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  از خدا و خاستگاه آن یر ذهنیتصو
  *انسبین علیدحسیس

  يدهكچ
انجام شده است. بدین منظور تصویر ذهنی از خدا پژوهش حاضر با هدف مطالعه خاستگاه 

هاي حوزه علمیه قم به روش  نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم و طلبه 342
نامه تصویر ذهنی از خـدا   اي انتخاب شده و به پرسش برداري احتمالی تصادفی طبقه نمونه

ـ    هایی که از طریق پرسش اند. داده پاسخ داده ت آمـده و  نامه تصویر ذهنی از خـدا بـه دس
هایی، از جمله جنسیت، سن، تحصیالت (حوزوي یا دانشگاهی)، نوع رابطه با والدین  داده

و دیگر اعضاي خانواده که بر حسب اظهارات خود آزمودنی به دسـت آمـده اسـت، بـا     
دهد که تصـویر ذهنـی از    اند. نتایج به دست آمده نشان می هاي آماري تحلیل شده شاخص

نشانه چند وجهـی بـودن    همبستگی،، همبستگی دارد و کیفیت این خدا با عوامل یاد شده
تصویر ذهنی از خدا و خاستگاه آن است، زیرا همبستگیِ تصویر ذهنـی از خـدا بـا همـه     

هاي تصویر ذهنی متغیر بوده است،  عوامل به یک شکل نبوده، بلکه به تناسب خرده مقیاس
هاي تصویر ذهنـی   مقیاس یکی از خرده به این دلیل که برخی از این عوامل در حالی که با

هاي دیگر، رابطه منفی یا غیر معنـادار نشـان    مقیاس همبستگی مثبت معنادار داشته با خرده
  داده است.
  .تیجنس ،سن ،التیتحص ی،روابط موضوع ،از خدا تصویر ذهنیها:  کلید واژه
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  مقدمه
، شـود  میگیري باورهاي مذهبی افراد تلقی  لکدر تحول و ش یتصویر ذهنی از خدا امر مهم

تصویر . استو بررسی صورت گرفته مطالعه درباره آن بیشتر ، دهه گذشتهرو در پنج  از این
دهـد و   مـی یل کمن را تشؤي نظام اعتقادي افراد مها جنبهترین  ی از محوريکذهنی از خدا ی

ضمنی و غیر مستقیم از طریق تجربیات مذهبی افـراد   طور بهاما ، داردنیاز ه به آگاهی کبا این
ه کاهمیتی سبب این تصویر به . آید میل گرفته و به صورت احساس معنوي از خدا در کش

ان شناسـ  روانو  روابـط موضـوعی  پـردازان   توجه نظریه، شناختی دارد از لحاظ دینی و روان
ه معرفـت و  کاست  یررسضوع از آن جهت قابل بحث و بون میا. رده استکدین را جلب 

مهـم   هـاي  هیـ از پا یکـی شناخت خدا همراه با داشتن تصور درست از او شـرط اساسـی و   
شناخت و چگونگی تصور ما از خداوند بـه شـدت در    و ستوند ارابطه با خداگیري  شکل

افرادي که تصـور منفـی از خداونـد     1به عقیده ریان. گذارد تأثیر می رفتار و تعامل ما با خدا
اي عاطفی و صمیمی برقرار کنند و حتی اگـر اهـل عبـادت هـم      توانند با او رابطه مید ندارن

ه کـ از روي رابطه و اعتماد بـه خداونـد    نه، شان ناشی از ترس و اضطراب استباشند عبادت
  2.اساس دلبستگی به خداست

، دین بوده اسـت ان شناس روانریشه و خاستگاه تصویر ذهنی از خدا همواره مورد توجه 
. ه اسـت مطرح شـد  3آینده یک پندارتاب کد در یفرو توسط، ین زمینهرد غالب در اکاما روی
تفـاوتی بـین دو   ، و در ایـن زمینـه  ه کـرد ن تصویر پدر معرفـی  کتصویر خدا را فراف، فروید

و » خـود «ماننـد  ، یگـر عوامل دتأثیر در خصوص  يو، ینعالوه بر ا ه است.جنس قائل نشد
  4ه است.خدا به نتیجه نرسیدمادر در تصاویر ذهنی از 

ي متفـاوت دربـاره آن،   هـا  فرضیه فروید درباره خاستگاه تصویر ذهنـی از خـدا و یافتـه   
همچنـین  . ردکـ اتب گوناگون را براي پرداختن به این مباحث بیشـتر  کانگیزه پژوهشگران م

و  زنانـه  ه آیا ضرورتاً تصاویر خدا باید مردانه و پدرانـه باشـند یـا   کرد کال را ایجاد ؤاین س
  خداوند پدرانه است یا مادرانه؟  شناختی  روانتأثیر  ؟ و آیا5مادرانه
ه کـ ی از این اسـت  که نتایج برخی از آنها حاکه دین پژوهش در این راستا انجام شدچن

