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  مقدمه

هایی مانند فلسفه اخـالق،   هاي مشترك دانش از پرسشبررسی پیوند دین و اخالق، 

شناسـی دیــن و   ویـژه روان  شناسـی، بـه   فلسـفه دیـن، الهیـات، فلسـفه سیاسـت و روان     

که پیشینۀ طوالنی میان فالسفه اخالق  1شناسی مثبت است. رویکرد اخالق فضیلت روان

ــا کوشــش روان ــب شناســان مثبــت وارد علــم روان دارد، ب ش شناســی شــده اســت. جن

هاي اخالقی مورد پسند ادیان بزرگ جهان را وارد  شناسی مثبت، واالترین فضیلت روان

شناســی کــرد. آنهــا عبارتنــد از: حکمــت، شــجاعت، عــدالت، انســانیت،  ادبیــات روان

هـاي یـاد شـده     شناسان مثبت با اعتقاد به اینکه فضـیلت  داري و معنویت. روان خویشتن

گیـري از   پذیر برگردانده شوند، کوشیدند با بهـره  آزمونانتزاعی بوده و باید به متغیرهاي 

هـاي شخصـیت مطـرح اسـت، آن فضـایل را در قالـب        رویکرد صفات کـه در نظریـه  

بنـدي   پذیر در آورند. نتـایج تـالش آنهـا در قالـب طبقـه      شناختی آزمون متغیرهاي روان

اي از  هـا در عمـل بـه عنـوان مجموعـه      بنـدي ارزش  در آمـد. طبقـه   2ها در عمل ارزش

اي از  شود کـه حالـت طیفـی داشـته و در دامنـه      شناختی انگاشته می هاي روان خصیصه

گـر شـدن فضـایل بنیـادین      کننـد و  باعـث جلـوه    ها و رفتارها بروز می افکار، احساس

ها در عمل، بیست و  بندي ارزش طبقه  ).2004 4شوند (پترسون و سلیگمن، می 3اخالقی

شناسـان   لت اخالقی اصلی سـازمان داده اسـت. روان  مندي را ذیل شش فضیچهار توان

شناسان،  بر مطالعه گسترده در آثار روان افزونبندي،  نگر، براي رسیدن به این طبقه مثبت

هاي کنفوسیوس و تائویسم در چین، بودیسم و هندویسم در آسیاي جنوبی، فلسفه  آیین

انـد (پترسـون و    کـرده  مسـیحی و اسـالم را بررسـی    -یونان باستان و نیز ادیان یهـودي 

هـا در   بنـدي ارزش  هاي مختلفی براساس طبقـه  مقیاس). 2009، 5؛ پارك2004سلیگمن، 

(اخالقی) را در شش زمینۀ شناختی، هیجانی،  6هاي خوي منديعمل ساخته شد که توان

  .سنجد فردي، شهروندي، اعتدال و تعالی می بین

                                                   
1. virtue ethics. 

2. Values in action.  

3. core virtues. 

4. Peterson & Seligman. 

5. Park. 

6. Character strengths. 
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هـاي متعـدي،    ساخت مقیـاس شناسی دین با  از سوي دیگر، متخصصان حوزه روان

داري بـا رفتارهـاي متنـوع اخالقـی را مـورد آزمـون تجربـی قـرار دادنـد.           رابطـۀ دیـن  

داري سالم و بالغانه با رفتارهاي اخالقی مانند  دهد که دین هاي بسیاري نشان می پژوهش

و  4؛ مکـالخ 3) ، گذشت (گرساچ و هـائو 2002، 2؛ لم2002، 1کمک به دیگران (اوسالنر

)، 1994و همکــاران،  6؛ تــروورت2000، 5) ، صــداقت (پــرین1993، 2005، همکــاران

) و قـدردانی (آقابابـائی و تبیـک، زیـر چـاپ؛      2005، 7خودمهارگري (گیر و باومایستر

