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 چکیده
 ناسـازگار  هاي بنه روان ۀرابط در مذهبی پایبندي ةکنند تعدیل نقش بررسیمنظور  بهاین پژوهش، از نوع همبستگی است و 

از کـل   .دهند تشکیل می متأهلین استان سمنانرا  پژوهشآماري این  ۀشده است. جامع انجام باورهاي غیرمنطقی با اولیه
هـا بـا    دادهانتخـاب شـد.    پـژوهش عنـوان   بهاي  گیري تصادفی چندمرحله با استفاده از نمونه نفر 782آماري، تعداد  ۀجامع

کننـدگی متغیـر    ، نقـش تعـدیل  تـایج نفیشر مورد تحلیل قرار گرفت.  Zهاي همبستگی پیرسون و آزمون  استفاده از روش
هـاي ناسـازگار اولیـه بـا      بنـه  روان ۀمعنا که پایبندي مذهبی، به شکل معنـاداري رابطـ   بدین؛ ردکپایبندي مذهبی را تأیید 

 کند. باورهاي غیرمنطقی را تقویت می

 غیرمنطقی. باورهاي، هاي ناسازگار اولیه بنه پایبندي مذهبی، روان ها: کلیدواژه
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 مقدمه
یژه رفتـار ارتبـاطی او ایفـا    و بهتر، شناخت، نقش اساسی و مهمی در چگونگی بروز رفتار فرد،  کر یا به مفهوم وسیعتف
هـاي غیرواقعـی از    ). تفکـر ناکارآمـد یـا غیرمنطقـی و ارزیـابی     253، ص 2007) و همکـاران،  Risoکند (ریـزو (  می
) باورهـاي  Ellis( الـیس ). 3، ص 2008نفی بگذارد (فـري،  ها و رفتار، تأثیر م تواند بر احساس هاي روزمره، می اتفاق

اندیشـی و   داند که بـر الـزام، اجبـار، جـزم     گرا و غیرواقعی می ناپذیر، مطلق آمیز، انعطاف غیرمنطقی را باورهایی اغراق
ي و شوند (به نقل از رشـید  سازي محیط فردي و اجتماعی می اجحاف تأکید دارند و مانع سالمت فکر و روان و سالم

)، Derubeis & Beck؛ دروبیز و بک Epstein ،(1986)پردازان (مانند اپستین ( ). به اعتقاد برخی نظریه1389همکاران، 
هـا، ناشـی از باورهـا و     هاي نامطلوب اختالل )، شمار زیادي از واکنشDatilio ،(2000؛ داتیلیو (2000؛ الیس، 1998

هـاي مربـوط بـه ارتبـاط، پـذیرش و       نه افکار تـداوم یابنـد، مشـکل   گو تفکرهاي غیرمنطقی است و تا زمانی که این
 ).1386همراهی با دیگران نیز ادامه خواهند یافت (ازخوش و عسگري، 

 یانـگ ). 40، ص 2008ها جست (فـري،   بنه توان در روان ) معتقد است ریشۀ خطاهاي منطقی را میFree( فري
هاي ناسازگار اولیـه اسـت (یانـگ،     بنه بخشی روان ژگی خودتداومکند که باورهاي غیرمنطقی، حاصل وی نیز تأیید می

هـایی   هاي ناسازگار اولیه، مورد تأیید پژوهش بنه ). ارتباط مثبت بین باورهاي غیرمنطقی و روان31و  30، ص 1999
 دان گیـوك )، 2007) (Lee( لـی )، 2006) و همکـاران ( Rice( رایـس )، 2005) و همکـاران ( Calvete( کالویتچون 

)Donghyuck) (2007 ( آنتونی) وAntoine) تـرین   هاي شـناختی، کلـی   بنه ) قرار گرفته است. روان2008) و همکاران
اي  مالحظـه  اند و افکار خودآیند منفی و باورهاي میانجی [از جمله باورهاي غیرمنطقی] به طور قابـل   سطح شناخت

هـاي ناسـازگار    بنـه  ، روانیانگ). به باور 14 و 13، ص 2007اند (ریزو و همکاران،  هاي شناختی بنه تحت تأثیر روان
رسان و ساختارهاي شـناختی عمیقـی، شـامل باورهـایی دربـارة خـود،        آسیب اولیه، الگوهاي هیجانی و شناختی خود

