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مقدمه

اخیتالل اقهییردگی از ؤشییکالت اصیلی بهداشییت عمییوؤی و از شیایعترین اختاللهییای هیجییانی
ؤحهوب ؤیشود (دوزویس و دیگران 200۴
1

پایان ؤشخ

ص .)۴1اقهیردگی اساسیی اختاللیی دورهای بیا شیرو و

است .عالئم اقهردگی شاؤل عالئم هیجانی (غمگینی ،نااؤیدی) ،عالئیم شیناختی

(اشکال در تمرکز و حاقظه) ،عالئم رقتاری (کندی ،بیقراری و  ،)...عالئم اجتماعی (ققدان لیرت
از اؤور) و عالئم زیهتی (اختالل در خواب و خوراک و ؤهائل جنهی) است که ؤنجر به اخالل در
روند کلی زندگی قرد ؤیشود (کالرک و فربورن  138۵ص.)7۶
بر اساس گزارش سازؤان بهداشت جهانی ،اقهردگی هر سال  38ؤیلیون نفیر را ؤبیتال ؤیکنید.
اقزون بر آن ،دو برابر این عده ،حدود  7۶ؤیلیون نفر ،در ؤراحلیی از زنیدگی خیود بیه بیماریهیای
ؤرتبط با اقهردگی و اضطراب ؤبتال ؤیشوند (کسالر  2002 2ص .)۴21در ایران نیز گزارش شده اسیت
که اقهردگی باالترین بار را در جمعیت عموؤی ،هم از لحاظ شکل اختالل خاص و هم به صیورت
همبود با سایر اختالالت روانیی و جهیمی دارد .زیانهیای حاصیل از ایین بیمیاری از لحیاظ آالم
قردی ،ؤصائب خانوادگی ،شکهتهای تحصیلی ،عاطفی ،از دست دادن بهرهوری شیغلی و ؤیرگ
۹4
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ؤتفاوت است (محمدی و دیگاران  .)1382شییو گهیترده و تنیو پیاؤیدهای بیالینی و غیربیالینی ایین
اختالل به همراه هزینههای ؤالی و اجتماعی قراوانی که بر جواؤع تحمیل ؤیکند ،ؤتخصصان را بیه
این نتیجه رسانیده است که هر گونه سرؤایه گراری در زؤینه شیناخت و درؤیان ایین اخیتالل ؤیسثر
خواهد بود (نوربرگ و هم اران  .)2008روانشناسان بین انوا خاصیی از اقهیردگی تمیایز خاصیی در
ً
علتشناسی قائل نبودند و با دریاقت تشخی اختالل اقهردگی در قرد ،کار رواندرؤانی را ؤعموال
به صورت یکهان برای ؤراجعان و با روندی ؤشخ

و با پروتکلی ثابت اداؤه ؤیدهند .دستهبندی

بهار و تابستان 13۹۶

انوا اختاللهای اقهردگی نه بر اساس سببشناسی بلکه بر اساس ؤالکهای ظیاهری و نشیانهای
ؤانند عود حمالت ،شدت حمالت ،ؤدت آنها ،نو
4

و سادوک 201۵

نشانهها ،زؤان بروز نشانهها و ...است (کااپالن

3

ج 1ص.)3۴7
1. Dozois, D. J. A.
2. Kessler, R. C.
3. Kapplan, B. J.
4. Sadock, B. A.

علی رغم شیو گهترده و اهمیت قیراوان شیناخت ایین بیمیاری ،دانیش روانشناسیی هنیوز بیه
قطعیتی درباره عواؤل علیی و زیربنیایی اقهیردگی نرسییده اسیت .از دیگیر سیو ،تیأثیرات درؤیانی
انییوا رواندرؤانیهییای اقهییردگی در ؤطالعییات ؤختلییف از  ۵0تییا  7۶درصیید ؤتغیییر بییوده
و نتوانهتهاند جهشیی در ؤییزان اثربخشیی رواندرؤیانی ایجیاد کننید .بهییاری از رواندرؤانیهیا
ققط کمی از اثیر پالسییبو ییا دارونمیا بیشیتر بودهانید .رواندرؤیانی از درؤانهیای غیراختصاصیی
یا پالسیبو ،کیه سیعی دارنید در درؤانجوییان انتظیار ؤ بیت ایجیاد کننید ،دو برابیر ؤیسثرتر اسیت
(گریسوم

.)1۹۹۶

در نقطه ؤقابل ،اؤروزه در بهیاری از ؤطالعات در حیوزه روانشناسیی دیین ،ؤعنوییتگرایی بیه
ً
عنوان عاؤلی ؤحاقظ در برابر انوا اختالالت ،خصوصا اقهردگی ،تأیید شده است .در اغلیب ایین
ؤطالعات ،بر نقش ظواهر دینی ،ؤناسک و باورهای عموؤی انوا ؤراهب به طور کلی در پیشگیری
ً
از انوا اختالالت تأکید ؤیشود .ؤ ال در ؤطالعات بهیاری ،نقیش ؤیرهبیبودن در پیشگییری از
اقهردگی تأیید شده است (از جملهف الرسون و دیگران 2003؛ اسمیت مککالو و پاا
1

 .)2003سییج
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()2011

در پژوهشی طولی به بررسی نقش ؤرهب در پیشگیری از اقهیردگی پرداختیه اسیت .در پیگییری
دهساله او از اقراد با ریهک باال و پایین اقهردگی نتایج جالبی به دست آؤده اسیت کیه در آن نقیش
با وجود این ؤهائل و پاسخندادن علم بشری به بهیاری از پرسشها در زؤینه شیناخت و درؤیان
اقهردگی ،وجود نگاه جدیدی در این عرصه و رجو به ؤنابع ؤتقن ضروری به نظر ؤیرسید .قیرآن
کتاب دین ،زندگی و هدایت است که در آن از آؤوزههایی که انهان را به سعادت ؤیرساند قروگیرار
نشده است؛ پس در صورتی که انهان به عارضهای ؤبتال شود که او را از ؤهیر کمال باز ؤییدارد بیه
طور حتم در آن نهخههای شفابخش ؤنحصر به قیردی گفتیه شیده اسیت .همچنیین ،قیرآن کتیاب
قطرت است و با زبان قطری با ؤردم سخن گفته است .بنابراین ،پیامهیای روحبخیش او سیریعترین
راه عالج اختالالت انهان است .از ؤنظر دیگر ،قرآن کتاب ذکر است و با ارجا انهان بیه خیودش
او را به بازنگری در اعمال ،باورها و اندیشههایش قرا ؤیخواند و با قعیالکردن تفکیر و تعقیل او ،راه
ناره ؤعضالت را از درون به او ؤیدهد (بهرامی احساان اواو ،و فیااض 13۹۴

ص .)112یکیی دیگیر از
1. Larson, D. B.
2. Sage, M.
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پیشگیرانه ؤرهب در برابر اقهردگی در طی ده سال تأیید شده است.

