کند )این دو ویژگی فرد میداشتن 

تا در هنگام مواجه با تعارضات و مشکالت روزمره،  کندهمانطور که گفته شد، خودکنترلی به شخص کمک می

محقق خواهد شد. از این  ی همین امربرخوردی منطقی و سازنده داشته باشد و در نهایت سالمت اجتماع نیز در سایه

دهد ی پژوهشی نشان میرو، بررسی این مؤلفه مورد توجه بسیاری از پژوهشگران بوده است. مرور مختصری بر پیشینه

(، بررسی خودکنترلی، جنسیت و تاثیر آن 1ی الگوی خودکنترلی در سازمان با نگرش اسالمی )که پژوهشگران به ارائه

اند. این پژوهش ( پرداخته6(، و دینداری، خودکنترلی و گرایش به مصرف مواد در دانشجویان )7افی )بر رفتارهای انحر

 ی نگرش مذهبی با این متغیر پرداخته است.ی خودکنترلی به بررسی رابطهبینی کنندهنیز در جهت فهم عوامل پیش

 دارند. یکدیگر با ناپذیری تفکیکی که ارتباط شودرا شامل می رفتاری و عاطفی شناختی، یحیطه سه انسان روانی بعد

 است روانی آمادگی از حالتی شود،می نامیده Attitude  اجتماعی نگرش شناسیروان در که بعد سه این یمجموعه

همچنین، برخی از تعاریف، نگرش را به عنوان  .(1گذارد )می مسقیم تأثیر معین، یا موقعیتی شیء برابر در رفتار بر که

اند که اصطالح نظام یا سازمان داللت بر آن دارد که ها ، یا سازمان با دوامی از باورها دانستهنظام با دوامی از ارزشیابی

ای به عنوان مجموعهReligious attitude  (. نگرش مذهبی11اجزای سه گانه نگرش با یکدیگر همبستگی دارند )

و   که خداوند را محور امور دانسته و ارزشها ، اخالقیات ، آداب و رسوم ی توحیدی استو یکپارچه از اعتقادات منسجم

شناخت و باور به پروردگار یکتا، » کند. به عبارتی دیگررفتارهای انسان را با طبیعت، یکدیگر وخویشتن تنظیم می

ن هستی در جهت تقرب انبیاء، آخرت و احکام الهی و داشتن عالیق و عواطف معینی نسبت به خدا، خود، دیگران و جها

 .(4)، نگرش مذهبی تعریف شده است به خدا و التزام و عمل به وظایف دینی

 روشنگری وی عقل به ، کرده حیات مسلح فلسفه یک به را او که است موهبتی برای انسان به عنوان (Religionدین )

پذیر تحقق را و جاودانگی عشق به نیاز ویژه به روح اساسی نیازهای ، پروراند می را تأکید دارد و آن اراده بر بخشد، می

 با انسان پود زندگی و تار که رو است این از ؛ فرمانهای عقل گوش فرا دهد تا به کندمی آدمی کمک و به سازدمی

 اند،شناسانی که  به وفور سخن از دین و مذهب به میان  آورده(. از میان روان5است ) شده تنیده دینی در هم باورهای

گیری مذهبی افراد، دو نوع جهت دینی گیری( اشاره کرد. وی برحسب جهتAllportمیتوان به آلپورت )

(Religious orientationبیرونی ) درونی با گیری مذهبی درونیجهت دارای و درونی را مطرح کرده است. افراد 

 به گیری مذهبی بیرونیجهت دارای افراد مقابل در گیرند.می نظر در ی هدفمثابه به را مذهب دینی، ارزشهای کردن

 دیگر به اهداف نیل برای ایوسیله فقط را دین و دارند ابزاری فقط اهدافی که هستند دینی باورهای دارای نظری لحاظ

 پیامدهای ای ازبادامنه که است شناختیروان نیرویی دارای مذهبی اعتقاد و (. همچنین، دین15گیرند ) می نظر در

 ارتباط مورد در شماریبی تحقیقات اخیر هایسال (. در22است ) مرتبط اجتماعی و رفتاری الگوی به سالمت، مربوط

