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چکيده
اين پژوهش ،به منظور برر سي اثربخ شي آموزش مهارتهاي محا سبه نفس بر تعهد اخالقي و خودکنترلي دانشآموزان
دختر دوره دوم متوس ط ه آموزش و پرورش ناحيه يک اهواز ،در سططات تح طيلي  1393 -94انجام گرفت .نمونه آماري،
شامل  40نفر از دانشآموزان دختر ( 20نفر گروه آزمايش و  20نفر گروه گواه) بود که به صورت ت ادفي ساده از بين
جامعه آماري پژوهش انتخاب شدند .ابزار پژوهش ،شامل پرسشنامههاي تعهد اخالقي و پرسشنامه خودکنترلي سواري
بوده اسططت .روش پژوهش ،نيمهآزمايش طي از نوع پيشآزمون -پسآزمون با گروه کنترت بود .گروه آزمايش  9جلسططه 90
دقيقهاي (هر هفته يک جلسطططه) ،برنامة آموزشطططي مهارتهاي محاسطططبه نفس دريافت نمود .نتايج آزمون کوواريانس
چندمتغيري و تکمتغيري نشططان داد که آموزش مهارتهاي محاسططبه نفس ،بر تعهد اخالقي و خودکنترلي دانشآموزان
مؤثر است .س ح معناداري در اين پژوهش  α=0/05ميباشد.
کليدواژهها :محاسبه نفس ،تعهد اخالقي ،خودکنترلي.
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مقدمه

محاسبه نفس ،يکي از موضوعات جالب و از انواع روشهاي خودشناسي و خودتربيتي است که همواره
مورد توجه قرآن کريم و ائمه اطهار و نيز برخي پژوه شگران علوم ا سالميقرار دارد .در همين رابطه،
دانش ( )1389معتقد است :نخستين گامها براي خودتربيتي ،خودشناسي است .محاسبه نفس ،تلقين به
نفس ،تحميل به نفس ،مشارطه ،مراقبه ،توبه ،تفکر ،تزکيه ،دعا ،توسل ،عبادت ،توکل ،تالوت قرآن ،معاد
باوري و محبت پروردگار ،از جمله روشهاي خود تربيتي به شمار ميروند.
در باب محاسبه نفس و اهميت آن ،خداوند متعال در قرآن کريم ميفرمايد« :ترازوي عدل را در روز
قيامت قرار ميدهيم ،به هيچ چيز و هيچ نفس ظلم نمي شود و همه اعمال اي شان را به ح ساب خواهيم
آورد» (انبياء .)47 :در اين رابطه ،پيامبر اکرم ميفرمايند« :زمانيکه فرد نفس خود را محاســـبه نکند ،از
پرهيزگاران نيســت» (حرعاملي ،1383 ،ج  ،16ص  .)198امام علي ميفرمايند« :هرکس نفس خود را
در برابر محاســبه نفس در راه احــال آن به رنج افکند ،خوشــبخت شــود و هر که آن را با لذتهايش
واگذارد ،بدبخت گردد و از درگاه حق دور شــود» (محمدي ري شــهري ،1388 ،ج  ،1ص  .)272در
خصوص فوايد محاسبه نفس ،امام رضا ميفرمايد« :آن کس که نفسش را محاسبه کند ،سود برده و آن
کس که از محاســبه نفس فافل بماند ،زيان ديده اســت» (مجلس ـي1403 ،ق ،ج  ،2ص  .)252دقت در
م ضمون اين حديث ،اين نکته مهم را رو شن ميکند که محا سبه نفس ،يک عمل ب سيار ارز شمند ا ست
که ميتواند در سعادت و خو شبختي اخروي فرد و به ر شد خودکنترلي و تعهد اخالقي ان سان کمک
ميکند .به عبارت ديگر ،افراد با محاســبه روزانه اعمال خود ميتوانند بر نفس خود تســلپ پيدا کرده ،و
نسبت به امورات اخالقي خود و جامعه بشري داراي تعهدات بي شتري باشند .در اهميت محاسبه نفس،
امام کاظم ميفرمايند« :از ما ني ست ک سي که هر روز اعمال خود را محا سبه نکند ،تا اگر نيکي کرده از
خدا بخواهد بيشــتر نيکي کند و خدا را بر آن ســساگ گويد و اگر بدي کرده ،از خدا آمرزش بخواهد و