فروید، تصاویر ذهنی از خدا بیشـتر بـا تصـاویر مادرانـه      6»پدر عالی رتبه«بر خالف مفهوم 
ه تصویر خدا بیشتر بایسـتی شـباهت بـه    کها با این گرایش  این پژوهش .ارتباط مثبت دارند

) مـورد  م1936( 7این گرایش توسـط پـاول ووگـل   . اند انجام گرفته، باشد تا پدرمادر داشته 
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ـ 8تـب دورپـات  کهاي م وي روشه، توجه قرار گرفت  كودکـ  9بررسـی فشـرده از    کرا در ی
ل دیـن بـر روابـط پـیش     که نخستین شـ ک و نتیجه گرفت ارگرفتهک به پروتستان ساله 14ـ5
 مـورد  در خـانوادگی  هـاي  یادداشـت  ازووگـل   همچنـین . است مبتنیك ودکـ  المی مادرک

 نتیجـه  انکـ ودترین ک وسال سن مک از نفر دو نگیختهخودا تظاهرات و خاص گوهايو گفت
بـه   و تنهـا انـد   داشـته  دیگرکـ ی بـا ک نزدی ارتباطی ها سال براي وخدا مادر مفهوم هک گرفت

) نیـز  م1957(و نلسون و جـونز   م)1964(و هالز  10گودین 9.اند تدریج از همدیگر جدا شده
متوسط با مفهوم مادر به مراتب بیشتر از مفهوم  طور بهه مفهوم خدا کند ا هبه این نتیجه رسید

ه کـ ند ا هدر پژوهشی پی برد ) نیزم1980( 13و تامایو12آنتوین ورگوت. 11پدر همبستگی دارد
  یل شده است: کتشعامل اساسی از دو ، هاي آنها از خدا آزمودنیتصویر 

  ؛ه مربوط به مادر استکعامل در دسترس بودن . 1
  14.ه به پدر اختصاص داردکعامل قانون و قدرت . 2

درصـد بـاالیی از   توانسـته اسـت   بـودن   عامـل در دسـترس  ، هاي فرهنگی در تمام گروه
بیشـتر از  ، که تصویر خدا با انگاره مادرشده است بت باز ثا، بنابراین. ندکتغییرات را توجیه 

ه گرایش به نسـبت دادن  کاست ن یته جالب در این مطالعات اکن 15.انگاره پدر شباهت دارد
و  کاتولیـ کحتـی در گروهـی از دانشـجویان دینـی     ، هاي ابتدایی مادري به خداوند ویژگی

هـا را بـا    تناقض ظاهري میان این پـژوهش  هردکنلسون سعی ه است. نیز نمایان بود ها راهبه
 16ه معقتد است انگاره خدا بیشـتر بـا تصـویر والـد برتـر     کند کارجاع به نظریه آدلر برطرف 
  17.هماهنگی دارد نه پدر یا مادر

را برطـرف   هـا  ه تعارض ظاهري میـان ایـن پـژوهش   کرجوع به نظریه آدلر عالوه بر این
یدي سازگاري بیشتري نیز با فرایند دلبسـتگی دارد،  در مقایسه با تفسیر محدود فرو، کند می

یعنی اگر والـد برتـر   ؛ ندک کمکنیز دلبستگی به خدا  کبینی سب در پیشتواند  که می همچنان
ه بایسـتی  کـ تصویر همان والد اسـت  ، نخستین را ارائه دهد در این صورتچهره دلبستگی 

هـا مـادر    در اغلـب فرهنـگ  ون ، چـ بنـابراین . ننده تصویر ذهنی فرد از خدا باشدکس کمنع
 طـور  بـه رود تصویر ذهنی از خداونـد   میانتظار ، شود مینخستین چهره دلبستگی محسوب 

  .پدرانه اي مادرانه نشان دهد تا هچهر ،میانگین
ا، کبه همین منظور اسپیلگرفته، دین قرار ان شناس روانتئوري والد برتر آدلر مورد توجه 

تصـویر ذهنـی از خـدا انجـام     أ که دربـاره منشـ  ) در پژوهشی م1975ادیسون و راسنسون (
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تصـاویر  ، ندشبیه مادرانشان باشـ اند  داشتهه تمایل که اگر چه زنانی کاند  گرفتهند نتیجه ا هداد
مثـل پـدر، دربـاره    ، کننـد و مفهـوم فراگیـر    میذهنی دوست دارنده را در مورد خدا تداعی 

توانـد   مـی ی از والدین نکولی ترجیح یاست، داشته تصویر ذهنی از خدا هماهنگی ضعیفی 
ه از ایـن  اي کـ  نتیجـه تـرین   محسوس .18ذهنی از خدا داشته باشدداري با تصویر ارتباط معنا
اسـت  اي  تصـویر ذهنـی از خـدا مجموعـه     هکاست د این وش میامثال آن گرفته  پژوهش و

