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Abstract 
Objective: This study aimed to investigate 
the relationship between religious beliefs 
and self-monitoring in the male students. 
Population: The statistical population 
consisted of all the male undergraduate 
students of at the Behbahan Branch of 
the Islamic Azad University, and from 
among this population, 173 students were 
selected as the sample through simple 
random sampling method. Tools: The 
tools in this study were the religious 
orientation test )Bahrami Ehsan, 1383( 
and self-monitoring scale )Snyder, 1974(. 
Methodology: The Method of the study 
was correlational. To analyze the data, not 
only the methods of descriptive statistics 
such as mean and standard deviation, 
but also methods of inferential statistical 
such as correlation and regression were 
used. Findings: The findings showed 
that there was a significant positive 
relationship between religious orientation 
)0.22( and valuation )0.62( with self-
monitoring )p<0.01(. Furthermore, 
there is a significant negative relationship 
between disorganization )-0.50( and 

چكیده
ه���دف این پژوهش، بررس���ی رابط���ۀ باورهای 
پس���ر  دانش���جویان  در  ب���ا خودپای���ی  مذهب���ی 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد بهبهان بود. جامعۀ 
مقط���ع  پس���ر  دانش���جویان  پژوه���ش،  آم���اری 
كارشناسی پیوس���ته دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
كه تعداد 173 نفر از آنها به روش  بهبهان ب���ود 
نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار 
پژوه���ش عبارت اس���ت از: آزم���ون جهت گیری 
مذهب���ی بهرامی احس���ان و مقی���اس خودپایی 
اس���نایدر. روش پژوه���ش از ن���وع همبس���تگی 
ك���ه به منظور تجزیه و تحلیل داده ها عالوه  بود 
بر روش ه���ای آم���ار توصیفی نظی���ر میانگین و 
انح���راف معی���ار از روش ه���ای آمار اس���تنباطی 
همانن���د همبس���تگی و رگرس���یون نیز اس���تفاده 
ك���ه بی���ن جهت گیری  ش���د. نتای���ج نش���ان داد 
ب���ا   )0/62( ارزنده س���ازی  و   )0/22( مذهب���ی 
خودپای���ی رابطۀ مثبت معن���اداری وجود دارد 
)p<0/01(. همچنی���ن بین س���ازمان نایافتگی 
كامجوی���ی )0/28( ب���ا خودپای���ی  )0/50-( و 
 .)p<0/01( رابطۀ منفی معن���اداری وجود دارد
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مقدمه
مذهب، یک عامل اصلی در زندگی بس���یاری از انسان هاس���ت و می توان میزان دینداری فرد و 
تعه���د او به آداب و تعالیم دینی و مذهبی را یکی از عوامل بس���یار مهم و تأثیرگذار بر بهداش���ت 
روانی او دانس���ت )آلترمن1 و همکاران، 2010؛ اس���پیندوال،2 2010(. مذه���ب، تمایل افراد برای 
كاهش و نقش مهم���ی در تصمیم گیری ه���ای افراد در  انج���ام رفتاره���ای پرخطر و تهاجم���ی را 
ش���رایط مختلف دارد. همچنین قدرت غلبه بر پیشامدهای عاطفی و روانی افراد را باال می برد 
)آلوی���ز،3 2010(. ویلی���ام جمیز4 در كتاب دین و روان دربارۀ دین می گوید: »دین عبارت اس���ت 
كار این اس���ت كه خود  از: اعتقاد به اینکه نظم نامرئی در چیزهای این جهان اس���ت و بهترین 
را با ای���ن نظم هماهنگی دهیم« )قائمی، 1367(. دین و آموزه های آن تمامی حیات فردی، 
اجتماع���ی، دنی���وی و اخروی را درب���ر می گیرد. حضرت عل���ی؟ع؟ دربارۀ برخ���ی از حکمت ها و 
علت های تش���ریع آموزه ها و تعالیم دینی می فرمایند: »خداوند ایمان را برای پاک سازی دل از 

1.Alterman 
2. Espindula 
3. Alves
4. William James

self-fulfillment )0.28( with self-
monitoring )p<0.01(. In addition, the 
findings of regression analysis showed 
that the variables of valuation )β= 0.622(, 
disorganization )β=-0.318( and self-
fulfillment )β=-0.133( predict 0.49 of the 
variance of self-monitoring. In general, 
the findings of this study showed that 
increasing religious beliefs, religiosity 
and adherence to religious principles may 
be positive factors which can affect the 
various mental and physical aspects of the 
students. 

