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دهچکی
هاي موجود در ها و شباهتکند و ایشان را در تشخیص تفاوتها توسط محققان کمک میتر این دیدگاهها با هم، به شناخت دقیقتعیین الگوهاي تربیتی و مقایسه تطبیقی آن

هاي ر و اصالح رفتار از منظرهاي تربیتی مختلف، ریشه در تفاوتهاي تغییسازد و در تولید دانش بومی نقش مؤثري خواهد داشت. تفاوت روشها، توانمند میروشمبانی، اصول و
کنترلی به عنوان عاملی موثر در تغییر و اصالح رفتار، در دو نگرش -ها از تربیت دارد. در این مقاله، مفهوم خودها و تعریف آنشناختی این دیدگاهمبنایی و خصوصاً مبانی انسان

خود را در مواجهه با شود که انسانکنترلی موجب می-فعالی را براي انسان در فرایند رشد و تربیت قائلند، مورد مقایسه قرار گرفته است. خودعلمی و دینی که هر دو نقش پویا و 
شود. روش مورد استفاده در این کند که منجر به آسودگی و سالمت روان میرو احساس رضایتی را در وي شکوفا میبداند و از اینمحرکات بیرونی و درونی، فعال و منشأ اثر

باشد که ضمن آن، پژوهشگران ابتدا به توصیف و تحلیل دیدگاه هاي فلسفی میهاي رایج در پژوهشتحلیلی و استنباط منطقی است. این روش یکی از روش-پژوهش، توصیفی
ها نشاناند. یافتهها پرداختهکنترلی و مقایسه آن-هاي خودط منطقی و تبیین اصول و روشگري مبادرت ورزیده و سپس به استنباالسالم و نظریه خودتعیینتربیتی امام علی علیه

گري به سوي رضایت فردي از خویش است و استفاده از این اصل محدود به کنترلی در نظریه علمی خودتعیین-هاي مبتنی بر اصل خودگیري روشاند که جهتگر این نکته
تر، هم تجارب عینی و هم السالم به سوي رضایت الهی است و کاربرد آن در حد وسیعگیري در نگاه تربیتی امام علی علیهکه این جهتشد؛ درحالیباتجارب عینی و دنیوي می

تر است.شناختی و معنوي انسان، موافقشناختی، جامعهعنوان یکی از چهار بعد زیستی، روانگیرد و با بعد معنوي بهمعنوي را در بر می
السالمگري؛ امام علی علیهخودکنترلی؛ خودتعیینکلید واژه ها:

مقوله انسانى است. همهترینحیاتیتوجه به )،Education(تتوجه به تربی
نگرش به نوع هاشقاوتو هاسعادتو فسادها وهاصالحها، ی ها و نابسامانیبسامان
موضوع تربیت و . گرددی بازمکارگیري آن در زندگیو بهتربیتها به انسان
هاي مطرح در این اصول و روشبندي مراحل،طبقههاي آن در تعریف،چالش
هاي تربیتی است که به اندازه عمر بشر، بندي، از موضوعات اساسی دیدگاهطبقه

الگوهاي قدمت دارند و آدمی همیشه با آن درگیر بوده است؛ از این جهت است که 
و جوامع مختلف را فراهم هاانسانختى و بدبختى ، بستر خوشبپرورشیرفتاري و

ترین امور انسان و پرداختن به تربیت، در حقیقت، توجه به ضرورىبنابراین . سازدمی
هاي هاي مختلف دیدگاهموضوع تربیت، انسان است و نگرش.جامعه انسانى است

هاي او، ها و محدودیتها از وي و توانمنديتربیتی به انسان و تعریف مشخص آن
هاي تغییر و هاي مختلفی از مراحل تربیت و روشها و چهارچوببنديمنجر به طبقه
شود. شناسی تربیتی و یادگیري می) در روانBehavior modificationاصالح رفتار (

هایی که داراي نگاهی پویا و فعال به انسان هستند و نقش انسان را در نگرش
ویژه و در این پژوهش دانند، حائز اهمیتحوري میپرورش و تربیت خود، مؤثر و م

هاي موجود در این زمینه به دو دسته کلی تقسیم باشند. دیدگاهمورد نظر محققان می
هاي دینی و اخالقی ها و نظریهدیدگاه) 2هاي علمیها و نظریهدیدگاه) 1شوند: می

پذیرفته شده است که هر فرض بندي، این پیش. در این تقسیم (مبتنی بر دین اسالم)
ها نقشی پویا و فعال را براي انسان در تغییر و اصالح خود در دو دسته از این دیدگاه

) به عنوان عاملی موثر در self-managementنظر داشته و بر عامل مدیریت خود (
رشد و تعالی انسان تاکید دارند. 

