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 شناسی سالمت دانشگاه خوارزمی دانشجوي دکتري روان/  فاطمه دائمی  daemi.f@hotmail.com 

  psychjan@gmail.com  گاه حوزه و دانشگاه قمشناسی پژوهش دانشیار روان/  بزرگی مسعود جان

  19/9/1393: پذیرشـ  28/4/1393: دریافت

  چکيده

 یابیدسـت  ياسـت. بـرا   يمعنو - یزان تحول روانیدر م تیو عوامل شخص یافتگیز ینقش تما یبررس ،پژوهشاین هدف 

وه یبـه شـ   ،قات تهرانیواحد علوم و تحق یتهران و دانشگاه آزاد اسالم  ن دو دانشگاهیهلأان متینفر از م 220 ،ن هدفیبه ا

ـ  ی، شخصیافتگیزی، تمایشناخت تیجمع يها نامه پرسش يها هیه گویدر دسترس انتخاب شدند و به کل  - یت و تحـول روان

ره انجـام  یـ ون چند متغیو رگرس یهمبستگ  ها با استفاده از آزمون ل دادهیها، تحل داده يآور پاسخ دادند. پس از جمع يمعنو

ـ زین تمایاز رابطه معنادار مثبت ب یرسون حاکیپ یج حاصل از همبستگیها، نتا افتهیل یاز تحلشد. پس  ـ ، مقبولیافتگی ت و ی

بـود.   يمعنـو  - یبا تحول روان ییخو آزرده ن روانیب ین رابطه معنادار منفیو همچن يمعنو - یبا تحول روان ی،شناس فهیوظ

ـ   ،تیت در شخصـ یو عامل مقبول یافتگیزیز نشان داد که تمایره نیون چند متغیج رگرسینتا ـ یب شینقـش پ  يکننـده بـرا   ین

ـ برخـوردار باشـند و مقبول   يشتریب یافتگیزین از سطح تمایهلأهرچه مت ،رسد یدارند. به نظر م يمعنو - یتحول روان ت و ی

ـ   يداشته باشـند، در سـطوح بـاالتر    يشتریب یشناس فهیوظ ه درجـه  چـ هر و رنـد یگ یمـ  يجـا  يمعنـو  - یاز تحـول روان

  ابد.ی یکاهش م يمعنو یسطح تحول روان ،شتر شودیآنها ب ییخو آزرده روان

  ي.معنو - یت، تحول روانی، شخصیافتگیزیتما ها: کلیدواژه
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  مقدمه

گانـه جسـمانی، روانـی و     سازمان بهداشت جهانی در تعریف ابعاد وجودي انسان، عالوه بر ابعاد سـه 

، 2002سازد (وست،  در رشد و تکامل انسان مطرح می اجتماعی، بعد چهارم، یعنی بعد معنویت را نیز

شـناختی (مثـل سـالمت     هاي روان به موازات بررسی رابطه بین دین و معنویت و سایر مؤلفه .)10ص

)، 2003) و بهزیستی معنوي (گومز و فیشـر،  2000دونالد،  روان)، مفاهیمی مانند سالمت معنوي (مک

شناسی، بیش از پیش مورد توجـه قـرار گرفتـه     آکادمیک رواندر آستانۀ هزاره سوم میالدي در ادبیات 

شناسان بزرگـی   شناسی علمی، همواره روان گیري روان ). هرچند از ابتداي شکل1387است (سهرابی، 

 یونگاي که  گونه اند، به بر اهیمت دین و دینداري در سالمت روانی تأکید کرده آلپورتو  یونگمانند 

در بـین تمـامی بیمـاران مـن کـه نیمـه دوم عمـر خـود را         «اظهار داشت: اش  بر اساس تجارب بالینی

(بـه نقـل از   » اند بهبود واقعی پیدا نکردند گذرانند، آنان که به یک عقیده و نگرش دینی دست نیافته می

ها هستیم. در حال حاضر، شواهد کافی در  . همچنان شاهد افزایش این نوع پژوهشسایت ویکی فقه)

دهـد، میـان معنویـت و     هاي مسلمان و همچنین ایران وجود دارد که نشـان مـی  فرهنگ غرب، کشور

؛ ابورایـا و  2011؛جوشـنلو،  2005مذهب با سالمت روان رابطه مثبت وجود دارد (ر. ك: میلر و کلی، 

هـاي   ها، شاهد مطالعاتی هستیم که فراتـر رفتـه و بـه سـازه     ). گاهی در میان پژوهش2011پارگامنت، 

). اما آنچـه کـه در رابطـه بـا     2014اند (ر. کک جوشنلو و دائمی،  این متغیرها پرداخته گر میان میانجی

شناسی و درمانگري، کمتر درباره آن پژوهش انجام شـده اسـت، تحـولی     معنویت و نقش آن در روان

 بودن معنویت در انسان است.

