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الگوی تعاملی رابطة بین تقوا و اعتماد اجتماعی با تبیین نقش میانجی
خودکنترلی و سالمتروان در میان دانشجویان دانشگاه ایالم
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چکیده
تحقیـق حاضـر بـا هـدف ارائـۀ الگـوی تعاملـی رابطـة بیـن تقـوا و اعتمـاد اجتماعـی در میان
دانشـجویان دانشـگاه ایلام به انجام رسـیده اسـت .روش این تحقيـق ،توصيفي  -پیمایشـی از
نوع همبسـتگي اسـت .جامعة آماری آن نیز شـامل کلیة دانشـجویان دانشـگاه ایالم بود که 380
نفـر از آنـان بـا اسـتفاده از جـدول مـورگان ،بـه شـیوة تصادفی سـاده به عنـوان نمونـه انتخاب
شـدند .ابـزار اصلـی جمـعآوری اطالعـات نیـز پرسشـنامه بـود کـه به منظـور سـنجش روایی
آن ،از تحلیـل عاملـی تأییـدی مرتبـة اول و دوم و جهـت تعییـن پایایـی آن ،از ضریـب آلفـای
کرونبـاخ و پایایـی سـازه اسـتفاده گردیـد .فرضیههـای تحقیـق هم بـه کمک بخش سـاختاری
مـدل معـادالت سـاختاری ،یعنی تحلیل مسـیر بررسـی شـدند .نتایـج تحقیق نشـان داد كه تقوا
بر خودكنترلي و سلامت روان ،تأثير مسـتقيم و معناداری دارد .خودكنترلي و سلامت روان نيز
بـر اعتمـاد اجتماعي به طور مسـتقيم ،مثبـت و معنادار تأثيرگذار اسـت .خودكنترلي و سلامت
روان نیـز در رابطـة بيـن تقـوا و اعتمـاد اجتماعي ،نقش ميانجـي دارد.
واژگان کلیدی :تقوا ،اعتماد اجتماعي ،خودكنترلي ،سالمت روان ،دانشگاه ایالم.

