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در این پژوهش به بررسی رابطه سبک زندگی اسالمی با هویت اخالقی و
خودکنترلی در نوجوانان به روش توصیفی و علّی پرداخته شده است .جامعه
آماری این تحقیق ،کلیه دانشآموزان پسر پایه دوم و سوم دوره دوم متوسطه
شهر تهران در سال تحصیلی  93-94بودند که  380دانشآموز بهعنوان نمونه
آماری از میان آنها به روش نمونهگیری خوشــهای تصادفی چند مرحلهای،
انتخاب گردید .برای جمعآوری دادهها از پرسشــنامههای ســبک زندگی
اســامی ،هویت اخالقی و خودکنترلی استفاده شد و دادههای بهدست آمده
با شاخصهای آماری توصیفی ،ضریب همبستگی و رگرسیون ،مورد تجزیه
و تحلیل قرار گرفت .بر طبق نتایج حاصل از پژوهش ،بین نمره کلی سبک
زندگی اسالمی با هویت اخالقی و خودکنترلی در نوجوانان ،رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد .همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیری نشان داد
که سبک زندگی اســامی و برخی شاخصهای آن میتوانند میزان هویت
اخالقی و نیز خودکنترلی را در نوجوانان تبیین کنند.
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مقدمه

از نظر گیدنز ،شــیوه زندگی مجموعهای کم و بیش فراگیر از عملکردها دانسته میشود

کــه فرد آنها را بهکار میگیرد ،چون نهتنها نیازهای جاری او را برآورده میســازد؛ بلکه

روایتی ویژه را که وی برای هویت شــخصی خود برگزیده است در برابر دیگران متجسم
میســازد( .گیدنز )120 :1392 ،سازمان بهداشــت جهانی ،سبک زندگی را شیوهای از
زندگی تعریف میکند که مبتنی بر الگوهای مشــخص و قابل تعریف رفتاری است که از
تعامل بین ویژگیهای شــخصی فرد ،روابط اجتماعی و موقعیتهای اجتماعی ،اقتصادی

و محیطی زندگی فرد ،حاصل میشــود( .سازمان بهداشــت جهانی )1998 ،انسانها با

همزیستی بر اساس نژاد ،زبان ،قبیله ،مذهب ،جغرافیا ،ملیت ،نوع حکومت و دیگر عوامل
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زندگی جمعی ،ناخودآگاه از سبک زندگی یکسان و مشترک برخوردار میشوند ،بهطوری
که با بررســی جوامع گوناگون بر اساس عوامل پیشین ،رفتارها و سبک زندگی مشترک
میان توده مردم شکل میگیرد( .موسویگیالنی)124 :1392 ،

از آنجا که سبک زندگی هر فرد و جامعه بهلحاظ نظری ،برآمده از آموزههای اعتقادی

و ارزشی حاکم بر روح و روان آنهاست (زیمل ،)2004 ،1کسب آگاهیهای الزم در خصوص

مفهوم ســبک زندگی و باورهای دینی و تعامل این دو مقوله ضروری مینماید( .فیضی،

 )28 :1392اســام با احکام جاودانه خود ،ســبکی آرمانی و در عین حال ،واقعگرایانه را
پیشــنهاد نموده اســت که مبتنی بر نگرشی متعالی به هســتی و انسان است و آدمی را
موجودی مسئول و مختار میداند که سرنوشت او بهدست خودش رقم میخورد( .فیضی،

 )36 :1392ســبک زندگی اسالمی شامل مجموعه به همپیوستهای از الگوهای رفتاری
در حوزههای مختلف حیات بشــری اســت .ســبکی که از دل اصول کشفشده از مبانی

تربیتی ،یعنی هســتیها و داراییهای آدمی برمیخیزد و ضمن ایجاد روابط پایدار میان
افراد خانواده و یکسانســازی رویهها در جامعه ،نقش بهسزایی در تزکیه روانی ،پرورش
صفات کمالی ،نیل به سعادت و رشد ارزشهای انسانی دارد( .کاویانی)1392 ،

اخالق ،ســازه جداناپذیری از زندگی انسان است .فارغ از هر نژاد ،فرهنگ ،سیاست

و طبقه اجتماعی ،مســائل اخالقی نقش مهمی در رفتار انســان ایفا میکنند .طبق نظر
آرنولد 2اخالق یعنی اینکه به دیگران نیز همانند خود اهمیت دهیم و بین خوب و بد و
1. Simmel
2. Arnold

رابطه سبک زندگی اسالمی با هویت اخالقی ...