 بین مثبت ایرابطه که اندداده نشان کلی طور به تحقیقات این شده است. روان انجام سالمت داری و، دین مذهب
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 نیرویی به عنوان مذهب و دین، جهان، در سراسر شده انجام (. در این مطالعات16دارد ) وجود روان سالمت و مذهب

است. نتایج شده شناخته زندگی از مندیرضایت افزایش و همچنین به فساد گرایش روانی، فشارهای کاهش در مؤثر

 مؤثری نقش ها،موقعیت تمامی در تواندمی حاکی از آن بود که مذهب Levin &Taylorپژوهش لوین وتایلر 

 سبب ،...و حمایتی منابع مقابله، هایفعالیت فرد، شناختی ارزیابی موقعیت، در ارزیابی و باشد داشته استرس درکاهش

 تحقیقی در ,Blum &  Mcneely Nonnemakerبلوم  و مکنیلی ، (. نونیمیکر22روانی شود ) کاهش گرفتاری

 داری، نوجوانان رادین که رسیدند نتیجه این به دادند،انجام  نوجوانان روانی و سالمت داریدین رابطه بررسی هدف با که

 نامتعارف، محافظت جنسی رابطه برقراری افیونی، مواد مصرف الکل، نوشیدن کشیدن، سیگار مانند برابر اعمالی در

 بودن مذهبی هایی ازشاخص که انداظهارداشته مطالعات بر خالف تحقیقات دیگر،  از ای(. در این میان، پاره24کند )می

 دارند.. ارتباط روانشناختی مشکالت از هاییجنبه با معکوس طور به

داده  نشان است، گرفته انجام O’conner, Daryle, & O’Conner اکنر، داریل و اکنر توسط که ایمطالعه در

(. همچنین کوئینگ 25دارد ) ارتباطی معکوس وجود شناختی،روان مشکالت با گرایشات مذهبی بین که استشده

koenig دارد که باورهای مذهبی به ی ارتباط سالمت روانی و مذهب بیان میبراساس مطالعات خویش در حیطه

شوند که دچار شناسان بالینی گاه با مراجعانی رو به رو میگردند. زیرا روانصورت همیشگی منجر به سالمت روانی نمی

توان این احساس ها را در محتوای باورهای مذهبی نگرانی و طردشدگی هستند که میاحساس گناه، نشخوار فکری، 

 (. 21این افراد علت یابی کرد )

، اظهار  Raiya, Pargament, Mahoney, & Steinهمسوی با  تحقیقات دیگر، رایا، پارگامنت، مهونی و استین

 و هازمینه اسالم، دین اعتقادی اصول و مبانی (. در26)شود داشتند که دین اسالم موجب بهزیستی در مسلمانان می

با  الهی نظارت تبیین با اسالم ارزشی مؤثرند. نظام بسیار خودکنترلی، مفهوم تحقق که در دارد وجود هاییظرفیت

 که انسان برای ابدی گرفتن زندگی نظر در با گیرد،می بر در را انسان زندگی ابعاد تمامی که خود ممتاز هایویژگی

 تکریم با انسان، سعادت عامل مهمترین بعنوان آن آثار و بیان تقوا با سازد،می پذیرامکان را انسان اعمال کامل جزای

طرف دیگر،  از و سازدمی فراهم را انسان در سطح ترینعالی در خودکنترلی تحقق یزمینه آگاهی او، و اختیار و انسان

مورد توجه قرار  جمله خودکنترلی را از آن آثار تحقق و ارزشها این به گرایش و تذکر برای عملی تمهیدات دین اسالم،

سازند می خودکنترل را مسلمان فرد که هستند هاییشیوه گناه، از پرهیز و حالل حرام و به توجه و (. التفات2) استداده

(1.) 