ویـژه نیازهـاي هیجـانی، در دورة کـودکی سرچشـمه       دیگران و محیط هستند که از ارضا نشدن نیازهاي اولیـه، بـه  
 ).1390ه نقل از دائمی و جان بزرگی، گیرند (ب می

شـوند و ایـن    ها همیشه باعث ایجاد سوگیري در تفسـیر انسـان از وقـایع مـی     بنه و همکاران، روان یانگاز نظر 
بینانه  ها و انتظارهاي غیرواقع هاي نادرست و هدف شده، فرض هاي تحریف تفاهم، نگرش ها به صورت سوء سوگیري
شـود فـرد نسـبت بـه آنهـا       خاصیت تکراري بودن آنها سبب می .)56، ص 2003کاران، یابند (یانگ و هم تجلی می

گـري   تقویت گر باشند و این خود تقویت شود که آنها خود خیلی آگاهانه عمل نکند و خاصیت اولیه بودن آنها باعث می
انـد   ، نسبت به تغییـر مقـاوم  دهد و با توجه به اینکه عنصر آگاهی در آنها دخالت کمی دارند به آنها قدرت و ثبات می

 ).1390(دائمی و جان بزرگی، 
ـایی     بنه اي و روان از دیگر متغیرهایی که در تعامل با باورهاي هسته ـتالف نظره ها است، دینداري است؛ زیرا با همـۀ اخ

ـانی    ربـه هـا و تج  اي، ارزش که در تعریف دین و دینداري وجود دارد، این نکته ثابت است که آنها از باورهاي هسته هـاي انس
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توانـد باورهـاي    ). دینداري، همانند یک سازة چندبعدي می158، ص 2010) و همکاران، Verhagenحکایت دارند (ورهاگن (
اي دربـارة رویـدادهاي    )؛ بلکه به ایجاد باورهاي هسته26، ص Park ،(2012اي را تحت تأثیر قرار دهد (پارك ( کلی و هسته

بنـۀ کلـی    تـوان روان  ). دیـن را مـی  2514، ص Daaleman & VandeCreek ،(2000کریک (زندگی بپردازد (دالمـن و ونـد  
ها و رفتارهاي خود در زندگی روزمـره تلقـی کـرد. دیـن،      شناختی و راهنماي افراد در چگونگی درك جهان اطراف، واکنش

هـاي   شـده را بیابـد و شـکاف    اصر گمهاي محیطی بپردازد، عن دهد تا افراد به تفسیر محرك بنه، اجازه می عنوان یک روان به
 ).2، ص Haseley ،(2006شناختی و هیجانی را پر کند (هاسلی (

 عواطـف معینـی   و عالیـق  الهی، و داشتن احکام و آخرت یکتا، پیامبران، ، به شناخت و باور به پروردگاردینداري

دینی تعریف شـده اسـت    وظایف مل بهع و التزام خدا، و به تقرب جهت در هستی جهان و دیگران خود، خدا، به نسبت
نـاظر بـه   » پایبنـدي مـذهبی  «شود؛ لـذا   ). مذهب نیز شعبه و زیرشاخۀ دین محسوب می1385(فقیهی و همکاران، 

پذیرش شناختی، هیجانی و رفتاري انسان نسبت به مـذهب، و در واقـع، صـفت و حالـت او دربـارة مـذهب اسـت.        
) و همکـاران،  Kézdy؛ کـزدي ( 1386بزرگـی،   یـر بـا سـالمت روان (جـان    ها، رابطۀ مثبت و معنادار این متغ پژوهش

ي و احساس کارآمدي خودباور)، 2004) و همکاران، Abbotts؛ ابوتس (1383خود (بهرامی و تاشک،  )، حرمت 2011
جـان  )، هی2002)، عملکرد تحصـیلی (بـالتر،   2004) و همکاران، Kim(کیم ( نفس  به اعتماد)، 2002)، Bulter(بالتر (