د یـ ن و تقیـی ف، تعیه تعرک کند؛ چرا یف آنها را مشکل میها را آسان و تعر دهی، درك پدينگر یتحول

ـ یع کنـد. نگـاه صـرفاً    یم یگاه خود بررسیرا در جا يا دهی، هر پدیدارد و ادراك تحول یرا در پ  ،نگـر  ین

کنـد   یر مـ ییز تغیرفتارها ن يشود، معنا اگر ذهن انسان متحول  ؛مستلزم از دست دادن تعامل و تقابل است

 .شـود  یک سـاخت همـواره دگرگـون مـ    یـ ه عنوان ز بیت نیمعنو ،ن راستای. در اب)1386، یبزرگ (جان

 يهـا  سـاخت  ی). بررسـ 25ص، 1995ا، یجندانند ( یم یشناخت ر تحولیثأرا تحت ت ین دگرگونیا ی،برخ

و سـاختار،   ،رنـد یگ یشـکل مـ   یدر دوران کودک که معموالً ی،ۀ منفیاول يها بنه ، مانند روانیمنف یشناخت

دهنـد   ی)، نشان مـ 29ص، 2003انگ و همکاران، ی(کنند  یم يند فکر را واجد نارساکنشوریو فرا يمحتو

 يبنـد یده و افراد را به رغـم پا یل گردیها تعد ن ساختیر ایتحت تأث ،افراد یمذهب يبندیو پا ينداریکه د

در  ينگـر  یتحـول  ة). قاعـد 1393هراتیان، : ر.كکنند ( ی)، دچار مشکل می، در عملکرد (خانوادگیمذهب
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. اگـر  یابـد  عنا مـی م يدرمانگر به خصوص روانی، شناخت روان ير حوزه کاربردش از هرجا دیت، بیمعنو

اسـت (خـود    ين سطح تحـول معنـو  یتر نییکه در پا ي،ا کننده مراجعه ياز رفتارها یدرمانگر درك درست

 يمعنـو  یکـه در سـطح تحـول    یرا بـا کسـ   ين فردی) داشته باشد و تفاوت رفتارها و ادراك چنینیب انیم

تـر و حرکـت او بـه     او آسـان  يهـا بـرا   رفتار مراجع ي) قرار دارد بداند، درك معناينگر ی(جزم يباالتر

ن شـکل  یبهتـر  ي،نگـر  یتحـول  ين فضایچن تر خواهد شد. در نگرانه ، واقعيدیتوح یافتگیسمت تحول 

تـر   یشـود و مداخلـه واقعـ    یر مـ یپـذ  افتد، درك همدالنه، امکـان  یاتفاق م يراهبر تقابل و تعامل و خود

  ب).1386، یبزرگ (جانشود  یم

ز یـ ت نیتوان در قالب تحـول شخصـ   یرا م يمعنو - یتحول روان :) معتقدند1994و همکاران ( آدامز

ر قـرار  یثأز تحت تـ یت را نیفرد درباره معنو يت، بازخوردها و باورهایچراکه تحول شخص ؛کرد يریگیپ

ـ ناسـازگار اول  يهـا  بنـه  که رواننشان داده است  (زیرچاپ)، یدائمو  یبزرگ جاندهد. پژوهش  یم بـا   ،هی

مربوط به حوزه طـرد و رهـا    يها بنه روان نشان داد ،ن پژوهشیدارند. ا یهمبستگ يمعنو - یتحول روان

، یبـه طـور اختصاصـ    شـوند.  یمـ  يمعنـو  یدر تحول روان ب اختاللموجهستند که  ياز موارد یشدگ

، 2014سـاراگلو،  ر. ك: (اند  کرده یبررس ت رایت، مذهب و شخصین معنویب ۀرابط يمتعدد يها پژوهش

؛ 1979؛ دان و همکـاران،  1998؛ اسـتریفلر و مکنـالی،   2008؛ هنینگزگاد و آرنو، 2002ساراگلو،  ؛31ص

ک یــدر  ،)2002( ســاراگلوراي نمونــه، ). بــ1986واتســون و همکــاران، ؛ 1998جانســون و همکــاران، 

رابطـه مثبـت    یشناسـ  فهیو وظ يریپذ ، توافقییگرا رونبا ب ید که مذهب درونیجه رسین نتیل به ایفراتحل

ت نه تنهـا  یافت که معنوین دریارتباط دارد. همچن ییخو آزرده با روان یرونیکه مذهب ب یصورت در ،دارد

ـ بـه تجـارب جد   یبلکه با گشـودگ  ،رابطه مثبت دارد یشناس فهیو وظ يریپذ ، توافقییگرا با برون ز یـ د نی

  دارد. یرابطه منف ییخو آزرده ن مذهب با روانیرابطه مثبت دارد و همچن

ـ یب شیت، به عنوان پیر شخصین پژوهش در کنار متغیکه در ا يگریر دیمتغ ـ    ین  - یکننـده تحـول روان

