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ABSTRACT
One of the characteristics of human beings
is self-control which makes the person
active and source in the face of external
and internal stimuli and brings him a sense
of satisfaction, comfort and mental health.
This study aimed to determine the
relationship between hope mediation in the
relationship between attachment to God
and self-control.
For this purpose, 384 participants (199
men and 185 women) from married
people living in Qom city were selected
by the available method and completed
the questionnaires of devotion to God,
hope and self-control. Data were analyzed
using statistical method of correlation and
path analysis.
Findings showed that attachment of faith
in God has a positive and significant

چکیده
 خودمهارگــری،یهــای انســان
 یکــی از ویژگ
اســت کــه فــرد را در مواجهــه بــا محرکهــای
بیرونــی و درونــی فعــال و منشــأ اثــر ســاخته و
 آســودگی و ســامت روان را،حــس رضایــت
 با، این پژوهش.بــرای وی به ارمغان م ـیآورد
هدف تعیین میزان رابطه واســطهگری امید در
رابطۀ دلبستگی به خدا با خودمهارگری انجام
 شــرکتکننده384  بدینمنظــور.شــده اســت
 زن) از افــراد متأهــل ســاکن185  مــرد و199(
در شــهر قم با روش در دســترس انتخاب شده
 امیــد،و پرس ـشنامههای دلبســتگی بــه خــدا
 داد ههــا بــا.و خودمهارگــری را تکمیــل کردنــد
اســتفاده از روش آمــاری همبســتگی و تحلیــل
 یافتهها. مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت،مسیر
نشــان داد که دلبســتگی ایمان بــه خدا با امید
) و امیــد نیــز بــا0/31( ) و خودمهارگــری0/19(
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خودمهارگــری ( )0/14رابطــۀ مثبــت و معنــادار
دارد .همچنین مشــخص شــد کــه امید ،رابطۀ
دلبســتگی بــه خــدا بــا خودمهارگــری را بهطــور
جزئــی واســطهگری مینمایــد .از نتایــج ایــن
یتــوان جهــت طراحــی بســتههای
پژوهــش م 
آموزشی و مداخلهای برای ارتقاء خودمهارگری
افراد ،با توجه به دو متغیر دلبســتگی به خدا و
امید استفاده کرد.
کلیدواژههــا :دلبســتگی بــه خــدا ،امیــد،
خودمهارگری ،میانجیگری ،متأهلین.

relationship with hope (0.19) and
self-control (0.31) and hope withselfcontrol(0.14).
It was also found that hope mediates the
relationship between attachment to God and
self-control in part. The results of this study
can be used to design educational packages
and interventions to improve self-control of
individuals, according to the two variables
of attachment to God and hope.
KEYWORDS: attachment to God, hope,
self-control, mediation, married people.