درست و غلط تمایز بگذاریم( .آرنولد )77 :1994 ،در روانشناسی اخالق تا سالها بهعلت
تسلط رویکرد رشدنگر شناختی کلبرگ ،اخالقیات در افراد صرفاً بر اساس استداللهای

آنها بررســی میشد .این در حالی اســت که انبوهی از تحقیقات ،نگاه به استداللهای
اخالقی را بهعنوان یگانه پیشبین رفتار اخالقی ،ناکافی دانســته و پیشایندهای دیگری

را پیشــنهاد میکنند .یکی از این پیشایندها که بسیاری از مطالعات توانستهاند اهمیت
آن را در پیشبینی رفتار اخالقی نشان دهند ،هویت اخالقی 1است( .عظیمپور و دیگران،

)20 :1393

آکویینو و رید )2002( 2هویت اخالقی را بهعنوان خودپندارهای از فرد تعریف کردهاند

که حول مجموعهای از صفات اخالقی مانند شفقت ،عدالت ،سخاوت ،صداقت و ...سازمان

یافتــه اســت( .آکویینو و رید 1424 :2002 ،و رید و دیگــران )2007 ،بهعبارت دیگر،

هویت اخالقی ســازهای اســت که تعهد به اصول و ارزشهای اخالقی را نشان میدهد.
(هاردی 3و دیگران )116 :2010 ،هویت اخالقی مطرحشــده توسط آکینو و رید ،از دو

ب ُعد درونیســازی و نمادینسازی تشکیل شــده است .ب ُعد درونیسازی جنبه خصوصی

هویت اخالقی و ب ُعد نمادینســازی جنبه عمومی آن است( .محمدیمصیری و دیگران،
 )106 :1392ابعاد درونیســازی و نمادینسازی در واقع موازی ابعاد فردی و اجتماعی

هویتاند .درونیسازی مشخص میسازد که صفات اخالقی چگونه در خودپنداره فرد شکل
میگیرند و نمادینسازی نیز بیانگر آن است که یک فرد چگونه این صفات اخالقی را در

ارتباط با دیگران بهکار میگیرد .نمادینسازی فرآیندی است که از طریق آن یک موضوع

یا شیء خارجی تبدیل به نماینده بیرونی موضوع ،ایده ،شخص ،یا مجموعهای درونی و

پنهانی میشــود( .الباسیونی )15-16 :2012 ،4بهعبارت دیگر ،زیرمقیاس درونیسازی
میزانی است که صفات اخالقی در خودپنداره فرد مرکزیت یافته و نمادینسازی میزانی

اســت که هر آزمودنی هویت اخالقی را در ظاهرش نشان میدهد( .عظیمپور و دیگران،

)27 :1393

همچنین ،یکی از ویژگیهای خاص انسان ،خودکنترلی است که در واقع نوعی مدیریت

بر خویشتن است .با تقویت این ویژگی انسان میتواند بر خویشتن خویش لگام زند و از
1. Moral Identity
2. Aquino & Reed
3. Hardy
4. Elbassiouny
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انحرافات و اشــتباهات و جرائم دوری کند و بدینترتیب ،بهسوی کمال انسانی رهنمون

شــود( .دریساوی و فقیهی )76 :1392 ،خودکنترلی یک ظرفیت روانشناختی پویاست

که در طول زمان از طریق تمرینهای آگاهانه میتواند تغییر کند( .پیروتینسکی:2014 ،1

 )1292تعارض در انتخاب بین وسوسههای درونی و اهداف بلندمدت ،تعارض درونفردی
بین منطق و هوس ،شــناخت و انگیزه همیشــه وجود دارد .خودکنترلی غلبه شناخت و
منطق بر انگیزه و هوس است( .موسویمقدم و دیگران)60 :1394 ،

موضوع رابطه اخالق (شــامل آموزههای اخالقی ،استدالل اخالقی و هویت اخالقی)

و دین (شــامل آموزههای دین ،رفتار دیــنداری و تعهد دینی) در آثار علمی ،موافقان و
مخالفانی داشــته اســت( .رفیعیهنر )148 :1392 ،درحالی که برخی محققان از جمله
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کلبــرگ ( )1981معتقدنــد که دینداری و اســتدالل اخالقی دو موضــوع نامرتبطاند.
پژوهشــگران دیگری بیان کردهاند که این دو ســازه در واقع ارتباط بسیار نزدیکی با هم

دارنــد( .برای مثال :گلوور 1997 ،2و گیِر و بامیســتر2005 ،؛ بهنقل از ویتل 3و دیگران،

 )2009شــواهدی نیز وجود دارد که دیــنداری و نگرش دینی ،از عوامل افزایش هویت
اخالقی است( .ماسلین 4و دیگران2004 ،؛ لئونارد 2010 ،5و محمدی مصیری و دیگران،

 )1392نظریه هانت ـ ویتل1986-1993( 6؛ بهنقل از ویتل )2009 ،نشــان میدهد که
دیــنداری مقدم بر تصمیمگیری اخالقی و همچنین بر هویت اخالقی اســت .مطالعات
مختلف نیز نشــان دادهاند که ســطحِ گرایشهای دینی و مذهبی فرد ،تأثیر مثبتی روی

اصول اخالقی او دارد (دوریز و سوننس 2006 ،7و هافمن)2015 ،8

باید توجه داشت که دین بهعنوان یک سامانه وسیع که متشکل از برنامههای زیادی

برای هدایت بشــر اســت ،عناصری از خودکنترلی را نیز شــامل میشود ،چرا که دین
راهنماییها و قواعد خاص اخالقی بهمنظور مهار خویشتن برای امتناع از برخی رفتارها
را در اختیار فرد قرار میدهد( .اســمیت )2003 ،9برخی مطالعات نشــان داده است که
1. Pirutinsky
2. Glover
3. Vitell
4. Maclean
5. Leonardo
6 Hunt-Vitell Theory
7. Duriez & Soenens
8. Hoffmann
9. Smith

رابطه سبک زندگی اسالمی با هویت اخالقی ...