)، کنتـرل  2002پـذیري (بـالتر،    )، انعطـاف 2004خلقی، مهربانی، توجه و آرامش (کیم و همکاران،  مثبت مانند خوش
) و خودمهـارگري و تسـلط بـر احسـاس درمانـدگی (پارگامنـت       2001)، Marsh & Dallosخشم (مارش و داالس (

)Pargament ،ی و معنادار این متغیر بـا بحـران هویـت (رجـایی و     اند. رابطۀ منف ) و... را تأیید کرده1999) و همکاران
) و همکـاران،  Neelman)، خودکشی (همان؛ نیلمن (1387هاي روانی (غرایی و همکاران،  )، اختالل1388همکاران، 

خـویی، نـوروزگرایی    یشپـر  روان) و Piko & Fitzpatrick ،(2004)، سوءمصرف مواد (پیکـو و فیتـز پاتریـک (   1997
 اند. ) و ... را تأیید کرده1388پورنقاش تهرانی،  (بهرامی احسان و

تـر باشـد، رابطـۀ بـین      ) یافتند که هرچه مقابلۀ مذهبی متناسـب Bjorck & Thurman) (2007( تورمنو  بیورك
اي دینـداري بـین    در زمینـۀ نقـش واسـطه    شـود.  تـر مـی   رویدادهاي ناخوشایند زندگی و نشانگان افسردگی ضعیف

) در Racine) (2005( ریسـین هاي ارتباطی (از جمله ناسـازگاري زناشـویی)،    ر اولیه و ناسازگاريهاي ناسازگا بنه روان
مطالعۀ دویست دانشجوي کاتولیـک دورة کارشناسـی، نشـان داد کـه مقابلـۀ مـذهبی، میـانجی تأثیرگـذاري بـین          

) به این نتیجـه  Rohda) (2009( داروهاي ناسازگار اولیه و رفتارهاي منفی و ناسازگاري در روابط است. البته  بنه روان
 گـال روانی و سپاسگزاري نیسـت.   -رسید که اعتقاد درونی مذهبی، میانجی معناداري در رابطۀ بین سالمت جسمی

)Gall) در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که ارائۀ تصویريِ مفهوم خدا بـه زنـان مبـتال    2009) و همکاران (
) بـه ایـن   2002) و همکـاران ( Nelson( نلسونانی آنها را درپی داشته است. پژوهش به سرطان پستان، افزایش نگر
) و همکـاران  Pirutinsky( پیروتینسـکی کننـد.   تر نمرات باالتري در افسردگی کسب می نتیجه رسید که افراد مذهبی
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به این شـکل کـه    ) دریافتند که دینداري، میانجی معناداري در رابطۀ بین سالمت جسمی و افسردگی است.2011(
تـر، ایـن    تر، رابطۀ بین این دو متغیر معنادار است؛ اما در گـروه داراي دینـداري قـوي    در گروه داراي دینداري ضعیف

) دریافتند کـه  2011) و همکاران (Carpenter( کارپنتر) و 2005) و همکاران (Eliassen( الیسونرابطه معنادار نیست. 
زا، مثبت و شدیدتر اسـت. ایـن    کنند، رابطۀ بین افسردگی و عوامل استرس استفاده میهاي دینی  وقتی افراد از مقابله
 تر است که افراد از پایبندي مذهبی بیشتري برخوردارند. رابطه وقتی قوي

گرچه موضوع دینداري و پایبندي مذهبی از ابعاد مختلفی مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته، امـا ادبیـات بـومی    
العات شناختی، هنوز نیازمند تحقیقات جدید است. ایـن پـژوهش بـه دنبـال آن اسـت کـه ضـمن        آن، در فضاي مط

هاي ناسازگار اولیه و باورهاي غیرمنطقی، بررسی این رابطه را بـا توجـه بـه میـزان      بنه بررسی رابطۀ متغیرهاي روان
تواند بـا ناکارآمـد    بندي مذهبی میپایبندي مذهبی مورد مطالعه قرار دهد و به پاسخ این پرسش دست یابد که آیا پای

 هاي ناسازگار اولیه، رابطۀ آنها با باورهاي غیرمنطقی را تحت تأثیر قرار دهد؟ بنه کردن روان