  . 20مادرانه و تصاویر قالبی پدرانه 19ب از تصاویر قالبیکمر
 تـر  منطقی یروابط موضوعان شناس روانه یاما نظر، یه آدلر دارده نظرک یازاتیمتبا وجود ا

ي شخصـی و  ها انگاره، هاي خداوند ند در زیربناي انگارهک میید کزوتو تأیر. رسد یبه نظر م
ریزوتـو  . ه در روابط موضوعی اولیه افراد ریشـه دارنـد  کداشته به شدت غیرمتعارف وجود 

با والـدین و   كودکتصویر خدا پیامد عمومی و اجتناب ناپذیر روابط که ند ک میخاطرنشان 
، از نظـر ریزوتـو   .به رویـدادهاي علّـی اسـت    كودکسایر مراقبان و نیز پیامد توجه فزاینده 

وجو  جست با پدر و مادر كودکتصویر ذهنی خدا را در روابط اولیه  أفروید به درستی منش
از . ه اسـت م گرفتـ کـ نقش مـادر را دسـت    خصوصاً، اما فروید پیچیدگی این اشتقاقکرده، 
، مصاحبه و ترسیم خـانواده و  نامه پرسش بیمار مسیحی و یهودي که ریزوتو از طریقبیست 

کی از والـدین  اساس تصاویر ی دام انگاره خدا را برکهیچ کرده است، خدا روي آنها مطالعه 
والدین واقعی، والـدین آرمـانی و    ه تصاویر خدا به یک اندازه از تصاویرکبلاند،  شکل نداده

اگرچـه ریزوتـو اهمیـت    . اسـت والدین برخاسته از تخیالت شخصی آزمودنی مشتق شـده  
امـا او همچنـان   ، پـذیرد  مـی ، ه از نظـر فرویـد نقـش محـوري دارد    کخاص دوره اودیپی را 

ي از نظـر و . دکه به مراحـل مختلـف تحـول تعلـق دار    ند ک میتصاویري را از خدا گزارش 
آن گیـري   لکفرد بـا عوامـل هیجـانی مسـلط در زمـان شـ       کسازي از خدا توسط یتصویر

متفـاوت باشـد و    امالًکتواند  میه انگاره بعدي شخص از خدا کدر حالی ، شود میمشخص 
  21.به وجود آورد يآور تعارض اضطراب

عالوه بر تحلیـل فرویـدي و آدلـري دربـاره خاسـتگاه تصـویر ذهنـی از خـدا، نظریـه          
نی شـده الگـوي   که تصویر ذهنی از خدا فرافکند ک میاجتماعی بندورا نیز اقتضا  22يیادگیر

ی از کـ ن است ترجیح یکمم، این نظریه شد. بر اساسبا  كودکو غالب از نظر  23والد مقتدر
رده است ارتباط داشته باشـد و بـا توجـه بـه     کاز او الگوبرداري  كودکه کوالدین با والدي 
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مـردان  ، کننـد  مـی ه الگوبرداري از والد همجنس را تحمیـل  کگی فشارهاي اجتماعی و فرهن
ه زنـان  کـ در حـالی  ، ن تصـاویر خـدا و پـدر را نشـان دهنـد     باید همبستگی چشـمگیر میـا  

  .دهند میهمبستگی مثبت خدا و مادر را نشان 
دست به پژوهشـی زده و نتیجـه   ، به منظور ارزیابی این فرضیهم) 1975(ارانکا و همکاسپیل 

همخـوانی  ، میان مردان با خـداي دوسـت دارنـده    ه الگوي پدر دوست دارنده درکاند  گرفته
در میان دختران جوان، مادر دوست دارنده با تصویر ذهنی خداونـد از هـر    که همچناندارد، 

همجـنس انجـام    با والد غیر را ي فوقها ه آنها مقایسهکهنگامی  است.ارتباط  24نظر شایسته
  25.ي فوق مشاهده نشدها از رابطهدام کهیچ ، دادند

ادگیري تواند به عنوان شاهدي بر صـحت فرضـیه یـ    میاگر چه نتایج اولیه این پژوهش 
ه چرا کنیز قابل بررسی است  26ولی ادعاي نظریه حرمت خود، اجتماعی در نظر گرفته شود

 ه از لحـاظ کـ نـیم؟ در حـالی   وجـو ک  جست باید تصاویر خدا را همیشه در تصاویر والدین
. ننـد ک مـی گذاري والدینی اخـالل ایجـاد    ه برخی عناصر در ارزشکشود  میآماري مشاهده 

، یـه حرمـت خـود   نظر ،ن اسـاس یبر هم. نیمکباید الگوهاي خود و خدا را ارزیابی ، ینبنابرا
دهی نظـر او بـه جهـان و دیگـران نقـش تعیـین        لکمعتقد است خودپنداره هر فردي در ش

همبسـتگی  ، کننـده نتـرل  کاز خودش به عنوان دوست دارنده یـا   فرد كدارد و ادرااي  نندهک
  .27مثبت با همین تصاویر ذهنی از خدا دارد