 . 1استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم (نویسندۀ مسئول)
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مقدمه
تقـوا یکـی از محوریتریـن آموزههـای قرآنی ،مهمتریـن فضیلت اخالقی ،انسـانی
و دینـی و معیـاری یگانـه بـرای ارزیابی عملکـرد انسـانها از منظر قرآن اسـت؛ از
ایـن رو ،در مکتـب ارزشـی اسلام ،وسـیلة دسـتیابی به رسـتگاری و فـوز و فالح
در زندگـی فـردی و اجتماعی معرفی شـده اسـت (حسـینی« .)139 :1395 ،تقوای
دینـی و الهـی ،یعنـی اینکه انسـان ،خـود را از آنچـه از نظر دین و اصولـی که دین
در زندگـی معیـن کـرده و خطـا و گنـاه و پلیـدی و زشـتی شـناخته شـده اسـت،
حفـظ و صیانـت کنـد و مرتکـب آنهـا نشـود .حفـظ و صیانـت نیز بـه دو صورت
ممکـن اسـت :نـوع اول ،تقوایـی که ضعف اسـت؛ اما نـوع دوم ،قوت اسـت و آن
ایـن اسـت کـه انسـان در روح خـود ،حالـت و قوتـی به وجود مـیآورد کـه به او
مصونیـت روحـی و اخالقـی میدهـد کـه اگـر فرضـ ًا در محیطـی قـرار بگیـرد که
زمینههـای گنـاه و معیصـت فراهـم باشـد ،آن حالـت و ملکـة روحـی ،او را حفـظ
میکنـد و مانـع آلودگـی او میشـود» (مطهـری 23 :1395 ،و )24؛ همچنیـن «تقـوا
را ملکـهای نفسـانی دانسـتهاند کـه از راه تمریـن در اعمـال صالـح پدیـد میآیـد»
(جـوادی آملـی« .)2 :1392 ،در فرهنـگ قرآن کریم ،متقی کسـی اسـت که با ایمان
و عمـل صالـح ،بـرای خـود ملکـهای نفسـانی فراهم سـازد تـا او را از آسـیبهای
روانـی (هـوای نفس) و بیرونی (شـیطان) مصـون دارد» (همان« .)132 :اسلام بیش
از هـر چیـزی بـر تقـوا تأکیـد کـرده و آن را ملاک و میزانـی در نظر گرفته اسـت
که حقیقت انسـان بر مبنای آن سـنجیده میشـود» (ایزدی و عاشـوری رودپشـتی،
 ،)82 :1392تـا جایـی کـه خداونـد متعـال در آیـة  13سـورة حجـرات میفرماید:
َ
کر َم ُکـم ِعنـدَ ّ
الل أَت َقا ُکـم :بهتریـن شـما ،باتقواتریـن شماسـت» .در آیـة 197
«إ ِ َّن أ َ
سـورة بقـره نیز تقـوا به عنـوان بهترین توشـة آخرت و بزرگترین وسـیلة سـعادت
معرفـی شـده اسـتَ « :و تَ َز َّو ُدوا َفـإ ِ َّن خَ يْ َر الـ َّزادِ التَّ ْقـوي[ :برای زندگـی ابدی خود]
توشـه جمـع کنید و بهترین توشـه ،پرهیزکاری اسـت» .بر این مبناسـت کـه «پیامبر
گرامـی اسلام (ص) و ائمة اطهار (علیهم السلام) ،مسـلمانان را بـه تقوای الهی ،به
خصـوص در روابـط اجتماعـی سـفارش کردهاند» (ایزدی و عاشـوری رودپشـتی،
 .)82 :1392ایـن امـر از بیـان خداونـد حکیـم در آیـة  13سـورة حجـرات روشـن
َّاس إِنَّـا خَ َل ْقنَا ُكم مِّن َذ َكـ ٍر َو أُنثَى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُشـ ُعوبًا
میشـود کـه فرمـود« :يَا أَيُّ َهـا الن ُ
َ
َ
َو َقبَائ ِ َ
ير :ای مردم! ما شـما
ـم إ ِ َّن اهللَ َعل ِ ٌ
ـم ِعنـدَ اهلل ِ أتْ َقا ُك ْ
ـل لِتَ َعا َر ُفـوا إ ِ َّن أ ْك َر َم ُك ْ
يـم خَ ب ِ ٌ
را از یـک مـرد و زن آفریدیـم ،و در تیرههـا و قبیلههـا قـرار دادیـم ،تـا یکدیگـر
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را بشناسـید؛ ولـی گرامیتریـن شـما نـزد خداونـد بـا تقواترین شماسـت ،خداوند
دانـا و خبیـر اسـت» .در ایـن زمینـه ،رسـول گرامـی اسلام (ص) در مراسـم حـج
ـاسَّ ،
إن ربًّ ًكـم وا ِحدٌ ،
در سـرزمین منـا ،خطـاب به مسـلمانان فرمودند« :يـا أيُّها النّ ُ
إن أبا ُك ْـم وا ِحـدٌ  ،أال ال َف َ
و َّ
عربي ،و
لعجمـي علـي
عجمـي ،و ال
بـي علـي
ٍّ
ضـل ل ِ َع َر ٍّ
ٌّ
ٌّ
ُ
أكرمكـم عنداهلل ِ
أحمـرّ ،إل با التّقـويَّ ،
ان
ألسـو َد علـي
أسـو َد ،و ال
ال ألح َم َـر علـي
َ
َ
َ
أتقا ُكـم :ای مـردم! بدانیـد کـه بـه طـور قطـع خـدای شـما یکی اسـت و بـه یقین
پدرانتـان یکـی اسـت ،نـه عـرب بـر عجـم برتـری دارد و نـه عجـم بـر عـرب ،نه
سیاهپوسـت بـر گندمگـون و نه گندمگـون بر سیاهپوسـت ،مگر بر تقـوا» (محمدی
ریشـهری :1386 ،حدیـث « .)22396از دیـدگاه اسلام ،انسـانها فطرتـ ًا اجتماعی
آفریـده شـدهاند .اصـل اجتماعـی بـودن انسـان ،ناشـی از فطـرت اجتماعی اسـت
کـه قـرآن بـه بهتریـن صـورت از آن خبـر داده اسـت» (مقیمـی« :)13 :1395 ،أَ ُه ْم
ـت َرب ّ ِ َ
ـم َمعِ َ
الدنْيَـا َو َر َف ْعنَا
يشـتَ ُه ْم فِـي ال ْ َحيَـاة ِ ُّ
يَ ْق ِسـ ُمونَ َر ْح َم َ
ـك ن َ ْح ُ
ـن َق َسـ ْمنَا بَيْنَ ُه ْ
ت َرب ّ ِ َ
ـض َد َر َج ٍ
ـات لِيَتَّ ِخ َ
ـو َق ب َ ْع ٍ
ـك خَ يْ ٌر
ـذ ب َ ْع ُض ُه ْم ب َ ْع ًضـا ُسـخْ ِريًّا َو َر ْح َم ُ
ـم َف ْ
ب َ ْع َض ُه ْ
م ِ َّمـا يَ ْج َم ُعـونَ  :آیـا آنها رحمت پروردگارت را تقسـیم میکنند؟ ما معیشـت آنها را
بیـن آنـان در حیـات دنیـا تقسـیم میکنیم و بعضـی را برتـری دادیم تـا یکدیگر را
تسـخیر و بـا هـم تعـاون کنند و همدیگـر را خدمـت نمایند .رحمت پـروردگارت
از تمـام آنچـه گـردآوری میکننـد ،برتـر و بهتـر اسـت» (زخـرف)32 :؛ همچنین،
ـل َعامِـلٍ مِّ ُ
ـم أَنِّـي َل أُ ِ
يـع َع َم َ
نكم مِّن َذ َكـ ٍر أَ ْو أُنثَـى ب َ ْع ُض ُكم
اسـتَ َج َ
ض ُ
« َف ْ
ـم َرب ُّ ُه ْ
اب ل َ ُه ْ
مِّـن ب َ ْع ٍ
ـض :خداونـد ،درخواسـت آنهـا را پذیرفـت؛ [و فرمـود ]:مـن عمـل هیـچ
عملکننـدهای از شـما را ،زن باشـد یـا مـرد ،ضایـع نخواهم کـرد؛ شـما همنوعید،
و از جنسیکدیگـر» (آل عمـران .)195 :در ایـن آیـات بـه روشـنی ،بهرهگیـری
از خدمـات افـراد در قالـب شـکلگیری اجتماعـات بشـری و وابسـتگی متقابـل
افـراد جامعـه بـه همدیگـر بـرای تأمیـن نیازهـا و خواسـتههای یکدیگر بیان شـده
اسـت .از ایـن آیـات میتـوان دریافـت که پیونـد نزدیکی میـان جامعـه و تعلیمات
دیـن حکمفرماسـت (فخـر زارع )107 :1393 ،و ایـن پیونـد ،موجـب میشـود
کـه دسـتورات و قوانیـن دیـن بـر زندگـی خانوادگـی ،اشـتغال و نحـوة حکومـت
در جامعـه تأثیـر بگـذارد .در ایـن رابطـه ،دینشناسـان نیـز معتقدنـد کـه «دیـن و
دینـداری ،همـزاد و همـراه انسـان بـوده و هیچ جامعـهای ،حتی جوامـع کوچک و
ابتدایـی ،بدون تعلقـات دینی نبودهاسـت» (اعتصامینیا و همـکاران.)116 :1394 ،
«یکـی از کارکردهـای مهم دیـن در طول تاریـخ ،ایجاد اعتمـاد و اطمینان اجتماعی
بـوده اسـت» (اسـلندر و بورودسـتین 149 :1387 ،و  .)150تحقیقـات در این زمینه
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نشـان میدهـد کـه دیـن میتوانـد عامـل مهمـی در تولیـد اعتمـاد اجتماعـی تلقی
شـود و بـا تقویـت آن ،اعتماد اجتماعی بیشـتری در جامعه به وجـود آید (باقریانی،
)80 :1393؛ «توجـه و اهتمـام بیشـتر بـه مؤلفههـای اخالقـیِ تأکیدشـده در دیـن
اسلام ،همچـون :عهـد و پیمـان ،ادای امانت ،راسـتی و صداقت ،احتـرام به حقوق
دیگران،تقـوا ،نظـم و مـوارد مشـابه دیگـر و ترویج آنهـا میتواند زمینهسـاز اعتماد
اجتماعـی در جوامع اسلامی شـود» (افشـانی و همـکاران)176 :1391 ،؛ از سـوی
دیگـر« ،در ادبیـات دینـی  -قرآنی ،تقوا به عنوان امری درونی شـناخته شـده اسـت
کـه انسـان بـه وسـیلة آن ،بـه کنتـرل درونی خویـش میپـردازد» (حسـینی:1395 ،
« .)138بـه دلیـل اشـتراک معانی و همپوشـیای که میان خودکنترلـی 1و تقوا وجود
دارد ،عـدهای معتقدنـد کـه خودکنترلی ،مترادف با تقوای اسـت» (مسـاعد و نادری
قمـی)63 :1394 ،؛ بـه عبارتـی ،تقوا نوعـی خودکنترلی آگاهانه اسـت .در این باره،
خداونـد متعـال در آیـة  16سـورة تغابـن میفرمایـدَ « :فاتَّ ُقـوا َّ
اسـتَ َط ْعتُ ْم :پس
اللَ َما ْ
تـا [حـدّ ی] کـه میتوانیـد از خداونـد پـروا بداریـد»؛ همچنیـن در آیة  102سـورة
یـن آ َمنُوا اتَّ ُقـوا َّ
اللَ َحـقَّ تُ َقاتِـ ِه  :...ای مؤمنان ،از
آل عمـران میفرمایـد« :یـا أَی َهـا ال َّ ِذ َ
خداونـد چنانکـه سـزاوار پـروای اوسـت ،پـروا بداریـد»« .خودکنترلی یعنـی فرد،
کنتـرل رفتارهـا ،احساسـات و غرایز خـود را با وجود برانگیختن برای عمل داشـته
باشـد» (موسـویمقدم و همـکاران .)2 :1396 ،اهمیـت خودکنترلی تا حدی اسـت
کـه خداونـد نـزول بـرکات را منـوط به تقـوا و کنترل نفس انسـان دانسـته اسـت:
ـر ٍ
ـو أَ َّن أَ ْه َ
السـماءِ (اعـراف:
ـل ال ْ ُقـر 
کات م ِ َ
ي آ َمنُـوا َو اتَّ َق ْ
« َو ل َ ْ
ـن َّ
ـوا ل َ َفتَ ْحنـا َع َليْهِ ْ