مذهب از طریق ارائه استانداردها و قواع ِد روشن و واضح به افراد ،خودکنترلی را تسهیل

میکنــد .باورهای مذهبی و اعمال مذهبی مانند نماز و دعا ،میتوانند موجب پرورش و
ارتقای خودکنترلی در افراد شــده و با ایجاد انگیزه ،امید و آرامش ،به حفظ رفتارهای

بافضیلت در فرد کمک کنند ،حتی در زمانی که انجام این رفتارها مشکل باشند( .ولش

و دیگران2000 ،؛ روندینگ 2و دیگران2012 ،؛ مککالو و ویلوگبی2009 ،3؛ بامیســتر

1
4

و دیگران 2007 ،و فرایز 5و دیگران )2014 ،مککالو و ویلوگبی ( )2009چندین جنبه
خاص از دین را مشخص کردهاند که میتواند در رابطه با خودکنترلی بسیار مؤثر باشد،

مانند ارائه ارزشها و اهدافی که رفتار را جهت میدهند ،تشــویق نظارت بر خود ،ارائه

فرصتهایــی برای تمرینِ آگاهانه خودکنترلــی (بهعنوان مثال :روزه و مطالعه مذهبی)
و آمــوزش راهبردهای مؤثر خودنظارتی (مانند نماز ،مراقبه ،تصویرســازی و بازتنظیم
شناختی).

در واقع میتوان گفت ،خودکنترلی همان خویشتنداری است که قرآن کریم از آن به

تقوا 6تعبیر میکند (راغب اصفهانی )1383 ،و کرامت انسان در نزد خداوند ،بر اساس آن
ســنجیده میشود .همانطور که در روایتی از امام علیعلیهالسالم نیز نقل شده است« :التُقی

رئیس االخالق»؛ تقوا رئیس اخالق اســت (نهجالبالغه )548 :انســان در نگاه اسالمی با
ُ
خودمهارگری در برابر فرمانهای الهی و مصیبتها (امور ناخوشایند) و خودمهارگری در

برابر معاصی و گناهان (امور خوشایند) ،متخلق به فضیلت «تقوا» خواهد شد (رفیعیهنر
و جانبزرگی )38 :1389 ،و تقوا واالترین فضیلت و سرآمد فضائل اخالقی است.

از آنجاییکه ،تحول اخالقی و ارزشــی و دینی در نوجوانی و جوانی بیش از هر دوره

دیگری است ،رشد سریع شناختی در نوجوانی و جوانی باعث میشود که فرد بهتر بتواند

درباره مســائل اخالقی ،ارزشــی و دینی قضاوت کند و در برخورد با این مسائل واکنش
1. Welch
2. Rounding
3. McCullough & Willoughby
4. Baumeister
5. Friese

 .6راغب در کتاب مفردات میگوید :وقایه بهمعنی نگهداری اشــیاء در برابر اموری اســت که به آنها
زیان و آزار میرساند؛ و تقوا قرار دادن روح است در یک پوشش حفاظتی در برابر خطرها ،از اینرو
گاهی تقوا را به خوف و ترس تفسیر کردهاند ،در حالیکه خوف ،سبب تقوا میشود و در عرف شرع،
تقوا به معنی خویشتنداری در برابر گناهان است و کمال تقوا آن است که از مشتبهات نیز اجتناب
شود .جهت آشنایی با معناشناسی واژه تقوا و معانی گوناگون آن ،نک :شریفی.19-26 :1390 ،
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دقیقتر و پیچدهتری نشــان دهد( .موریس 1و دیگران )2011 ،شناخت و تعریف نوجوان

از هویت خویش مستلز ِم اسناد ویژگیهای دینی ،ارزشی و اخالقی به خود نیز میباشد.
(لطفآبادی)62 :1380 ،

موضوع پژوهش حاضر ،مورد بررســی پژوهشگران دیگری نیز قرار گرفته که میتوان

به برخی از آنها اشــاره کرد .رفیعیهنر و جانبزرگی ( )1389در تحقیق خود که رابطه

جهتگیــری مذهبی و خودمهارگری را مورد بررســی قرار دادند ،بین عامل جهتگیری

مذهبی و عامل اخالق با خودمهارگری رابطه معناداری یافتند .ویتل و همکاران ()2009
نیز در مطالعه خود تحت عنوان مذهب و هویت اخالقی (نقش میانجیگری خودکنترلی)،