معتقدند که خودمهارگری تا حد زیادی بر اصول   Latimore, Lorraine, & Haroldالتیمور، لورین و هارلود 

(. همینطور، 21گردد )های گناه دردناک تقویت میی هیجانسازی شده متکی است که بوسیلهاخالقی درونی

اند که باورهای اخالقی، به خصوص بر این عقیدهKivetz, & Yuhuangشناسانی مانند کایوتز و هنگ )روان

طلبی را به تعویق بیندازند، شوند که افراد لذتگردند و در نتیجه باعث مید احساس گناه میباورهای مذهبی باعث ایجا

  Day &مالتبی و دی مطالعات (. همچنین11ها را بازداری کنند و میزان باالیی از خودمهارگری را بروز هند )تکانه

Maltby, از نتایج تحقیقات نشان دادند بعضی. (23)دهد می افزایش را روانی بهداشت سطح مذهب، که داد نشان 

 به و پرورانندخودکنترلی را می خصوصاً و self-regulation خودتنظیمی مذهبی، شناختهای و رفتارها اعتقادات،

و  بهزیستی سالمت، با خود ارتباط مذهب که است خودکنترلی و خودتنظیمی با ارتباطشان طریق از نسبی طور

 (.12آورد )می دست به را اجتماعی رفتارهای

شود . با از آنجا که قشر دانشجو، قشر آینده ساز جوامع است، توجه به سالمت روانی او در این راستا امری مهم واقع می 

توجه به اینکه بسیاری از تحقیقات انجام شده در رابطه با ارتباط میان سالمت روان ، دین و مذهب  در کشورهای غربی 

های ها با دین اسالم که دین اکمل است و تمامی جنبهت گرفته است و به دلیل اینکه این مؤلفهو ادیان دیگر صور

است، در ارتباط هستند، بررسی علمی نقش متغیرهای مذهبی در سالمت روان و وجودی انسان را مد نظر قرار داده
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اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر رسد. با عنایت به ضرورت مسأله، هدف های آن، امری ضروری به نظر میمؤلفه

نگرشهای مذهبی بر میزان خودکنترلی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شهید باهنر کرمان بود. در ادامه روش 

 است.پژوهش توضیح داده شده

 

 هامواد و روش

از نوع همبستگی  ی مورد مطالعه، پژوهش حاضرجامعه آماری، نمونه و روش: با توجه به هدف پژوهش و ماهیت مساله

 1313-14ی آماری تحقیق حاضر را، دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال تحصیلی )رگرسیون( بود. جامعه

گیری تصادفی در دختر( به روش نمونه 61پسر،  11نفر ) 151دادند. از این جامعه، گروهی به تعداد تشکیل می

گیری مذهبی آلپورت ( و جهت,2004 Tangneyلی تانجنی های خودکنتردسترس انتخاب شدند و پرسشنامه

(Allport ( دانشجویان مطالعه شده در دانشکده13و  27را تکمیل کردند .)مهندسی، علوم انسانی، علوم های فنی

 سال بود. 22تا  12ی سنی پاسخگویان بین پایه و کشاورزی مشغول به تحصیل بودند و دامنه

 

 ابزار سنجش

  1950گیری مذهبی آلپورتگیری مذهبی: به منظور اندازه گیری نگرش مذهبی از مقیاس جهتمقیاس جهت

Allport,  ( در آغاز، این مقیاس مشتمل بر 13استفاده شد .)گیری مذهبی درونی و گویه بود و دو بعد جهت 21

گیری مذهبی درونی را جهتماده آن  1گیری مذهبی بیرونی و ی آن جهتماده 11گرفت که بیرونی را در بر می

ی آلپورت را در آن بکار های پرسشنامهای فراهم آورد و تمام گزینهماده 21ی ، یک نسخه Feaginسنجید. فگینمی

گیری مذهبی ( با جهت61/1ی دیگر نیز به آن افزود که این گزینه، همبستگی باالیی)برد و عالوه بر آن یک گزینه

 4ها در این مقیاس بر اساس طیف (. پاسخ17ن به بعد این پرسشنامه مورد استفاده واقع شد )بیرونی داشت و از آن زما

شوند. در تحقیق گذاری میاند و نمرهدرجه ای لیکرت )موافقم، کامال موافقم، مخالفم، کامال مخالفم( تنظیم شده

گیری مذهبی مذهبی درونی و جهتگیری های جهت، همبستگی بین ماده Allport, & Ross آلپورت و راس

