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چکیده
امروزه ،بهزیس ��تی روانشناختی بهطور فزایندهای مورد توجه متخصصان روانشناسی و علوم
اجتماع ��ی قرار گرفته و در فرهنگه ��ا و نمونههای مختلف ،مطالعات گس ��تردهای روی ابعاد،
مؤلفهها و همبستههای آن انجام شده است .هدف این تحقیق نقش واسطهای خودمهارگری
در رابطهی بین دینداری و بهزیس ��تی روانشناختی است .برای انجام این تحقیق  224نفز از
دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاههای پردیس فارابی و دانشگاه آزاد پردیسان شهر قم به
پرس� �شنامههای خودمهارگری تانجنی ،مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف و پرسشنامهی
س ��نجش نگرش مذهبی خدایاریفرد پاس ��خ دادن ��د .رابط ه بین متغیرها با اس ��تفاده از ضریب
همبس ��تگی و رگرس ��یون خطی بررسی شد .برای بررس ��ی نقش میانجی خودمهارگری از تحلیل
مسیر و ضریب سوبل استفاده شد .بر اساس یافتههای تحقیق ،میان هر سه متغیر دینداری،
بهزیس ��تی روانشناختی و خودمهارگری رابطه مثبت وجود داشت .همچنین تحلیلها نشان
داد  38/54درصد از رابطه دینداری و بهزیس ��تی روانش ��ناختی از طریق خودمهارگری قابل
پیشبینی اس ��ت .نتایج این تحقیق نشان میدهد دینداری ،به شیوه خاص خود ،از طریق
ارتقاء خودمهارگری قادر است بهزیستی روانشناختی افراد را افزایش دهد.

کلید واژگان :بهزیستی روانشناختی ،خودمهارگری ،دینداری ،نقش واسطهای.

menayatpur@gmail.com
 .1دانشآموخته کارشناسیارشد راهنمایی و مشاوره موسسه اخالق و تربیت.
jahangirzademr@gmail.com
 .2استادیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟هر؟.
 .3استادیار گروه روانشناسی مجتمع آموزش عالی علوم انسانی جامعه المصطفی؟ص؟ العالمیه (نویسنده مسئول)
taghian@gmail.com

پژ وهش های ر وان شناسی اسالمی /شماره دوم  /بهار و تابستان 1398

................................................................................................................................................

............................................................................................................................

98

مقدمه

روانشناسان مدتهاست برآن شدهاند که عوامل تأثیرگذار بر بهزیستی روانشناختی 1را بیابند.
بررس���یها نش���ان میدهد دینداری یکی از عوامل غیرقابل انکار در بهزیس���تی روانش���ناختی
اس���ت .ب���ه ط���ور کل���ی نظریهپردازان���ی وج���ود دارند ک���ه راه رس���یدن به ش���ادکامی و بهزیس���تی
روانش���ناختی را در پرت���و توجه ب���ه ارزشها و هدفهای معن���وی ،نیازهای بنی���ادی و معنادار
ب���ودن و هدفمن���دی زندگی ،عش���ق و عالیق دینی و اله���ی میدانند (بخش���یپور؛ رمض���انزاده.)1393،
امروزه ،بهزیس���تی روانشناختی بهطور فزایندهای مورد توجه متخصصان روانشناسی و علوم
اجتماع���ی قرار گرفته و در فرهنگه���ا و نمونههای مختلف ،مطالعات گس���تردهای روی ابعاد،
مؤلفهها و همبستههای آن انجام شده است (خانجانی و همکاران.)1393 ،
از زم���ان پیدای���ش جنب���ش نوین روانشنـاس���ی مثبـت ،توج���ه پژوهشگران ب���ه درک عوامل
زیربنایی مربوط به س�ل�امت و ش���ادکامی 2معطوف ش���ده اس���ت (نق���ل از س���یادتیان و هم���کاران.)1392،
س���لیگمن )2003( 3ب���ر ای���ن باور بود که تا س���ال  2015از هر دو نفر ،یکی از آنها مبتال به افس���ردگی
خواه���د ش���د؛ بنابراین شناس���ایی عوامل تأثیرگذار بر بهزیس���تی ب���همثابه یکی از اساس���یترین
مباحث روانشناسی مثبتنگر محسوب میشود.
در ادبیات تحقیقی تعابیر مختلفی برای اش���اره به بهزیس���تی به عنوان یکی از ش���اخصهای
اساس���ی سالمت روان به کار رفته است ،شامل :بهزیس���تی شخصی ،4بهزیستی روانشناختی،
بهزیس���تی ش���ناختی و کیفی���ت زندگ���ی ک���ه در تحقیق���ات اخی���ر ،زیر عن���وان بهزیس���تی ذهنی

5

طبقهبندی میشوند (همان).
ریف )1989( 6در الگوی بهزیس���تی روانشناختی خود به  6مولفه پذیرش خود (داشتن نگرش
مثب���ت به خ���ود) ،رابطهی مثبت با دیگران (برقراری روابط گ���رم و صمیمی با دیگران و توانایی
همدلی) ،خودمختاری) احساس استقالل و توانایی ایستادگی در مقابل فشارهای اجتماعی)،
زندگی هدفمند( ،داش���تن هدف در زندگی و معنا دادن به آن) ،رش���د شخصی) احساس رشد
مستمر) و تسلط بر محیط (توانایی فرد در مدیریت محیط) اشاره میکند.
1. Psychological Well-being
2. Happiness
3. Seligman
4. Individual well-being
5. Subjective wellbeing.
6. Ryff

که عوامل تأثیرگذار بر آن را بیابند.
بررسیها نشان داده اند یکی از عواملی که نقش غیرقابل انکاری در بهزیستی روانشناختی
دارد ،دی���نداری اس���ت .ب���هطور کل���ی ،محققانی وج���ود دارند که راه رس���یدن به ش���ادکامی و
بهزیس���تی روانش���ناختی را در پرتو توجه به ارزشها و هدفهای معن���وی ،نیازهای بنیادی و
معنادار بودن و هدفمندی زندگی ،عش���ق و عالیق دینی و الهی میدانند (یزدانی و آزاد.)1382 ،
تعاریف مختلفی از دینداری توس���ط روانشناس���ان دین ارائه ش���ده است .آنها با استفاده
از دی���دگاه برخی علما از جمله آیتاهلل جوادی آملی و ش���هید مطهری در مورد س���اختار معارف