توبه نمايد» (مفيد ،1388 ،ج  ،1ص  .)26در تعريف محا سبه نفس ،برخي نوي سندگان همچون نراقي
( )1379معتقد ا ست :محا سبه نفس يعني اينکه ان سان در هر شبانه روز وقتي را معين نمايد که در
آن وقت ،به حساب نفس خود برسد و طاعات و نافرماني خود را بررسي نمايد .پس اگر نفسش را
مق صر يافت ،آن را مورد سرزنش قررا دهد و گرنه ،پروردگارش را شکر و سساگ گويد .منظور از
محا سبه نفس در اين تحقيق ،نمرهاي ا ست که دانشآموزان جامعه هدف ،با توجه به مطالبي که در
جلسات آموزشي دريافت ميکنند ،به دست ميآورند.
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يکي از عوامل مهم ايجاد تعهد اخالقي ،نيايش و عبادت و دقت در اعمال خوي شتن و محاسبه نفس
است ،به گونهاي که عبادت طوالني ،همراه با محاسبه نفس موجب افزايش خودکنترلي و کاهش مصرف
م شروبات الکلي و خيانت زنا شويي مي شود (فينچام ( )Finchamو همکاران2010 ،؛ المبرت ()Lambert
و همکاران .)2010 ،در خصـــوص تأثير محاســـبه نفس بر خودکنترلي و تعهد اخالقي ،نتايج تحقيق
دري ساوي و فقهي ( ،)1392با عنوان «برر سي عوامل ضعف خودکنترلي از منظر قرآن کريم» ،ن شان داد
در قرآن کريم بر خودکنترلي و عوامل مؤثر در تقويت آن تأکيد شــده و پيروي از هواي نفس ،از عوامل
م ستقيم ضعف آن ميبا شد .برر سي آقابابايي و همکاران ( ،)1391ن شان داد که دان شجويان دان شگاه
احفهان ،از نظر مراحل خود ارزيابي اسالمي (مشارطه ،محاسبه نفس ،مراقبه و معاتبه) در وضعيت نسبت ًا
خوبي قرار دارند و ر شته و مقطع تح صيلي ،بر ميزان خود ارزيابي ا سالمي آنان مؤثر ا ست .همچنين،
نتايج مطالعات نوري ( ،)1389تحت عنوان «تأثير محاسبه نفس در تربيت اخالقي» نشان داد که محاسبه
نفس از طريق احساگ محاسبه شده ،تأثير ديدن ناظران ،افزايش خودآگاهي ،اهميت شناسي زمان ،خود
ارزيابي و بازنگري اعمال ،مقايســه اعمال با مالش شــرعي ،احســاگ موفقيت و تصــميم بر تغيير ،نقش
سازندهاي در اعمال و رفتار فرد (نظارت و محاسبه نفس) داشته باشد.
بنا به شــواهد پژوهشــي ،تحقيقات داخلي و خارجي بيانگر اين اســت که خودکنترلي از انجام

رفتارهاي انحرافي ،بهعنوان عامل بازدارنده عمل ميکند .در اين خصـــوص ،نتايج مطالعه ن ياش
( )2014( )Nayakنشان داد که آموزش اعمال مراقبه و همچنين محاسبه خود موجب خوشاخالقي،
خودکنترلي و حــميميت اجتماعي گرديد .نتايج بررســيهاي ديگر همچون رانديگ ( )Roundingو
هم کاران ( ،)2012برمنر ( )Bremnerو هم کاران ( ،)2011مک کاالف و ويلوگبي