مقدمه
خودمهارگری  ،یکی از مهمترین بخشهای خویشتن محسوب میشود و یک توانایی
عالی انسانی برای دست یافتن به یک زندگی ارزشمند است .در واقع ،خودمهارگری افراد را
2
قادر میسازد تا بر روی ابعاد فردی و اجتماعی زندگی خود مهار ارادی داشته باشند (مید،
الکویست 3و بامیستر .)2010 4،به عقیده تانجنی 5،بون 6و بامیستر ( ،)2004خودمهارگری به
ظرفیت فرد برای غلبه کردن و بازداری تکانههای غیرقابلپذیرش و نامطلوب و نظم دادن
به رفتارها و تفکرات و هیجانات خود گفته میشود .خودمهارگری همچنین بهعنوان توانایی
8
غلبه بر واکنشهای شدید (واس 7و بامیستر ،2004 ،ص )1و پایداری در برابر وسوسه (ماگن
و گراس ،2010 9،ص )337نیز تعریف شده است.
خودمهارگری به افراد توانایی خودداری از تقلب ،ارتکاب جرائم و رفتارهای پرخطر
جنسی میدهد (مید و همکاران )2010 ،و آنها را قادر میسازد تا ارتباطات سازندهتر و تعارض
1
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کمتر خانوادگی را به نمایش گذاشته و مدیریت بهتر خشم را تجربه کنند .همچنین افراد،
سازگاری روانشناختی بهتر و خودپنداشت و حرمتخود باالتری را تجربه میکنند (تانجنی
و همکاران .)2004 ،میتوان گفت خودمهارگری بهمنزله یکی از انواع مهارتهای اجتماعی
میتواند میزان موفقیت در زندگی را تعیین کند (محمدی ،شفیعی ،داوری و بشارت.)1391 ،
با توجه به نقش بهسزای خودمهارگری در ارتقای فضایل و توانمندیها در عرصه فردی
و اجتماعی (تانجنی و همکاران2004 ،؛ مید و همکاران ،)2010 ،توجه به عوامل مؤثر بر
خودمهارگری اهمیت مییابد .در این راستا پژوهشها عواملی همچون سبکهای اسناد
(آرینپور ،شهابیزاده و بحرینیان ،)1394 ،هوش معنوی (موسویمقدم ،هوری ،امیدی و
ظهیریخواه )1394 ،و سبک دلبستگی والدینی (سبقتی 1393 ،و آلویرزریورا )2006 1،را مورد
بررسی قرار دادهاند .همچنین در زمره این عوامل میتوان به عوامل دینی و معنوی مانند
معنویت (همتپور ،)1394 ،یاد خدا (نارویی ،صالحی و جندقی ،)1392 ،جهتگیری مذهبی
درونی (حسینخانزاده ،همتی ،آقابابایی ،مرادی و رضایی )1390 ،و دینداری (مککوال 2و
ویالبی2009 3،؛ عزیز و رحمان )1996 ،اشاره نمود.
یکی از مهمترین متغیرهای بیانکننده دینداری در عرصه روانشناسی« ،دلبستگی
به خدا» 4است .اندیشمندان روانشناسی دین معتقدند :از میان دیدگاههای مختلف در
روانشناسی ،نظریه دلبستگی در تحلیل و تفسیر پدیده دین و مفاهیم وابسته به آن کارآمدتر
عمل کرده است (کرکپاتریک ،1393 ،ص .)3دلبستگی به خدا تحت عنوان ارتباط و گرایش
عاطفی فرد به خداوند تعریف میشود .در این تعلقخاطر ،خداوند بهعنوان پایگاه امنی
شناخته میشود که در همه شرایط میتوان او را جستوجو کرد (گرنکوئست 5،میکولینسر 6و
شیور .)2010 7،دلبستگی ایمن به خدا با شاخصهای سالمتی و بهزیستی از قبیل خوشبینی،
رضایت از زندگی ،کاهش اضطراب و افسردگی و کاهش در نشانگان بیماریه_ای جس_مانی