ــه اســت  کاســپیل ــن موضــوع پرداخت ــه ای ــراه . ا بیشــتر از همــه پژوهشــگران ب وي هم
 ه سـابقه مـذهبی تقریبـاً   کـ  کاتولیکنفر آزمودنی  128روي اي  ) در مطالعهم1973(28بنسون

ه حرمت خـود بـاال بـا تصـویر ذهنـی پـذیرا، دوسـت        کاند  گرفتهجه ینت اند، داشتهسانی  کی
ه کـ نـد  ا هردکـ ان یـ آنهـا ب  همچنـین  دارنده، بخشنده و پدر مهربان از خدا ارتباط مثبـت دارد 

ه حرمت خود پـایین  کین با تصویر ذهنی منفی از خدا رابطه دارد و افرادي یحرمت خود پا
آنهـا ارتبـاط   . اسـت  31و پدر عبـوس  30نندهکنترل ک ،29دارند تصویر آنها از خداوند انتقامجو

انـد   نمـوده و ادعـا  ه ردکـ منفی حرمت خود باال و تصاویر ذهنی منفی از خدا را نیـز ثابـت   
ثر بـر تصـویر ذهنـی از خـدا     ؤعامل مـ ترین  مهم هکآماري داللت بر این دارد  يوردهاادست

  32.فرد استمیزان حرمت خود 
که ند ا هبه این نتیجه رسیداند  کردهه هر چهار نظریه را بررسی ک يدر پژوهش دیگرآنها 

از خـدا ارتبـاط دارد و حرمـت     33حرمت خود پایین در برخی از مردان با تصویر خشمگین
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خود باال در میـان زنـان بـا تصـویر ذهنـی دوسـت دارنـده و مهربـان از خـدا رابطـه دارد،           
ه مثبت، صمیمی و شخصـی اسـت و   کا باال نیز با تصاویري از خد 34ارزش خودکه  همچنان

همبسـتگی میـان دوسـت     ،در ایـن تحقیـق  . ارتباط دارد، کند میها رسیدگی  به مسائل انسان
نترل کتصویر خود . ه استداشتن خود و تصویر ذهنی دوست دارنده از خدا نشان داده شد

ه کـ در حـالی  اسـت،  متضاد تصویر ذهنـی دوسـت دارنـده از خـدا     ، در میان مردان 35نندهک
ه شـخص  کـ ننده درباره خدا در میان زنان هیچ ارتباطی به ایـن نـدارد   ک نترلکتصویر ذهنی 

همچنین ارتباط منفی حرمت خود باال با تصـویر ذهنـی   . خود را دوست داشتنی بداند یا نه
  36ه است.خشمگین از خدا نیز ثابت شد

 هـا  دام از این نظریـه که هیچ کدهد  مینشان  ها ن پژوهشیبه دست آمده از ا یینتایج نها
مسـتقل   طـور  بهها  هاي مربوط به این تئوري پژوهشبیشتر بر دیگري برتري ندارد و اگرچه 

پـدر در فرضـیه   ، مثـال بـراي   اند به هم وابسته امالًکها  ولی خود این تئوري، اند انجام گرفته
ر نظریـه  ان پسـر د کـ ودکتواند والد برتر در فرضیه آدلـر و همچنـین الگـو بـراي      میفروید 

ان کودکخودپنداره مثبت در گیري  لکیادگیري اجتماعی باشد و ارتباط مستقیم والدین بر ش
  .نیز بر هیچ پژوهشگري پوشیده نیست

رابطـه  ان بـزرگ بـه   شناسـ  روانه کـ دهـد   مـی از خدا نشـان   یر ذهنیمرور مباحث تصو
ن در مـورد نقـش   پیشـی نظر منفی ، عالوه بر ایناند،  کردهی و مفاهیم دینی توجه شناس روان

تحقیقـات   تـر اسـت و   ي مثبـت هـا  در حال جایگزین شدن با نگرش، دین بر سالمت روان
 37.ننـد ک تأییـد مـی   داري با سالمت جسـمی و بهداشـت روانـی را    بسیاري رابطه مثبت دین

در سالمت  یلفه مهمؤم ،دیآ میشمار به  يدار نیبعد مهم د یکه کاز خدا هم  یر ذهنیتصو
مواردي را برشـمرده اسـت    تولد خداي زندهتاب کدر  ریزوتو. استدانسته شده روان افراد 

. نـد ا هبـود  التی در زندگی عادي، اعتقادات و زندگی مذهبی خـود که بیماران او دچار مشک
هـاي درسـتی    زیرا والدین آنها انسانداشته، این افراد بنا به دالیلی تصویر مخربی از خداوند 

ران مطالعـه قابـل   یـ نون در اکن موضـوع دارد تـا  یـ ه اکـ  یت فراوانیبا وجود اهم 38.ندا هنبود
در  یخـارج ان شناسـ  روان هاي پژوهش هاي افتهیا یآ. استنشده نه انجام ین زمیدر ا یتوجه