Keywords: religious orientation, self-
monitoring, university students.

نتای���ج حاصل از تحلیل رگرس���یون نش���ان داد 
 ،)β=0/622( ارزنده س���ازی  متغیره���ای  ك���ه 
كامجویی   س���ازمان نایافتگی )β =-0/318( و 
خودپای���ی  واریان���س   0/49  ،)β  =-0/133(
كل���ی نتای���ج  را پیش بین���ی می كنن���د. به ط���ور 
ك���ه افزایش باورهای  این پژوهش نش���ان داد 
مذهبی، دینداری و پایبندی به اصول مذهبی 
می تواند از عوامل مثبت تأثیرگذار بر جنبه های 

مختلف روانی و جسمانی دانشجویان باشد.

كلیدواژه ها: جهت گی���ری مذهبی، خودپایی، 
دانشجویان، باورهای مذهبی،  دینداری.



255رابطۀ باورهای مذهبی با خودپایی در دانشجویان                                                                                                                                                      / سال چهارم، شماره اول، پیاپی 9، بهار و تابستان 1397

كبر و خودپسندی، زكات را عامل افزایش روزی، روزه را برای  شرک، نماز را برای پاک بودن از 
آزم���ودن اخالص بندگان، حج را برای نزدیکی و همبس���تگی مس���لمانان، جه���اد را برای عزت 
گاه، نهی از منکر را برای بازداشتن بی خردان  اسالم، امر به معروف را برای اصالح توده های ناآ
از زش���تی ها، صل���ۀ ارحام را برای فراوانی خویش���اوندان، قصاص را برای پاس���داری از خون ها، 
اجرای حدود را برای بزرگداش���ت محرمات الهی، ترک می گساری را برای سالمت عقل، دوری 
از دزدی را برای تحقق عفت و ترک زنا را برای سالمت نسل آدمی واجب نمود« )نهج البالغه، 
ص683(. از متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش، جهت گیری مذهبی، سازمان نایافتگی، 
كامجویی می باش���د. جهت گیری مذهبی یا مذهب گرایی، عاملی است  ارزنده سازی مذهبی و 
ك���ه به صورت مس���تقیم یا غیرمس���تقیم رابط���ۀ عمیق و قلبی ب���ا خدا، رابطه با مردم بر اس���اس 
آموزه های دینی، اتخاذ و انجام رفتارهای توصیه ش���ده دینی، عاقبت گرایی و توجه به آخرت 
را دربر می گیرد. ویژگی عمومی سازمان  نایافتگی تردید، دودلی، ریا، ناخوشی از زندگی و حیات 
و پریش���انی خاطر است. معنای عمومی ارزنده سازی غالبًا با ارزیابی مثبت و همراه با قیدهای 
كامجویی مضامینی نظی���ر لذت طلبی و ترجیح  جدی در مناس���ک مذهبی اس���ت. همچنی���ن، 
آن، عدم اعتقاد عمومی به مذهب، تفس���یر شخصی از دس���تورات مذهبی و لذت جویی را دربر 

می گیرد )بهرامی احسان، 1383(.
یکی دیگر از متغیرهای مورد بررس���ی در این پژوهش، خودپایی1 می باش���د. نخس���تین بار در 
دو دهۀ پیش، خودپایی توس���ط اس���نایدر )1974( وارد ادبیات روان شناس���ی ش���د. وی معتقد 
اس���ت: تفاوت های فردی چش���مگیری در این ُبعد بین افراد وجود دارد. در مبحث خودپایی، 
الگوهای ثابتی از تفاوت های فردی در طول یک پیوستار مطرح می شوند كه در یک سوی این 
پیوستار، افراد گرایش دارند رفتار خود را بر اساس موقعیت شکل دهند و در سوی دیگر، تمایل 
به ش���کل دهی رفتار بر اساس عوامل درونی )باورها،2 نگرش ها3 و منش ها(4 دارند. خودپایی 
از عوامل تنظیم كنندۀ رفتار اجتماعی افراد می باشد و شامل حساسیت به سرنخ های اجتماعی 

از یک سو و عدم حساسیت به این نشانه ها در سوی دیگر می باشد )اسنایدر،5 1974(.