ـم ب َ َ
 :)96و اگـر مـردم آن شـهرها کـه بـه عـذاب گرفتـار شـدند ،ایمـان آورده و تقـوا
پیشـه کـرده بودنـد ،بـه یقین از آسـمان و زمیـن برکتهایى بـر آنان مىگشـودیم».
ـك علـى نف ِس َ
ـل مِـن نف ِس َ
حضـرت امیـر (ع) نیـز ميفرماينـد « :اِج َع ْ
ـك َرقیبـ ًا :از
خـودت مراقبـي بـر خويشـتن قـرار ده» (تمیمـی آمـدی :1395 ،ژ  .)2429با توجه
بـه مطالـب گفتهشـده و بـا عنایـت بـه اینکـه بیـن خودکنترلـی و سلامت روان، 2
رابطـهای مثبـت و معنـاداری برقـرار اسـت (موسـویمقدم و همـکاران 1396 ،و
شـیری و همـکاران)1392 ،؛ همچنیـن با توجه بـه تأثیر مثبت اعتقـادات مذهبی بر
سلامت روانـی انسـان (فیـروزی و همـکاران )1392 ،و بر خودکنترلـی (قپانچی و
گلپـرور2011 ،؛ دسـموند و همـکاران2008 ،؛ رفیعـی هنـر و جانبزرگی)1389 ،
1. Self- control
2. Mental Health
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و از همـه مهمتـر ،تأثیـر مثبـت و معنـادار دینـداری بـر افزایـش اعتمـاد اجتماعـی
(محسـنیتبریزی و شـیرعلی1388 ،؛ افشـانی و همکاران؛ 1389؛ محسنیتبریزی و
شـیرعلی1388 ،؛ افشـانی و همـکاران ،)1391 ،نگارندگان تحقیـق حاضر ،درصدد
برآمدنـد تـا نقـش خودكنترلـي و سلامت روان را در رابطـة بيـن تقـوا و اعتمـاد
اجتماعـي در میـان دانشـجویان دانشـگاه ایلام بررسـی کننـد .بـا این تفاسـیر ،این
تحقیـق بـه بررسـی رابطة میـان متغیرهای مذکـور در بیـن نمونهای از دانشـجویان
دانشـگاه ایالم میپـردازد.
مبانی نظری
تقوا
ق ی» اسـت و ثالثی مجـرد این ماده
تقـوا اسـم مصـدر از بـاب افتعـال از مـادة «و 
«وقـی ،یقی ،وقایه» میباشـد (مسـاعد و نـادری قمی .)59 :1394 ،معانـی واژة تقوا
و مشـتقات آن در لغـت و شـعر عـرب ،عبارتنـد از .1 :حفـظ و صیانـت شـیء از
هـر چیـز زیانبـار؛  .2دفـاع از خویشـتن؛  .3دفـع چیـزی از چیـز دیگر بـه یاری و
کمـک دیگـران؛  .4خـوف و ترسـیدن؛  .5اصالح کـردن کار یا چیـزی (احمدیان و
سـعیداوی .)67 :1391 ،بـا بررسـی معانـی تقوا و کاربرد آن در لغت و شـعر عرب،
در مییابیـم کـه قبـل از ظهـور اسلام هرچند مشـتقات آن ،کاربرد زیادی در شـعر
و سـخن عرب داشـته؛ اما معنای دینی نگرفته اسـت (ایزوتسـو .)308 :1368 ،این
لغـت در اندیشـة قرآنـی بـه طور کامل جنبـة روحانی پیـدا میکند (امیـری:1387 ،
 .)43واژۀ تقـوا و کلمـات همخانـوادة آن 258 ،مرتبـه در قـرآن کریـم بـه کار رفته
اسـت .اکنون به معانی این واژه در قرآن اشـاره میشـود« :ترسـیدن و هراس داشتن
(نسـاء ،1 :حـج ،)1 :پرسـتیدن (نحـل 2 :و  ،)52عـدم سـرپیچی و نافرمانـی (بقره:
 ،198اعـراف ،)96 :موحـد شـدن (نسـاء ،131 :حجرات ،)3 :اخلاص (حج 32 :و
 ،)37اطاعـت و عبـادت (آل عمـران ،)102 :پـاک کـردن دل از گناهـان (نـور،)52 :
ایمـان (فتـح ،26 :حجـرات ،)3 :توبـه (اعراف ،)94 :محفوظ داشـتن و نگاه داشـتن
(بقـره )201 :و تقیـه کـردن و ترسـیدن (آل عمـران( »)28 :احمدیـان و سـعیداوی،
 .)68 :1391در نهجالبالغـه نیـز واژة تقـوا و مشـتقات آن حـدود  100بـار بـه کار
رفتـه اسـت و از کلیدیتریـن واژهها در سـخنان امام علی (ع) به شـمار میرود .آن
حضـرت ،واژة تقـوا را در درجـة نخسـت بـه معنای غلبه بر شـهوات ،تـرک حرام،
نصیحـت نفـس و توبـه بـه کار برده اسـت .در کالم شـهید مطهـری ( )3 :1395نیز
«تقـوا بـه معنـای حفـظ ،صیانـت و نگهـداری اسـت» .رهبـر کبیر انقالب اسلامی
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«ره» فرمـوده اسـت« :تقـوا از وقایـه به معنای نگهداری اسـت و در شـرع ،به معنای
محافظـت از نفـس در برابـر مخالفـت بـا اوامـر و نواهـی حـق تعالـی اسـت و در
بسـیاری از جاهـا ،در معنـای محافظـت شـدید از نفـس از طریـق ترک مشـتبهات
بـرای جلوگیـری از واقع شـدن در منهیات الهی اسـت» (موسـوی خمینـی:1378 ،
 .)206بـا ایـن تفاسـیر میتـوان گفـت کـه تقوا لفظی اسـت کـه معنای گسـتردهای
دارد و بسـیاری از مفاهیـم اخالقـی و کلیـدی قـرآن را در بـر میگیرد.
اعتماد اجتماعی
چرخـش شـاخصهای توسـعه از مؤلفههـای اقتصادی به سـوی عوامـل اجتماعی
و فرهنگـی ،منجـر بـه ورود مقـوالت جدیـدی همچـون اعتمـاد به عرصة توسـعه
شـده اسـت .طـرح مقولة اعتمـاد ،در واقع رشـد نوعـی جهتگیـری فرهنگمحور
در جامعـه میباشـد و بـه تعبیـر زتومـکا 1مصـداق گـردش از مفاهیـم سـخت
اقتصـادی بـه سـوی مفاهیـم نـرم فرهنگـی اسـت (قالیبافـان« .)8 :1393 ،اعتمـاد،
حالتـی از راحتـی ،اطمینـان و اتکاپذیـری را در بـردارد .ابـراز اطمینـان نسـبت بـه
اشـخاص یـا نظامهـای مجرد اسـت کـه مشـکالت نادانـی و بیاطالعـی را مرتفع
میسـازد» (نیـازی و کرمانـی نصرآبـادی« .)161 :1391 ،اعتماد به عنوان شـاخصی
از سـرمایة اجتماعی ،تبادل اجتماعی را در شـرایط عدم اطمینان و ریسـک تسـهیل
میکنـد» (الوانـی و حسـینی )109 :1392 ،و «در تحقق نظـم اجتماعی و نیز زندگی
روزمـره ،عنصـری ضـروری و حیاتـی بـه شـمار مـیرود» (افشـانی و همـکاران،
 .)176 :1391پاتنـام 2یکـی از پرنفوذتریـن نظریهها را در مـورد اعتماد مطرح کرد.
بـه نظـر او ،اعتمـاد یکـی از اجـزای اصلی سـرمایة اجتماعی اسـت و همـکاری را
تسـهیل میکنـد .هرچـه اعتمـاد در جامعه باالتـر باشـد ،احتمال همـکاری افزایش
مییابـد .همـکاری نیز موجد اعتماد اسـت (کیاکجوری و افراسـیابی.)147 :1391 ،
وی بـا توجـه بـه شـعاع اعتمـاد ،بـه دو نـوع اعتمـاد شـخصی و اعتمـاد اجتماعی
یـا تعمیمیافتـه ،اشـاره دارد و نـوع دوم را بـرای جامعـه ،سـودمندتر میدانـد .بـه
نظـر او ایـن نـوع اعتمـاد ،شـعاع اعتمـاد را از فهرسـت کسـانی کـه میشناسـیم،
فراتـر میبـرد و همـکاری گسـتردهتر در سـطح جامعـه را موجـب میشـود .پاتنام
افزایـش مشـارکت و گسـترش شـبکههای اجتماعـی را از سـاز و کارهـای تبدیـل
1. Piotr Sztompka
2. Putnam
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اعتمـاد شـخصی یـا خـاص بـه اعتمـاد اجتماعـی یـا تعمیمیافتـه ،معرفـی میکند
(آخونـدی و محالتیـان بابکـی .)12 :1395 ،اعتماد اجتماعی بـر انتظارها و تعهدات
اکتسـابی و تأییدشـدهای داللـت دارد کـه افـراد نسـبت بـه یکدیگـر و نسـبت بـه
ی خـود دارنـد (ظهرینیـا و
سـازمانها و نهادهـای مربـوط بـه زندگـی اجتماعـ 
همـکاران .)87 :1395 ،اهمیـت اساسـی ایـن نـوع اعتمـاد در کارکردهـای آن در
سـطوح فـردی و اجتماعی اسـت .افزایش اعتمـاد اجتماعی در سـطح فردی ،باعث
افزایـش مشـارکت سیاسـی ،خوشبینی به آینـده ،افزایش همدلی ،مشـارکت مدنی
بیشـتر ،همـکاری در دسـتیابی به اهداف مشـترک ،نوعدوسـتی ،کاهـش هزینههای
داد و سـتد ،بهبـود عملکـرد شـغلی و ریسـکپذیری میشـود ،.افزایـش اعتمـاد
اجتماعـی در سـطح اجتماعـی نیز باعث کاهش سـاختار سلسـله مراتبی ،رسـمیت
کـم ،افزایـش تحملپذیری مـردم ،کاهش انجمنهـای داوطلبانـه ،افزایش بهرهوری
ملـی و برابـری بیشـتر میگردد.
خودکنترلی
خودکنترلـی از دو واژة «خـود» و «کنتـرل» تشـکل شـده اسـت؛ خود یا مـن که در
عربـی بـه آن «نفـس» گویند ،حقیقت و واقعیت انسـان اسـت که در طـول حیاتش
ثابـت میمانـد و بـا تغییـر یا حتی از دسـت دادن اعضـا و جوارح انسـانی خللی به
آن وارد نمیشـود (مسـاعد و منطقـی 106 :1391 ،و )107؛ در واقـع ،خودکنترلـی،
ایجـاد حالتـی در فـرد اسـت کـه او را بـه انجـام وظایفـش متمایل میسـازد ،بدون
آنکـه عاملـی خارجی او را تحت کنترل داشـته باشـد (قاسـمینژاد و زینلی:1395 ،
 .)221هدفـی کـه در خودکنترلـی دنبال میشـود ارائة یک شـخصیت سـالم اسـت
کـه بـه بلـوغ فکـری برسـد و در برابـر انـواع مشـکالت از خـود مقاومـت نشـان
دهـد و خـود بـا بینـش ،عامـل آن را انتخـابکنـد؛ همچنیـن ،علاوه بـر محیـط
کار در زندگـی شـغلی خویـش نیـز خودکنترلشـود (صالحی و همـکاران:1390 ،
 .)80افـراد بـا خودکنترلـی بـاال ،از توانایی بیشـتری در رفع اختالفات و مشـکالت
(کاشـال و کوانتـس)2006 ، 1؛ همچنیـن در سلامت رفتـاری و ارتقـای کیفیـت
زندگـی (سـویدمن و همـکاران )2014 ،برخوردارنـد و مشـکالت رفتـاری کمتری
در محیـط کار (لیاهـی و همـکاران )2014 ،دارند؛ همچنین ،این گونـه افراد ،دارای
1. Kaushal & Kwantes