 پژوهش روش
سـاکن در   متـأهلین پـژوهش،   ۀجامع ه است.کرداستفاده  نوع توصیفی است که از روش همبستگیپژوهش، از این 

) و سن ازدواج آنها 94/29سال (با میانگین  چهلتا  هجدهسن آنها بین که  ودب مرد) 391زن و  391( استان سمنان
) از 1391شده از سوي مرکز آمـار ایـران (مرکـز آمـار ایـران،       با توجه به آمار ارائه. سال قرار داشت پانزدهو  یکبین 

نـوع پـژوهش، و    نفر است. با توجه بـه  372706، تعداد این جامعه، 1390سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 
نفر کـافی   384) حجم 129، ص 1، ج 1384مورگان (بیابانگرد،  -مورد نظر، بر اساس جدول کرچسی ۀحجم جامع
هـاي سـاکن در اسـتان سـمنان) بـا اسـتفاده از روش        (زوجیادشده  ۀآماري مورد پژوهش از میان جامع ۀاست. نمون

ـ اي گردآوري شده اسـت. در م  گیري تصادفی چندمرحله نمونه شـهر (دامغـان، شـاهرود، سـمنان و      چهـار اول،  ۀرحل
 دوسپس در هر شهر پس از انتخـاب تصـادفی   ؛ صورت تصادفی انتخاب شده گرمسار) از شهرهاي استان سمنان به

شرکت در پژوهش انتخـاب شـدند.   براي صورت تصادفی از میان داوطلبین، افرادي  اصلی، پس از فراخوان، به ۀمحل
ـ در کننده  شرکت 782هاي ناقص، اطالعات  نامه توزیع گردید که پس از حذف پرسش نامه پرسشهزار تعداد   ۀمرحل

 شد.تحلیل  SPSSافزار  نرم 18 ۀنسخ ۀتحلیل به وسیل

 هاي پژوهشابزار

همـام)   ۀخطبـ البالغـه (  هاي قرآن کـریم و نهـج   نامه بر اساس گزاره این پرسش ):RAQپایبندي مذهبی ( ۀنام پرسش
پس از دریافت روایی محتـوا از سـوي    بزرگی جان). 1388بزرگی،  مؤمنان ساخته شده است (جان هاي ویژگیة دربار

مقیـاس یافتـه اسـت: پایبنـدي مـذهبی، ناپایبنـدي        نامه را داراي سه خـرده  ها، این پرسش کارشناسان و تحلیل داده
 816/0معـادل  ، ایایی کل آزمونمذهبی و دوسوگرایی مذهبی. او با استفاده از روش تحلیل عاملی مشاهده کرد که پ
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،  878/0بـه ترتیـب   ، هاي پایبندي مذهبی، دوسـوگرایی و ناپایبنـدي مـذهبی    است (همان). پایایی هریک از مقیاس
ـ    ها به است. پاسخ 763/0ها  مقیاس خرده ۀو میانگین پایایی هم، 725/0، 687/0  ۀشکل لیکرتی است که ضـمن ارائ
هاي مربوط به عامل  هاي گویه نیز قابل محاسبه است که با معکوس کردن سؤال کلی پایبندي ةهر عامل، نمر ةنمر

 دست آمد.  به 78/0پژوهش، این نامه در  آید. آلفاي کرونباخ این پرسش دست می  اول و دوم به
گیـري   براي اندازه یانگتوسط  1998در سال این فرم  ):YSQ-SFهاي ناسازگار اولیـه (  بنه روان ۀنام فرم کوتاه پرسش

). در پـژوهش  1390ماده تشکیل شده است (شایقیان و همکاران،  75ناسازگار اولیه ساخته شد که از  ۀبن روانپانزده 
و ضـرایب   964/0)، اعتبار مقیاس بر اسـاس آلفـاي کرونبـاخ بـراي کـل آزمـون       2001) و همکاران (Waller( والر

گرایـی   ) و هـم 90/0ست آمد. ضمن اینکه روایـی افتـراق (  د در یک جمعیت غیربالینی به 82/0تا  5/0بازآزمایی بین 
) 1386و همکـاران (  آهـی ). در ایران در پژوهشـی کـه توسـط    108، ص 1384دست آمد (بابایی،  ) خوبی به85/0(
سؤالی) بر روي دانشجویان انجام شـد، نشـان داده    75(فرم  یانگمنظور بررسی روانی و اعتبار فرم کوتاه مقیاس  به