و یت، سـن  ن، جنسـ یبـا والـد  آیا میزان صمیمیت در رابطه  یم است؟شور ما هم قابل تعمک
بررسـی و  ن مـوارد را  یـ پژوهش حاضـر ا  از خدا ارتباط دارند؟ یر ذهنیالت با تصویتحص

  .استکرده مطالعه 
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  روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع پس رویدادي است و جامعه آمـاري آن را دانشـجویان دانشـگاه آزاد    

 190گروه نمونـه پـژوهش   است.  حوزه علمیه قم تشکیل دادههاي  طلبهاسالمی واحد قم و 
 اي مونه برداري احتمـالی تصـادفی طبقـه   که با استفاده از روش ناست طلبه  152دانشجو و 

  .اند انتخاب شده

  ها داده يابزار گردآور
در سـال   الرنسآن را ه ک براي سنجش تصویر ذهنی از خدا از مقیاس تصویر ذهنی از خدا

خـرده مقیـاس   6پرسش و  72مشتمل بر  اسین مقی. ا39استفاده شده استساخته، ) م1991(
بعـد از تصـویر    6یل شده است و براي سنجش کال تشؤس 12هر خرده مقیاس از . باشد می

و  42پذیرنـده  41،چالشگر حاضر، 40،ننده(منعم)کفراهم  ،ذهنی از خدا با عناوین نفوذ(اجابت)
. شـده اسـت  گـذاري   ها نیز جداگانه نمره دام از خرده مقیاسکرود و هر  ار میکخیرخواه به 

نشـانه   4. عـدد  شـده اسـت   گـذاري  رت نمـره کـ لیاي  درجه 4اساس مقیاس  این مقیاس بر
  .باشد میامل کدهنده مخالفت  نشان 1امل و عددکموافقت 

 نیت ارتباط با والـد یفکیخواسته شده است،  نامه پرسش الت دریت و تحصیسن، جنس
ه در سـه سـطح   کشود  میده یسنج ها یز با اظهار نظر خود آزمودنیخانواده ن ياعضادیگر و 

  .ه استبود ییگو ف قابل پاسخی، متوسط و ضعیمیصم

  روش اجرا
پـس از  . هم ندارد یت زمانیقابل اجراست و محدود یو گروه يبه صورت فرد نامه پرسش

 هـاي  آزمـون  ،spssبا استفاده از نـرم افـزار    ها ل دادهیه و تحلیتجز ي، براها داده يآور جمع
  . انس انجام گرفته استیز واریتست و آنال یت يآمار

  پژوهش هاي افتهي
  مختلف هاي سنی هاي تصویر ذهنی از خدا در گروه مقایسه خرده مقیاس: 1 جدول

س
مقیا

ده 
خر

 
خدا

 از 
نی

 ذه
ویر

تص
ي 

ها
  

 
 f 20-16 25-21 30-26 35-31 40-36 45-41 50-46زمون آ گروه سنی

  582/1ns 333/2 396/2 1667/2 257/2 3818/2 3956/2 4149/2 نفوذ
 637ns 417/3 9375/2 8193/2 868/2 8652/2 8869/2 8776/2 منعم

  79/1ns 5/2 6668/2 5277/2 5034/2 5243/2 6174/2  6326/2  حضور
 28/1ns 333/3 0208/3 75/2 0174/3 9591/2 947/2 9192/2 چالشگر

  7/2** 583/2 3958/2 3333/2 5/2 3833/2 5466/2 5587/2 پذیرنده
 443ns 667/2 6043/2 389/2 5347/2 5334/2 5444/2 5731/2 خیرخواه
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 نشـان  مختلـف ی سـن هـاي   از خدا در گـروه  یر ذهنیتصوهاي  اسیسه خرده مقیمقا
حضـور و خیرخـواه اخـتالف     ، چالشـگر، مـنعم  ،هاي نفـوذ  مقیاس در خردهه کدهد  می
اخـتالف  ، مقیـاس پذیرنـده   ولـی در خـرده  ، وجود نـدارد سنی هاي  داري بین گروهمعنا
 .وجود دارد یسنهاي  ن گروهیب داريامعن

  هاي تصویر ذهنی از خدا در زنان و مردان مقایسه خرده مقیاس: 2 جدول
 tآزمون  مونث مذکر  

س
مقیا

ده 
خر

 
از 

ی 
ذهن

یر 
صو

ي ت
ها

  خدا

  ns-08/0  39/2 38/2 نفوذ
  ns-049/0 89/2  87/2 منعم

  03/3** 65/2 56/2 حاضر
 03/0ns 94/2 94/2 چالشگر

  -90/3** 59/2 46/2 پذیرنده
  7/1ns**  58/2 52/2 خیرخواه

  