به این نتیجه رسیدند که جهتگیری مذهبی درونی و بیرونی اثرات مستقیم و غیرمستقیم
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متفاوتی روی ابعاد درونیســازی و نمادینسازی هویت اخالقی دارند .توکلی و همکاران
( )1388به بررســی رابطه بین ابعاد مختلف دینداری و هویت اخالقی در دانشــجویان

دانشــگاه اصفهان پرداختهاند .دادهها بیانگر وجود رابطه مثبت و معنادار میان نمره کل
هویت اخالقی و دینداری در هر دو جنس اســت .محمدیمصیری و همکاران ()1392

نیز در پژوهشی که به بررسی رابطه دینداری و کیفیت رابطه با والدین با هویت اخالقی
بر اساس نقش تعدیلکننده خودتنظیمی در دانشجویان دختر پرداختهاند ،به این نتیجه
رســیدند که با لحاظ آثار غیرمستقیم دینداری بر هویت اخالقی از طریق خودتنظیمی،

ضریــب اثر دینداری از طریق خودتنظیمی بر هویــت اخالقی نمادین و هویت اخالقی

درونی معنادار است.

بنابراین با توجه به مطالعات انجامشده در این راستا و از آنجا که هیچ پژوهشی تاکنون

به بررسی رابطه سبک زندگی اسالمی با هویت اخالقی در نوجوانان نپرداخته است؛ پژوهش

حاضر ،متغیر ســبک زندگی اســامی را بهعنوان متغیر اثرگذار بر هویت اخالقی در نظر

گرفته و به بررســی رابطه سبک زندگی اسالمی و ابعاد آن با هویت اخالقی در نوجوانان

میپردازد .در این راســتا ســؤال این است که آیا بین سبک زندگی اسالمی و ابعاد آن با
هویت اخالقی و خودکنترلی در نوجوانان رابطه وجود دارد و با توجه به تحلیل رگرسیون
این سؤال مطرح میشود که آیا بر اساس نمره سبک زندگی اسالمی میتوان میزان هویت

اخالقی و خودکنترلی را در نوجوانان پیشبینی نمود؟

1. Morris

رابطه سبک زندگی اسالمی با هویت اخالقی ...

روش پژوهش

طرح این پژوهش از نوع توصیفی ـ علّی اســت و جامعه آماری آن را کلیه دانشآموزان

پســر پایه دوم و سوم دوره دوم متوسطه دولتی شــهر تهران در سال تحصیلی 93-94

تشــکیل دادهاند .همچنین در این مطالعه جهت کنترل جنســیت تنها از نوجوانان پسر

اســتفاده شده است .حجم نمونه برگرفته شده از این جامعه ،با احراز مالکهای ورود به

پژوهش 380 ،نفر بوده که با اســتفاده از فرمول کوکران و به روش نمونهگیری خوشهای
چندمرحلــهای تصادفی انتخاب گردیدند .به این صورت که ابتدا از میان مناطق 19گانه
آموزش و پرورش شــهر تهران  5منطقه بهصورت تصادفی انتخاب و سپس از هر منطقه

 5مدرســه بهصورت تصادفی و از هر مدرسه یک کالس انتخاب گردید و پرسشنامههای

پژوهش میان دانشآموزان توزیع شد .مالکهای ورود در تحقیق عبارت بودند از جنسیت
مذکر ،دین اســام و تمایل به شرکت در پژوهش و مالکهای خروج نیز عبارت بودند از

ابتال به هر نوع اختالل روانشناختی و بیماری جسمانی عمده.
ابزارهای پژوهش

پرسشنامه سبک زندگی اســامی (فرم کوتاه) :1این پرسشنامه توسط کاویانی ()1392

ســاخته شــده و محقق نیز روایی آن را تأیید کرده است که شــامل  75گویه میباشد.

پاسخگویان باید با توجه به وضعیت فعلی زندگی خود ،در یک طیف  4درجهای «از خیلی
کم تا خیلی زیاد» به سؤاالت پاسخ دهند .نمره کل آزمودنی ،حداقل  141و حداکثر 570

خواهد بود 10 .شــاخص ،زیرمقیاسهای این آزمون را تشکیل میدهند که عبارتاند از:
شاخص اجتماعی ( 11گویه) ،باورها ( 6گویه) ،عبادی ( 6گویه) ،اخالق ( 11گویه) ،مالی

( 12گویه) ،خانواده ( 8گویه) ،سالمت ( 7گویه) ،تفکر و علم ( 5گویه) ،امنیتی ـ عبادی
( 4گویه) ،زمانشناسی ( 5گویه) .ضریب پایایی کل این آزمون  %71میباشد .نتایج تحلیل

عوامل نیز روایی و ســاختار عاملی مناســبی را برای آن نشان داده است .روایی همزمان
آن با آزمون جهتگیری مذهبی %64 ،بهدســت آمده اســت( .کاویانی)21-25 :1390 ،

کاویانی بهمنظور سنجش اعتبار محتوایی اثر ،پرسشنامه اولیه را به  25نفر از متخصصان
دینشناس ارائه داده و عالوه بر نظرات کتبی ایشان ،توضیحات شفاهی آنها در مصاحبه