«ش���ناخت و باور به پروردگار یکتا ،انبیا ،آخرت و احکام الهی و داش���تن عالیق و عواطف معینی
ب���ه خ���دا ،خود ،دیگران و جهان هس���تی در راس���تای ّ
تقرب به خ���دا و التزام و عم���ل به وظایف
دینی»(خدایاری فرد و همکاران ،1388 ،ص .)14

مرور مختصر تحقیقات نش���ان میدهد ،بسیاری از مقیاسهای دینداری ارتباط با ثباتی با
مجموعهی گس���تردهای از نتایج مرتبط با س�ل�امتی ،بهزیستی ،موفقیت و شکوفایی اجتماعی
دارند؛ اما هنوز یک مکانیزم تبیینی فرا گیر که این اثرات را تبیین کند شناس���ایی نش���ده اس���ت
(مک کوالف و ویلوبای .)2009 ،1مک کوالف و همکاران ( )2009با بررسی نظریههای مختلف چهار تبیین
را ب���رای کارکردهای دی���ن عنوان کردهاند که عبارتند از (الف) توانای���ی دین در تجویز رفتارهای
س�ل�امتی بخش و جلوگی���ری از رفتاره���ای ضد س�ل�امتی( ،ب) توانایی دی���ن در تأمین حمایت
اجتماعی( ،ج) توانایی دین در اجتماعی کردن کودکان برای همنوایی با هنجارهای اجتماعی
و (د) توانایی دین در ارتقاء مقابلههای موثر با استرس .همه این تبیینها اهمیت دارند ،لکن
این فهرس���ت ناقص اس���ت .مک کوالف و همکاران ( )2009بیان کردهاند که تنها  35تا  50درصد
ارتب���اط بی���ن دینداری و مقیاسهای مختلف س�ل�امت و بهزیس���تی روانش���ناختی بر اس���اس
ی بخش و مقابل���ه قابل تبیین
متغیره���ای تبیین���ی مثل حمایت اجتماع���ی ،رفتارهای س�ل�امت 
اس���ت .ا گر این تخمین را بپذیریم ،دانشمندان اجتماعی تنها میتوانند بین یکسوم تا نصف
1. McCullough & Willoughby

یتخانشناور یتسیزهب و یرادنید نیب هطبار رد یرگراهمدوخ یجنایم شقن

نظر گرفتن سه مؤلفه اساسی (شناختی ،عاطفی و رفتاری) ،دینداری را چنین تعریف کردهاند:

................................................................................................................................

اس�ل�امی متش���کل از چهار نوع رابطه انسان با خداوند ،خود ،دیگران و جهان هستی و نیز با در

..............................................................................................................................................

با توجه به اهمیت موضوع بهزیستی روانشناختی ،روانشناسان مدتهاست برآن شدهاند
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این ارتباط را تبیین کنند و هنوز نوآوریهای نظری در این حوزه تحقیقی ممکن است.
م���ک کوالف و هم���کاران ( )2009تببین پنجم���ی را ارائه کردهاند و معتقدند ،بس���یاری از روابط
دینداری با س�ل�امت ،بهزیس���تی روانشناختی و رفتار اجتماعی ناش���ی از تأثیرات دینداری بر
خودمهارگری 1یا خود نظمدهی( 2به عنوان متغیر میانجی) است.
خودمهارگ���ری «توانایی تنظی���م و مهار تعمدی ،هش���یار و نیازمند تالش تمای�ل�ات ،رفتارها،
افکار و هیجات خویش به گونهای که مس���تلزم متوقف نمودن هدفی برای رس���یدن به هدفی
ب���ا س���ودمندی طوالنی مدتتر و رس���اندن خود ت���ا مرز معیارهای���ی چون آرمآنه���ا ،ارزشها و
انتظارات اجتماعی» میباشد (رفیعیهنر ،1391،ص .)7
خودمهارگ���ری دارای س���ه مؤلف���هی «معی���ار»« ،نظارتگ���ری» و «عملک���رد» اس���ت .معیارها
ب���ه معنی ایدهها ،هنجاره���ا ،وظایف ،3یا دیـگر رهنمودهایی 4اس���ت که هدف پایانی را نش���ان
میدهن���د و افراد هنگام مش���غول ش���دن ب���ه خودمهارگری ،در پی رس���یدن به آنها هس���تند.
«نظارتگ���ری» مس���تلزم آ گاهی از می���زان تفاوتها میان وضعیت موج���ود خویش و معیارهای
پذیرفتهش���ده اس���ت .ای���ن موض���وع از خودآ گاهی نش���أت میگی���رد و فق���دان خـودآ گاهی ،در
شـکس���ت خودمهارگری ،نقش دارد .همچنین برای دسـتیابی بـه اهداف ،شیوهای راحتتر و
کارآمدتر از بهکارگیری مکرر و دقیق نظارتگری وجود ندارد .عملکردها ،توانایی ایجاد تغییرات
اس���ت« .جنب���ه عملکردی» ب���ه هر ن���وع فـعالیتی اش���ـاره دارد که اف���راد در پی کاس���تن فـاصله
وضـعی���ت موج���ود و معیار مطلوب (هدف) ،آن را به کار میگیرند .روانشناس���ان این توانایی و
فعالیت را «نیروی انگیزشی» مینامند (نقل از رفیعیهنر.)1392 ،

پژوهشه���ا حا ک���ی از وجود رابطه بین دینداری ،خود مهارگری و بهزیس���تی روانش���ناختی
اس���ت .در زمینهی رابطه دینداری و بهزیس���تی روانش���ناختی ،با کر و گورس���اچ ،)1982( 5نشان
دادند «جهتگیری مذهبی درونی» بهصورت منفی با اضطراب و پارانویا و «جهتگیری مذهبی
بیرونی» بهصورت مثبت با اضطراب و پارانویا ارتباط دارند .عالوه بر این ،در اغلب پژوهشها بـه
رابـطه مثبت بین باورها و اعتقادات مـذهبی بـا س�ل�امت روانی اشاره شده است (نقل از غباری بناب