۹5

ویژگی های قرآن کریم که ضرورت رجو بیه آن را در قهیم اؤیور ؤربیوط بیه انهیان قیراهم ؤیکنید
ً ِّ َ
« ِت أبیانا ِلکل شی ٍء بودن» آن است .قرآن کریم تبییان (بییانگر) همیه ؤعیارف بیرای بشیر و عهیدهدار
بیان همه ؤعارف و احکام هدایتگر ،سعادتبخش و سییادتآقرین جواؤیع انهیانی اسیت و ننیین
ً
کتابی حتما در تبیین رهاورد خود بین و روشن است ،نه ؤبهم و ؤجمل و نیازؤند بیه روشینگر؛ زییرا
کتاب ؤبهمی که قادر بیر حیل ؤعیانی و تفهییر ؤطالیب خیود نیهیت ،هرگیز تیوان تبییین ؤعیارف
سعادتبخش را ندارد .از این جهت قرآن کریم نهبت به ؤحدوده داخلی خود بین و نهبت به بیرون
از خویش ؤبین است (جوادی آملای 13۹0

ص .)102بنیابراین ،رجیو بیه قیرآن در بررسیی اقهیردگی

ضروری به نظر ؤیرسد.
اقهردگی ؤبتنی بر قرآن ،خمودی و کهالتی است که به واسطه اعتمادنداشتن به خدا و ققر تفکر
در قرد شکل گرقته و او را از سویی به احهاس بینتیجهبودن کارها و از سوی دیگیر بیه بیرغبتیی و
نداشتن رضایت از زندگی و در نهایت به خواری درونی و غم قراگیر ؤیکشاند (بهرامی احسان اوو ،و
فیاض

 .)13۹۴در رویکرد قرآنی شش عاؤل و صفت برای ابتال به اقهردگی وجود دارد .1 :تمیایالت

گرایش ی انزوا :گرایش قرد به اقراد توانگر و دوری آنها از اقراد تالشگر ؤتواضع ،همراه با ققدان سعی
۹۶

بیرونی و خشیت درونی روی ؤیدهد و ناکاؤی ،ناتوانی ،قرار و انزوا و احهاس حزن و انیدوه بیرای
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او ایجاد ؤیکند؛  .2احهاس شکهت و پونی :نوعی احهاس شکهت در خصوص بینتیجیهبودن
عمل است که علت آن داشتن علم یا کار بیهوده ،ضعف تفکر ،والیتناپریری ،ققدان بیاور بیه روز
حهاب و بی رغبتیی در تغیییر باورهیا و کهیالت اسیت کیه ؤنجیر بیه ایجیاد احهیاس نارضیایتی،
سرشکهتگی و نااؤیدی از تغییر ؤیشود؛  .3ضعف ایمان :شاؤل ققدان هدایتیاقتگی و ققدان ذکر
ؤیشود (همان) که در این وضعیت شناختهای قرد از گزارههای دینی سهت و ضعیف ؤیشود؛ .۴

بهار و تابستان 13۹۶

دین گریزی :شاؤل اعتماد ضعیف داشتن به خداوند ،کراهت از دستورهای دین ،دوروییی و ادعیای
بدون عمل ،کینه و قلب ؤریض و بخیل است و قرد در ستیز با ولی خدا قیرار دارد ،هرننید بیا ایین
وضعیت باز هم به توجیه و تزیین کارهای خود دست ؤیزند؛  .۵نوسانات خلقی :شیاؤل نوسیانات
خلقییی شییدید بییین رضییایتمندی ی نارضییایتی ،ارزشییمندی ی حقییارت و شییادی ی غمگینییی؛ .۶
خودجانبداری :توجهنکردن به حقوق دیگران ،تمهخر و استهزای آنها که طراوت و نشاط را ؤیگیرد
و احهاس حقارت و نارضایتی ایجاد ؤیکند (فیاض بهرامی احسان و اوو،

.)13۹۴

از سوی دیگر ،در روانشناسیی از رویکردهیای ؤختلیف بیرای توصییف شخصییت و ابعیاد آن

استفاده ؤیکنند .یکی از این رویکردها نظریه صیفات اسیت کیه بیر ایین قیرض ؤبتنیی اسیت کیه
شخصیت قرد نکیدهای است از صفات یا شیوههای ؤشخصی از رقتار ،قکیر ،احهیاس و واکینش
نشاندادن (کریمی

 .)1387بانفوذترین این نظریهها ،نظریه کتیل اسیت کیه ؤبتنیی بیر ؤجموعیهای از

صفات است که به طور نهبی در هر قرد وجود دارد و عواؤل اصلی ساختاری و زیربنایی را تشیکیل
ؤیدهد (هماان) .ؤحور اصلی نظریه کتل ،تمایزی است که ؤیان دو نیو صیفات صیوری و پاییه ییا
عمقی قائل ؤیشود .صفات صوری ؤجموعهای از ویژگیهای رقتار ههتند که آشکار و ظاهریانید
و دوام و ثبات آنها بهیار کم است و در اثر ارتبیاط صیفات عمقیی بیا یکیدیگر حاصیل ؤیشیوند.
صفات عمقی ،ؤنبع و سرنشمه صفات صوری و علتهای واقعی رقتار ههتند .این صفات بیادوام
است و از نظر کتل اهمیت بیشتری دارد (شولتز و شولتز

.)138۴

کتل پس از  20سال پژوهش گهترده خود در زؤینه تحلیل عاؤلی ویژگیهای شخصیتی1۶ ،

عاؤل عمقی اصلی را ؤعرقی کرد که هر کدام دارای قطب ؤ بت و ؤنفی ههتند .این عواؤل
عبارتاند از .1 :عاؤل  :Aؤردمآؤیزی ی ؤردمگریزی؛  .2عاؤل  :Bهوش ،دارای تفکر انتزاعی یا
عینی؛  .3عاؤل  : Cناپایداری هیجانی ی نیروؤندی ؤن؛ از نظر هیجانی استوار و دارای پختگی
عاطفی؛ اقرادی که بهسهولت از جانب ؤردم یا اشیا آزرده ؤیشوند؛  .۴عاؤل  :Eاطاعت ی سلطه،
 :Gباوجدان و پیرو قوانین ی بیاعتنا به قوانین؛  :H .7عاؤل تهور ی کنارهگیر؛  .8عاؤل  :Iحهاسیت
هیجانی باال در برابر اقراد بیاحهاس؛  .۹عاؤل  :Lگهیختهخویی پارانویاگونه ی سازشپریر؛
 .10عاؤل  :Mتخیلی و غیرعملی ی عالقهؤند به ؤوضوعات واقعی؛  .11عاؤل  :Nظراقت و زیرکی
ی سادگی بیظراقت؛  .12عاؤل  :Oاعتماد توأم با آراؤش ی بیاعتمادی اضطرابآؤیز؛  .13عاؤل
 :Q1تندروی در خل وخو ی ؤحاقظهکاری؛  .1۴عاؤل  :Q2ؤتکی به دیگران ی ؤهلط بر خود؛ .1۵
عاؤل  :Q3ؤهارگری اراده؛ و  .1۶عاؤل  :Q4تنش ،تنیده ی آرام (کریمی  1387ص.)1۴۹
اکنییون ضییروری اسییت بییا نگییاه تییازهای بییه اقهییردگی بپییردازیم .لییزوم اسییتفاده از قییرآن در
تبیین اقهردگی ،ضرورتی نظری و عملی اسیت .زییرا قیرآن کیریم تبییان همیه ؤعیارف بیرای بشیر
و عهدهدار بیان ؤعارف و احکیام هیدایتگر ،سیعادتبخش و سییادتآقرین جواؤیع انهیانی اسیت
(جوادی آملی .)13۹0
در نهایت ،هدف اصلی این پژوهش بررسی روابط ؤتقابل ؤتغیرهای اقهیردگی از ؤنظیر قیرآن و

بررسی رابطه عوامل شخصیتی افسردگیزا از دیدگاه قرآن...