 .1جهت آشنایی با پرسشنامه سبک زندگی اسالمی و چگونگی ساخت و سنجش آن ،نک :کاویانی،
.1392
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حضوری را نیز لحاظ نموده است .وی پس از اعمال نظریات بهدست آمده و خارج کردن
سؤاالت از حالت جهتدار ،برای بار دوم آزمون و پاسخنامه را به  10نفر از اسالمشناسان

دیگــر ارائه نموده و اصالحات مختصری ،بهویژه در جهت وزن نمرهای ســؤاالت ،صورت
داده است( .کاویانی)311-313 :1392 ،

مقیاس اهمیت برای خویشتن هویت اخالقی :مقیاسی خودگزارشدهی است که بهوسیله

آکوینو و رید ( )2000ســاخته و اعتباریابی شــده و دارای دو زیر مقیاس درونیســازی

(میزانی که صفات اخالقی در خودپنداره فرد مرکزیت یافته) و نمادینسازی (میزانی که
هر آزمودنی هویت اخالقی را در ظاهرش نشــان میدهد) است .در ابتدا از افراد خواسته

میشود تا به صفات اخالقی که در باالی پرسشنامه نوشته شده توجه کنند .صفاتی چون
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مهربان ،عادل ،زحمتکش و ...پس از آن  10سؤال درباره این صفات از آزمودنیها پرسیده

میشــود تا میزانی که داشتن این صفات برای فرد مهم است ،تعیین شود .پاسخدهی در
ال موافق) در هر یک از  10ســؤال گسترده
ال مخالف) تا هفت (کام ً
مقیاســی از یک (کام ً
شده است و نمرهگذاری سؤاالت چهار و هفت بهصورت وارونه انجام میشود .در مطالعه

آکوینو و رید ( )2002بعد از تحلیل عامل اکتشــافی و تأییدی ،دو عامل نمادینسازی و

درونیســازی در هویت اخالقی احراز شــد و ضمن بررسی رابطه این دو ب ُعد با سازههای
همگن و ســازههای متمایز ،نتایج روایی همگرا و واگرای این دو سازه رضایتبخش بود.

همچنین همســانی درونی از طریــق آلفای کرونباخ این دو ب ُعد درونیســازی  0/77و
نمادینسازی  0/76میباشد( .عظیمپور و دیگران)27-28 :1393 ،

مقیاس کوتاه خودکنترلی :این مقیاس توســط تانگنی و همکارانش برای ســنجش

خودمهارگری ســاخته شده اســت( .تانگنی و دیگران2004 ،؛ بهنقل از تبیک و دیگران،

 )75 :1392نســخه کوتاه مقیاس  13گویه دارد .همبســتگی نسخه کوتاه با نسخه بلند
 36گویهای آن بسیار باال بوده است ( .)r=0/93پایایی درونی آن ،با روش آلفای کرونباخ

برابر  0/85و پایایی بازآزمایی آن پس از سه هفته برابر با  0/87بوده است .بررسی نسخه
فارســی مقیاس نیز روایی سازه و پایایی درونی رضایتبخشی را بهدست داد( .آقابابایی و
دیگران1390 ،؛ بهنقل از تبیک و دیگران)75 :1392 ،

پــس از جمعآوری دادهها ،تجزیه و تحلیل اطالعات در دو ســطح آماری توصیفی و

همبســتگی صورت گرفت .برای بررســی رابطه متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون،
رگرسیون گام بهگام و خطی استفاده شد.

رابطه سبک زندگی اسالمی با هویت اخالقی ...

یافتههای پژوهش

شاخصهای توصیفی و ضرایب همبستگی بین متغیرها در جدول شماره  1گزارش شده

است.

جدول  :1نتایج تحلیل همبستگی میان متغیر خودکنترلی و هویت اخالقی با شاخصهای سبک
زندگی اسالمی
شاخصهای
سبک
زندگی

خود کنترلی

هویت اخالقی
درونی

هویت اخالقی
نمادین سازی

نمره کلی
هویت اخالقی

ضریب
همبستگی
فراوانی
ضریب
همبستگی
فراوانی
ضریب
همبستگی
فراوانی
ضریب
همبستگی
فراوانی

