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  یبا خودآگاه یآگاه خدا ۀرابط
  ***بزرگی مسعود جان / **ابوالقاسم بشیري / *میانجی ةرعلیزادمسعود نو

  دهكيچ
 یدر خودآگـاه  ین نقش خداآگاهییو تبی، و خودآگاه ین خداآگاهیرابطۀ ب یهدف پژوهش حاضر بررس

ـ    225تعداد . باشد یم يدادیرو پسو همبستگی  پژوهش از نوع نیروش ااست.   یوة تصـادف ینفـر، بـه ش
ـ و مق یشـده توسـط آزمـون خـداآگاه     يگردآور يها داده ند.ي شدریگ نمونه يا خوشه ـ ی  یاس خودشناس
ـ  یانسجام ـتفاده از  برخوردارنـد  الزم یـی از اعتبـار و روا ه ک ـتگی   ، بـا اس ـ  یپهمبس ون و یرسـون، رگرس

  شدند.ل یه و تحلیتجزدیگر  يآمار يها شاخص
 یخـداآگاه بت وجود داشته، ی رابطۀ معنادار مثو خودآگاه ین خداآگاهیه بکپژوهش نشان داد  يها افتهی

ـ از د یت از بعد مهمیاکن پژوهش حیج ایدارد. نتا یننده در خودآگاهک ینیب شینقش پ ـی ، در تبيدار نی ن ی
ـ ، میزان خداآگاهیش میدارد. با افزا یشناخت روان يردهاکارکآن در  یاثربخش یچگونگ  یزان خودآگـاه ی

ـ ، میمـذهب  يبنـد یو پا یشناخت نید یو آگاهسطح دانش  ين با ارتقایافت. همچنیش خواهد یز افزاین زان ی
ـ عامـل بن منزلـۀ  به  ین، خداآگاهیابد. بنابرای یش میافراد افزا یو خودآگاه یخداآگاه ن وحـدت، در  یادی

ـ  دیو توح یپارچگ یک، »خود«بهتر  يور نشکرا در  یند خودآگاهیانسان، فرا یرأس سازمان روان  یافتگی
  دهد. یر قرار می، تحت تأثیختشنا روان يردهاکارکگر یت و دیشخص

  .يدار نیر، دک، ذی، خود، آگاهی، خودآگاهیخداآگاهها:  کلیدواژه
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  مقدمه
شناسـی   یراً اندیشـمندان روان اتب و اخکان، میرباز مورد توجه ادیه از دترین مسائل بشري، ک از مهم یکی

ت آن در یـ اهمدلیـل  بـه  اسـت. ایـن موضـوع،    و سـاختار آن    از مفهـوم  یو آگاه ،»خود«شناخت بوده، 
و اخـتالالت   يالت رفتـار که مشـ کـ  یشناسـ  بیژه در حـوزة آسـ  یـ و ، بهیشناس مختلف روان يها جنبه
د، مورد توجه پژوهشـگران قـرار   ده یت نسبت میشخص يزکمر ۀهستمنزلۀ به » خود«را به  یشناخت روان

مقالـه   153000بالغ بـر  ، »دخو«ارجاعات به  یم در بررس1999در سال ارانش کو هم 1نزیرابگرفته است. 
ا کـ ات یبر سنجش احساس مـداوم خودآگـاه  یع، وس يها ن نوشتهیا یاز ابعاد اساس . یکیردندک یابیرا رد

را خـود از  یـ ت در نظر گرفته شده اسـت؛ ز یشخص ۀنیبه يور نشکاساس » خود«ها،  ین بررسیدارد. در ا
  3.است ینسانا ۀرفتار و تجرب ةدهند نظم 2،»یخودآگاه« يندهایق فرایطر

 4،ونـگ یت چـون  یپـردازان شخصـ   هیـ ژه نظریـ و شناسان، به ان روانین موضوع بحث در میتر يمحور
ه کـ  7،اسـت ت انسـان  یو محـور شخصـ   یروان  ستمیس يزکهستۀ مرمنزلۀ به » خود« 6،آلپورتو  5راجرز

، یرچگپـا  یـک جان و رفتار است؛ و موجب انسـجام،  یت، نظم و تعادل در شناخت، هیلکمظهر وحدت، 
در شـود.   می یبهتر و سالمت روان يور نشکو  ییوفاکخودش 9ی،بخش  خودنظم 8،، حرمت خوديسازگار

ن یـ در ا یت، نقش مهمـ یمهم شخص يها از سازه یکیعنوان  ه بهکاست  یخودآگاه يها ندیان، فراین میا
از آن، گاه بـا   یتلفمخ يها ندی، به فرایخودآگاه یبررس یدر پ یشناس روانپژوهشگران  10ردها دارد.کارک

و از  11،»یانسـجام  یخودشناسـ «مفهـوم  اند.  یافته، دست نسبتاً واحد يمحتوا ین گوناگون، اما در پیعناو
ـ نا بـا سـازش   14نیگشـتا یفن 13ياریخودهشـ  مقیـاس ارتباط دنبال  به 12،»یخودآگاه«تر  آن دقیق و ی، افتگی

 15بهشـیاري، چـون   يگریمرتبط د يها  ازهسی، خودشناخت يها ندیدر فراآن، پیشنهاد شد.  یمنف يامدهایپ
  مطرح است. 16يگر ا خودتأملی یشیخوداند

ه کـ بخـش اسـت    و انسجام یشیدهنده، پو سازش ي، ساختاریفراتر از مفهوم خودشناس» یخودآگاه«
شود و شـامل   یده در آن حاصل میز عواطف و احساسات تنیو ن یشناخت يندهاایاز رشد ساختارها و فر

 یخـود در طـ   يها و رفتارها شیها، گرا ار، احساسکها، اف یژگی، وياز ابعاد وجود یه، توجه و آگاكدر
  17ند زمان است.یفرا