و منظر علمی و دینی و با محققان در این پژوهش، بعد از بیان مبانی تربیتی از د
شناسی و ) در روانSelf-determination Theoryگري (محوریت نظریه خودتعیین

) و self-regulationبه بررسی مفهوم خودکنترلی (السالم،هاي امام علی علیهدیدگاه
اند. همچنین با توجه نقش آن در تغییر و نظم دهی رفتار و شخصیت انسان پرداخته

ها با هم را مورد بحث قرار ها، میزان هم پوشانی آناي مبنایی این دیدگاههبه تفاوت
ها خواهد دهند. بر این اساس، سؤاالتی که محققان در این پژوهش به آنمی

پرداخت، بدین قرار است: 
هاي علمی خودکنترلی و مدیریت خود در حوزه تغییر و اصالح توان روشآیا می-

هاي دینی تغییر و اصالح رفتارجزئی از مجموعه روشرفتار را، زیر مجموعه و
دانست؟

هاي ها با روشهاي علمی را، حتی با آگاهی از تفاوت مبنایی آنتوان روشآیا می-
دینی، در متن الگوهاي تربیت دینی به کار گرفت؟ 

هاي علمی در الگوهاي تربیت دینی استفاده نمود، در توان از روشچنانچه می-
الزم است؟ها توجه به چه نکاتیرگیري آنکابه

موضوعاتبهنگرشنوعاینبسطوحاضر،موضوعبهعمیق و منتقدانهنگاه
بسیاربرتر،الگوهايانتخابجهتدرتربیتی،متخصصانومربیانبرايتربیتی،

. استکنندهکمکوالزم
به منابع خارجی و در حوزه مطالعات علوم انسانی و تحقیقات تربیتی، یا غالباً

ها با یکدیگر مورد مقایسه و هاي تربیتی آنها و دیدگاهشود و نظریهغربی تکیه می
ها به هاي ارائه شده در آن نظریهبنديگیرد، و یا الگوها و طبقهارزیابی قرار می

سازي، در فرهنگ و فضاي آموزشی صورت نادرست و نامناسبی و بدون فرآیند بومی
ا مورد استفاده قرار گرفته است. در واقع به منابع غنی تربیتی در فرهنگ و تربیتی م

نشده، اسالمی کم توجهی شده و غالباً الگوهاي تربیتی وارداتی و بومی–ایرانی 
اند. شرایط فعلی گیري و هدایت تربیتی و آموزشی جامعه را به دست گرفتهجهت

سانی بر خأل بهره گیري از فرهنگ کند که محققان و پژوهشگران علوم انایجاب می
تولید ایرانی فائق آمده و تالش مجدانه اي را در عرصه شکوفایی و-غنی اسالمی

هاي سازنده مبتنی بر این فرهنگ غنی و کهن به ثمر نشانند. ها و طرحنگرش
تواند در توسعه و نشر این ها در مجامع علمی میقابل دفاع بودن این طرحمطمئناً

وثر واقع شود.                     فرهنگ م
یابی موضوع با توجه به مقوله مهم و برجسته تغییر و اصالح رفتار، ریشه

ها و الگوهاي موجود و یک نگاه عمیق به مبانی خودکنترلی و مدیریت خود در نظریه
هاي مرتبط ها منجر به درك بهتر مبانی و اصول موجود در نظریهفلسفی و تربیتی آن

شود.این مفهوم میبا 
اند که مفاهیم خودراهبري ) در تحقیق خود بیان کرده1385نادي و سجادیان (

)Self - Governanceها ) یا خودمدیریتی از نظر فلسفی به اگزیستانسیالیست
)Existentialistsگرایان () و از نظر روان شناختی به انسانHumanism نسبت داده (

هاي خودراهبري را ). در حوزه تعلیم و تربیت ریشه1990شده است (بیلر و اسنومن، 
) پیدا کرد (ویلیامز، John Deweyگرایانه جان دیویی (هاي تجربهتوان در دیدگاهمی