دورة نوزدهم ،شمارۀ  58و 59؛ بهار و تابستان 1397

فصلنامۀ علمي -ترويجي

کرمخلیلی

119

مهارتهـای اجتماعـی باالیـی هسـتند و گرایش آنها بیشـتر به سـمت فعالیتهای
اجتماعـی نظیـر پسـتهای مدیریتـی اسـت (محمـدی و فخـاری)42 :1395 ،؛
امـا افـرادی کـه بـه لحـاظ خودکنترلـی ضعیـف هسـتند ،به طـور دائم با احسـاس
ناامیـدی ،افسـردگی و بیعالقگـی ،دسـتوپنجه نـرم میکننـد (موسـویمقدم و
همـکاران.)2 :1396 ،
سالمت روان
ً
سلامت ،مفهـوم نسـبتا انعطافپذیری اسـت که ممکن اسـت آن را فقـط به عنوان
نبـودن بیمـاری و ناتوانـی در نظر بگیرند یا آن را به صـورت مثبتتری مانند حالت
بهزیسـتی کامـل جسـمی ،روانـی و اجتماعـی که در اساسـنامة سـازمان بهداشـت
جهانـی )1948( 1آمـده اسـت ،تعریف کننـد (سـلمان« .)113 :1393 ،گزارشهای
ایـن سـازمان نشـان میدهـد کـه جهـان در طـی دو دهـة آینـده شـاهد تغییـرات
عمـدهای در زمینـة نـوع بیماریهـا و نیازهـای بهداشـتی افـراد خواهـد بـود؛ بـه
گونـهای کـه بیماریهـای غیرواگیر نظیـر بیماریهـای روانی به سـرعت جایگزین
بیماریهـای عفونـی و واگیـردار میشـود و در صـدر عوامـل ایجادکننـدة ناتوانـی
و مرگهـای زودرس قـرار میگیـرد» (ببونیـا 2و همـکاران .)152 :2017 ،اهمیـت
ایـن گـزارش از آنجـا ناشـی میشـود که برخلاف چند دهة گذشـته که انسـان را
موجودی سـه بُعدی متشـکل از زیسـت ،روان و اجتماع میدانسـتند ،بُعد چهارمی
هـم بـدان اضافـه کردهاند و آن ،بُعد معنوی اسـت که میبایسـت بـه آن توجه ویژه
نمـود .در ایـن رابطه ،آلن 3معتقد اسـت« :برای باالبودن سـطح سلامت افراد ،الزم
اسـت کلیـة سـطوح و ابعاد آن بـا یکدیگر هماهنگ و یکپارچه باشـند» (شـیرزادی
و همـکاران« .)104 :2017 ،سلامت روانـی ،اصطالحـی اسـت که بـرای توصیف
سـطوح شـناختی و هیجانـی رفـاه و آسـایش و نیـز عدم وجـود اختلال روانی به
کار مـیرود .بـر اسـاس دیـدگاه کلنگـر و روانشناسـی مثبتنگـر ،سلامت روانی
دربرگیرنـدة توانایـی فرد برای لذت بـردن از زندگی ،ایجاد تعـادل بین فعالیتهای
زندگـی و کوشـش بـرای رسـیدن بـه بهبودپذیـری روانی اسـت» (نیـس:2005 ، 4
« .)211سـازمان بهداشـت جهانـی ،سلامت روانـی را به عنوان حالتی از بهزیسـتی
1. The World Health Organization
2. Bubonya
3. Allen
4. Ness
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تعریـف میکنـد کـه در آن فـرد ،تواناییهـای خـود را میشناسـد ،میتوانـد بـا
فشـارهای روانـی بهنجـار زندگـی کنار بیایـد و میتواند بـه گونهای پرثمـر و مولد
کار کنـد و بـرای اجتماع مفید باشـد» (دینر)116 :2001 ، 1؛ همچنین عبارت اسـت
از« :قابلیـت ارتبـاط مـوزون و هماهنگ با دیگـران ،تغییر و اصلاح محیط فردی و
اجتماعـی و حـل تضادها و تمایالت شـخصی به طـور منطقی ،عادالنه و مناسـب»
(موسـویمقدم و همـکاران .)1 :1396 ،بـا این تعاریف نسـبت ًا جامـع میتوان نتیجه
گرفـت که «سلامت روان ،تنها نبودِ آسـیبهای روانشـناختی نیسـت؛ بلکه بیشـتر
مربـوط بـه وجـود ابعـادی همچون احسـاس مثبت ،هـدف در زندگـی و همکاری
اجتماعـی اسـت» (کیـس« .)98 :2007 ، 2افرادی که از سلامت روانی برخوردارند،
توانایـی مقاومـت و ایسـتادگی در مقابـل فشـارهای اجتماعـی بـرای فکـر کردن و
عمـل کـردن به یک شـیوة خـاص را دارند ،فشـارهای اجتماعی را تنظیـم و کنترل
میکننـد و خـود را بـر اسـاس معیارهـای شـخصی ارزیابـی مینماینـد» (امیـری و
همکاران« .)111 :1395 ،چاهن ، 3سلامت روانی را وضعیتی از بلوغ روانشـناختی
تعبیـر میکنـد کـه عبـارت اسـت از« :حداکثـر اثربخشـی و رضایت به دسـت آمده
از تقابـل فـردی و اجتماعـی که شـامل احساسـات و بازخوردهای مثبت نسـبت به
خـود و دیگـران میشـود .او بـه پنـج الگوی رفتـاری دربارة سلامت روان ،اشـاره
میکنـد .1 :حـس مسـئولیتپذیری؛  .2حـس اعتماد به خـود؛  .3هدفمـداری؛ .4
ارزشهـای شـخصی (فلسـفهای خـاص مبتنی بـر اعتقـادات ،باورهـا و اهدافی که
به سـعادت و شـادکامی خـود یا اطرافیـان میانجامـد و خواهان افزایش مشـارکت
اجتماعـی اسـت) و  .5فردیت و یگانگـی» (اعتصامینیا و همـکاران.)117 :1394 ،
چهارچوب مفهومي تحقیق
چارچـوب نظـري ،يـک الگـوي مفهومـي مبتني بـر روابـط تئوريک ميان شـماري
از عواملـي اسـت کـه در مـورد مسـائل مـورد پژوهـش ،بااهميـت تشـخيص داده
شـدهاند .ايـن چهارچـوب نظـري بـا بررسـي سـوابق پژوهشـي در قلمـرو مسـئله
بـه گونـهاي منطقـي جريـان پيـدا ميکنـد .بـا توجـه بـه تعاريـف ارائهشـده و ذکر
1. Diener
2. Keyes
3. Cahen
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تحقيقـات گذشـته ،محققـان ،مـدل مفهومـي زيـر را بـه منظـور بررسـی نحـوۀ
تأثيرگـذاری خودكنترلـي و سلامت روان بـر رابطـۀ تقـوا و اعتمـاد اجتماعـي بـه
شـرح زيـر ارائـه کردند.