( & McCullough

 ،)2009( )Willoughbyشوجت ( )Schjoedtو همکاران ( )2009ن شان دادند که نيايش و عبادت [از
پيامدهاي عبادت ميتواند محاســبه نفس به همراه داشــته باشــد] ،به افزايش تعامالت اجتماعي و
خودکنترلي انسانها کمک ميکند .بررسي ابطحي و خيرانديش ( ،)1388نيز نشان داد که دين اسالم
ســرشــار از آموزههايي اســت که ســازمانها ميتوانند با کمک آن ،زمينه خودکنترلي افراد را فراهم
کنند؛ زيرا خودکنترلي مســهلهاي دروني و زيربنايي اســت ،نتايج آن در بلندمدت آشــکار ميشــود.
همچنين ،هويدا و آقابابايي ( )1388در رابطه با بررســـي تطبيقي مدل چهار مرحلهاي خود ارزيابي
در ا سالم (م شارطه ،مراقبه ،محا سبه نفس و معاتبه) ،ن شان دادند که خود ارزيابي ،بهعنوان بعدي از
ابعاد محاسبه نفس ،با ايجاد خود تنظيمي و خودکنترلي در ارتباط است.
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با اســتناد به موارد فوق و با توجه به جايگاه محاســبه نفس در خودکنترلي و تعهد اخالقي در آيات
قرآني ،روايات ،منابع ا سالمي و روان شنا سي ،در اين پژوهش اين سؤال مطر مي شود که آيا آموزش
مهارتهاي محاسبه نفس ،با تأکيد بر منابع اسالمي ،ميتواند بر خودکنترلي و تعهد اخالقي دانشآموزان
تأثيرگذار باشد ،يا خير؟
روش پژوهش

جامعه آماري اين پژوهش ،شــامل کليه دانشآموزان دختر مقطع متوســطه آموزش و پرورش ناحيه يک
اهواز ميباشد که در سال تحصيلي 1393 -94مورد بررسي قرار گرفتند .نمونه اوليه اين تحقيق ،مشتمل
بر  200نفر دانشآموز از جامعه آماري مذکور ميباشــد که به روش نمونهگيري تصــادفي ســاده ،از بين
مدارگ مقطع متو سطه (دخترانه) اين ناحيه يک مدر سه و از بين دانشآموزان آن مدر سه ،به حورت
تصــادفي انتخاب شــدند .ســسس ،در بين دانشآموزان ياد شــده آزمونهاي خودکنترلي ( )1392و تعهد
اخالقي ساخته سواري ( )1391بهعنوان پيشآزمون اجرا شد .پس از ت صحيح و نمرهگذاري و تعيين
نقطه  60درحـــدي ،از بين دانشآموزاني که نمره کل آنها در دو آزمون خودکنترلي و تعهد اخالقي
پايينتر از نقطه 60در حدي ( 80نفر) بوده ،تعداد  40نفر به حورت ت صادفي ساده انتخاب شد .نمونه
انتخاب شــده به حــورت تصــادفي ،در دو گروه  20نفره ،بهعنوان گروه آزمايش و گروه گواه جايگزين
شــدند .الزم به يادآوري اســت که در طر هاي تحقيقاتي ،حداقل نفرات براي هر گروه  15نفر در نظر
گرفته ميشود .برايناساگ ،در اين مطالعه هر گروه از  20نفر (بيش از  15نفر) تشکيل شده است .طر
اين پژوهش ،نيمهآزمايشي از نوع پيشآزمون– پسآزمون است .براي تحليل دادهها ،از تحليل کواريانس
چندمتغيري و تکمتغيري يک راهه ا ستفاده شد .در اين پژوهش ،براي اندازهگيري متغير تعهد اخالقي،
از پر سشنامه سواري ( )1391ا ستفاده گرديد .اين پر سشنامه ،داراي  18ماده و چهار عامل به نام تعهد
به خانواده ( 5ماده) تعهد به مذهب ( 4ماده) ،تعهد به گذشـــت ( 4ماده) و تعهد به مســـاوات ( 5ماده)
ميباشد .پرسشنامه يادشده ،بر روي  175نفر از دانشجويان دانشگاه پيامنور اهواز ( 110نفر دختر و 65
نفر پ سر) ،اجرا شد .براي پايايي آن ،از آلفاي کرونباخ ا ستفاده شد که براي کل پر سشنامه 0/7 ،براي
عامل اول  ،0/55عامل دوم  ،0/7عامل سوم  0/6و براي عامل چهارم  0/6به دست آمد .با توجه به اينکه
آلفاي کرونباخ کل آزمون  0/7برآورد گرديد ،پايين بودن مقادير خردهمقياگهاي آن براي پرسشنامه ياد
شده ،ا شکالي ايجاد نميکند .روايي سازه پرسشنامه ياد شده ،از طريق تحليل عاملي تأييدي تعيين شد.
ال
روش نمرهگذاري آن ،به حــورت مقياگ چهار درجهاي کامالً موافقم با نمره  ،4موافقم با نمره  ،3کام ً
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مخالفم با نمره  ،2و مخالفم با نمره  1حورت ميگيرد .در اين پژوهش ،پايايي پر سشنامه ،با ا ستفاده از
روش آلفاي کرونباخ برابر  0/7محا سبه شد .الزم به يادآوري ا ست که پر سشنامه ياد شده ،ابتدا روي
 50نفر از دانشآموز اجرا گرديد (مقدار آلفا  )0/71و مادههاي آن براي دانشآموزان کامالً مفهوم بود و
اين نتيجه حاکي از اين است که از پرسشنامه ياد شده ،ميتوان براي قشر دانشآموز استفاده کرد .براي
سنجش خودکنترلي آزمودنيها ،از پر سشنامه خودکنترلي سواري ( )1392ا ستفاده گرديد .اين ابزار ،از
هجده ماده و ســه عامل (عملگرايي با  7ماده ،تالشگرايي با  7ماده و مخاطرهگرايي با  4ماده) تشــکيل
شده ا ست که روي  200دان شجوي دان شگاه پيامنور اهواز اجرا شد .روش نمرهگذاري آن ،به حورت
مقياگ چهار درجهاي ليکرت حورت ميگيرد .نمرهگذاري  2سؤال ،به حورت معکوگ و پايايي آن از
طريق آلفاي کرونباخ براي کل پرســشنامه  ،0/8براي عامل اول  ،0/71براي عامل دوم  0/62و براي عامل
سوم  0/78محا سبه ،و روايي آن با کمک تحليل عاملي تأييدي محا سبه و تعيين گرديد .در اين پژوهش،
پايايي اين پرسشنامه با استفاده از روش آلفاي کرونباخ برابر  0/70محاسبه شد .الزم به يادآوري است که
پرسـشنامه ياد شـده ،ابتدا روي  30نفر از دانشآموز اجرا گرديد (مقدار آلفا  .)0/74براي باال بردن سـطح
تعهد اخالقي و خودکنترلي دانشآموزان ،گروه آزمايشي  9جلسه آموزشي  90دقيقهاي پيرامون مهارتهاي
محا سبه نفس تهيه شده ا ست و در مقابل گروه کنترل ،هيچ مداخلهاي دريافت نکرد .محتوا و مو ضوعات
جلسات فوقالذکر به شر ذيل در جدول  1آمده است.
جدول  .1عنوان و محتوي جلسات
جلسات