-self). همچنین مفاهیم خودتنظیمی (1385، به نقل از نادي و سجادیان، 2004

regulation (هاي یادگیري شناختی اجتماو خودکنترلی در نظریه) عی بندوراsocial-

cognitive theory of Banduraگري دسی و ریان () و نظریه هاي خودتعیینSelf-

determination Theory of Rayan & Deciن ()، زیمرمZimmerman( پینتریچ ،
ها در اي هستند. این نظریه)، از مبانی اصلی و پایهPintrich & Schunkو شانک (

باشند. در معارف دینی نیز مفهوم زه یادگیري مطرح میروانشناسی تربیتی و در حو
شود که خودکنترلی در مفاهیمی چون محاسبه نفس و تقوي و پرهیزگاري متبلور می

در قرآن و روایات به عنوان عاملی موثر در سعادت انسان بیان شده است. در ادامه 
ي دسی و ریان بیان گرابتدا مفاهیمی از خودکنترلی و خودگردانی از نظریه خودتعیین
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شود و سپس به بررسی این مفهوم در مبانی، اصول و روش هاي مبتنی بر دین می
شود.   السالم پرداخته میاسالم و از نگاه امام علی علیه

گري به عنوان ) گرچه نظریه خودتعیین1386از نظر پینتریچ و شانک (
-Self(ین خودمختارياي در روانشناسی یادگیري و انگیزش به ارتباط بنظریه

determination(هاي پردازد، اما در حوزهو خودتنظیمی با پیشرفت و یادگیري می
رود. ها و ارتباطات اجتماعی نیز به کار میدیگري مانند کار، سالمت، اخالق و ارزش

هایی چون رو، خودگردانی شامل مفهومی جامع و چندوجهی است که جنبهاز این
گیري، خودگردانی در سالمت فردي، خودگردانی در مدیریت خودگردانی در یاد

ها و ... را فشارهاي روانی، خودگردانی در ارتباطات، خودگردانی در اخالق و ارزش
پردازند، خودگردانی به مفهوم شود. آنچه محققان در این مقاله به آن میشامل می

گیرد. مفهوم را در برمیشناختی، هیجانی و رفتاري انسان باشد که حوزهکلی آن می
مانند ها و الگوهاي مختلف به تعابیر متعدديمورد نظر محققان، در نظریه

خودگردانی، خودمختاري، خودتنظیمی، مدیریت خود و خودکنترلی بیان شده است که 
در این پژوهش به علت در نظر داشتن یک معناي جامع، همه موارد ذکر شده به کار 

. رفته است
هاي نظري مختلف، با یکدیگر متفاوت خودگردانی با توجه به چهارچوبتعاریف 

سازي و باشد، اما بیشتر آنان بر این نکته تاکید دارند که این فرایند، مستلزم فعالمی
ها و رفتارهایی است که متوجه هدف مورد نظر است. ویژگی تقویت شناخت

مشخصی دارد و رفتارهاي شود که اهدافخودمختار یا خودگردان به کسی گفته می
گیرد. چنین فردي بر به خصوصی را براي دستیابی به مقاصد خود در پیش می

ها را به منظور کسب موفقیت، اصالح و راهبردها و اعمال خود نظارت کرده و آن
) 1998). شانک و زیمرمن (217، ص 1388کند (به نقل ازکدیور، تعدیل می

مند، افکار، که در آن فراگیر، به طور نظاممعتقدند خودگردانی فرایندي است
کند (به نقل احساسات و رفتارهاي خود را در رسیدن به اهداف مورد نظر هدایت می

) مدیریت خود یا 1999،). همچنین در تعریف دیگر، (کرسینی1388از کدیور، 
ات هاي انسان در داشتن کنترل بر افکار، احساسهمان خودگردانی، یکی از توانمندي

کند که انسان از طریق آن رفتار خود را مورد نظارت و ارزیابی و رفتار خود بیان می
کند (به نقل از کدیور، قرار داده و با توجه به معیارهاي فردي در مورد آن قضاوت می

1388 .(
شود که از منظر مدیریت خود یا همان خودگردانی شامل خرده فرایندهایی می

باشند. این خرده فرایندها عبارتند از: نظارت بر خود، ل توجه میاي مختلف قابهنظریه
). 1388آموزش خود، قضاوت درباره خود، تقویت خود و ... (به نقل ازکدیور، 
هاي رفتار داللت نظارت بر خود به توجه عمدي و خودخواسته به بعضی از جنبه