انــد.  دهکــرف یاثــربخش توصــی، ســالمت روانــ يرا در ارتقــا یخودآگــاه ينــدهایهــا فرا پــژوهش
 يهـا  فراتـر از عامـل  ی، انسـجام  یو خودشناسـ باشد  میمرتبط  یبا سالمت روان یخصوص ياریخودهش

، یخودشـناخت  ينـدها یفرادیگـر  و بـا  است  یشیاعتبار افزا يدارا یسالمت روان ینیب شی، در پیتیصشخ
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چـون  ی، گـر خودشـناخت  ید ينـدها یبا فرا یخودآگاه 18ارتباط معنادار دارد. یجانیه هوشو ، یتیشخص
ــ ــوش یخوداثربخش ــانیه و ه ــمیج ــ ، ه ــاط و  یدل ــتارتب ــ 19دارد. مثب ــار  ن یهمچن ــیاري، رفت بهش

اخـتالل در وضـع    کند و بـا افـزایش آن،   بینی می را پیش 21هاي هیجانی مثبت و حالت 20یدهبخش خودنظم
در  یبـر نقـش مثبـت خودآگـاه    ز ین يمتعدد ینیو بال یشواهد پژوهش 22یابد. کاهش می تنیدگیو  یروان
  23.د دارندکیتأ مؤثر ۀو مقابل  یدگیت تنیریمد

هـاي   یـابی آن و فراینـد   نسـازما و  يریـ گ لکشـ  ی، چگـونگ یدر خصوص اصل مفهوم خـود انسـان  
شـگران درافتـاده   پـردازان و پژوه  هیـ ن نظریدر ب يادیز يها بحث ینیو بال ياز دو جهت نظرخودآگاهی، 

را  یخودآگــاه يجــاد و بقــایا ير بــراین مســیتــر یاساســ یاســالم يهــا آمــوزهاســت. در ایــن میــان، 
، یکـی شـدت نزد  26،»خـدا «و » خـود «ن یب يو فطر یو پرده از ارتباط ازل 25کند می یمعرف 24»یخداآگاه«

رد درسـت  کـ قت، عملیدارد. در حق یبرم 28انسان» یروح اله«و اصل  27یتعلّق یوستگیو پ یومیحضور ق
ن ید بـه همـ  ی. شـا است» یخداآگاه«، در گرو یروان یستیو بهز يور نشک، یافتگی در سازشی خودآگاه

ـ افراد د يها یژگیاز جمله و» یخودآگاه«ه کل است یدل یف شـده  توصـ  یدرونـ  يریـ گ بـا جهـت   دارِ نی
گیـري مـذهبی مالحظـه     گونـه جهـت   هاي ذکرشده براي خداآگاهی، در این چراکه معموالً مؤلفه 29است؛

  .شود می
و  یوسـتگ یشناخت، توجه و احساس حضـور خـدا، پ   یعنی، یفراتر از مفهوم خداشناس» یخداآگاه«

ن پـل  یتـر  یاد خـدا اصـل  یر و کان، ذین میت. در اسی به ارتباط ناگسستنی با خدابخش تعلّق به او و تداوم
خـدا  اد یـ سـازد.   یوفا مـ کانسـان را شـ   يو وجـود  يه ابعـاد فطـر  کـ بخش است  یبا مبدأ هست یارتباط

ـ یفرا یکو  30)ی(خودآگاه اد خودی )،ی(خداآگاه در  شـتن اسـت.  یخو یابیـ باز يبـرا  یند مشاهدة درون
 نىیناگسسـتنى تکـو  و ارتباط  ین توجه دائمیمدر ههستی، هویت و شخصیت حقیقی انسان،  واقع همۀ

ه بـه  کـ سـاختار نهفتـه در درون اسـت     داري و یـک  ی دیـن از ابعاد اساسی، با خدا نهفته است. خداآگاه
  31بخشد. یو انسجام م یافتگی دیتوحی انسان، ـ روان یستم روحیت و سیشخص
ـ  آنهـا ر یو تـأث » یخودآگـاه « آن بـا ارتباط  و» یخداآگاه« ، از یو سـالمت روانـ   تیر رشـد شخصـ  ب
آن پرداختـه شـده اسـت.     ژه اسـالم بـه  یـ و ، بـه یان االهیه در همۀ ادکمذهب است  يردهاکارکن یتر مهم

و حضـور   یالهـ  يوجـود جـوهر   رب 34فرانکلو  آلپورت ،ونگی 33،مزیج 32،رکگاردیکچون اندیشمندانی 
خـود،   یابیـ رش و بازیدر پـذ  یابیر خـدا ی، تأث»خود«و » خدا« یق درونیار، ارتباط عمیخدا در روان ناهش

 ی، شـناخت یدر سطوح عاطف یشناخت نظام روان يریگ لکت و شیت، پرورش و انسجام شخصیسب هوک

۸       ۱۳۹۱، سال پنجم، شماره سوم، پاييز  

لۀ ارتباط با خـدا  یوس به یروان يها يماریو درمان ب يوجود يها   ها، نیازها و خأل  ي، جبران ضعفو رفتار
  35د دارند.کیتأ

شـمندان  یاز اند یادامه دارد. برخ یمثبت روان يردهاکارکر ب یر خودآگاهیتأث یچگونگمطالعه دربارة 
د یشـه  36اسـت. » یخـداآگاه «فرع بـر  ی، واقعبه معناي » به خود یآگاه«ا ی» یخودآگاه«ه کن باورند یبر ا

  د:یگو یم يمطهر
؛ ن آگاهى او به خودش اسـت یگانه است که آگاهى انسان به خدا عیک و با او یچنان نزد خدا به انسان آن