شكل شمارة ( .)1مدل مفهومي تحقيق

روششناسي تحقیق
ایـن پژوهـش از نظـر هـدف ،کاربـردی و از نظـر ماهیـت ،توصیفی  -همبسـتگی
اسـت .جامعة آماری آن نیز شـامل کلیة دانشـجویان دانشـگاه ایالم به تعداد 6000
نفـر میباشـد که  380نفـر از آنان با اسـتفاده از جدول مورگان و به شـیوة تصادفی
سـاده بـه عنـوان نمونـه انتخـاب شـدند؛ اما بـرای اطمینـان ،حجـم نمونه بـه 400
نفـر ارتقـا پیدا کـرد .بـرای بهرهمنـدی از نقطهنظرات پاسـخدهندگان هـم از روش
نمونهگیـری تصادفـی سـاده از طریـق جـدول انتخابی تصادفی اسـتفاده شـد .ابزار
ن اسـاس ،بـرای متغیـر تقوا از پرسشـنامۀ
اصلـی تحقیـق نیز پرسشـنام ه بـود؛ بر ای 
محققسـاخته و بـرای متغیرهای سلامت روان ،اعتمـاد اجتماعـی و خودکنترلی از
پرسشـنامۀ اسـتاندارد اسـتفاده گردیـد کـه بعـد از دریافت نظـرات  8نفر از اسـاتید
گـروه مدیریت و روانشناسـی و  4نفر از دانشـجویان دورة دکتـرای مدیریت ،تنظیم
ً
شـدند و بـر اسـاس طیـف  5ارزشـی لیکـرت از کام ً
کاملا مخالف در
ال موافـق تا
اختیـار دانشـجویان دانشـگاه ایلام قـرار گرفتنـد .متغیـر تقـوا در تحقیـق حاضـر،
نقش متغیر مسـتقل دارد و با اسـتفاده از  8پرسـش ،سـنجیده شـده است .متغیرهای
خودکنترلـی و سلامت روان نیـز نقـش متغیـر میانجـی دارند کـه هر کـدام از آنها
بـا اسـتفاده از  6پرسـش سـنجیده شـده اسـت .متغیـر اعتمـاد اجتماعـی هـم نقش
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متغیر وابسـتۀ نهایی دارد که با اسـتفاده از  6پرسـش سـنجیده شـده اسـت .تجزیه
و تحلیـل دادههـا نیـز در دو بخـش توصیفـی و اسـتنباطی ،بـه ترتیب با اسـتفاده از
نرمافزارهـای  Spss22و  Lisrelانجـام شـده و برای آزمـون فرضیههای تحقیق از
مدلیابـی معادالت سـاختاری اسـتفاده گردیده اسـت.
یافتههای تحقیق
 58درصـد از پاسـخگویان ،زن و  42درصـد از آنهـا مـرد بودنـد .سـن  29درصـد
از دانشـجویان نیـز کمتـر از  20سـال 46 ،درصـد از آنهـا بین  20تا  25سـال و 25
ِ
تحصیلات  70درصد از دانشـجویان،
درصـد از آنهـا هـم باالتـر از  25سـال بـود.
کارشناسـی؛  16درصـد از آنهـا کارشناسیارشـد و باالتـر بـود و  14درصـد نیـز در
مقطـع کاردانـی بـه تحصیـل اشـتغال داشـتند .از آنجـا که یکـی از پیشـفرضهای
کاربسـت مدلیابـی معـادالت سـاختاری مبتنـی بر کوواریانـس توزیع نرمـال بودن
دادههاسـت ،در ایـن بخـش قبـل از آزمون فرضیههـای تحقیق ،آزمـون نرمال بودن
توزیـع دادههـا (کلموگـروف  -اسـمیرنوف) بـرای متغیرها انجام شـد کـه نتایج آن
در جـدول شـمارة ( )1نشـان داده می شـود.
جدول شمارة ( .)1آزمون توزیع نرمال بودن متغیرهای تحقیق
متغیر

آمارة K-S

سطح معناداری

تقوا

0/779

0/221

اعتماداجتماعی

0/876

0/429

خودکنترلی

0/839

0/482

سالمت روان

0/815

0/520

چنانچـه سـطح معنـاداری هـر یـک از متغیرهـای تحقیـق ،بزرگتـر از  0/05یـا
مسـاوی بـا آن باشـد ،حاکـی از نرمال بودن توزیـع آن متغیر اسـت .نتایج حاصل از
جدول شـمارۀ ( )1نشـان میدهـد که متغیرهای مـورد مطالعه ،توزیـع نرمال دارند.
در ادامـة فراینـد عملیـات تحقیـق ،برای اسـتفاده از مـدل تحلیل عاملـی ،از آزمون
دورة نوزدهم ،شمارۀ  58و 59؛ بهار و تابستان 1397

فصلنامۀ علمي -ترويجي

کرمخلیلی

123

کفایـت حجـم نمونـه ( )KMOو برای توجیه اسـتفاده از مـدل ،از آزمون کرویت
بارتلـت اسـتفاده شـد که نتایـج آن در جدول شـمارة ( )2ذکر میشـود.
جدول شمارة ( .)2مقدار  KMOو آزمون بارتلت
KMO