ها اگر از آنچه که نساندارد و اغلب، با ثبت فراوانی رفتار و شدت آن همراه است. ا
توانند رفتار خود را تنظیم کنند.        دهند آگاه نباشند، نمیانجام می

شناختی ذاتی در انسان وجود دارد کنند که سه نیاز رواندسی و ریان بیان می
Perceived(که زیر بناي رفتار است. این نیازها شامل نیاز به ادراك شایستگی

competence(خودمخت ،) اري و تعلق و بستگیrelatedness است. نیاز به (
خودمختاري به نیاز براي ادراك احساس کنترل، عامل بودن یا خودمختاري در 
تعامالت با محیط و یا از نقطه نظر اسنادي، به یک مکان علیت درونی ادراك شده 

یاز ). ن465، ص 86، به نقل از پینتریچ و شانک، 2000اشاره دارد (ریان و دسی، 
به خودمختاري بیشتر متمرکز بر درون است و بیانگر امیال و نیازهایی براي درك 
احساس کنترل درونی یا آزادي براي انتخاب و فعالیت است (پینتریچ و شانک، 

private). یکی از اجزاء مهم خودگردانی، رشد کالمی است. گفتار خصوصی (1386

speechبرقراري ارتباط کالمی انسان با ) کارکرد خودگردانی دارد، چون موجب
کند تا عملکرد ها کمک میشود. روش خودآموزي در تربیت افراد، به آنخودش می

، ص 1388کالمی خود را مدیریت و به عبارتی خودگردان کنند (به نقل ازکدیور، 
225 .(

de Charm’s(چارمز) در گزارش خود از تحقیقات دي1386پینتریچ و شانک (

کنند که طبق تحقیق دي بیان می)Glass & Singer(سینگرگالس وین همچنو )
) بر روي جهت گیري درونی (خودمختاري)، کودکانی که محیط را 1976چارمز (

آمدها، شایستگی ادراك شده کنند، کنترل درونی بیشتر بر روي پیتر ادراك میدرونی

)، 1972گالس و سینگر (دادند و پژوهشباالتر و انگیزش تسلط بیشتري نشان می
کنند که بر محیط خود کنترل دارند، نشان داد که زمانی که افراد احساس می

کنند. پینتریچ و هاي آزاردهنده را بهتر تحمل و در سطح باالتري عمل میمحرك
کنند که دو خصوصیت بافتی که خودمختاري را تقویت ) بیان می1386شانک (

ده شده و بازخورد مثبت در ارتباط با شایستگی و کنند، میزان حق انتخاب دامی
است. با توجه به چهارچوب مفهومی که زیمرمن درباره )self-efficacy(خودکارآمدي

هاي اصلی خودگردانی با سایر مفاهیم این خودگردانی ارائه داده است، یکی از تفاوت
عطوف به هدفش، است که در این فرایند، انسان همیشه در انجام وظایف و تکالیف م

وناديپژوهشبربنا). 217، ص1388حق انتخاب دارد (به نقل از کدیور، 
میزانفراشناخت،ومسئلهحلانتقادي،تفکرآموزش،)1390(همکاران

.         بردمیباالراافرادخودکنترلیوخودمدیریتی
هایی وجود دارد که ها و ظرفیتدر مبانی و اصول اعتقادي دین اسالم زمینه

باالهینظارتتبیینبااسالمارزشیدر تحقق مفهوم خودکنترلی، بسیار موثرند. نظام
گرفتننظردرباگیرد،میبردرراانسانابعاد زندگیتمامیکهخودممتازهايویژگی
بیانباسازد،میپذیرامکانراانساناعمالجزاي کاملکهانسانبرايابديزندگی

آگاهیواختیاروانسانتکریمباانسان،عامل سعادتترینمهمبعنوانآنآثاروتقوا
طرفازوسازدمیفراهمراانساندرسطحتریندر عالیخودکنترلیتحققزمینهاو

جمله(ازآنآثارتحققوهاارزشاینبهگرایشتذکر وبرايعملیتمهیداتدیگر
). التفات و توجه به حرام 1385(سجادي، استارائه شدهاسالمدیندرخودکنترلی)

سازند هایی هستند که فرد مسلمان را خودکنترل میو حالل و پرهیز از گناه، شیوه
و اهداف ها). اسحاقی در کتاب سلوك علوي به ویژگی1388(ابطحی و همکاران، 