در ه کـ دهد  می نشاناز خدا در زنان و مردان  یر ذهنیتصوهاي  اسیسه خرده مقیمقا
وجـود   داري بـین زنـان ومـردان   معنااختالف ، چالشگرو منعم ، نفوذهاي  خرده مقیاس

است.  داران اختالف معنیایرخواه، و خپذیرنده ، حضورهاي  ولی در خرده مقیاس، ندارد
طـور   بـه ن زنـان  یانگیـ م رخـواه یو خ پذیرنـده ، حضـور هاي  مقیاسدر دیگر، به عبارت 

  معناداري بیشتر از مردان است.
  هاي تصویر ذهنی از خدا بر اساس تفکیک تحصیالت ) مقایسه خرده مقیاس3جدول(
 tآزمون  دانشجو طلبه 

س
مقیا

ده 
خر

 
از 

ی 
ذهن

یر 
صو

ي ت
ها

  خدا

 -97/3** 44/2 32/2 نفوذ

  -23/2** 91/2 84/2 منعم
 -3/4** 65/2 53/2 حاضر

  43/0ns 94/2 95/2 چالشگر

 -1/6** 6/2 4/2 پذیرنده

 -5/0** 62/2  46/2 خیرخواه
  

دهد  می نشاناز خدا بر اساس تفکیک تحصیالت  یر ذهنیتصوهاي  اسیمق سه خردهیمقا
و دانشـجویان  هـا   بـین طلبـه  ، اختالف معنـاداري  تصویر ذهنی نوع چالشگر فقط دره ک

خیرخـواه)  و  پذیرنـده ، مـنعم، حضـور  ، (نفـوذ هـا   مقیـاس  و در سایر خرده وجود ندارد
میانگین این تصاویر ذهنی در کلیـه مـوارد   ه ک طوري شود، به می دهیدداري معنا اختالف 

  است.ها  در دانشجویان بیشتر از طلبه
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 اس نوع رابطه با والدینهاي تصویر ذهنی از خدا بر اس مقایسه خرده مقیاس: 4 جدول

 
 نوع رابطه

 fآزمون 
 ضعیف متوسط صمیمی

س
مقیا

ده 
خر

 
از 

ی 
ذهن

یر 
صو

ي ت
ها

  خدا

   186/0ns 361/2 399/2 379/2  نفوذ
 186/4** 694/2 826/2 911/2 منعم

   007/0ns 597/2 595/2 599/2 حضور
  25/1ns  792/2 928/2 956/2 چالشگر

  338/0ns 556/2 495/2 523/2 پذیرنده

   171/0ns 611/2 555/2 554/2 خیر خواه
  

 نشـان از خدا بر اساس نـوع رابطـه بـا والـدین      یر ذهنیتصوهاي  اسیسه خرده مقیمقا
هـاي   رابطـه در افـراد بـا    يدارااختالف معنـ تصویر ذهنی نوع منعم  فقط دره کدهد  می

، پذیرنـده ، حضـور ، (نفـوذ هـا   در سایر خرده مقیـاس اما مختلف با والدین وجود دارد، 
  شود. یده نمیدداري اخیرخواه و چالشگر)اختالف معن

  

 خانواده يهاي تصویر ذهنی از خدا بر اساس نوع رابطه با دیگر اعضا مقایسه خرده مقیاس: 5 جدول

 
 نوع رابطه

 fآزمون 
 ضعیف متوسط صمیمی

س
مقیا

ده 
خر

 
از 

ی 
ذهن

یر 
صو

ي ت
ها

  خدا

 337/0ns 375/2 406/2 377/2 نفوذ

  907/2ns 687/2 845/2 901/2 منعم
 192/0ns 646/2 604/2 593/2 حضور

  549/1ns 781/2 935/2 954/2 چالشگر
 191/0ns 542/2 499/2 521/2 پذیرنده

 085/0ns 594/2 547/2 548/2 خیر خواه
  

 ياز خدا بر اسـاس نـوع رابطـه بـا دیگـر اعضـا       یر ذهنیتصوهاي  اسیمق سه خردهیمقا
داري بین افراد بـا  اتصویر ذهنی نوع منعم اختالف معن فقط در هکدهد  می نشان خانواده

، (نفـوذ هـا   مقیـاس  در سایر خـرده اما خانواده وجود دارد،  يمختلف با اعضاهاي  رابطه
 داري وجود ندارد.معنا خیرخواه و چالشگر)اختالف ، پذیرنده، حضور

  گيري بحث و نتيجه
، یي سـن هـا  از خداونـد و گـروه   یر ذهنـ یان تصـو یـ مه اسـت کـه   مطالعه حاضر نشـان داد 

میـانگین تغییـر    را سن 2/15این نتیجه با ادعاي جانسون نیز که سن . وجود دارد یهمبستگ
، کنـد  میپژوهش مهم را نیز گزارش پنج کند و به همین منظور  میي دینی معرفی ها در باور