Bartlet Test

Sig

0/8410

8349/019

0/000

همانگونـه کـه در جـدول شـمارة ( )2مشـاهده شـد ،مقـدار  KMOمتغیرهای
ایـن پژوهـش ،برابـر  0/8410و مقـدار بارتلت ،برابر بـا  8349/019بوده اسـت که
در سـطح  0/000معنـادار بودهانـد .ضرایـب بـه دسـت آمده ،نشـاندهندة مناسـب
بـودن همبسـتگی متغیرهای وارد شـده بـرای تحلیل عاملی اسـت.
تحلیل مدل اندازهگیری (تحلیل عاملی تأییدی)
بـرای تحلیـل سـاختار درونی پرسشـنامه و کشـف عوامل تشـکیلدهندۀ هر سـازه
یـا متغیـر پنهـان ،از ابـزار تحلیـل عاملـی تأییـدی اسـتفاده میشـود .نتایـج تحلیل
عاملـی تأییـدی سـازههای تحقیـق در جـدول شـمارة ( )4خالصه شـدهاند .برخی
دیگـر از شـاخصهایی کـه در مـدل نهایـی وجـود دارد و مقادیـر آن بایـد از حـد
معینـی باالتـر باشـد ،عبارتند از :آلفـای کرونباخ یا( CA 1باالتر از  ،)0/7سـازگاری
درونـی یـا( CR 2باالتـر از  )0/7و میانگیـن واریانـس استخراجشـده یـاAVE 3
(باالتـر از .)0/5

1. Cronbach alpha
2. Composit Reliability
3. Average variance extracted
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جدول شمارة ( .)3بارهای عاملی سازههای تحقیق
متغیر

بار عاملی

ضریب معناداری

0/70

8/29

0/70

8/30

0/80

9/88

0/79

9/73

0/81

10/19

0/75

9/13

0/82

10/40

0/84

10/80

0/82

10/38

0/60

6/53

0/76

8/74

0/83

9/69

0/67

7/35

0/69

7/63

0/68

7/48

0/70

6/41

0/64

5/90

0/70

2/90

0/62

5/72

0/58

5/36

0/70

8/18

0/84

8/29

0/86

7/38

0/75

7/82

0/80

6/96

تقوا

اعتماداجتماعی

خودکنترلی

سالمت روان

8/38
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0/931

0/904

0/911

AVE

0/64

0/66

0/62

0/65

C.R

0/91
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0/89

0/92
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مدل ساختاری فرضیههای تحقیق
در ايـن بخـش به بررسـي فرضيههـاي تحقيـق و نتيجهگيري آنها پرداخته ميشـود.
بـراي تجزيـه و تحليـل اطالعـات ،از مدلیابـی معـادالت سـاختاري و نرمافـزار
ليـزرل اسـتفاده شـد .بـرای فرضیههـای تحقیق نیز از مدلی اسـتفاده شـد کـه نتایج
آن در زیـر ذکر میشـود.

شكل شمارة ( .)2مدل ساختاري تحقيق در حالت تخمين استاندارد

شكل شمارة ( .)3مدل ساختاري تحقيق در حالت ضرايب معناداري
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بررسي شاخصهاي برازش مدل ساختاري تحقيق
شـاخصهایی از قبیل  NFI1، GFI2و AGFI3شـاخصهای تناسـب مدل هسـتند .در این
شـاخصها هـر چه ارزش بیشـتر باشـد ،مـدل ،تناسـب بهتـری دارد .جدول شـمارة ()4
شـامل مهمترین شـاخصهای برازش مدل سـاختاري فرضيههاي تحقيق اسـت و نشـان
میدهـد کـه تمامـی ایـن شـاخصها از تناسـب مدل بـا دادههـای مشاهدهشـده حکایت
دارند؛ زیرا نسـبت کای دو بر درجۀ آزادی ،کمتر از  3و شـاخص  RMSEAکمتر از 0/08
اسـت .مابقـی شـاخصها نیـز قابل قبول هسـتند؛ به بیـان دیگر ،مـدل تحقیق ،معنـادار و
قابل قبول اسـت.
جدول شمارة ( .)4شاخصهای برازش مدل

نام شاخص

کای دو بر درجۀ آزادی

مقادیر به دست آمده

مقدار به دست آمده

) (GFIنیکویی برازش
) (RMSEAریشۀ میانگین مربعات خطای برآورد
)(CFIبرازندگیتعدیلیافته
) (AGFIنیکویی برازش تعدیلشده

حد مجاز

1/523

کمتر از 3

0/97

باالتر از %90

0/069

كمتر از %08

0/98

باالتر از %90

0/94

باالتر از %90

همانطـوري کـه مالحظـه ميشـود ،مدل از نظر شـاخصهاي تناسـب ،وضعيت
مناسـبي دارد .در مـورد روابـط بيـن اجـزاي مـدل نیـز نتايـج زیـر بـه دسـت آمده
است:
جدول شمارة ( .)5بررسی فرضیههای تحقیق
نوعتأثير