1. Alvarez-Rivera, L. L.
2. McCulloug, M. E.
3. Willoughby, B. L. B.
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5. Granqvist, P.
6. Mikulincer, M.
7. Shaver, P. R.
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همراه است (کرکپاتریک و شیور۱۹۹۲ ،؛ سیم 1و لو.)۲۰۰۳ 2،
کرکپاتریک ،نوع رابطه و دلبستگی افراد نسبت به خداوند را در قالب سه سبک
تقسیمبندی میکند« :دلبستگی ایمن» همراه با تصور مثبت از خدا بهعنوان خدایی مهربان،
پاسخگو و در دسترس« ،دلبستگی ناایمن اجتنابی» که با تصور خدا بهعنوان خدایی دور از
دسترس ،غیرصمیمی و نامهربان شناخته میشود و «دلبستگی ناایمن دوسوگرا» ،بدینمعنا
که فرد رفتارهای خداوند را ناهماهنگ و گاهی بسیار صمیمی و پاسخگو و گاه بسیار سرد و
رهاکننده میداند (کرکپاتریک و هازان.)1994 ،
علیرغم تأ کید پژوهشها بر رابطه عوامل دینی و معنوی ازجمله دلبستگی به خدا با
خودمهارگری (رفیعیهنر و همکاران1389،؛ نارویی و همکاران1392 ،؛ فرهوش و همکاران،
 ،)1398چگونگی این رابطه هنوز چندان روشن نیست (کارتر 3،مککوال ،کارور.)2012 4،
چرا افراد دلبسته به خدا رفتارهای مبتنی بر خودمهارگری را از خود بروز میدهند؟ سازوکار
این ارتباط به چه صورت است؟ اگرچه بهدلیل پیچیدگی دینداری و فرایندهای معنوی
(شجاعیزند و شجاعیزند )1395 ،و از طرفی ابهام موجود در سازه خودمهارگری و ازدیاد
نظریههای مختلف و گاه ناهمسو درباره آن (رفیعیهنر ،جانبزرگی ،پسندیده و رسولزاده
طباطبایی ،)1393 ،فهم این ارتباط چندان ساده نیست ،اما یکی از سودمندترین راهکارها
در این زمینه ،میتواند یافتن متغیرهای واسطهای باشد .از میان متغیرهایی که احتمال
دارد رابطه دلبستگی به خدا با خودمهارگری را میانجیگرینمایند ،میتوان به متغیر «امید»
اشاره نمود .پژوهشها (از جمله ابراهیمنیا )1393 ،به نقش باورهای مذهبی بر ارتقای امید
در افراد صحه گذاشتهاند و از سوی دیگر ،پژوهشگران معتقدند که انگیزش حاصل از امید
7
موجب ایمان به تواناییها ،کوشش مضاعف (کن )2009 5،و تعهد بیشتر (زیکا 6و چمبرلین،
 )1992میشود.
امید ،بهمعنای توانایی باور به داشتن احساس بهتر در آینده است (امیرخاننژاد و صباغ،
1. Sim, T. N.
2. Loh, B. S. M.
3. Carter, E. C.
4. Carver, C. S.
5. Can, S.
6. Zika, S.
7. Chamberlain, K.
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 .)1394به اعتقاد اسنایدر 1،بنیانگذار نظریه امیددرمانی ،امید عبارت است از :ظرفیت
ادرا کشده برای تولید مسیرهایی به سمت هدفهای مطلوب و انگیزه ادرا کشده برای
حرکت در این مسیرها (اسنایدر .)2000 ،طبق این مفهومسازی ،امید هنگامی نیرومند است
که هدفهای ارزشمندی را دربر بگیرد و با داشتن موانع چالشبرانگیز اما برطرفشدنی،
احتمال دستیابی به آنها در میانمدت وجود داشته باشد (هسلینگ.)2009 2،
در توجیه انتخاب امید بهعنوان میانجی رابطه دلبستگی به خدا با خودمهارگری ،میتوان
به ُبعد معیارها در خودمهارگری توجه نمود .به اعتقاد کارور و شییر )1998( 3یکی از عناصر
اساسی خودمهارگری معیارها هستند .منظور از معیارها ،ایدهها ،هنجارها ،وظایف و اهدافی
هستند که افراد در هنگام خودمهارگری درپی رسیدن به آن هستند (بهنقل از :رفیعی،1395 ،
ص .)156امید میتواند معیارهای موردنیاز برای خودمهارگری را تأمین نماید .برای مثال ،در
زندگی یک فرد مؤمن ،امید به لقای محبوب و رسیدن به نعمتهای بهشتی ،همواره هدف
و انگیزه خودمهارگری را تأمین مینماید.
با توجه به تأثیر عمیق خودمهارگری بر زندگی روزمره انسان (عرفانی )1396 ،و اهمیت
شناخت عوامل و سازوکار ارتقای آن ،این پژوهش بهدنبال آن است تا قدمی در این راستا
بردارد .از طرفی بررسی نقش دلبستگی به خدا و امید برخاسته از آن میتواند زمینه بهرهبرداری
بیشتر از ظرفیت دینداری را در راستای تقویت خودمهارگری فراهم نماید.
بنابراین ،این پژوهش بهدنبال پاسخ به این سؤال است که آیا میان سه متغیر دلبستگی
به خدا ،امید و خودمهارگری روابط معناداری برقرار است؟ و اینکه آیا امید ،رابطه دلبستگی
به خدا با خودمهارگری را واسطهگری مینماید؟
روش پژوهش
این پژوهش ،با رویکرد ّ
کمی انجام گرفته و پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی است .در این
پژوهش برای سنجش رابطه دوگانه متغیرها از روش آماری همبستگی پیرسون در نرمافزار
5
 SPSSنسخه  24و برای آزمون نقش واسطهای متغیر امید ،از چارچوب نظری بارون 4و کنی
1. Snyder, C. R.
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4. Baron, R. M.
5. Kenny, D. A.
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( 1986بهنقل از :سرمد )1378 ،و روش معادالت ساختاری از نوع تحلیل مسیر در نرمافزار
 AMOS1نسخه  24بهره گرفته شد.
جامعه آماری این پژوهش را افراد متأهل ساکن در منطقه پردیسان قم در سال  95تشکیل
دادهاند .با توجه به جمعیت بیش از پنجاههزار نفری منطقه مذکور 2و با استفاده از جدول
کرجسی _ 3مورگان( 4کرجسی و مورگان ،)1970 ،حجم نمونه  384نفری برای پژوهش در
نظر گرفته شد که از این تعداد  199نفر مرد و  185نفر زن هستند .نمونهگیری به روش در
دسترس انجام شد .به اعتقاد آردن )2005( 5اگر در یک پژوهش ،نمونه آماری آنقدر با
ً
جامعه خود تفاوت نداشته باشد که بر نتایج تحقیق اثر بگذارد ،روش در دسترس روشی کامال
پذیرفتهشده و کارآمد جهت انتخاب یک نمونه آماری است .در این پژوهش نیز با توجه به
پراکندگی مجتمعهای مسکونی نمونه و سکونت اقشار مختلف در آنها ،معرف بودن گروه
نمونه تا حد امکان تأمین گردید.
ابزار پژوهش
الف .مقیاس دلبستگی به خدا :این مقیاس در سال  2002میالدی توسط روات 6و کرکپاتریک،
ُ
چندبعدی
جهت ارزیابی سبک دلبستگی افراد نسبت به خدا ابداع شده است .این مقیاس
دارای  9گویه است که هر یک توصیف کوتاهی از چگونگی رابطه دلبستگی فرد نسبت به
خداوند را ارائه میکند .در این آزمون ،هر سه گزاره ،یکی از سبکهای دلبستگی به خدا را
توصیف میکنند .آزمودنی ،درجه تطابق هر جمله را با حاالت و تجربیات خود در رابطه با خدا،
ً
ً
روی یک مقیاس لیکرت که از ( 1کامال مخالف) تا ( 7کامال موافق) درجهبندی شده است،
مشخص میکند (سپاهمنصور ،شهابیزاده و خوشنویس .)1387 ،در پژوهش سپاهمنصور و
همکاران ( ،)1387همخوانی درونی دلبستگی ایمن ،اجتنابی و دوسوگرا ،به ترتیب ،0/85
 0/69و  0/74بهدستآمده است.
ب .مقیاس امید :این مقیاس با هدف سنجش میزان امید در افراد ،در سال  1991توسط
 .2بنابر استعالم از شهرداری منطقه مذکور.