1. self-monitoring
2.beliefs
3.attitudes
4.traits
5. Snyder
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كه عبارت اند از: طبق نظریۀ اسنایدر، ساختار نظری خودپایی دارای پنج مؤلفه می باشد 
1. تمایل به برازنده بودن، خودبیانگری در اجتماع؛

2. توجه به اطالعات مقایسه اجتماعی به عنوان نشانه هایی از ابزار خودبیانگری مناسب؛
كنترل و اصالح خودبیانگری و رفتار بیانگر؛ 3. توانایی برای 

4. استفاده از این توانایی در موقعیت  های ویژه؛
گویا و خودبیانگری فرد در موقعیت های مختلف. 5. دامنه ثبات یا نوسان رفتارهای 

بدین ترتیب در نظریۀ خودپایی با آن دسته از فعالیت هایی سر و كار داریم كه افراد به  وسیلۀ 
آنها، جهت گیری های رفتاری ویژه خود را تس���هیل می كنند. ب���ه عبارت دیگر، افراد در جریان 
كس���ی  كجا بروند، چه وقت بروند و با چه  زندگ���ی روزمره، ب���رای تصمیم گیری در مورد اینک���ه 
بروند، نوعًا آزادی قابل مالحظه ای دارند. براین اساس، مجموعه های اجتماعی و زمینه های 
بی���ن فرهنگ���ی كه افراد خود را در آن می یابند، تا حدودی بس���تگی ب���ه گزینش های آنها دارد. 
گزینش ها را تحت تأثی���ر قرار می دهد، چنین تصور ش���ده  در م���ورد اینکه چ���ه مالحظاتی ای���ن 
كه  گزینش ها، ممکن است انعکاسی از ویژگی های اسناد شخصی یک فرد باشد  كه این  است 
كات او از خودش است. به عبارت دیگر، افراد ممکن است  گرایش های خاص فرد و ادرا شامل 
كاتش���ان مطابقت  كه با نگرش ها و ادرا گذراندن وقت برگزینند  موقعیت هایی را برای ورود به 
كه در آن  داش���ته باشد. برای مثال، افراد رقابت جو ممکن است موقعیت هایی را ترجیح دهند 
می توانن���د با س���ایر افراد رقابت كنند و ی���ا افرادی كه نگرش ه���ای محافظه كارانه دارند ممکن 
كه در آن می توانند جایگاه های رهبری را برای خود تصور  است موقعیت هایی را ترجیح دهند 

نمایند )گانگستاد1 و اسنایدر، 2015(.
كنترل  ك���ه رفتارهای خ���ود را تحت  گ���زارش می دهند  ك���ه خودپای���ی باالیی دارند،  اف���رادی 
كه  داشته و رفتارهایش���ان را بر مبنای سرنخ های اجتماعی تغییر می دهند. به عکس، افرادی 
كردن نیس���تند و  كه به راحتی ق���ادر به نقش بازی  گزارش می هن���د  خودپای���ی پایین���ی دارند، 
بیشتر مطابق با منش ها و احساسات درونی شان رفتار می كنند )بارون و برن،2 1991(. در این 
ك���ه تغییرپذیری زیاد  گفت  ُبعد ش���خصیت، تفاوت های فردی بس���یاری وجود دارد. می توان 
رفت���ار، پایداری انطباق بین نگرش و رفتار را كاهش می دهد. این فرایند در س���اختار خودپایی 