بـود؛   76/0و  85/0نامه به دو شیوة همسانی درونی آلفـاي کرونبـاخ و بازآزمـایی، بـه ترتیـب       ار پرسششد که اعتب
نامه داراي اعتبـار سـازة کـافی     نشان داد، این پرسش SCL-25و  SQ-SFهاي  همچنین همبستگی مناسب با مقیاس

هـاي   ابزار خودتوصیفی، داراي پاسـخ ). این 1389براي استفاده در جامعۀ دانشجویی ایران است (یوسفی و همکاران، 
سـنجد.   بنه را در قالب پـنج حـوزه مـی    باشد و پانزده روان ) می6تا کامالً درست= 1اي (کامالً غلط= درجه 6لیکرتی 

 دست آمد. به  94/0نامه در این پژوهش،  آلفاي کرونباخ این پرسش
و توسـعه یافـت. ایـن    شـد  ایجاد  جونزتوسط  1968در سال  نامه این پرسش ):IBTنامۀ باورهاي غیرمنطقـی (  پرسش
تشـکیل  پرسـش   دهتهیه شده و در مجموع از ده مقیاس و هر مقیـاس از   آلبرت الیس ۀنامه بر اساس نظری پرسش

تهیـه  » کـامالً مخـالفم  «تـا  » کامالً موافقم«اي از  درجه 5هاي آزمون به روش لیکرت به صورت  یافته است. سؤال
تا  66/0آن را از  ۀگان هاي ده مقیاس هریک از خردهو  92/0ایی آزمون به روش بازآزمایی را ) پای1969( جونزاند.  شده
بـا اسـتفاده از    پـور  نقیگزارش نمود. در ایران نیز پایایی این آزمون از طریق ضریب آلفاي کرونباخ در پژوهش 80/0

دست آمد (بـه   به 71/0سال،  25/24ی نفري از دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی با میانگین سن 106 ۀیک نمون
بـا آزمـون    جـونز ) براي بررسی روایی همگرا، همبستگی آزمون 1377( دوناپوش). 90، ص 1390چی،  نقل از آیینه
شناسی مشاوره قرار گرفته  محاسبه کرد. روایی صوري آزمون نیز مورد تأیید متخصصان روان 82/0را  بکافسردگی 

 دست آمد. به  66/0نامه در پژوهش حاضر،  . آلفاي کرونباخ این پرسش)1384است (گردي و همکاران، 

 هاي پژوهش یافته
باورهاي غیرمنطقی، پس از  با اولیه ناسازگار هاي بنه روان رابطۀ در مذهبی پایبندي کنندة تعدیل نقش منظور بررسی به

 کولمـوگراف اسـمیرنف  ایج آزمـون  هاي زیربنایی، از جمله نرمال بودن توزیع نمرات بـر اسـاس نتـ    بررسی مفروضه
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)05/0>P از روش تبدیل (r  بهz معنا که ابتدا نمرة کل پایبنـدي مـذهبی بـر اسـاس      فیشر استفاده شده است. بدین
M±SD  معرف پایبندي مـذهبی   35/115معرف پایبندي مذهبی کم، و نمرات بیشتر از  45/85(یعنی نمرات کمتر از

د؛ سپس میزان همبستگی میان دو متغیر مستقل و وابسته در هریک از ایـن دو سـطح، محاسـبه    بندي ش زیاد) طبقه
 فیشر و سطح اطمینان آن، نتیجۀ مقایسه دو همبستگی یادشده، مشخص شد. Zدست آمدن نمرات  گردید. با به