۷۲      ۱۳۹۰، سال چهارم، شماره دوم، تابستان  

را یک دوره تحول غیر معمولی و پرشور  سالی که بزرگ یهمچنین با ادعای. کند مطابقت می
هـاي   همچـون ویژگـی  ، هـاي مـذهبی   ساز تغییر در باور داند که بسیاري از تجارب زمینه می

، شـود  مـی ، هدف، احساس هویت و خودپنداره را شامل ادوران بلوغ و احساس نیاز به معن
کنـد   مـی زارش پنج پژوهش مهم را گم) نیز 2005(کرك پاتریک  ن راستایدر ا. استمطابق 

یـک  یاد شده، سن کند، زیرا  میي دینی معرفی ها میانگین تغییر در باور را سن2/15که سن 
هـاي   ساز تغییر در بـاور  دوره تحول غیر معمولی و پرشور است که بسیاري از تجارب زمینه

، هـدف، احسـاس هویـت    معنـا هاي دوران بلوغ، احساس نیـاز بـه    همچون ویژگی، مذهبی
اي  سالگی را دوره تعیین کننده 20تا  15و  14سن آرگیل نیز . شود میوخودپنداره را شامل 

داند که این تحول میتواند به سمت منفـی و از دسـت دادن    می براي تحول اعتقادات مذهبی
شـود کـه مبلغـان     مـی و همین امر باعث  باورها و سست شدن آنها یا به سمت مثبت باشد،

ي مذهبی قـرار  ها نوجوانان و جوانان را اهداف نخستین خود براي دعوت، هاي مذهبی فرقه
وائمـه   مسـیره رسـول اکـر    مخصوصاً احادیث و، همین مطلب در تعالیم اسالمی 43.دهند

کید کرده و أتی شناس روانشود و پیشوایان دینی ما نیز بر این نکته  میمشاهده  معصومین
  44.اند ایگاه جوانان و نوجوانان اهمیت خاصی دادهدر امر تبلیغ دین به ج

مثـل طهـارت بـاطن و شـتاب در تمـام      هـایی،   عنواندوران جوانی را با ، یم اسالمیتعال
 یامـا در برخـ   45،و خداجویی آنهاست كه ناشی از فطرت پاکنند ک میارهاي خیر معرفی ک

ه در اي کـ  تـا انـدازه  ي روانی هـم اشـاره شـده    ها ي جوانی ناشی از تنشها روایات به آفت
ن    «: از جوانی به جنـون هـم تعبیـر شـده اسـت      روایتی از رسول خدا مـ هشُـعب باب الشـَّ

ه مقتضاي سـن جـوان اسـت ثبـات     کي روانی و روحی شدید ها و فشار ها تنش 46،»الجنونِ
گراي او، راه رسـیدن بـه    و فطرت جویاي حقیقت و دینگیرد،  میري و عقیدتی را از او کف

به دین عالقمندي ان، شناس روانرو،  از این .دهد میرا در دین و تعالیم ماورایی نشان  آرامش
  .دانند میي دوران جوانی و نوجوانی ها را از جمله ویژگی

نفـوذ، مـنعم و چالشـگر از     هاي تصاویر مقیاس که در خردهدهد  میهمچنین این مطالعه نشان 
ولـی میـانگین سـه نـوع تصـویر ذهنـی       ، نـدارد  داري بین زنان و مردان وجـود اخدا اختالف معن

اي عـالوه   از مردان است. چنین نتیجه داري در زنان بیشتراطور معن حضور، پذیرنده و خیرخواه به
تحقیقـات   کند بـا نتـایج   بر اینکه وجود تفاوت تصویر ذهنی از خدا در زنان و مردان را تأیید می

  دارد. مطابقت، کنند می کیدأاز خدا تذیل که اجماال بر رابطه جنسیت با تصویر ذهنی 
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تشابهات بیشتري بین تصویر ذهنی خدا و والدین ، دخترانه است که نشان داد چودورو
. ارتباط زیادتر دختران با والدینشـان باشـد  سبب ن است به کمممسئله  نند و اینک می كادرا

خـدا و پـدر خـود را     هـا  بیشتر از دختـر بچـه   ها پسر بچه ه است که همچنین وي نشان داد
مردگرایانه بودن تصـاویر خـدا   اند که  گفتها نیز کاینتاش و اسپیل کلد، م. 47دانند میقدرتمند 

گرفتـه  نیز با تحقیق روي دانشجویان نتیجه 49یرج س. ک48براي دختران بیشتر از پسران است
بـه  وي . در مردان چشـمگیرتر از زنـان اسـت    ننده بودن براي خداکنترل کتصویر است که 

ی و کـ همچنـین در مطالعـه دیـس     50بـرده اسـت.   ي جنسیتی دیگر نیز پـی ها برخی تفاوت
ه هـر دو  کـ در حـالی   51ه اسـت. هاي جنسیتی بیشـتري مشـاهده شـد    نیز تفاوتش همکاران