 يتئـور  یاساس میمفاه از یکی ،»یافتگیزیتما«است.  یافتگیز یقرار گرفته است، تما یمورد بررس يمعنو

 از اسـتقالل  ،حـال  نیعـ  در و گرانید با تیمیصم تجربه ییتوانا به که است يگر درمان بوئن در خانواده

 يفـرد  انیـ و م يفـرد  ابعـاد درون  يدارا یافتگیـ زیتما ،بـوئن به اعتقاد  ).2009 کلور،(دارد  اشاره گرانید

 تیـ موقع متفکرانـه  سـنجش  بـه  قـادر  و دارنـد  یآگـاه  خود جاناتیه به ،باال یافتگیزیتما با است. افراد

ـ  و آرامـش  ق،یعم روابط در توانند یم دارند و را مستقل رشد خود ییتوانا افراد نیا. هستند  خـود  یراحت

ـ  يهـا  تـنش  لیتعـد  يبـرا  یعاطف ییجدا ای و یعاطف یجوش هم از ،نیبنابرا .کنند حفظ را  خـود  یدرون
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ـ متما گـران ید با یجوش هم به ای افتهیزیتما کمتر افراد که یحال در .کنند یم اجتناب ـ ا بـه . شـوند  یمـ  لی  نی

 هنگـام  ،نیبنابرا .دهند یم تن یعاطف ییجدا به ای و ندیآ یم در پا از یزندگ مهم افراد از ییجدا با ،بیترت

در  .)2004 ،يدنـد  و اسـکورون (دهنـد   ینشـان مـ   یاضـطراب  واکـنش  یعـاطف  تیمیصم با شدن مواجه

شـود (ر. ك:   ت یافت مـی هاي قبلی، مستنداتی مبتنی بر وجود رابطه میان تمایزیافتگی خود و معنوی پژوهش

)، 2010( و همکـارانش  روتـس  هیدناي که  گونه ). به2011؛ متیارد و همکاران، 2010سندج و جانکوسکی، 

سازي بین نسـلی در خـانواده پـدري بیشـتر      به این نتیجه رسیدند که برخالف فرضیه ذهنیشان، هرچه مثلث

ژوهشگران، در تبیین نتیجه خود بـه ایـن نکتـه    هاي معنوي افراد نیز بیشتر است. این پ باشد، درجه خواهش

اي بـر   سازي به صورت قوي رخ دهد، این رابطه مثلثی اثر قاطع و بسـیج گونـه   اشاره دارند: زمانی که مثلث

سازي کمتر باشد، نیاز به تمایزیـافتگی نیـز کمتـر     روي تالش براي تمایزیافتگی دارد، اما هرچه قدرت مثلث

اي با پختگی معنوي داشـته باشـد. امـا     تواند رابطه ، تمایزیافتگی باال الزاماً نمیاحساس خواهد شد. در نتیجه

) 2009( وگـن و  جانکوسـکی اند. براي نمونه،  هاي دیگر، رابطه مثبتی میان این دو متغیر یافته اغلب پژوهش

هـاي معنـوي    شبه این نتیجه رسیدند که رشد معنویت با درجه تمایزیافتگی افراد ارتباط مثبت دارند و تـال 

ها، با توجـه بـه رابطـۀ     بینی کند. این یافته تواند سطوح تحول معنوي و تمایزیافتگی افراد را پیش است که می

تـر   طور ضمنی به این نکته اشاره دارد که هرچه رابطه انسان بـا خـدا قـوي    پایبندي به مذهب و معنویت، به

هـا افـزایش و کـاهش رابطـه بـا خـدا و        کـه پـژوهش   شود؛ چـرا  شود، تمایزیافتگی او از افراد بیشتر می می

  پردازد. اي که پزوهش حاضر نیز به آن می دهند؛ نکته تمایزیافتگی را همسو نشان می

ـ  یافتگیـ ت را در در تحـول  یو شخصـ  یافتگیـ ز ین است که نقش تمـا ای ین پژوهش در پیا  یروان

ـ اسـت کـه آ   مطـرح ل سؤااین  ،خچهیتارن یقرار دهد. با توجه به ا یمورد بررس يمعنو ا سـطح تحـول   ی

و  یتیشخصـ  يها مشکالت وابسته به رگه از جمله یحوزه روابط خانوادگدر  يور کنشبا  يمعنو یروان

کـه   یموضـوع  ؟رابطـه دارنـد    هسـتند،  یخانوادگ يور کننده در کنش نییتع يرهای، که از متغیافتگیزیتما

  تر کند. قیش از ازدواج را دقیز مشاوره پیو ن يگر متخصصان خانواده درمان ینیبال نگاهتوان  یم