( مورد بررسی 1377(. اعتبار و هنجاریابی این مقیاس در تحقیق جان بزرگی )15است )( گزارش شده-/121بیرونی )

(. عالوه بر 11بدست آمده است ) 73/1قرارگرفته و میزان پایایی آن، بر اساس ضریب آلفای کرونباخ و برای کل مقیاس 

اند گزارش شده 22/1و  14/1، 71/1سانی درونی، تنصیف و باز آزمایی این مقیاس به ترتیب، این، ضرایب پایایی هم

 بدست آمد. 56/1(. میزان پایایی این مقیاس در پژوهش حاضر با استفاده از  ضریب آلفای کرونباخ 12)

 2004تانجنی گیری خودکنترلی در این پژوهش، از مقیاس خودکنترلی مقیاس خودکنترلی: به منظور اندازه

Tangney,مقیاس خودکنترلی بازدارنده ای بوده و دارای دو خردهگویه 13ی این مقیاس شده(، استفاده شد. فرم کوتاه

درجه ای لیکرت از کامال موافق تا کامال  5و خودکنترلی اولیه میباشد. پاسخ هر گویه در این ابزار ، براساس طیف 

، Tangney, Baumeister, & Booneایج تحقیق تانجنی و بامیستر و بونه شود. طبق نتمخالف نمره گذاری می

(. میزان پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر 27بدست آمده است ) 25/1ضریب پایایی همسانی درونی این مقیاس 

 بدست آمد. 76/1با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 

و آزمون آماری  SPSSهای ذکر شده، از نرم افزار آوری شده از طریق مقیاسجمع به منظور تجزیه تحلیل اطالعات

 رگرسیون خطی استفاده شد.

مذکور در اختیار  هر یک از شرکت کنندگان که دانشجویان دانشگاه شهید های ها، ، مقیاسبه منظور اجرای پرسشنامه

ها کامال محرمانه ن داده شد که اطالعات مندرج در پرسشنامهباهنر کرمان بودند، قرار گرفت و به افراد توضیح و اطمینا

 گونه محدودیت زمانی وجود نداشت.    گویی مشارکت کنندگان به سؤاالت، هیچبوده و کاربرد پژوهشی دارد. در پاسخ
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 هایافته

به ارائه فراوانی و ، 1شود. در جدول کنندگان پرداخته میشناختی مشارکتدر این قسمت به ارائه اطالعات جمیعت

 است. درصد جنسیت، وضعیت تاهل و رشته تحصیلی پرداخته شده

 کنندگان در پژوهشمشارکت شناختی: مشخصات جمعیت1جدول 

 درصد فراوانی هاگروه متغیر

 جنسیت
 6/56 11 پسر

 4/43 61 دختر

 تاهل
 3/21 142 مجرد

 7/11 17 متاهل

رشته 

 تحصیلی

 6/22 36 علوم انسانی

 26 41 علوم پایه

 2/16 26 کشاورزی

 2/35 56 فنی

گیری مذهبی و خودکنترلی از همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج این تحلیل در به منظور بررسی ارتباط بین جهت

 ارائه شده است. 2جدول 

 )پیرسون( متقابل بین متغیرها های توصیفی و همبستگی: شاخص2جدول 

 (2) (1) انحراف معیار میانگین متغیر

 - 1 72/3 52/22 گیری مذهبی( جهت1)

 1 -172/1 54/5 61/24 ( خودکنترلی2)

و خودکنترلی ارتباط معناداری  مذهبی گیری جهت بین دهد، می نشان ،2 جدول در شده ارائه نتایج که گونه همان

 (.N.S.  ،/1  =rمشاهده نشد )

بینی کرد، از گیری مذهبی پیشتوان خودکنترلی را براساس جهتکه آیا می عالوه بر این، برای بررسی این سوال

 ، مورد بررسی قرار گرفته است.3تحلیل رگرسیون خطی ساده همزمان استفاده شد. حاصل این تحلیل در جدول 

 : نتایج تحلیل رگرسیون جهت گیری مذهبی بر خودکنترلی3جدول  

 سطح معناداری tمقدار R 2R Β F متغیر 

  116/1 172/- 23/1   11/1- 36/1/172   خودکنترلی

، .N.Sبینی کند )گیری مذهبی نتوانسته است خودکنترلی را پیشدهد که جهتنشان می 3نتایج مندرج در جدول 