) رابطۀ مثبت دارد و بـا رفتارهـاي ضـد اخالقـی ماننـد سـوء       2002مکالخ و همکاران، 

) ، رفتارهـاي مجرمانـه و   2007و همکـاران،   8، میخـاالك 1995مصرف مواد (گرسـاچ،  

)، رفتارهـاي جنسـی خـارج از چـارچوب ازدواج (د     2001، 9بزهکاري (بـایر و رایـت  

)، تبعـیض  2001و همکاران،  11)، بدرفتاري خانگی (ماهونی2007و همکاران،  10ویسر

  ) ارتباط منفی دارد. 2004، 12و تعصبات نامقبول (روات و فرانکلین

؛ 1952، 13گـري (فـرنچ   تحلیل  لینی همچون روانهاي شخصیتی و با شماري از نظریه

گرایـی (راجـرز،    )، انسـان 2007، به نقل از برون و همکاران، 1973؛ پرلز، 1912فروید، 

، به نقل 1999، 14رفتاري (تیزدیل -)، شناختی2007، به نقل از برون و همکاران، 1961

، 2000، 16و دسی رایان ،1994 ،15) و انگیزشی (کهل و کازن2007از برون و همکاران، 

هـا جـاي    گیـري  اي از جهـت  ) که در طیـف گسـترده  2007به نقل از برون و همکاران، 

                                                   
1. Uslaner. 

2. Lam. 

3. Gorsuch & Hao. 

4. McCullough. 

5. Perrin. 

6. Ter Voert. 

7. Geyer &  Baumeister. 

8. Michalak. 

9. Baier & Wright. 

10. De Visser. 

11. Mahoney. 

12. Rowatt & Franklin. 

13. French. 

14. Teasdale. 

15. Kuhl and kazen. 

16. Ryan & Deci. 



  1392/ بهار و تابستان 12/ ش7شناسی/ س اسالم و روان  مطالعات  138

  

آگـاهی   کننـد. اصـطالح خـود    پشـتیبانی مـی   1مندي آگاهی انسجامیگیرند، از ارزش می

آوري اطالعات، باال   دست  پرده براي به انسجامی، اشاره به توجه و آگاهی اکتشافی و بی

آگـاهی   نتیجه، آسانی در بهزیسـتی و سـازش دارد. بـا اینکـه از خـود     بردن بینش و در 

تـوان از   شـود، امـا مـی    هـاي گونـاگون مـی    انسجامی، در ساختارهاي مختلف توصـیف 

تبعیضی نسبت به آنچه در بیرون و درون  گاهی انسجامی، به کششی همگون و غیرآخود

و انسـجام اسـت (رایـان     یـافتگی  در حال وقوع است، تعبیر کرد؛ میلی که مایه سـازمان 

گونه کنش انسـجامی، مسـتلزم پـذیرش     ). این2007، به نقل از برون و همکاران، 1995

پنـداره،   هایی است که در آنها به جاي مهار فشـارهاي برآمـده از محـیط یـا خـود      شیوه

گونه از توجـه   آید. این دست می هاطالعات جامع و کاملی از آنچه در حال وقوع است ب

، 2002، 2؛ هـاجینز و نـی  1985رد منسجم خود، اساسی است (دسی و رایان براي عملک

بنیـانی   4، بهوشیاري3گري تعیین ). براساس نظریۀ خود2007به نقل از برون و همکاران، 

، بـه نقـل از بـرون و همکـاران،     2004بخشی سالم است (رایـان و دسـی   نظم براي خود

وان کمتري براي کاربست خود نظم شود، شخص ت ). زمانی که آگاهی بازداري می2007

) بـر مؤلفـۀ   2005بخشی کارآمد خواهـد داشـت. از سـوي دیگـر، گیـر و باومایسـتر (      

هاي اخالقـی دخیـل    منديبخشی، به عنوان عاملی که در تحقق بسیاري از توان خودنظم

گیرنـد.   بخشی را به عنوان  فضیلت برتر در نظر می کنند. آنها خودنظم است پافشاري می