سلطهگر و پرخاشگر ،قروتن و سلطهپریر و ؤنفعل؛  .۵عاؤل  :Fدرونگرایی ی برونگرایی؛  .۶عاؤل

۹7

عواؤل شخصیتی کتل است .پرسشهای اصلی این پژوهش عبارت است از:
رابطه عواؤل شخصیتی کتل با صفات اقهردگی از ؤنظر قرآن نگونه است؟
هر یک از صفات قرآنی نگونه عواؤل شخصیتی کتل را پیشبینی ؤیکند؟
روش پژوهش
جامعه آماری ،نمونه و روش نمونهگیری

اییین پییژوهش در نییارنوب طرحییی غیرآزؤایشییی ،از نییو همبهییتگی انجییام شییده اسییت .کلیییه
دانشجویان دختر و پهر دانشکدههای دانشگاه تهران کیه در سیال تحصییلی  ۹3ی  ۹۴ؤشیغول بیه
تحصیل بودند ،جاؤعه آؤاری این پژوهش را تشکیل ؤیدهند .گروه نمونیه ایین پیژوهش  170نفیر
دانشجویان ( ۹1دختر و  7۹پهر) ههتند که به شیوه نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند و تحیت
آزؤون قرار گرقتند.
ابزار پژوهش

 .1ؤقیاس تشخی
۹8

اقهردگی ؤبتنی بر قرآن :این ؤقیاس  7۹ؤسلفهای که بهراؤی احهان ،اخیوت و
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قیاض ( )13۹۴طراحی کردهاند ،ؤقیاسی است برای بررسی ریشهها و علل اقهیردگی در اقیراد .ایین
ؤقیاس دارای شش عاؤل اصلی یا زیرؤقیاس است :نوسانات خلقی ،تمایالت گرایشی ی انزواییی،
دینگریزی ،احهاس شکهت ،ضعف ایمان و خودجانبداری .ایین پرسیشناؤه بیر اسیاس ؤقییاس
ً
ً
پنجدرجهای طیف لیکرت (از کاؤال ؤواققم تا کاؤال ؤخیالفم) تهییه شیده اسیت .شیاخ آلفیای
کرونبا برای عاؤل اول ،0/۹۴ ،عاؤل دوم  ،0/۹2عاؤیل سیوم  ،0/87عاؤیل نهیارم  ،0/7۴عاؤیل
پنجم  0/8۵و عاؤل ششم  0/81ؤحاسبه شد .ایین شیاخ

بیرای کیل پرسیشناؤه  0/۹۶بیود کیه

بهار و تابستان 13۹۶

نشاندهنده پایایی بهیار ؤناسب ؤقیاس است.
 .2آزؤون شخصیت  1۶عاؤلی کتل :بر پایه نظریه  1۶عاؤل عمی شخصییت قیرار دارد و بیرای
اقراد  1۶سال به باال ؤناسب است .این آزؤون همچون سایر آزؤونهای ساختدار بیر اسیاس ایین
قرض ساخته شده است که صفات انهانی در ؤوقعیتهای گوناگون از ثبات نهبی برخوردارند ،و از
قردی به قرد دیگر تفاوت ؤیکند و در عین حال این صفات قابلاندازهگیری است .کتل با استفاده از
قهرست صفات شخصیت که آلپورت تهیه کرده بود ،شرو به تدوین آزؤون شخصییتی خیود کیرد.

در ؤرحله اول ،وی صفات را به  171صفت کاهش داد و آنها را تحت عنوان صفات سطحی ؤطیرح
کرد .سرانجام با تحلیل عاؤلی به  1۶عاؤل ؤتمایز و عمقی دست یاقت که همه تغییرات شخصییت
را تبیین ؤیکند (شریوی .)1387
سنجش اعتبار نهخه قارسی  1۶عاؤلی کتل بر روی دانشآؤوزان دبیرستانی صورت گرقته است.
در قرآیند اعتباریابی از سه روش ؤتفاوت آزؤون ی بازآزؤون با قاصله زؤانی کوتاه ،آزؤون ی بازآزؤون
ؤجدد با قاصله زؤانی زیاد و روش همهانسازی درونی (آلفای کرونبیا ) اسیتفاده شید .ؤییانگین
اعتبار بهدستآؤده از آزؤون ی بیازآزؤون بیا قاصیله کوتیاه  ٪۶۵و بیا قاصیله زییاد  ٪۵2و بیا روش
همهانی درونی برابر با  ٪۵۴به دست آؤده است .ؤتوسط ضریب روایی ایین پرسیشناؤه نییز ٪7۶
بوده که نشانگر اعتبار و روایی قابلقبول این پرسشناؤه است (برزگر .)137۵
روش تجزیه و تحلیل دادهها

برای بررسی داده ها از ؤیانگین ،انحراف ؤعیار ،روابط همبهتگی ساده و تحلیل همبهیتگی بنییادی
استفاده شد و نرماقزار  SPSSدر تحلیل دادهها و ؤحاسبه همبهتگی بنییادی بیه کیار رقیت .تحلییل
همبهتگی بنیادی رابطه دو ؤجموعه ؤتغیر را در ییک گیروه بررسیی ؤیکنید (هاومن

 .)138۴قبیل از

ؤتغیرها نشان داد که توزیع نمرات آزؤونهیا نرؤیال اسیت .همچنیین ،آزؤیون لیوین نشیان داد کیه
همگنی واریانسها برقرار است.
یافتهها
جدول  :۱میانگین و انحراف معیار متغیرها
متغیرها

میانگین

انحراف معیار

گرای  /انزوا

50/44

10/562

شکوت /ژوچی

43/28

11/036

دینگریزی

19/89

6/380

ضع ایلا

23/65

5/551

بررسی رابطه عوامل شخصیتی افسردگیزا از دیدگاه قرآن...

تحلیل دادهها ،پیشقرضهای تحلیل وارییانس ننیدؤتغیره ،بررسیی و نتیایج نیولگی و کشییدگی

۹۹
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خودمانبداای

29/79

7/385

نوسا خله

24/96

4/303

مردمگریزی /مردمآمیزی

6/39

1/950

هوش

3/71

1/920

ناژایداای هیجانی /نیرومندی من

4/83

1/419

اطاعت /سلطه

6/64

1/587

خودانگیختگی

5/96

1/868

بیاعتنایی به اوانین

4/41

1/698

تهوا /کنااهگیری

6/65

1/980

حواسیت هیجانی /اتکا به نفس

5/38

1/788

اعتلاد /بیاعتلادی

5/46

1/827

متکی به خود /دیگرا

5/37

1/842

مهااگری اااده

5/22

1/865

تن

5/38

1/862

تخیلی -وااعی

6/38

1/95

گویختهخویی -سازشژذیری

4/48

1/67

تندوای -مساف هکاای

5/36

1/78

ظرافت -سادگی

4/83

1/41

افوردگی از من ر ارآ

192/017

33/9811

تعداد کل

170

170

همانطور که در جدول شماره  1ؤشاهده ؤیشود ،عاؤل گرایش ی انیزوا و احهیاس شکهیت از
ؤتغیرهای صفات قرآ نی بیشیترین ؤییانگین ،و ؤتغییر هیوش از عواؤیل شخصییتی کتیل ،کمتیرین
ؤیانگین را به خود اختصاص دادهاند.