اجتماعی

نمره کل
سبک
زندگی
اسالمی

**0/139* 0/522** 0/138* 0/255** 0/052 0/007 0/267** 0/425** 0/205** 0/407

**0/546

زمان

329

امنیت

322

تفکر

331

سالمت خانواده

325

318

مالی

306

اخالق

322

عبادی

329

باورها

325

310

0/094 0/0**44 0/124* 0/059 0/278** 0/176** 0/201** 0/480** 0/053 0/096
355

352

357

352

341

329

348

355

352

332

**0/000 0/585** 0/303** 0/139* 0/251** 0/153** 0/026 0/559** 0/006 0/279
348

344

349

347

339

323

340

349

347

329

**0/040 0/580** 0/265** 0/289** 0/070 0/179** 0/102 0/585** 0/019 0/231
344

340

346

343

334

321

337

345

343

325

254
**0/376
267
*0/244
263
**0/560
262

** در سطح  0/01معنادار است.
* در سطح  0/05معنادار است.

با توجه به جدول شماره  ،1ضریب همبستگی بهدست آمده از نمره کلی سبک زندگی

اســامی با خودکنترلی در بین دانشآموزان برابر است با  r=0/546که نشان میدهد هر

چه میزان ســبک زندگی اســامی در دانشآموزان بیشتر باشد ،از خودکنترلی بیشتری

برخوردار خواهند بود .از ســوی دیگر ،ضرایب همبســتگی شاخصهای سبک زندگی و

خودکنترلی نشــان میدهد که به غیر از شــاخصهای خانواده و مالی ،همه شاخصهای

دیگر با خودکنترلی همبستگی مستقیم و معنیداری دارند.

همچنین ضریب همبستگی بهدست آمده از نمره کلی سبک زندگی اسالمی با نمره کلی
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هویت اخالقی در بین دانشآموزان برابر است با  r=0/56که نشان میدهد هر چه سبک
زندگی دانشآموزان اسالمیتر باشد از هویت اخالقی بیشتری نیز برخوردار خواهند بود.

همچنین بین نمره کلی سبک زندگی اسالمی با شاخصهای هویت اخالقی درونیسازی
و هویت اخالقی نمادینسازی نیز همبستگی مستقیم و معنیداری وجود دارد .با توجه به
سطح معناداری بهدست آمده برای نمره کلی هویت اخالقی و شاخصهای سبک زندگی

اســامی نیز نتیجه میشود که میان شاخصهای زمان ،تفکر ،خانواده ،اخالق ،عبادی و

باورها با هویت اخالقی رابطه خطی معناداری وجود دارد.

جدول  :2نتایج تحلیل رگرسیون گام بهگام جهت پیشبینی هویت اخالقی از روی شاخصهای
سبک زندگی اسالمی
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B

انحراف معیار

ضرایب
استاندارد
بتا

آماره تی

معناداری

ضرایب غیراستاندارد

ضریب ثابت

1/812

0/805

-

2/251

*0/025

تفکر

4/123

0/279

0/676

14/781

*0/001

ضریب ثابت

9/276

1/104

-

8/401

*0/001

تفکر

2/685

0/295

0/460

9/113

*0/001

باورها

1/813

0/206

0/425

8/806

*0/001

ضریب ثابت

7/823

1/107

-

7/067

*0/001

تفکر

2/081

0/296

0/374

7/697

*0/001

باورها

2/325

0/202

0/468

9/884

*0/001

عبادی

1/453

0/311

0/189

4/669

*0/001

مدل

مدل1

مدل2

مدل3

ضریب تعیین
()R2

0/457

0/582

0/614

* آزمون در سطح  0/05معنادار است.

بر طبق جدول شماره  ،2ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻧﺸﺎن داد که برای پیشبینی متغیر

هویت اخالقی از روی شاخصهای سبک زندگی اسالمی ،تنها شاخصهای تفکر ،باورها،
عبادی و همچنین ضریب ثابت وارد ﻣﻌﺎدله رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ

از ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﺎرج و ﻏﯿﺮﻣﺆﺛﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪﻧﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ  %61/4از وارﯾﺎﻧﺲ

ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ را ﺗﺒﯿﯿﻦ کرده و ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻨﺪ (.)R2=0/614

رابطه سبک زندگی اسالمی با هویت اخالقی ...

جدول  :3نتایج تحلیل رگرسیون گام بهگام جهت پیشبینی خودکنترلی از روی شاخصهای
سبک زندگی اسالمی

B

انحراف معیار

ضرایب
استاندارد
بتا

آماره تی

معناداری

ضریب تعیین
()R2

ضرایب غیراستاندارد

ضریب ثابت

2/051

0/066

-

31/254

*0/000

0/351

باورها

0/367

0/031

0/592

11/673

*

0/000

ضریب ثابت

2/578

1/197

-

13/105

*0/000

باورها

0/309

0/037

0/499

8/332

*0/000

تفکر

0/149

0/052

0/170

2/683

*0/005

ضریب ثابت

2/129

0/224

-

9/518

0/000

باورها

0/269

0/038

0/434

7/156

0/000

تفکر

0/207

0/053

0/237

3/896

*

0/000

سالمت

0/269

0/070

0/199

3/876

*0/000

مدل
مدل1

مدل2

مدل3

0/371

0/407

*
*
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* آزمون در سطح  0/05معنادار است.