» خودآگـاه «د و محال است کسى تواند به خودش آگاه باشد که به خدا آگاه باش ه انسان فقط وقتى مىبلک
ـ یو ال تَکونوا کَالَّذ«د: یفرما نباشد. قرآن مى» خداآگاه«ولى باشد،  م    ینَ نَسوا اللَّه فَانْس هـ ک اولئـ مه انْفُسـ مه

ش یافته باشد. اگر انسان خـدا یبد که خداى خودش را بازای انسان آن وقت خودش را باز مى 37» .الْفاسقونَ
د: انسـان  یفرما سم مىیالیستانسیرا فراموش کرد، خودش را فراموش کرده است. قرآن در جهت عکس اگز

ـ ن و دقیتر یاز آن عالشود و این، » خداآگاه«شود که » گاهخودآ«تواند  فقط آن وقت مى ن مسـائل  یتـر  قی
  38آور است. رتیه واقعاً حانسانى و روانى قرآن است ک

و  یـک ارتبـاط نزد هاي مرتبط با دو حوزة مسـائل و عوامـل مـذهبی و شخصـیتی، چـون       نتایج پژوهش
و توکـل بـه خـدا در گسـترة اول، و توحیـدیافتگی یـا        40خداانگاره 39تجربۀ معنوي، ،تر با خداوند قیعم

شـناختی   م، نشانگر ارتباط روانیافتگی من، خودپنداشت یا خودانگاره و حرمت خود در گسترة دو تحول
یـک و عاشـقانه بـا    شـدة نزد  كبه خدا (رابطـۀ در  یبستگ و دل یدرون یمذهب يریگ جهت 41بین آنهاست.

از یـ ن شیو پـ دارد با سطح تحول من ارتبـاط مثبـت   یمن و حفظ مجاورت با او)، ا یگاهیپامنزلۀ به خدا، 
یت، شخصـ  یشـ یپر با عامل روان یمذهب يندبی، پایتیگر شخصید يها در پژوهش 42.استبه آن  یابیدست

، داشـته » خـود «مثبـت از   يریل دارند، تصوکخود به خداوند تو یه در زندگک يافراد 43دارد. یرابطۀ منف
مثبـت،   ةل با خداانگارکافراد متو 45ند.ربرخوردا ییاز حرمت خود باال 44،یتیصفات شخصهمچون دیگر 

و بـه  شـوند   مـی  ارزش و توان خـود آگـاه   به، یانوار االه یۀدر سا يو عزتمند یه بر منبع امن االهکیبا ت
  46نند.ک یمدار برخورد م الت، مسئلهکو حل مش یدگیو در مقابله با تنیابند  میخود اعتماد 

م مـرتبط در  یاز مفـاه  یکـی ـ ي شخص از خداا تجربه كعنوان در ـ به» تصور از خدا«ا ی» خداانگاره«
از  ینـ یو د 47،»حرمـت خـود  «چـون   یشـناخت  روان يردهـا کارکز ا ياریه با بسک ی استحوزة خداآگاه

تصـور از  «ه کـ ن اسـت  یانگر ای) ب1997( 49الرنسپژوهش  48به خدا رابطۀ معنادار دارد. یبستگ جمله دل
 یمنفـ همبسـتگی   ،»یاجتماع یستگیناشا«و » يخودمحور«، »منیناا یبستگ دل«، »یگانگیازخودب«با » خدا

ـ  یبدربـارة  ) 2002ارانش (کـ و هم جانکر ـ   اسچاپش ج پژوهینتا 50دارد. يمعنادار بیـانگر  ، یمـاران روان
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ر ی)، تصـاو 2001( 52انیـ ردة یبه عق 51از خدا بود. یت و تصور منفیشخص یشناس بین آسیمثبت ب ۀرابط
 53گـذارد  مـی  يجا ز بریو خودپندارة فرد ن ين فردی، رفتار بیبر سالمت روان يبار انیاز خدا، آثار ز یمنف
  54ارتباط دارد.ی، اقتیل یس باحسا و با

صـورت   خـدا بـه   كدرهمبستگی  چون ییها هیه فرضک خود پژوهش در) 2003( ارانکهم و ينویگر
ه کـ  دندیرسـ  جـه ینت نیـ ، بـه ا را مورد آزمون قـرار دادنـد   یستیاحساس بهز باروزمره  یحاضر در زندگ

ـ   تواند یم یتیشخص يها یژگیو از خـدا داشـته باشـد؛ و     یصـ شخ یدرونـ  يهـا    ییبازنمـا  راثر متقابـل ب
 گـزارش ) 1973( 56لکایاسـپ  و بنسـون  55.گذارد یاحساس از خدا اثر م یخود بر چگونگ كدر یچگونگ

حرمـت   هرچه .دارد وجود مثبت یارتباط خدا از تصور و حرمت خودویژه  هبد، خو از تصور نیب که کردند
 زدلیـ ت .57بود شده تصور قدرتمندتر و تر نمهربا تر، یحام تر، مثبت خدا، بود تر مثبت خود از تصور و خود

ـ  ریتصو نداشت و گرانید رشیپذ خود، رشیپذ نیب را يمعنادارهمبستگی  زین  )1997( ارانکهم و  یذهن
  58.اند دهکر دایپ خدا از رندهیپذ

صـدد آن  بلکـه در شود؛  ینم یراضفرد از خدا  ین تنها با انگاره و تصویر ذهنیه دکتوجه داشت باید 
رو،  یـن ااز 59نـد. کدا یـ اتحاد پ شتریش بیابد و با مطلوب خویتر دست  لیاص یو معرفت یآگاه ه بهکاست 

هـاي جدیـد از خـداآگاهی و در ارتبـاط بـا       سـازي  هایی در فرهنگ اسـالمی و بـا مفهـوم    باید درصدد پژوهش
کـه افـزایش    هاي نزدیک، بیـانگر آن اسـت   شناختی آن بود. نتایج یکی از پژوهش خودآگاهی و کارکردهاي روان