و هم ��کاران .)1386 ،همچنی���ن پژوهش حیدری و عنایتی نوین ( )1389در بررس���ی رابطه بین نگرش
1. selfcontrol
2. Self-Regulation
3. Obligations
4. Guidelines
5. Baker & Gorsuch

دینی و شادکامی دانشجویان رابط ه مثبت و معنیدار وجود دارد .در تحقیقی دیگر ،بخشیپور
و رمضانزاده ( )1393رابطه بین نگرش مذهبی و شادکامی دختران دبیرستانی را معنیدار گزارش
کردهان���د .همچنی���ن تحقیق���ات حا کی از وج���ود رابطه بین دی���نداری و خودمهارگری اس���ت.
تحقیقات روانشناس���ان نش���ان داده اس���ت بین دی���نداری نوجوان���ان و خودمهارگری ،رابطه
مثب���ت و معن���یداری وجود دارد و هر دو متغیر دی���نداری و خودمهارگری ،با کاهش رفتارهای
مجرمانه همچون مصرف الکل و ماریجوانا و مـیزان پایـینتری از انحراف جنسی و نیز بارداری
خ���ارج از حیط���ه قانونی ارتباط دارد (نق ��ل از رفیعیهن ��ر .)1392،در ایران نی���ز ،رفیعیهنر و جانبزرگی

و کس���انی که گرایش مذهبی بیرونی دارند ،منبع کنترل بیرونی و گرایش بیش���تر به سوءمصرف
مواد دارند (اصغری و همکاران.)1392 ،

همچنین ،رابطهی مثبت و معنیدار مـیان تـقید به باورهای اسالمی و پایبندی بـه اخـالق
بـا خودمهارگری نش���ان داده ش���ده اس���ت .رابطه مثبت بین س���طح دینداری فرد و گرایش به
مصرف مواد مخدر از یک س���و و رابطه مثبت بـین خـودمهارگری پایـین و گرایش به مصرف این
مواد نیز به اثـبات رسـیده است (ا کبری زرد.)1388 ،

خودمهارگ���ری ب���ا بهزیس���تی و س�ل�امت روان اف���راد مرتب���ط اس���ت .در پژوهش���ی واح���دی و
ابراهیمیمقدم ( )1393به بررسی کیفیت سالمت روان در گروه شغلی پرستاران و به دنبال آن به
مداخله آموزش���ی بر روی آنها پرداختهاند .همانطور که س���ازمان جهانی بهداشت این گروه
شغلی را به واسطهی مواجهه مداوم با استرس و اضطراب از جمله مشاغل سـخت معرفی کرده
اس���ت ،امر آموزش خودکنترلی هیجانی ،برای این گروه ش���غلی معن���ا و مفهوم خاصی مییابد.
نتای���ج بیانگ���ر این امر بود که آموزش خودکنترلی به عنوان یک���ی از مولفههای هوش هیجانی،
س���طح سالمت روان پرسـتاران را ارتقـا میدهد .این نتایج با نتایج پژوهش بارآن ( )1999جـین و
س���ینها ( ،)2005س���االریفر و همکاران ( ،)1387رحمانی ( )1392مبنی بر تاثیر مثبت هـوش هیجـانی
بـر ارتقـاء سـالمت روان همسـو است .همچنین محمدی مصیری و همکاران ( )1391در پژوهشی
دیگر بین خودمهارگری ،کیفیت رابطه با والدین و محیط مدرس���ه با سالمت روانی و رفتارهای

یتخانشناور یتسیزهب و یرادنید نیب هطبار رد یرگراهمدوخ یجنایم شقن

دارای نـگرش مذهبی درونی بیشتر منبع کنترل درونی و گرایش کمتر به سوءمصرف مواد دارند

................................................................................................................................

( )1389رابط��� ه مثبت و معن���یدار دینداری و خودمهارگری را نش���ان دادهان���د .همچنین ،افـراد

..............................................................................................................................................

دینی و ش���ادکامی در بین دانش���جویان دانشگاه تربیت مدرس حا کی از آن است که بین نگرش
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ضداجتماعی نوجوانان همبستگی معنادار گزارش کردند .برخورداری از خودمهارگری به مثابه
یک ظرفیت روانش���ناختی ،کیفیت مطلوب رابطه نوجوانان با والدین و جو مطلوب مدرس���ه
میتواند از طریق س���ازوکارهای ارتباطی و درون فردی به کاهش اضطراب و تنیدگی ،افسردگی
و کاهش احتمال گرایش به رفتارهای ضداجتماعی در نوجوانان کمک کند.
در مجم���وع ،م���رور تحقیق���ات نش���ان میده���د دی���نداری ب���ه انح���اء مختل���ف بر بهزیس���تی
روانش���ناختی تأثیر میگ���ذارد .البته دیدگاههای مختلفی در تبیین این تأثیر مطرح ش���دهاند.
از س���وی دیگر خودمهارگری نیز یکی از عوامل موثر بر بهزیستی است .افرادی که سطح باالتری
از خودمهارگری دارند به واس���طهی ت���وان باالتر در تنظیم رفتار هدفمند ،رضایت بیش���تری را
تجرب���ه میکنن���د .همچنین افراد دیندار ،س���طح باالت���ری از خودمهارگری را نش���ان میدهند؛
شاید به این دلیل که اهداف معنیدارتری را برای خود تعریف کرده و انگیزش بیشتری را تجربه
میکنند .این س���ه دسته تحقیق ،محقق را به این فرض میرساند که بخشی ازتأثیر دینداری
بر بهزیستی روانشناختی از طریق تأثیر بر خودمهارگری حاصل میشود.
ب���ا توج���ه ب���ه پیش���ینه نظ���ری و پژوهش���ی مذک���ور ،محق���ق در ص���دد اس���ت نق���ش میانجی
خودمهارگری را در رابطه بین دینداری و بهزیس���تی روانشناختی مورد بررسی قرار دهد .بر این
اساس سه هدف برای این تحقیق در نظر گرفته شده است:
•بررسی رابطه بین دینداری و بهزیستی روانشناختی
•بررسی رابطه بین دینداری و خودمهارگری
•بررسی نقش میانجی خودمهارگری در رابطه بین دینداری و بهزیستی روانشناختی
روش