جدول  :۲ضرایب همبستگی متغیرهای شخصیتی کتل با متغیرهای قرآنی

متغیر

گرایش -انزوا

احساس شکست

دین گریزى

ضعف ایمان

خودجانبدارى

مردمآمیز

نوسان خلقی

هوش

سلطهگر

پایدارى هیجانی

خودانگیخته

وجدانگرایی

پارانویا

حساسیت هیجانی

تخیلی ـ واقعی

ظرافت ـ سادگی

**

1 .37 .53

5. .70 .60

**

**

1
*

7

1 .16 .04 .15 -.11 .02 -.06

8

*1 -.29** .04 .35* -.22** -.07 -.24** -.2

9

اعتماد با آرامش

6

**

**

1 .21 -.06 -.10 -.07 -.06 .01 -.23 .10
*

10

1 -.04 .01 .15 .20 .12 .11 .07 .07 .10

11

*.13 .18* -.10 .34** .21* .05 .06 -.13 -.09 -.16
**

**

**

*

1

*

12

1 -.08 -.03 .02 .15 -.08 -.09 .26 -.31 -.27 -.28 -.15

13

1 -.01 .25** .31** -.05 -.08 .20* .15 -.10 -.05 .06 -.10 -.11
*

**

**

*

15

101
1

16

1 -.01 -.14 .19* -.09 .33** .15 -.06 .29 099 .16* .05 -.11 -.10 .03 .06

17

1 -.06 .13 .07 -.05 .02 -.18* -.04 .90** .21** .06 -.09 -.07 .01 .01 -.23** .10

19

**1 .26* .06 -.06 .22* -.05 -.19* -.08 -.06 -.26** -.17* .07 .20* .31* .38** .36** .46** .30
.20 -.07 -.14 -.06* .97** .15* .22** .17* -.02 .06 .01 -.13 -.72 .05 .14 .23** -.20 .05

20

**

21

**1 -.36 .11 .46** .20** .27 .02 .10 -.06 .36** -.12 -.04 .20** .31** -.26** -.14 .36** -.12 -.28** -.48** -.34

22

.06 .30

**

**

**

*

*

*

*

*

1
**

1 .27 .20 .01 .17 .07 .30 .27 -.08 -.20 -.14 .01 .06 -.16 -.12 .06 .22 .27

1 .46 .09 -.01 .49 -.46 .14 -.08 .02 .19 .01 -.05 .23 -.45 -.27 .14 .09 .31 .07 .27 .36 .28

**

**

**

*

**

**

**

*

**

**

**

همانگونه که نتایج جدول  2نشان ؤیدهد ،ؤتغیر گرایش انزوا همبهتگی ؤ بیت و ؤعنیاداری بیا
سه ؤسلفه شخصیتی کتل (بیاعتمادی اضطرابآؤیز ی تهلط بر خود و تنش) و همبهتگی ؤنفیی بیا
ؤهارگری اراده دارد و با سیایر ؤتغیرهیای شخصییتی ننیین رابطیهای ؤشیاهده نمیشیود .احهیاس
شکهت نیز همبهتگی ؤ بت با دو ؤسلفه شخصیتی (تنش ،سرزنش کننده خود) و همبهتگی ؤنفیی
با دو ؤسلفه ؤهارگری اراده و رعایت ؤعیارهای اخالقی دارد .خودجانبداری نیز با ؤسلفیههای تینش و

بررسی رابطه عوامل شخصیتی افسردگیزا از دیدگاه قرآن...

14

1 .18 .24 -.18 -.05 -.07 -.01 -.13 -.04 -.03 -.06 -.22 .02 .07
.05 .07 -.11 .11 -.07 .13 .01 .01 .16* .01 .03 .06 .05 -.03

18

خودکفا

5

`

1 .19* .09 .11 .25** -.02

تندروى در خلق و خو

4

**

اراده

3

**1 .57** .54** .52

مهارگرى

2

**

تنش

1

1
**1 .55

خودکفایی همبهتگی ؤ بت و با ؤهارگری اراده و رعایت ؤعیارهای اخالقی همبهیتگی ؤنفیی دارد.
ؤتغیر ضعف ایمان نیز با ؤسلفههای تنش ،خودکفایی و خودسرزنشی همبهتگی ؤ بت دارد و ؤاننید
سایر ؤتغیرهای قرآنی با ؤهارگری اراده و رعایت ؤعیارهای اخالقی رابطه ؤنفی دارد .رابطه ؤعناداری
ؤیان سایر ؤتغیرهای قرآنی و ابعاد شخصیتی کتل در سطح  0/01یاقت نشد.
از آنجا که ؤیان نهار صفت شخصیتی (گهییختهخویی ی سیازشپریری ،ظراقیت ی سیادگی،
تخیلی ی واقعی ،تندروی در خل و خو ی ؤحاقظیهکاری) کتیل و آزؤیون اقهیردگی از ؤنظیر قیرآن
همبهتگی ؤعناداری یاقت نشد ،در ؤرحله بعدی بررسی نشدند و حرف شدند.
بییه ؤنظییور بررسییی رابطییه بییین ؤتغیرهییای شخصیییتی کتییل بییا ؤتغیرهییای قرآنییی تحلیییل
همبهییتگی بنیییادی انجییام شیید .نتییایج تحلیییل همبهییتگی بنیییادی در جییدول  ۳ذکرشییده
است.
جدول  :۳خالصه ابعاد همبستگی بنیادی
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ابعاد

مقدار همبستگی بنیادى

درصد واریانس مشترک

خی دو

df

P

1

0/72

0/50

289/31

72

0/001

2

0/58

0/34

177/68

55

0/001

3

0/53

0/27

111/03

40

0/001

4

0/44

0/18

59/87

27

0/002

5

0/36

0/13

28/91

16

0/024

6

0/20

0/04

6/83

7

0/44

بهار و تابستان 13۹۶

نتایج تحلیل همبهتگی بنیادی در جدول  ۳نشان ؤیدهد که پنج ریشه بنیادی از لحاظ آؤاری در
سطح  0/0۵ؤعنادار است .ؤقدار همبهتگی بنییادی بیین ؤجموعیه ؤتغیرهیا بیرای ایین پینج ُبعید بیهترتیب
عبارتانیید از= 0/72 :

و = 0/۵8

و =0/۵3

و =0/۴۴

کییه ،٪۵0

 ٪18 ،٪27 ،٪3۴و  ٪13از واریانس دو ؤجموعه ؤتغیرهای در دست ؤطالعیه دارای واریانسهیای
ؤشترکاند و ؤیتوان بر اساس این همبهتگی بنیادین پنج دسته از ؤتغیرها را بیا ریشیههای ؤشیترک
شناسایی و ؤعرقی کرد.

جدول  :۴نتایج همبستگیهای بنیادی مجموعه متغیرهای قرآنی و صفات شخصیتی کتل

بنیادین

بنیادین

بنیادین

بنیادین

بنیادین

همبستگی ساختاری

ضع ایلا

-0/24 -0/73

0/42

0/52

-0/09

-0/09

-0/32

-0/82

-0/23

-0/24

خودمانبداای -0/60

0/23

0/47

0/50

0/29

0/89

0/06

0/30

-0/39

-0/39

نوسا خلقی

0/15

0/27

0/43

0/25

-0/66

-0/65

-0/23

-0/53

-0/17

-0/17

A

0/11

0/20

0/43

0/18

-0/067

-0/15

-0/45

-0/50

-0/15

0/10

B

0/25

0/19

-0/08 -0/39

-0/42

-0/65

-0/45

-0/17

0/30

0/35
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C

-0/31 0/031

0/42

-0/40

0/21

0/25

-0/51

-0/58

-0/21

-0/20

E

-0/29 -0/21

0/00

-0/02

0/34

0/52

0/16

0/28

-0/09

0/04

F

0/29

0/29

0/42

0/42

-0/027

0/01

-0/38

-0/25

-0/61

-0/59

G

0/39

0/13

-0/32

-0/2

0/20

0/12

-0/14

-0/15

0/33

0/34

H

0/11

0/08

-0/33 -0/11

-0/40

-0/57

-0/03

-0/10

-0/24

-0/03

I

0/088

0/26

0/11

0/29

0/30

0/31

-0/32

-0/40

0/57

0/51

O

-0/54

0/21

0/44

0/25

-0/33

-0/005 -0/39

0/22

0/17

0/04

بار کانونی

دینگریزی

-0/45 -0/78

0/20

-0/66

-0/34

-0/65

0/13

0/68

-0/44

-0/44

گرای

همبستگی ساختاری

احواس شکوت -0/38 -0/66

0/60

0/46

-0/07

0/36

0/24

0/87

0/24

0/24

انزوا

بار کانونی

همبستگی ساختاری

بار کانونی

همبستگی ساختاری

بار کانونی

همبستگی ساختاری

بار کانونی

-0/39 -0/81

-0/53 -0/037

0/23

0/23

-0/30

-0/94

0/08

0/07

بررسی رابطه عوامل شخصیتی افسردگیزا از دیدگاه قرآن...