  پژوهش روش

انـه  ینفـر بـا م   220گروه نمونه شـامل   .شامل زنان و مردان متأهل ساکن شهر تهران است ي،جامعه آمار

 ین دو دانشـگاه تهـران (دانشـگاه تهـران و دانشـگاه آزاد اسـالم      یهلأان متیباشد که از م یسال م 31 یسن

 ،قیـ ورود بـه تحق  يارهایمعرف از جامعه، انتخاب شدند. مع يا عنوان نمونهبه  ،قات)یواحد علوم و تحق



  ۴۷ ان متأهليدانشجو يمعنو ـي زان تحول روانيت در ميو عوامل شخص يافتگيز ينقش تما يبررس

ز یـ ق نیـ خـروج از تحق  يارهـا یسال از تأهل و سکونت در شهر تهران بـود. مع  2شامل گذشت حداقل 

ـ  يماریب ۀبود که سابق یشامل کسان و  یپزشـک  روان يمـزمن، مصـرف داروهـا    یجسـم  يمـار ی، بیروان

  داشتند. یازدواج یاز ازدواج کنون پیشا یمصرف مواد داشتند 

گـویی و   سـازي پاسـخ   هاي مربوط به هر متغیر انتخاب شدند. بـراي یکسـان   نامه ابتدا پرسش

. ترتیـب اجـراي   1گویی آمـاده شـد:    تبعیت از یک شیوه استاندارد، دستورالعمل زیر براي پاسخ

انفرادي و بدون مشـورت   . افراد به طور2ها بر اساس بسته تنظیم شده صورت گیرد؛  نامه پرسش

. ذکر نام و مشخصات که براي رعایت اصول اخالقـی بـراي   3ها را پاسخ دهند؛  با دیگران سؤال

  متأهلین آزاد بوده است.

  پژوهش ابزار

  اطالعات استفاده شد: يآور عمج ين ابزار براین پژوهش از چندیدر ا

ق یـ ورود و خـروج تحق  يارهایکه مع یشناخت تیفرم مشخصات جمع :یت شناختینامه مشخصات جمع پرسش

ـ مانند: جنس، سـن، م  ییها را در بر داشت شامل مؤلفه الت، محـل سـکونت، سـابقه ازدواج    یزان تحصـ ی

تـر   جهـت همگـن   ير اطالعات فردیو سا یپزشک و روان یجسم يها يماری، مدت ازدواج، سابقه بیقبل

  بود. کنندگان شرکتکردن 

ـ بـه صـورت ط   یسؤال 43ک ابزار یکه  یافتگیزینامه تما شپرس ):DSI( یافتگیزینامه تما پرسش کـرت  یف لی

افـراد   یافتگیـ زیدن تمایسنج يبرا و ه شده استیته )1998( دلندریفرو  اسکورون توسط ،است ییتا پنج

و  یز عـاطف یـ گـاه مـن، گر  ی، جایعاطف يریپذ اس واکنشیمق خرده چهار ،نامه ن پرسشیرود. ا یبه کار م

ـ نامه مـذکور در ا  پرسش یابیاعتبار سنجد. یران را مگیبا د یختگیآم درهم ) 1390( یوسـف یتوسـط   ،رانی

 يج قابـل اعتمـاد آن بـرا   یاز نتا یمحاسبه شد که حاک 89/0اس ین مقیا يکرونباخ برا يآلفا .شد یبررس

ن یـ در ا ،نامـه  پرسـش این  يدست آمده برا  هکرونباخ ب يران است. آلفایا یپژوهش يها طیاستفاده در مح

  باشد. یم 74/0وهش پژ

ـ    نسخه دوم پرسـش  ):PSDQ2(نسـخه دوم) (  يمعنو - ینامه تحول روان پرسش بـر   يمعنـو  - ینامـه تحـول روان

) آن را گـزارش کـرده بـود، توسـط     1995( ایـ جنکـه   ،یشـناخت  مراجعـان روان  ینیبـال  يارهایاساس مع

ت مسـلمان  یجمع يامه بران موارد پرسشهمۀ ه شده است. یته ینیو د یفرهنگ يریگ با جهت یبزرگ جان

عاد مختلف تحـول روانـی توجـه داشـته و هـر مـاده       بماده دارد که که هرماده آن به ا 15 ،ن ابزاریاست. ا

ن یـ دهـد. نسـخه اول ا   گزینه است که پنج سطح تحول روانی معنوي را مورد سنجش قرار می پنجداراي 

۴۸   ۱۳۹۵هم، شماره دوم، تابستان ، سال ن  

ـ أآن ت ییکـارا  کـه رار گرفتـه  ق ی) مورد بررس1390و همکاران ( یبزرگ جانتوسط  ،نامه پرسش د شـده  یی