روش پژوه���ش در این تحقیق ،توصیفی از نوع همبس���تگی اس���ت .جامعه آم���اری این تحقیق
را دانش���جویان مرا کز آموزش���ی ش���هر قم تش���کیل میدهند .برای نمونهگیری از بین دانشگاهها
و مرا کز آموزش عالی ش���هر قم ،پردیس فارابی دانش���گاه تهران و دانش���گاه آزاد واحد پردیس���ان
انتخاب ش���د 224.نفر از دانش���جویان دانشگاههای مذکور به شیوه در دسترس انتخاب شده و
به پرسشنامههای تحقیق پاسخ دادند.

ال���ف) مقیاس خودمهارگری تانجنی 36(1س���ؤالی) :این آزمون در س���ال  2004توس���ط تانجنی و
همکاران تهیه شده و دارای  36سوال است .این آزمون با الهام از ابزارهای قبلی و برای برطرف
کردن نواقص پرس���شنامههایی که برای س���نجش خودمهارگری س���اخته ش���دهاند تهیه شده
اس���ت (رفیعیهنر ،جانبزرگی .)1389 ،هر سؤال با درجهی لیکرتی ( 1تا  )5میباشد .تانجنی با شیوهی
تحلیل عاملی به پنج عامل در این آزمون دست یافته است .توانایی کلی در خود نظمدهی (11
گزاره) ،تمایل به کنش غیر تکانشگرانه /محتاطانه ( 10گزاره) ،دامنهی عادات سالم ( 7گزاره)،
خود نظمجویی در خدمت ارزش سختکوشی ( 5گزارهی) ،و پایایی ( 5گزاره) .بررسی اعتبار و

ای���ن آزم���ون به روش آلفای کرونباخ ،توس���ط رفیعیهنر و جانبزرگی ( )1389ب���ا اجرای آن بر روی
 50نفر از دانش���جویان ایرانی  0/85به دست آمده اس���ت.همچنین پایایی این آزمون به روش
آلفای کرونباخ ،در این تحقیق  0/82به دست آمده است.
ب) مقیاس بهزیس���تی روانش���ناختی ریف 84(2س���ؤالی) :این مقیاس را ریف در س���ال 1980
طراح���ی نمود .فرم اصلی دارای  120پرس���ش بود ولی در بررس���یهای بع���دی برگههای کوتاهتر
س بهزیستی روانشناختی دارای
 84س���ؤالی 54 ،سؤالی و  18سؤالی نیز پیشنهاد گردید .مقیا 
ش���ش خرده مقیاس پذی���رش خود ،رابطه مثبت با دیگران ،خ���ود مختاری ،زندگی هدفمند،
رش���د ش���خصی و تس���لط بر محیط اس���ت .در فرم  84س���ؤالی هر عامل دارای  14پرسش است.
از آزمودن���ی درخواس���ت میش���ود پرس���شها را خوانده و نظر خ���ود را بر روی یک���ی از گزینههای
ً
ً
ش���شگانه کام�ل�ا مخالف تا کامال موافق نش���ان دهد .برای هر پرس���ش نمرههای یک تا ش���ش
داده میش���ود .نمره باالتر بیانگر بهزیستی روانشناختی بهتر است .نتایج بررسی ویژگیهای
روانسنجی نشان دادند ضرایب آلفای به دست آمده برای تمام مؤلفههای مقیاس بهزیستی
روانش���ناختی باالتر از  0/7است که برای آزمونهایی که در پژوهشها به کار میروند مناسب
میباشد (شریفی .)1387 ،دراین پژوهش ،پایایی پرسشنامهی بهزیستی روانشناختی ریف 0/91
به دست آمده است.
1. Tangney
2. Ryff

یتخانشناور یتسیزهب و یرادنید نیب هطبار رد یرگراهمدوخ یجنایم شقن

کرنباخ هر دو مطالعه  0/89به دست آمده است (تانجنی2004،؛ نقل از رفیعیهنر ،1390 ،صفحه  .)25پایایی

................................................................................................................................

روایی پرسشنامه بر روی دو گروه از دانشجویان دوره کارشناسی اجرا گردیده که ضریب آلفای

..............................................................................................................................................

ابزار پژوهش
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ج) پرس���شنامه س���نجش نگرش مذهب���ی خدایاری فرد و همکاران :پرس���شنامه س���نجش
نگ���رش مذهب���ی (مقی���اس دی���نداری) توس���ط خدایاریف���رد و هم���کاران در س���ال  1392طی
اجرای طرحی در دانش���کده روانشناسی و علوم تربیتی دانش���گاه تهران تهیه شده است .این
پرس���شنامه شامل  40سؤال و  4خرده مقیاس (باور دینی ،عواطف دینی ،رفتار دینی و وانمود
اجتماعی) اس���ت که نگرش مذهبی را مورد س���نجش قرار میدهد .س���ؤالهای پرس���شنامه بر
مبنای طیف لیکرت شش درجهای ،نمرهگذاری میشود که نمرات آزمودنی به هر سؤال بر روی
یک مقیاس شش درجهای لیکرت از همیشه= 5تا هرگز= 0مشخص میشود .دامنه نمرات این
پرس���شنامه بین  40تا  200در نوس���ان میباشد .ش���ایان توضیح است که نمره باال در هر یک از
خرده مقیاسها به معنی باالتر بودن گرایشهای دینداری گزارش ش���ده است .خدایاریفرد
و هم���کاران ش���اخصهای پایای���ی و روایی پرس���شنامه را در دو مطالع���ه  0 /96و  0/94گزارش
کردهان���د .در ای���ن پژوهش نیز میزان پایایی  0/94به دس���ت آمده اس���ت.ضریب پایایی از روش
بازآزمون  0/91و به روش دو نیمه کردن به روش اسپیرمن -براون ،برای کل پرسشنامه 0/82
و ب���ه روش گاتمن  0/80به دس���ت آمده اس���ت (خدایاریف���رد و هم���کاران .)1392 ،همچنین پایایی این
پرسشنامه در این تحقیق  0/95به دست آمده است.
رابطه بین متغیرها از طریق ضریب همبس���تگی پیرس���ون و رگرس���یون خطی محاس���به ش���د.
برای بررس���ی نقش میانجی خودمهارگری از شیوه بارون و کنی استفاده شده است .همچنین
میزان نقش واس���طهای خودمهارگری با اس���تفاده از ضریب س���وبل و روش بوتاستراپ بررسی
شده است .تحلیلها با استفاده از نرم افزارهای  Spssو  Rانجام شد.
یافتههای پژوهش