1.Gangestad
2. Barone & Byrne
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بروز می كند )ذانا، ایلسون و فازیو،1 2014(. نظریۀ خودپایی اسنایدر )1974(، الگوی ثابتی از 
كه در آن افراد خودبیانگریش���ان را از طریق  تفاوت های فردی را در یک پیوس���تار بیان می كند 
كنش های خود بر طبق نشانه های مربوط به موقعیت تنظیم می كنند.  تناس���ب بخشیدن به 
كه نسبتًا تحت تأثیر موقعیت هستند )خودپایی باال( به طور  در تنظیم رفتار اجتماعی، افرادی 
بارزی نس���بت به نشانه های اجتماعی و س���رنخ های اجتماعی بین فردی حساس می باشند و 
كنش نش���ان می دهند و رفتار اجتماعی  برای متناسب س���ازی رفتار در موقعیت های مختلف وا
آنها از یک موقعیت به موقعیت دیگر به طور آش���کاری تغییر می كند. در عین حال، رابطۀ بین 
نگرش و رفتار، برای این افراد در كمترین سطح قرار دارد )كلین2 و همکاران، 2014(. به عکس 
گرایش���ات خویش می باش���ند )خودپایی پایین( نس���بت به  كه تح���ت تأثیر  آن دس���ته از اف���راد 
مشخصات موقعیتی و سرنخ های بین فردی حساسیت كمتری دارند. خودپایی با فرایندهایی 
گزینش های رفتاری خ���ود را در زمینه های اجتماعی طراحی  كه فرد از طری���ق آن  ارتب���اط دارد 
می كند )اس���نایدر، 1980(. طبق صورت بندی نظ���ری خودپایی، دو منبع اولیه اطالعات برای 

رهنمود این فعالیت در دسترس است:
الف. اطالعات مربوط به ویژگی های موقعیتی متناسب با رفتار؛

گرایش های درونی افراد. ب. اطالعات مربوط به حالت ها، نگرش ها و 
به عالوه اشخاص در میزان اتکاء به هر یک از منابع اطالعات برای تنظیم فعالیت هایشان 

در تشکیالت اجتماعی به صورت معنا داری با یکدیگر متفاوت می باشند.
پژوهش���گرانی از جمل���ه اعتصامی���ان و هم���کاران )2014(، چ���و و چان )2013(، دس���موند و 
هم���کاران )2013(، اس���وندمن و هم���کاران )2013(، مرعش���یان و هم���کاران )1394( و برزگ���ر 
خضری و خدابخش���ی كوالیی )1396(، در پژوهش های خود به این نتیجه دس���ت یافتند كه 
بین نگرش مذهبی با خودپایی و خودكنترلی رابطۀ مثبت معناداری وجود دارد. پژوهش های 
كه بین باوره���ای مذهبی با خودپای���ی رابطۀ معنادار وج���ود دارد. لذا  گذش���ته نش���ان داده اند 
پژوهشگر در این پژوهش به دنبال پی بردن به این مسئله هستند كه آیا بین باورهای مذهبی 
و خودپایی در جامعه دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسالمی واحد بهبهان رابطه وجود دارد؟

1. Zanna, Olson & Fazio
2. Klein
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روش پژوهش
كلیه دانشجویان پسر  این پژوهش از نوع همبس���تگی است. جامعۀ آماری این پژوهش شامل 
كارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد اسالمی واحد بهبهان می باشد. كل جامعه مورد بررسی  مقطع 
1300 نفر دانش���جوی شاغل به تحصیل در 10 رشته بود. نمونۀ آماری پژوهش شامل 173 نفر 
كه به روش نمونه گیری تصادفی ساده بر اساس جدول اعداد تصادفی  از این دانشجویان بود 
انتخاب ش���دند و از آنها آزم���ون جهت گیری مذهبی و آزمون خودپایی ب���ه عمل آمد. به منظور 
آزمون فرضیه های پژوهش از پرس���ش نامه های جهت گیری مذهبی1 و پرس���ش نامه خودپایی 