اي معنادار باعث افزایش میزان سازگاري زناشـویی گـروه آزمایشـی، در مقایسـه بـا       گونه خودشناسی اسالمی، به
  61است. یدر خداآگاهکامل،  یه خودآگاهکمعتقد است  يمطهررو،  نیااز 60.شود گروه گواه می

ـ ارتباط  ینۀ بررسی، در زمیمهم خدآگاه خصوص سازةدر  یفقر پژوهشوجود با  خـداآگاهی و  ن یب
دة یـ افـت. بـه عق  یدسـت   انـد،  طمـرتب که با آنهـا  م یمستقیرو غ كتوان به مطالعات اند یتنها م خودآگاهی

 62وجـود دارد.  یدرونـ  یمـذهب  يریگ در جهتهاي شخصیتی چون خودآگاهی،  ) ویژگی1960( آلپورت
 الکن اشـ یتـر  لمو سـا  یتیبـا عوامـل شخصـ    یز خودشناسـ ی) ن1384( واتسونو  یقربان يها در پژوهش

  داشته است.همبستگی  داري دین
، »داآگاهی با خودآگاهی چگونه اسـت؟ رابطۀ خ«ه ک یمهم پژوهشپرسش ن یافتن پاسخ مناسب به ای

سـازي جدیـد خـداآگاهی،     با مفهـوم  ی،نید یشناس روان علمیِ يها ینون در بررسکه تاکاست  یموضوع
بـا   یخـداآگاه  ۀرابطـ « یحاضـر چگـونگ   در پـژوهش اسـت   يضـرور ن، یاسـت. بنـابرا  نشـده   یبررس

باید توجه داشت که انتخـاب  . شودن ییتب یدر خودآگاه یخداآگاه ینندگک ینیب شینقش پو » یخودآگاه
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عنـوان متغیـر مـالك، بـا توجـه بـه مبـانی نظـري          بین، در برابـر خودآگـاهی بـه    خداآگاهی به عنوان متغیر پیش
  .سورة حشر ـ نَسوا اللَّه فَانْسیهم انْفُسهم ـ صورت گرفته است 19 ویژه با الهام از آیۀ اسالمی که ذکر شد، به

  :از ندا عبارت هک د،نشو یم گیري پی اهداف زیرپژوهش  نیدر ارو،  نیااز
 ی؛با خودآگاه یخداآگاه ۀرابط یبررس  
 عنوان عامل اثربخش؛ ، بهینمرة خداآگاه ياز رو یخودآگاه ینیب شیزان پیسنجش م  
 بـر میـزان خـداآگاهی و     یشـناخت  نیـ سـطح دانـش د   ی چگونگی تأثیرگذاري افـزایش سـن و  بررس

 خودآگاهی.

  روش
 كن روش عبـارت اسـت از در  یـ اسـت. ا  يدادیـ رو و پـس همبسـتگی   روش پژوهش حاضـر، از نـوع  

شـود   یه فرض مک ییرهاین الگوها و متغین ایبهمبستگی  ق مطالعۀیاز طر یشناخت دة روانیچیپ يالگوها
ـ   که هـدف آن  کـ د اسـت  یـ مف یطیدر شراویژه به یوه، ن شینها رابطه وجود دارد. ان آیب ن یشـف رابطـۀ ب

ـ یـ متغ ین احتمـال یـی تع يبـرا  63انجام نشـده اسـت.  هایی  پژوهشآنها که دربارة باشد  ییرهایمتغ و  یر علّ
ا توجـه  ) بـ ین (خداآگاهیب شیر پیزان سهم متغیم ینیب شیصورت پ رها، بهیمتغ يرگذاریزان تأثیسنجش م

  شود. یاستفاده م ونیرگرس)، از روش ی(خودآگاه كر مالیدر متغي به چارچوب نظر
 یلی(سـال تحصـ   یارشناسـ کپژوهان مقطع  را دانش پژوهش نیا يآمار ۀجامع :يآمار ۀجامعه و نمون

باشـد.   ینفـر مـرد مـ    535ه کـ دهند،  یل مکیتش ینیامام خم یو پژوهش ی) موسسۀ آموزش1390- 1389
 یه بـه روش تصـادف  کـ  65د؛یـ ن گردیینفر نمونه تع 225تعداد  64،مورگانبا استفاده از جدول  حجم نمونه

 28هـا حـدود    نمونـه  ین سنیانگیشد. م يریگ ها نمونه رشته یۀلکالس، از کگروه  ۀبا واحد نمون يا خوشه
)، 3و  2 ۀ قـم (سـطح  یل در حوزة علمیزمان با اشتغال به تحص بوده و هم 81/3سال و انحراف استاندارد 

  ز مشغول بودند.ین یعلوم انسان يها از رشته یکیبه 
  :به دست آمدر یز يها نندگان به آزمونک تکمشار يها از پاسخي پژوهش، ها داده ابزارهاي پژوهش:

و  یسـازة خـداآگاه   یشـناخت  نیـ و د ينظـر  يها لین آزمون به پشتوانۀ تحلیا »:یخداآگاه«. آزمون 1
در  يسـاز  ت اصول آزمـون یو با رعانگر،  ی) جامعثیو حد ی(قرآن یت اسالمو مستندا یانیوح يها آموزه
نـد  یو در فراشد ه یتهی رتیکل اي چهاردرجهصورت  ماده به 25، در یانجیم ةزاد ینورعلتوسط  1390سال 

و  ینـ یدر حـوزة د  انمتخصصـ  یارشناسـ ک، طبـق  يو صـور  ییمحتـوا  یـی وة روای(بـه شـ   یسنج ییروا
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 ی)، همسـان 01/0p < ،77/0 =r( ییوة بازآزمـا ی(به شـ  یابی) و اعتباریا ساختیزه سا ییو روا یشناس روان
 66)، از اعتبـار )91/0 :ـ بـراون و گـاتمن   ضریب اسپرمن ي (با ساز مهین) و دو90/0کرونباخ ( يآلفا یدرون