 89/3درصد از دانش���جویان مجرد و  10/7درص���د متأهل؛  47/1درصد مرد و  52/9درصد زن
هس���تند و به لحاظ س���نی  28/5درصد زیر  20س���ال 60/7 ،درصد  20-25س���ال 6/5 ،درصد
 26 -30سال و  4/5درصد  31سال به باال است.
شاخصهای توصیفی متغیرهای تحقیق و خرده مقیاسها در جدول ( )1ارائه شده است.

بیشینه

میانگین

انحراف معیار

320.84

39.65

77

9.00
8.15

پذیرش خود

52.02

24

روابط مثبت

53.59

31

76

خودمختاری

51.58

34

71

6.92

تسلط بر محیط

53.38

28

78

8.51

هدفمندی

55.22

31

81

10.5

رشد فردی

55.02

28

77

9.22

دینداری

62

200

142.38

34.73

باور دینی

44.22

0

60

13.02

عواطف دینی

44.19

7

60

10.25

رفتار دینی

35.48

4

55

11.92

خودمهارگری

74

156

117.91

15.61

رابطه بین متغیرهای تحقیق با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون بررسی شده است.
جدول  :2نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین دینداری و خودمهارگری با بهزیستی روانشناختی
مقیاسها

بهزیستی
R

خودمهارگری

دینداری
Sig

R

Sig

بهزیستی

1

-

دینداری

0.314

0.00

1

-

خودمهارگری

0.491

0.00

0.276

0.00

Sig

R

-

1

برای بررسی نقش واسطهای خودمهارگری در رابطه بین دینداری و بهزیستی روانشناختی
از روش بارون و کنی )1986( 1استفاده شده است .بر اساس این روش باید  .1بین متغیر پیشبین
و م�ل�ا ک رابط��� ه معن���اداری برقرار باش���د .جدول ( 3م���دل  )1نش���ان میدهد بین دی���نداری و
بهزیستی روانشناختی رابطه معنیداری وجود دارد (.)B = 0/358 ،p = 0/000
 .2متغیر پیشبین و میانجی باید دارای همبستگی معنادار باشد .جدول ( 3مدل  )2نشان
میدهد بین دینداری و خودمهارگری رابطه معنیداری وجود دارد (.)B = 0/124 ،p = 0/000
 .3با ورود اثر متغیر میانجی رابطه بین پیش���بین و مال ک تضعیف ش���ود .ضرایب رگرس���یون
دینداری و خودمهارگری بر روی بهزیس���تی روانش���ناختی (جدول  ،3مدل  )3نشان میدهد
در صورت حضور متغیر خودمهارگری ،رابطه بین دینداری و بهزیستی روانشناختی ،تضعیف
1. Baron & Kenny

یتخانشناور یتسیزهب و یرادنید نیب هطبار رد یرگراهمدوخ یجنایم شقن

بهزیستی روانشناختی

219

418

................................................................................................................................

مقیاس و خرده مقیاسها

کمینه

..............................................................................................................................................

جدول  :1شاخصهای توصیفی متغیرهای تحقیق ()n = 224
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ش���ده ،اما همچنان معنیدار است ( )B = 0/124 ،p = 0/000که در این حالت طبق گفته بارون
و کنی میانجی نسبی اتفاق میافتد.
جدول  :3ضرایب رگرسیون پیشبینی بهزیستی روانشناختی بر اساس مؤلفههای دینداری و خودمهارگری
مدل

متغیر مال ک

متغیر
پیشبین

F

سطح معنیداری

R2

B

t

سطح معنیداری

1

بهزیستی

دینداری

24/28

0/000

0/094

0/358

25/31

0/000

2

خودمهارگری

دینداری

18/34

0/000

0/072

0/124

23/59

0/000

3

بهزیستی

دینداری و

42/09

0/000

0/269

0/220

3/24

0/001

1/112

7/35

0/000

خودمهارگری

ب���رای بررس���ی می���زان نقش واس���طهای خودمهارگ���ری در رابطه بی���ن دینداری و بهزیس���تی
روانش���ناختی از روشهای سوبل 1و بوتاستراپ( 2با  1000تکرار) استفاده شده که نتایج آن در
جدولهای ( )4و ( )5ارائه شده است.
جدول  :4نتیجه آزمون سوبل برای بررسی نقش میانجی خودمهارگری در رابطه بین دینداری و بهزیستی
درصدی از اثر کل که توسط
آماره سوبل سطح معنیداری متغیر میانجی تبیین میشود
3.70

0.0002

نسبت اثر غیرمستقیم
به اثر مستقیم
0.63

%38.54

با توجه به جدول ( )4س���طح معنیداری آزمون س���وبل نش���ان میدهد متغیر خودمهارگری
به صورت معنیداری توانس���ته است بین دو متغیر دینداری و بهزیستی روانشناختی ،نقش
میانجی داشته باشد .همچنین ( )38/54درصد از کل اثر دینداری بر بهزیستی روانشناختی
توسط متغیر خودمهارگری به عنوان یک متغیر میانجی تبیین میشود.
جدول :5نتیجه آزمون بوتاستراپ (متغیر پیشبین=دینداری ،متغیر مالک=بهزیستی روانشناختی،
متغیر میانجی=خودمهارگری)
فاصله اطمینان  95درصد