محتوا

جلسة 1

معارفه و آشنايي اعضا با هم و بيان اهداف و منطق کار گروه و طرح بحث محاسبه نفس

جلسة 2

طرح بحث کاربردهاي محاسبه نفس (آرامش خاطره ،پيشگيري از گناه ،نظارت بر اعمال ،خودکنترلي و )...و دادن تکليف خانگي

جلسة 3
جلسة 4

بررسي تکاليف جلسه قبل و تبادل نظر در آن زمينه ،طرح بحث جهاد با نفس و سه مؤلفه مربوط به محاسبه نفس (وفاي به عهد ،ياد امام
زمان و صدقه دادن) و دادن تکليف خانگي
بررسي تکاليف جلسه قبل و تبادل نظر در آن زمينه ،طرح بحث نيت و بيان ضرورت و اهميت آن و مؤلفه مربوط به محاسبه نفس (اسراف
و پرخوري) و دادن تکاليف خانگي
بررسي تکاليف جلسه قبل و تبادل نظر در آن زمينه ،طرح بحث گناه و اثرات آن بر اعمال و سه مؤلفه مربوط به محاسبه نفس (دورغ،

جلسة 5

ضايع کردن حقالناس و فکر حرام) و دادن تکاليف خانگي

جلسة 6

بررسي تکاليف جلسه قبل و تبادل نظر در آن زمينه و طرح بحث غيبت ،پيامدها و اثرات آن بر اعمال و دادن تکاليف خانگي

جلسة 7

بررسي تکاليف جلسه قبل و تبادل نظر در آن زمينه و طرح بحث تهمت و اثرات آن بر اعمال و دادن تکاليف خانگي

جلسة 8

بررسي تکاليف جلسه قبل و تبادل نظر در آن زمينه و طرح بحث انتقاد از خود و راهکارهاي تقويت آن بر اعمال و دادن تکاليف خانگي