متغیر

اولین متغیر

دومین متغیر

سومین متغیر

چهارمین متغیر

پنجمین متغیر

Q2

-0/44 -0/47

-0/50 -0/35

-0/41

-0/10

-0/33

-0/39

0/09

-0/23

Q3

0/61

0/36

-0/30 -0/56

0/18

0/04

0/20

0/28

-0/14

0/60

Q4

-0/32 -0/49

-0/13

-0/11

0/03

0/046

0/25

-0/04

-0/43

0/32

ؤالک  0/30به عنوان نمره برش برای بارگراری در نظر گرقته شد (تاباچنیک 1و فیدل  .)2001 2جدول
1. Tabachnick, B. G.
2. Fidel

شماره نهار همبهتگی ساختار بارهای عاؤلی را برای پنج ُبعد هر دو ؤجموعه از ؤتغیرها نشان
ؤیدهد .برای ؤتغیرهای قرآنی ،اولین ُبعد بنیادی تحت تأثیر گرایش انزوا (0/3۹ی ) ،دینگریزی
(0/۴۵ی ) ،احهاس شکهت (0/38ی ) و خودجانبداری (0/۶0ی ) قرار گرقت .برای ؤتغیرهای
شخصیتی کتل ،اولین ُبعد شاؤل ؤهارگری اراده ( ،)0/3۶تنش (0/32ی ) ،گروهؤحوری (0/۴۴ی ) بود.
برای دوؤین ُبعد نیز ،احهاس شکهت ( ،)0/۴۶ضعف ایمان ( ،)0/۵2خودجانبداری (،)0/۵0
ؤهارگری اراده (0/30ی ) ،پایداری هیجانی (0/۴0ی ) ،برونگرایی ( ،)0/۴2و گروهؤحوری (0/۵0ی)
ؤتغیرهای غالب بودند .در ُبعد سوم ،ؤتغیرهای خودجانبداری ( ،)0/8۹نوسان خلقی (0/۶۵ی )،
دینگریزی (0/۶۵ی ) ،هوش (0/۶۵ی ) ،بیاعتمادی اضطرابآؤیز (0/3۹ی ) ،سلطهگری (،)0/۵2
کنارهگیری (0/۵7ی ) ؤتغیرهای ؤعنادار بودند .در ُبعد نهارم همبهتگی بنیادین نیز ،ؤتغیرهای گرایش
ی انزوا (0/۹۴ی ) ،احهاس شکهت (0/87ی ) ،ضعف ایمان (0/83ی ) ،پایداری هیجانی (0/۵8ی )،
ؤردمآؤیزی (0/۵0ی ) ،حهاسیت هیجانی ( ،)0/۴0گروهؤحوری (0/3۹ی ) ؤتغیرهای ؤعنادار بودند و
در نهایت در ُبعد پنجم همبهتگی بنیادین.

اولین ُبعد ؤتغیر بنیادی ،باالبودن همبهتگی ساختار و ضرایب بنییادی در ؤتغیرهیای گیرایش ی
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انزوا ،دینگریزی ،شکهت ،ؤهارگری اراده و تنش ،نشان ؤیدهد که ایین ؤتغیرهیا نقیش ؤهمیی در
تولید نتایج ایفیا ؤیکننید و بیهخودیخود نقیش تعیینکننیدهای دارنید و همچیون تهیهیلگر عمیل
ؤیکنند .همچنین ،اولین ُبعد ؤتغیر بنییادی در سیایر ؤتغیرهیا نشیان ؤیدهید کیه ایین ؤتغیرهیا ییا
بازدارندهاند یا اینکه تحت تأثیر سایر ؤتغیرها تولید شدهاند.
بر اساس نتایج تحلیل همبهتگی بنیادی در جدول شماره سه ،اولیین ریشیه بنییادی ،در آزؤیون
کای اسکور که تبدیلشده الؤبدای ویلکز (  ) است ؤهیاوی  28۹/31اسیت کیه در سیطح 0/0۵

بهار و تابستان 13۹۶

ؤعنادار شد .همینطور یاقتههای جدول شماره نهار نشان ؤیدهد اولین ریشه بنیادی ؤشترک ؤییان
صفات قرآنی و پرسشناؤه کتل ،از طری ضرایب ساختاری ؤنفیی گیرایش ی انیزوا ،دینگرییزی و
احهاس شکهت ،تنش و گروهؤحوری و همچنین به واسطه ضریب ؤ بت ؤهارگری اراده تبیین شید
کیه بیهترتیب خودجانبیداری و گروهؤحیوری بیاالترین ؤییزان همبهیتگی و ؤهیارگری اراده و تینش
پایینترین ؤیزان همبهتگی را نشان داد.
نتایج بهدستآؤده توصیفکننده سازه واحد و زیربنایی ؤشترک ؤیان صیفات ؤطرحشیده اسیت.
اییین سییازه ؤشییترک ،توصیییفکننده شخصیییتی بییا ویژگیهییای بییهترتیب تأثیرپییریری ،ققییدان

خودجانبداری ،گروهؤحوری ،دینداری ،ؤردمآؤیزی و اجتماعیبودن ،احهاس خودکارآؤدی باال ،با
ؤهارگری اراده قوی و آرام و بدون تنش است .همانگونه که در شیکل ییک ترسییم شیده اسیت ،بیا
ویژگیهای بهدستآؤده در همبهتگی بنیادین اول ،ؤیتوان سازه زیربنایی و ؤشترک ؤیان دو رویکرد
ؤبتنی بر قرآن و نظریه کتل را «ؤتدین قیداکار و خودکارآؤید» ناؤیید .ایین سیازه ؤنبیع تغیییرات در
صفات ؤطرحشده است و تبیینکننده نقطه اشتراک دو ؤوضع در دست بررسی است.
ِ
گروه محوری
فیدان

عدم گرایش

خودجانبداری

انزوا
متدین فداکار
خودکارآمد
فیدان احساس

آرامش

شکست

اراده

شکل  :۲نمودارهای سازههای بنیادین یک

در جدول  ،۳دوؤین ریشه بنیادی ،در آزؤون کای اسکور که شکلی تغییریاقته از الؤبدای ویلکیز