همبسـتگی   ل،کـ بـا نمـرة     هـا  گزاره هریک ازبرخوردار بود و  ییر سطح باالبخش و د رضایت 67ییو روا
  68داشتند. یینادار باالمع

 69یانسـجام  یاس خودشناسـ یاز مقی، خودآگاه ریسنجش متغ يبرا »:یانسجام یخودشناس«اس ی. مق2
ـ ا. شـد اسـتفاده  انـد ـ    کـرده  هیـ تهآن را  م2008در سال  71سیگهرو  70واتسون ،یقربانه کـ  اس، یـ ن مقی

شـده    سـاخته  یو تـأمل  يا تجربـه  یدو وجـه خودشناسـ   ۀینظر فرم پیشین مبتنی بر در يمحصول بازنگر
در مقیـاس  ه یـ گودوازده  بـا صورت منسـجم   که هر دو وجه را به ،) است2003( گرانیو د یقربانتوسط 

  دهد. یمورد سنجش قرار ماي لیکرتی،  درجه پنج
و  ی(همگـرا، افتراقـ  مـالك   و سـازه  یـی روا ت ازیـ کـا حکا یران و آمریدر ا یفرهنگ انیم يها یبررس

نسبت بـه   ی، آگاهی، خودتأملیشخص ياریحرمت خود، خودهش چون ییها اسیمق ) بانیب شیپ(یشیافزا
ـ یا يهـا  اس در نمونـه ین مقیاعتبار ا یدر بررس. دارداس ین مقیا )و بهشیاريخود،  رونبـاخ  ک ي، آلفـا یران

  73گزارش شده است. 84/0اس ین مقیرونباخ اک يگر، آلفاید یدر پژوهش 72به دست آمد. 81/0
همبسـتگی   بیضـر «ی، چـون  اسـتنباط آمار   ن شاخصیاز چند ي،آمار يها داده لیتحل و هیتجز يبرا

  شد.استفاده  76»مستقل tآزمون «و  75»ونیرگرس« 74،»رسونیپ

  ها افتهي
ن نمـرات  یانگیـ (با م ین خداآگاهیرسون بیپهمبستگی  بیبر اساس ضر يآمار يها ل دادهیه و تحلیتجز
) نشـان  9/7و انحراف استاندار  34/33ن نمرات یانگیبا م( ی) و خودآگاه35/9و انحراف استاندار  67/77
  ) وجود دارد.01/0p < ،309/0 =rارتباط معنادار مثبت (یر، ن دو متغین ایه بکداد 

 یخـداآگاه روي نمـرة  ) از كر مـال یـ (متغ یخودآگـاه  ینیب شیزان توان پیمنظور به دست آوردن م به
اي  گونـه به  یه خداآگاهکدهد  ینشان م 1جدول شد.  ون استفادهیل رگرسین) از روش تحلیب شیر پی(متغ

  کند. یم ینیب شیرا پ ی) خودآگاه001/0p < ،309/0 =βمعنادار با توان (
  ونیل رگرسیج تحلینتا: 1جدول 

 

 ب استانداردیضرا  راستانداردیب غیضرا  نیب شیر پیمتغ
t يسطح معنادار 

B اریمع يخطا Beta  R2 
 001/0 852/4 095/0 309/0 054/0 261/0 یخداآگاه
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نمـرة  بـر  توانـد   یها تـا چـه انـدازه مـ     یالت آزمودنیزان سن و سطح تحصیه مکن مسئله یا یبررس يبرا
ا یـ نـد  ا ر با هم متفـاوت ین دو متغیمختلف در ا يها ا گروهیو آبگذارد ر یآنان تأث یو خودآگاه یخداآگاه

ـ  بـا  ) 37- 29) و (28- 20( یه سـن دو گـرو  يهـا  نیانگیـ م ۀسیه مقاکها نشان داد   افته، ینه  یدرصـد فراوان
، > 05/0pمعنـادار ( ی، ر خودآگـاه یست؛ اما در متغیمعنادار نی، ر خداآگاهیدر متغ، 1/42و  9/57ترتیب  به

142/2 -  =tابد.ی یش میز افزایافراد ن یزان خودآگاهیمیش سن، باشد. با افزا ی) م  
  

  یو خودآگاه یاآگاهزان خدیاز نظر م یسن يها گروه ۀسیمقا: 2جدول 
  

 ها نیانگیم ۀسیمقا يبرا tآزمون 
 ریمتغ

 T يآزاد ۀدرج يسطح معنادار نیانگیتفاوت م تفاوت انحراف استاندارد

 یخداآگاه - 900/0 212 369/0 - 150/1 277/1

 یخودآگاه - 142/2 212 033/0 - 306/2 077/1

 ی) و خودآگـاه t=  - 142/2و  > 05/0p( یاهن نمرات خداآگیانگیم ۀسیه مقاکها نشان داد  افتهین یهمچن
)01/0p <  143/2و -  =tیدرصـد فراوانـ  حـوزه، بـا    3و  2(سـطح   یاسـالم   علـوم  یلی) دو گروه تحص 
الت یش سـطح تحصـ  یشـد، بـا افـزا    یم ینیب شیه پک چنانن، یا) معنادار است. بنابر1/48و  9/51ترتیب  به
  یابد. یش میز افزاین افراد یو خودآگاه یزان خداآگاهیمی، شناخت نید

  

  یو خودآگاه یزان خداآگاهیاز نظر م یلیسطح تحص يها گروه ۀسیمقا: 3جدول 
  

 ها نیانگیم ۀسیمقا يبرا tآزمون 
 ریمتغ

 t يآزاد ۀدرج يسطح معنادار نیانگیتفاوت م تفاوت انحراف استاندارد

 یخداآگاه - 142/2 212 033/0 - 681/2 252/1

 یخودآگاه - 143/2 212 009/0 - 793/2 054/1

  يريگ جهيبحث و نت
آن ج پـژوهش حاضـر   ینتا، »اهی و خودآگاهی رابطه وجود داردن خداآگیب«ه که ین فرضیدنبال آزمون ا به