سطح معنیداری

اثرات

برآورد اثر

میانگین اثرات واسطهای

0/138

0/0616

اثر مستقیم

0/220

0/0711

0/38

اثر کل

0/358

0/1923

0/53

0/000

نسبت اثر غیرمستقیم به اثر کل

0/385

0/1952

0/72

0/000

حد پایین

حد باال
0/23

0/000
0/006

نتیج���ه آزم���ون بوتاس���تراپ نش���ان میده���د خودمهارگ���ری توانس���ته اس���ت  38/5درصد
1. Sobel
2. Bootstrap

معنیداری این رابطه نیز نشان میدهد این اثر میانجی معنیدار است.
بحث و نتیجهگیری

بناب���ر فرضیه اول ،بین دینداری و بهزیس���تی روانش���ناختی رابطهی مثب���ت و معنیدار وجود
دارد .نتایج تحقیق نیز این فرضیه را همانگونه که در جدول ( )2شرح آن گذشت تأیید کرد.
نتایج به دس���ت آمده ،یافتههای برخی تحقیقات را تقویت میکند .گارتنر 1و همکاران (،)1991
مات���ون 2و پارگامن���ت  ،)1987(3تأثی���ر مثبت دینداری بر س�ل�امت روانی ،کاه���ش عالئم بیماری،

دینداری با بهزیستی روانشناختی رابطهی مثبت و معنیدار دارد.
همچنین بنابر فرضیه دوم ،بین دی���نداری و خودمهارگری رابطه معنیدار وجود دارد .نتایج
تحقیق محقق نیز این فرضیه را همانگونه که در جدول ( )1ش���رح آن گذش���ت تأیید کرد؛ بدین
صورت که رابطهی میان متغیرهای دینداری با خودمهارگری به وس���یله همبس���تگی پیرس���ون
مورد بررسی قرار گرفت و نتایج رابطه مثبت و معنیدار را نشان داد .این نتایج نیز یافتههای برخی
تحقیقات را تقویت میکند .تحقیقات کوالف و ویلوبای ( )2009نش���ان داده اس���ت بین دینداری
نوجوان���ان و خودمهارگ���ری رابط��� ه مثب���ت و معنیداری وج���ود دارد و ه���ر دو متغیر دی���نداری و
خودمهارگری با کاهش رفتارهای مجرمانه همچون مصرف الکل و ماریجوانا و مـیزان پایـینتری
از انح���راف جنس���ی و نیز بارداری خ���ارج از حیطه قانونی ارتباط دارد (ک���والف و امپ؛ برای���ان 2009،به نقل از

همان منبع) .در ایران نیز رفیعیهنر و جانبزرگی ( )1389رابطه مثبت و معنیدار دینداری اس�ل�امی و
خودمهارگری را نشان دادهاند .همچنین افـراد دارای نـگرش مذهبی درونی بیشتر ،منبع کنترل
درونی و گرایش کمتر به س���وءمصرف مواد دارند و کسانی که گرایش مذهبی بیرونی دارند ،منبع
کنترل بیرونی و گرایش بیشتر به سوءمصرف مواد دارند (اصغری و همکاران.)1392،
س���ؤال اصلی و س���ومین فرضیه محقق این بود که بخش���ی از رابطهی دینداری و بهزیس���تی
روانش���ناختی ،از طریق خودمهارگری پیشبینی میش���ود .بر اس���اس یافتهه���ای پژوهش که
1. Gartner
2. Maton
3. Pargament

یتخانشناور یتسیزهب و یرادنید نیب هطبار رد یرگراهمدوخ یجنایم شقن

روان���ی حمای���ت کردن���د .واح���دی و احمدی���ان ( )1393در پژوهش���ی بی���ان کردند که تم���ام ابعاد

................................................................................................................................

کاهش ناراحتی وآشفتگی را گزارش داده و از وجود یک رابطه مثبت بین دینداری و بهداشت

..............................................................................................................................................

رابطه بین دینداری و بهزیس���تی روانش���ناختی را به عنوان متغیر میانجی تبیین کند .س���طح
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ش���رح آن در جدول ( )4و ( )5گذش���ت ،س���طح معنیداری آزمون س���وبل نش���ان داد که متغیر
خودمهارگ���ری ب���ه ص���ورت معنیداری توانس���ته اس���ت بی���ن دو متغیر دی���نداری و بهزیس���تی
روانش���ناختی ،نق���ش میانجی داش���ته باش���د .همچنی���ن  38/54درصد از کل اث���ر دینداری
بر بهزیس���تی روانش���ناختی ،توس���ط متغیر خودمهارگری ب���ه عنوان یک متغی���ر میانجی تبیین
میش���ود .ای���ن یافتهها با تحقیقات غیر ایرانی دیگر نیز همس���و اس���ت.

ک���والف و ویلوبای ()2009

معتقدند بس���یاری از روابط دینداری با س�ل�امت ،بهزیس���تی و رفتار اجتماعی ناشی از تأثیرات
دینداری بر خود مهارگری (بهعنوان متغیر میانجی) در ارتباط است.
همانگون���ه که دی���نداری روابط تأیید ش���دهای با مقیاسهای س�ل�امت ،بهزیس���تی و رفتار
اجتماع���ی مثل طول عمر (کوالف و همکاران ،)2003 ،عملکرد زناش���ویی (ماهونی و هم���کاران ،)1999 ،جرم و
بزه���کاری (بایر و رای ��ت )2001 ،و موفقیت تحصیلی (جینس )2002 ،دارد ،خودمهارگری نیز به نحو باثباتی
ب���ا ای���ن پیامدها ارتباط دارد .برای مثال کوکونن و همکارانش ( )2002دریافتند کودکان  14س���اله
ب���ا خودمهارگری ضعیف ،به مصرف س���طوح باالی الکل و دخانی���ات تمایل دارند .عالوه بر این
ظرفیت خودمهارگری که بر اساس صفت شخصیتی ،به عنوان مرتبه باالی وجدانگرایی تبیین
میش���ود با بس���یاری از مخاط���رات رفتاری برای م���رگ زودرس ارتباط دارد .در ی���ک فراتحلیل،
با گ و رابرتز ( )2004دریافتند که افراد وجدانگرا ،س���طوح باالیی از فعالیت فیزیکی ،مصرف کمتر
الکل ،دخانیات و مواد ،عادتهای س���المتر تغذیه ،رانندگی ایمنتر ،رفتارهای جنسی ایمنتر،
ریس���ک پائینتر خودکشی و خش���ونتهای رفتاری