جلسة 9

مرور اجمالي بحثهاي طرح شده و بررسي نقاط ضعف و قوت جلسات آموزش و گرفتن پسآزمون
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يافتههاي پژوهش

در اينجا ،يافتههاي توحيفي شامل ميانگين و انحراف استاندارد نمرههاي دانشآموزان گروههاي آزمايش
و کنترل در متغيرهاي تعهد اخالقي و خودکنترلي بيان شـــده اســـت .در جدول  ،2ميانگين و انحراف
استاندارد تعهد اخالقي و خودکنترلي در دانشآموزان گروه آزمايش و کنترل نشان داده شده است.
جدول  .2ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهاي تعهد اخالقي و خودکنترلي گروه آزمايش و کنترل
شاخصهاي آماري

گروه آزمايش

متغير

پيشآزمون

گروه کنترل
پسآزمون

پسآزمون

پيشآزمون

X

Sd

X

Sd

X

Sd

X

Sd

تعهد اخالقي

48/1

7/34

51/45

8/42

51/55

5/27

49/9

5/87

خودکنترلي

35/9

6/56

40/85

7/33

35/9

4/91

36/55

3/98

همانگونه که در جدول  2مشـــاهده ميشـــود ،م يانگين و انحراف اســـتاندارد متغير تعهد اخالقي
دانشآموزان گروه آزمايش در پيشآزمون ،به ترت يب  sd=7/34و  X =48/1و در پسآزمون ،به ترت يب
 sd=8/42و  X =51/45ميبا شد .همچنين ،ميانگين و انحراف ا ستاندارد متغير تعهد اخالقي دانشآموزان
گروه کنترل در پيشآزمون ،به ترت يب

sd=5/27

و

m=51/55

و در پسآزمون ،به ترت يب  sd=5/87و

 X =49/9ميبا شد .همچنين ،ميانگين و انحراف استاندارد متغير خودکنترلي دانشآموزان گروه آزمايش در
پيشآزمون ،به ترتيب  sd= 6/56و  X =35/9و در پسآزمون ،به ترتيب  sd=7/33و  X =40/85ميباشـــد.
ميانگين و انحراف ا ستاندارد متغير خودکنترلي دانشآموزان گروه کنترل در پيشآزمون،

به ترتيب sd=4/91

و  X =35/9و در پسآزمون ،به ترتيب  sd=3/98و  X =36/55ميباشد.
براي برر سي پيشفرضهاي مانوا ،ابتدا همگني شيب پيشآزمونها و پسآزمونها محا سبه شد که
جدول  3همگني شيب پيشآزمونهاي تعهد اخالقي و خودکنترلي و پسآزمون آنها را نشان ميدهد.
جدول  .3نتايج آزمون بررسي پيشفرض همگني شيبهاي رگرسيون متغيرهاي تحقيق دو گروه آزمايشي و کنترل
مجموع

درجه

ميانگين

مجذورات

آزادي

مجذورات

گروه × تعهد اخالقي و

تعهد اخالقي

69/65

2

34/86

2/61

خودکنترلي

خودکنترلي

6/17

2

3/08

0/11

منابع

شاخصهاي آماري
متغيرهاي وابسته

F

سطح معناداري
0/08
0/89

همانگونه که در جدول  3مشـــاهده ميشـــود ،مقدار  Fتعامل براي کليه متغيرهاي تحقيق فيرمعنيدار
ميباشد .بنابراين ،مفروضه همگني رگرسيون تأييد ميشود .براي بررسي همگني واريانسهاي دو گروه،
از نظر متغيرهاي وابسته ،نتايج آزمون لوين نيز ارائه شده که در جدول  4آمده است.
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جدول  .4نتايج آزمون همگني واريانسها به وسيله آزمون لوين براي مقايسه پيشآزمون گروهها
F

df1

df2

سطح معناداري

تعهد اخالقي

1/86

1

38

0/18

خودکنترلي

2/57

1

38

0/11

شاخصهاي آماري
متغير

نتايج يافتههاي جدول  4نشـــان ميدهد که آزمون لوين براي تحليل کوواريانس گروههاي آزمايش و
گواه ،قبل از اعمال مداخله آزمايشـــي (در مرحله پيشآزمون) از نظر وار يانس ها همگن بودند .نتايج
آزمون کولموگروف -اســـميرنف ،براي آزمودن بهن جاري توزيع نمرات متغير هاي تع هد اخالقي و
خودکنترلي درگروه آزمايش و کنترل در جدول  5نمايش داده شده است.
جدول  .5نتايج آزمون بهنجاري توزيع نمرات متغيرهاي دوگروه آزمايش و کنترل
آزمون کولموگروف– اسميرنف