 اي بنه هاي روان وت همبستگی حوزهفیشر در مورد مقایسه تفا zنتایج آزمون . 2جدول 

 )na=125و  nb=128ورهاي غیرمنطقی در دو گروه پایبندي مذهبی زیاد و کم (با با

  متغیر
 باورهاي غیرمنطقی

Z P ) گروه پایبندي زیادrb( ) گروه پایبندي کمra( 

هاي  بنه روان
ناسازگار 
 اولیه

 0006/0 -45/3 073/0 **487/0 بریدگی و طرد

 0001/0 -18/4 041/0 **535/0 خودگردانی و عملکرد مختل

 1447/0 -46/1 091/0 **270/0 مندي دیگرسو جهت

 0450/0 -00/2 136/0 **373/0 زنگی  گوش به بازداري و فزون

 3843/0 -87/0 154/0 **265/0 هاي مختل محدودیت

 0003/0 -64/3 112/0 **535/0 هاي ناسازگار اولیه بنه کل روان ةنمر

01/0**P< 

فیشر بیانگر معناداري تفاوت رابطۀ میان باورهاي غیرمنطقی و  Zشده است، نتایج آزمون که در جدول منعکس چنان
کـه در   طوري )؛ به>05/0Pهاي ناسازگار اولیه در سطوح مختلف پایبندي مذهبی است ( بنه نمرة کل و سه حوزة روان

اي غیرمنطقـی، همبسـتگی متوسـط    هاي ناسازگار اولیه با باورهـ  بنه گروه پایبندي مذهبی زیاد، میان نمرة کل روان
که در گروه با پایبندي مذهبی کم، این ارتباط، ضـعیف و   حالی ) وجود دارد؛ درr=535/0و  >01/0Pمعنادار و مستقیم (

اي  بنـه  هـاي روان  ) است. این یافتـه در مـورد حـوزه   Z= -64/3و  >0003/0Pغیرمعنادار است و این تفاوت معنادار (
) و بـازداري و  Z= -18/4و  >0001/0P)، خودگردانی و عملکـرد مختـل (  Z= -45/3و  >0006/0Pبریدگی و طرد (

است. به این معنا که در گروه داراي پایبندي مذهبی بـاال،   ) نیز صادقZ= -00/2و  >0450/0Pزنگی ( به گوش فزون
ز ایـن رابطـه در گـروه داراي    تر ا طور معنادار قوي به، با باورهاي غیرمنطقییادشده اي  بنه روان ةمیان سه حوز ۀرابط

هرچنـد تفـاوت میـزان    ، هـاي مختـل   مندي دیگرسو و محدودیت هاي جهت پایبندي مذهبی ضعیف است. در حوزه
 معنادار یافت نشد.، اما این تفاوت، همبستگی وجود دارد

 گیري بحث و نتیجه
مـورد تأییـد   ، هرچنـد  دي مـذهبی پایبن ةکنند یعنی نقش تعدیل؛ یافته نشان داد که پاسخ سؤال پژوهش، منفی است

هـاي   بنـه  تنها پایبنـدي مـذهبی تـوان ناکارآمـد نمـودن روان      معنا که نه بدین؛ به صورت معکوس برقرار است، است
 کند. آنها با باورهاي غیرمنطقی را تقویت می ۀبلکه رابط، ناسازگار اولیه را ندارد



 121  یرمنطقیغ يهاي ناسازگار اولیه با باورها بنه ر رابطۀ رواند کنندة پایبندي مذهبی بررسی نقش تعدیل

 ،)2009( و همکـاران  گال ،)2009( رودا هاي پژوهش با کنندگی پایبندي مذهبی یافته در مورد نقش تعدیل این
 و همکـاران  کـارپنتر  و) 2005( و همکـاران  الیسـون  ،)2011( و همکـاران  پیروتینسکی ،)2002( و همکاران نلسون

 .است ناهمسو) 2005( ریسین و) 2007( تورمن و بیورك هاي یافته با و، همسو) 2011(
کنندگی متغیري دیگر  اي یا تعدیل احتمال را درنظر گرفت که نقش واسطهتوان این  یافته، ابتدا میاین در تبیین 

هاي ناسازگار اولیه در کنار پایبندي مذهبی نادیده گرفته شده باشـد کـه    بنه بین باورهاي غیرمنطقی و روان ۀدر رابط
رفـاه اجتمـاعی   ، معتقدند) 2009و همکاران ( گالکند. در تبیینی دیگر،  این متغیر نقش اصلی را میان این دو ایفا می