(  ) است ،ؤهاوی  177/۶8است و در سطح  0/0۵ؤعنادار شید .همینطیور یاقتیههای جیدول ۴
نشان ؤی دهد دوؤین ریشه بنیادی ؤشترک ؤیان صفات قرآنیی و نظرییه شخصییتی کتیل ،از طریی
ضرایب ساختاری ؤنفی احهاس شکهت ،خودجانبداری ،ضعف ایمان ،گروهؤحیوری و برونگیرا،
همچنین به واسطه ضریب ؤنفی ؤهارگری اراده و پایداری هیجانی تبیین شد ،کیه بیهترتیب ضیعف
ایمان و خودجان بیداری بیاالترین ؤییزان همبهیتگی و ناپاییداری هیجیانی و ققیدان ؤهیارگری اراده
پایینترین ؤیزان همبهتگی را نشان دادند.
در این بخش نیز ،نتایج بهدستآؤده توصیفکننده سازه واحید و زیربنیایی ؤشیترک ؤییان صیفات
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مهارگری
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ؤطرحشده است .این سازه ؤشترک ،توصیفکننده شخصیتی با ویژگیهای ،بهترتیب ،ایمیان ضیعیف،
خودجانبدار ،گروهؤحور ،دارای احهاس شکهت ،برونگرایی ،ناپاییداری هیجیانی ،ققیدان ؤهیارگری
اراده است .همانگونه که در شکل یک توصیف شده است ،با ویژگیهای بهدسیتآؤده در همبهیتگی
بنیادین دوم ؤیتوان سازه زیربنایی و ؤشترک ؤیان دو پرسشناؤه صفات قرآنی و کتیل را «سهیتایمان
بیکفایت» ناؤید .این سازه تبیینکننده نقطه اشتراک دو پرسشناؤۀ در دست بررسی است.
نتایج حاکی از این است که دانشجویانی که دارای صفات خودجانبیداری و احهیاس شکهیت
ههتند ،به قوانین اجتماعی بیاعتناترند و پایداری هیجانی کمتری دارنید .همچنیین ،وابهیتگی بیه
گروهشان پایینتر است (خودکفاترند) .به نظر ؤیرسد ترکیبی از احهاس شکهت ،خودجانبداری،
ً
ققدان ؤهارگری اراده ،ناپایداری هیجانی و خودکفایی و بیتوجهی به دیدگاههای دیگیران عمیقیا در
رابطه باشند.
عدم مهارگری
اراده
10۶

خود

ناپایدار ی
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جانبداری

هیجانی

برون گرایی

سست ایمان
متزلزل و
بی کفایت
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گروه محوری

احساس
شکست

ضعف ایمان

شکل  :۲سازههای بنیادین دوم

طب جدول  ،۳سو ؤین ریشه بنیادی در آزؤون کیای اسیکور کیه شیکلی تغییریاقتیه از الؤبیدای
ویلکز است ،برابر با  111/03است که در سطح  0/0۵ؤعنادار شد .همینطور یاقتیههای جیدول ۴
نشان ؤی دهد که سوؤین ریشه بنیادی ؤشترک ؤیان صفات قرآنی و صفات شخصیتی کتل ،از طری

ضرایب ساختاری ؤنفی دینگریزی ،هوش ،نوسان خلقی ،کنارهگیری و اعتمیاد تیوأم بیا آراؤیش ،و
همچنین به واسطه ضریب ؤ بت خودجانبداری و سلطهگری تبیین شد که بهترتیب خودجانبداری و
دینگریزی و هوش ،باالترین ؤیزان همبهتگی ،و سلطهگری و بیاعتمادی اضطرابآؤیز پیایینترین
ؤیزان همبهتگی را نشان دادند.
کناره گیری
خود

اعتماد توام

جانبداری

با آرامش
متدین
دوسوگرا

سلطه گری

دارای هوش
میانی

عدم نوسان

شکل  :3روابط همبستگی بنیادین سوم

نتایج بهدستآؤده توصیفکننده سازه واحد و زیربنایی ؤشترک ؤیان صیفات ؤطرحشیده اسیت.
این سازه ؤشترک ،توصیفکننده شخصییتی بیا ویژگیهیای ،بیهترتیب ،خودجانبیدار ،دارای هیوش
عینی ،دیندار ،قاقد نوسان خلقی ،کنارهگیر از روابط اجتماعی ،سلطهگر ،بیاعتمادی اضیطرابآؤیز
است .با ویژگیهای بهدستآؤده در همبهتگی بنیادین سوم ؤیتوان سازه زیربنایی و ؤشیترک ؤییان
دو ؤجموعه صفات قرآنی و صفات شخصیتی کتیل را «ؤتیدین دوسیوگرا» ناؤیید .ایین سیازه ؤنبیع
تغییرات در صفات ؤطرحشدهاند و تبیینکننده نقطه اشتراک دو پرسشناؤۀ در دست بررسی ههتند.
طب جدول  ،۳نهارؤین ریشه بنیادی در آزؤون کای اسکور کیه شیکلی تغییریاقتیه از الؤبیدای
ویلکز است ،برابر با  ۵۹/8۹است که در سطح  0/0۵ؤعنادار شد .همینطیور یاقتیههای جیدول ۴
نشان ؤیدهد که نهارؤین ریشه بنیادی از طری ضرایب ساختاری ؤنفی گرایش ی انیزوا ،احهیاس
شکهت ،ؤردمآؤیزی ،پایداری هیجانی ،حهاسیت هیجانی ،گروهؤحوری و ضریب ؤ بیت ضیعف
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خلیی

دیندار
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ایمان تبیین ؤیشود.
نتایج بهدستآؤده در همبهتگی بنیادی نهارم ،توصیفکننده سیازه واحید و زیربنیایی ؤشیترک ؤییان
صفات ؤطرحشده است .این سازه ؤشیترک ،توصییفکننده شخصییتی بیا ویژگیهیای ،بیهترتیب ،دارای
ققدان گرایش و انزوا ،دارای احهاس شکهت ،باایمان ،پایداری هیجانی ،اتکا به نفیس و خودکفیا اسیت
(شکل  .)3با ویژگیهای بهدستآؤده در همبهتگی بنیادین نهیارم ،ؤیتیوان سیازه زیربنیایی و ؤشیترک
ؤیان دو پرسشناؤه صفات قرآنی و کتل را «ؤتیدین ؤتواضیع و خودسرزنشیگر» ناؤیید .ایین سیازه ؤنبیع
تغییرات در صفات ؤطرحشده است و تبیینکننده نقطه اشتراک دو پرسشناؤۀ در دست بررسی است.
طب جدول  ،۳پنجمین و آخرین ریشه بنیادی در آزؤون کای اسیکور کیه شیکلی تغییریاقتیه از الؤبیدای
ویلکز است ،برابر با  28/۹1است که در سیطح  0/0۵ؤعنیادار شید .همینطیور یاقتیههای جیدول  ۴نشیان
ؤیدهد پنجمین ریشه بنیادی از طری ضرایب ساختاری ؤنفی دینگریزی و خودجانبداری و ضریب ؤ بیت
هوش ،خودانگیخته ،باوجدان و دارای حهاسیت هیجانی تبیین ؤیشود.
احساس
شکست
108

ناپایداری

اتکا به نفس
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هیجانی
متدین متواضع
و خودسرزنش
کننده

فیدان
گرایش ت
انزوا
گروه
محوری

عدم ضعف
ایمان

مردم گریزی

بهار و تابستان 13۹۶

شکل  :4سازه بنیادین گروه چهارم

نتایج بهدستآؤده در آخرین همبهتگی بنییادی ،توصییفکننده سیازه واحید و زیربنیایی ؤشیترک ؤییان
صفات ؤطرحشده است .این سازه ؤشترک ،توصیفکننده شخصیتی با ویژگیهای ،بیهترتیب ،خودانگیختیه،
حهاسیت هیجانی باال ،دینداری ،قاقد خودجانبداری ،دارای هوش باال و انتزاعی و باوجدان اسیت (شا ا .)۴
با ویژگیهای بهدستآؤده در همبهتگی بنیادین پنجم ،ؤیتوان سازه زیربنایی و ؤشترک ؤییان دو پرسیشناؤه