شاخصهاي آماري

 Zکولموگروف– اسميرنف

سطح معناداري

تعهد اخالقي

0/16

0/11

خودکنترلي

0/09

0/20

متغير

همانگونه که در جدول  5نشان داده شده است ،باتوجه به سطح معناداري گروههاي آزمايش و گواه در
آزمون کولموگروف -اســـميرنف ،فرض بهنجاري توزيع نمرات متغيرها در جامعه مورد پژوهش ،مورد
تأييد قرارميگيرد.
براي مقايســه گروه آزمايش ـي و کنترل ،بر اســاگ نمرات پسآزمون بعد از کنترل اثر پيشآزمون ،و
براي تعيين ميزان اثربخشــي آموزش مهارتهاي محاســبه نفس بر افزايش تعهد اخالقي و خودکنترلي،
ابتدا يک تحليل کوواريانس چندمتغيري (مانکوا) انجام گرفت ،سسس فرضيههاي پژوهشي آزمون شدند.
نتايج تحليل کواريانس چندمتغيري مربوط به فرضيههاي تحقيق در جدول  6آمده است.
جدول  .6نتايج تحليل کواريانس چندمتغيري براي مقايسه ميانگين نمرات پسآزمون تعهد اخالقي و خودکنترلي گروه آزمايش و کنترل با کنترل پيشآزمونها
شاخصهاي آماري

F

اشتباه df

فرضيه df

سطح معناداري

آزمون اثر پياليي

0/24

5/52

2

32

0/008

آزمون المبداي ويلکز

0/76

5/52

2

32

0/008

آزمون اثر هتلينگ

0/32

5/52

2

32

0/008

آزمون بزرگترين ريشه رويز

0/32

5/52

2

32

0/008

نام آزمون

مقدار

همانطور که در جدول  6مشاهده مي شود ،با کنترل پيشآزمون سطو معنيداري همه آزمونها ،بيانگر
اين هســـتند که بين دانشآموزان دختر گروههاي آزمايش و کنترل ،حداقل از لحاظ يکي از متغيرهاي
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واب سته تحقيق (تعهد اخالقي و خودکنترلي) تفاوت معناداري م شاهده مي شود ( p<0/008و .)F=5/52
براي پي بردن به تفاوت ،نتايج حاحـــل از تحليل کواريانس يک راهه در متن مانکوا ،روي متغيرهاي
وابسته ،در جدول  7نشان داده شده است.
جدول  .7نتايج تحليل کوواريانس يک راهه در متن مانکوا روي ميانگين نمرات پسآزمون
تعهد اخالقي و خودکنترلي گروه آزمايش و کنترل با کنترل پيشآزمون

متغير
تعهد اخالقي
خودکنترلي

منبع تغييرات

مجموع مجذورات

درجه آزادي

ميانگين مجذورات

F

سطح معناداري p

پيشآزمون

178.06

1

178/06

0/19

0/45

گروه

27457/47

1

27457/47

6/9

0/01

خطا

3548/25

16

221/76

پيشآزمون

116.88

1

گروه

13457/47

1

خطا

2467/74

16

116/88

0/51

0/15

2467/74

5/85

0/02

همانگونه که در جدول  7مشــاهده ميشــود ،با کنترل پيشآزمون ،بين ميانگين نمرات پسآزمون گروه
آزمايش و کنترل ،از لحاظ تعهد اخالقي ،تفاوت معناداري وجود دارد ( P>0/01و  .)F=6/9بنابراين،
فرضـــيه  1پژوهش تأييد ميگردد .به عبارت ديگر ،ميتوان گفت :آموزش مهارتهاي محاســـبه نفس
موجب افزايش تعهد اخالقي دانشآموزان شده است .همچنين با کنترل پيشآزمون ،بين ميانگين نمرات
پسآزمون گروه آز مايش و کنترل از ل حاظ خودکنترلي ،ت فاوت مع ناداري وجود دارد ( P>0/02و
 .)F=5/85ب نابراين ،فرضـــ يه  2پژوهش تأي يد ميگردد .به ع بارت ديگر ،ميتوان گ فت :که آموزش
مهارتهاي محاسبه نفس موجب افزايش خودکنترلي دانشآموزان شده است.
بحث و نتيجهگيري