ضریبمسیر

 tآماره

نتیجۀفرضیه

تقوا ← خودكنترلي

مستقيم

0/85

6/79

تأیید

تقوا ← سالمت روان

مستقيم

0/65

5/77

تأیید

خودكنترلي←اعتماداجتماعي

مستقيم

0/71

6/19

تأیید

سالمت روان ← اعتماد اجتماعي

مستقيم

0/58

3/22

تأیید

)تقوا ← اعتماد اجتماعي (نقش ميانجي خودكنترلي

غيرمستقيم

0/60

6/24

تأیید

)تقوا ← اعتماد اجتماعي (نقش ميانجي سالمت روان

غيرمستقيم

0/37

4/50

تأیید

فرضیههایتحقیق

1 .Goodness of Fit Index
2 .Normed Fit Index
3 .Adjusted Goodness of Fit Index
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بـا توجـه بـه اينكـه عـدد معنـاداري (آمـارة  )tبـراي کلیـة فرضيههـا بزرگتر از
 1/96اسـت ،پـس هـر شـش فرضيـۀ تحقيق تأیيد ميشـوند .تقـوا بـر خودكنترلي،
اثـر مثبت ،مسـتقيم و معنـاداري برابر بـا  0/85دارد ( فرضیـة  .)1مؤلفة خودكنترلي
نيـز بـر اعتمـاد اجتماعي ،اثر مثبت ،مسـتقيم و معناداري برابر بـا  0/71دارد (فرضية
)3؛ بنابرایـن ،فرضية شـمارة  5يعنـي ميانجيبودن خودكنترلـي در رابطة بين تقوا و
اعتمـاد اجتماعـي نيـز تأييـد ميشـود .با تأييد نقـش ميانجـي خودكنترلـي ،تقوا اثر
غيرمسـتقيم ،مثبـت و معنـاداري برابر با  0/603بـر اعتماد اجتماعـي دارد؛ همچنین
تقـوا بـر سلامت روان داراي اثـر مثبت ،مسـتقيم و معنـاداري برابر با  0/65اسـت
(فرضيـة  .)2مؤلفـة سلامت روان هـم بـر اعتمـاد اجتماعـي ،اثر مثبت ،مسـتقيم و
معنـاداري برابـر بـا  0/58دارد (فرضيـة )4؛ لـذا فرضية ميانجي بودن سلامت روان
در رابطـة بيـن تقـوا و اعتمـاد اجتماعـي تأييـد ميشـود .بـا تأييـد نقـش ميانجـي
سلامت روان ،تقـوا داراي اثـر غيرمسـتقيم ،مثبـت و معنـاداري برابـر بـا  0/377بر
روي اعتمـاد اجتماعي ميباشـد.
بحث و نتیجهگیری
تحقیـق حاضـر بـا عنایـت به تحقیقات گذشـته کـه به طور مسـتقیم یا غیرمسـتقیم
مؤلفههـای پژوهـش را بررسـی کردهانـد ،بـر آن شـد تـا برخلاف پژوهشهـای
پیشـین ،هـر دو مؤلفـة خودکنترلـی و سلامت روان را بـه عنـوان متغیـر میانجـی
در رابطـة بیـن تقـوا و اعتمـاد اجتماعی در میان دانشـجویان دانشـگاه ایلام ،مورد
سـنجش قـرار دهـد؛ بنابرایـن 6 ،فرضیـه تدوین شـد که همگـی مورد تأییـد واقع
شـدند .نتایـج نیـز حاکـی از تأثير مسـتقيم و مثبت تقـوا بر خودكنترلي و سلامت
اسـت .ايـن یافتـه بـا نتایـج پژوهشهـای فیـروزی و همـکاران ( )1392و ديانـي
( )1386همخوانی دارد؛ همچنين مشـخص شـد كه خودكنترلي و سلامت روان بر
اعتمـاد اجتماعـي داراي اثـر مسـتقيم و مثبتی اسـت؛ ايـن يافتهها بـا نتایج پژوهش
نوريـان و جهانگيـر ( )1391همخوانـي دارد؛ بنابرایـن بـا تأییـد تأثيرگـذاري متغیر
تقوا بر خودكنترلي و سلامت روان و تأیيد اثرگذاری خودكنترلي و سلامت روان
بـر اعتمـاد اجتماعي مشـخص شـد که متغيرهـاي خودكنترلـي و سلامت روان بر
رابطـة بيـن تقـوا و اعتماد اجتماعـي تأثير معنـاداري دارند؛ همچنین ،تقـوا از طريق
متغيرهـاي ميانجـي خودكنترلـي و سلامت روان به صورت غيرمسـتقيم و مثبت بر
اعتمـاد اجتماعـي در بيـن دانشـجويان دانشـگاه ايلام تأثيرگذار اسـت .ايـن نتیجه
نيـز بـا نتايـج پژوهشهـای اعتصامینیـا و همـکاران ( ،)1394ایـزدی و عاشـوری
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رودپشـتی ( ،)1392باقریانـی ( )1393و قاسـمینژاد و زینلـی ( )1395همخوانـی
دارد.
با توجه به نتايج به دست آمده پيشنهادهايي به شرح زيرارائه ميشود:
 .1بـا توجـه بـه تأثیرگـذاری مثبـت تقـوا بـر سلامت روان دانشـجویان و بـا
عنایـت بـه اینکـه از منظـر روانشناسـی دینـی ،سلامت روا ِن فـرد و جامعـه ،با
رفتارهـای غیراخالقـی همچـون :دروغ ،غیبـت ،خـوردن مـال حـرام ،نـگاه بـه
نامحـرم ،روابـط آزاد دختر و پسـر و  ...دچار مشـکل میشـود و تقـوا میتواند
در همة این موارد ،نقش سـازنده داشـته باشـد و به عنوان یک نیروی هدایتگر،
انگیزههـا ،نیازهـا و رفتارهـای آدمـی را بـه سـوی تعالـی و تکامـل سـوق دهد
و از رفتارهـای برهمزننـدة بهداشـت روانـی بـاز دارد ،پیشـنهاد میشـود کـه
افـراد در همـة کارهـای خـود ،تقوا پیشـه سـازند تا همـواره از گزنـد رفتارهای
غیراخالقـی مذکـور در امـان مانند.
 .2میدانیـم کـه تقـوا در خودکنترلی دانشـجویان ،نقش مثبتـی دارد و در ادبیات
قرآنـی ،پیونـ ِد آن با مسـئلة خودکنترلی ،ناگسسـتنی اسـت؛ به تعبیـر دیگر ،تقوا
نیـروی کنترلکننـدة درونـی اسـت که انسـان را در برابـر طغیان شـهوات حفظ
میکنـد؛ یعنـی از قدرت بازدارندگـی و نیروی حرکتی پرتوانی برخوردار اسـت
کـه انسـان را از پرتـگاه ،حفـظ میکنـد و از سسـتیها و خطاهـا بـاز مـیدارد.
خویشـتنداری و خودکنترلـی ،موجـب امتناع از روابط سـوءِ اجتماعی میگردد.
بـا نگاهـی دقیقتر درمییابیم که آراسـتگی انسـان به صفت خودکنترلی ،ریشـه
در بصیـرت فـرد نسـبت بـه تشـخیص حـق از باطـل دارد .از آنجا کـه جوهرة
تفکـر امـام علـی (ع) تفکیـک مطلـق حـق از باطـل و اطاعـت کامـل از حـق
اسـت؛ بـه دانشـجویان توصیه میشـود که بـا مراجعه بـه تعالیم متعالی اسلام،
مؤلفههـای تقـوا را شناسـایی کننـد و در جهـت تقویـت آنها در خود بکوشـند.
 .3بـا عنایـت بـه تأیید اثرگذاری سلامت روان بر اعتماد اجتماعی دانشـجویان؛
همچنیـن بـا توجه بـه اینکـه مؤلفههای شـاد بودن ،امیـد ،خوشبینـی ،همدلی،
پیوندجویـی ،بخشـش ،مذهـب و معنویـت ،عوامـل تأثیرگذار بر سلامت روان
دانسـته شـدهاند و بهویـژه در دوران تحصیـل ،باعث احسـاس امنیـت و اعتماد
بیشـتر و تصمیمگیری آسـانتر در فرد میشـوند ،الزم اسـت دانشـجویان موارد
مذکـور را مـدّ نظـر قرار دهنـد و پیوسـته در جهت تقویت آنها بکوشـند.
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 قرآن کریم. نهجالبالغه؛ ( ،)1379ترجمۀ محمد دشتی ،قم :مؤسسۀ فرهنگی انتشاراتی حضور. آخونـدی ،محمدباقـر و مریـم محالتیان بابکـی؛ (« ،)1395بررسـی عوامـل اجتماعی مؤثربر مشـارکت دینی دانشـجویان دانشـگاه بیرجند» ،مطالعات فرهنگی – اجتماعی خراسـان،
شمارة .38-7 ،4
 احمدیـان ،حمید و علی سـعیداوی؛ (« ،)1391تحلیل معنایی درجـات تقوا در نهجالبالغه»،کاوشی نو در معارف قرآنی ،سال اول ،شمارة اول.78-65 ،
 اسـلندر ،اریـک و بـو رودسـتین؛ (« ،)1387همـه برای همـه ،برابری و اعتمـاد اجتماعی»،ترجمة ابوعلی ودادهیر و مرتضی زینآبادی ،پژوهشنامة اعتماد اجتماعی پژوهشکدۀ
تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ،شمارة .150-127 ،16
 اعتصامینیـا ،حسـن ،رحیـم ناروئـی نصرتـی و محمدرضـا احمـدی؛ (« ،)1394رابطـةجهتگیری مذهبی با سالمت روان و تحول اخالقی» ،روانشناسی و دین ،سال هشتم،
شمارة .128-115 ،29
 افشـانی ،علیرضـا ،اصغـر احمـدی ،محمد نوریـان نجفآبادی و احمـد زارعـان؛ (،)1391«تحلیلـی بـر رابطۀ بین میـزان دینداری و میزان اعتماد اجتماعی» ،مطالعات امنیت اجتماعی،
شمارة .195-171 ،29
ل نجفآبادی ،محمـد حیدری و محمد نوریـان نجفآبادی؛
 افشـانی ،علیرضـا ،سـمیه فاض (« ،)1389پژوهشـی در بـاب رابطـة دینداری و اعتماد اجتماعـی» ،فصلنامة علوم اجتماعی،
شمارة .217-185 ،49
 الوانـی ،سـیدمهدی و سـیدصمد حسـینی؛ (« ،)1392تأملـی بـر مبانـی نظـری ،مفاهیـم ومدلهای اعتماد نهادی (سـازمانی)» ،فصلنامة مطالعات اندازهگیری و ارزشـیابی آموزشـی،
سال سوم ،شمارة .141-105 ،3
 امیری ،حسـین ،محسـن رسولی ،عبدالرحیم کسـایی و محمود بهرامی؛ (« ،)1395پیشبینیالگوهـای ارتباطـی زناشـویی بـه وسـیلة عمل بـه باورهای دینـی و سلامت روان در زنان
شاغل» ،فصلنامة زن و جامعه ،سال هفتم ،شمارة .126-107 ،4
 امیـری ،علینقـی؛ ( ،)1387مدیریت اسلامی؛ تحلیلـی مدیریتی بر فرمان امـام علی (ع) بهمالک اشتر ،تهران :فجر والیت.
 -ایزدی ،مهدی و رخسـار عاشـوری رودپشـتی؛ (« ،)1392نقش تقوا در تعامالت اجتماعی»،
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بصیرت و تربیت اسالمی ،سال دهم ،شمارة .107-81 ،25
 ایزوتسـو ،توشـیهیکو؛ ( ،)1368خـدا و انسـان در قـرآن ،ترجمۀ احمـد آرام ،چ دوم ،تهران:دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
 باقریانـی ،فریـده؛ (« ،)1393رابطة دینداری با اعتماد اجتماعی در دانشـجویان دانشـگاه آزادواحد بهبهان» ،رفاه اجتماعی ،سال چهاردهم ،شمارة .107-79 ،55
 تمیمـی آمـدی ،عبدالواحد بن محمـد؛ ( ،)1395غررالحکـم و دررالکلم ،ترجمة محمدعلیانصاری ،تهران :امام عصر (عج).
 جوادی آملی ،عبداهلل؛ ( ،)1392تسـنیم ،تحقیق و تنظیم محمد فراهانی و حسـین اشـراقی،قم :اسراء.
 حسـینی ،زینبالسـادات؛ (« ،)1395تبییـن رابطة دو سـویۀ تقوا و ارتبـاط کالمی – گفتاریاز منظر قرآن کریم» ،پژوهشنامۀ اخالق ،سال نهم ،شمارة .156-137 ،33
 دیانـی ،محمـد شـمسالدین؛ (« ،)1386بهداشـت روانـی کار در آموزههـای پیامبـر اعظـمصلی اهلل علیه و آله» ،نشریۀ دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان ،دورة ششم.84-79 ،
ی هنـر ،حمیـد و مسـعود جانبزرگـی؛ (« ،)1389رابطـة جهتگیـری مذهبـی و
 رفیعـ خودمهارگری» ،فصلنامة روانشناسی و دین ،سال سوم ،شمارة .42-31 ،1
 سـلمان ،زهـرا؛ (« ،)1393ارتبـاط بیـن ورزش و سلامت روان بانـوان فرهنگـی شـاغل»،فصلنامة روانشناسی تربیتی ،سال نهم ،شمارة .128-113 ،33
 شـیری ،اردشـیر ،نرگس باقری طـادی ،ندا مهرپویانفر و حسـین حیدریان قلعـه؛ (،)1392«بررسـی رابطۀ خودکنترلی و سلامت روان (مطالعۀ موردی :دانشـجویان دانشـگاه ایالم)»،
دومیـن کنفرانـس بینالمللـی مدیریـت ،کارآفرینی و توسـعۀ اقتصـادی ،قم :دانشـگاه پیام
نورhtml.1280_EME02-http://www.civilica.com/Paper-EME02 ،
 صالحی ،محمد ،کیومرث نیازآذری و حسـنا کاشـف؛ (« ،)1390بررسی و تبیین راهکارهاینهادینهسـازی وجـدان کاری و فرهنـگ خودکنترلـی (مـورد مطالعـه :کارکنـان واحدهـای
دانشگاه آزاد اسالمی استان مازندران) ،فصلنامة مدیریت فرهنگی ،شمارة .97-79 ،14
 ظهرینیـا ،مصطفـی ،هدایـتاهلل نیکخـواه ،احمـد فالحی شـاهآباد ،سـهیل صادقـی و امیدعزیززاده؛ (« ،)1395اعتماد اجتماعی و تأثیر آن بر مشـارکت اجتماعی دانشـجویان دانشـگاه
هرمزگان» ،پژوهشنامة فرهنگی هرمزگان ،شمارة .136-86 ،11
 فخر زارع ،سیدحسـین؛ (« ،)1393جامعه از منظر قرآن» ،پژوهشـنامة معارف قرآن ،سـال ،5شمارة .122-93 ،16
 فیـروزی ،ابـوذر ،معصومه امینی ،زهـرا اصغری و بیژن مقیمی دهکردی؛ (« ،)1392بررسـیارتبـاط باورهـای مذهبـی و سلامت روان دانشآمـوزان متوسـطه شـهر درگـز در سـال
دورة نوزدهم ،شمارۀ  58و 59؛ بهار و تابستان 1397