  باشد. یم 74/0ن پژوهش ینامه مذکور در ا پرسش يدست آمده براه کرونباخ ب ياست. آلفا

ت نئـو اسـت کـه در    ین نسخه آزمـون شخصـ  یتر کوتاه ،نامه ن پرسشیا ):کوتاه فرم( نئو تیشخص نامه پرسش

 پـس  ،)زیرچـاپ (و همکاران  یبزرگ نجاده است. یبه چاپ رس یتجرب یشناس روان يها مجموعه آزمون

ک پـژوهش  یـ در  .ش از ازدواج استفاده کردیمشاوره پ ينامه از آن برا ن پرسشیا یابیاز ترجمه و اعتبار

ـ ا یدرونـ  یب همسانی. ضرآوردآن به دست  ییزن متأهل شهر قم اعتبار و روا 654 يبر رو  اسیـ ن مقی

ـ  24/0ب یاز ضـر  ،در هر پنج عامـل  یسؤال 60رم با ف یکل یزان همبستگیو م 79/0کرونباخ)،  ي(آلفا ا ت

قـرار   یز مـورد بررسـ  ینامه ن ن پرسشیا یمعنادار بودند. ساخت عامل 001/0ر و همه در سطح یمتغ 59/0

  .)زیرچاپ( و همکاران یبزرگ جان. گرفته است

بـراي  گرفتند.  ل قراریتحل مورد 16نسخه  SPSSافزار  گذاري و ورود به رایانه با نرم از کدپس ها  داده

رسـون و  یپ یب همبسـتگ یضـر هـاي آمـاري از روش    عالوه بر توصیف داده ،تجزیه و تحلیل اطالعات

  استفاده شد.ره یون چند متغیرگرس

  پژوهش هاي يافته

سـال اسـت.    31کننده نشان داد که میانه سنی گروه نمونـه،   شناختی افراد شرکت اطالعات جمعیت

سـال اسـت. از نظـر سـطح      9کننـدگان   نوات ازدواج مشـارکت همچنین مشاهده شد که میانگین س

ها نشان داد که مدرك لیسانس بیشترین فراوانی را در سطوح تحصـیلی بـه خـود     تحصیلی نیز یافته

  دهد. اختصاص می

 1در جـدول   پـژوهش  يرهـا یهمه متغنتایج حاصل از میانگین، انحراف استاندارد، کجی و کشیدگی 

  اند. ارائه شده

  یانگین، انحراف استاندارد، کجی و کشیدگی متغیرهاي پژوهشم .1جدول 

 کشیدگی کجی انحراف استاندارد میانگین ریتغم

 08/0 25/0 04/18  41/156 یافتگیزیتما

 37/0 - 17/0 84/5 21/35  یعاطف يریپذ واکنش

  57/4  69/0  4/7  11/43 گاه منیجا

  01/0  - 06/0  74/7  98/47  یز عاطفیگر

  - 45/0  06/0  33/5  92/29  گرانیبا د یختگیآم درهم

 - 43/0 01/0 35/3 81/10  ییخو آزرده روان تیشخص



  ۴۹ ان متأهليدانشجو يمعنو ـي زان تحول روانيت در ميو عوامل شخص يافتگيز ينقش تما يبررس

 کشیدگی کجی انحراف استاندارد میانگین ریتغم

 09/1 - 75/0 93/2 58/14  يگرد برون

 66/0 46/0 71/3 85/12  به تجربه یگشودگ

 - 05/0 - 46/0 75/2 94/14  تیمقبول

 27/0 - 35/0 74/2 37/15  یشناس فهیوظ

 - 15/0 - 05/0 21/10  85/52 يمعنو - یتحول روان

ت و سـطح تحـول   ی، عوامـل شخصـ  یافتگیـ زیبـین تما یش از انجام رگرسیون چنـدمتغیره، همبسـتگی   پ

  نمایش داده شده است. 2بررسی شد که در جدول  يمعنو - یروان

 يمعنو - یت و تحول روانی، عوامل شخصیافتگیزیتمانتایج تحلیل همبستگی بین  .2جدول 

 رهایمتغ 1 2 3 4 5 6 7

 یافتگیزیتما 1      

 ییخو آزرده روان - 426/0* 1     

  يگرد برون 214/0* - 17/0* 1    

  به تجربه یگشودگ 01/0 15/0* 42/0** 1   

  تیمقبول 26/0** - 38/0** 434/0* 18/0** 1  

  یشناس فهیوظ 47/0** - 339/0* 27/0** 220/0* 39/0** 1 

  يمعنو - یتحول روان 353/0* - 26/0** 05/0 - 06/0 28/0** 290/0*  1

05/0 P<   *01/0P< **  

ـ ، مقبولیافتگیزیدهد، میان تما نشان می 2که جدول  گونه  همان ـ    یشناسـ   فـه یت و وظی  - یبـا تحـول روان

 یهمبستگی معنـادار منفـ   يمعنو - یبا تحول روان ییخو آزرده ن روانیهمبستگی معنادار مثبت و ب يمعنو