در اين تحقيق ،اثربخ شي آموزش مهارتهاي محا سبه نفس ،بر تعهد اخالقي و خودکنترلي دانشآموزان
دختر مقطع متوســـطه دوره دوم آموزش و پرورش ناحيه يک اهواز مورد مطالعه قرار گرفت .نتايج اين
تحقيق ،نشـــان داد که با کنترل پيشآزمون بين دانشآموزان دختر مقطع متوســـطه گروههاي آزمايش و
گواه ،از لحاظ پيشــرفت ،يا افزايش خودکنترلي تفاوت معناداري ديده ميشــود ( P>0/01و  .)F=6/9به
عبارت ديگر ،آموزش مهارتهاي محاســـبه نفس ،با توجه به ميانگين پيشـــرفت يا افزايش خودکنترلي
دانشآموزان دختر گروه آزمايش در پسآزمون ،نسبت به ميانگين دانشآموزان دختر گروه گواه ،موجب

افزايش خودکنترلي گروه آزمايش شده است .نتايج اين پژوهش ،با پژوهشهاي نياش ( )2014و ففاري
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و ر ضوي ( ،)1391که بيانگر رابطه بين نگرشهاي ديني (محا سبه نفس به عنوان نمونهاي از روشهاي
تربيتي) و علمي با افزايش خودکنترلي در بين افراد اســـت ،همخواني دارد .در تبيين اين يافته ،ميتوان
گفت :خودکنترلي در روان شناسي ،با تعابيري مانند کنترل شخصي ،منبع کنترل دروني ،وجدان و کنترل
نفس تبيين مي شود .گوردون آلسورت ( ،)1967( )Gordon Alporيکي از ويژگيهاي شخ صيت بالنده را
توانايي کنترل شخص ميداند (شعارينژاد ،1385 ،ص  .)425به نظر اريکسون ( ،)1994( )Eriksonتوان
کنترل خوي شتن و اح ساگ اينکه ان سان ميتواند خوي شتن را کنترل کند ،يکي از ويژگيهاي شخ صيت
سالم است (الندين ( ،1378 ،)Landinص  .)306نتايج مطالعه نياش ( ،)2014حاکي از آن بود که آموزش
اعمالي همچون محاسبه خود و مراقبه موجب افزايش متغيرهاي خوش اخالقي؛ خودکنترلي و حميميت
اجتماعي گرديد.
اريک فروم ( ،)1980( )Erik Formدربارة نقش خودکنترلي ميگويد« :ان سان سالم با شکوفا کردن همه
اســتعدادهاي بالقوه خود ،با تبديل به آنچه در توانايياش اســت و با تحقق بخشــيدن به همه قابليتها و
تواناييهايش ،خود را ميآفريند» ( شولتز و شولتز ،1381 ،ص  .)21فرتيس پرلز (،)1970( )Fertice perlez
بر آن ا ست که ا شخاص سالم ميتوانند م سهوليت زندگي خويش را بسذيرند .ميدانند که فقپ خود شان
مسهول حاحل زندگي ،يا هر آنچه ميگويند و ميکنند و مياندي شند ،هستند (شولتز و شولتز ،1381 ،ص
 .)21بنابراين ،يکي از ويژگيهاي خاص انســان ،خودکنترلي اســت که خود نوعي مديريت بر خويشــتن
ا ست .با تقويت اين ويژگي ،ان سان ميتواند بر خوي شتن خويش لگام زند و از انحرافات و ا شتباهات و
جرايم دوري کند .در معاشرت ححيح و تعهد اخالقي نسبت به جامعه ،آن را به کار بندد .بدينترتيب ،به
سوي کمال انساني رهنمون شود .بنابر آموزههاي ديني ،محاسبه نفس گاه با ترش گناه و معصيت و گاه با
انجام دادن واجبات ديني مي سر مي شود .ثمره اين محا سبه ،کنترل و کنترل تقوا ا ست (دري ساوي و فقهي،
 .)1392ازاينرو ،ا ستناد به نتايج پژوهش فوق و اين پژوهش و مطالب بيان شده دربارة مو ضع پژوهش،