جـه  ین نتیمثبت و معنادار دارد. پس به اهمبستگی  یبا خودآگاه 309/0زان یبه م ید. خداآگاهکرد ییرا تأ
 بیزان ضـر یـ ابـد. البتـه م  ی یش مـ یز افـزا یـ افـراد ن  ین خودآگـاه زایم ی،ش خداآگاهیه با افزاکم یرس یم

ه از اسـت؛ چراکـ   رو بـوده  روبـه  یق خودآگـاه یـ ت ابزار سـنجش دق یبا محدوددست آمده،  بههمبستگی 
اسـتفاده   یاس نسبتاً مطلوب موجود در حـوزة خودآگـاه  یعنوان تنها مق به» یانسجام یاس خودشناسیمق«

زان یـ شـد، م  یافت مـ یمورد قبول  ينظر یبر مبان یتر و مبتن قیاس دقیه اگر مقکاست  یعیشده است. طب
  آمد. یبه دست م يشتریارتباط ب
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ی، و خودآگـاه  یم خـداآگاه یبه مفـاه  یکمرتبط و نزد يها ه در حوزهشد انجام يها ان پژوهشیدر م
ا یـ از خـدا   روتصت یفکیه کمطالعات نشان داده است کنند.  مید ییافته را تأین یه اکوجود دارد  يشواهد

و  یتیشخصـ  يهـا  یژگـ یتصـور از خـود (خودپنداشـت)، و    یبا خودانگاره و چگـونگ ة افراد، خداانگار
ـ . از جملـۀ ا داردهمبسـتگی   مرتبط با خود، مانند حرمت خود یشناخت روان يردهاکارک هـا،   ن پـژوهش ی
 78)1998(کیـ ترپا کـرك ) و 2002 (سیگرنکو 77)،1997( الرنسو  )1983(دارگ مکتوان به مطالعات  یم

 82،)1973( لکایاسـپ  و بنسـون  81،)2001( انیـ ر 80،)2002اران (کـ و هم جـانکر ـ   اسـچاپ  79،)1999و (
  رد.کاشاره  85اران کو هم یصادقو  84)1997( ارانکهم و زدلیت 83،)1975گران (یو د لکایاسپ

 یاآگاهن خـد یو تالزم ب یه بر ارتباط اساسکاست  یاسالم يها همسو با آموزهیج پژوهش حاضر، نتا
ـ     ن آمـوزه یا 86د دارد.کیتأ یو خودآگاه و » خـود «ن یبـ  یق و دائمـ یـ ، عمیهـا فراتـر از آن، از ارتبـاط ازل

ان یـ سخن بـه م  89انسان» یروح اله«و اصل  88یتعلّق یوستگیو پ یومی، حضور قیکیشدت نزد 87،»خدا«
ـ  کـ باشـد   ین بخـش در روان انسـان مـ   یتر يمحور» خود«ه آورد. ازآنجاک یم عنـوان اسـاس    هه همـواره ب
ت، یمهـم در شخصـ   يا عنوان سازه ز بهین یخودآگاه، ت در نظر گرفته شده استیشخص ۀنیبه يور نشک

ـ   یـ جـۀ ا ین، نتیای داشـته اسـت. بنـابر   شناخت روان يردهاکارکدر  ینقش اساس ن ین پـژوهش در ارتبـاط ب
گـر،  ید یعبـارت  ا بـه یـ  »یخداآگاه« ةساز یشناخت گاه ارزشمند روانی، نشان از جایو خودآگاه یخداآگاه

و  یابیـ  بهتر خود و انسـجام  يور نشکد، در یعنوان عامل مهم وحدت و توح ، به»خداآگاهانه یخودآگاه«
  یت دارد.شخص یافتگی دیتوح
  ، روشـن یدرونـ  یمـذهب  يریـ گ در ارتبـاط بـا جهـت    یل از خداآگاهین تحلیجه، با توجه به این نتیا
ل کیرا تشـ داري  ی دیـن لۀ اصـل کن، شـا یـ ن مؤلفـۀ د یتر ین اساسعنوا به ی، خداآگاهسوییه از شود ک می
از جلمـه مـواد   شـود. بـراي نمونـه،     مـی افـت  داري ی دیـن  الکن اشیدارترین و پایتر یو در دروندهد  می

» ام شدت از حضور خدا یا وجود الهی آگاه بـوده  اغلب به«کند،  ترسیم می آلپورتگیري درونی که  جهت
 یبسـتگ  هـم  نیعامل حضـور خـدا، بـاالتر    ژهیو خداانگاره، به نشان داد که )1997( نیز الرنس 90باشد. می

، چـون یی، ها ج به دست آمده از پژوهشیگر، نتایدسوي از  دارد. یدرون یمذهب يریگ ) را با جهت82/0(
ــورت ــویگرم)، 1989( کیــپاتر کــرك 91،)1967( راسو  آلپ و  یقربــان 92،)2003ارانش (کــو هم ين

ـ  93،ارانشکـ و هم ارهیـ  یتقـ )، 2002ارانش (کهم  96،یومرثیـ کو  95ایـ ن یفیشـر  94،)1383( یتهرانـ  یجالل
و  یشـناخت  مهـم روان  يردهـا کارکو  یبـا خودآگـاه   یدرونـ  یمـذهب  يریـ گ ارتبـاط جهـت  دهندة  نشان

 )1960( آلپـورت ت اسـت.  یشخصـ  یافتگیدیـ و توح یپـارچگ  یـک ،  ، از جمله تحول، انسجامیتیشخص
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وجـود   یدرونـ  یمذهب يریگ در جهت، اي شخصیتی چون خودآگاهیه ویژگی هکند ک میان یوضوح ب به
 يا ست و جلـوه یه در واقع جدا از خدا نکت خود یشخص يزکن هستۀ مریفرد به ا ین، وقتیبنابرا 97دارد.