ــهبرا ــر   هــا مــی ســاس ایــن نظری ــأثیر ب ــوان گفــت فراینــدهاي خودشــناختی از راه ت ت

   شوند. هاي خوي (اخالقی) می منديبخشی موجب شکوفایی توان نظم خود

هـاي   منـدي داري بـا تـوان  در پژوهش حاضر، رابطه فرایندهاي خودشناختی و دیـن 

 دربـاره  هـاي دینـی   گیـري ازآمـوزه   کـه بخـش چشـم    آنجـا  خواهدشد. از خوي بررسی

هاي رسیدن به آنهاست، فرضیه پژوهش حاضر این است کـه   هاي اخالقی و راه فضیلت 

هاي خوي را تبیـین   منديتواند توان داري، حتی پس از کنترل عامل خودشناسی می دین

 کند.

                                                   
1. Integrative awareness. 

2. Hodgins & Knee. 

3. Self-determination theory. 

4. Mindfulness. 
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  روش

هاي تهران، صنعتی شریف، و شـاهد   جامعه آماري این پژوهش، دانشجویان دانشگاه

دختـر) بـا روش    88پسـر،   227دانشـجو (  315بـود.   1389ــ 1388در سال تحصـیلی  

سال و چهار  24کنندگان   تصادفی، انتخاب شدند. میانگین سنی شرکت برداري غیر نمونه

ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه اسـتفاده   ماه بود. براي تحلیل داده

تعـداد متغیرهـاي مسـتقل    برابـر   20تـا   10ها تعداد نمونه دست کم  شد. براي این مدل

 5ترتیـب بـا وجـود     )؛ بدین1386؛ هومن، 1384تعیین شده است (فراهانی و عریضی، 

گیري دینی)،  گانه جهت هاي سه متغیر مستقل (خودشناسی انسجامی، بهوشیاري و عامل

  هاي زیر کار بسته شد: حجم نمونه این پژوهش بسنده است. در این پژوهش مقیاس

): ایـن پرسشـنامه   2004(پترسـون،   1در عمل: ابراز قابلیت خـود ها  پرسشنامه ارزش

هاي انسانی را در شش زمینۀ شناختی، هیجانی، بین فردي، شهروندي، اعتدال  منديتوان

مقیـاس گفتـه شـده، یـک      سنجد. براي هر شرکت کننده، افزون بر شش زیرو تعالی می

ـ   هـاي خـوي بدسـت مـی     منـدي نمرة کلی در زمینه توان ن پرسشـنامه براسـاس   آیـد. ای

ساخته شده است. مطالعات آغازین نشان داده اسـت کـه   » ها در عمل ارزش«بندي  دسته

ــال، نمــرة    ــراي مث ــار رضــایت بخشــی اســت. ب ــی و اعتب ایــن پرسشــنامه داراي روای

دهـی همبسـتگی بـاالیی داشـت (پترسـون وسـلیگمن،        گزارش دهی و دیگر خودگزارش

 87/0ونی پرسشنامه براساس آلفاي کرونباخ برابر بـا  ). در نمونه حاضر، پایایی در2004

طی فرایند استاندارد  ،فارسی این پرسشنامه براي انجام این پژوهش نسخهدست آمد.  به

اي، بـه   . شرکت کنندگان در یک مقیاس شش درجـه ترجمه برگردان تهیه شد ترجمه و

 گانۀ این پرسشنامه پاسخ دادند. 24هاي  گویه

): این مقیاس، برآیند بازنگري 2008سجامی (قربانی و دیگران، مقیاس خودشناسی ان

، 2008اي و تـأملی اسـت (قربـانی و همکـاران،      در نظریه دو وجه خودشناسی تجربـه 

گویـه   12اي و تأملی را به صورت منسجم با  )، که هر دو وجه خودشناسی تجربه1385

تبار و روایی سازه، مـالك و  فرهنگی در ایران و آمریکا از اع هاي میان سنجد. بررسی می