1. Amos 24
3. Krejcie, R. V.
4. Morgan, D. W.
5. Urdan, T. C.
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اسنایدر ساخته شد .این مقیاس دارای دو مؤلفه و  12گویه است که  4گویه آن ( 6 ،4 ،1و )8
مربوط به مؤلفه مسیریابی 4 ،گویه ( 10 ،9 ،2و  )12مربوط به مؤلفه اراده و  4گویه دیگر (،5 ،3
ً
 7و  )11انحرافی است .آزمودنی با استفاده از یک مقیاس چهاردرجهای (قطعا غلط ( ،)1اکثر
ً
موارد غلط ( ،)2اکثر موارد درست ( ،)3قطعا درست ( ))4توافق خود را با هر یک از گویهها
ابراز میدارد .امتیازات باالتر ،نشاندهنده امید به زندگی بیشتر در فرد پاسخدهنده خواهد بود
(بهاری .)1393 ،همسانی درونی این آزمون  0/74تا  0/84و پایایی بازآزمایی  0/8محاسبه
شده است (اسنایدر و لوپز .)2007 ،1در ایران پایایی این مقیاس بر روی  100نفر از دانشجویان
انجام شده که ضرایب آلفای کرونباخ برای مؤلفه اراده  0/71و برای مسیریابی  0/67بهدست
آمد .روایی مقیاس ب ه وسیله روش همزمان محاسبه شده که روایی همزمان مقیاس امید با
مقیاس ناامیدی بک ( )-0/81گزارش شده است (بهنقل از :شیرینزاده و میرجعفری.)1385 ،
ج .فرم کوتاه مقیاس خودمهارگری :مقیاس خودمهارگری در سال  2004توسط تانجنی و
همکاران تهیه شده است .فرم بلند این مقیاس دارای  36گویه و فرم کوتاه آن شامل 13
عبارت است .این پرسشنامه از مقیاس لیکرت  5درجهای بهره میبرد .برای بررسی اعتبار
و روایی ،پرسشنامه بر روی دو گروه از دانشجویان دوره کارشناسی اجرا شد که ضریب آلفای
کرونباخ هر دو مطالعه  0/89بهدستآمده است (تانجنی و همکاران .)2004 ،همچنین ضریب
اعتبار درونی این آزمون به روش آلفای کرونباخ با اجرای آن بر روی  50نفر از دانشجویان
توسط رفیعیهنر و جانبزرگی ( )1389بهدست آمده است .بررسیهای مالونی ،2گرویچ 3و
باربر )2012( 4نشان میدهد از زمان ساخت مقیاس خودمهارگری توسط تانجنی و همکاران
در سال  ،2004بیشتر تحقیقات این حوزه با استفاده از فرم کوتاه  13سؤالی آن انجام شده
است (بهنقل از :سرافراز ،قربانی و جواهری.)1392 ،
یافتههای پژوهش
در این پژوهش ،گروه نمونه شامل  384نفر ( 199مرد و  185زن) و سن شرکتکنندگان بین
 20تا  60سال بود .شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول  1قابلمشاهده است.
1. Lopez, S. G.
2. Maloney, P. W.
3. Grawitch, M. J.
4. Barber, L. K.
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جدول  .1شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر
ایمن