172/1=βاند.(. در ادامه نتایج بدست آمده به بحث گذاشته شده 

 

 گیریبحث و نتیجه

های سالمت روان با توجه به متغیر بینی خودکنترلی به عنوان یکی از مؤلفهپیشپژوهش حاضر در پی بررسی امکان 

که نگرش مذهبی، به صورت معنادار،  های این پژوهش حکایت از آن داشتنگرش مذهبی در دانشجویان بود. یافته

است. در تبیین نده نبودهی میزان خودکنترلی و ابعاد آن شامل خودکنترلی اولیه و خودکنترلی بازدارکنندهبینیپیش

شناختی در پژوهش است. ها مربوط به مسائل روشتوان اشاره نمود. یکی از این تبییناین یافته، به دالیل مختلفی می

های های خودکنترلی و نگرش مذهبی با ابزارهای مخصوص فرهنگ غربی در ایران، همواره با چالشسنجش سازه
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توان به ناکارآمدی احتمالی ابزار به کار رفته در این پژوهش برای سنجش ابراین میاست. بنفراوانی رو به رو بوده

 های آتی مورد بررسی قرار بگیرد.  های خودکنترلی و نگرش مذهبی اشاره کرد. این احتمال باید در پژوهشسازه

ها است. ی به سؤاالت پرسشنامهگویها در پاسخشناختی مربوط به دقت آزمودنیعالوه بر این، یکی دیگر از مسائل روش

های این پژوهش پاسخ گویند، گویان در کمال آرامش و صداقت به مقیاسهای فراوانی به عمل آمد تا پاسخاگرچه تالش

 توان دور از نظر داشت.ها را نمیدقتی در ارائه پاسخلکن وجود بی

اگرچه که این مسئله از لحاظ آماری بررسی شد، لیکن ی دیگر مربوط به تفاوت تعداد بین دو گروه نمونه است. نکته

 تری تکرار شود.های همگنهای آتی با تعداد بیشتری و در گروهشود که این تحقیق در پژوهشپیشنهاد می

نتوانسته های پژوهش حاضر بیانگر آن است که نگرش مذهبی، های احتمالی، یافتهبا در نظر گرفتن تمامی این تبیین

پژوهش به صورت نسبی با تحقیقات  های حاصل در اینبینی کند. یافتهپیشخودکنترلی را است سازه 

(. اگر چه پژوهش حاضر را 21و  25همسو است ) Oconner, & et. al و اکنر و همکاران koeingوینگک

ویان باتوجه به رفت که دانشجتوان به عنوان یک نوع پژوهش عرضی و مقطعی در نظر داشت اما انتظار آن میمی

ای دینی و اسالمی، از میزان خودکنترلی بیشتری برخوردار باشند. ضمن توصیه به انجام زندگی چندین ساله در جامعه

ریزی های آموزشی، فرهنگی و دینی، پرورش توان یادآور شد که الزم است برنامهپژوهش طولی در این زمینه، می

 رشد معنوی و مذهبی را در اهداف خود بگنجاند.های خودکنترلی و همچنین ارتقای مهارت

های این پژوهش باید به لزوم رواسازی و سنجش پایایی ابزارهای مناسب جهت به عنوان جمع بندی و بیان محدودیت

تواند های دیگر میهای بیشتر و در فرهنگسنجش سازه خودکنترلی و نگرش مذهبی اشاره کرد. تکرار تحقیق با گروه

 های این پژوهش کمک کند. امری که امید است که پژوهشگران آتی به انجام آن مبادرت ورزند.ازی یافتهسبه روشن

 

 گیری کلینتیجه

 .الزم است که  ارتباط بین خودکنترلی و نگرش مذهبی در تحقیقات طولی مورد بررسی قرار بگیرد.1

. به طور کلی، نیاز به تحقیقات بسیاری در زمینه خودکنترلی است تا عوامل موثر بر آن را کشف کرده و در جهت 2

 سالمت جامعه گام برداریم. 
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