). براي نمونه، پایـایی درونـی آن بـا    2008 کند (قربانی، بین این مقیاس حکایت می پیش

                                                   
1. Values in Action Rising to the Occasion Inventory. 
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و  62/0بـین   1و همبستگی آن با مقیـاس بهوشـیاري   82/0روش آلفاي کرونباخ برابر با 

). شرکت کنندگان به هر 1390به دست آمده است (آقابابائی، قربانی و خدابخش،  68/0

  دهند.  ) پاسخ می4موافق ( ) تا عمدتا0ًمخالف ( اي از عمدتاً ویه، در مقیاس پنج درجهگ

ال است. آزمـودنی  ؤس 15این آزمون شامل ) 2003مقیاس بهوشیاري (براون و ریان،

) پاسخ 5هیچ وقت ( ) تا تقریبا0ًهمیشه ( اي از تقریباً ال در مقیاس شش درجهؤبه هر س

دهد. این مقیاس توسط براون و رایان  ساخته شده است. روایی و پایایی این آزمون  می

  ) باال گزارش شده است.2003هاي متعدد (برون و رایان،  ها و پژوهش براساس نمونه

): مقیـاس بـازنگري شـده    1999، هیـل گیـري دینـی (   مقیاس بازنگري شـده جهـت  

سـنجد.   ي درونی و بیرونی (فردي و اجتماعی) دینی را میگیر گیري دینی، جهت جهت

 ) تا کامال1ًمخالف ( اي از کامالً درجه  گویه است و در مقیاس پنج 14این مقیاس شامل 

گیـري بیرونـی    گویۀ جهـت  3گیري درونی،  گویۀ جهت 8) فراهم شده است. 5موافق (

پایائی درونی  ).1999ل، سنجد (هی گیري بیرونی اجتماعی را می گویۀ جهت 3فردي، و 

هاي سه گانه این مقیاس در گروهی از دانشجویان ایرانی با روش آلفاي کرونبـاخ   عامل

  ).2013بدست آمده است (آقابابائی،  85/0تا  75/0از 

  ها یافته

هـا بـه تفکیـک جنسـیت و همچنـین آلفـاي        میانگین نمرات آزمـودنی  1در جدول 

هاي جـنس نشـان داد کـه     است. بررسی تفاوت هاي پژوهش ارائه شده کرونباخ مقیاس

هاي خوي از دانشجویان پسر بیشتر  منديمیانگین نمرة دانشجویان دختر در مقیاس توان

به منظور میزان معنادار بودن این تفـاوت   t). نتایج آزمون 27/4و  35/4است (به ترتیب 

ر مقیــاس نشـان دادنـد کــه تفـاوت معنـاداري بــین نمـره دانشـجویان دختــر و پسـر د       

در مـورد   t)). نتایج آزمون p ،01/1-  =t=31/0شود ( هاي خوي مشاهده نمی مندي توان

گیري بیرونـی فـردي در    سایر متغیرها نشان دادند که تنها تفاوت در بهوشیاري و جهت

دوجنس معنادار است. با توجه به اینکه تفاوت دو گروه دختر و پسر در مورد دو متغیر 

اداري نتایج همبستگی و تحلیل واریانس نداشت، ضرایب همبستگی فوق تأثیري بر معن

هاي دختر و پسـر روي هـم انجـام شـد. همچنـین،       بین متغیرهاي پژوهش براي آزمون

                                                   
1. Mindfulness scale. 
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هاي  دست آمده در این نمونه، براي تمام مقیاس دهد آلفاي به نشان می 1هاي جدول  داده

  به کاربرده شده در پژوهش، در سطح مطلوبی است.
  