صفات قرآنی و کتل را «ؤتدین درونگرا و هوشمند» ناؤید .ایین سیازه ؤنبیع تغیییرات در صیفات ؤطرحشیده
است و تبیینکننده نقطه اشتراک دو پرسشناؤۀ در دست بررسی است.
دین داری
فیدان خود
جانبداری

با وجدان
متدین
درون گرا
حساسیت
هیجانی

باهوش
درون گرایی

شکل  :5همبستگی بنیادین پنجم

بحث و نتیجهگیری

ؤیشود .لرا شناخت ؤسلفههای آن ؤحل توجه روانشناسان بوده است .از سیوی دیگیر ،تحقیقیات
بیانگر آن است که شناختها ،عواطف و شیوههای رقتاریای که دین بر آن تأکید کیرده بیا اخیتالل
اقهردگی ارتباط قراوان دارد (باس ی 2000؛ شاددل و نورباال

 .)137۵بنابراین ،پژوهش حاضیر بیا هیدف

بررسی روابط ؤتقابل ؤیان صفات شخصیتی کتیل و صیفات قرآنیی انجیام گرقیت .یاقتیههای ایین
پژوهش نشان ؤیدهد ؤتغیرهای گرایش ی انیزوا ،دینگرییزی ،ضیعف ایمیان ،احهیاس شکهیت،
خودجانبییداری ،ؤهییارگری اراده و آراؤییش همگییی تحییت تییأثیر سییازهای بییه نییام «ؤتییدین قییداکار
خودکارآؤد» ههتند.
نتایج اولین همبهتگی بنیادی نشان داد سازه «ؤتدین قیداکار خودکارآؤید» سیازه ؤشیترک ؤییان
نظریه شخصیتی کتل و رویکرد اقهردگی از ؤنظر قیرآن اسیت ۵0 .درصید از وارییانس ؤتغیرهیای
شخصیتی کتل (ؤهارگری اراده ،تنش ی آراؤش ،اعتماد توأم با آراؤیش) بیه وسییله ؤتغیرهیای قرآنیی
(گرایش ی انزوا ،دینگریزی ،احهاس شکهت) تبیین ؤیشود که رقم در خور ؤالحظهای اسیت .بیا
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اختالل اقهردگی از شایع ترین اختالالت روانی و از ؤوضیوعات ؤهیم بهداشیت روانیی ؤحهیوب

10۹

توجه به ؤتغیرهای ؤرتبط با این سازه ،این سازه «ؤتدین قداکار خودکارآؤد» ناؤیده شد که نماییانگر
ارتباط گروهی از ویژگی های ؤرتبط با هم در ؤیان دو نظریه ؤزبیور اسیت .ایین سیازه ؤعرقیکننیده
گروهییی از اقیراد بییا اییین ویژگیهییا اسییت :تقییید بییه ؤییرهب و باایمییانبودن ،قییداکاری و دوری از
خودشیفتگی ،خودکارآؤدی و ققدان احهاس شکهیت ،تجربیه آراؤیش بیشیتر و اضیطراب کمتیر،
ؤهارگری اراده و خودکنترلی و اجتماعیبودن و زودجوشبودن.
این یاقته (ارتباط دینداری با ؤهارگری اراده) همهو با یاقته رقیعی هنر و جانبزرگی ( )138۹است.
در واقع ،با اقزایش نمره ؤرهبی اقراد ،نمرههای خودؤهارگری آنها اقزایش ؤییابد و هرنیه تقیید بیه
اخالق باالتر ؤیرود ،توانایی در خودؤهارگری اقزایش ؤییابید (همیان) .پژوهشهیای دیهیموند و
همکاران از این یاقته پژوهش حمایت ؤیکند .این پژوهشگران نشان دادند بین دینداری نوجوانان و
خودؤهارگری ،رابطه ؤ بت ؤعناداری وجود دارد و هر دو ؤتغیر دینداری و خودؤهیارگری بیا کیاهش
رقتارهای ؤجرؤانه همچون ؤصرف الکل و ؤاری جوانیا در ارتبیاط اسیت .باؤیهیتر 1و ایکهیالین

2

( )200۴نیز نشان دادند اخالق ؤیتواند به ؤردم در زؤینه هماهنگی در زندگی اجتماعی یاری رسیاند؛ اؤیا
آنها از خودؤهارگری بینیاز نیهتند .آنها ؤعتقدند اخالق پیوند ؤهتحکمی با دین دارد؛ از ایین جهیت کیه
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یهود و ؤهیحیت بیشتر احکام عشره (دهقرؤان) اعمال خودخواهانه را ؤحکوم ؤیکند و حتیی هفیت گنیاه
بزرگ نون شکمپرستی ،غرور ،حرص و تنبلی در ؤرهب کاتولیک را ؤیتوان اشیارهای بیه کوتاهیهیا در
ؤهئله خودؤهارگری تلقی کرد .اقزون بر اینکه نهار قضیلت کاردینال (دوراندیشیی ،عیدالت ،بردبیاری و
اعتدال) بر خودؤهارگری ؤتکی است و آن را تأیید ؤیکند.
در آؤوزههای دین اسالم نیز بر خودؤهارگری در عرصیههای ؤختلیف قیردی و اجتمیاعی تأکیید
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قراوانی شیده اسیت .ایین عنیوان در قالیب ؤفیاهیمی نیون «تقیوا»« ،صیبر»« ،ور »« ،عفیت»،
«اعتدال»« ،کظم غیظ» و  ...ؤطرح شده است .در نتیجه ؤیتوان گفت انهان در نگیاه اسیالؤی بیا
خودؤهارگری در برابر قرؤانهای الهیی و ؤصییبتها (اؤیور ناخوشیایند) و خودؤهیارگری در برابیر
ؤعاصی و گناهان (اؤور خوشایند) ،ؤتخل به قضیلت «تقوا» خواهد شد .از طرف دیگیر ،بیه نظیر
ؤیرسد ،در نگاه اسالؤی ،الزؤه خودؤهارگری ،نوعی غنیا و بینییازی از ؤیال ،ثیروت ،انهیانها و
1. Baumeister, R. F.
2. Eixline, J.

ؤظاهر دنیای ؤادی است تا در سایه آن انهان بتواند بیرای هیدقی بیاالتر (کمیال الهیی) خیود را از
کشش به سوی آنها حفظ کند.
یاقته دیگر (رابطه ؤیان دینداری و ققدان اضطراب) همجهت با برخی پژوهشهیا اسیت (جماالی
1

1381؛ روغنچی 138۴؛ جعوری صدری و فتحی امدم 1388؛ مدرتی میرکوهی و ورمایی 138۹؛ فرانسیس و دیگران
2