استفاده شد.
الف. آزمون جهت گیری مذهبی: این آزمون توس���ط بهرامی  احس���ان )1383( تهیه ش���ده 
گویه اس���ت. این آزمون داری 4 خرده مقیاس جهت گیری مذهبی )28 ماده(،  كه دارای 64 
كامجویی )8 ماده( می باشد. بررسی  س���ازمان نایافتگی )19 ماده(، ارزنده سازی )9 ماده( و 
گرفت.  اعتبار س���ازه آزمون از طریق تحلیل عاملی و دستیابی به ساختار عاملی آزمون انجام 
كه هر یک به صورت متمایز عاملی  در این آزمون چهار عامل اساس���ی به دس���ت  آمده اس���ت 
مرتب���ط ب���ه جهت گیری مذهب���ی را می س���نجد )بهرامی احس���ان، 1383(. از جمل���ه یافته ها 
همبس���تگی ب���االی آزمون جهت گی���ری مذهبی ب���ا آزمون مقی���اس عمل به دس���تورات دینی 
)معب���د( اس���ت )گلزاری، 1378(. این آزم���ون با هدف ارزیابی رفتاره���ا و روابط مذهبی تهیه 
گل���زاری 80 نفر بوده اس���ت )به نق���ل از: بهرامی  ش���ده اس���ت. تع���داد آزمودنی ه���ا در پژوهش 
كاماًل در جهت تأیید دو آزم���ون بوده و علی رغم آنکه  احس���ان، 1383(. رابطۀ بی���ن یافته ها 
كار این دو آزمون از یکدیگر متفاوتند، اما همبس���تگی بین دو آزمون  از جه���ت مبان���ی و روش 
نش���ان دهندۀ اعتبار مالكی و اعتبار همگراس���ت. برای مثال، همبس���تگی بین مناسک گرایی 
 )r=0/899 و p<0/01( از مقی���اس جهت گیری مذهبی و زیرمقی���اس واجبات از مقیاس معبد
كام���اًل ب���اال و ای���ن رابطه در زیرمقی���اس انگیزش و رواب���ط مذهب���ی )p<0/01 و r=0/993( در 
ح���دی فوق الع���اده یکدیگ���ر را تأیی���د می كنن���د. میزان پایای���ی این آزم���ون نیز با اس���تفاده از 
كرونباخ نشان دهندۀ مقادیر قابل توجه  روش های مختلفی بررس���ی شده است. نتایج آلفای 
و نی���ز قابل قب���ول زیرمقیاس های آزمون جهت گیری مذهبی اس���ت. مقادی���ر آلفای برای هر 
ی���ک از مقیاس ها عبارت اند از: جهت گیری مذهبی )0/928(، س���ازمان نایافتگی )0/864(، 
1. Religion assessment questionnaire
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كامجویی )0/752(. همۀ مقادیر و به ویژه مقادیر آلفا برای عامل  ارزنده س���ازی )0/792( و 
كاماًل باال و قابل توجه است. نتایج به دست  آمده از روش تنصیف نیز نشان دهندۀ  اول و دوم 
كه دو نیمۀ آزمون دارای همبس���تگی  اعتبار قابل توجه آزمون اس���ت. نتایج نش���ان می دهد 
ب���اال و قابل توجه اس���ت )r=0/88(. خوش كن���ش )1386( در پژوهش خود برای محاس���به 
پایای���ی مقی���اس جهت گی���ری مذهب���ی، س���ازمان نایافتگی مذهب���ی، ارزنده س���ازی مذهبی و 
كه به ترتیب برای مقیاس  كرد  كرونباخ و تنصیف اس���تفاده  كامجویی مذهبی از روش آلفای 
جهت گی���ری مذهبی برابر با 0/93 و 0/91، مقیاس س���ازمان نایافتگی مذهبی برابر با 0/86 و 
كامجویی مذهبی برابر  0/86، مقیاس ارزنده س���ازی مذهبی برابر با 0/78 و 0/75 و مقیاس 