کمتر را نشان دادهاند (هیل و کوالف2008 ،؛ مریل و

تیلرس ��ون2001 ،1؛ راس ��ل و همکاران1977 ،؛ واالس و فورمن .)1998 ،2همچنین ،شواهدی بر ارتباط منفی میان
خودمهارگری و بزهکاری (هیرش ��ی2004 ،؛ پرات و کولن2000 ،3؛ وازس���ونیا و همکاران ،)2001 ،ارتباط مثبت میان
خودمهارگ���ری و رواب���ط رمانتی���ک (فین ��کل و کمپب���ل2001 ،4؛ کل���ی و کانل���ی )1987 ،5و ارتب���اط مثبت میان
خودمهارگری و موفقیت تحصیلی (دا کورث 6و س���لیگمن2006 ،؛ میش���ل و همکاران )1989 ،ارائه ش���ده است.
در پرتو این ش���واهد ،منطقی به نظر میرسد که روابط دینداری با این پیامدها تا اندازهای به
واسطه توانایی دین در ارتقاء خودمهارگری یا خودنظمدهی باشد.
1. Tillerson& Meryl
2. Wallace& Forman
3. Pratt& Colon
4. Finkel, E.J. & Campbell, W. K.
5. Connelly
6. duckworth

ویلس و همکاران ( )2003با استفاده از پنج مجموعه داده مستقل ،این قضیه را مورد بررسی قرار
میدهند که روابط دینداری با مقیاسهای س�ل�امت ،بهزیس���تی و رفتار اجتماعی تا اندازهای
از توانای���ی دین در پرورش خودمهارگری ناش���ی میش���ود .هر پنج بررس���ی رواب���ط دینداری با
بزهکاری ،مصرف مواد در نوجوانان و رفتارهای جنسی نوجوانان را ارزیابی مینمایند .در چهار
مجموعه از پنج مجموعه داده ،به نظر میرس���د خودمهارگری میانجی جزئی روابط دینداری
با این متغیرهای پیامدی است.
در تبیی���ن رابط���ه مثبت بین دی���نداری و خودمهارگ���ری میتوان گفت مهمترین ش���یوهای

ص���ورت میگی���رد معنی نمییابد .همچنین گاهی برای انس���انها در خ�ل�ال مصیبتها ،رنجها
یا گرفتاریهای زندگی ،پریش���انیهای هیجانی رخ میدهد .بـر اسـاس تـحقیقات ،هنگامی که
افراد از لحاظ هیجانی پریش���ان میشوند ،برای اینکه احـساس بهتری برای خود فراهم کنند،
تس���لیم هوسهای آنی خود گش���ته ،مهار خویشتن را از دست میدهند و یا پریشانی هیجانی،
مـقدم���های بـرای ش���ـکلگیری مش���کالت روان���ی همچون پرخاشگ���ری ،اضطراب و افس���ردگی
میگردد (نقل از رفیعیهنر.)1392،
پیروان اسالم به آموزه «قضا و قدر الهی» سـوق داده میشوند .این اعتقاد ،رویدادها را برای
آنها معنیدار میس���ازد .انس���انهای معتقد به قضا و قـدر الهی هـر چیزی را که خدا برایش���ان
تقدیر

کند ،خیر میدانند و از اینرو محزون و اندوهگین نمیش���وند (ر.ک :کلینی ،کافی ،ج  ،2ص .)62

از س���ـوی دیگر ،اسالم انسانها را به سمت باور به ناپایداری دنیا در عین باور به ابـدیت تـرغیب
مـیکند و این دو باور ،تأثیر شگرفی در مهار و تنظیم هیجانات خواهد داشت (همان منبع).
مطالع���ه مـنابع اس�ل�امی ما را به ایـ���ن مـوضوع س���وق میدهد که مفاهی���م متنوعی میتواند
منب���ع ایج���اد «انگی���زش» رفتاره���ای فضیلتمندان���ه و مه���ار رفتاره���ای غیر اخالقی باش���د که
مـهمتری���ن آنه���ا با عناوین «خ���وف»« ،رجا» و «محبت» هـس���تند .قـرآن کریم با بیان بـخش���ی
از ع���ذاب جهن���م ،پیروان خـود را ب���ه مراقبت از نفس و مهار خویش فرا میخواند« :ای کس���انی

یتخانشناور یتسیزهب و یرادنید نیب هطبار رد یرگراهمدوخ یجنایم شقن

اس���ت .مهمترین مس���ئله ،بیان هدف خلقت و مس���یری اس���ت که انس���انها باید در مسیر آن
ً
گام بردارن���د .اساس���ا ا گ���ر هدفی نباش���د ،خودمهارگ���ری که به جهت رس���یدن به هدف���ی باالتر

................................................................................................................................

که دین اس�ل�ام از طریق آن خودمهارگری را تس���هیل مـیکند ،بـیان اهداف و مـعیارهای روش���ن

..............................................................................................................................................