ـ  در پیشت یو عوامل شخص یافتگیزیبراي بررسی قدرت تما وجود دارد. از  ي،معنـو  - یبینی تحول روان

ـ      بـه عنـوان متغیـر مـالك و      يمعنـو  - یتحلیل رگرسیون چندمتغیره اسـتفاده شـد. مقیـاس تحـول روان

نتـایج  بـین در نظـر گرفتـه شـدند.      به عنوان متغیرهاي پیش ،تیو عوامل شخص یافتگیزیتما يها اسیمق

  نمایش داده شده است. 3حاصل از تحلیل رگرسیون در جدول 

  تیو عوامل شخص یافتگیزیتمابر روي  يمعنو - یمقیاس تحول روان رهیچند متغرگرسیون ج تحلیل ینتا .3جدول 

  R  
2R  df F p  B β  t  p  

 یافتگیزیتما

 0001/0 74/6 174و  6 19/0 44/0

09/0 17/0  11/2 03/0 

 31/0 - 01/1 - 08/0 - 25/0 ییخو آزرده روان

 21/0 - 24/1 - 10/0 - 38/0  يگرد برون

 34/0 - 94/0 - 07/0 - 31/0  به تجربه یگشودگ

  02/0 35/2 20/0 74/0  تیمقبول

 05/0 91/1 16/0 59/0  یشناس فهیوظ

۵۰   ۱۳۹۵هم، شماره دوم، تابستان ، سال ن  

 مایزیـافتگی تتوسـط متغیـر    معنوي -تحول روانیمقیاس  ،شود دیده میل فوق چنانچه در جدو

و  >05/0pشـود (  بینی می پیش )20/0(ضریب بتا=  و عامل مقبولیت شخصیت )176/0(ضریب بتا=

تحـول  درصد از پراکندگی نمرات  19قادرند حدود  هااین متغیر ،کلی طور ). بهF)6و  174= ( 74/6

=19/0کنند ( بینی  را پیش معنوي -روانی
2R.(  

  يگير نتيجه و بحث

معنوي در ایران، با دو مؤلفه فردي مهم، تمایز یـافتگی و   - دهد که تحول روانی نتایج این پژوهش، نشان می

اي  باشد. البته هریک از این دو مؤلفه، در روابط میان فردي نیز نقـش قابـل مالحظـه    شخصیت در ارتباط می

در درمـانگري بررسـی شـده    هاي پیشین نیز اهمیت درك سطح تحول معنویـت مراجـع    دارند. در پژوهش

هاي ایـن پـژوهش، در    ب). یافته1386بزرگی،  هاي بیشتر مشخص گردیده است (جان است و لزوم بررسی

هاي قبلی، اغلـب معنویـت را بـه عنـوان یـک       هاي پیشین است. هرچند که پژوهش راستاي اغلب پژوهش

هـا   نی که به بررسی نقـش ایـن مؤلفـه   شناختی بررسی کرده بودند؛ به این مع متغیر و حالت یا موقعیت روان

  ها در یک راستا و تأیید کننده یکدیگر هستند. هاي پژوهش روي معنویت پرداخته بودند، ولی کلیت یافته

با سـالمت   يمعنو ین مراحل تحول روانیرا ب يمثبت معنادار ۀرابط ،)1390و همکاران ( یبزرگ جان

ن یـ شـتر در ا یقـات ب یو لـزوم تحق  یسـت ین مهم بـر بهز یار ارگذیاز نقش تأث یافته حاکین یا .افتندی یروان

ـ ناسـازگار اول  يهـا  بنـه  نقش روان یبه بررس ،)زیر چاپ( یدائمو  یبزرگ جانن یباشد. همچن یحوزه م ه ی

ـ هـا   بنـه  ن روانیثر اؤدهنده نقش م ج نشانینتا .ن پرداختندیزوج يمعنو یسطوح تحول روان يرو ـ ر اب ن ی

را  یمـذهب  يبنـد یبـا پا  یمنفـ  يها بنه ن روانی)، رابطه ب1393( انیهراتن یهمچن لفه مهم و معنادار بود.ؤم

ر یرا تحت تـأث  یمذهب يبندیپا يبه طور معنادار ی،منف يها بنه قرار داد و مشخص شد روان یمورد بررس

 یافتگیـ زیه بـر تما یبا تک ي،معنو  یتحول روان یمنف يها کننده ینیب شیپ یمقاله به بررساین دهند.  یقرار م

  ن شهر تهران پرداخته است.یهلأت در متیو شخص

در رابطه با تمایز یافتگی، حاکی از این است که در این نمونه، تمایز یـافتگی متـأهالن    ها نتایج تحلیل

معنوي آنان رابطه معنادار مستقیم دارد. این یافته، بدین معناسـت کـه هرچـه     - شهر تهران با تحول روانی