با 0/55 و 0/46 می باشد.
ب. مقیاس خودپایی: اس���نایدر )1974( هم زمان با ارائۀ نظریۀ خودپایی، یک مقیاس 25 
گزینه های  ماده ای برای س���نجش خودپایی ارائه نمود. پاس���خ دهی به این آزمون به صورت 
درس���ت و نادرس���ت به منزلۀ تأیید ی���ا عدم تأیید مضمون ه���ر یک از ماده ها در م���ورد آزمودنی 
می باش���د. ای���ن آزم���ون فقط یک نمره به دس���ت می ده���د كه به عن���وان نمره فرد در پیوس���تار 
گرفته می ش���ود. ش���یوۀ نمره گذاری ماده های این مقیاس بدین صورت است  خودپایی در نظر 
كه به هر پاس���خ صحیح یک امتیاز تعلق می گیرد. پاس���خ خیر به ماده های شمارۀ 1، 2، 3، 4، 
9، 12، 14، 17، 20، 21، 22، 23، ی���ک امتی���از می گیرد و برای باقی ماده ها به پاس���خ بله یک 
امتیاز داده می ش���ود. اس���نایدر برای بررس���ی روایی این آزمون آن را با چندین ُبعد ش���خصیتی 
گزارش داده است كه این  از جمله برون گرایی و توانایی هنرپیش���گی، همبس���ته كرده اس���ت و 
مقیاس دارای روایی درونی قابل قبولی اس���ت. برای بررس���ی پایایی آن از روش آزمون مجدد 
استفاده شده است و نتیجه نشان می دهد كه پایایی مقیاس مناسب است )اسنایدر، 1974(. 
حمزه لوئی )1372(، در پژوهش خود با اس���تفاده از روش تقس���یم ماده های زوج و فرد، ضریب 
كرد كه پس از اصالح با فرمول اس���پیرمن _  همبس���تگی بین نمرات دو نیمه آزمون را محاس���به 

كه در سطح P<0/01 معنادار بود. براون برابر 0/58 به  دست آمد 
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یافته های پژوهش

کثر نمره  جدول 1. میانگین، انحراف معیار و حداقل و حدا
 متغیرهای پژوهش در دانشجویان پسر

شاخص آماری

متغیر
تعدادانحراف معیارمیانگین

17/733/72خودپایی

173

71/0324/41جهت گیری مذهبی

33/289/77سازمان نایافتگی

21/276/90ارزنده سازی

17/7310/09كامجویی

همان طوری كه در جدول 1 مشاهده می شود، میانگین و انحراف معیار برای خودپایی برابر 
با 17/73 و 3/72، برای جهت گیری مذهبی برابر با 71/03 و 24/41، برای سازمان نایافتگی 
كامجویی  برابر با 33/28 و 9/77، برای ارزنده سازی برابر با 21/27 و 6/90 و همچنین برای 

برابر با 17/73 و 10/09 می باشد.

جدول 2. ضرایب همبستگی ساده بین متغیرهای تحقیق در دانشجویان پسر

متغیر پیش بینمتغ�یر مالك
شاخص های آماری

تعداد نمونهسطح معناداریضریب همبستگی

خودپایی

0/220/001جهت گیری مذهبی

173
0/500/001-سازمان نایافتگی

0/620/001ارزنده سازی

0/280/001-كامجویی

گرفتند. كه فرضیه های 1، 2، 3 و 4 پژوهش حاضر مورد تأیید قرار  جدول 2 نشان می دهد 
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 جدول 3. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون بر روی 
متغیرهای پژوهش در دانشجویان پسر )روش ورود(