ها مانند اصالح کند. این ویژگیالسالم اشاره میتربیت اسالمی از نگاه امام علی علیه
و تزکیه نفس، عبادت بودن تربیت و اصالح نفس، هماهنگی با فطرت انسان و همه 

ابعادو همچنین اهداف تربیتی مانند پرورش. نگري به ابعاد وجودي انسان و ..جانبه
وگرایىخدا، آخرتسوىبهانساندادنسوقوسان، حرکتانشخصیتىووجودى

لطافتکردنشکوفاوجهاندرخویشپایگاهازانسانکردنپروا پیشگى، آگاه
گر نقش فعال و موثر او، همگی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم، نشانوجودى

نکته حائز باشد. البته این انسان در تعیین رشد و سعادت یا افول و شقاوتش می
اهمیت است که این پویایی و تحرك در سطحی باالتر، تحت نظارت و کنترل رب 

هاي انسان بر روي خود و محیطش با ها و کنترلکریم است و همه مدیریت
خواسته، کارگیري معیارهایی که مورد نظر خداوند است، و نه با معیارهایی خودبه

م وظایف دینی خود، تمرین خودکنترلی گیرد. از این منظر فرد در انجاانجام می
بیند. در واقع نظام ارزشی که همیشه خدا را ناظر بر اعمال خود میکند درحالیمی

اي است که در غالب سطوح آن، توجه به فرایند خودکنترلی به طور اسالم به گونه
اشد آشکار و نهان، وجود دارد و اساساً براي اینکه فردي بتواند یک مسلمان واقعی ب

باید قبالً توانسته باشد بر همه جوارح و جوانح خود کنترل و تسلط پیدا کرده و توانایی 
مدیریت بر خود را کسب کرده باشد.

تري نسبت به از بین مفاهیم و اصول تربیت اسالمی، تقوا به صورت جامع
معنايبهوقایهازمفاهیم دیگر، معناي خودکنترلی و خودمدیریتی را دربردارد. تقوا

آنچهوهازشتیازراانساناست کهدرونیومعنويحالتوملکهوآیدمینگهداري
دراسالمیهاياعتقاديثمرهتریندارد و مهممیبازاست،متعالخداوندنهیمورد
.باشدمیو معادتوحیدوخداشناسیزمینه

ته؛ فانها النجاه غدا واوصیکم عباد اهللا بتقوى اهللا و طاعالسالم: امام علی علیه
کنممیرا به تقواى الهى و فرمان بردارى او سفارش بندگان خدا! شماالمنجاه ابدا؛

، به نقل از 161خطبه ،همان(رهایى جاودان استکه نجات فردا در آن است و مایه
اسحاقی).

السالم درباره تقوا بیان شده امام علی علیهتعاریف و توصیه هاي متعددي از
ست:ا

گریزهاییو هاکششمنشأمقدس و متعالی که نیرویی،ی است روحییتقوا نیرو-
و هاپستیاز و گریز،معنوي و فوق حیوانیهايارزشکشش به سوي ،گرددمی

.)1354(مطهري،ماديهايآلودگی
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مسلط بر دهد و آدمی راانسان شخصیت و قدرت میتقوا حالتی است که به روح-
.)1354(مطهري،نمایدمی» خود«الک خویشتن و م

زنجیر وبر این معنی تاکید شده که تقوا حفاظ و پناهگاه است نهالبالغهنهجدر -
است اما پناهگاه مانع » مانعیت «. قدر مشترك پناهگاه و زندان تزندان و محدودی

خطبه غه،البال(نهجو استعدادهاهاموهبتزندان مانع بهره برداري از و،استخطرها
157.(

نه یعنی،استهاآزاديد که تقوا مایه اصلی نکنتصریح می228در خطبه امام -
.تاسهاآزاديهمه منشأبلکه منبع و،تنها خود قید و بند و مانع آزادي نیست

با اینکه اصرار شده که تقوا البالغه،نهجدر کند که ) بیان می1354(مطهري-
شود که توجه داده میاین نکتهه گناه و لغزش، ببرابردرنوعی ضامن و وثیقه است 

ورزد. تقوا نگهبان غفلتآنیدر عین حال انسان از حراست و نگهبانی تقوا نباید 
و انسانمتقابلدرباره نگهبانی السالمعلیهعلی . انسان است و انسان نگهبان تقوا