هـا در ایـن مـورد، بـا توجـه بـه سـطوح اقتصـادي          دیـن تأثیرگـذار اسـت. بازتحلیـل داده     کننـدگی  بر نقش تعدیل
حاضر نیست. تبیـین مطـرح دیگـري در ایـن بـاره       ۀمناسب تبیین یافتیادشده کنندگان، نشان داد که تحلیل  شرکت

 ةمذهبی (معنوي) کمتري برخوردارند، در چنین شرایطی بهـر  ۀابلکسانی که قبل از موقعیت تنش، از مق، معتقد است
 شوند (همان). بلکه گاهی دچار عوارض منفی آن می؛ برند مذهبی (معنوي) نمی ۀالزم را از مقابل

روان، کـارکرد تعـادلی الزم را نداشـته    وقتی تا ، ) معتقدند1389( بزرگی جان) و 2011و همکاران ( پیروتینسکی
، تعادل) خواهد افزود. دینـداري   ها (عدم بلکه بر شدت اختالل، تنها نیازهاي متعالی را ارضا نخواهد کرد باشد، دین نه

اي مـؤثري ایفـا    شناختی و رفتاري برخوردار باشد، نقـش مقابلـه   ةقدر از گسترچ اگر داراي زیربناي تعادلی نباشد، هر
ي دینداري (اکتفا به انجام واجبات و تـرك محرمـات) رخ   اما اگر تعادل برپا باشد، تعالی با حجم ضرور؛ نخواهد کرد

 هاي مذهبی کارآمدي فراهم خواهد شد. خواهد داد و مقابله
در نقـش  ، معنـوي افـراد   -توان این احتمال را مـدنظر قـرار داد کـه مراحـل تحـول روانـی       در تبیینی دیگر، می

)، Shek(بـه نقـل از شـک (    جینیـا معنوي  -ل روانیتحو ۀبر نظری کنندگی پایبندي مذهبی تأثیرگذار باشد. بنا تعدیل
 تواند در هریک از مراحل ذیل قرار داشته باشد: ) دینداري افراد، می1386بزرگی،  ؛ جان3، ص 2012

 موجـود  بـا  را خود سحرآمیزي طور به یا هستند، دینی تحول از مرحله این در که : کسانیبینانه خودمیاندینداري 
 آنهـا  آزار و تنبیـه  به میل کهـ  را دیگرآزاري خداي تا ندا تالش در یا کنند می همسان ند،ا لقمط قادر که موجوداتی یا

 هـاي  آسـیب  نمـایش  براي مذهبی هاي صحنه از و ندا ثبات بی شدیداً افراد این. یابند رهایی او از یا و دننک آرام ـ  دارد
 .جویند می سود خود عاطفی

 خـود  کردن نوا هم در عجیبی وسواس. ترسند می خداوند و دیگران کردن مأیوس از شدیداً افراد این دینداري تعصبی:
 سـرکوب  را آنهـا  تا دارند سعی و کنند می گناه احساس، خود خشم و رفتار ۀزمین در. دارند مذهبی رموز و دستورها با

ـ  ایـن . کنـد  مـی  تبـدیل  منقـبض  عاطفی نظر از و خشک فردي به را آنها ها، و این ویژگی؛ کنند  بـا ، مـذهب  از وعن
 .دشو می مشخص، ابهام و تنوع هرگونه تحمل عدم، قدرت برابر در اطاعت خود، انکارهمچون  هایی ویژگی

 در و دهنـد  مـی  قـرار  وارسی و نقد مورد را خود قبلی عقاید، رسند می مرحله این به که کسانی دینداري دوسوگرایانه:
 انتقـاد  تعصـب  و جـور  و ظلـم از  آنهـا . کننـد  دهـی  سازمان مجدداً ار خود معنوي يها اندیشه وها  ارزش تا ندا تالش
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 بـا  و آنهاسـت  خـود  انتخـاب  کـه  اي مذهبی چارچوب در که زمانی تا. ندا متکی شخصی وجدان به بیشتر و ندکن می
ـ  در کـه  کسـانی . دارنـد  قـرار  وضـعیت  این در، ندشون تثبیت، است هماهنگ آنها شخصی يها اندیشه  سـوم  ۀمرحل
 یـک  قبـول  تردیـد  و نوسان بیانگر گاهی مذهبی بیان و دارند اي آشفته و اساس بی معنوي احساس حتماالًا، هستند
 .است مختلف ادیان تجارب از اي آمیخته یا، دین