ه کـ ت یو انسجام شخصـ  یافتگیدی، توحیابی نابد، به سازمایاست، آگاه شود و به او تقرب  یاز انوار االه
 ین سـطح از خودآگـاه  یـ گونه افراد خداآگاه، به ا نیابد. ای یاست، دست م یخودآگاهمهم  يها ردکارکاز 
اعـم  ی خـود،  شـناخت  و همۀ ابعاد روانکنند اش کنکصورت گسترده  خود را به يه ابعاد وجودکرسند  یم

خـود را مطـابق بـا     يردهـا کارکهـا و   ها، احسـاس  شیجه گرایو در نتها و رفتارها،  یجانها، ه از شناخت
 و فعال سازند.دهند ل و گسترش کد، شیر توحیافته در مسی ت جهتیله و شخصکشا

گـر  یۀ دیفرضـ دسـت آمـده،    ج بهی، نتاین خودآگاهییدر تب ینقش خداآگاه یمنظور بررس ن بهیهمچن
د. کـر د ییـ تأ، »دارد عنوان عامل اثـربخش  را، به یخودآگاه ینیب شیقدرت پ یخداآگاه«ه کن پژوهش را یا

 كر مـال یـ ر متغیمقادی) چگونه بر ن (خداآگاهیب شیر پیر در متغییه تغکن مسئله یا يوجو منظور جست به
طـور معنـادار تـوان     بـه  یه خـداآگاه کـ دهـد   ین پژوهش نشـان مـ  یج ای، نتاگذارد میر ی) تأثی(خودآگاه

حـت  تی افراد، زان خودآگاهیرات در مییاز تغ یبخشکم  دسته کن معنا یرا دارد؛ بد یخودآگاه ینیب شیپ
اسـت   یاثربخش در خودآگـاه  یعنوان عامل به یخداآگاهین، ای آنان خواهد بود. بنابرزان خداآگاهیر میتأث

ج یه نتـا کـ در دست اسـت   يشواهد دهد. یش میافزانیز را  یزان خودآگاهی، میزان خداآگاهیش میو افزا
، ) 2010و  1388( بنـاب  يغبـار و  کوهسـار  يحـداد متعـدد   يهـا   پژوهشکند.  مید یین پژوهش را تأیا
ر بـ ف خـدا، بـه همـان گونـه     یتوص یه چگونگکنشان داد  م)2009( ارانکو هم یفالنلم) و 2001( انیر

، از يرسـاز ین تصویـ ا یشـناخت  آثـار روان تبـع آن،   ر داشته است. نوعِ پنداشت از خـود و بـه  یز تأثیخود ن
  98است. ینیب شیت انگارة افراد از خدا قابل پیفکی

ن یـ مـا را بـه ا   یاسالم یانیوح يها ، آموزهینونک یپژوهش تجرب ین علّییتب ياه تیوجود محدودبا
ن یـ ه در اکـ آنجـا   99اسـت. » یخداآگاه«فرع بر ی، واقع، به معناي »یخودآگاه«ه کنند ک میجه رهنمون ینت
ز آنهـا را بـه خـود    یـ د که خـدا را فرامـوش کردنـد و خـدا ن    یهمچون کسانى نباش«د: یفرما یمفه یۀ شریآ

 یبـا خودآگـاه   یخداآگاه ۀرابط یان چگونگیصدد بیه درن آیا 100»ند.ا آنها فاسقان ؛ى گرفتار کردفراموش
را وقتـى  یـ ز 101؛اسـت  یناآگاهی، خـدا ناآگـاه خودسبب . استوس آن کو عبارت مع يدکیصورت تأ به

ارتبـاط  بـا آن  که صفات ذاتـى انسـان    ـرا  اى او یاسماى حسنى و صفات عل ،دنانسان خدا را فراموش ک
ابد، بـه تمـام   ی یرا در خود م یه صفات االهک یانسان وقتدر واقع،  102.کند ز فراموش مىینـ   م داردیستقم

 ۀبـه بوتـ  یقش را با او، و عم یو ارتباط دائم ییشود، وجود خدا گانه یاما اگر از خدا ب؛ شود یمعنا انسان م
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» یخـداآگاه «را  یخودآگاه ياد و بقاجیا ير براین مسیتر یاساسین آموزه، ن، ایابنابرسپارد.  یم یفراموش
، یروانـ  یسـت یو بهز يور نشک، یافتگی در سازش یرد درست خودآگاهکقت، عملیدر حقکند.  می یمعرف

  است.» یخداآگاه«در گرو 
شـتر در ذکـر خـدا فـرو     یعنى انسان هرچـه ب یشتر از خود است؛ یپس آگاهى به خدا مستلزم آگاهى ب

در  103رسـد.  یخودآگـاهى مـ   یشناسد و به مراتب عـال  ود را بهتر مىشتر شود، خیرود و توجهش به او ب
) بـا  یناآگاهبر خود خواهد گذاشـت. در واقـع، غفلـت از خـدا (خـدا     وس کمع ياثر یناآگاهمقابل، خدا

جـه،  یو در نت یخودآگـاه  ينـدها یفرا يارآمـد کموجـب نا  104،ياریو هش یجاد اختالل در نظام شناختیا
حـال آن  مانـد؛   یباز م  مالکو  یافتگیفرد از رشدین علت، به هم 105شود. یم یشناخت روان يها گر نظامید
 بنـا  106.است یر با حصول سالمتیبه خ یبادستیو  يه موجب رستگارکاست  یر االهکو ذ یه خداآگاهک