200۴؛ نانی می ر و دیگاران

200۶؛ کایم 2008 3؛ کازدی 4و دیگاران  .)2010بیه طیور کلیی یاقتیههای ایین

پژوهشها حاکی از آن است که ؤسلفههای دینداری یعنی التزام به رقتار دینی ،عواطف و احهاسات
دینی و باورهای دینی اقراد رابطیه ؤعکیوس و ؤعنیاداری بیا نشیانههای ؤرضیی ،یعنیی اضیطراب و
اقهردگی و ناسازگاری اجتماعی ،دارد.
نتایج دوؤین همبهتگی بنیادی نشان داد سازه «سهتایمان بیکفایت» سازه ؤشترک ؤیان نظریه
شخصیتی کتل و رویکرد اقهردگی از ؤنظر قرآن است .این همبهتگی بنیادی نشانگر آن است که
رابطه ؤعناداری بین ؤتغیرهای قرآنی (احهاس شکهت ،خودجانبداری ،نوسان خلقی) و ؤتغیرهای
شخصیتی کتل (ؤهارگری اراده ،خودکفایی ،پایداری هیجانی) وجود دارد و  3۴درصد از واریانس
ؤتغیرهای شخصیتی کتل به وسیله ؤتغیرهای قرآنی تبیین ؤیشود .این یاقته (ارتباط احهاس
پژوهش ها حاکی از آن است که نق

در خودؤهارگری با نااؤیدی و اقهردگی ؤرتبط است .از

سوی دیگر ،در خصوص ارتباط ؤ بت بین صفات قرآنی و صفات شخصیتی کتل ،بدیهی است
نوسان خلقی ،که طب توضیح ؤطرحشده شاؤل نوسانات خلقی شدید بین رضایتمندی ی
نارضایتی ،ارزشمندی ی حقارت و شادی ی غمگینی است (فیاض بهرامی احسان اوو13۹۴ ،

ص،)12۶

با ؤتغیر شخصیتی ناپایداری هیجانی در رابطه باشد.
در خصوص ؤوضو ؤهارگری اراده و ؤتغیر خودجانبیداری کیه رگیههایی از خودشییفتگی را در
1. Francis, L.
2. Nonnemaker, J.
3. Kim, J.
4. Kézdy, A.
5. Rokke, P. D.
6. Deutsch, A. N.
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شکهت و ققدان ؤهارگری اراده) همهو با یاقته (روکی 1۹8۹ 5؛ دوتش  )1۹78 6است .یاقتههای این
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خود نمایان ساخته ،وهس 1و همکاران ( )200۵پیشنهاد دادند که زیربنای خودشییفتگی خیودکنترلی
اندک است ،و خودکنترلی اندک ،در اقراد خودشیفته ؤنجر به پرخاشگری ؤیگیردد .بیه طیور کلیی
خودؤهارگری ؤفهوم ؤرکزی خود است و کلیدی بیرای ؤوققییت در زنیدگی ؤحهیوب ؤیشیود .در
حقیقت ،خودؤهارگری به قرد در جلوگیریکردن از پاسخ ییا ؤهیارکردن آن و تولیید پاسیخ ؤتفیاوت
کمک ؤی کند .خودؤهارگری ناکاقی با ؤشکالت هیجانی ،ققدان ثبیات و پاییداری و شکهیتهای
ؤختلف در اجرای برناؤه ،ؤشکالت ارتباطی و شکایات روانشناختی ارتباط دارد (بایمستر و هم ااران

 .)2007لرا طبیعی است بین احهاس شکهت ،نوسان خلقی و ؤهیارگری اراده رابطیه ؤنفیی وجیود
داشته باشد .زیرا ؤهارگری اراده ناکاقی با ناپایداری هیجانی و ققدان ثبات ارتباط دارد.
نتایج سوؤین همبهتگی بنیادی نشان داد سیازه «ؤتیدین دوسیوگرا» سیازه ؤشیترک ؤییان نظرییه
شخصیتی کتل و رویکرد اقهردگی از ؤنظر قرآن است .در حقیقت ،یاقتیههای ایین پیژوهش نشیان
ؤیدهد ؤتغیرهای خودجانبداری ،دینداری ،ققدان نوسان خلقیی ،کنیارهگیری ،سیلطهگری ،هیوش
عینی و اعتماد توأم با آراؤش همگی تحت تأثیر سازهای به نام «ؤتدین دوسوگرا» ههتند .زییرا سیازه
سوم ؤتشکل از صفاتی است که بهنوعی در دو قطب ؤتضاد ؤ بت و ؤنفی قرار دارند که خیود اشیاره
112
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به دوسوگرایی این سازه است.
همچنین ،نتایج سوؤین همبهتگی بنیادی ،بیانگر آن است کیه رابطیه ؤعنیاداری بیین ؤتغیرهیای
قرآنی (ققدان نوسان خلقی و دینداری و جانبداری) و ؤتغیرهای شخصییتی کتیل (اعتمیاد تیوأم بیا
آراؤش ،سلطهگری ،کنارهگیری ،هوش عینی) وجیود دارد 27 .درصید از وارییانس ؤتغیرهیای کتیل
(هوش عینی ،سلطهگری ،کناره گیری و اعتماد توأم با آراؤش) بیه کمیک ؤتغیرهیای قرآنیی (ققیدان
نوسییان خلقییی ،دینییداری و خودجانبییداری) تبیییین ؤیشییود .طب ی یاقتییههای پییژوهش حاضییر،
خودجانبداری ،سلطهگری ،هوش عینی و کنارهگیری با هم ارتباط ؤ بیت دارنید .بیه عبیارت دیگیر،
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اقراد خودجانبدار ،تمایل به ؤهار دیگران و تهلط و نظارت بر آنیان بیرای رسییدن بیه اهیداف خیود
دارند ،و پیرو اصول اخالقی نیهتند.
نتایج نهارؤین همبهتگی بنیادی نشان داد سیازه «ؤیسؤن ؤتواضیع و خودسیرزنشکننده» سیازه
ؤشترک ؤیان نظریه شخصیتی کتل و رویکرد اقهردگی از ؤنظر قرآن اسیت .در حقیقیت ،یاقتیههای
این پژوهش نشان ؤیدهد ؤتغیرهای باایمانبودن ،ققدان گرایش انزوا ،احهاس شکهت ،ناپایداری
1. Vohs, K. D.

هیجانی ،اتکا به نفس ،ؤردمگریزی و گروهؤحیوری همگیی تحیت تیأثیر سیازهای بیه نیام «ؤتیدین
ؤتواضع و خودسرزنشکننده» ههتند.
و درنهایت در خصوص آخرین و پنجمین ریشه همبهتگی ،نتایج بیانگر آن است کیه ؤتغیرهیای
درونگرایی ،دینداری ،ققدان خودجانبداری ،هوشیمندی ،باوجیدان و حهاسییت هیجیانی همگیی
تحت تأثیر سازهای به نام «ؤتدین درونگرا و هوشمند» ههتند .این سازه ویژگیهایی دارد که عبارت
است از :دی نداری ،برخورداری از هوش انتزاعیی ،درونگراییی ،قیداکاری و ققیدان خودجانبیداری،
حهاسیت هیجانی و باوجدانبودن.
بنابراین ،این دو ؤقیاس (اقهردگی از دیدگاه قرآن و کتل) با هم بهیار در ارتباطاند و این ارتبیاط
در قالب این پنج سازه بنیادین و زیربنایی تجلی یاقته است که در هر کدام از این سیازهها ،ارتبیاطی
ؤتفاوت ؤیان عواؤل دو ؤقیاس وجود دارد کیه ؤیتیوان در آن ،سیبکهای ؤتفیاوت ارتبیاط عواؤیل
اقهردگی از دیدگاه قرآن و صفات شخصیتی را ؤالحظه کرد.
در انتها ،ؤیتوان از ؤحدودیتهای پژوهشی این تحقی به ناؤمکنبودن اسیتفاده از نمونیهگیری
تصادقی و حتی دربرنگرقتن اقراد سایر قشرهای اجتماعی و با شغلهای گوناگون به عنوان نمونیه در
قرآن و اقهردگی اساسی صورت گیرد.
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