در صیانت تقوا ت کنید و خود راهمانا تقوا را صیان«...:دفرمایمی189در خطبه تقوا 
»دهید.قرار

علیالموجبهوعلیکماهللاحقفانهااهللابتقوياهللاعباداوصیکم: «فرمایندامام می-
راشماخدا،بندگان«؛ »اهللاعلیبهاتستعینواوباهللاعلیهاتستعینواانوحقکماهللا

حقیآورندهپدیدوشماهدهعبراستالهیحقتقويهماناتقوا،بهکنممیسفارش
مددباوگردیدنائلتقوابهخداازمددباکهکنممیسفارشخداوند،برشماازاست
.»برسیدخدابهتقوا

مالکیتوضبطاثرشکهمعنويوروحیحالتیکعنوانبهتقوا،16خطبهدر-
ورا ضعفبودننفسهوايمطیعوتقواییبیالزمهواستشدهذکراستنفس
نفسانی بیان هواهايوهاي شهوانیمحركبرابردربودنشخصیتبیوزبونی

اینوندارداختیاريوارادهخودازکهاستزبونیسوارمانندبی تقواانسان. کندمی
وقدرتتقوابنابراین الزمهرود،میهستدلخواهشکهجاهربهکهاستمرکب

.استبودنخودوجودحوزهمالکوداشتنمعنويشخصیتواراده
آن نیست،منطقیمفهوممرادف با مفهوم پرهیز حتی به البالغهنهجمفهوم تقوا در -

آید وزیاد پدید میهايتمریناست روحانی که بر اثرنیروییالبالغهنهجتقوا در 
مقدمه پدید آمدن این حالت روحانی پرهیزهاي معقول و منطقی از یک طرف سبب و

. با توجه روداست و از لوازم آن به شمار میآننتیجهو از طرف دیگر، معلول و ،است
عیننهواستپرهیزعیننهتقواالسالم،امام علی علیهمنطق، در12به خطبه 

اموري چون پرهیز از محرمات کهمقدسوروحیاستنیروییبلکهخدا،ازترس
.)1354(مطهري،داردخوددنبالبهراالهی و ترس از خدا

کند و به آن ، روح را نیرومند و شاداب میکند که تقوا) بیان می1354مطهري (-
واهد خود را از گناهان بخبهره باشد اگر انسانی که از این نیرو بی.دهدمصونیت می

کنار بکشد و انزوا و گوشه گیري اختیار محیطازبدارد ناچار است محفوظمصون و
را رهانیروي روحانی تقوا در روح فردي پیدا شد ضرورتی ندارد که محیطما اگراکند

د.دارکند، بدون رها کردن محیط خود را پاك و منزه نگه می
تقوا در امروز دنیا براي انسان به منزله البالغه آمده است کهنهج189در خطبه -

.وي بهشت استو در فرداي آخرت راه به س،سپر استیک حصار و به منزله یک
که شدهو مستحکم تشبیه تقوا به پناهگاهی بلندالبالغهنهج155در خطبه -

.قادر نیست در آن نفوذ کنددشمن
کندمعنوى و روحى واکسینه مىهايبیماريو هاآسیبانسان را در مقابل تقوا -

و ) خودکنترلیتوان تقوي پیشه کرد (قرار گرفتن در فرایند (علیقلی). اینکه چگونه می
خودکنترل) شد، در فرایند خودکنترلی که از روایات و متون مختلف دینی با (متقی

شود، در قالب چهار مرحله مشارطه، مراقبه، توجه به دیدگاه اسالم استنباط می
گویند. معناي شود. به مجموع این چهار مرحله مرابطه میمحاسبه و معاتبه بیان می

بانی کردن است که این واژه به نگهبانی از مرزهاي و دیدهلغوي مرابطه، نگهبانی 
توان از شود که در اینجا و در پیوند با بحث خودکنترلی مییک کشور نیز اطالق می

آن به معناي نگهبانی انسان از مرزهاي وجودي خویش استفاده نمود.