4/98

0/84

اجتنابی

3/61

0/46

دوسوگرا

3/44

1/64

43/92

5/86

مسیریابی

12/80

2/00

اراده

11/88

2/21

نمره کل

24/68

3/71

دلبستگی به خدا

میانگین

انحراف استاندارد

خودمهارگری

امید

همبستگیهای متقابل متغیرهای پژوهش در جدول  2به تصویر کشیده شده است.
جدول  .2همبستگیهای متقابل متغیرهای پژوهش
متغیر

1

 1دلبستگی ایمن به خدا

1

دلبستگی اجتنابی
2
به خدا

**-0/584

دلبستگی اضطرابی
3
به خدا

2

4

3

5

6

7

1
1

-0/146** -0/063

4

خودمهارگری

**0/318

*-0/184

*0/121

1

5

امید (مسیریابی)

**0/131

0/088

**-0/205

0/099

6

امید (اراده)

**0/205

0/013

**0/154** -0/242

**0/558

7

امید (نمره کل)

**0/192

0/055

**0/143** -0/253

**0/895** 0/870

** P<0/01

1
1
1

* P<0/05

همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،دلبستگی ایمن به خدا با خودمهارگری
( )0/318و امید ( )0/192و امید با خودمهارگری ( )0/143رابطه مثبت و معنادار دارد.
برای بررسی نقش واسطهای امید در رابطه دلبستگی به خدا با خودمهارگری ،از روش
تحلیل مسیر در نرمافزار  AMOSبر اساس چارچوب پیشنهادی بارون و کنی ()1986
استفاده شد .مدل مورد استفاده در نمودار  1به نمایش درآمده است.
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نمودار  .1مدل میانجیگری امید

با توجه به مدل فوق و بر اساس روش یادشده ،معناداری مسیرهای  C، A، Bو  ’Cبهترتیب
بررسی گردید که نتایج آن در جدول  3قابل مشاهده است .در نهایت ،برای تعیین نسبتی از رابطه
بین دو متغیر پیشبین و مالک که توسط متغیر میانجی تبیین میشود و معناداری آن ،از روش
بوتاسترپینگ 1استفاده گردید .مقدار مربوطه تحت عنوان  A.Bدر جدول  3ذکر شده است.
جدول  .3ضرایب استاندارد و معناداری مسیرها
ضریب استاندارد

معناداری

مسیر
A

رابطه پیشبین با میانجی

0/19

***

B

رابطه میانجی با مالک

0/14

***

C

رابطه مستقیم پیشبین با مالک
قبل از ورود میانجی

0/32

***

’C

رابطه مستقیم پیشبین با مالک
پس از ورود میانجی

0/30

***

0/027

***

رابطه غیرمستقیم پیشبین با مالک
A.B
(از طریق میانجی)