  هاي خوي منديگیري دینی، و توان : مقایسه مردان و زنان در فرایندهاي خودشناختی، جهت1 جدول

  

  
نتایج آزمون همبسـتگی پیرسـون نشـان داد کـه متغیرهـاي خودشناسـی انسـجامی،        

هاي خوي همبستگی  منديگیري دینی درونی و بیرونی فردي با توان بهوشیاري و جهت

گیـري دینـی بیرونـی اجتمـاعی      هاي خـوي و جهـت   منديمثبت دارند، و تنها بین توان

  همبستگی منفی بود.
  

  هاي خوي منديگیري دینی، و توان : ضرایب همبستگی پیرسون بین فرایندهاي خودشناختی، جهت2جدول
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بـین و   گیري دینی به عنوان متغیرهـاي پـیش   سپس فرایندهاي خودشناختی و جهت

ك وارد معادله رگرسیون شدند. نتایج تحلیـل و  هاي خوي به عنوان متغیر مال منديتوان

هاي آمـاري   آمده است. نتایج تحلیل واریانس و شاخص 3  ضریب رگرسیون در جدول

هاي خوي توسط خودشناسی انسجامی (ضریب بتا=  منديرگرسیون نشان دادند که توان

) 13/0گیري دینی درونی (ضریب بتـا=   )، و جهت12/0)، بهوشیاري (ضریب بتا= 27/0

از  22/0هـا قادرنـد حـدود     ). ایـن متغیـر  =57/17Fو  P >001/0شـوند (   بینی می پیش

2= 22/0بینی کننـد (  هاي خوي را پیش منديهاي توان پراکندگی نمره
R  هـا   ). ایـن یافتـه

گیـري دینـی    چه نمـره در فراینـدهاي خودشـناختی و جهـت     اند که هر نکته گویاي این 

  آید. دست می هاي خوي نیز نمرة باالتري به منديواندرونی باالتر باشد در مقیاس ت
  

  هاي خوي  منديزمان پیش بینی توان : نتایج ضرایب رگرسیون هم3جدول 

  گیري دینی براساس فرایندهاي خودشناختی و جهت

  

  
  

  

  

  

  

آیا بـا کنتـرل   «باتوجه به اینکه هدف اصلی پژوهش حاضر این بود که مشخص کند 

توانـد   گیري دینی می فراسوي سهم این فرایندها، متغیر جهت فرایندهاي خودشناختی و

، تحلیـل رگرسـیون سلسـله    »هاي خوي باشد؟ منديبینی کنندة معناداري براي توان پیش

  مراتبی به کار گرفته شد.

آمده است. در گام اول  4نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی در جدول 

 43/0تغیـر مسـتقل وارد معادلـه شـدند کـه حـدود       فرایندهاي خودشناختی به عنـوان م 

)43/0 =2
R001/0هاي خوي را تبیین کردند ( منديهاي توان ) از واریانس نمره< P( از .

هاي خـوي را بـه    منديگیري دینی درونی توانسته بود واریانس توان آنجا که فقط جهت
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بـه عنـوان متغیـر     گیري دینی درونی بینی کند، در گام دوم فقط جهت طور معنادار پیش

بـه دسـت    02/0برابر بـا   )ΔR2مستقل وارد معادله شد. میزان تغییر در واریانس توجیه (

گیري دینـی درونـی از    ). بنابراین، جهتP >001/0آمد که از لحاظ آماري معنادار بود (

ــر فراینــدهاي خودشــناختی مــی   ــد  اعتبــار افزایشــی برخــوردار اســت و افــزون ب توان

  .بینی کند وي را پیشهاي خ ي مند توان

  

  هاي خوي منديبینی توان متغیره پیش ضرایب رگرسیون چند: نتایج 4جدول

  گیري دینی فرایندهاي خودشناختی و جهتبراساس  

  

  

  

  

  

  

  

  

  گیري بحث و نتیجه

ساحت اخالقـی زنـدگی بشـر دغدغـه همـه اندیشـمندان از جملـه         يرشد و ارتقا

شناسان باور دارند که زندگی اخالقی مایـۀ پیشـرفت سـالمت     شناسان است. روان روان

هاي روانی است. در پژوهش حاضـر   روانی جامعه و بازدارنده از دچار شدن به بیماري

شناسی افـراد آزمـوده   ورزي و سطح خود سطح زندگی اخالقی افراد و رابطۀ آن با دین

هـاي خـوي (اخالقـی) بـا خودشناسـی انسـجامی،        مندينتایج نشان داد که توانشدند. 