پاسخ به سؤاالت پژوهش: 

در ذیل به سؤاالت ت گرفته،هاي صورمحققان با توجه به توضیحات و تحلیل
دهند.  پژوهش پاسخ می

هاي علمی خودکنترلی و مدیریت خود را در حوزه تغییر و توان روشآیا می
هاي دینی تغییر و اصالح رفتاراصالح رفتار، زیر مجموعه و جزئی از مجموعه روش

هاي فردي و شخصی را زیر مجموعه اهداف و دانست؟ چنانچه اهداف و ارزش
هاي دینی و الهی فرض کنیم (پیش فرضی که در انتخاب آگاهانه بینش دینی ارزش

توان اصول و شود)، میبه سبب صالحیت و کامل بودن دین اسالم پذیرفته می
هایی هاي رسیدن به آن اهداف شخصی را نیز جزئی از مجموعه اصول و روشروش

د.    گردنهاي الهی میدانست که موجب تحقق اهداف و ارزش
ها با هاي علمی را، حتی با آگاهی از تفاوت مبنایی آنتوان روشآیا می

توان از هاي دینی، در متن الگوهاي تربیت دینی به کار گرفت؟ چنانچه میروش
ها توجه به کارگیري آنهاي علمی در الگوهاي تربیت دینی استفاده نمود، در بهروش

و در بررسی مفهوم خودکنترلی و خودگردانی الزم است؟ در پژوهش حاضر چه نکاتی
ها و راهبردهاي ذکر شده از هر دو منظر، داراي تشابهات از نظر علمی و دینی، روش

هاي علمی، در کارگیري روشباشند گرچه در ظاهر بیان، متفاوتند. اما در بهزیادي می
روش مورد نظر دار باید توجه داشت که متن الگوهاي تربیت دینی و براي افراد دین

صورت جامعه دینی و هاي دینی به کار گرفت، در غیر اینرا با پیش فرض
هاي اصلی بینش و اعتقاد عملکردهاي آن به سمت از دست دادن پیش فرض

ها را که همان اسالمی گرویده و به تدریج تمایز اصلی خود با دیگر دیدگاه
خودکنترلی بدون پیش از دست خواهد داد. چنانچه مفهوم خدامحوري است، 

ها و الگوهاي کارگیري و استفاده از روشهاي اسالمی براي افراد بیان شود، بهفرض
کم شود احساس اتکا به خود و خودمحوري در فرد رشد پیدا کرده و کمآن موجب می

از معیارهاي دینی به سمت معیارها و منافع شخصی گرایش پیدا کند. بنابراین بیان 
هاي ها با روشدر قالب مبانی و اصول دینی و سپس مطابقت آنهاي علمیروش

مطلوب و موکد این تحقیق بوده است و موجب انسجام و مطرح شده در دین،
شود.       ها به افراد میبندي بهتري در ارائه روشطبقه

بحث
دین بر اساس مطالعات انجام شده، استنباط و نتایج گرفته شده توسط محققان ب

باشد؛شرح می
کنند؛ در فرایند خودکنترلی از هر دو منظر دینی و علمی، بر عوامل زیر تاکید می
هاي خودآگاهی و شناخت فرد از خودش، قدرت اراده با انگیزه درونی و در انتخاب

آگاهانه و آزاد، تصمیم به تغییر و بهبود شرایط، استفاده از راهبردهاي مناسب، نظارت 
هاي مثبت و منفی در مقابل ردي بر روند رسیدن به اهداف، ارائه واکنشو ارزیابی ف

ها و رفتارهایی که در جهت یا خالف جهت اهداف مطلوبند. انتخاب
رسیدن به اهداف، گرچه کنترل و مدیریت خود نقش اساسی در رشد و بالندگی،

ها، ختیاحساس رضایت و شایستگی و تقویت اعتماد به نفس و مقاومت در برابر س
هاي وجودي انسان، فرایند ارتباطش با خود، محیط و دارد، اما به خاطر پیچیدگی

هاي درونی انسان تحتانگیزهه شده، و اراده ودیگران، فرایند خودکنترلی نیز پیچید
ها را به عنوان عوامل توان آنگیرد و بدین سبب، دیگر نمیتأثیر این شرایط قرار می

فرایند خودگردانی و خودکنترلی در نظر گرفت. از این رو ثابت و همیشگی در 
ها جوابگو الگوهاي خودکنترلی و مدیریت خود درباره همه اهداف و موقعیت

ها و وسعت دنیاي درون و بیرون باشند.  انسان خودگردان در مواجهه با پیچیدگینمی
تر از همه وسعت تنها با اتصال پیوسته به منبعی نامحدود و مطلق که فرااز خود،