ك
مال

یر 
متغ

ین
ش ب

 پی
غیر

مت

)M
R(

ی
غیر

دمت
چن
ی 
تگ
بس

هم
ب 

ضری

)R
S(
ین

تعی
ب 

ضری

ت
سب

F ن
ن 
ل آ

ما
حت
و ا

ضرایب رگرسیون

بی
ذه

ی م
گیر

ت 
جه

ی
ساز

ده 
رزن
ا

ی
جوی

كام

گی
افت

نای
ان 

ازم
س

ی
پای
ود
خ

بی
ذه

ی م
گیر

ت 
جه

0/2230/50
F=8/967

P= 0/003

β=0/223

t=2/995

p<0/003

ی
ساز

ده 
رزن
ا

0/6220/387
F=53/744

p<0/001

β=- 0/001

t=0/018

p<0/985

β= 0/623

t=9/678

p<0/001
ی
جوی

كام

0/6490/421
41/011=F

p<0/001

β=0/019

t =0/297

p<0/767

β= 0/584

t =9/124

p<0/001

β=- 0/188

t =3/148

p=0/002

گی
افت

نای
ن 
زما

سا

0/7010/491

β= 0/005

t =0/087

p<0/931

β= 0/489

t =7/726

p<0/001

β=- 0/133

t =2/327

p=0/021

β=- 0/291

t =4/799

p<0/001

همان طوری كه در جدول 3 مش���اهده می ش���ود، ضریب همبس���تگی چندگان���ه )چهار متغیر( 
ب���رای تركی���ب خط���ی متغیرهای جهت گی���ری، ارزنده س���ازی، كامجوی���ی و س���ازمان نایافتگی 
ب���ا خودپایی برای دانش���جویان پس���ر براب���ر 0/701 و ضریب تعیی���ن 0/491 و نس���بت F برابر با 
كه در س���طح p<0/01 معنادار می باش���د بدین ترتیب فرضیه 5 پژوهش حاضر  40/527 اس���ت 
تأیید می ش���ود. به عبارت دیگر، جهت گیری مذهبی، س���ازمان نایافتگی، ارزنده سازی مذهبی 
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كامجویی با خودپایی در دانشجویان پسر رابطۀ چندگانه دارد. یا مناسک گرایی و 

 جدول 4. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون بر روی متغیرهای 
پژوهش در آزمودنی های پسر )روش مرحله ای(

ك
مال

غیر
مت

غیر
 مت

ین
ش ب

ضریب همبستگی پی
)MR(چندمتغیری

)RS( و احتمال آنضریب تعیین F نسبت
ضرایب رگرسیون

كامجوییسازمان نایافتگیارزنده سازی

ی
پای
ود
خ

ی
ساز

ده 
رزن
ا

0/6220/387
F=108/119
p<0/001

β=0/622
t=10/398
p<0/001

گی
افت

نای
ان 

ازم
س

0/6890/475
F=76/870
p<0/001

β=0/503
t=8/396
p<0/001

β=-0/318
t=5/313
p<0/001

ی
جوی

كام

0/7010/491
F=54/352
p<0/001

β=0/491
t =8/263
p<0/001

β=-0/291
t=4/823
p<0/001

β=-0/133
t=2/338
p<0/021

كه در جدول 4 مالحظه می شود،  طبق نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون با روش مرحله ایی 
كامجویی ب���ا خودپایی رابطۀ معن���اداری دارد  متغیره���ای ارزنده س���ازی، س���ازمان نایافتگی و 
)p<0/01  و F=54/352(. ضریب همبس���تگی چندگانه براب���ر با 0/701 و ضریب تعیین برابر با 
كه 0/49 واریانس خودپایی  0/49 می باش���د. با توجه به ضریب تعیین می توان بیان داش���ت 
كامجویی( قابل پیش بینی است. به وسیله این سه متغیر )ارزنده سازی، سازمان نایافتگی و 