طبق جدول شــماره  3میتوان گفت که بــرای پیشبینی متغیر خودکنترلی از روی

شاخصهای سبک زندگی اسالمی ،تنها شاخصهای باورها ،تفکر ،سالمت و همچنین ضریب
ثابت وارد ﻣﻌﺎدله رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﺎرج و ﻏﯿﺮ ﻣﺆﺛﺮ

ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪﻧﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ  %40/7از وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ را ﺗﺒﯿﯿﻦ

کرده و ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻨﺪ که باید گفت شاخص خوبی برای تبیین بهشمار میآیند (.)R2=0/407
جدول  :4نتایج تحلیل رگرسیون خطی جهت پیشبینی هویت اخالقی و خود کنترلی از روی
سبک زندگی اسالمی (در حالت کلی)
مدل
هویت اخالقی
خودکنترلی

ضرایب غیراستاندارد ضرایب
ضریب
استاندارد آماره تی معناداری
2
تعیین ( )R
B
انحراف معیار
بتا
7/426

2/293

-

4/854

*0/000

سبک زندگی اسالمی 0/524

0/149

0/298

4/06

0/000

1/267

0/321

-

3/942

*0/000

سبک زندگی اسالمی 0/595

0/129

0/279

4/619

*0/000

ضریب ثابت

ضریب ثابت

* آزمون در سطح  0/05معنادار است.

*

0/314
0/298
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همچنین ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن خطی ﻧﺸﺎن داد (جدول شماره  )4که جهت پیشبینی

متغیر خود کنترلی ،نمره کلی ســبک زندگی اسالمی و همچنین ضریب ثابت در ﻣﻌﺎدله
رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ تأثیرگذارند .در این مدل ﻣﺘﻐﯿﺮ سبک زندگی اسالمی توانست  %29/8از وارﯾﺎﻧﺲ

ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ را ﺗﺒﯿﯿﻦ کند ( .)R2=0/298از طرفی مدل رگرسیون برای پیشبینی هویت

اخالقی از روی سبک زندگی اسالمی نیز معنادار بوده است بهطوری که در این مدل ﻣﺘﻐﯿﺮ

سبک زندگی اسالمی توانست  %31/4از وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ را ﺗﺒﯿﯿﻦ کند (.)R2=0/314
نتیجهگیری

مطالعه حاضر بهمنظور بررسی رابطه سبک زندگی اسالمی با هویت اخالقی و خودکنترلی
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نوجوانان پسر در شهر تهران انجام شد .بر اساس نتایج بهدست آمده ،بین سبک زندگی

اســامی با هویت اخالقی در این نوجوانان همبســتگی مثبت و معنیداری وجود دارد.
بدینمعنــی که هر چه روش زندگی نوجوانان با ســبک زندگی اســامی منطبقتر (یا

نزدیکتر) باشد ،از میزان هویت اخالقی باالتری نیز برخوردار میباشند .این یافته با گزارش
محمدیمصیری و همکاران ( )1392مبنی بر اینکه دینداری نقش مهمی در ارتقاء هویت

اخالقی دانشجویان ایفا میکند ،همسو میباشد .پژوهش مذکور بر روی دانشجویان دختر

مقطع کارشناســی انجام شده و خودتنظیمی بهعنوان یک میانجی مناسب در رابطه بین
دینداری و هویتاخالقی در نظر گرفته شده است.

نتایج مطالعه توکلی و همکاران ( )1388نیز که به بررســی رابطه بین ابعاد مختلف

دینداری و هویت اخالقی در دانشجویان دانشگاه اصفهان پرداختهاند ،بیانگر وجود رابطه
مثبت و معنادار میان نمره کل هویت اخالقی و دینداری در هر دو جنس اســت ،که در

راستای پژوهش حاضر قرار میگیرد.

همچنین نتایج پژوهش آلکازار و همکاران ( )2015که به بررسی رابطه بین معنویت

و هویت اخالقی در بین کارکنان دولت در دامنه سِ نی  19تا  68سال پرداخته ،همسو با
نتایج مطالعه حاضر است .آنها نشان دادند که معنویت هم در زنان و هم در مردان دارای

رابطه مثبت معناداری با هویت اخالقی است.

در تبیین این نتایج میتوان گفت ،آثار دینداری و دین ،در سه حوزه اساسی شناختی،

عاطفــی و رفتاری مورد توجه قرار میگیرد .بهطوری که بهترین کنش دین و دینداری
در حوزه رفتاری ،پشتیبانی از اخالق است .بسیاری از روابط انسانی که از اصول اخالقی

رابطه سبک زندگی اسالمی با هویت اخالقی ...

تبعیت میکنند ،نیاز به مهار درونی دارند که دین عهدهدار آن است( .محمدیمصیری و

دیگران )114 :1392 ،پشــتیبانی دین از اخالق به این معناست که به آدمیان اطمینان
خاطر میدهد که این اخالق بر جای اســتوار تکیه زده ،گذشــتن از خوشــیها و تحمل

ســختیها و صبرشــان یا بهعبارت دیگر رعایت اخالقیات آنها بیاجر نخواهد ماند و یک
مرجع اصیل آن را تأیید کرده است.

افزون بر اینها ،رعایت اصول اخالقی در خلوت تنهایی انسان ،جایی که بهطور معمول

دســت قانون به آن نمیرسد ،نیازمند مهار درونی است( .آذربایجانی )1387 ،دینداری
(یا عنصر تقوا) با توجه به یاد خدا و حضور دائمی او با اســمهای خبیر ،علیم و لطیف و

در اوصاف محبت ،خوف و خشیت ،این مهار درونی را به بهترین وجه برای اخالق تأمین
میکند .ویلیام جیمز با التفات به همین نکات بر آثار اخالقی دینداری پای میفشــارد.