أهالن از خانواده پدري خود، از جامعه خود و همچنین بین عقل و احسـاس خـود   سطح تمایزیافتگی مت

هـاي   بیشتر باشد، از سطح تحول روانی معنوي باالتري نیز برخوردار هستند. این یافته، در راسـتاي یافتـه  

) است کـه  2011و همکاران، ( متیاردو  2010، جانکوسکیو  سندج)؛ 2009و همکارانش ( جانکوسکی



  ۵۱ ان متأهليدانشجو يمعنو ـي زان تحول روانيت در ميو عوامل شخص يافتگيز ينقش تما يبررس

دهـد.   میان مسیحیان انجام گرفته است و ارتباط تمایزیافتگی با معنویت را مـورد تأییـد قـرار مـی     البته در

 - سـطح تحـول روانـی   بینـی   قادر به پیشنتایج رگرسیون چندمتغیره نیز نشان داد که متغیر تمایز یافتگی، 

هـاي   نظریـه سیسـتم  )، تمایزیافتگی خود یکی از مفاهیم مهم 2010( ماجرسباشد. بنا به گفته  معنوي می

است و به عنوان یکی از ابزارهاي مفهومی مهم به سمت معنویت میان مسـیحیان   بوئنخانواده در نظریه 

است؛ چرا که ایشان رابطه میان این تمایزیـافتگی بـا معنویـت را بـه رابطـه تثلیـث در مسـیحیت پیونـد         

ول روانـی معنـوي چگونـه ارتبـاط     دهد. اما سؤال اینجاست که در مذهب اسالم، تمایزیافتگی با تحـ  می

گرانـه،   بین، دیـن جزمـی   تر پنج مرحله تحول روانی معنوي (دین خود میان کند؟ با بررسی دقیق برقرار می

سـاز و فرابرنـده)، متوجـه     دین بحرانی یا دوسوگرانه، دین خودسازمان یافته و توحیـدي و دیـن متعـالی   

رایندهاي درون روانی و هم فرایندهاي برون روانی بـه  خواهیم شد که در فرایند تحول رو به کمال، هم ف

گونـه کـه در تمایزیـافتگی بـاال، شـاهد       کننـد. همـان   سمت یکپارچگی و انسجام (توحید) حرکـت مـی  

اي کـه افـراد تمایزیافتـه را افـرادي      یکپارچگی از سطوح درون فردي و برون فـردي هسـتیم، بـه گونـه    

تمام کارهایشان را دارند، موضع روشنی نسبت به خـود، دیگـران و   دانیم که اراده الزم براي شروع یا ا می

انـد   گونه کنند. همان محیط اطرافشان دارند، ثبات هیجانی دارند و جایگاه خود را در هر شرایطی حفظ می

هـاي روشـنی    گیـري  کسانی که از سطح تحول روانی معنوي باالیی برخوردارند، چون آنهـا نیـز موضـع   

گاه متمایز بنده از خدا هستند، تفکر منطقی و توحیدي دارند و رابطه آنها بـا خداونـد و   دارند، دانا به جای

پدیدهاي مخلوق او، مبتنی بر شناخت و محبت است و از ثبات هیجانی بـاالیی برخوردارنـد. همچنـین،    

ـ   در سطوح تحول روانی معنوي پایین، شاهد نیاز به تأیید، نیاز هیجـانی بـه لـذت، خیـال     اره پـردازي درب

اي، وابستگی به قدرت مذهبی، وابسـتگی و...   قدرت، ترس از رهایی، ترس از رابطه صمیمی، رفتار تکانه

هـاي   ب). این وجوه بالینی افراد در سطح پایین تحول روانی معنوي، شـباهت 1386بزرگی،  هستیم (جان

تمایزیافتگی پـایین در بعـد میـان     زیادي با وجوه بالینی افراد با سطح تمایزیافتگی پایین دارد؛ زیرا افراد با

فـردي، رفتارهـایی بـا     فردي، یا دچار وابستگی یا دچار گریز عـاطفی هسـتند. همچنـین در سـطح درون    

، تـا  توان انتظار داشت که کیفیت روابط بر اساس تجربه بریدگی عـاطفی  هیجان بسیار دارند. بنابراین، می

زند، با فراینـد تحـول روانـی معنـوي نیـز در ارتبـاط        می درهم آمیختگی عاطفی که تمایزیافتگی فرد را رقم

فردي، رابطۀ خود بـا دیگـران و    گونه که فرد به فرایندهاي درون باشد. به عبارت دیگر، شاید بتوان گفت: آن

نگـرد و بـه همـان سـطح از      نگرد، به همان سبک نیز به رابطه خود با خدا می رابطه خود با دنیاي اطراف می

) معتقد است: از همان کـودکی، تجسـم خداونـد    1995( جنیاکه  نوي برخوردار است؛ چرا تحول روانی مع

۵۲   ۱۳۹۵هم، شماره دوم، تابستان ، سال ن  

هـاي عـاطفی    در نظرشان تحت تأثیر روابطشان با والدین و بستگان نزدیک است. از سوي دیگـر، تعـارض  

  ممکن است موجب توقف تحول معنوي شوند و شکل ناسالم و مخربی از تحول دینی را ایجاد کنند.