گیری بحث و نتیجه 
كه بین جهت گی���ری مذهبی و  نتای���ج حاص���ل از تحلیل داده ه���ای این پژوهش نش���ان داد 
كامجویی با  ارزنده سازی با خودپایی رابطۀ مثبت معنادار و همچنین بین سازمان نایافتگی و 
خودپای���ی رابطۀ منفی معناداری وجود دارد. یافته های حاص���ل از این پژوهش در این زمینه 
ب���ا نتایج تحقیقات انجام ش���ده توس���ط اعتصامیان و همکاران )2014(، چ���و و چان )2013(، 
اس���وندمن و همکاران )2013(، دس���موند و همکاران )2013(، مرعش���یان و همکاران )1394( 
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كوالیی )1396( همس���و و هماهنگ است و یافته های پژوهشی  و برزگر خضری و خدابخش���ی 
آنها را تأیید می كند. این پژوهشگران تبیین می كنند هنگامی كه جهت گیری مذهبی باال باشد 
كل هستی، هدفدار و  خودپایی هم باال می باشد. ایمان به خدا موجب می شود نگرش فرد به 
دارای معنی باش���د. عدم ایمان به خدا موجب می ش���ود كه فرد انسجام و آرامش نداشته باشد 
و همین امر موجب ضعف و منش���أ اختالف های بسیاری در زندگی می شود. مذهب باعث صبر 
و بردباری، احس���اس همدلی و انعطاف پذیری در روابط با دیگران می ش���ود. به عالوه انسانی 
كه دارای این ویژگی هاس���ت، خودپایی باالی���ی دارد. اعمال مذهبی از لحاظ درون فردی، فرد 
كنترل  را قادر می س���ازد تا از لحاظ فیزیولوژیکی، ش���ناختی و عاطفی پرخاش���گری و خشمش را 
كند. این امر به او كمک می كند تا مسئولیت اعمال خود را در تعارض ها بپذیرد و از لحاظ بین 
كند. آرامش،  كه فرد به هنگام پرخاش���گری و خشم به خدا توجه  كند  فردی، ش���رایطی ایجاد 
نتیجۀ ایمان مذهبی اس���ت و نه علت آن. آرامش حالتی اس���ت كه انس���ان معتقد به مذهب بر 
اثر عوامل ایمان، به آن دس���ت می یابد. بدون آنکه این حالت در كشیده شدن وی به مذهب 
كه آرامش یابد، بلکه  كشیده نمی شود  تأثیر داشته باش���د. اصواًل انسان بدان جهت به مذهب 
گاه پس از چن���د قرن دوری از  پ���س از آنکه معتقد ش���د این حالت را به دس���ت می آورد. انس���ان 
گرداب سرگردانی ها فرو  عقیده و آرمان های الهی، دست خویش را تهی تر از همیشه یافته و در 
كه دیگر بار رو به س���وی اعتقادات عمیق خویش آورده و با ایمان و  افتاده اس���ت، باید دریابد 
اعتق���ادات دینی اصیل كه پیوندی راس���تین با خداوند را طراح���ی می نماید، ارتباطی خالصانه 
یابد. حیات خویش را براس���اس ایمان پی ریزی نموده و هدف های خود را بر این اساس بنیاد 
س���ازد و خود را در این مس���یر دریابد. باید با بازگش���تی زیبا به س���وی تنها معبود جهان خلقت، 

مسیر صحیح تکامل انسانیت را جلوه گر سازد )به نقل از: علیپور بهبهانی، 1385(.
كه می تواند بش���ر را هادی و آرامش بخش باشد. به او تفکر  عش���ق و ایمان به مبدأ یکتاست 
كه او خود  صحیح بخشد و تکاپوی وی را نظم دهد و در برابر نامالیمات، استوار و راسخ بدارد 

كه دل ها تنها با یاد خدا ارام می گیرد )رعد: 28(. گاه باشید  فرموده: آ
ش���رقاوی )1366، به نقل از: علیپور بهبهانی، 1385 ص، 136( در رابطه با آرامش و س���کینه 
گیری برای شخصیت ایمانی  گر بخواهیم یک خصیصه جامعه و فرا برگرفته از ایمان می گوید كه ا
یک فرد مؤمن یاد كنیم، باید بگوییم این خصیصه عبارت از: سکینه و آرامش اوست. بنابراین، 
آرامش مش���خص مستقلی كه حاكی از توانایی انسان در تسلط بر مملکت درونی و فرمانروایی و 
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تدبیر او بر خویشتن است. آرامش مؤمن یک خصوصیت ویژه ای است كه نمایانگر انسجام روان 
او و رام ب���ودن نف���س از نظر خضوع و رهوار بودن در برابر صاحب آن می باش���د. پرس���تش خدای 
یگانه حافظ سالمت جسم و روان انسان است كه سبب ایجاد شخصیت مقاوم و مبارز می گردد و 
انسان را آن قدر متکی به مشیت الهی می گرداند كه از هیچ مشکلی نمی هراسد و از هیچ گرفتاری 
و برخوردی ش���کایت نمی كند و در نتیجه زندگی س���الم و با نشاطی به او می بخشد كه به خوبی 
می تواند با اقناع غرایز خود به سوی هدف های صحیح و مفید در راه عشق حقیقی رهسپار گردد و 
از رنج روزگار رهایی یابد. انسان متدین هرچه بیشتر به خصال انسانی آراسته باشد سبب تقویت 
كز روانی مغز می گردد و سالمت جسمی و روانی فرد را نیز تأمین می كند. نتایج پژوهش بیانگر  مرا
ای���ن مطلب اس���ت كه دین در خودكنترل���ی و خودپایی نقش دارد. بنابرای���ن، می تواند به عنوان 

عاملی در بهتر زیستن بشر و ایجاد یک اجتماعی سالم نقش ایفا نماید.
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