چه���ار پژوهش دس���موند و هم���کاران ( ،)2008وا ک���ر و هم���کاران( ،)2007ولچ و هم���کاران ( )2006و
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ک���ه ایم���ان آوردهاید ،خود را با خان���واده خویش از آتش دوزخ نگاه دارید چنان آتش���ی که مردم
(دلس���خت کافر) و س���نگ (خارا) آتشافروز اوست و بر آن دوزخ فرش���تگانی بسیار درشتخو و
دلس���خت مأمورند که هرگز نافرمانی خدا را (در اج���رای قهر و غضب حق) نخواهند کرد و آنچه
به آنها حکم شود انجام دهند» (1تـحریم .)6 ،عامل خوف از عذاب و امید و شوق به پاداش الهی
وهمچنی���ن محبت به خدا و اولیای دین ،عوامل عاطفی نیرومندی در مهار رفتارهای انس���ان
دینمدار هستند .فردی که قلبش آ کنده از محبت پیامبر؟ص؟ و اهل بیت؟مهع؟ او است ،تالش
میکن���د ک���ه همواره در صدد تحصیل خوش���نودی آنها ق���دم بردارد و از آنجا ک���ه اولیای دین،
دس���تور به مهار رفتارهای غیراخالقی و انس���انی دادهاند ،اینگونه افراد ش���اخص خودمهارگری
باالیی خواهند داشت.
ً
آموزههای اس���ـالم ،بـاعث تس���هیل نظارتگری افراد در رفـتارشان مـیگردد .نظارتگری غالبا
برای موفقیت در تالشهای خودمهارگری ،عامل تعیینکنندهای است .وجوب پنج وعده نماز
برای پیروان اس�ل�ام یکی از مؤثرترین ش���یوههای یادآوری معیارهای خود بوده و به نظارتگری
افراد نس���بت به رفتارهای ش���ـبانهروزی آنها منجر میگردد .به عنوان مثال چنانکه در رس���اله
حقوق امام زینالعابدین آمده اس���ت بخش���ی از حق نماز آن است که فرد نمازگزار گناهان خود
را ب���ه یاد بی���اورد و از خداوند طلب آمرزش کند( 2تح���ف العق���ول ،ج ،1ص  .)258دو آموزهی «مراقبه» و
«محاس���به» نفس نیز بیانگر ترغیب اس�ل�ام ب���ه خود نظارتگری اس���ت .همانگونه که در قرآن
کری���م فرموده« :ای کس���انی ک���ه ایمان آوردهاید ،تقوای الهی پیش���ه کنید و هرکس���ی باید بنگرد
که چه چیز را برای آخرت خود پیش فرس���تاده اس���ت»( 3حش���ر .)18 ،آموزههای اس�ل�امی بـه افـراد
کمک میکند تا تمایالت غیر ارزش���ی را مدیریت کنند .این موضوع را میتوان در دو سطح مهار
تمایالت نامناسب (مهار افکار) و پرهیز از عمل بر اساس آن تمایالت (مهار رفتار) طرح نمود.
ای���ن پژوه���ش از طرفی ب���ه روش نمونهگیری در دس���ترس انجام ش���ده اس���ت و از طرف دیگر
ب���ر روی گروهی از دانش���جویان دختر و پس���ر مقطع کارشناس���ی انجام ش���ده که بای���د در تعمیم
نتایج به کل جامعه احتیاط کرد .پیشنهاد میشود پژوهشهای مشابه در گروههای مختلف
ُ َ
ْ
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ ُ َ ْ ُ َ ُ ْ َ َ ْ ُ
َ ٌ لاَ َ ْ ُ َ َهّ
ّ
لاَ َ ٌ لاَ ٌ
یک ْم َن ًارا َو ُق ُ
الل َما َأ َم َر ُه ْم َو َی ْف َع ُل َ
ون
ود َها َالن ُاس َوال ِح َج َارة َعل ْی َها َم ِئکة ِغ ظ ِش���داد یعصون
 .1یا أیها ال ِذین آمنوا قوا أنفس ��کم وأه ِل
َما ُی ْؤ َم ُر َ
ون.
ک َو ا ْس َت ْه َل َک ْت َها ُذ ُن ُوبکَ
ک َا َّلتی َأ َح َاط ْت ب ِه َخط َیئ ُت َ
َ .2ف َأ َّما َح ُّق َا َّلص َالة َف َأ ْن َت ْع َل َم آنها و َف َاد ٌة إ َلى َاهَّلل َ ...و َا َّلط َلب إ َل ْی ِه فی َف َکا ک َر َق َبت َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ََُ ّ
اهّلل تحف العقول عن آل الرسول؟مهع؟ ج  ، 1ص 258
َو الق ّوة إال ِب ِ
َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ٌ َ َ ّ ََ
َ ِ َ َّ َ َ ُ َّ ُ
َ
ْ
 .3یا أیـها ال ِذیـن آمـنوا اتقوا اهَّلل و لتنظر نفس ما قدمت ِلغ ٍد.

مقایسه شود .بر اساس تحقیقات جورج 1و همکاران ( )2000حدس میزنند تنها  35تا  50درصد
ارتباط بین دینداری و مقیاسهای مختلف س�ل�امت و بهزیستی بر اساس متغیرهای تبیینی
مثل حمایت اجتماعی ،رفتارهای سالمتیبخش و مقابله قابل تبیین است .بر اساس تحقیق
حاضر خودمهارگری قریب  40درصد از مکانیزم اثر دینداری بر بهزیستی روانشناختی را تبیین
کرده اس���ت .چنانچه این تبیینها را بپذیریم ،هنوز بایس���تی جهت ارائه تبیینی جامع از این
اثرگذاری ،تحقیقات بیشتری با ترکیب متغیرهای میانجی مختلف انجام داد.
با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیش���نهاد میش���ود که در مداخلههای دینمحور به منظور

1. George

یتخانشناور یتسیزهب و یرادنید نیب هطبار رد یرگراهمدوخ یجنایم شقن

بیشتر مورد توجه و استفاده قرار گیرد.

................................................................................................................................

نیل به بهزیس���تی روانش���ناختی ،نقش خودمهارگری و دینداری با س���ازوکارهای خاص خود

..............................................................................................................................................

ً
اجتماع���ی ،خصوص���ا گروهه���ای در معرض خط���ر انجام و نتای���ج حاصل با نتای���ج این پژوهش
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