فصلنامۀ علمي -ترويجي

کرمخلیلی

131

تحصیلی  ،»89-90فصلنامة بهداشت و توسعه ،شمارة .148-138 ،2
 قاسـمینژاد ،یاسـر و محمدرضـا زینلـی؛ (« ،)1395بررسـی عوامـل مؤثـر بـر فرهنـگخودکنترلـی بـا رویکـرد اسلامی در یـک دانشـگاه نظامـی» ،فصلنامـة مدیریت اسلامی،
شمارة .242-217 ،2
 قالیبافان ،احمد؛ (« ،)1393بررسـی رابطة اعتماد اجتماعی و آمادگی برای توسـعة اقتصادی(مـورد مطالعـه :شـهر بیرجند)» ،فصلنامة مطالعـات فرهنگی  -اجتماعی خراسـان ،دورۀ ،9
شمارة .23-7 ،2
 کیاکجوری ،سـعید و حسـین افراسـیابی؛ (« ،)1391مطالعۀ اعتماد اجتماعی و عوامل مرتبطبـا آن در میـان دانشـجویان» ،دوفصلنامـة جامعهشناسـی اقتصـادی و توسـعه ،شـمارة ،2
.165-143
 محسـنی تبریـزی ،علـی و اسـماعیل شـیرعلی؛ (« ،)1388عوامل مؤثر بر اعتمـاد اجتماعیدانشـجویان ایرانـی خـارج از کشـور :موردپژوهـی دانشـگاههای کشـور آلمـان» ،فصلنامة
پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی ،سال پانزدهم ،شمارة .176 -151 ،2
ی ریشـهری ،محمد؛ ( ،)1386میزان الحکمه ،ترجمة حمیدرضا شـیخی ،ج ششـم،
 محمد قم :دارالحدیث.
 محمـدی ،جـواد و حسـین فخـاری؛ (« ،)1395تأثیـر خودکنترلی و تعهدات دینـی مدیرانمالی بر کیفیت افشـای اطالعات» ،دوفصلنامة حسـابداری ارزشـی و رفتاری ،شـمارة دوم،
.63-41
 مساعد ،علی و محسن منطقی؛ (« ،)1391ارتباطات درون فردی از منظر اسالم» ،دوفصلنامةاسالم و پژوهشهای مدیریتی ،سال اول ،شمارة چهارم.130 - 105 ،
 ______ و محمدمهـدی نـادری قمی؛ (« ،)1394نقش تقوا در خودکنترل شـدن کارکنان»،فصلنامة اسالم و پژوهشهای مدیریتی ،سال چهارم ،شمارة دوم.68-49 ،
 مطهری ،مرتضی؛ ( ،)1395ده گفتار ،تهران :صدرا. مقیمی ،سیدمحمد؛ ( ،)1395اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسالم ،تهران :نگاه دانش. موسـوی خمینی ،روحاهلل؛ ( ،)1378صحیفة نور ،ج  ،16تهران :مؤسسـة تنظیم و نشـر آثارامام خمینی (ره).
 موسـویمقدم ،رحمتاهلل ،طیبه نوری ،طاهره خدادادی ،اسـد احمدی و غالمرضا قیاسـی؛(« ،)1396رابطـة اعتیـاد به اینترنت و خودکنترلی با سلامت روان در دانشـجویان دانشـگاه
علمی  -کاربردی شهرسـتان ایالم» ،مجلة بهداشـت و انسـتیتو تحقیقات بهداشـتی ،دورة
 ،15شمارة اول.15-1 ،
 نوریـان ،محمـد و نرجس جهانگیـر؛ (« ،)1391رابطۀ بین میزان اعتماد اجتماعی و سلامتدورة نوزدهم  ،شمارۀ  58و 59؛ بهار و تابستان 1397
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، فصلنامة جامعهشناسـی تاریخی،») معلمان شهرسـتان تیران و کرون:روانی (مطالعۀ موردی
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