ـ    یشخص يها یژگیرابطه و ،ن پژوهشیا گریفرض د ج ی. نتـا بـود  يمعنـو  یت بـا سـطح تحـول روان

ـ    یشناس فهیت و وظی، مقبولییروان آزرده خو يها لفهؤنشان داد که م یهمبستگ  يمعنـو  یبـا تحـول روان

ون ی) به صـورت معکـوس اسـت. رگرسـ    یی(نورزگرا ییخو آزرده روان ين رابطه برایا یول ،رابطه دارند

ـ  يمعنو یتواند تحول روان یت است که میلفه مقبولؤز نشان داد که تنها میره نیچندمتغ ـ یرا در ب هالن أن مت

ت بـا  یرابطـه شخصـ   یانجام شـده اسـت کـه بـه بررسـ      ريابسی يها کند. پژوهش ینیب شیشهر تهران پ

فلر ی؛ اسـتر 2008نسگاد و آرنو، ی؛ هن2010؛ ساراگلو 2002ساراگلو . ك: (راند  ت و مذهب پرداختهیمعنو

تـا   ،)1986و واتسون و همکاران،  1998؛ جانسون و همکاران، 1979؛ دان و همکاران، 1998، یو مکنال

و  یی(رجـا ت دانسـت  یت را بعـد ششـم شخصـ   یتوان معنو یم :) معتقد است1999( دمونتیپکه  ییجا

ـ با معنو ییخو آزرده و روان یشناس فهیت، وظیان مقبولیها رابطه م ن پژوهشی). اغلب ا1385همکاران،  ت ی

ـ از جمله فراتحل .اند را گزارش کرده انجـام شـده اسـت. آنچـه کـه در       2010کـه در سـال    ،سـاراگلو ل ی

ـ بـا معنو  یت رابطـه مهمـ  ین است که شخصیا ،ده استیبه اثبات رس یو خارج یداخل يها پژوهش ت ی

پـژوهش  اتفـاق افتـاده اسـت، شـاهد      راًیـ اخ يمعنـو  یدر خصوص تحول روان یچون بررس یول ،دارد

که خداونـد هـدف خلقـت بشـر را عبـادت خـود        ییآنجا افت نشد. ازین پژوهش یج اینتا يبرا یچندان

 يت و سـعادت اخـرو  یـ ن عقـل و عبود یعبادت خداوند شناخت و معرفت او است، و ب ۀدانسته و الزم

ـ  یرابطه وجود دارد، به نوع ـ تنگاتنـگ د  يا ت رابطـه یـ ت و عبودیـ ن عقالنیب ـ  یشـود. ا  یده مـ ی ن ینکـه ب

ـ  یرابطه منفـ  ،گریدسوي است و از  يریپذ فیاز تکل يا که جلوه ی،شناس فهیوظ و  ییخـو  آزرده ن روانیب

ج یدهـد نتـا   یدهـد، نشـان مـ    ید قرار میرا مورد تأک یت عقالنیمحجور يکه تا حد يمعنو یتحول روان

 است. وهمسز ین یاست و با منابع اسالم یعقالن يندارید دییتأ يدر راستا يادیپژوهش تا حد ز

ـ گردانـد  هاي مختلف واجـد احتیـاط مـی    ها را در زمینه برآورد داده ،پژوهشهاي این  محدودیت  ۀ. نمون

اما تعمـیم آن بـه    باشد، میهرچند از تعداد مناسبی برخوردار . استاي از شهر تهران  یک نمونه حاضر صرفاً

همچنین محدودیتی کـه ابزارهـا بـراي    . باید با احتیاط صورت گیردشهرهاي دیگر و یا افراد مجرد جمعیت 

نمونـۀ ایـن   شـود   پیشنهاد میداشت. ر ظباید در ننیز اند را  غیرقابل اجتناب بودهو کنند  تعمیم نتایج ایجاد می

انجـام   تکـرار شـود.  خصـوص دانشـجویان     و بـه شهرهاي دیگر  ،جمعیت سنین مختلف روي پژوهش بر

توانـد   افرادي که در سطوح پایین تحـول روانـی هسـتند، مـی    پژوهشی مبتنی بر خانواده درمانی سیستمی با 

  هاي عملی براي ارتقاء سطح تحول روانی معنوي منجر شود. ضمن تصریح نتایج این پژوهش به راه



  ۵۳ ان متأهليدانشجو يمعنو ـي زان تحول روانيت در ميو عوامل شخص يافتگيز ينقش تما يبررس
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