ميتوان با آموزش مهارتهاي محاسبه نفس به دانشآموزان ،خودکنترلي آنان را افزايش داد.
از ديگر نتايج اين تحقيق ،اين اســـت که آموزش مهارتهاي محاســـبه نفس موجب افزايش تعهد
اخالقي گروه آزمايش شده است .در نتيجه ،با آموزش مهارتهاي محاسبه نفس ،ميتوان تعهد اخالقي
را در بين دانشآموزان بهبود و به سمت و سوي مثبت سوق داد .اگرچه پژوهشهايي که بهطور مستقيم
با موضــوع اين پژوهش همخوان باشــد ،توســپ پژوهشــگر يافت نشــد ،اما نتايج اين پژوهش ،با نتايج
پژوهشهايي با موضــوعات مشــابه همخواني دارد .نمونه اين نوع پژوهش ،مطالعهاي اســت که توســپ
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نوري ( ،)1389تحت عنوان «تأثير محاسبه نفس در تربيت اخالقي» انجام گرفت .نتايج تحقيق وي نشان
داد که محاسبه از طريق احساگ محاسبه شدن ،تأثير ديدن ناظران ،افزايش خود آگاهي ،اهميت شناسي
زمان ،خود ارزيابي و بازنگري اعمال ،مقاي سه اعمال با مالش شرعي و اح ساگ موفقيت و ت صميم بر
تغيير ،ميتواند نقش ســازندهاي در اعمال و رفتار داشــته باشــد .نتايج مطالعه نياش ( )2014نيز حاکي از
اين بود که آموزش اعمال مراقبه موجب افزايش متغيرهاي اخالق؛ خودکنترلي و حـــميميت اجتماعي
گرديد .به عبارت ديگر ،از احســاگهايي که ميتواند به شــدت بر رفتار انســان تأثير بگذارد ،احســاگ
«محا سبه شدن» ا ست .اگر فرد باور کند که بايد در برابر هر رفتار کوچک و بزرگ بدني و ذهني پا سخ
گويا باشد و در قبال هر يک بايد حساب پس دهد و مؤاخذه شود ،به دليل اعمال بد بايد عذاب شود و
در برابر اع مال خوب ،با يد پاداش در يا فت ک ند ،اين احســـاگ يا تو جه ذهني ميتوا ند يکي از
تعيينکنندگان جدي رفتار انسان باشد (نوري.)1389 ،
با توجه به تأثير آموزش مهارتهاي محاســـبه نفس بر تعهد اخالقي و خودکنترلي دانشآموزان ،به
م سهوالن محترم آموزش و پرورش و د ستاندرکاران تعليم و تربيت پي شنهاد مي شود که از همان آفاز
هر ســال تحصــيلي ،با برگزاري کالگها و کارگاههايي در اين زمينه ،اقدام به باالبردن تعهد اخالقي و
خودکنترلي دانشآموزان نمايند .تشکيل کارگاههاي آموزشي ،مهارتهاي محاسبه نفس در راستاي ارتقا
تعهد اخالقي و خودکنترلي والدين ،به منظور بهبود کيفيت فرزندپروري از سوي کارشناسان انجمن اوليا
و مربيان آموزش و پرورش توحيه ميشود.
از محدوديتهاي اين تحقيق ،اين بود که با توجه به اينکه اين پژوهش ،با نمونهاي از جنس مؤنث
انجام شــده اســت ،در نتيجه در تعميم نتايج به جنس مذکر ،بايد تفاوت جنســيت را مدنظر قرار داد .با
توجه به اينکه جامعه آماري اين پژوهش ،دانشآموزان دختر مقطع متوســطه ناحيه يک اهواز بودند ،نظر
به تفاوت هاي بين فرهنگي ،در تعميم نتايج به جوامع ديگر ،با يد محتاط بود .کمبود ســـوابق پژوهش
پيرامون موضوع پژوهش ،از ديگر محدوديتهاي اين تحقيق ميباشد.
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