درون و بیرونش باشد.
تنگچارچوبازخارجکندمیمعرّفیانساناسالم براياهداف تربیتی که دین 

بلکهنداردتزاحمییکدیگرباافراداهدافتنهانهحالتایندرباشددنیایی میومادي
باشند چون اصول و معیارهاي مشترکی در میهممؤیدوجهتویک راستادر
که در شود. درحالینظر گرفته میسیدن به اهداف، از یک منبع کامل و جامع درر

دهند، ممکن است هاي تربیتی که اصالت را به انسان و خواسته هاي او میدیدگاه
اهداف و خواسته هاي مطلوب افراد در تضاد یا تناقض باهم باشد که این مطلب 

دهد. فرایند خودکنترلی در دیدگاه رار میالشعاع قها را تحتفرایندهاي خودگردانی آن
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رسیدن به نتایج و اهداف مطلوب و ارزشمند السالم،اسالم و از نگاه امام علی علیه
هاي دیگر چنین تضمینی بیان نشده کند اما در دیدگاهانسانی و الهی را تضمین می

ساس هنجار ها معیار سنجش و رشد فرایند خودکنترلی را، فردي یا بر ااست چون آن
اند.جامعه و الگوهاي آن قرار داده

است و به خوبی این مفهوم را دیدگاه دینی حامی و پشتیبان فرایند خودکنترلی
دار داراي خودمدیریتی پروراند و اینکه افراد دینهاي خود میدر مبانی، اصول و روش

بزرگی، رفیعی هنر، جان (و خودگردانی باالتري باشند نتیجه اي منطقی است
). اما دیدگاه علمی پشتیبان و حامی همه اهداف ارزشمند انسانی و الهی 1389

رسیدن به نتایج مطلوب شخصی بر اساس معیارهاي نیست و صرفاً تضمین کننده
باشد و تنها مسائل اخالقی و انسانی که در راستاي منافع شخصی انتخابی فرد می

است.  باشد در این فرایند مهم و قابل پرداختن
گري به سمت رضایت گیري فرایند خودکنترلی در نظریه علمی خودتعیینجهت

السالم به سمت گیري از منظر دینی و نگاه امام علی علیهفردي است ولی این جهت
گردد.  رضایت الهی است و رضایت فردي در پرتو رضایت الهی حاصل می
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ومذهبیگیريجهترابطه). 1389. (مسعودبزرگی،جان. حمیدهنر،رفیعی

31-42ص. 1. سومسال. دینویشناسروانمجله. خودمهارگري
برنگاهیبا(اسالمینظارتوکنترلنظامدرخودکنترلی). 1385. (علیسجادي،

مرکزصادق،اندیشهنامهفصل). مدیریتهاينظریهدرخودکنتريجایگاه
3-16ص. 23. السالمعلیهصادقامامدانشگاهتحقیقات

تفکرآموزشتأثیر). 1390. (محسنر،گلپرو. مریمشکن،گردان. علینادي،
مجله. دانشجویاندرخودراهبریادگیريبرفراشناختومسئلهحلانتقادي،
53- 61ص. 2و1. 2.درسیریزيبرنامهدرپژوهش

خودراهبريسنجشمقیاسهنجاریابی). 1385. (ایلنازسجادیان،. علیمحمدنادي،
فصل. اصفهانشهرهايدبیرستاندخترآموزاندانشمورددریادگیري،در

111-132ص. 18. پنجمسال. آموزشیهاينوآورينامه
). قم: ناصر1384. دشتی، محمد. (البالغهنهجالسالم. امام علی علیه

تربیتدر) ع(علىامامراهبردهاى(علوىسلوك). ؟. (حسینسیداسحاقی،
)1(المیاسمعارفودینحوزهدیجیتال،کتابخانه). فرزندان

ها، انگیزش در تعلیم و تربیت: نظریه). 2002پینتریچ، پال آر. شانک، دیل اچ. (
). تهران: علم1386. شهرآراي، مهرناز. (تحقیقات و کاربردها

اهللاآیتحضرترهبرىمعظممقامدیدگاهازالبالغهنهجعلیقلی، محمد مهدي. (؟). 
)1(ین و معارف اسالمیکتابخانه دیجیتال، حوزه داى. خامنهالعظمى

. تهران: سمتروانشناسی یادگیري). 1388کدیور، پروین. (
دومچاپالبالغه.نهجدرسیري). 1354مطهري، مرتضی. (
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