*** P<0/001

با توجه به جدول  ،3بررسیها نشان داد که کلیه روابط مورد نظر معنادار است .کاهش
مقدار  ’Cنسبت به  Cنشانگر آن است که حضور امید بهعنوان متغیر میانجی توانسته است
بخشی از تأثیر دلبستگی به خدا بر خودمهارگری را به خود جذب کند .بنابراین واسطهگری
خودمهارگری در مدل مورد نظر تأیید میگردد .البته با توجه به اینکه  ’Cهمچنان معنادار
است مشخص میشود که واسطهگری بهطور جزئی بوده است.
1. bootstrapping.
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بحث و نتیجهگیری
یافتههای پژوهش نشان داد که دلبستگی ایمن به خدا با خودمهارگری رابطه مثبت و
معنادار دارد .این یافته با نتایج پژوهش همتپور ( ،)1394نارویی ،صالحی و جندقی
( ،)1392حسینخانزاده و همکاران ( ،)1390مککوال و ویالبی ( )2009و عزیز و رحمان
( )1996همخوان است.
دومین یافته پژوهش حکایت از رابطه مثبت و معنادار امید با خودمهارگری دارد .پژوهش
بیاتی ( ،)1395کرت 1،ارکیبی 2و رونن ،)2016( 3فراری 4،استیونس 5،لگلر 6و جیسون،)2012( 7
وینتریچ 8و هاوس )2010( 9و چانگ )2009( 10این یافته را پشتیبانی مینمایند.
سومین یافته پژوهش نشان داد که دلبستگی به خدا با امید رابطه مثبت و معنادار دارد .از
ً
پژوهشهای نسبتا همخوان با این یافته میتوان به پژوهش حجتی و حکمتیپور (،)1395
ایزدیطامه ،حسینزاده و عزتآقاجری ( ،)1393ابراهیمنیا ( ،)1393طاهری ،پورمحمدرضا
و سلطانیبهرام ( )91و فالح ( )1390اشاره نمود.
در نهایت ،یافته اصلی پژوهش حکایت از آن دارد که امید ،رابطه دلبستگی به خدا با
خودمهارگری را بهطور جزئی واسطهگری مینماید .بدیهی است که یافتههای همخوان با
سه یافته اخیر ،در کنار یکدیگر ،یافته حاضر را پشتیبانی مینمایند.
در تبیین این یافته باید به این نکته توجه داشت که باورهای مذهبی بر مؤلفههای شناختی
افراد از جمله تفسیر وقایع ،خوشبینی یا بدبینی و نوع تفکرات آنها تأثیر میگذارند (دل 11و
اسکوکان .)1995 12،فرد مؤمن و دلبسته به خداوند ،خود را تحت حمایت بزرگترین نیروی
موجود میبیند و احساس آرامش و خوشبینی به آینده به وی دست میدهد .او مشکالت
1. Kerret, D.
2. Orkibi, H.
3. Ronen, T.
4. Ferrari, J. R.
5. Stevens, E. B.
6. Legler, R.
7. Jason, L. A.
8. Winterich, K.
9. Haws, K.
10. Chang, C. C. A.
11. Dull, V. T.
12. Skokan, L. A.
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را آزمایشی از جانب خداوند دانسته و نسبت به آینده امیدوار خواهد بود (عسگری ،صفرزاده
و مظاهری ،)1392 ،چنین فردی به پشتوانه باور دینی ،همه مشکالت را قابلحل میداند؛
درحالیکه به اعتقاد اسنایدر ،لهمن 1،کالک 2و مانسون )2006( 3قابل حل بودن مشکالت،
یکی از فروض اساسی در نظریه امید است .همچنین فرد مؤمن ،به جهت دلبستگیاش به
خالق جهان ،در زندگی خود بهنوعی معنا و هدفمندی میرسد و این عامل ،امید به زندگی
مطلوب را در فرد افزایش میدهد؛ چنانکه نتایج پژوهش نصیری و جوکار ( )1387نیز این
مسئله را تأیید مینماید.
5
4
به عقیده اسنایدر ،چیونز ،سیمپسون و همکارانش ( )1997امید وقتی جوانه میزند
که افراد پیوند قوی با یک یا بیش از یک نفر مراقبتکننده برقرار کنند تا احساس کنند بر
محیط اطراف کنترل دارند .دلبستگی به خدا نیز پیوندی قوی با یک مراقبتکننده است
(کرکپاتریک و هازان ،)۱۹۹۴ ،مراقبتکنندهای که نهایت علم و قدرت و دلسوزی را داراست.