 آنهـا  متعهدند.، خود انتخابی دینِ به نسبت، رسند می دینی تحول از مرحله این به که کسانی یافته: دینداري بازساخت
 و اخـالق  اسـاس  بـر ، آنهـا  مذهبی عمالاَ. بینند می تدارك را خود معنوي تکامل و هدفمندي، عنادهیم، خود دین با

 .ندشو می هدایت شده درونی و یافته سازمان هاي آرمان
ـتیابی  بـراي  شدن خود از فارغ به تمایل. یابند می دست معنوي تحول از مرحله این به افرادي اندك دینداري متعالی:  بـه  دس

 کننـد. آنهـا   تجربـه  خداونـد  نیز و ادیان دیگر افراد با مشترکی حس تا سازد می قادر را العاده فوق هاي انسان، قیقتح و خوبی
 .هستند بشر نوع و خود در استعدادها باالترین رساندن کمال به براي جهد و جد و جهانی هاي آرمان خواهان مشتاقانه

و واضح است در مـورد  ؛ گانه قرار داشته باشند مراحل پنجاین از  توانند در هریک افراد داراي پایبندي مذهبی، می
ـ   معنوي مانده باشند، دینداري ایشان نه تنها نمی -تحول روانی ۀمرحله اولی سهافرادي که در هریک از  ۀ توانـد مقابل

نـی نیـز بـا    بلکـه شـناخت، هیجـان و رفتـار دی    ، هاي ناسازگار باشد بنه مثبتی در جهت ناکارآمد کردن عملکرد روان
 فردي بیشتري مواجه خواهد کرد. هاي فردي و بین هاي ناسازگار همنوا خواهد شد و افراد را با مشکل بنه روان

بینی است، داراي تفکرات سحري و خرافی  ) فردي که در مرحلۀ خودمیان1386( بزرگی جانطور مثال، از نظر  به
ی (توسط خدا، والدین، دوستان، همسر و...) است؛ استفادة او از دینی است؛ گرفتار تغییرات روزمره و هراس از رهاشدگ

ها، از جمله  اي و تحمل کم در برابر ناکامی مذهب، به دلیل کسب آرامش و آزادسازي هیجانی است؛ رفتارهاي تکانه
و خطرناك یدآمیز تهدهاي اوست؛ خدا، فقط موضوع ارضاي نیازهاست و منبع رسیدن به لذت؛ نگاه او به دنیا،  ویژگی

منشـی و   پردازي دربارة قدرت، بـزرگ  توزي، عدم گذشت، خیال هاي بیانی، کینه کفایتی، عصبانیت است؛ احساس بی
 هاي دیگر این افراد است. هاي مذهبی، از خصوصیت کمال، و وجود فضاي جنجال خانوادگی دربارة موضوع
اختیار، هویت همنوا و  ا، رفتارهاي مذهبی بیگر گیر، تفکري کامل فردي که در مرحلۀ تعصبی است، وجدانی سخت

هایی در روابط صمیمانه و از دست دادن عشق موضوع  هاي مذهبی، و ترس پردازي همرنگ، احساس گناه قوي، خیال
هاي اخالقی در رفتـار او نمـود دارد؛ و    جویی کننده است؛ برتري کننده، منتقد و درخواست دارد؛ خدا در نگاه او قضاوت

هاي ناسازگار  بنه هاي شخصی دشوار است. در نتیجه، براي ناکارآمدسازي روان صحبت دربارة افکار و احساسبراي او 
 اولیه و کاهش باورهاي غیرمنطقی، صرف پرداختن به افزایش پایبندي مذهبی مراجع، ممکن است مؤثر نباشد.

هـاي   ج بـه منـاطق و فرهنـگ   هاي پژوهش: اجراي پژوهش در جغرافیا و فرهنگ خاص، تعمیم نتای محدودیت
 کند. دیگر را با احتیاط روبرو می

 هاي آماري دیگر نیز انجام شود. در جامعه، پژوهشاین پیشنهادهاي پژوهش: مناسب است 
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