ان از کـ ودکوالدین بر تصویر ذهنـی  تأثیر  مستقیم و غیر مستقیم بر اهمیت و طور بهپژوهش 
ه تصـویر ذهنـی خـدا    کاست ی از این کی حاکپژوهش دیس نتایج اند،  داشتهید کخداوند تأ

  .هاي تربیتی آنان وابسته است کدر دختران بیشتر از پسران به صفات والدین و سب
ـ اه ین پژوهش حاصل شـد ه از اک يگریجه دینت ه در تصـویر ذهنـی نـو ع    کـ ن اسـت  ی

اختالف معناداري وجـود نـدارد، امـا میـانگین تصـاویر      ، ها و دانشجویان چالشگر بین طلبه
ن یـ ا هـا اسـت.   طلبـه ذهنی نفوذ، منعم، حضور، پذیرنده و خیرخواه در دانشجویان بیشتر از 

تنها تحت تـأثیر تجربیـات مـذهبی افـراد قـرار دارد،       نهدهد که تصویر ذهنی  میجه نشان ینت
مفهومی خدا بـر خـالف    كند و ادراک میرشد  وند نیزمفهومی از خدا كپا به پاي ادرابلکه 

ي دینـی ریشـه دارد و توسـط محافـل     هـا  ه در آموزهکار است کسازه آش کتصویر ذهنی ی
دربـاره عقایـد   هـا   طلبـه رر کـ ي مهـا  حال با توجه به آمـوزش . شود میمذهبی آموزش داده 

ي حـوزه مطـرح   هـا  السکـ تخصصـی در   طـور  بـه ه کالمی کاسالمی و مباحث اعتقادي و 
با محافـل و  ه تصویر ذهنی افرادي که ارتباط و آشنایی بیشتري کد وش میبینی  پیش، شود می

 52.نـد ک مـی تأییـد   ه نتیجه به دست آمده ایـن مطلـب را  کمتفاوت باشد ، متون مذهبی دارند
 هـاي نفـوذ، حضـور، پذیرنـده،     مقیـاس  بین میانگین خردهه است که همچنین نشان داده شد

، با والدین و دیگر اعضاي خـانواده در سه نوع رابطه گزارش داده شده  خیرخواه و چالشگر
خـانواده بـا    کیفیت رابطه بـا والـدین و دیگـر اعضـاي    البته . اختالف معناداري وجود ندارد

یعنی هر چه کیفیت رابطه با والدین و اعضـاي  ؛ ارتباط مستقیم دارد، تصویر ذهنی نوع منعم
توانـد   مـی این نتیجه . دانند میننده کد را بیشتر منعم و فراهم ده بهتر باشد افراد خداون خانوا
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، هـاي خداونـد   ند در زیربنـاي انگـاره  ک میید که تأکدر راستاي نظریه آناماري ریزوتو باشد 
ه در روابط موضوعی اولیـه افـراد   کي شخصی و به شدت غیرمتعارف وجود دارند ها انگاره

 كودکـ پیامد عمومی و اجتناب ناپـذیر روابـط   تصویر خدا که وي معتقد است . ریشه دارند
ـ    كودکـ با والدین و سایر مراقبان و نیز پیامد توجه فزاینده  ی و معلـولی  بـه رویـدادهاي علّ

نظریـه ارزیـابی   تـرین   منطقی، ین پژوهش، نظریه ریزوتوالبته شایان ذکراست که در ا. است
از عوامـل  اي  ه مجموعهکبلداند،  مین ياز خدا را محصول عامل واحد یر ذهنیه تصوک شد
ثر ؤاز خدا م یر ذهنیتصوگیري  لکباشد در ش میه یاول یه از جمله آنها روابط موضوعک ،را

  .داند می
سـنجش بـا    يمبنـا  نتایج به دست آمده از این پـژوهش بـر  که در پایان باید توجه شود 

نابع دینـی در  و استفاده از م یو پرداختن به موضوعات مذهب استشناختی  ي روانها مقیاس
قـرار  ی شناس روانتواند افق جدیدي فراروي  میه گیري عالوه بر اینک مباحث نظري و نتیجه

ه خالق انسان به حال کگویاي این واقعیت است ، کندتر  کداده و بحث را به واقع بینی نزدی
داده او ارائـه  ی شناسـ  روانبراي زندگی مـادي و معنـوي و   اي  برنامه تر است و طبعاً او آگاه
مطالعـه، بررسـی و   . معرفـی شـده نیسـت   هـاي   برنامـه از  که قابل قیاس با هـیچ یـ  کاست 

ه اسالم کند ک میار کچنین واقعیتی را بر همگان آش ها و دستور العملها  برنامهاین  استخراج
ران کـ بـا تـالش متف  که امید است . اتب استکهمه م باالتر ازه کدارد اي  یشناس روانتب کم

گامی بلند در راستاي خدمت به علـوم  ، سازي این علم براي بومیی شناس روانعلوم دینی و 
  د.برداشته شوشناختی  ي روانها و درمان يرفتار
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