د؛ یـ زیاز غفلـت بپره «د: یـ فرما یمـ  ه امام صادقکاست  یناخودآگاهبا  یغفلت و ناآگاه رابطۀن یبر هم
  107»است.شده شتن غافل یقت از خوی، در حقکندلت س غفکهمانا هر 
سـطح  بررسی چگونگی تأثیرگذاري ارتقـاي   شد،  ین پژوهش دنبال میه در اک یگر از مسائلید یکی
ن نمـرات هـر   یانگیـ ه مک نشان دادج ینتا بر افزایش خداآگاهی و خودآگاهی افراد بود. یشناخت نیدانش د
 يحـوزو  ینـ ید تالین دو گروه سطح تحصیانگیتفاوت م ۀسیدر مقای، و خودآگاه یر خداآگاهیدو متغ

ش سـطح  یرفـت، بـا افـزا    یه انتظـار مـ  کـ  چنـان ن، یااند. بنابر طور معنادار با هم متفاوت ) به3و  2(سطح 
بـا ارتقـاي سـطح    ابـد.  ی یش مـ یز افـزا یـ افراد ن یو خودآگاه یزان خداآگاهیمت علوم اسالمی، الیتحص

و  یآگـاه ـ   ل بودنـد یدر حـوزه مشـغول بـه تحصـ     یح علـوم اسـالم  ه در سطوـ کها  یآزمودنتحصیلی 
همچنین بـه نظـر    ابد.ی یش میافزا یعیطور طب بهنیز  یو خودشناخت یشناخت نید يها نهیمعارف آنها در زم

ش ین امـر باعـث افـزا   یه همـ ک، شود میدارتر یو پا  تر یدرونداري،  رسد با ارتقاي سطح حوزوي، دین می
 آلپـورت  108،جیمـز چـون   ییهـا  ن موضوع با توجه به پـژوهش یگردد. ا یآنان م یو خودآگاه یخداآگاه

ن یتـر  را در سـالم  یو خودآگـاه  یخـداآگاه  يه مراتب باالک 110)2002اران (کو هم قربانیو  109)1960(
  شود. مید ییردند، تأکرصد  یدرونداري  دین الکاش

عنـوان   بـه ، »یخودآگـاه «نار کدر  »یخداآگاه«ه سازة کخاطرنشان ساخت یی، باید نها يریگ جهیدر نت
 يادیـ ت زیاهماست ت انسان یو محور شخص یروان  ستمیس يزکه هستۀ مرک» خود«ر باثربخش  يا سازه

ـ    بـه  یخـداآگاه ود داشته، رابطۀ تالزم وجی، و خودآگاه ین خداآگاهیدارد. ب در ین، بـ  شیعنـوان عامـل پ
، بـدون  یواقعـ  يمعنـا  بـه  یاسـاً خودآگـاه  اسی، انیـ ات وحیـ نقـش دارد. البتـه طبـق آ    یزان خودآگاهیم
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ت یـ هوی، خود انسـان ؛ زیرا است یمستلزم خودفراموشی، ه خدافراموشکبلنیست؛ ر یپذ انکام یخودآگاه
 يبا خـدا مسـاو   یوستگیگسست پین، ااست. بنابروم در ارتباط یشه با خداوند حاضرِ قیو همدارد  یااله

  است. یبا ناخودآگاه
سـم  یانکن میـی در تبشـده   گم يها از حلقه یبخشکم  دستنندة ک اند روشنتو یج پژوهش حاضر مینتا

سـازة   ،مهـم  يهـا  ن حلقـه یـ از جملـۀ ا رسـد،   یباشـد. بـه نظـر مـ    داري  ی دیـن شـناخت  روان آثارعمل و 
جـه  یو در نت» یخودآگـاه «ر ب يق اثرگذاریاز طر» یخداآگاه. «است» یخودآگاه«ر یو از مس» یخداآگاه«
یسـم  انکگـذارد. م  یمـ  یشناخت روان يردهاکارکت و یر شخصبرا  یقیار عمیرات بسیث، تأیانسان» خود«ر ب

ت و یشخصـ  یپـارچگ  یـک وحـدت و   تعـالی، و رشـد و   111افتـد.  یاتفـاق مـ  » یآگاه«ق یاز طراثر آنها، 
 .شـناختی) اسـت   نیـ ر دیـ بـه تعب ( 113»رکـ ذ«و حالـت   112یدر گروِ وسعت مداوم آگـاه  ی،روان یستیبهز
» یخودآگـاه « نـد یانسان، فرا یوحدت، در رأس سازمان روان نیادیعنوان عامل بن به »یخداآگاه«رو،  ینااز
و  ریتحـت تـأث  ، تیشخصـ  یافتگیـ  دیـ و توح یپـارچگ  کیـ انسجام،  در »خود«بهتر  يور نشک جهترا 

ز در سطح مطلوب خـود،  ین يبهتر رفتار يور نشکو  یروان یافتگی سازش 114 .دهد یقرار مخود  يرهبر
را در  یسـتم ین سیچناست که  ین انسجام و تعادل در نظام روانیهم 115ند خواهد بود.ین فرایمرهون هم

نتـرل  کتحت  را فرد يها و رفتارها احساس ها، در نتیجه، شناخت وکند  هدایت می یبخش  خودنظم جهت
  .آورد خود در می

و  یکـی نیلک ـی  درمـان  يهـا  صـورت بسـته   به ياربردک يها پژوهش يتواند مبنا ین پژوهش میج اینتا
آمـده   دست ج بهی، با توجه به نتاینیو بال یمرض یشناس در روان يریگ رند. جهتیقرار گ یـ مهارت  یآموزش
ن بهداشـت  یدر جهـت تـأم   يز، گام مؤثرکخداآگاهانه و آموزش آنها در مرا یِن مهارت خودآگاهیو تدو

  .د بودافراد جامعه خواهداري  دین سطح يم و ارتقاکیو تح ینیت دی، تربیروان
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