گیري دینی بیرونی فردي همبستگی مثبت  گیري دینی درونی و جهت بهوشیاري و جهت

گیـري   نیز فرایندهاي خودشناختی (خودشناسی انسجامی و بهوشیاري)، و جهـت  دارد.

 بینی کنند، اما هیچ هاي خوي را پیش منديبه گونه معناداري توانتوانند  دینی درونی می

هاي دینی بیرونی (فردي و اجتماعی) نتوانستند بـه نحـو معنـاداري     گیري کدام از جهت 

گیري دینی درونـی توانسـت    بینی کنند و در نهایت، جهت هاي خوي را پیش منديتوان
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  هاي خوي را تبیین کند. منديهاي خودشناسی واریانس توان فراتر از عامل

هـاي خـوي    منـدي رفت، بین فرایندهاي خودشناختی و توان طور که انتظار می همان

، )2003( 1کـاپرارا و سـرون  هاي  ها، همسو با یافته همبستگی مثبت برقرار شد. این یافته

)، بـرون و  2003)، برون و رایـان ( 2007و همکاران ( 2)، الکی2007برون و همکاران (

) که خودشناسی را مبنـاي  1380) بود. نظریۀ اندیشمندان مسلمان (مطهري، 2004ن (ریا

هاي تجربی تحقیق حاضر است. نیز، این  دانستند نیز موافق با پژوهشفضایل اخالقی می

) است که دریافتنـد بـین   2008و  2005هاي قربانی و همکاران ( یافته منطبق با پژوهش

  تی، هیجانی و تعالی همبستگی وجود دارد. هاي شناخ منديخودشناسی و توان

توان گفت کـه بهوشـیاري از    ثیر بهوشیاري بر فضایل اخالقی میأدربارة چگونگی ت

شـود. بـه بـاور گیـر و      فضایل اخالقی می يبخشی موجب ارتقا ثیر بر خودنظمأطریق ت

تـرین   بخشی به مثابۀ اصلی ) براي تحقق فضایل اخالقی، نیازمند خودنظم2005بامیستر (

) اعتقاد دارند که حمایت اجتماعی 2004فضیلت هستیم. از طرف دیگر، برون و رایان (

بخشـی   به عنوان عامل بیرونی و بهوشیاري به عنوان عامل بیرونی در پیـدایی خـودنظم  

گـري   هاي رفتـاري میـانجی   هاي محیطی و پاسخ دخالت دارند. بهوشیاري، میان محرك

شود تـا فـرد بـر رفتارهـاي      دهد و موجب می کاهش می کند و رفتارهاي خودکار را می

خود کنترل بیشـتري داشـته باشـد. و هـر چـه کنتـرل فـردي بـاال رود، احتمـال بـروز           

  شود. هاي اخالقی بیشتر می فضیلت

بینـی کنـد.    تواند اخالقی بودن را پیش ورزي می این بود که دیناین مقاله یافته دیگر 

کنـد. در   منـان کمـک مـی   ؤقی شدن و اخالقی ماندن مهاي گوناگونی به اخال دین از راه

) کارکرد هنجـاري  1کند:  توان گفت دین از چهار طریق این نقش را ایفا می مجموع می

دهـد کـه براسـاس آنهـا اعمـال       هایی را به پیروان خود ارائـه مـی   دین: هر دینی، مالك

ادیـان بـزرگ دنیـا،     هاي شوند. در واقع، آموزه شایست و ناشایست از هم تمییز داده می