همچنین باید به این نکته توجه داشت که انتخاب هدف و پیگیری آنها از ارکان اساسی امید
در افراد است .درحالیکه به عقیده مککوال و ویالبی ( )2009دینداری بر نحوه انتخاب،
پیگیری و ساماندهی اهداف تأثیر میگذارد.
از سوی دیگر ،به گواهی پژوهشها ،امید موجب تعهد بیشتر (زیکا 6و چمبرلین)1992 7،
و سازماندهی مجدد اهداف میشود و باعث میگردد افراد بهجای تمرکز بر رویدادهای
ناگوار ،از آنها درس گرفته و درپی دستیابی به اهداف آینده از آن استفاده کنند (یوسفی
و همکاران .)1395 ،همچنین به اعتقاد پریچت ( ،1388ص  )11امید به انسانها انرژی،
نشاط و انعطافپذیری میدهد و عنصری تسهیلگر برای کار و فعالیت محسوب میشود .به
نظر میرسد که تکتک آثار یادشده برای امید ،از ویژگیهایی هستند که بر ایجاد و تقویت
خودمهارگری مؤثرند.
از دیدگاه اسالم نیز درحالیکه انسان برای خودمهارگری نیاز به انگیزه دارد ،رجاء (امید)
1. Lehman, K. A.
2. Kluck, B.
3. Monsson, Y.
4. Cheavens, J
5. Sympson, S. C.
6. Zika, S.
7. Chamberlain, K.
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میتواند منشأ انگیزش در انسانها باشد و زمینه تالش را در انسان پدید آورد (رفیعیهنر،
 ،1395ص  .)247چنانکه امام صادق؟ع؟ فرمودهاند« :امید هر انسان امیدواری ،در
رفتارش پدیدار میشود» (حرعاملی ،ج ،15ص .)218مؤمنین که به پیروی از قرآن کریم به
زندگی پس از مرگ اعتقاد دارند و به دیدار و جوارگزینی محبوب و درک نعمتهای بهشتی
امیدوارند ،رفتار خود را مهار نموده ،عمل شایسته انجام میدهند (کهف )110 :و خواهشهای
نفسانی منافی با آن هدف را مهار مینمایند .از طرفی به اعتقاد بامیستر ،اشمایکل 1و
ً
واس ( )2007یکی از موانع مهم خودمهارگری ،معیارهای متعارض است .معموال اهداف و
خواهشهای نفسانی پراکنده و متعارض انسانها را در هنگام عمل دچار سرگردانی و ضعف
در خودمهارگری مینماید ،اما کسی که امید لقای معبود و محبوبش معیار رفتارش شد ،تالش
میکند همه رفتارهایش را به سمت این هدف سوق دهد.
بر اساس یافتهها ،با ورود متغیر امید در معادله ساختاری پیشبینی خودمهارگری ،قدرت
پیشبینیکنندگی دلبستگی به خدا از بین نرفت و این نشان میدهد که واسطهگری امید در
این رابطه بهصورت کامل نیست .بنابراین پیشنهاد میگردد در پژوهشهای آینده ،نقش
واسطهای متغیرهای دیگری همچون هوش معنوی ،تابآوری و سالمت معنوی نیز در
رابطه دلبستگی به خدا با خودمهارگری بررسی شود.
از محدودیتهای این پژوهش ،همگنی جامع ه مورد مطالعه بود .عالوه بر مشارکت
پررنگ طالب در این پژوهش ،به نظر میرسد سایر مردم ساکن در شهر قم _ از جمله
مشارکتکنندگان غیرطلبه این پژوهش _ نیز بهواسطه حضور فراگیر روحانیت در این شهر،
از سطوح باالتر دینداری برخوردارند .ازاینرو پیشنهاد میشود فرضیههای این پژوهش در
نمونههای ناهمگونتر ،تکرار شود .همگونی بسیار زیاد جامعه ،مانع معناداری روابط میشود
(علی دالور .)1393 ،عالوهبر این مناسب است در پژوهشهای آینده برای سنجش شاخص
2
رابطه افراد با خداوند از مقیاسهای جامعتر و دقیقتر مانند مقیاس خداپنداره الرنس
( )1997استفاده شود تا تفاوتهای بین افراد را بهتر آشکار کند .در نهایت ،پیشنهاد میشود
در مداخالت بهبود خودمهارگری یا طراحی بستههای آموزشی ارتقای خودمهارگری ،دو عامل
دلبستگی به خدا و امید مورد توجه قرار گیرد.
1. Schmeiche, B. J.
2. Lawrence, R. T.
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