(آذربایجانی)1387 ،

همچنین یافته دیگر این پژوهش مبنی بر وجود رابطه بین ســبک زندگی اسالمی و

خودکنترلی ،نتایج مطالعات طولی و مقطعی پیشــین را تأیید مینماید .از جمله اینکه؛

رفیعیهنــر و جانبزرگــی ( )1389در تحقیــق خود که رابطــه جهتگیری مذهبی و
خودمهارگری را مورد بررسی قرار دادند ،بین عامل جهتگیری مذهبی و عامل اخالق با
خودمهارگری رابطه معناداری یافتند.

نتیجه این پژوهش همچنین با پژوهش موسوی مقدم و چگینی ( )2015نیز همسو

اســت ،آنها در مطالعهای که بر روی خواهران بســیجی در شهرستان شوش انجام دادند،

به این نتیجه دست یافتند که بین نگرش مذهبی و سالمت معنوی با خودکنترلی رابطه
مثبت معناداری برقرار است.

در تبییــن این یافتــه نیز میتوان گفت ،مذهب از طریق ارائه اســتانداردها و قواع ِد

روشن و واضح به افراد ،خودکنترلی را تسهیل میکند .باورهای مذهبی و اعمال مذهبی

مانند نماز و دعا ،میتوانند موجب پرورش و ارتقای خودکنترلی در افراد شــده ،با ایجاد

انگیــزه ،امیــد و آرامش ،به حفظ رفتارهای بافضیلت در فرد کمک کنند .حتی در زمانی
که انجام این رفتارها مشکل باشند( .ولش و دیگران2000 ،؛ روندینگ و دیگران2012 ،؛
مککالو و ویلوگبی2009 ،؛ بامیستر و دیگران 2007 ،و فرایز و دیگران )2014 ،مککالو

و ویلوگبی ( )2009چندین جنبه خاص از دین را مشخص کردهاند که میتواند در رابطه
با خودکنترلی بسیار مؤثر باشد ،مانند ارائه ارزشها و اهدافی که رفتار را جهت میدهند،
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تشویق نظارت بر خود ،ارائه فرصتهایی برای تمرینِ آگاهانه خودکنترلی (بهعنوان مثال:

روزه و مطالعــه مذهبــی) و آموزش راهبردهای مؤثر خودنظارتــی (مانند :نماز ،مراقبه،
تصویرسازی و بازتنظیم شناختی)( .مککالو و ویلوگبی)71-72 :2009 ،

یافتههــای حاصل از این پژوهش در دو حیطه کاربردهای نظری و عملی قابل توجه

است .از جنبه نظری با توجه به اینکه دین و مذهب و سبک زندگی اسالمی در کشور ما

بهعنوان یکی از پایههای اساســی در برنامهریزیهای همهجانبه در نظر گرفته میشود،
نتایــج این پژوهش میتواند به بدنه علمی این پژوهشها یاری رســاند .همچنین ،نتایج
این تحقیق میتواند راهگشای تحقیقات آینده در راستای یافتن راههایی باشد که سبک

زندگــی اســامی از طریق آن بر هویت اخالقی و خودکنترلــی تأثیر میگذارد .از نقطه
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نظر کاربردی نیز پژوهش حاضر میتواند تأثیرات مهمی در حیطه روانشناســی ،تعلیم
و تربیت و یادگیری ایفا نماید .همچنین برنامهریزان درســی میتوانند در دروسی مانند:
هدیههای آســمان ،تفکر و سبک زندگی ،پیامهای آســمانی و ...با گنجاندن ابعاد سبک

زندگی اسالمی ،در جهت ارتقاء بینش و عمل دانشآموزان در این زمینه گام بردارند .در
بعد اجرایی توجه بیشتر به سبک زندگی اسالمی و ارائه آن از طریق برگزاری کارگاههای
آموزشی در مدارس ،توصیه میشود.

این تحقیق مانند ســایر پژوهشها با محدودیتهایی همراه بوده اســت .از جمله آن

محدودیتها میتوان به مقطعی بودن آن اشاره کرد .زیاد بودن مواد پرسشنامهها بهخصوص

پرسشــنامه سبک زندگی به طوالنی شدن زمان اجرای آن انجامید که میتواند بر میزان

دقت پاسخهای شــرکتکنندگان اثر بگذارد .همچنین کمبود منابع معتبر اطالعاتی در
زمینه سبک زندگی اسالمی از دیگر محدودیتهای پژوهش فوق میباشد .در این پژوهش،

توجهی به ســایر عوامل اجتماعی و فرهنگی ،که بــر هویت اخالقی و خودکنترلی تأثیر

میگذارد ،نشده اســت .همچنین نمونه تحقیق ،محدود به دانشآموزان پسر است .پس
در تعمیم یافتهها باید احتیاط نمود.

رابطه سبک زندگی اسالمی با هویت اخالقی ...
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