ویـژه دربـارة قتـل، دزدي، و زنـا بـا هـم        انگیزي، درباره خوبی و بدي به طور شگفت به

و  »موعظـه بـر فـراز کـوه    «صدا هستند. ده فرمان دیـن یهـود، تعلیمـات مسـیح در      یک

تعلیمات پولس در رسایل، احکام سادهارانا یا دارماي جهـانی در آیـین هنـدو (قـوانین     

                                                   
1. Caprara, cervone. 

2. Lakey. 
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)، 39-22گانه) اسالم در قرآن (اسراء،  گانه بودایی، و احکام (ده حکام پنج)، ا10.63مانو، 

دهند. این احکـام، قتـل، جـرح،     مشترکی از احکام ارزشی را تشکیل می مجموعه کامالً

گونه قواعـد اخالقـی    کنند. سی. اس. لوییس، این اغفال، شکستن قسم شرعی را منع می

خوانده است؛ وجـود ایـن قواعـد و مسـلم     » لیترین بدیهیات عقل عم نهایی«بنیادي را 

 ؛)1374کنـد (گـرین،    یید میأهاي متفاوتی، توصیف لوییس را ت بودنشان در چنین سنت

اي از دالیل  دهد. دین، مجموعه ) کارکرد انگیزشی دین: دین، به پیروان خود انگیزه می2

مشیت خـدا بـه انجـام     دهد. این اعتقاد که قانع کننده براي انجام رفتار اخالقی ارائه می

و 1991فعل خاصی تعلق گرفته، دلیل اساسی بـراي انجـام آن کـار اسـت (باومایسـتر،      

هاي قوي کـه دیـن    ). یکی دیگر از محرك2005؛ به نقل از گیر و بامیستر، 1999امونز، 

دهد، سعادت و شقاوت اخـروي اسـت. تعـداد     براي انجام یا عدم انجام کارها ارائه می

زننـد.   د متدین، فضایل اخالقی را با پیامدهاي مثبت پس از مرگ گره مـی زیادي از افرا

شود. تفکر دربـاره ایـن اهـداف     مثل اعتقاد به اینکه رفتار اخالقی موجب رستگاري می

هـاي محیطـی خودشـان فراتـر رونـد و بـه        کند تا از محرك بنیادي، به انسان کمک می

)خـدا بـه عنـوان نـاظر     3 ؛)2005ومایستر، تر بیاندیشند (گیر و با اهدافی واالتر و بزرگ

اي اساسی در  کند. نظارت، مؤلفه آرمانی: دین نظارت افراد بر رفتارهایشان را تقویت می

مهارگرانه است. ادیان، پیروان خود را دعوت به مراقبـه و محاسـبه    موفقیت اعمال خود

د بـر اعمـال آنهـا    برآن، خداوند را نیز ناظر و شـاه  افزونکند.  روزانه اعمال خویش می

هـاي   منـان: از حکمـت  ؤ) نقش مناسک در اخـالق م 4). 2005دانند (گیر و بامیستر،  می

ها بـه نـوعی    هاي دینی پرورش دادن بعد اخالقی وجود آدمی است. همه عبادت عبادت

در خدمت اخالقی شدن و اخالقی ماندن انسانند. عبـادت چیـزي نیسـت مگـر اظهـار      

یشگاه خداوند و چون خدا تجسم فضایل اخالقی است، خضوع و خشوع و بندگی در پ

  ).  1384پرستش او به معناي مدح و ستایش این فضایل است (فنایی، 

گیـري   پژوهش حاضر محدود به یک استفاده از نمونـه دانشـجوئی بـا روش نمونـه    

هاي خودگزارشی است. در پژوهش حاضـر از مقیـاس    غیرتصادفی و استفاده از مقیاس

هـاي آینـده بـه سـاخت      ها در عمل استفاده شـد. شایسـته اسـت پـژوهش     کوتاه ارزش

  هاي دینی بپردازند. ها در عمل براساس آموزه پرسشنامه ارزش
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